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eraltı servetlerinin istihsali arbyor 
Bütün Si vasi ı ları n candan -
sevgi tezahürleri arasında --
illi Şef Sivas'tan 

okat'a hareketetti ı 
tisat,, bir 
fiıahede,, 
idir 

H. SAMI 
Urfa Mebusu 

'edense bir çok dillerde "Po
'lafını takınmıı olan ekonomi 
•yırdedici bariz vasfı her ıey

bir "mü§&hade ilmi" olma-

ltihtr1a, "ilmi müphade" usulü
ak son iki asırlık iktisadi 
tarihin mütenevvi ve zen
leri, gelici geçici amillerin 

tlaılı müe11irleri, faktörleri 
e tutarak kendi kendimize 

,~ ıualleri sorarız : 
:"'lllya tidretine igtirik eden 

er, ister münhasıran ziraat
ister münhasıran sanayici 
ınilletler arasında cereyan 
bu alııveriıten aynı dere

lrıı f~ydalanmıtlardır? 
~sıran zirai mahsul satan
~ mamiil mübadele edenler 

&erçekten müsavi kıymette 
ele ve bunun tabii neticesi 

llllıaavi kazanç paylaıılabilmiı 

\lıun tariht devrede, "millt 
1 lıtııei nevi iktisadi bünyelere 
'1eketlerde bilhassa artmıt-

istihsalin milli gelir bakı"'._timi sınat iıtihaal randıma
teadül arzetmit midir? 
ti nevi iktisadi bünyelerde 
k ve kültür seviyesi yükael-

1.....ki memleketler muhtelif ik
"'l&lerin tesirlerine daha çok 

t gösterebilmitlerdir? 
~iyetteki buhranlarda, zir
lerin fiyatları ile sınat ma
fiyatları arasındaki maruf 

1...1-ıakaa alzı hangi memleket
~ az açılmııtır? 

r, aük\uıetli bir mü,alıade-
kolayca cevaplandırılabilir. 

er, her aklıselim sahibi bu 
Cevaplarını kendi kendiıine 

~lllıiştir. 
ı. .... Yatıla ilgili tetkikler arasın-
~ iktisatcı mösyö Manoilea

te tahlili zikre değer. 
o ilmt usullere dayana· 

a. kati, sahih neticelere 
· 2irat istihsalin milli gelir 

verimi, sınai istihaalinki-
~ • dCSrt mislidir. Şurası muhak 

latihsal ıubelerinin hepsin -
~lıtdıman farkları vardır. Fa 
f 1'tihsaı ile sınai istihsal ara

'1ıı~k_ cerçekten çok mühimdir. 
~•ta götürmiyecek dere -
~ ediJmit bir meseledir. Dün 
~l inkılib ve hareketi batla
tt bugüne kadar hayatiyet 
.r•lclciye a.zimkir milletler 

~etı aanayile,irken (İngil -
P eden garbi Avrupa mem-

ilıı,~ya, Amerika, Japonya. 
\ cJ~Ynı zamanda ıöyle bir i
~ ileri sürülmüştür. 

himayesi muayyen bir ma
•rttırmaz mı? Bu suretle 

'teriJecek babalılık memle
• kudretini azaltmaz mı? 

ı. )'ok ki, her babalılık hare
,tira kabiliyeti üzerinde da-
~•ir icra eder. Fakat bu i
~ . n aanayileıen devletler, 

ıı..l'_ilerini himaye eden mem -
--,ka bir milliha.zaya da bü
~ ve ehemiyet vermiılerdir. 
~ r IÜmrilk himayesinin teı
tltL.~\llan ve korunan bir milli 
~•i istihsalde bulundukça 

hu istihsal arttıkça "milli 
mı? 

Sivcu, 11 a.a. - Dün ıehrimi
ze 1erel vermİf olan Rei•icümhur 
l•met /nönü ıereline akıam tari
hi Siıuu liaennde belediye tara
lınJan bir ziya/et verilmiıtir. 

Büyük miıalirimiz ıereline Si
ocu baıtanbaıa bayraklarla Jo
natılmıf ve her taral elektrikler
le ayJınlatılmııtır. Sevgili Şefini . 
görmek ümidi ile caddeleri Jol
Juran binlerce halkın ıevi~ te
zahürleri geç vakte kadar devam 
etmiıtir. 

••• 
Siva•, 11 a.a. - Şehrimizde 

bulunmakta olan Rei•icümhur 
lımet lnönü bugün ıehir i~inJe 
bir gezinti yaphktan •onra, Vali, 
Komutan. Halk Partin, Hallrevi, 
vilayet oe belediye erkanı ve bü
tün Sivculıların candan •evgi te
zahürleri arcuında .aat 15,35 Je 
trenle Tolrat'a müteveccihen ha
reket buyurmuılarJır. 

Ziraat Veklllmlıln 

Bursa' daki tetkikleri 
Bursa, ıı a.a. - DUn buraya cet -

mit olan Ziraat Vekili Muhlis Erk -
men, bugün Parli ve Belediyeyi .zi -
yaret eylemit ve müteakiben ikamet 
etmekte bulunduğu Çelik palas'ta zi
raat orman, ipek böcekçiliği enstitü
sü müdürleri ile zeytincilik mütahas
sıslariyle vilayetin zirai durumu ü -
zerinde görüımelerde bulunmuıtur. 

Hariciye Vekilimiz 
Ankara'ya döndü 

Bir müddet Ödemlı'tekl Gölcük yayla
sında tatirahat etmek Uzere Ankaradan ay
nlmıı olan Hariciye Vekillmiz B. Şükril 1 
Saracotlu, dUn ıehrimlze dönmU,tUr. 

Büyük Britanya 
Amerikadan 4000 
tank satın alıyor 

B. Runelf 111k sahillerinde 
bir telliı seyahatine cıktı 

Nevyork, 11 a.a. - Nevy_o~lt .T .imea .~
zeteıine Vaıinrton'dın bildırıldı~ın,e core, 
inriliz hükumeti, birleıik Amerıka dan 25 
ill 30 ton araaındı 4.000 tank muba
yaası için 200 milyon dolarlık bir tahsiıat 
kabul etmiıtir. 
Amerika'nın ıark aahilleri müdafaa mınta
kaaında teftiıt aeyıhatma başlımıı olan B. 
Ruzvelt, aabahleyin Portımouth'a muv_a • 
salat eder etmez deniz tezcihlarına ııt • 
miıtir. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Bolgar dağındttki lhaden 
te•iaatınJan bir görünüı 

Dohrlcı meselesinin 
hallinden sonra 

Romanya 
Macariatanla da 

uyuıacak 
BUkreı. 11 La. - Royter: Haber alın -

dıtına söre, Maniu, sovyeUerin hareket 
tarzım ötrenmek üzere teıebbUste bulun -
duğu zaman Macaristıına karıı yapılacak 
ıillhlı bir mukavem,.tin bUlUn Tranııllven
ya'nın alınanlar tarafından f ı ı ' 1 
~ ...... "' eenut.7u~· ııo. ıan ya liıı'lid .. Dden 'dü& bUyWr bil" kuımımn 
ıovyet~r tarafından ıııı:allnt intaç edeceAi 
kendisine bllv88lta &öylenmlıtır. Böyle bir 
tehdit karfııında her tilrlU mııcar meta -
llbatına karıı flll bir mukavemet fikri yı -
kılmıştır. Almanyndan aldıA'ı talimat mu
cibince hareket eden Romanya hUkUmeti , 
Dobrlce meselesinin hallinden sonra Maca
rlstanla da müzakereye gfriıecektlr. Zan -
nedildlline nazaran Romanya - Macar hu
dudu üzerinde bUyUk bir arazi mıntakası -
nın terkini tasavvur etmektedir. 

(Sonu J. üncü s1tvlada) 

____ ,,_ 

Amerika cümhurreİ•İ B. Ruzvelt 

1~ın büyilk bir ekseriyet
~lcleri milli gelir telakkisi 
Cto lal" tellkkisinin ti keneli

_, J, llacii sq#ad•) Fra1UtlJa harekatta bulunan 1S tonlalı tanlılarJan biri 

Madenlerimizin işletilmesinde 
o .,.. .. ,-:f • ;". 

'• ; .,J • r • • -• • 

gösterilen gayret iyi netice verdi 
1940 yılının maden istihsAI bilançosunu veriyoruz 
Bir seneye yaklaıan dünya buhranının hemen her ta

rafta ekonomik hayatta doğurduğu bütün karıtıklıklara 
rağmen, yurdumuz, bilhassa dahili işlerde bir genişle
me ve ilerleme manzarası arzetmektedir. Milli servetle
rimizden çoğunun istihsali artmıştır. Bu artışla beraber 
değerlerinde de bariz bir fiyat yükselmesi vardır. Bu 
arada Türk madencliği de sistematik inkişaf ıeyriııi 

muhafaza etmektedir. 
Hükümetimiz madencilikle yakından alakadar olarak 

istihsalatı artırma bakımından isabetli ve lüzumlu ka
rarlar almıştır. Bu kararların faydalı neticeleri kısa bir 
zamanda kendisini göstermiştir. Bugün okuyucularımı
za bu satırlarda muhtelif madenlerimizint bulunduğu 
vaziyeti birer birer bildirirken yarın için büyük bir em
niyet ve inşirah duyuyoruz: 

Zonguldak - Ereğli Taşkömlir havzasında Milli Ko
runma kanununa istinaden iş müke11efiyetinin tatbikt 
üzerine ocaklarda işçi sıkıntısı kalmamıştır. Cümhurrei
simizin maden havzasına yaptıkları seyahattan sonra da 
bu igçilcrin insan gibi yaşamaları ve bilhassa yatacak 
yerlerinin temini ile beraber sıcak yemek verilmesi işi 
kökünden halledilmiştir. (Sonu 4 üncü say/ada) Divriki' de DcmirJağınJan vaJiye bir balnf 

GulemGn'Ja havai hatla maden cevheri nakledüiyor 

i'zmir FuOrı biletlerinde 
büyük tenzilôt yaplldı 
İzdihamı önlemek İçin 
tren seferleri arttırıldı 

Bize verilen malUınata nazaran, J Adana trenleri de her aün seyriiae. 
lzmir enternasyonal fuvannı ziya- fer edeceklerdir. 
ret e~ecek ~l~ulann rahat aeyahat Fuv~n ziyaret edecek yolcularm 
edebılmelen ıçın devlet demiryollan istirahatleri için alman bu tedbirler
idareai bazı tedbirler almııtır. Bu den baıka devlet demiryollan ida
m"eyanda fuvann açılmasmdan üç reıince, bilet ücretlerinde de büyük 
ıun evet, kapanmasmdan üç rün tenzilat yapılmııtır. (a.a.) 
sonraya kadar devam etmek üzere: 

. 
lngiliz limanlanna 

ALMANLAR GENE 

BOYOK MİKYASTA 

BİR HÜCUM YAPTllAR' 
Almanlar 50, lngilizler 
19 tayyare kaybettiler 

Londra, 11 LL - Royter aJanaı bildi.· 
rlyor: 

Pu de Calats üzerinde yapılan hareklt 
arkaaından düfmanın bugUn V eymoulh ve 
Portland üzerinde bir hava hücumu yaptı
tı resmen bildirilmektedir. 

· Şimdiye kadar haber ahndıtına naza -
ran l50 dU,man ~areııı dütmll§tür. 19 
lngiliz avcı tayyaresi Ualerine dönmemlt
lerdir. 

Almanlara 6Öre 
Berlin., 11 LL - Alman orduları yUkaek 

kumandanlıfı teblfti: 
Alman hava lruvetlert muharebe tayy .. 

re filoları bugUn tngiliz mllıtahkem um .. 
Dl PorUand'a hücum etmiılerdir. Hedef• 
lerfne isabet eden bombalarla limanın mU
hlm tesla&tı tahrip ed.llmit ve petrol de -
poları y&kılmıetır. Hücum eanuında lıl&Df 
denizi üzerinde muhtelif mahallerde al -
man bombardıman tayyarelerine refakat 
eden avcı tayyareıeriyle adetçe çok faik iD· 
giliz avcı tayyare filoları araaında fiddetlt 
hava muharebeleri olmuetur. Şimdiye ka
dar haber verildiğine göre, 73 lnglliz tay
yaresi dUıUrülmU,tUr. 

Alman tayyarelerinden on dördU Uale 
ne henüz dönmemlılerdir. M&nf llzerinde • 
ki hava muharebeleri devam etmekte ol -
dutundan kaU vaziyet ancak daha sonra 
bildirilecektir. 

<Sonu 1. anca say/ıtlı) 

Halen seyrüseferi haftanm 4 gÜ· 
nüne münhaarr bulunan lzmir • Ay
dın • Afyon treniyle bu trene tube 
hatlanndan karıılık veren trenler 
her gün iıliyecekleri gibi, lstanbul • 
lzmir ve Ankara • lzmir ara11nda 
her gün ve Diyarbakır • lzmir ara
ımda da haf tada iki gün Diyarba
kır' dan ve lzmir'den mütekabilen 
cuma ve pazartesi günleri hareket 
etmek Üzere, doğru yolcu vaıronlan 
iıletilecektir. 

.,, •......•.......................................................................• '" 
• • 

13 aiuıtos tarihinden 25 eylül ta
rihine kadar ıalı günleri, adi yolcu 
trenleri yerine lzmir - Banciırma a· 
raımda ıürat postalan yapılacaktır. 
Bunlardan batka halen Erzincan -
Erzurum ara.sında haftada üç gün 
iılemekte olan yolcu trenleri, lzmir 
• Erzurum ıründelik mütekabil mü
nasebatmı temin etmek üzere her 
gÜn iıletilecek, fuarın tevlit edeceği 
fazla yolcu cereyanlannda yolcula
ra daha kolay seyahat imkanlan ve
rilmek üzere halen haftada yalnız 
dört sün ifliyen Ankara • Kayseri -

• • 
E Bursalılar ikinci maçlarını 1Ca%andılar i 
• • 

Maskesporluların Bursaya yaptıkları ziyareti iade etmek üzere ııehrimlze geleD 
Buraa'nın Acar İdman yurdu - Kerinoupor futbol takımları muhtellti dün u.at 17,30 
da 19 mayıs etac!yomunda ikinci maçlarını Harbiye İdman yurdu Ue yapmıılardır. 

Buraalılar dllne nuaran daha iyi Oyn&DUfl&r ve neticede Harbiyeİdman Yurduna 
ikiye karııı tlç golle yenmi§lerdir. 

Yukarıdaki reaim lld taJuım bir ara.da ~ektedir. Dıter apor baberlerimla 
2. iDcl ~ad&dlr. 



-!- ULUS 

Hafta müsahabeleri AYDIN'DA 

Tôlim ve terbiyede ahenk: 
fikir ve beden 

Hava {u 

teb rru a 
mu na 
!unan 

Yaz.an: Selim Sırrı T ARCAN yurt H'"'" kesin bildiği be'dahet derece-,tiğimiz şimal memleL<etlerinde ilk 
ıinde bir hakiatı m!.ısaatlenizle ben bir mekteplerden ünivesitelere kadar be- Aydın, ıı a.a. _ Türk Hava kuru
kere daha tekrar edeyim, talim ve ter- cen terbiyesine çok ehemiyet veriyor- mu Aydın şubesine 500 lira teberru 
Diye çocuk içindir, çocuk talim ve ter- lar. Her mektebin bir, iki hatta hazan eden Köşk nahiyesinin Başçayır kö
biye için değildir 1 Ondan başka ter- üç cimnastik salonu, oyun ve spor sa- yünden Hafize Çetiner, altın madalya 
biye vasıtaları müteaddittir, fa- hası, pisti ve duş dairesi vardır. Her ile taltif edilmiştir. 
kat çocuk birdir! Öyle olunca ne çeşit üç ayda bir esaslı bir muayeneye tabi Burada Hava kurumunun faaliyeti 
~erbiye verilmek istenirse istensin had olan talebelerin sıhat karnelerinde günden güne genişlemekte ve havacı
dı zatında bir vahdet teşkil etmesi za- hem mektep tabiplerinin, hem de be- lığımızın inkişafı için yardımcı aza 
ruridir. Fikrimi izah edeyim: sıhat, den terbiyesi mııallimlerınin mülaha- kaydına hararetle devam etmektedir
sanat, iş, marifet, bilgi mahiyetinde zaları yazılıyor. Ci:nnastikle, oyunla !er. 
çocuğa telkin edeceğimiz şeyler biri- itinalı bakmakla vücudunu hazırhyan Bu hususta bilhassa kadınlarımızın 
birinden bölmelerle ayrılmış kompar- 1 gençler heyecan veren ve cehdi azami, gösterdikleri alaka her türlü takdirin 
tımanlarda oturan yabancı insanlar gi •hadde çıkaran sporlardan hakkiyle is- fevkindedir. 
bı değil, heyeti unuımiyesi biribiriyle tifade ediyorlar. Buna en güzel misal, Germencik 
alakalı samimi, ahenktar bir aile efra- Her gün muayyen saatlerde fenni nahiyesinde yeniden teşkil olunan ka-
dı §.eklinde sunulm:llıdır. ve terbiyevi bir mml tahtında cimnas- dınlar kolunun iki günlük faaliyetle-

Çocukta bir vücut, bir dimağ, bir tikle vücudunu işletmıyen, adalelerini ri neticesinde kuruma yüz aza kaydet-
IJhıiyet vardır. Binaenaleyh ister ona tedriç ile dayanıklı bir hale getirmi- miş olmaları?ır.. . _ .. .. 
çoğrafya, tarih öğretelim, ister hesap, yen, beden faaliyetlerini müteakip Datça. nahıyesının. Y~gdere. koyun
hendese talim edelim ister oyun oy- duş yapmıyan, nihayet mektep tabibi- den Hafıze Turhan ısmınde bır kadın 
natalım hep karşımızda hitap ettiği- nin kontrolüne tabi olmıyan gençle- da ölümünden i.k~ gün evet ~ut~~~r: 

· t k · t 1 - d rin birinci gelmek geçmek alkışlan- rıf bulundugu ıkı parça zeytınlıgını 
mız e ınsan as agı ır. • • . . 

V .. d b • b h 1 · 1• mak hevesile rasgele yapacakları hava kurumuna teberru etmıştır. ucu u eşen u ar a ış ıyen ma-
k . b t" 1 F kat a adakı' fark sporlardan fayda yerine zarar göre- , 
ıneye enze ır er. a r . • . ~ ·· h k 1 
kb .. 'kt" B" k" . h han ceklerıaşıkardır.Sporsıhat,sporgu- Ou··n soba ı· yangın ar ço uyu ur. ır ma ınenın er - . .. .. .. 

· b' • h d k ı' zellık, spor uzun omur. Her turk 
gı ır parçasını ıca ın a çı arı p yer - . .. . . . 

ba k t km k .. k"' ld -u gencı bu uç vecızeyı hır levha yapıp ne ş asını a a mum un o ug '--
1 'b' b' . d d _ . d k' 'Udşucuna asma ı. gı ı, ır vı anın egışmesın en ma ı- __ _ Yedi dü kan ve 

nin heyeti umumiycsi hiç müteessir 
oımaz. Halbuki beşer makinesinde bir Varidat ve muhasebe· 
ı:zvu çıkarıp gene yerine tatmak müm
kün olmadığı gibi ekseriya birinin ra· 
hatıuzlığından heyeti umumiyesi mü
teessir olur. Bu itibarla fikre veya be
dene ait faaliyetler arasında daima bir 
ahenk ve bir rabıta vardır. 

· bir ev yandı 

Fikirle vücut bıribirinden ayrılmı
yan bir küldür. Yakın.zamanlara ka -
dar beşer makinesinin fikri veya cis -
mani faaliyetini biribirnden ayrı te -
lakki ediyorlar ve fikir hocaları ile be
den öğretmenleri biribirine yan bakı
yorlanıa bile, yekdiğerinin fa~liyetini, 
takdir göziyle de görmüyorlardı. Ço
cukların kafalarını muhtelıf ilimlerle 
bezemekten başka bir kayguları olmı
yan fikir muallimlerini beden hocala
rı ifrata gitmekle müahaze ediyor, fi
kir muallimleri ise cimnastik oyun ve 
ıpor gibi beden faaliyetlerinin çocuk
ları haylaz, avare yaptığından şikayet 
ediyorlardı. 

Nihayet fikir hocaları vücut ekzer
ıizlerini bir nevi eğlenceli faaliyet te
lakki ediyor ve bunun sıhhi bir deva 
mahiyetinde olduğunu, fikir terbiye
ıinin inkişafına hadim bir vasıta oldu 
[;unu düşünmüyorlardı. Tıı.ı alemi yıl
lar yılı beden terbiyesine ait olan o
yunların, cimnastiklerin, sııorların her 
nedense kendi mesai planına dahil bir 
ilim §Ubesi olduğnu takdir etmemiş 
ve gençlerin cismani terbiyesine tarna
miyle lakayt kalmıştı. 

Çocukluk hayatımda Galatasaray'da 
okurken mektebin Ferdinand paşa na
mında bir tabibi vardı. Bu zatın vazi
fui rahatsızlanan talebeleri muayene 
etmek, icap ederse hastaneye yatır -
maktan ibaretti. Taiebenin fikri ve 
bedeni faaliyetlerine tamamiyle la -
kayt idi. Bu zatın JJektebin cimnastik 
salonuna bir kere olsun geldiğini kim
se görmemişti. 

Mühendishane harbiyesinde ise ge
ne mektep tabibimiz (Lokman) laka -
biyle anılan Mehmet paşa namında bir 
zat idi. Bu da mektebe her gün sabah
ları gelir ve rahatsızlanan talebe varsa 
muayene ederdi. Talebenin beden faa
liyeti onun vazife ve mesuliyetinin ta
mamiyle haricinde idi. Bir kaza vuku
unda ancak yardım elini uzatırdı 

müdürleri arasında 
Dün Ankara'da Atpazarında ve Ha· 

yapdan değişiklikler mamöntinde iki yangın olmuş ve her 
t zaman olduğu gibi, itfaiyemiz vangın 

Çankırı muh:ısebe muduru Mustafa Su- yerine vaktinde yetişerek bü -
mer İçel muhasebe mıidurluı:une, İçel mu-
hasebe müduru Vahap Dinçe! Hakkarı mu- yümesine ve zarar vermesine meydan 
hasebe müdurluı;une, Hakkarı muhasebe vermiyerek yangını söndiırmı.iştür. 
müdiıriı Sami ~tilin Kutahya rn~ha~ebe B' . . a g n Atı>azarında pazar 
müdurlügüne, Sıvas muhnsebe muduru M. .ır~ncı Y n 1 • • 
Seyfettin Bilgin Samsun muhasebe mudur- yerının tam ortayerını kaplıyan ada
liıg.ün~ı Agrı muhasebe mudur~ J:I· .S~ca- cıkta olmuştur. Burada çok harap ye-

Manisa muhasebe mıiduriı Tahir Hamdi dı du :an var ır. teş gunun ço e -
ettın unal Çankırı muhasebe mudurluı;une., . "kl • d A .. .. k r 

Ural Sinop ~u~sebe m~d~rlugune, Mu- ken saatinde 5.25 de bekçi tarafından 
hasebat U. mudurluc.u 2 .. ı~cı. S. _muhasebe görülerek derhal itfaiyeye haber ve -
memuru Osman Rumı Gumuşlu Kastamonu ' . . . . . . 
muhasebe müdürliıgüne, Bingol muhasebe rılmıştır. İtfaıye beş d:ıkıkadan az bır 
müdür~. ~· .~e.mil Çi~ndüz Manisa muh~- zamanda yagın yerine ulaşmı:1tı. Fa
sebe mudurlu.ğüne, Kutahya. m~hasebe mu- k t 1 ler 0 zamana kadar harap ah
dürü Lütfi Fıkret Menge Bını;ol muhasebe • a a ev 
müdürlüğüne, Ceyhan malmıidürü Sıtkı şap dükkanların dördünü sarmış bulu
Bilgin Diyarbakır muhasebe mudurlüğiıne, nuyordu. Etrafta buyuk ve ahşap han-
Tavas malmudürü M. Cemil Bengi Ağ:ı 1 - 1 b 1 d - d 'tf ı' 
muhasebe müdiırlüı;iıne, Bandırma mnlmii- ar, magaza ar u un ugun an ı a ye 
diırü Osman Atıf İn.ne; Balıkesir muhasebe geri kalan üç dükkanı da yıkmak mec
mudu~luğiıne, Tunceli muhasebe mudü~ lıuriyctinde kalmıştır. Böylece ateş a-
Fchmı Atacan Amasya muhaaebc mUdUrlu- •. 
ğiıne, Amasya muhasebe muduru İsmail dacıkta mahsur kalmış ve yangın son-
Hakkı Onay Tokat muh11Scbe ~UdUrlU~e, müştür. 
~.okat ~uhascbe muduru İbrahım Nacı Ak- Ateşin Salih Bulgurlunun manifa-
turk Sıvas muhasebe mudurluı;une, Balı- .. • _ • • 
kesir va,idat müdurü Sabri Çetinkol Siirt tura dukkanından cıktıgı tcsbıt edıl -
varidat mudurlugline, Antalya tahakkuk mişse de henüz sebebi anlaşılmamış -
şefliği Ahmet Gurkan İzmir tahakkuk şef- · k 1 d-kkt. ı 
ligine, Siirt varidat müdürü M. Salih Yar- tır. Dığer yanan ve yı ı an u an ar: 
dım Bingol varidat mudürlüğune, Vezir- Attar Salih Zeki Türkmen, berber Ali, 
köpr üvaridat memuru Emin Kavuncu bakkal Mehmet Erol ve İbrahim ma-
Kars varidat kontrol memurlağuna, Deniz- . . ' 
li varidat miıduru Hüsnü Günsay Muğla nıfaturacı Mehmet, Hayrı Topluya a-
varidat müdürlüğüne, Mu&J.a varidat mü- it bulunmaktadır. 
dürü Abbas atagan Denizli varidat müdür
lüğüne, Bingbl vuridat müdürü İsmail Hak
kı Özoful Erzincan varidat kontrol me
murluı:una, Erzurum varidat müdürü Et
hem Erı;iın Balıkesir varidat müdiırlüğü
ne, Afyon varidat mudüriı Hıkmet Uyanık 
Erzurum ~aridat' mudürlliğüne, Zonguldak 
varidat muduru M. Niyazi Ungan Afyon 
varidat miıdürliıgüne tayin edilmi5lerdir. 

Maliyede tayin ve terfiler 
Özalp malmüdürıi Aziz Altuğ Muradiye 

mal müdurlucüne, Afyon varid:ıt memuru 
Fahrettin Aşkar Varto malmüdürhiğiıne 
Sason malmüdürü Naci Erdoğnn nakit hı· 
leri memurluguna, Kastamonu muhasebe 
müdurıi Halil Hilmi Cankur Kırıkkale aske 
ri fabrikalar muhasebeciligine, İzmir va -
ri.ılat mümeyyizi Ekrem Çeliker İzmir va
ridat müdürlügüne tayin edilmiıler ve il -
çüncü sınıf maliye müfettişlerinden Nizo.
mettin Üremez ikinci &mıhı, geçirilmek 
suretıyle Gurpmar malmildürü Sabri Aka
lın, Köyceğiz malmiıdürli Sait Muı;tu bi -
rer derece terfi ettirilmi!jlerdir. 

Hamamönünde Yeşilağa camii kar
şı;;ında dar sokakta çıkan ikinci yan
gın saat 9.10 da itfaiyeye haber veril
miştir. 

~teş burada bir evin bodrum katın
da kira ile oturan Sunıurlulu seyyar 
Sucu Hasan Hüseyinin odasında çık
mıştır. 

İtfaiye yangın yedne geldiği zaman 
ateş yukarı kata da sirayet etmiş bu
lunuyordu. Fakat cıhnan tedbirlerle 
yangın bitişik evleri sarmadan söndü
rülmüştür. 

Dünkü iki yangını gören ve itfaiye
nin çalışmalarını yakından takip eden 
bir arka<laşımız itfaiye amir ve men
suplarının cesaret ve gayretlerini 
memnuniyetle müşahede etmiştir. An
karalılara bu sahad:ı en iyi hizmette 
bulunan itfaiye müdür ve mensupları
nı bu vesile ile bir kere daha takdir ve 
tebriki vazife biliriz. 

Dıı ticaret 
Kli ring hesapları 

bakiyesi 
Türkiye CUmhurlyet Merkez Banka.."ın -

dan alınan hesap hillft.snlarına göre 3. 8. 
1940 tarihindeki kllrını:: hesapları bakiye -
teri 

CETVEL: - 1 -
Türkiye Cilmhurlyet Merkez Bankasın -

do.ki kllrlng hesaplan borçlu bakiyeleri : 
Memleket Miktar T.L. 
Almanya 
A. hesaplarındaki 
borcumuz 
Alman3'a 
B. hesabındaki 
alacağımız T. L . 
Belçika 
Estonya 
Fınlandlya 

Hollanda 
İspanya 
tsveç 
D. heao.bındakl 
borcumuz T. L. 
Isveç 
A. hcs:ıbındakt 
alacağımız T. L. 
İs\.·lçre 
Lehistan 
Letonya 
:Macaristan 
Norveç 
Romanya borcumuz 

38 hususi 
hesap 

T.L. 
Yenl 
Hesap 

T.L. 
Petrol 

487.200 

318..300 

17..680.000 

2.859.400 14.720.600 
6M.100 

2.851.800 

ıo.soo 
331.200 
401.800 
279.800 

122.500 2.229.800 
124.600 
418.400 

82 200 

hesabı 
T.L. 443.200 1.243.700 
Romanya: 
Alaca(:'!mız : 

(871 husust 
hesap 

T.L. 
Muvakkat 

35.000 

T.L 25.700 
.ECskl 
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Yüzme teşvik müsabakaları 

Ha o 
pu 

u·u ta 
a biri 

31 

- • • ~ 11t 
Dünkü müsaballaları idare eden hakem kursu talcbclcrı bır ~ 

Beden 'terbiyesi Ankara bölgesin- 4 200 bayrak yarışı . 
ce tatbik olunan programa göre dün Bu müsabakaya iki takıın b1 

O 
Karadeniz havuzunda federasyon teş- Neticede 13.37.6 dakikada ı.:rarP, O 

• vikine hazırlık yüzme mü .. abakaları bırinci, 13.52.6 tlakikad.:ı Anl<llV 

1 

yapılmıştır. Müsabakalar tam saat 15 takımı ikinci olm:.ışlardır. 1 
de başlanmış ve muntazam bir şekil- sonra atlama müsab1kaları yaP 

Turizm 
T.L 
Yugoslavya 
Yunanistan 

ıo~ 61.700 
de devam etmiştir. Müsabakaların ida- tır. 

l .lc:2.ooo resini mesaisi devam etmekte olan Tramplen atlamalar .. ..-: 
189.700 .. k .. d . 1 · k b ·· 0 cu ~ 820.600 yuzme hakem ursu mu avım erı yap- Bu müsaba aya eş yuz 

mışlardır. On iki günılcnberi devam tir. Neticede 46.60 ouvanla }"11! 
eden derslerin dün bılfiı1 tatbikatı ya- Iundan Bürhan birlnci, 4z.56 

Cct\•el :2 
Muhtelif memleketlerin merkez banknla

nnda tutulan kllrlng hesaplarındaki 
alacaklarımız 

Çekoslovakya 
k·ııcı pılmış ve çok muvaffak olmuşlardır. Harp okulundan Husrev i ·ı. c 

Müsabakalara Hc1rp Okulu, Ankara- lerbirliğinden Bülent ı.içünctı 
heBabında 
alacağımız 

borcumuz 
İtalya A 
hesabında 
alacağımız 

B. hesa hında 

314.500 gücü, Gazi Lisesi, Güneş ve Gençler- lardır. 
9.800 304 700 birliği kulüplerinden yüzücüler işti- , Kule atlamalar 

rak et":iştir. Müsa~~~~l~rın. sonund.a Bu müsabakaya dört ..ıtlaY1'1 

ı .242 .200 Ankara dan bazı yuzuculerın teşkıl miştir. Neticede Harp okult111 g.4 

alacağımız 1.370.500 2.612.700 
Lltvanya 41800 
s. s. c. t. 56. 700 
Not: Rumen klirlnglne avans olarak ithal 
edilip lıenUz rumen malları memleketimi
ze glrmiyen: Ti. 920.753 

1940 yıh Ziraat 

Fakültesi mezunları 
Bu sene Y. Z. E. ziraat fakültesinden i

simleri a1jagıda yazılı olan 51 genç (Yük
sek ziraat mühendisi) diploması almağa 
muvaffak olmuştur. 

Ali Tuncay, Abdurrahman Vardarlıoğlu, 
Bilal Özsan, Salahattin Ecik, İbrahim Ta
mar, Fahri Alpertan, Orhan Demirel. Tan
rıverdi Gökçay, Enver Ertüzün, Galip Er
polat, Fethi Açıl, Behçet Kurtkan, Rahmi 
Eken. Muzaffer Aydınoğlu, Sami Aksoy, 
Nazım Altan, Ayee Uncu, Haydar Gürün, 
Ekrem Günay, Emin Denıiren, Tomris Tü
men, Celil Ilgaz, Şükrü Erdiuc;, Saadet Çi
til, Selami Uraz, HalQk Seven, Günseli 
Atmaca, Süleyman Balamır, Cihat Kadıgil, 
Nuri Asarkaya, Bekir Özsubaşı, Salih Gün
düz, Şaban Erguz, Fuat Soydan, Sabri 
Conkarh, Zeki Öktem. Münir Amımeriç, 
Mehmet Eryüce. Veysi Almaç, Hüseyin 
Gökçora, Nurettin Madrnn, Makbule Er
gün. Kazım Kartal, Ulker Gürün, Mahire 
Tuna, İrfan Susar, Fikret Ekinek, Nuri 
Oüneşl, Burhan Dorvk, Osman Çağırgan. 

Bunların hepsi memleketin muhtelif zi
raat mıntakalarına tayin olunmuşlardır. 
Genç mühendislere yeni vazifelerinde 
muvaffakiyetler temenni ederi.z. 

Samsun' da hasta bakıcılık 
kursunu bitiren bayanlar 

Samsun, 11 a.a. - Yardımcı hasta bakıcı 
hemşireler kurslarının birincisini ikmal e
den bayanlarımıza dun törenle diplomalan 
verilmiıtir. Kursa 50 bayan devam etmiş
tir. 

ettiği takımla hakem kursu takımı a- man 24.86 puvanla birinci, 14· ı 
rasında yapılan su topu müsabakasını vanla Harp okulundan Ceff1!11 O 
3 - .~ kurs talebesi t~kımı. k~zanmı~tır. 13.36 puvanla Ham okulunda'#c 
Musabakaların netıcelerını aşagıya üçüncü olmuşlardır. Atlanlll , () 
yazıyoruz: ve ihtiyari atlamalar yapılıfl11~ 
100 metre serbest tiyle icra edilmiş ve çok güıe 

Bu müsabakaya 7 yüzücü iştirak et- tur. ıl 
miştir. Neticede Harp Okulundan Müsabakaların sonunda 18J 
Kemal 1.17 dakikada birinci, Harp O- van tasnifinde 137 puvanla l ~ 
kulundan Fevzi ikinci, AnkaragUcUn- lu taŞımı birinci, 53 puvanl~ 11 
den Nevzat üçüncü olmuşlardır. gücü ikinci, 16 puvanla oaıı 
100 t S t "st .. .. .. 13 1 G" 1 ·ı1Jıl mc re ır u u çuncu, puvan a uncş " .• · 

Bu müsabaka dört yüzücü girmiı- düncü, S puvanla Gençlerbirl' 
tir: neticede Ankaragücünden Kamil ci olmuşlardır. f1 
İçli 1.38.2 dakikada birinci, Gazi Li- Gelecek hafta federasyon .t1~-i sesinden Bülent ikinci, Harp Oku- sabakası yapılacak ve biriocı pi 
lundan Hasan üçüncü olmuşlardır. nacak takıma federasyon ıcu(-3 
200 metr~ kurabağalama derece alacak yüzücülere de ~· 

Bu müsabakaya 9 yüzücü girdiğin- Iar tevzi edilecektir. Müsa~, 
den iki seri yapılmıştır. Neticede Ga- programda yazılı yüzme ve at 
zi Lisesinden Natık 3.55.3 dakikada vileri icra edilecektir. 
birinci, Harp Okulundan Halit Açık-
göz ikinci, Gazi Lisesinden Ayhan 
üçüncü olmuşlardır. 
50 metre serbest (küçükler) 

Bu müsabakaya 7 küçük girmiştir. 
'foticede 0.44 dakikada Murat Scıygüt 
birinci, Tarhan ikinci Hayrettin ü
çüncü olmuşlardır. 
400 metre serbest: 

Bu müsabaka 7 yüzücü girmi!Jtir. 
Neticede Güneş kulübünden Necat 
Büyükcengiz 7.14 dakikaka birinci, 
Ankaragücünden Halil İşlek ikinci 
Harp Okulundan Necmi üçüncü ol
muşlardır. 

50 metre kurbağalama 
(kü,ükler) 

Bu müsabakaya 7 kücük iştirak et
miştir. Neticede 51,7 saniyede Hayret
tin birinci, doğan ikinci, Osman üçün
cil gelmişlerdir. 

İstanbnl'dö 

At koıul rının 
ün yapıl 

J.ı 
İstanbul, 11 (Telefonla) -:" {e~ 

rının bcııtncisl de bugün Vel~~ıe5 
sında kalabalık bir seyirci k 
yapıldı. J 

BİRİNCİ KOŞU: , er> 
Üç yaşındaki halis kıın ıırıı;t) 

dişi taylara ınahııustu. l\.f<; :ıft ıı 
re, ikramiyesi 2Ci5 lira idi :BLIO\ 
va birinci, Serim fkıncl, ışık l 
diler. Mü&terek bahis gnn)aıı" 
ye 105, 300 kuruş ~erdi 

Ne fikre, ne bedene ait faaliyetler bi 
zim talebelik zamanımızda mektep he
kimlerini alakalandırmazdı. 1111111111111111111111111111111111~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

İKİNCİ KOŞU : d 
tl'ç ve daha yukarı yaştak 

kan lngiliz at ve kısraklara ::r. 
koz koşusu., idi. Bu lto ıdn 11 
el, Yatağan ikinci, SıfltaP ü p 
Müşterek bahis ganyana ı ıo. 
120 kuruş verdi. Böyle sıhi bir kontrola tabi olmıyan 

fikir ve beden mesaısi çok kere fena 
neticeler verir. Kafalarını veya vücut
larını fazla işleten gençler bu i~tiras
larının kurbanı olurlardı. 

Dört beş senedir maarif ailesinden 
uzak bulunuyorum, mekteplerimizde 
vukua gelen yenilikleri yakından gör
medim. Yalnız talim ve terbiye hye
tinin aralarında tam bir tesanilt bulun
muına, fikir hocalarının beden terbi
yesine alaka göstermelerine, mektep 
tabiplerinil'\ talebenin fikir ve beden 
faaliyetleriyle yakından alakadar ol -
malarına kati bir ıhtiyaç vardır. 

Avrupada erkek ve kız mekteple
rinde beden faaliyellerine bugün çok 
mühim bir mevki verildiğini görüyo
ruz. Vaktiyle fikir idmanlarında ol -
duğu gibi sporda ifrata gidilmemesi i
-;in tabiplerle pedagoklar elele ver -

• ,.,işlerdir. Bilhassa kız talebenin spor
larını mtıktep hekimleri daimi bir kon
trol altında bulund•Jrmaktadırlar. BÜ 
suretle spor suiistimalinin önüne ge
çiliyor. 

Çünkü her şeyin ifratı muzırdır. İh
tiyaçtan fazla yemek gıdası mideyi 
~nrduğu gibi,, fazla hareket gıdası da 
~ateleri yorar. 

Avrupada bilhassa bizim ziyaret et-

ipek böcekleri 
Almanların beri kıyısında her 

gün biraz daha hazırlandıklarını, 

Büyük Britanyo adalarına hücu
mun gittikçe yaklaştığını söylüyor
lar. Belli başlı malumat ve sağlam 
haber gelmeyince, tabii, muhayyile
/er de faaliyete geçiyor: bu yakın 
hücumun ne şekilde yapılacağına 

dair emekli ve emeksiz birçok mu
harrirler mütalea yürütmektedirler. 

Hemen herkes, bu korkunç badi
renin dehşetli bir hava akını ile 
başlıyacağında müttefik gibidir. 
Alman hava filolarının taş üzerin
de tar, omuz üzerinde baş bırakma
mak gayreti ile saldıracaklarından 
dem vuruluyor. 

Buna karşı bir İngiliz devlet a
damı da şu tehdidi savuruyordu: 

- Onlar Londra'ya gelirse biz 
de Berlin'i harabezare çeviririz/ 

Yakılıp yıkılmasın diye as15erlik 
dışı bir .bölge olarak ilan edilen Fa
ris, maddeten eski halinde, fakat 
manen Palmir ve Baalbek'den daha 
yıkık duruyor. 

Merhametsiz bir akın, yarın Lon
dra'yı, müthiş bir mukabele öbür
gün Berlin'i seyyah rehberlerinde-

ki meşhur harabeler arasına soka
bilir. 

Acaba Avrupa medeniyetinin son 
terakki ve tekamül doruğuna var
dığı yirminci asır, onun oradan bir 
çığ gibi yuvarlandığını da mi gö
recek? 

Bana bugünün çarpışan medeni
yetleri olgunlaşmış birer ipe} bö
ceği gibi görünüyor. Yıllarc• relı
şarak yaptıkları bir medeniyetin "' 
kültürün eseri olan kozaları içinde 
yaşarken birdenbire on" flelerek 
mahveden ipek böcekleri. 

* ... 
Bir haberin ilaclesi! 

Şu telgraf haberini beraber oku -
valım : · 

Londra, 6 (A.A.) - Evvelki gece 

R. A. F. tayyareleri Ruhr'da kain 
Sterkrade'deki bir petrol tasfiyeha
nesine hücum etmişlerdir. Alevler 
içinde bırakılan bu hedef üzerinde 

azim tahribat ve hasarat ika edilmiş
tir. Krefeld tayyare meydanı da bom
balanmış ve bir hangara isabet vaki 
olmuştur. Bütün İngiliz tayyareleri 
salimen dönmüşlerdir. ,. 

Sekiz satırlık bir haber içinde "ka
ın'', "azim", "tahribat", hasarat", ''i
ka", "salimen" gibi altı tane ağdalı 
kelime gözünüze batmıyor mu ? 01-
ciu olacak, bu kelimeleri kullandık
tan sonra bu haberi, eski .. Mal(ı -
mat ,, üslubu ile ytızıvermeli idi. 
Mesela şöyle : 

" Leyli güzeştede R. A. F. tayya
releri Ruhr'da Sterkrade'deki pet -
rol tasfiyehanesine bi1hü•um hanü
mansuz bir hariki hBil ihdas edip 
tahribatı azime ve hasaratı müthişe 
ikaına sarfı makderet birle krefeld 
sahai tayranını dahi bombalıyarak 

ısabatı müteaddide vuku bulmuştur. 
Bilumum kuvayı havaiye aminen ve 

salimen üssü tayrana muavedet ey
iemi~lerdir. " 

Kahire - le Caire! 

lstanbul'da çıkan bir akşam ga
zetesinde bir telgrafın geldiği yeri 
gösteren bir isim: Le Caire! Aynı 
gazetede Kahire'den gelmiş birkaç 
telgraf da vardır. Le Caire kelime
sinin Kahire'ye fransızlar tarafın
dan verilmiş bir isim olduğunu bil
miyenler varsa, bu iki ismi ayrı ay
rı yerler sanabilirler. 

lsmihasları türlü türlü yazmak 
modasını kırk yıllık Kahire'ye ka
dar mı teşmil ettik? Yakında baka
lım, Londra'yı London ve yahut 
X.ondres yazan, Bukreş'c Bucarest 
diyen gayret zuhur edecek mi? 

••• 
Tiltik yol8uz.luğu ! 

Hakikat refikimizde yazıldığı 

için inanmıya mecbur olduğumuz 

bir habere göre Tiftik birliğinde 

bir yolsuzluk meydana çıkarılmış
tır. 

Bu işin yapılmakta olan tetkik
leri size pösteki saymak gibi gel
mez mi? 

T.t. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: 11,1 s 
tl'ç ve daha yukarı y~taJCI ttı >1 

glllz at ve kısraklara mııJlSUra ıd 
1400 metre, lkl'amlyesl 255 il ıı<tıırl 
şuda Tomru bırlncl, HaristA 1, ilçlıncU oldulal'. MUı;tcrek tsJl 
105 kuruş vc.rdi. ~ • 

DÖRDÜNCU' KOŞU: uıı<I il 
Dört ve da.ha yukarı Y811 

1 
tU >' f, 

arap at ve ıu ı nklarn mnh91 rıı ıJ 
2SOO melre, lkrnmlycsl SOO~~ ıl< 1 I' 
şuda Tomurcuk birinci, }!il t 
Örnek üı,;ilncU geldll r. 9o ıı 
go.nynna 210, plAseye 120 ve » 
dl. 

BEŞİNCİ KOŞU: ııl '(f 

Dört \'e daha yukarı y8't:1 il 
rım kan lnglllz at ve ki ; 1 _ 
handikap kosı.ı u:rdu ı.ıc !< • 
ikramiyesi 255 il ra idi. Bil rı • 
birinci, Cesur ikinci. Alce:>ın 7 .. 
diler. Mlişterek bahis gaD)IUl , 
260 ve SOO kuruş v rdller. bir ıır 

İkili bahis b ıncl kl ud~ııc ı -J 
kabil 75 lira. çitte bahis u.. ıır 
eli koşularda bir liraya 2.ı 5 b .ııı (dl 
his de UçllncU, dördUncıl ;

1 
ıırıı ' 

larda bir liraya mukabil 

- ftl~· 
hll 

Samsun'da Kızıl3Y 
başladı tı~ c1 

J{U:ılB' 
Samsun. ll a a. - bili • 

törenle açılmıştır. KızılnY85J; rt r ıı 
nan Uyelcr ve !ınlk önd 

8 
ırl•itı;ıı 

duğu halde AtatOrk anıt fıırdır· ~ 
bir tAzlm çelengi ko)"11'1ıl.11 hastıı 11 sime bayanlarımızın dil n,ıııı~rı tı 
ya!etiyle tııtlrAk etmlf f1 tesir 
halk üzerinde çok iyi b r 
tır. 



iŞ POLITIKA-l 
1 ........................... -! 
~in mütareke aktelli! 
t 

lltıı Ingiltcre'den ayrıla
/il ile ayrı mütareke ak
~ııhesiz, her franıuzın yü
~ bkte bırakmı§tır. Bu se

. Unu yapanlar, ikide bir 
ti beyannamelerle bu ha
LUliyetini omuzlarından 
fltlaktadırlar. Bu beyan

tt '°?uncusu Fransız - A
litnı~eti tarafından neıre
•ltıkatte beyanname Vi
'Rrna göre, Petain hükü-
·~dan neşrediliyor. V c 
lere'yi Fransızların ve 

d~ ~!11umiyesinin nazarın-
11fUrmek gibi bir maksat 
ette göze çarptığına gö
t'nın da parmağı olması 
hterneldir. Beyanname 
'Yrı mütareke akdetme
. Pleri §Öyle izah ediyor: 
•here Fransa'ya, eve1ce 

hüdün istilzam ettiği 
'?1da bulunmamıttır. 
izler, Flandrcs muhnre

lıt edilen orduların ken
t:' 01an kısmını kurtardık
"ansızlan kurtarmamış-

~l\dres muharebesinden 
tere Fransa'ya yeni ku
tıtıaktan çekinmİ§tir. 'a Almanya ile imzala
ttlte ile donanmasını Al-
trketmemi§tir. 

ret karşısında mevcut 
t tağrnen bir devletin ay
ttltlesi caizdir. 

111 k• . . • 
ırnseyı tatmın etmı· 

tdandadır. Gerçi lngilte
~~ arasında aktcdilen it
t arı henüz iyice mali'ım 
'1tat lngilizler, daima, 

~tİriHikleri taahhüt mik
tr scvkcttiklerini iddia 

~Ve Fransız kumandan
llı ı hataları yüzünden 
ı 11harcbesi kaybedildik
. lltilb:lcrin "Fransızlardan 
~.~•kerlerini geri çekme
t 11dir, Esasen bu felaket· 
~~llnsızlar, ayrı mütareke 
a n bahsetmeğc başla-
u tartlar altında lngiliz
luzağına düşmek ıçın 

teni kuvctler sevketme
;"1ezdi. 
tbliğini yazanlar, Fran

Jnüdafaasmdan birin
~ '-'esul vaziyette bulu
~ .Fransa olduğunu unu· 
tıltere denizlerdeki ha

~ I-"ransa'ya bir müttefik
'ııtbitecck yardımın en bü
ltıakta idi. Fransa kcn
rıl\ı bile müdafaadan a
lı İtiraf ettiği gün, bü
~llllaktan çıkar. Nasıl ki 
bf.i.i vaziyet te budur. 
l erabcr, lngiltcre, muz
t kalan Fransa'yı taah
İbra etmeğe razı ol

~lt donanmasının alman· 
ıl'-'enıesi §artiyle. Fran· 
Cıları Almanya ile akdet
. reke mukavelesinin bir 
•taret ederek, donanma· 
lara terkctmediklcrini 
ltdirler. Bu iddianın 

~ tlleydandadı~ Çünkü 
~.anların işgalleri altın· 
ır limana gelerek ora

lecrit edilecekti. Tecrit 

1)&.hut da tecrit edildik
~tt~rar silahlanarak lngil· 
t~· kullanılmıyacağı hak,1 bir garanti vardı? in
i' nya'nın sözüne itimat 

11\i tekrar tekrar söyle· 
tb~ Almanya'nın sözüne 
u~lae, harbin devamı için 

tr, sebep kalmaz. 
~11'1aı;ı hükümeti de bildi
~ lltanya'nın verdiği ısöz 
~~~eyyide imi§ gibi, iki
tt ıleri sürmesi, kötü ni

eder. Hakikat ıudur ki 
bı11kadderatını o dakİ· 

'ııı~ edenler, Jngiltere'ye 
l~Cak ihanetle kendi 
td namına bazı menfaat· 

ebileceklerini zannetti· 
'>ı/alnız lngilterc'den ay
~ı lllütarekc imzalama-
'l'ak 1 · • · d'" 'r'ı ngılterc nın uş· 

til 1na geçmiştir. Donan· 
,1 lere'ye karşı kullanıl-
,1tnanlara teslim etmiş, 

~t,trinin ltalyanlar ve al· 
1rıdan lngilterc'ye kar· 

İr ~1111anılmasına muvafa-

~~I 
ı d··llra karşılık olarak el· 
,.llıündüğü menfaatleri 
aı l)tceğini zaman göstc-

t'~ defa müstemlekelerini 
•ııe .. k E 'to şuphe yo tur. sa· 

~İrl>raklarını müdafaadan 
~ı, devletin müstemlekeye 
~' llta:ı. Fransız toprak
tı tarçalanmaktan kurtu
llU 11&\inden anlaşılmı~tır. 

~)· ~or ki Fransa, artık 
~t 111kaıı1nda paııif bir rol 

~t\'i lspanya'nın vaziye
l!r, 

A. Ş. ESMER 

İngiliz limanlarına 

ALMANLAR GENE 
BÜYÜK MİKYASTA 

BİR HÜCUM YAPTILAR 
(Başı 1. ıncı saylnda) 

Almanlar takviye filoları 
gönderdiler 

Berltn, 11 a a. - D. N. B. ajansı bildi· 
rlyor: Portıand ile civarındaki bnhdl mın
taka Uzerınde cereyan eden hava muharc
beleıi inkişaf etmektedir. D. N . B. ajansı· 
nın öğrendığinc gör<' Douvres'e kal bil· 
tUn .Manş mıntakası tl tundc genlşll;)'cn ha· 
va muharebesinde faıkiyetı idame etmek 
tlz.,re yeni almnn avcı tayyare fıloları ha· 
reket etmiştir Alman avcı tnyyar!'lerl ta
rafından dli Urlılcn 73 hıglllz tayyaresin
den Messerschmltt'lerdcn mürekkep bir 
avcı tayyare filosu yalnız buşınu 22 ln.ı;i
liz tayyareBI dllşUrmllşlllr. Bu filonun za
ylali yalnız 2 tnvynrcdlr. Buylık m cı tay
yarclerindcn nıliteşckkfl diğer bir filo 16 
lngllhı tayyaresi dllşlırmllştılr. . 
Düşürülen Alman tayyalcrı 
Londra, 11 a.a. - Royter: 8 nlmıııı avcı 

tayyaresinin• lmgUn İngllterenln cenubu 
§arki sahlllcrl lızerındc yaptıkları iki hli -
cum esnasında dtlşllrılldüklerl haber veril-
mektedir. · 

Baraj balonlarma hücum 
Londra, ll a.a. - Royter: Toplu mll -

cehhez alman avcı tayyarC'krl bu sabah 
cenubu şarkide bir şehir llzerlndekl baraj 
balonlarına hucum etmişlerdir. HUeıım dik
kate değer bir ııUratıe yapılmıııtır. Alman 
tayyareleri sahile ylıksektcn )aklaşmış ve 
g zlarını keser!'k btlytlk bir süratle plflne 
uçuşla inerek balonları top ve mitralyöz 
ateşine tııtmu !ardır. Seyirciler bir balo· 
nun alevler içinde patladıg-tnı ve kurtulan 
kablonun yere dtlştlığtlııll gömllışlcrdlr. 
Balonu dUşilrm Meı'lserchmltt'ln etrafı bir
denbire tayyare dtıfl torılnı ının obtlslerinln 
havada lnfllAJunın mcyctnna getlrdlJ!I bu
lutçuldnrln çcvrllmlşllr Az sonra da tay
yarenin kuvctlc sıu'Sıldığı ve arkaınnda kıı· 
ra bir duman izi bırulmrak denize dllşmck
te oldu,t\"lı ogörıllmllştllr. 8eylrcller tnyvarcı
den beyaz noktaların nynldığını ı.:önnlış • 
ıcrdir. Pilotların pnraşlıtlc tuyynred<'n at
lamış olmaları muhtemeldir. TRyyare dfı
fi bataryaları o.imanlara kesif baraj ateşi 
açmışlar ve 6 Messerschmltt'ten mUrrkkcp 
yeni bir dalganın yaklaşmasına mani ol· 
muşlardır. Dllşmıı.ıı tayyareleri plıskUrllll· 
milştUr. . b'ld" . Londra, ı ı a.a. - Royter a3ansı ı ırı-

yor: Bahriye, hava ve dahih emniyet ne -
zaretleri müşterek teblı{ii: Pas de Calais 
bogazı i.ıstünde bu sabah cereyan eden hare 
kat arkasından diışman tayyareleri V ey -
mouth ve Portlnnd'a hiıcum etmişlerdir. 
Derhal havalanan avcı tayynrelerirnizle 
müsademe başlamıştır. Nihai rakamlar he
nüz belli degildir. Fakat 50 diışman tay -
yaresinin bugün imha erlildiı;i bilinmek -
tedir. Tayyarclcrimizden 19 u kayıptır. Bu
nunla bt:raber pilotlardan bazılarının sağ 
oldukları üİnlt edilmektedir. Muhtelif ev • 
ler. bazıları ciddi olmak üzere hasara uğra
mıştır. Vesaiti nakliyeye de bazı hasar ol
muş ve bir petrol deposu atc15 almı~sa da 
yangın süratlc ıııönıJürülmüıtür. 

Portland üzerine yapılan hücumda bom
ba parçaları iki gemide hafif hasar yap -
mıştır. Bundan ba~ka hiç bir gemide hasar 
yoktur. Karaya düşen bombalar deniz ma -
kamatma ait binalar ve deniz hastanesine 
zarar vermiştir. Bir miktar yaralı varsa da 
ciddı surette yaralananalrın 11dcdi azdır. 
Bir ölü olduğu haber verilmiştir. 

Büyük Britanya 
Amerikadan 4000 
tank satın alıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

1933 den 1937 ye kadar deniz hare
katı amiralhğını yapmış olan amiral 
Stanley radyoda şu nutku söylemiş

tir: 
"- Alman tehevvüriyle ve azeme-

tiyle Amerika'nın arasına giren ye
gane şey, ingiliz donanmasıdır.,, 

Amiral Amerikan donanmasında 
kullanılı~ıyan destroyerlerin İngil:e
re'ye verilmesini israrla t~l~p etmış
tir: "İhtiyaçları varsa İngılızlere ge
mi göndermeliyiz. İngilizlerin d.a?a 
fazla yardıma da ihtiyaçları ola~ıl.ır. 
Bila tahdit ve cimrilik etmeksızın, 
verebileceğimiz her şeyi kendilerine 

vermeliyiz.,, .... 
Amiral Birleşik Amerika'dan butu~ 

insan kuvetlerini birleştirerek hakı
katen milli bir kütle teşkil edip, insa
niyeti kölelik haline sokmak istiyen· 
lere karşı 45 milyon Amerikan tara
fından meydan okunmasını taolep et· 
miştir. . 

Amiral sözlerine şöyle devam etmış 
tir : 

"- Mademki harp halindeyiz, harp 
tehlikesinden bahsetmekten artık vaz-
geçelim.,, . 

B. Ruzvetl"e topyekun müdafaa içın 
icabeden selahiyetlerin verilmsini ta
lbeden hatip şu sozleri ilave etmiştir: 
"- Müşterek dü~mana karşı mü -

cadeleye devam eden d.ıstlarımıza ye· 
ni ümitler vermek, içlerim çekerek al
lahın inayetiyle boşuna beklemiyecek
leri kurtuluşa intizar ellen eski dost
larımıza ışık kapısı açmak gayesiyle, 
bu insan kisvesindeki ~eytanları tc • 
reddüde düşürmek, ne mükemmel bir 
hareket olur.,, 

328 seneti Harbiye mezunlarının 
toplantısı 

Harbiye mektebinin 328 senesi me
zunlarından Ankara'da bulunanlar 
dün akşanı Mühendisler birliği gazi
nosunda toplanmışlardır. Mezuniyet· 
lerinin 28 inci yılını şen ve sevinçli 
bir hava içinde kutlamışlardır. 

ULUS 

1 
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HARP TEBLiGLERİ 1 
1-................................................. ı 

Afrika' daki 
hava 

muharebeleri 

bir "İktisat,, 

''müşahede,, 

ilmidir 
(Başı 1 incı say/adı) 

si olduğuna nazaran ve milli istihsalin 
yarattığı her tı.irlü kıymetler "milli 
gelir" addedildiğine göre bu artı§ 

memleketin iştira kudretini tezyit ve 
Kahire, 11 a,a. - İngiliz lı.ıvn kuvctleri takviye etmez mi? 

tebliği: Babra Salca mıntakasında askeri Yeter ki milli gelir hesabının zim
kampları ve nakliye otomobilleri tecemmu- met ve matlubuna kaydolunan rakam
larını muvaffakiyetlc bombardıman eden !ar arasındaki mahsup memleket lchi
bombardıman tayyarelerimizin hepsi üsle- ne bir bakiye arzetsin. 
rıne donmüşlcrdir. Mersa Matruh civarın- Bir taraftan giimrük himayesinin 
da Rasaba sahiline vuran 79 tipinde bır sebebiyet verdiği nisbi babalılık, di
tayyare enkazının, Erıtre'de 4 agustosta ger taraftan (ücretler, aylıklar, ka • 
avcı tayyarelerimiz tarafından hasara ugra- zançlar, vergiler ilah.) ... milli gelirin 
tılan düşman tayyare ine ait oldugu zan - dahili istihsal yüzünden artışı daha 
ncdilmcktedir. Barentu tayyare meydanı 
ve orda dagınık bir halde bulunan muhte- fazla kıymet yaratırsa, milli servetin 
lif tayyareler bomba ve mıtrnlyoz ateşine tezayüdı.inden bir an şüphelenmeme· 
tutulmuşlardır. 79 tipinde bir duşman tay- lidir. Nerede kaldı ki, (biinveden 
yare filosu Sudan ingıliz hava kuvetleri tay gaıp --: Perte de Substance) gibi bir 
yare meydanı uzerinde uçmuştur. Burada iddiada bulunmağa mahal kalsın ... 
bulunan ingilız hava kuvetleri mevcudun • Dünyanın iki asırlık iktisadi ve içti· 
da zayiat ve hasar yoktur. mai tarihi münakaşa götürmez bir vu-

Somali'dc Karrim geçidi uzerine yapılan zuh ve katıyctle gösteriyor ki: millet
bir hucumda bombalar tayyare dalı batar- çe inkişaf edebilmek, medeni alanlar
yaları mevzileri uzerınc duşerek b.r k~çını da y 1 alabilmt'k miUetler arası tica- 'ı 
iskat etmişlerdir. Tnyyarclerimizin hepsı ı t 

0 
.. • 'tl d · · d 'sti 

salimen uslcrıne donmiışlcrdır. Dubata cı- re ten m.usavı şar ar . aıresın .e 1 • • 

varında duşman kıtaat ve tecemmuları ve ı ~ade e~hy~rek ahenk.h muhteht. hır 
muhim su kaynaklarına hücum cdılmış ve ıktısadı bunyeye sahıp olmak lazım-
duşman motorlu naklıye kolları uzerıne ikı dır. · . 
defa bomba duştugu gorulmuştur. 79 ti - Mi'letler, böyle a ıenkli Lirer milli ı 
pinde iıç düşman tayyaresi Aden uzerinc bünyeye sahip oldukça bundan dünya 
hucum etmişse de zayiat azdır. lki yerli ticareti miıteessir olmıyacağı gibı ak-
ôlmıiştiır. siııe dünya sulhu faydalaı.:ıcaktır. 

İ ngi 1 iz sahillerine 

yaplfan hava hücumu· 
Londra, 11 a.a. - Roytcr: Hnva ııeza -

reti tebliği: Bu s:ıbah cenubu şarki s ıhıl • 
lC'rlne yaklaşım im balon barajlarına hlıC'um 
eden d•lşman tayyarclcrinın hareketine av
cı tayyarelerimiz mnnl olmuşlardır. Tay -
yare dAfl bataryaları da faaliyete geçmiş -
Ur. İki düşman avcı tayyarC'si, il\ cı tayya
relerimiz tarafından dü llrUlnıUştllr Manş 
denizi lızerlnde cereyan eden ıkincl hava 
muharebesinde duşnıanın Uç avcı ve bır 
bombardıman tanare i dU Ur ılmll$tllr 
DlişUrülen d{4ıman tannrekrl h'lkkında 
şimdlyt• kadar alınan resmi rakamlar S ye
rın • G dır. 

Bir İngiliz denizaltısı balmldı 
Londra, 11 a.a. - Royteı·: Bnhrıye ne· 

zareti O din denizaltı gemisinin tissılne 
dönmekte geciktiğini ve kcndls'lne zay.1 ol· 
muş nazariyle bakılmak !Azım ı.:eldığinl 
tcbll~ eder. 

Afrika cephelerinde 
Kahire, 11 a.a, - (Royter) Gn.rp çolıi: 

10 ağustosta devriye harekatına ve dıişm!ln 
faaliyetinin i•tikııafma devam edil!lliııtir. 

Somali: Esas mevzilerde temas hcı:ıüı 

teessiıs etmemiştir. 
Burra'da ve şarkta vaziyet normaldir. 
Fılistin, Kenya, Sudan'da işara degcr bir 

hareket yoktur. 

İtalyan resmi tebliği 
1talyada bir mahal, 11 a.a. - İtalya u

nuımi kru·argAhının 63 numaralı Lchllğl: 
Şimdi bir inglllz tt'hlil\lnln zayi olılu • 

ğunu bildirdiği Odln ismindeki lngtllz ıle -
ııizaltısı evelki bUıteıılerinılzde billllrllen 
harekı\t csnesındn bntırılmı11ur. 

Odln'ln su lçlndch:ıcmi 1500 tondu. 8 
torpil kuvnnı, 102 nıllinıekcllk bir top ve 
iki mltrnlyozle mücehhez bulunan bu de· 
nlznltınm 55 kişilik ınllrctteb::ıtı vnrpı . 

1ngl117: Somallslncle PnR ·de· Cnrrln ve 
Godejero'yu işgal ettik. İleri hnrekctlmlz 
devam etmektedir. 

Tayyare filolarımız Sudan'dn Erlrnvlt 
tayyare meydanını bombardıman ederek 
yerde bulunan ıc; tayyare)·e tam isabet kny 
detml§ler ve dll§manın avcı tayyareleriylc 
yaptığı Jıücumu pUskUrtmllşlcrdlr. 'l'nyya
relerimlzln hepsi llslerlne dönmüşlerdir. 

Kenya hududunda F.I - Ualt'ı bombarclı· 
man etmek lı:'ŞCbbUııl\ndc lmluıınn bir dllş
man tayyaresi mtlfrczelerlmlzi~ nteııly~e 
dll~firiilıııll§tllr. İngiliz pilotu yuzb3§ı esır 
edllnıiııtir. 

Hindista'ın 

müstakbel 

statüsü 
Hint ıefleri umumi valinin 
tekliflerini soğuk kCırJıhyor 
Bombay, ıı a.a. - Royter ajanııı 

bilidiriyor: Hindistan milli kongresi 
reisi Mevlana Azad, royter ınuhabiri
le yaptığı bir mülakatta, Hint statü
sü hakkında yapılan son tıeyanat ü -
zerinde göriişmek için Hindistan u • 
mumi valisi tarafından vuku b'.ıi.an 
daveti kabul e-rmek niyeti:ıc!' r,Jmadı 
ğını bildirmiştir. Reis Azad, münaka
şayı uzatmak için hiç bir sebep gö • 
mediğini beyan ederek kati cevab.ın 
umumi valiye önümüzdeki pazar gü
nli Wardha'da toplanacak olan kon· 
grenin icra ko~it~si tarafında.n veri~ 
Icceğini söylemıştır. Kongrenın eskı 
reisi Nehru kısa bir mülfıkat esnasın
da umumi valinin teklifi ile kongre
nin talepleri arasında büyük bir uçu
rum olduğunu beyan etmiştir. 

Bergama' da zelzele 
İzmir, ı ı a.a. - Evelki gece Ber -

gamada üçer saniye devam eden iki 
zelzele olmuştur. Birinci sarsıntı sa
at 1.35 de ve hafif, ikincisi 1,45 de ve 
daha şiddetli olarak hissedilmiştir. 
Hasar yoktur. 

H. Sami 
Urfa 'Mebusu 

Dobrita meselesinin 
hallinden sonra 

nya 
Macaristanla da 

uyuşacak 
(Başı 1. ıııci sayfada) • 

Terki tn.s:n•vur edilen vilflyetıerln Sa -
tumare. Blhor, Salaj ve Arad'ın bir kıe • 
mly!e Cluj olduğu öğı·enllınlııtır. J)nha ha
rısane olan macar taleplerinin, cenubu oar
kiclcı nazı sulh menfaatlerin" uymak için 
d$a mutedil olması ihtimal dablllnd dlr. 

Tndilcllerln hal suretleri tekemmtil e -
dınclye kndar GlgUrtu tUkUmetlnln .tktldar 
m "kllnde kalınası beklenilmektedir. Bu 
nrnda lnglllz ııroteetosunu mUtenklp İngi
liz • Rum<'n ihtlltı.fını dostane bir tarzda 
halletmeğc teşebblls etmesi için Londra -
dakl Romanya sefirinin talimat aldığı 
zannedilmektedir. 

Bulgarlar isteklerinde çok 
mutedil davrnnıyorlar 

Lo.,dra, 11 a.a. - Balkanlardnki arazi 
meslelerinl tetkik eden Machester Guar
dian gazetesı. "Romanya'nın taksimi" ıcr
le\hası altında şunları yazmaktadır: 

Bulgarlar mutalcbatıncla çok mutedil 
davranmaktadırlar. Gorundüğline göre bu 
hudut tashihatı pek makfıl ve dostane bir 
surette icra edilebilecektir. Dobrucanın 
cenubundaki bulgar ekalliyeti kesif bir va
ziyette bulunmaktadır. 

Buna mukabil Romanya ile Macaristan 
arasında da~a fazla mıişküllit mevcut bu
lunmaktadır. Romen matbuatı, fcdakirlık 
yapmak mecburiyetinden bahsediyor. Fa
kat macarlarm ,romcnlerin yapacakları 
fedakarlıklarla iktifa edip etmiyeceklcri 
de ayrı mesele teşkil etmektedir. Maca • 
rıstan ancak Transilvanyanın tamamını a
lırsa memnun kalacaktır. Halbuki romcn· 
ler de orasını ırklarının beşiği olarak te· 
lfikki etmekte bulunuyorlar. Bunn bir ta· 
viz olmak üzere alınanlar Mnearistan'a ez 
srnzi terkedilcrek fazla miktarda ahali mil· 
bade edilmesini tavsiye etmişlerdir. 

Bir tazyik altını.la romenlcr, Transilvan
ya'mn garp hududunda bir miktar arazi 
tcrkctlebilirler. Ahali meselesine gelince, 
Romanya'nın tam gobcğinde yaşamakta o- ı 
lan ve macar ırkından gelen yarım milyon
luk insanın mevcut olduğu müşahadc edi
lir. Mezkur kutlc bir kac asırlık olduğu ci
hetle, Hitler'in kuvetli usulleriyle kökün
den koparulmagı istemiyeccktir. 

İngiltere'de vazife 

görecek Amerikall 
tayyare pilotları 

Locdra, 11 a.a. - · Amcrika'dan gelen 
Clare deniz tayyaresi İngiltere'nin batı ce
nubunda kain bir limana inmiştir. Tayya
re Bothcvood'dan lrlanda'daki Foyncs 
mevkiinc kadar olan mesafeyi on iki saat 
yirmi dakikada katetmiştir. 

Clare deniz tayyaresi bu donliş scyahıı • 
tinde yükıirtlen ve resmi postadan başka 
altı yolcuyu hamil bulunuyordu. Yolcular· 
dan dördü genç amerikan pilotlan teşkil 
ediyordu. Bunlar İngiltere'de istihdam e -
dilccckleri üslerle fabrikalar arasında İn

giliz harp tayyareleri üzerinde vazife gö -
receklerdir. 

Roytcr Ajansı amcrikalı pilotlardan 100 
kadar pılotun derhal vazife aldıklarını, bil$· 
ka pilotların deniz yoluyla geleceklerini, 
bunu müteakip de yeni yüzer kişiden mil -
rekkep pilot kafilelerirun geleceğini zan -
nettiğini söylemiştir~ 

Cümhuriyet gaze~esi 

kapatıldı 
İstanbul'da mUnte61r Cllmhuriyet ga -. 

zetesinin dünden itibaren Vekiller Heyeti 
kararlyle kapat\ldığı haber nlınmı§lır 
Cilmhurlyet gazetesi dün intfoar etmemi§· 
Ur. 

HARBE . 
DAi R 

İspanya 
ve 

Cebelüttarık 
İspanya ve mihver 

i spanya'nın bu hafta içinde 
harbe gireceğine dair ha

vadisler gelmiye baıladı. Mihver 
devletleri tarafından ispanya ü
zerinde tesis edilen nüfuzu bilen· 
ler, onun, A_kdeniz'de İngiliz do· 
nanmasını sıkıştırmak için yapı
lacak harek~tla muvazi olarak 
böyle bir İ§e kalkışmasını hiç de 
ihtimalden uzak tutamazlar. 

lngiltere'ye yapılacak büyük 
taarruzun ilk safhasında lapan
ya'nın rol alacağına dair zaten 
katiyete yak!n deliller vardı. Bü
yük Britanya'ya doğrudan doğru
ya taarruz imkansızlaşınca, ltal
ya, Akdeniz'de k~ndi hakimiye
tini tesis etmek için muhtelif ça
relere b"ş "Üracaktı. Bunlardan 
biri. Aden körfezini kontrol altı
na alıp buradan Akdeniz'e İngiliz 
kuvetlerinin geçmesine mani ol • 
msk, yukarıda, Libya hududun
dan ıpırka d~~r11 saldırıp İskende
riye'yi hedef 1tl1trak Süveyş'e h~
kim ol mil k, J.ir ÜçÜnc\İ:,iİ de J S• 

p11nya'yı harbe ıokup, Cebrliitta
rık'ı kendi emell(',.İne yardım e
decek şekle sokmaktı. 

. 
Ni(in Is anya 

A kdeniz'de İtalyan donan· 
masının ne vaziyette bu

lunduğu malum olduğuna göre, İ· 
talyanlar bütün bu harekatı kara 
kuvetleri vasıtaaiyle yapmayı mu
vl'l.'ık görmüş olsalar gerektir. Cün· 
kü kara kuvetlerinde harp ede
cek olan unımr, bahriyedeki gibi, 
anavatan evladı değil, başkaları· 
dır. Soma!i'dc habeşlere harp et
tirilecektir; Libya'da ileri sürüle
cek unsur, yerlilerdir. Cebelütta
rık için de İspanyollar kullanıla
cak,l>u ~uretle İspanyol harbı za
manında yapılan yardımın diyeti 
istenecektir. 

l§te bütün Akdeniz stratejisini 
göz önüne <ılacak olursak, lspan
ya'nın harbe girmeııini hiç de müs
tebat görmeyiz. lspanya'nın bita
raflıktan çıkarak, muharipliğe 
doğru yolalmak için 11gayrımuha
ripliğini" ilan etmesi de sırf bu 
sebeptendir. Gene bu sebepten 
Fransa mağlup olmıya yüz tuttu
ğu anda Tanca'yı znptetmiştir. 

İspanya ve Mihver 
11 

N ihayet ispanya, mihver 
devletlerine ideoloji bir

liğinden dolayı yardım etmek 
mecburiyetini hissetmese bile 
maddeten· buna mecburdur. Al
man askerleri bu sene yaz tatille· 
rini ispanya hududunda Biarritz'. 
de geçirmektedirler. ispanya da
hili harbı y'üzünden ltaly" ve Al
manya'ya yığınla borç etmiştir. 
Bu borç memleketi dahili bir sı· 
kıntı içine bırakmakt dır. Biitün 
bu sıkıntıları tasfiye etmek için 1-
talya'nın Akdeniz hakimiyetini 
temin etmek çarelerine kendisi • 
nin de ittirak etmesi mecburiyeti 
vardır. Bunun için ilk olarak, ve 
hatta son olarak Cebelüttarık'ı 
almalıdır. 

CebelüHank 

M iladın 8 inci asrındaki fa
tihi, Tarık bin Zeyyad'

ın ismini tafıyan bu 450 metre ir
tifaındaki kü91ik dağ parçaııı, Ak
denı7'in anahlarıdu. lngiliz1er 
burasını, dehşetli t.ıhki."f. etmiı 
olmah 1na ratmen, b·r 1.ün elle- · 
rinden gitmesi ihtimalini hiç bir 
zaman göz önünden uzak tutma
mıtlardır. Hatta avam kamara
sındaki birçok nutuklarda me
buslar Cebelüttarık'ın kaybedil -
mesinin "milli bir tehlike" oldu
ğunu söylemişlerdir. 

Filhakika Cebelüttarık için bu 
gün tehlike yok değil denemez. 
Çünkü ne kadar tahkim cdilmit 
olsa, küçüktür. Ve vaziyeti sade
ce ııabit bir kara zırhlısı olmaktan 
ibarettir. Bununla beraber muka
vemet derecesi çok yüksektir. 

Cebelüttarık lahkimah 

C ebelüttarık'ı denizden al· 
mıya hemen hemen im

kan yoktur. Çünkü dağın üstü 
1900 senesindenberi, uzun men-

-3-

İ rlônda müdafaa 

tertibatı nazırana göre 

İrl~nda'ya yapılacak 

bir taarruz 

pahahya malolacak 
Dublln, ıı a.a. - Royter ajansı bildiri· 

yor: 
Drogheda'ya beyıın:ıtta bulunan koordi· 

nasyon ve müdafaa tertibatı nazırı B. Al
ken, trland::ı nın kontrolU altında bulunan 
topraklara hllcum l'lmek teoebbüııUnde bu
lunacak düşmanın bu hareketini pahalı)'a 
ödhE'ceğlnl söylemiştir. 

·Na.zır, sözlcrtneııu suretle devanı et· 
mlştlr: 

" - İrlanda'ya yapılacak, sebepsiz ve 
haksız muhtemel bir hücum karşısında., 

1 
her kurşunun, her obüsUn, her rna)nın he
define isabet edecrğlnden emin olmalıyız. 
Hazırandanberl 180.000 ldşl muhtelif mü
dafaa sen:lslerine gönUllU y zılınışlardır . 
Her geçen gün bu rnlmmı yükseltmekte -
dlr. Mahallt emniyet kuvctlerl h:ıll,<lan, 
müdafaa zlnt'lrlnde stlratle chcmlyet al • 
maktadır. Fakat göntıllll yazılmağa ve tn,. 
ıım etmeğe devam etmelidir ... 

Sovyetler birliğinde 
Fena imalat yapanlara 

ceza verilmege başladı 
Moskova, 11 a a. - Roytcr: fena imalat 

dolayısiyle müdıir ve mıihendislcrin ha.piı 
cezasına çarpılmaları hakkında son gunler
de intişar eden kararnameye tevfikan ilk 
mahkQmiyetlerin verildiği haber alınmı&
tır. Kusurlu dondansator imal eden Uç ıa
hıstıin bıri 8 ikincisi 6 ve diğeri de 5 scn&
ye mahkUm edilmişle:dir. 

Bugıin neşredilen iş karama -
mcsine göre ufak hırııızhklar ve buro ve 
fabrikalarda intizamsız hareketler yapan
lar bir seneye kadar ceza goreceklcrdir. 
Diğer bazı kararnıımclerde tcnbellik yapan 
ve vazifelerini terkedenlcrin şimdiye ka • 
dar olduğu gibi hakim ve fabrika murah • 
haslan huzuruna değil, bundan boylc mun
rerit htikim huzuruna çıkarılacakları tasrih 
edilmektedir . 

Svatov civarına yapılan 

japon ihraç hareketi 
Tokyo, 11 a.a. - Domei ajansını 

göre, cumartesi günü Hainan civarın 
da Svatow'un 20 kilometre kadar ce
nubuna ihraç edilen Japon bahriye 

1 müfrezesi şehri işgal etmişlerdir 

B. Cudahy Amerika'ya 
gitmek üzere yora çıktı 

Lizbon, 11 a.a. - D. N. B.: Brüksel'in 
sabık birleşik Amerika sefiri B Cudahy, 

1 

Amerika'ya gidecek ilk tayyare postum -
dan istifade etmek üzere, dun öğleden ıon
ra Londrn'dan Lizbon'a gelmiştir. 

~~-------------·------------
zilli toplarla tahkim edilmİ§tir. 
Bu toplar, 15 kilometre enindeki 
Cebelüttarık - Scpte boğazına her 
taraftan hô.kimdir. Zaten İtalyan 
donanması sıfındığı yerlerden ÇI• 

kamadığına, ve Almanya'nın bu
raya göndermek için kafi miktar
da deniz kuveti olmadığına göre, 
Akdcniz'in anahtarlarını deniz
den fethetmek imkanları yoktur, 
Eıaııen burası İngiliz deniz kuvet
lerinin de yatağıdır. Burada bir
çok doklar yapılmı§hr. Arazi kafi 
gelmediğinden .garp sahilinde, 40 
kadem derinliğindeki deniz dol· 
durulmu§ ve dokların in~ası bu 
suretle imkan dahiline gİrmİ§tir, . 
lngilizler denizi doldurmak için 
lazım gelen toprafı, buradaki da
ğın altından bir tunel kazarak el
de etmişlerdir. Bu tunel de aynca 
müdafaa sistemlerinden birini tef· 
kil eder. Bundan ba§ka dağın iki 
tarafında sayısız mağaralar var
dır. Bütün bu mağaralar, birer 
top yuvaıııdır. 

fehlike nerede 

F akat buna rağmen eğer is
panya, Cebelüttarık'ın ci

varındaki mevkileri tarsin etmiı
se, ve mesela Serra Carboneza'
ya büyük toplar yerleştirmiıse, 
Cebelüttarık'ı dövmesi imkan da
hiline girer. Çünkü dnğın kilsi ol
ması, bütün tahkimata rağmen 
mukavemet derecesini düıürmek
tedir. Ayrıca İtalyanların ve al -
manların lspanya'dan toprakla
rında hava üsleri istiyerck, hare
kata havadan iştirak etmeleri de 
mümkündür. 

Gaye, Akdeniz'deki İngiliz do
nanmasının ana.vatanla olan irti
batını kesmek, ve Akdeniz işini 
tasfiye ettikten sonra, İtalyan do
nanmasının lngiltere'ye yapıla • 
cak büyük taarruza yardımını te
min etmek olsa gerektir. Fakat 
bunlar bir plan ihtimalleridir. Ta
savvur ba~ka, plan ba§ka, haki • 
kat ve tatbikat gene baıkadır. 

Mümtaz Faik Fenik 



Yeraltı servetlerinin 
· stihsali artlyor 

( BilLIYOiillfY l ) 

Beden terbiyesi ve spor 
\ Beden Terbiyeai Genel Direktarltlil ta-

(Bqı 1. laci ıaylail•) madeniwJ• demir cnheri 7etiftitilmekte- rafmden pkanlmakta olan (Beden Terbi· 
tlaTSaıua lMO MDeai ilk 4 aylık yani ı. dir. Pabt il. T. A. Bnatitietl :rvdaa eliler yesi Te Spor) meemuallllDl 30 inci ata

~nc.kllnmclla Diaa 10D1111& kadar olan is- kölelerinde de clllllir cewri anmaktadır. tos uyııı .. inti .. r etmiıtir. Beden Ter • 
tillaa1ltı Te imraratı t25.l45 tondur. Bu timdllik Kocaeli 't'illyetinde Çamclal'cla bir biyeai 't'e ıpor mevsma ile alakadar olan 
mikdar HSI ıen8'inln aynı aylarında cnber daha bulmunuıtar. B1I demir en • paç Te ihtiyar her oka711cııyu tatmin et • 
tol iSi tcıada. '" halde ba "1 ıs.- ton beri DIYrik kadar olmamakla beraber AT - meal tabii bıılunan yan .... mablelerle bıı 
Wr artll 't'Udır. Bana mukabil dahill liDra- rupa'nm belli batlı delbir ctTllerlerbıe mıı- mecmua memleketin hakiki bir •tiyacmı 
nt 117.0M teme cıkarak ıeçen seneyi adil bir clebr tallllllkUııhr. Bakar,. nehri- brplamaktadır. Ba aayıda tim seaeral 
U0.711 tma, yani 9' 19.51 niıbetiacle seç. yakınındadır. 200 tonl'* afak pmilerin Baki Vandemir'in (ıilihh millet), Pini· 
mittir. Sakarya lhıerlnde llO kilometre meufe:re san Tekilin (Sporde form teWddıi), lla-

yeni Sumwı Y&lieinin J&lbiı 
t•kM-

Samaun, 11 a.a. - Yeni valimiz Av 
ni Dojan viltyet dahilindeki kualar
daki tetkik ve teftitlerini bitirerek 
Samaun .. a danmilıtür. Valimb ba tet• 
kikleri eenuında halkla temu etmiı 
ve ıençlerle de ıpor itleri ilaerinde 
hubıballerde bulunmuıtur. 

Prof. Ali F• Batkil'in bir 
konferauı 

lamına. 11 a.ı. - İıtanbul lai'f'eNfttlİ 
profnörlerlnclen Ali hat Baıkil eltin hal
lrm ulonanda birik bir dinleyici kitlesi 
brpamda huliialdl al~ul Aft'llpa ft.aiye. 
ti mevnla bir konferans 't'tnniıtir. 
Xonferanıı dinlemek tein bulardan ela 

bir eok ınat baran selmiı balunuyorda. 

Ullltlllll latihaalltta Betibank Bretli kö- kadar lirebllmealni temin edecek bir am• affer ltbir'ln (milU senelik tt1killtma 
.. itletmesi nuoo ton ne batta ıelmek- liyat dütttnülditiine nasaran ba yeni en - doina), Badi ltarun'm (htbolıın biscle ta· 
te " om ıtl.140 ton ııe ltoıla köariir it- herin deni• 1011171& naklinde hllytlk kolay- rlhceai), Necdet Aaak'm (apor nedir?), 
ı.rt tirketl dldp etmektedir. Tiirt ı. şır. Wdar elde edilmiı olacaktır. Vildan .ltır'm (amatar " amatarlilk), 
MtlaJa pae dört aybk iıtihalltı de ( DiYrik madeni 1939 111mda 231.0SS ton Rıdftll Bora'nm (ealrrimcle mlbar~e telı:· ------------
ıh.tıs tondar. Yapılan bir beuba ıore cnher Yennitti. Bu aenenin batında ha'f'a. Dili), Tanoar Yalaı'm (prof1110Del il . ANKARA BELEDiYESi 
Z...wak hanallllda 7 ballıca itletme 1ar oldukça aert " fena ıectiti iein ikin· AKililin mahiyeti), Kemal Kaya'nm (!tal. 
1'41 -' 4 aybk iatlhaalltına ~ l7.6l ciHnun ~e .. batta iltihsallt kıamea talı· yade Plclilr tqkilltı), Balak Rekimoilu- Bot teneke Mbfı 
llisltltlllde fttirlk etıaiılerdir Geri kalan dit edilmııti. Ba aeı.pJe 1 aybk latillullt nun (7isme yerleri) O. K. Atak'm (cleniı 
il ~· 9' 12.Sl dtitmek;edir. 7 iılet- 21.973 tonda blauttır. Karahllk'e Plnderi· lsclllli) makaleleri nrdlr. Bandan bqb 
..-. ı. Nria tefeyftka della sinde ras- len cnberin aylık ..... tnı 10 irin ton raci- ileri teknikli memleketlerin tanamuı imu
J'Olltl Wr tüllcle lclare olumalarmdanclı deaindedir. Palrat,.. Pbalerhıde bıa mik • larfmdan tercim• yanlar, bir a7bk apor 

Hanatlil 117.004 toaa halan dahili imr~ tar artmııtır. haberlerinin llael bir balhaar, okayııcııla· 
fttm ff5.4el tona Karabük demir ve çelik ICronı ceoJ..ri nn nallerlne Ct't'lplar, psetelerln ıpor 
falıırlblanaa, dnlet demiryollanna, elek· yanlan n ıaire de mt't'ftttar. 
trik .. trallanaa 't't aair mleaıeaelere .... Rırp batlanlıcma kader dibaya pfyau • 15 karata aatılan mecmaayı oıa.,,.cııla • 
....._. atılmqtır. 21.531 toDG da ttlrk imde ihracatı ön ufta olan bıı cwherln nmın taniye ecllriı. 

ihracatı H't'k yollarmm niabetea bpenma
..-..- llnki1e olarak Terilmittir. 11 clola,,..tyle Diıbetea aaalmqtır. B1lna 
• _....,,_,•ele tat kömlr ietihlllri dalaia raimen 1940 ydmm ilk 4 ayı .aarfmde Bina61 ....._rmm yaptaldan 
~·Kanada ame batında 97.ııo5 $1.579 toa Jmam cwheri muhtelit memle· t--.L!'..:ler 
........... nilaa •)'etlacl• ...... ,. Cllll& 
ftt ittir. lretlere ihrac edflmiı •• 1.420.020 liralık 

döYis temin ol1111111111tar. 1939 de ihracatı • 
h _.. _,. a1IDllül iatill8allt mı 71.540 tOala bir rekor teala etmiıti. Ba 

17Utı .._ 1"1Jmattar. Ba mikdema aene 17.171 tonlak teaalnaı ahT&li banra -
lfJ.111.- dahili Jri7u&n hmar edllmi" mn aanu11rir neticesidir. 
•• ._ ..... pmilere ibrakiye olarak 1940 aeanlnin ilk d6rt ayı lhracatmda 

Çapakçur, 11 (Huauıt) - BinıiSt 
mebuılanndan Jl'ericlun Fikri ve Nec· 
mettin Sihir, Yiilyet dahilinde tet· 
kiklerde bulunmak ilaere buraya ıel
miılerdlf. 

...... JmW 11atmüa beri hamule ola
nll w.lr lhncatıma yaalı: edilmesi Te 
tttiİIİll llalletcle iris yapılabilmesi dolayı-
1171• llıncat bu ....... eok oclır. S.enin ilk 
dlrt .,... ,,,,,, tOD kömir harice sit • 

41.416 tonla Etibank en öndedir. Banb u
mam tbracata " 71.4 niıbetlade iıtirlk et• 
miıtir. 9.163 tonla Fethiye krom tirketi ı- B. Saip Okay tenf ine 
kiacf, J440 tollla Ttldr lludia ıirketi ı- Çapakçur' da verilen ziyafet 

..... ~ ... ı llO tQD lqilia, 2.114 ton ital

..... 411 IOD Paama, 5 478 toa R0111&DJa 
w U.U toa ,_.. bndırah ftPU'lara Uı

eluak •erilmittir· Bana temin et· 
•L4M liradır. 

çfincildtir. 
tik dört aylık iıtihAlltm 24.114 to11111111 

Amerika, Ul.952 toa1U111 Pranaa, 2.440 to • 
mana !nec .... 1.503 toam ttaın aatın at-
11111tır. 

Çapakçur, 11 (Huauıt) - Yozgat 
valiliiine naklen tayin edilen villye· 
ti.mis vallai B. Saip Okay ,erefine 
villyet jandarma kumanclanlıll bah· 
çeainde villyet erklaı da huır ba
lundulu halde bir dyafet verilmittir. 

Aatara Bfll«li7•ind•11: 
1 - Depoda bulunan aeo adet bot benzba 

.... 282 adet adild ceman 872 adet teneke on 
'bet sün mUddeUe açık arttramıya çıkarıl • 
nuıtar. 

2 - Muhammen bedeli tlM> lln. (91) 
kuruttm'· 

1 - Teminat 11 ltra 78 kunlft\lr. 
4 - l&rtJwnealıd sönnek t.Uyeıalerla 

her stbl encümen kalemine ve 18tekllleı1D 
de 21. 8. tMCI Alı stmtı l&&t 10,30 ela beledi· 
ye enctımenble mtlracaatlan. ( 4177) 

H48T 
Merdma Mire İafUI 

AahH BelNi~nd• : 
1 - Kalede yapılacak mercli't'en ve .air 

itler on bq pn mlddetle acık ebiltmeye 
konalmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 4721,50 liradır. 
S - Teminat 354,12 liradır. 
4 - Şartname ve kqif cetYtlinl dnnek 

iıtiyenlerin her liln enclmen kalemine ve 
iıteklilerin de 3 9 940 ulı sttnü uat 10.30 
da belediye enclmenine mlr'"9tlan. 7 

(4572) 14614 

Yolintaatı 
Aaiara B.,edi7Hinden : 
1 - Hacettepe dahili yollarmm yapıl • 

maar iıi oa bet stln mtlddetle acık ebilt • 
meye lcomılmuıtar. 

2 - Muhammen bedeli 4940 lira flO ka • 
rattar. 

IJllktlmetee Terilen bir brarla 1srom •· 
tıtmı Etlbank idare etmektedir. Ba İl için 
SOO bin liralık bir mlteduil aermaye .,rii- - S - Teminat 370 lira 55 kmnttar. 

ha't'Sumda tat kömllriia bir lftl1tlr. 
-..ıllrolE 't't ltriket imalitıada blla- AY111P9 harbi Ye ıterlia fiyatmm dolara 

• leaenia l1lr dört a" içinde nisbetle diltiklliitl krom cmerinin Lond-
16arikok fabribamda 19;512 ton ra pi,...ımdalrl flyatmm ylbelmaine it• 

•• 1 iM ton briket dahih piyasa- bep ohmqtar. Harpten nel Londra'da toa 

lzmir'de .m.nacla ~ıkan JUISID + - Şartnameaiai ve aaireyi dnnek iı • 
tzmir, 11 LL _ Altpm ıeç vakit tlyenlerin her ıtin enclmen ftlemine Te 

Tan linemuanın filim dairneinden iıteklilerin de 319/940 aah sini .._ 10.30 
ela belediye enctlmenine mtlrac:aatlan. 

bir yan11n çıJmuıtır. Yan11n eanuın (4412) 14550 

da ıinemada pek u 1eyirci bulunu • Alfalt yol intan 

8uıün 1 ,. 

ULUS Sinemasında 
2. f"ılm birden 

14,30 - 18 de 

Kızıl dansüz (Malllllrl) 
VERAGORENE 

16.30 da 

( Yol ke,en haydut) 
ıece 21 de: 

K~al dansüz • Mil 

ANKARA V ALILICI 

Aabra Valililind•a : ' 
1 - Ankara • BQmm 70lumm lt + 

l500 - 48 + 800 IDcl ldlometreıert uum
da yapılacak C28tl88) lira (82) kurul ke
ttf bedelli IOM Ye menfea lngatı 19.8.NO 
puarteet sünU l&&t 11S ~Ylll)'et daı· 
mi endlmenfnde thal ... yapa1maJı tlan ıra. 
pah sarf uaullyle eblltmqe lroauımu,tur. 

2 - Muvakkat tem••ab (14141) lira 
( D8) kuruftur . 

1 - hteklllerlıt teklif ..ımı.ıat:Fle 
birlikte Uoaret odul •..ur.lan, ınu't'llkkat 
teminat makbaa ....,a mektupla'uaı. YWı· 
Mk KWıeadta ....,. mWaendla oldutmla ve 
)'altutta ltta hitamına kadar bmı1ardan bl· 
rl8tyle tetrlldmnal edec:ettae clalr noterlik· 
ten muaaddalr Teetıca " en as bir deta4e 
TO bin liralık toet lneaatı yapmıf oldu&u· 
nu detertr netkalarlyle birlikte ihaleden 
8 stbt nel l8tlcla Ue Ti16"t maJcamma m1l
racaat ederek ba it lota alacaklan femd 
ebltyet netkalarlyle birlikte yukanda'86-
aü geç~n «Onde uat 1'.30 kadar encümen 
retallttne v~rmelert buna alt keflf " tut
nameyt her ~ nafıa mUdUrltıttlDdt pre-
btleceklert. (4198) H1T4 

Arpa. yulaf, uman almacak 
Ank•r• V•lililindM: 
Muhammen tutan 120 liradan iba

ret bulunan bin kilo atpa bin kiloyu
laf ve bin kilo uman alınacaktır. 

lartnameıi her giln Stadyom mtı • 
diirliliüncle iörillebllir. 15. 8. 940 per 
tembe günü ihalesi yapılacalandan 
taliplerin uat 15,30 da Vil&yet DU -
mi Encümenine miiracaatlan. ( 4535) 

1451' 

Tamint yaptmlaak 
lmlttir. Geçea ıene7e nuenn batma (fob) IS tıllnıle mumele ıören 

ela artmıttır. Geçen ıene 1U61 ton ttl~ lıromlan balilauuda 117.1 tilinıf 
•• S.IS4 toa briket 'JSP1l11111tır. balnnaıtar. 

yordu. Fitim operatarl ani olarak tu- Aahra B.,edi7H/ndn : 
tutan fillmlerle atarca yanmıı bir ı - ll111iki llııallim mektebi. llnarlık A.ııtara Valililiodn : 

Btılnr halde kendini kurtarabilmit ve mem- 70bı aıfalt kıammm yapıhDau iti on bet Ankara merka Necati lllı cılm1amm ta -
Memleketin killi• ... .,. btlater ba1m i1- leket butabaneline yatınbmfttr. Bir sin mldclatle •• kapalı arf uaıı ile ek • miri 667 lira 15 lnarq 1ı:t1if bedeli berin-

lhlall 3 el dl artmak itfaiye neferi de cam parçalariyle e- liltmeye konlmaıtar. elen llÇlk ebiltm97e konalımqtar. !atekli-
....., ... liD7it madeaciliil de cif • t 19 7 enberi mtltema J'• • linden yualanmıftır. tabldbt beniz 2 - Muhammen bedeli 120tl liradır. terin ketif ...... rtnuneyi ıönne\ lsere 1aet 

22.SO 

libi inJdlaf b7detmektedir. Daha tadır. 1931 HDeeiııdt 5.11' ton balar sıka· neticele~i~. ı - T..mat to7,41 liradır. da Maarif lltlcllrltlilne Te ihale llatl o -
.. 75.SSS tona balm linyit iıtihlalltı nlmqtı. lSMO de &7lll hıkiwaf denm ederek 4 - !lıaJell 119/940 lalı .... aat 11 ele 1- 21/VIll/MO puarte1l dal uat 15.SO mat u.ao c1uı H e 

. .ltıl~la. Ul.97 !-P c1a111-. aa ~ iJlr. dlrt ~ 2Atl.I tıoa ~ edllalftir. • •IU• jlıllll~~~==~r;r:;•" ~ 1 ~ .. w " 1.1--.. qg_.. .._... ....._ uaalub berbadım. ıT.ıll 
--~~ dl ... ...~ .. ~ .................. ,... .......................... ..... 

tmm Etibanlı: linyit iıletmelerine 
5 

; l.ff7 .. ~on 1 · 
1~ t ton rtit edilmiı Ye 85.427 lira almmııtı. ne ve iıteklilerin de ihale &iinii olan yet daimi encümenine miiracaatlan iltll o-~ :!:.:.. bdar 

ii
mullıler. Boa am1nlarda Etibanlı: ız B 

1;.:yut\ ~4',1 B nl Bıı ydm ilk dört a.J1ll& ait latllllallt ve Sll/940 ..ı. sini aut oaa bc1ar ..tm lmmr. (45el.) 14511 (YuJmtdald lllıatıer 

: 

lla7lt ltletaeleriıle " a rm • tonD rp .... temin obıua dl't'is mllalarlan tdar: teklif mütaplanm be1ıecll79 enelmeaiae 
........... lttlrtk .-ektedir. Dlier 171.4 tona ela x ..... n11ma balar madenleri - Anti ..... l4000 11- an.dk ...-.Itri. ,,.,. ... ) l"••ı v.1-1:-... ---...1--L 

ae dii ... ektedir. lllM.2.tona lııaJaa l1Jr dert mm ...., ton ..... ,..._ ""'""' ·~ ~-
...._ dnlet demlrJO!l-n· a1'* latihlallttaa un tan ecubı mem- 4.215 llllosram 3.500 Un, boruit 4.7• toe A1Jiua Valllilial• : .. ltlt'•"te olclala Aam71 • CCltiiln 5 leketlere Oarac edilmiı " 74U51 linbt Z2t.74I Ura. clna.eoG kllocnm 7.530 Ura. POLiS 1 - Ankara merlı:u illr obllarilıa alma-

ilmilatı 24.040 tona 'Nl'llUIUI'· dem temin ohmm111t11r. llletatı MO toa 4.14I Ura. ....,.... 1610 
-------------- cak kimlrlerin el~ okallaraı anbar • 

allld)'etlDdeki ... eıal81icl• ba ton S4.002 lira. l!'t ...1 1arma, On11DC11111 okalm ı•macat k6 -
bk 4 11 sarflllda ~ 41.911 ton Difer rnlıienler Maden cmaeri, tat ldSmlr •e ~e balar cJGitm ahnacak mirlerin Orman Çiftlitl lltU)'onmidan ~-~ 

ti yapdmqtır. Ba lmraratm Diler maclenl.ımı.in lllracatı ifa ..,, - Daracatınclaa lMO MDeli ilk 4 Qlllda türi· .,..,.., u..,. •lıılllrlllWN: muklr olrala depo1111ta, Btimeqat yatı, 1902 Ura u lmruPD'· 
Boma. 12.SU toaa Ta't'plllı, rlNfer llclllih• ...,._ artımatlr. lMG bea 1 mibaa llraldı da't'fs ~ oJıı FP111- llldt mncut llOmmı..._ •• IU'tumede olndaaa &bucak lrilmlrlerin ... 1ıtt na • ~ itleri ~ 

.. _ D-innl madeal rind ~ 't'Ult1an ~ a.blta D*mD'l., • ... ...._.._ .. ,_, .... 
- - •• e en • ... ..ı Ulı: d8rt Qmda smpara Dncatmu bir. n lQla ua 1800 Na IOOO çift stdert eldi· biye iltU10ftllllclan okalaa dt11D1am tabmll ;a.;;;;-.;:o:;,. 

ltH yıhma 97111 a)'lanna ııuana Wr mil- ltH ........ 274.741 tm. 1Malaa el • na 11. 8. NO puartem ıtmtı .ut ıa te " talıli79 tamamen mlteahlaide ait olmak l1llde fa lflerl mlclllr'M! 
ll, ltlletap lS milli ...,at etmlft,lr. mmto iatllllalltmm lMI ... .mi• dirt a- ICllc eblltme ile ..ıtn aJm'IMktlr. ls•e Hl lira 50 brat tieri8dea 8C1k elr • Ur. awe 21. 1. NO 

a.mı • O.- -4enleriaiD .,... d""" Antianwa madall ı~• .... cllrt 17 1- }'lada 71.521 tona 1ıelil olaNttllr. A1llt 4-- Beber elfUM m lmrut ft7at bloll• •1· alltm97e komlbmııtar. te cldml tDallmtllde 
MI ~ ı.nratı 1.117 toaa ba1ii o1an1t- çimlt S951tOD lıtlhsal edllmlı .... 45.011 il- ndeld ..ı ld1 l9tilllalltl 1000 .._ &111111 :."': llDmGWlm sOrmek" eart9ame 2 - tateldilerin ..-..,ı atrmu be- rm ilk temımt _,...., 
•· v- ...,... ....... • ,.. • Ma to- ra temia etmifti, .Anemik 4.0IO klJosram •• waffa JdDılrt latiJlaalltı u 115.I to - at11n. latl7alerlll ~ maa... re her ıtlD Maarif MldlrlQilu •• a.ıe ihale taıtldnda 9'ldıl 
- ...... ~. iltilllal ediJmia YI U71 lira ıethwilti Bo- u plauttır. Madeal.._.., c1 .... eden SWltm971 lirmelr iltl)'ealtria SS7 Ura llDtl olaa 11/VIll/MO pu&rtell dal 1& - == Jı1ım .at 

ruit S.041 toa latihaal edilmit " lll.2'11 bla ll*ltafla metoclha plqma ..,..mde .._ • -...ıü mllftkDt teminat ..,. 'ba. at ıuo da .... " 7.S teminat ~eaini im - ~e lllO metpl! 
lira temin etmitaL Cin USI toa latihaal ha pir artacatı ............ JCUll _....., lra mehtulıu " 1410 ~ \le•11maae 1. ...ı .+eıebe mldiirllil .........ı8e )'eti • ~ ~~;-;.;İ8 

~ bnlaa ma .. am demir " o1anm111 " 1.611 llia ptlnnlıtl. Llletaaı lerimlscleld bil &rbll ob7aalanmaa bil- :... ....._Dile ~ lltlplmie lılrlllrte rarak 9llbet claiml eactimlDiu miracaat- tapı.mı ihale sbtl 
0111& ..,,_,, 

pn ıaıarnı.ma abDcllllk ratm• Dimk 4.180 ton latDaıal ecliltniı •• 11.111 Ura tf. dirmllde Wnm. ,_.ı:ı=. 'r-)91• mtte ı=-- lan Ola olmr. (4519) 14111 ...,...._ nraeted 

-- mafaı .... ~ clolpn.,.. 181dnla 
-.etW. ...Wn bqlltıcı lhencial. 91cuclumur. 1-. 
• 11rlq eden tatlı inhlnalanıu tslftltndlkp plpıa 
..... ,. .. 111dnd., &hlthıde, hayalinde ,.ım. o.,. 
117onla. Onun, ftfhtuwı yuunda berteJ ıdlbllyor, -
-. Jra)'becllyorda. 
ım.,et oaeus ,..ayaanyıcapm anlamıftl. Bqlne 

Wu maWclla bildlli herweJi ayaklar altına llarü 
~ bpnalt. aylardanberi ~ IOlllUS ı.ta-
nplln, -- dblerlne lra,...U diDdlrmll• bar 
wrmlttL 

l.oJrımDotif uan Wr dUlk çaldı. Tren pra ski-
,..._ Vilmof, pencerenin ininden &Jflldı. ıt• 
pntwm alcla. Tren danl'r durmas ineli. Hula adam
larla latuyon blnuanckn çıktı. Tek adı bir faytona 
at1acla. ArabMI,. lılru iCer. etmellal llJleclL 

Kapaya madam Burinka açta. Bir çılhlı: llopu.dı: 
- Aman all•h•m, ana.ya Vllmott- • 
VIJııDot. bir uialyı ... rdı. Soma p.pbıım çaJı:a. 

np, ml1m Burlnlra'ya 1eltmbymrü <HHUa'mn -. 
W kotta. Ginlla. cliftlla UAnmlftl. Bir bç .... 
..._. ltiM sitadJordu. Artık atırlmfbla iP. de-
1' 8atblrc. oaa blnnrmifti. Dlwmn lltlbac1en de+ 
nahl .. llayretle içeri ıiren pnç Hmnll JlblM ... 
ta. Glıleriae in•lftlyorclu. Zayıf .. mltereddlt bir 
..ıe: 

- VUmof. 11A mllln'I decli. 
Umot. kopa. ~ .ua. bpaaarü ip • 

-ıe ...,.,,. Bir tarafta 4a aa1lealJOl'du: 
- .., ....... . ... ntfae .,..._.. ...... 
GUeUa. VUmat'ua ~ 

... dtnmeil llqJacb. Xeodlnl .. ,.... ....... 
- Allama ndlum. lttllM ~ afM 
VIJmot, clls tftttL Obetı., kolllaruula ~ .. 

• JraWmla. DnAftl de a1'la lra1Jı:b. Xvalrlapnü -..u.. ~ı .. ~ .- •cU, ... .,..... ..................... -

tetkik ediyorelu. Yld .. kadar tit ~ 10lpnclu-
081d lrl1lfmlt, ,açJtlkle aefee ah,onlu- V.lcud• 
ıenitlemilo eül biçimini lraybetmiftL. BıJe brm M 

kadar bllyOmlfttl .. Ba. omm banda llulacatım ta
eanur ettlli kaduı dılilcH Ba. bllblltlln blfka " ya
bana bir bcbncla ı z...uı Obella, • kadar bonl
muttu. 

Ginlla, &ılae bümü llylendlt 

- K.p. blrbç 16n IOllta plleydha VUmot •• 4 

-lfltin .vcWm'I 
- Bal • baWe &lrmudlno J)ot-cJln eoma p 

u sbell•ı•cella-
- .... de ... w... ...plim. 
- Ben. ken4iml aynada &lrlyormn VUmof. 
Dudaklan titredi. BısJsınlı:lar Ylcaclmm mm. 

AlhJ'llfÜ IOfclu: 

- ~ bep benhnJı kal•~ban delil mil 
- lealiDlı, ruhum. 
-Almen_,...1 
- Paria'te kaldı. _...._., 
-Ala "Vilmot. •let biJteyctim.. 
VUmot. bir .... ,.. Sakla .. lratl 1llr Umıla 

""8ml:l9 t.ıla41: 
- Dla,.a 1ıir çok 111W WW,.4uJı:. enpllm. 

ser ildJids de ........ Ur. pa,atı mle•mıttık. 
... ... ...,, ..... ,... ... ft ...... 111r.., 



~uhtelif ecza alınacak 
ir, V eki/eti Satrn Alma Ko : 

c tahmin edilen fiyatı 465 lira 
kılo asit borik, 300 kilo boraks, 

~talk l 9, 8. 940 pazartesi giınü s:ı.
Ankarada M. M. V. satın alma 

llazarlıkla satın alınacagından is
• 70 liralık kati teminattan ile 
· bPazarlık gün ve saatinde mezk,.Qr 
' lllunmaları. (14231) 1424-0 

~Caz idrof il alınacak 
· Vekaleti Satın Alma Komisyo • 

~alııetrcsıne tahmın tıdilen fiyatı 16 
ıı 9~ elli bin metre gaz idrofil 19 
lda ... P~zartesı gupü saat on birde 

•r.ı. M. V. satın ıılma Ko. dıı pa-
1 ~atın alınacafından isteklilerin 
a ıJc kati temınatlariyle birlikte 

~1!.un ve saatınde adı geçen Ko da 
rrı. (4ZJ7) 14243 

~ lvod alınacak 
1-' ekıiletı Sat.rn Alma Ko. 
kilosuna tahmın edılen fiyatı 19 
500 kılo İyod 4 9 Ağustos 940 pa-

tıııı"' saat onda Ankarada M. M. 
dalına Ko. da pazarlıkla .satın ah
' ın ısteklilerin 1425 liralık kati 

1t rı İle birlikte pazarlık gün ve 
llıezk(ir Ko. da bulunmaları. 

(4238) 14244 -\ar başlığı alınacak 
"· ekaleti Satın Alma Komisyo -

?le tahmin edilen flatı 60 nltmııı 
~ ıoo 000 ytb: bin adet kar bnşlı
llt1a mUn!lkasaya konmu,tur. İha-
910 ııe~embe gUnll ııa:ıt on bC' te
tc?ınınatı (8 500 ı llrad r. Evsaf ve 

3!}() kuruş mukabilinde M. M. 
!?!atına komisyonundan alrnab!llr. 

il kanunun C'mr ttlğl belgelerle 
4ndo komisyona gelmeleri. (4407) 

~ 14410 

•.a.~uk çorap alınacak 
1 

t'kUeti Satın Alma Komisyo • 

ltıtosuna tahmin edll<'n flatı (149) 
d.,ktız kuruş olan 15 000 kilo ııa • 
l> ipliği pazarlıkla mUnakas:ıya 

İhalesi 24-8-940 cumarl<'sl gU-
ıı blrd<'dir. Kati teminatı (3 352,5) 
l1lz elli iki lira elli kuruştur. Ev

!'tllamesl M. ?ıl. V. satın alma ko-
gorUllir. İsteklilerin kanunun 

lıeıg !erle ihale saatinde komls-
"lerı. (440Sl 14411 

• ~ura boyası alınacak 
1 

t'kileti Satın Alma Komisyo • 

~llosuna tahmin edilen fiyatı (75) 

1
1 kurı.ı:J olan 20.000 kilo siyah ve 
0 Barı kundura boyası pazarlıkla 
Ya ·konmuştur. İhalesi 14-8-940 

i &'Unu sa.at on birdedir. Kalt te • 
~) dört bin bC'I yUz liradır. Ev· 

~lııarnesl 150 kur~ mukabilinde 
ta.tın alma komisyonundan alına-

!' ltıııerın kanunun emrettiği bel • 
sıı-~ ı ale saatinde komisyona gelmele-

\ 14412 • 

~ htelif çelikler alınacak 
~ V t'kaJetı Satın Alma Ko. : 

L cinsleri yazılı çeliklerden sa
l ıı:tır. Elinde mevcudu olanla
t'ie miktalnriyle beraber 20. 8. 

• ~a~ııü akşamına kadar M. M. V. 
t, 1resine teklif yapmaları. 
r llıantasyon Ew veya bu vasıfta 
Ltaınrı.rka celik. 
~ baton, Krom • nikel Molipten 

u vasıfta baıka bir marka çe-

lıı~~on, krom - nikel, Molipden 
ta b:ı.' çetigi DCNC yahut bu va

ır marka çelik. 
(4433) 14441 

-~:it ıülfirik alınacak 
· t'Skiletn Satın Alma Komisyo-

\~aıımın edilen fiyatı: 2600 lira 
r o ıısıt ttUlflrlk p arlıkla ııatm 
~ İı Paımrlığı: 15.8 940 perşembe 
~'dedir. Katı teminatı: 390 lira 

tıı eaı komisyonda görUlUr. Ta
ıq UaWt'n vakitte M. M. 'V. Sa. 
~ buıunmaları. "'(4472)14458 

~.~allrk bez alınacak 
1 ~ka/eti Satım Alma Komı'syo • 

~llıctreainc tahmin edilen fiyatı 
Ilı dokuz kuruş olan (200.000) iki 
~tre çuvallık bez pazarlıkla mü-
0ııınuştur. İhalesi 15/8/940 per

) u ıaat 10.30 dadır. Kati temina-
lı 0n bin üç yüz liradır. Evsaf ve 
,1 

390 kuruş mukabilinde M. M. 
r ııl'lla komisyonundan alınabilir. 

kanunun emrettiği belgelerle i
de Ko, na gelmeleri. (4479) 

14545 

it ı,. ~atra alınacak 
. t'lcaleti Satın Alma Komisyo • 

t ~tdin~ tahmin edilen fiyatı (1~0) 
ı rıı~uı olan (100 000) yuz bin adet 
l~11 ııı:vum matra pazarlıkla milna -
ı 1~uıtur. ihalesi 16, 81940 cı..nıa 
~ b 30 dadır. Kati teminatı 16.500 

) ı '' Yüz liradır. Evsaf ve şart -
ta tnukabll!nde M. M. V. sat n 
Yonundan alrnabilir. hteklil· -

~o eınrettıii belgelerle ihale S'\ -. n 
~·· a &:elmelcri. ( 4'80} 14546 

~ ~~ kuşak alınacak 
· aleti Satın Alma Komisyo • 
t 
~ 

0
ildedine tahmin edilen fiyatı 

>ıı tuz kuruş olan (200.000) ikiyüz 
r, ~ kuşak pazarlıkla münakasa.ya 
r~ halesi 16/8 940 cuma günü 
~ ~~ır. Kati teminatı (28.300) 

ı,i 
1 
ın üç yilz liradır. Evsaf ve 

k3 lira mukabilinde M. M. V . 
~i 0ınisyonundan alınabilir. İs -
t ~Unun emrettiiğ belgelerle iha-r, «) na gelmeleri. (4481) 1454-7 

~ ~:la halatı alınacak 
katet; Sat.rn Alma Komisyo • 

'tdtahtnin edilen fiyatı (19.90) on 
~l 0ksan kuruı olan 14-0 adet tav
ıarlrkla munakasaya konmu:ı • 

uı.:u s 
tur İhalesi 16 8 940 cuma günıi saat on be~ 
tedir. Kati teminatı 417 lira 90 kuruştur. 
Evsaf ve ııartnamesi bedelsiz olarak M. M. 
V. satın alma komisyonundan alınabilir. 
İsteklilerin kanunun emrettigi belgelerle 
ihale saatinde Ko. na gelmeleri. (4519) 

ı4S53 

Temizlik malzemesi alınacak 
M. M. V~kaleti Sat.rn AJma Komisyo • 

nundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı (1700) bin 

yedi yüz lira olan 32 kalem temizlik mal • 
zemesi açık eksiltme suretiyle münaaksaya 
konmuştur. ihalesi 28/8/940 çarpmba giinü 
saat on birdedir. İlk temin:ıtı 127,5 yüz 
yirmi yedi lira elli kuru&tur. Evsaf ve şart
namesi M. M. V. satın alma komisyonun
da görülür. İsteklilerin kanunun emretti
ği belgelerle ihale saatinde Ko. na gelme· 
teri. ( 4520) ı4SS4 

Sarğı almncak 
M. 11!. Vekaleti Sat.rn Alma Komisyo • 

nundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 14 

kuruş olan elli bin tane sargı 29/Agustos/ 
940 perşembe günü saat 11 de Ankara'da 
M. M. V. satın alma Ko. da paı::ırlıkla s:ı • 
tın alınacağından ist klilerin ıoos liralık 

kati teminatları ile birlikte pazarlık gun ve: 
saatinde Ko. da bıılunmnl:ırı. (4561) 14563 

SIHHAT VE ICTtMAI M. V. 

Kömür alınacak 

P. T. TELEFON Md. 

50 Adet translatör alınacak 
P. T. T. Umum Mudıirlüğündcn : 
1) İdare ihtiyacı için SO elli adet trans -

latör açık eksiltmeye çıkarrlmııtır. 
2) Muhammen bedeli (1500) muvakkat te 

miruıt (112,5) lira olup eksiltmesi, S ey!CU 
94-0 perşembe günü saat (16) da Ankarada 
evkaf apartmanı 3 üncü kapı birinci katın
da P. T. T. umu mmüdürliık satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat makbuz 
veya banka teminat mektubiyle k3nuni ve
sikalarını hamilen mezkür gün ve saatte o 
komisyona muracaat edeceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankara'da P. T. T. le -
vazım, İstanbul'dn Valide hanının 2 inci 
katında P. T. T. levazım ayniyat ısubesi 
müdürlüklerinden bedelsiz olarak verile • 
cektir. (3877) 13896 

ASKERIFABRJKALAR 

Kırrkkale'de mukavelenin imzası 
tarihinden 31. 5. 941 tarihine ka

dar 10 ila 15 bin ton eıya 
naldettirilecektir 

Askeri Fabrik;ılar Umum Müdiirlti~ü 
Merkez Satın Alma Komısyonundan: 

Beher tonuna 120 kuruş bPdel tnhmln 
<'dilen yukarıd:ı yıı.2'ılı nnldlyat ankcri fab
rikalar umum mlıcllırlli~ü merkez satın 
alma ltomls) onunca 22 .. 940 perııcmbe gll-

Sıhat ve lçtımaı:tı-ııısvcnet Vekaletı An- nü saat 16 dn kapalı zarfla ihale edilecek
kara Merkez Hrfzısc;ıhha Müess~scsi Satın Ur. Şartmımıı pnrruız olarak komisyondan 
Alma Komisvonundan : verllır. Taliplrrln muvakkat teminat olan 

1 - MC'rkez HıfzıJaıhha mUe11..'1e si lh- (13Ml lirayı hnvl teklif mektunlarını 
tlyacı lc;ln satın nlınat'ak 800 ton Karabllk mez.kOr gUnde s:ınt 15 e kadar komisyona 
kok kömilrU 1 8. 940 tarihinden ıtlbııren 1 V<'rmeleri ve k"ndllerlnln de 2400 ııayılı 
kapalı zarf usullyle ekı;ııtmeye konulmuş- l nunun 2 ve 3. maddelC'rln<'leki vesalkle 
tur. komis) oncu olmadıklnrın'.I ve bu işle alfl· 

2 - Şıı.rtnnm,.ler Anknrn merkez H.ıf- kadar tllccardan oldııldarına dair llcnrct 
zıssıhha r.ıllPssesC'. I satın alma komlsyo. odam vesikruılyle nu·~k<lr glın ve saatte ko-
nundnn parBBız alınır. misyona mllracantıarı. (4316) 1-1375 

3 - Eksiltme 16. 8 940 cuma gllnil snat 
11 de mlleascsedrı mlitC'şrkkll ııatın alma 
komisyonunda yapı lacnktı r. 

4 - Muhammen lıedt'I 21600 ilk teminat 
1620 llrndır. 

5 - Tekllf mektuplan muayyrn ıı:llnde 
saat ona kndar lrnmlsyona verilmiş olma
lıdır. Mektunlnr mUhUr mumu ile mUhUr
IU olacaktır. 

6 - Muvakkat teminat bed"ll nakit ve 
nakit mahlvetindekl evrak mnlıye vekA.letl 
merkez muhnseb si v<'znralne yatırılması 
lc;in taliplerin bir ~n cvel komlsvona mil· 
racaatla birer lrsnllve almaları lA.7.ımclır. 

(421Gl 14208 

Serüm ampülleri alınacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Vek&letı Mer

kez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın Alma 
Komisyonundan 

Adedi cinsi 

9000 2 cc 
111000 s cc 

ı20000 

35000 10 ec 
37000 15 cc 

72000 

Muhammen 
bedeli llk 

Lira 
135 ) 

4440 ) 

4575 ) 

1750 ) 
2035 ) 

3785 ) 

teminatı 

Lr. K 

343 13 

283 88 

1 - Milessesemiz için cinı ve miktarı 
ve muhammen bedeli ve ilk teminatları yu
karda yazılı serum ampulleri iki grup ha
linde ayrı ayn eksiltme suretiyle satın alı
nacaktır. 

2 - Eksiltme 22/8/940 pcr~embe günU 
saat 11 de Ankara'da Merkez Hıfzıssıhha 
müessesesi satm alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Ampullerin cam evsafı türk kodek
sine uygun olacaktır. 

4 - Şartname ve nümunesin! görmek is
tiyenter komisyona müracaat ederler. 

S - Muvakkat teminat bedeli nakit ve 
nakit mai'iyetindeki evrak Maliye Vekale
ti Merkez veznesine yatırılması için talip
lerin bir gün evel ve kanuni vesikalariyle 
beraber belli gün ve saatte komisyona gel-
meleri. (4305) 14374 

M. M. V. Hava Miisteşarlığr 

Bir doktor aranıyor 
M. M. VekB.letı' Hava Satın Alma Ko-

misyonundan: • 
ttcretı barem kanununa glSre tesblt e -

clllm<'k ve Azami verilecek tıcret 170 lira ol 
mak Uzere bir tabip nlınııcaktır. Tallpledn 
hava mllst('şıırlı~ına mlirncaatıarı. 

<•S45) 14321 

Çamaşır diktirilecek 
M. M. VeUleti Hava Satın Alma Ko. 

misyonundan: 
1 - 15 000 takım çamaşır pa7.nrlıkla 

dlktlrllecektir. Muhammen bedeli 1950 li
ra olup kaU teminat mlkdarı 293 lirndır. 
Paa:ı.rlığı 16. 8. 940 cumn gtlnil saat 11 de 
hava satın alma komisyonunda yapılacak
tır İdari ıartname evsaf ve numunesi her 
gtin öğleden sonra komlsvondan alınabilir. 
İsteklilerin muayyen ~lln V<' saatte katt 
teminat ve knnunt belgeleriyle birlikte ko
misyonda bulunmaları. ( 4523 l 14492 

Pijama•• dildirilecek 
M. M. Vekfılcti Havı Sattn Alma Ko

misyonundan: 
1 - 800 adet pijama pazarlıkla diktir! • 

leccktır. l\luhaınnıen bedeli 280 lira oluı> 
kati teminat mlkdarı 42 liradır. Pazarlığı 
13. 8. 940 salı gllnil saat 10 da hava satın 
alma komlııvonunda yapılacııktır. İdari 
şartnrune, evsaf ve nlJmuneai her gtin ö~ -
led<'n sonra komisyonda görlllebillr. İs
t<'klilerln muayyen gUn ve saatte kati te
minat ,.e kanuni .belgelerl:o.•le birlikte ko • 
misyonda bulunmaları. ( 4524) 14493 

NAFIA VEKALETi 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden : 
ı - Eksiltmeye konulan iı: Tapu ve 

Kadastro mektebine tahsis edilen eski ha
riciye köşkünün esaslı tamiri iıidir. 

Keııif bedeli: 1571 lira 73 kuruştur. 
2. - 26. 8. 940 pazartesi günü saat 15 

de Nafıa Vekaleti yapı ve imar işleri ek
siltme komisyonu odasında pazarhk usu
liyle yapılacaktır. 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna mü
tcferri evrak yapı ve imar işleri reisti • 
ğinde görülebilir. 

4. - Eksiltmeye ı:irebilmek için istek
lilerin 117 (yüz on yedi) lira 88 (seksen 
sekiz) kuruşluk muvakkat teminat ver -
meleri laz.ımdır. 

(44-44) 14445 

2 adet Snntrafüj su tulumbası 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedelı (2500) lira olan 2 

adet santrafuj su tulumb3sı Askeri Fab -
rikalar Umum Mudürliıı;ü Merkez satın al
ma komisyonunca 26 8/940 pazartesi gi,ınü 
saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (187) 
lira (SO) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesalkle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc
cardan olduklarına dair ticaret odası vesi
kasiyle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (4436) 14429 

• 
42.000 kilo Arpa i]e 23.000 kilo 

Saman alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Kırıkkalıt Satın Al 

m;ı Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (2100) lira olan 

42.000 kilo arpa ile tahmin edilen bedeli 
(690) lira olan 28.000 kilo saman nskert 
fabrikalar Kırıkkalrı grup mlldllrlllğtl satın 
alma komisyonunca 26. 8. 040 pazartesi gü
nü saat 15 te açık eksiltme ile talibine i • 
hale edilecektir. Şartnamesi parasız ola· 
rak komisyondan VC'r:lllr. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (209) 
Ura 25 kuruş ve 2400 No. lu kanunun 2. el 
ve 3. cU maddelerindeki vcsalkle birlikte 
mezkıir komisyona mUracantları. {4500) 

14483 
300 ton yerli Linters pamuğu 

alınacak 
Askeri J.'abrikalıır Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 184.000) lira olan 

300 ton yerli llnt,.rs pamu~ ukerl fabri
kalar uınum mUdUrlUğtl merkez satın al· 
ma komisyonunda 28. 8. 940 çarşamba gU
nli saat 15 te kapalı zarfla ihale edile -
aektir. Şartname (4) lira (20) kurııı mu· 
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
mu\'akltat teminat olan (5450) lirayı havi 
teklif mektuplannı mezkOr g\lnde saat 14 
e kadar komisyona vermeleri ve kendileri· 
nin dı:ı 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesalkle komisyoncu olmadık· 
larına vC'bu işle ali\kadar tüccardan olduk
lanna dair tıcııret odası veslkruılyle mez -
kQr gün ve saatte komisyona mliraC'aatla· 
rı. ( 4435 l 14542, 

GÜMRÜK VE iNHİSARLAR V. 

4 Havuz yaptırılacak 
İnhisarlar Umum .MUdürlUğünden: 

1 - İdaremizin Ankara b~mlldilrlliğU
mli:r.e bağlı Coğul tuzlıısında 1009 metre 
l1'1ikA.bı tuzlu su istiap kablllyettnl haiz o
lacak - teraklim havuıo:unun fnşa.eı kapalı 
zarf usuli) le eksiltmeye konmuıstur. 

2 - Bu inşaatın muhammen bedell 
31.115.64 liradır. 

8 - Eksiltme evrakı Ankarada inhisar
lar başmlıdürlüğlıooen ve İstıınbulda mer
kez binasında tuz fen fUbeıılnden 160 lrn
nı;ı bedel mukabilinde tednrtk olunabilir. 

4 - Eksiltme 20 ağustos salı glinü saat 
15 te Ankaradıı inhisarlar başmlidürllit;U 
binasında milte§ekkll komisyonda yapıla -
caktır. 

5 - İsteklilerin teklif evrakını havi 
zarta, şimdiye kadar beton havuz l§leriyle 
meşgul olduklarını gösteren veslknlannı 
da koymaları icap eder. 

6 - Muvakkat teminat mlkdarı yüzde 
yedi buçuk hesabiyle 2334 liradır. Teminat 
için milli bankalardan alınacal< mektupla 
borsa rayiç fiyatlarından yllı:de on beş nok
saniyle mllıt esham kabul edilir. 

7 - Teklif mektuplarını ve diğer evrakı 
havi ımrtlnr uaulllne göre mlihUrlendlkten 
sonra ihale eaatlnden bir saat evellne ka· 
dar makbuz mukabilinde teslim edilmeli
dir. Posta ile gönderilecek mektupların 
~ene ihale ııa.atfnden bir saat evellne kadar 
komisyona gelml!J olmıtııı Utzımdır. Posta
da vaki olabilecek gecikmeler nazarı ltl· 
bara alınmaz. (4390) 14372 

A. LEVAZIM AMlRLICl 

Patates alınacak 
A'nlcara Levazım Amirliği Satrn Alma 

Komisyonundan : 
ı - 200 ton patatesin kapah zarfla ek • 

siltmesi 20/8/940 tarihinde saat ıs de An
kara Lv. amirliği Sa. Al. Komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 14.000 lira ilk te
minatı 1050 liradır. Şartnamesi komisyon
da görü~ür. Teklif mektupları saat 14 de 
kadar kabul olunur. (4264) 14270 

Karpuz alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satrn Alma 

Komisyonundan : 
1 - 50.000 kilo karpuzun 3Çdı: eksilt • 

mcsi 26. 8. 940 sa.at 15 de Ankara Lv, A. 

• 

mirliği satın PJma k~'l'l•syonunda yapıla
c.ıktır. 

2 - Muhammen bedeli 2000 liradır. İlk 
teminatı 150 liradır. Şartnamesi komis-
yonda görülür. (4489) 14466 

Reçel alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

KoKmisyonundan : 
1 - 60.000 kilo vişne, 9500 kilo lcayıi, 

9500 kilo ayva olmak üzere ceman 25000 
kilo rec;el kapalı zarfla eksiltmesi 27. 8. 
940 saat ıs de Ankara Lv. Amirliği sa
tın alma komisyon.unda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 11845 
lira ilk teminatı 888 lira 35 kuruştur. 
Sartname!>i komisyonııda göriilür. İçinde 
kanuni ve ticaret odası vesikası bulunan 
teklif mektuplan saat 14 de kadar kabul 
olunur. (4490) 14467 

Taze üzüm alınacak 
Ankara Levazrm Amirliği Sat.rn Alma 

Komisyonundan : 
1 - 50,000 kilo ıaze üzümün kapah 

zarfla eksiltmesi 24. 8. 940 saat 11 de An
kara Lv. Amirliği Satın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedclı 7000 lira ilk te
minatı 525 liradır. Şartnamesi komisyon
da görülür. İc;inile k:>.1uni vesikalar da bu
Jır.an teklif m~'d ıp'ıı~.ı:ı saat 10 ',(.ııJar 
kabul olunur. (4491) ı4468 

Tersim malzemesi alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Aşağıda cins ve miktarları yazılı 

dört kalem tersim m:ılzemesi pazarlıgı 
12/8 94-0 saat 14,30 da Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - 1 stekliler teklif edecekleri fiyata 
nazaran kati teminntlariyle bırlikte ko -
misyonda bulunmaları. (4536) 14517 

ıs Top şeffaf bz.alit kacıdı, 
250 Top adi ozalit kagıdı. 

20 Adet Teksir makinesi iı;!n ark kö
mürü 

6 Şişe amonyak (beheri bir kiloluk) 

Boya alınacftk 
Ankara Levazım Amırliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
ı - Elli kilo mavi galibarda boyası pa

zarlığı 13. 8. 940 sant 11 de Ankara Lv. A· 
mirliği satın alma komisyonunda yapıla. 
caktır. 

2 ~ l\luh<ımmen bedeli 175 lira katt te
minatı 26 lira 25 kuruştur. (4556) 14560 

Lastik alınacak 
Ankara I.ev11ZJm Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
l - 10,000 meotreyuvarlak bel lAııtıg-i pa

zarlığı 13. 8. 940 saat 14 te Ankarada Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda :>"11.pıla· 
Caktır. 

2 - :Muhammen bedeli 600 llrn katı te
rnln~t.ı 90 liradır. NDmunesl komlııyonda 
gdrlıllir. ( 4557) 14561 

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

kıtaat ilanları 

Sığır eti alınacak 
Kars Müst. Mv. Sa. Al. Ko. Rs. dM: 

l - Göle garnizonu senellk ihtiyacı için 
bir kilosullB tahmin edilen fiyat 14 kuruş 
olan 120 ton· sıt;ır (!tine ikinci deta talip 
çıkmadığından pazarlığa konıılmu§tur. 

2 - İlk teminatı 1260 lira olup ihalesi 
19. 8. 040 pazartesi günU saat 15 tedlr. 

3 - Eveafı 9 kolordu garnizonlarının 
hepsinde vardır. Şartnamesinin parasız o
larak vegörmek isUyc.nlerln her gtin pa. 
z.arlı!';a gireceklerin :ihale gün ve aaatın
cle ilk temlnatıarlyle birlikte Kanı MUst. 
Mv. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (4266) 

14248 
Kok kömürü almac.ak 

!stanbul Komutanlık Sa. Al. Ko. dan: 
Komutanlık birlikleri ihtiyacı için 20·U 

ton kok kömUrU kapalı zarf uıuliyle mil
nakaııaya konmuıtur. İhalC'ıl 24. 8. 1140 gU
nU saat 12 de dlr. Muhammen bedeli 611M 
lira olup ilk teminatı •sos liradır. Şartna
mesi her «Ün komisyonda g(!rUIUr. Eksllt
mt'ye girmek lstlyenlcrln belli gUn ve sa
atten bir saat bnceye kadar teklif mektup. 
larını Fındıklıda Komuta:ıilık satınalma 
komisyonun vermeleri. (4420) 1'416 

Sığır eti alınacak 

Hadımköy Mst. Mv. Sa. Al. Ko. Rs. 
Çatalca Mat. Mv. birlikleri ihtiyacı lı;ln 

200.000 kilo sığır eti kapalı zarf ne ihale
si :?S. 8. 940 çarşamba gUnU saat 15 de ya
pılacaktır. Muhammen tut.arı 58.000 lira
dır. İlk teminatı 4350 liradır. İsteklllerln 
ilk teminat makbuzu veya mektuplariyle 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de yazılı vesikalarını ihale saatinden bir 
saat eveline kadar Hndımköy Mevki satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(4422) 14418 

• Eğer takımı alınacak 
!zmir Lv. Amirliği Sa. 41. r.o. dan: 

l - Ordu blrllklerl hayvanatı için pa -
zarlık suretiyle 400 alamankAri e(;er takı
mı satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 15 ağustos 940 perşembe 
g{lnü saat 15 te Kıelada İzmir Lv. Amirli
ği eatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin cdll<'n tutarı 28000 liradır. 
• - Teminatı muvakknte akçesi 2100 li

radır. 

5 - Şartnamesi her glln komlııyonda gö
rillebillr. 

6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair vesika göstermek mec -
buriyetındedlrler. 

i - Pazarlığa i§tlrfık edecekler 2490 
sayılı kanunun iki ve UçUncll maddelerinde 
ve §artnamestnde yazılı vesikaları ve te • 
mlnatı muvakkateleriyle birlikte ihale sa
atinden eveı komisyona mUrncaaUarı. 

(4543) 14524 

Sığrr eti alrnacak 
Erzincan Tüm. Sa. Al. Ko. dan: 

l - Erzincan garnizonunun eylül ba
şından haziran 941 sonuna kad'.U' on aylık 
sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. Tahmin bedeli 44,000 lira olup ilk te· 
mlnatı 3300 liradır. 

2 - Eksiltmesi 27. 8. 940 ııalı gllnU ııaat 
on blrdt' Erz.lneanda satın alma komlsyo • 
nunda yapılacaktır. 

3 - F.vsar ve şartname eaasları kolor -
dunun tekmil garnlzonlannda vardır. 

4 - Teklif mektuplarının ekslltmesı sa
atinden bir saat evet komlııyona verllmlı 
olması. (45M) 14558 

Un alınacak. 
Erzurum Kor. Sa. Al. Ko. dan: 
Erzurum garnizonu ihtiyacı için muka. 

vele tarıhinden itibaren bir ay zarfında 
teslim $ıTtiyle 250 ton un pazarlıkla mü. 
bayaa edilecektir. Paazrlığı 19 ağustos pa
zartesi günü sut 10 da Erzurum kor satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 42,500 lira ilk. temi. 
natı 3188 liradır. (4555) 14559 

Sığrr eti alıancak 
Konya Levazım Amirlıiğ Satın Alma 

Komisyonundan: 
l - Karan1andakı kıtaatnı senelik 1hU· 

yacı olan 150,000 sığır eti kapalı 'zarf 
11ıullyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Şartnameııi Konyada İstanbul, AD· 

-5-

3 ka em yiyecek ahnacak 
Adana Askeri Sat.rn Alma Komisyo•undan : 

Miktarı Muhammen Muvakkat İhalenin 
Saat Cin.si kilo bedeli teminat tarih 

Lira Lira 
Sade yağ 24.000 26.4-00 1980 23/ 8/940 10 
Sabun 18.000 6.4a0 4S6 23/8/940 11 
Pirinç 48.000 13.920 1044 23/8/940 17 

1 - Yukarda cins ve miktarlarıyle muhammen bedeli ve muvakkat tcminıtları ,.,. 
zılı üç kalem iaşe maddesi kapah zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltme kırıı " 
larında gösterildiği tarih ve saatlerde Adana askeri satın alma komisyonunda yapı.
lacaktır. 

2 - Şartnameleri Ankara, İstanbul Lv. amirlikleri ve Adana askeri satın alma ko
misyonlarında her gün görülebilir. İsteklilerin kanuni evsafı haiz olduklar.mı dair 
vesikalariyle birlikte teklif mektuplarını tayin edilen saatlerden en geç bir saat evo-
line kadar komisyon riyasetine vermiş olmaları. (4427) 14432 

Sadeyağı ahnacak 
Diyarbakır Kor. Sa. Al. Ko. dan: 
Ankara garnizonu tc;ln alınacak olan 11§8.ğıda mlkdarr yazılı sadeyağı Dlyarb& .. 

kırda kor s:ıtın alma komisyonunda karşı ıarında yazılı günlerde pazarlığa konul· 
muştur. 

Muhammen tutarlarlyle teminatları yazılıdır., 
Şartnamesi kor satın alma komisyonun da her gUn 1§ zamanında görtlleblllr. 
Taliplerin belli gllnde komlsyonıı milra caatları Han olunur. (4553) 

Cinsi Kilo Tutan Teminatı Paz.arlığı Glln Sa. 
' Lira Lira 

Sadeyağı 

Sadeyağı 
Sadr.yağı 

Sadeyağı 

25000 25750 3S62,5 19.8.040 pazartesi 11, 
19.S.940 pazartesi 12 
20.S.940 salı 12, 
20.8.940 salı 12 

25000 25750 3862,5 
2WOO 25750 3862,5 
25000 25750 3862.5 

kara Lv. Arnlrllkl<'rl salın alma komlsyon
lnnndadır. Isteklller ııartnameyl komls· 
yonlarda göreblllrler. 

3 - İf bu 150 000 kilo sığır etinin mu • 
hammen tutarı 33,000 liradır. 

4 - Şartnamesindeki t(ı 25 mlkdar faz
lası da dahıl oldu~u halde ilk teminatı 
3039 lira 75 kuruştur 

5 - Eksiltmesi 28. 8. 040 çareamba gQ
nU saat ıı de Knyada levazım Amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - istekliler 2S. 8. 940 çarşamba günü 
saat 10 da satın nlmo. komisyonu baş
kanlığına mr.ktuplarını vercCck ve yahut 
göndereceklerdir. Bu ııaattcn sonra VC'rlle
cek ve yahut gönderilecek mektuplar ahn
mıyacaktır. 

7 - 2490 sa,Yllı kanunun hliltUm!P.rine 
ve bilhassa 32 inci maddesine uygun olmı
~'8.11 mektupların sahipleri eksiltmlye i§U -
rAk ettlrllmlY"cektlr. 

(4558) 14562 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Bezir alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun

dan: 
Muhammen bedeli 30000 Ura olan 50 ton 

kaynamış inglllz bC'zirl 21. 8. 1940 çarıam
ba gtinU saat 15 te kapalı zarf U8llllyle 
Ankarada idare blnıuıında satın nlına.ca.k -
tır. 

Bu l§e girmek istlyenlcrln 2250 liralık 
muvakk&t teMlnntlyle konunun tayin etti
ği veııikalan ve tekliflerini aynı gün saat 
14 e kadar komisyon relııllğlnc vermeleri 
lAzımdır. 

Şartnamelt'r 150 kuruşa Ankara. ve Hay
darp3§a veznelerinde satılmaktadır. 

(4251) 14823 

1070adet Fotograf çerçevesi 
yaptmlac.ak 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun· 
dan: 

Muhammen bedcJ, (4720) dört bin ye
dı' yüz yirn i lira olan muhtelıf boyda yap
tırılacak 1070 adn maacam fotoğraf ~er
çevesinin 21. 8. 1940 çarşamba günü saat 
15.JO da Ankarada idare binasında açık ek
siltmesi vapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (J54) üç yüz 
elli dört liralık muvakkat teminat ile kıt· 
nunun tayin ettiği vesikalarr hamilen ay
nı gün eksiltme saatine kadar komisyonda 
isbatı vücut etmeleri lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 
m:ılzeme d:ıiresindt', Haydarpaşada tesel -
lüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

(4278) 14326 

Sterilizasyon cihazı almac.ak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun

dan: 
Muhammen bedeli 18.000 (on sekiz bin) 

lira olan ııterlllzuyon cihazları veteferrU
atı 24 eylUI 1940 salı gtlnli saat 115 te ka
palı zarf usullyle Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek fııtlyenlrrln (1350.-) 
bin üç yliz elli liralık muvakkat teminat ne 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif • 
lerlnl aynı gün saat 14 e kndı:ır komisyon 
relsllfine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 
malzeme dairesinden, HaydıırpB§ada teael
ltim vı: sevk rJc!llğlnd<'n dağıtılacaktır. 

(4366) l4436 

14557 

İstasyon saatleri alına.cak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonuıı. 

dan : 
Muhammen bedeli 53500 (Elli üç bia 

beş yw;) lira olan muhtelif elektrikli iı • 
tasyon saati ve teferruatı 26/9/940 pcrıem
bc cıinıi saat ıs de kapalı zarf usulü ile An. 
kara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu iie girmek istiyenlerin 3925 (Uç bia 
dokuz yüz yirmi beıı) liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikal•rr ve 
tekliflerini aynı gün saat ı4 de kadar ko • 
misyon reisliğine vermeleri llzımdır. 
Şartnameler 250 (iki yüz elli) kurup 

Ankara ve Haydarpaaa veznelerinde satıl .. 
maktadır. (4447) 14543 

Soğuk hava dolabı alrnaca.k 
D. D. Yolları Satln Alma Komisyonun

dan : 
Muhammen bedeli (2030) iki bin otuz li· 

ra olan 4 adet soğuk hava dolabınm alın
ması için 27/.S/940 sah günü saat 15 de An. 
kara'da idare binasında açık eksiltmesi ya. 
pılacaktır. 

Bu iıe girmek iıtiyenlerin (152 '25) yüa 
eUi iki lira yirmi bet lı:uruıluk muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiii veıikala • 
rı hamilen aynı sün ekııiltme ıaatinc kadar 
komisyonda isbatı vücut etmeleri lazım • 
dır. 

Şartnameler Ankara'da malzeme daire • 
sinde görülebilir. ( 4448) 1-4544 

Sabun alınacak 
D. D. Yolları Satrn Alma Komisyonı.

dan : 
Muhammen bedeli 9260 (do'kus bin Hııl 

yUz altmış lira olan beyaz arap ve toz aa • 
bunu 27/8/940 sair giıtıil saat 15.30 da kapı. 
lı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında 
satm alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiycnlerin 694,50 (altı 

yüz doksan dört lira etli) kuruıla1ı: muvak· 
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesi • 
katarı ve tekliflerini aynı gUn ıaat 14.30 a 
kadar komisyon reiıtiğine vermeleri 11 • 
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da 
malzeme dairesinden, Haydarpap'da te • 
sellüm ve sek aefliğinden dağıtılacaktır. 

(4496) 14549 

Süpersiman a.lmacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komiqonuaa 

dan: 
Muhammen bedeli 9000 lira olan 450 toa 

sUpersiman 28/8/940 çaraamba günü saat 
ıS..30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da i
dare binasrntla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerln 675 liralık mıa. 
vakkat teminat ite kanunun tayin ettiii ve. 
sikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.31 
za kadar komisyon reisliğine vermeleri !&. 
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak An'kara'da 
malzeme dairetinden. Hayda.rpap'da te • 
sellüm ve sevk §efliğinden dafıtılacalı:tır. 

(4466) 1455.2 

Balast münakasası 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 
Muhammen bedelleriyle miktar ve yerleri ve muvakkat teminattan ata

ğıda yazılı iki ocaktan çıkarılacak balastlar, hizalarında gösterilen giln vı 
saatta ihaleleri yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuı· 
tur. Eksiltme Ankara istasyonunda, ikinci işletme müdürlüğü binasında 
toplanacak komisyonca yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin hizaların· 
da miktarları yazılı muvakkat teminat makbuz veya idarenin kabul ettifi 
formüle mutabık banka mcktuplariyle kanun ve şartnamenin tayin ettiği 
vesaik ve tekliflerini eksiltme saatinden bir saat eveline kadar komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri Ankara'da ikinci işletme komisyonu ile 

Kayseri, Çankırı, Zonguldak istasyonlarından parasız verilmektedir. 
(4175) 14234 

Sına No. Yeri ve Kim.si 
1 Irmak - Zonguldak 

Kim. 62 
2 Irmak - Zonguldak 

Klm .• 318 

istasyonu 
(Tüney 
(Germece 

Balı kısık 

. 
.!il ·a .., 
ti ~ 
.!! .. "' ~ 
CQ ~ 

3000 

3500 

ı: .;. ..., ., ~ 
::s E~ 
~ E.-
., ııs -.c .ı:: ... 
., :: "O 

cı:ı E ll 
150 

150 

Kereste alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonund.an: 

:::s ... ı:: 
ııs 

:!ı'o ... .!il ;: ~ 
~ ~-.. ... 

ııs 
I> ... ~ ~ :1 :: 8 "' ::s ~ .c ., 

-> 

337.50 20.8.940 salı 
Sa. 15 

393.75 20.8.940 sah 
Sa. 15.15 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mlkdarları a,,a#ıda yazıtı .Akgtlrgen, 
.ırıeşe ve ıhlamur kerP..ste, ayn ayrı ihale edilmek üzere 20. S. 940 salı gtınU aaat 11:5, 
80 dan itibaren liste sıra numarası ve kapalı zarf usuliyle Ankarada idare blnaaın
da satın alınacaktır. 
Bu işlere girmek latiyenlerln her liste hlz asında glSsterileıı muvakkat temınat ııe 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifi erini aynı glln saat 14,30 a kadar komi•· 
on reisliğine vermeleri IAz.ımd1r. Şartname !er parasız olarak Ankarada malzeme d~ 
lreslnden. Haydarpaeada tesllm ve sevkoefliğlnden, İzmir ve Eskişehirde idarema 
#azalarından dağıtılmaktadır. 
Liste Mikdarı Cinsi Muhammen bedeli 

No. M3 

1 
2 
3 

643,220 
413,690 
500,000 

M3 Mecmuu 
Lira K. Lira K. 

Akgürgcn dilme ve kalas 35 00 22512 70 
Meşe dilme ve kalaa 60 00 24821 40 
Ihlamur lı:ataa 50 00 25000 00 

Muvakkat 
teıııinat 

Lira K. 
1688 4' 
l86ı 61 
1875 .. 



FO A 
Kan, Kuvvet, iıli ha ~uru u 

FOSF ARSOL, kanın en hayl\ti kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğaltır. Tatlı İ§tah te
min eder. Vücuda devamlı gençlik,dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan uyku· 

auzluğu giderir. Muannid inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma neka· 

hatlerinde, Bel gev§ekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta §ayanı hayret faydalar temin eder. 

FOSFARSOL'ün diğer bütün kuvet şuruplarından üstünlüğü DEVAMLI BlR SURETTE KAN, Ku· 

YET, IŞTIHA TEMİN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

Sıhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 6207 

s 

. . .. . ~ . . 
iFTiHARLA GOSTEREBllECEGIN/Z 

ÇEKİNiZ 

ADLiYE VEKALETi 

Kömür naklettirilecek 
Adliye V t'k.iletindt'n: 
Yeniş birde tenıylz ve vekillet binala -

nnın ktiıııllr depolarına kadar istasyonda 
silo ynnmılalcl gubnnk kiiıııUr dt'poların -
dl\n 2r;o ton kııl• küınlir!inllıı ımıhaııııııcn 
bedeli olnn hclıcr tonu 120 kuruş Uzerln
den tahmil! bankaya ve ynlnı7. naltllye ve 
tahliyesi mlltc-ahhltle ait olmnk 117:ere nnk· 
Jettlrilt'Cl'~lnden 15 a&'Ustoıı 1940 tarlhlne 
mlısadlf perşembe gllnll saat lfı te taliple
rin pa1.arhğn lştırlık etml'lrrl için velt!ı.let 
binasındaki arttırma ve elcslltnıe komisyo
nuna nıllracnntıarı vıı lhal!!yl mlltcnklp 
katt teminat alınara(lı ve dı•rhal !şr hnş. 
lattırılııcağı ıı:m olunur. (4r)f;7 ı Hf.64 

EMLAK VE EYTAM BANKASl ~ OAN 
SEKiZ SENEVi TAKSiTLE VE AÇIK ARTflR0 I 

13. 8. 1940 SALI GÜNÜ SATILACAK EMLAI< 

I 

DAK 
Yatılı - yatısız 

IŞIK LİSESİ 
Ana - ilk - Orta - Lise '( Kız • Erkek ) 
Nişantaşı Jcaralcolu l:arşısında Telefon: 80879 
ı - TUrkiyenln en eski husus1 lisesidir. Lise tedrisatı kUçUk sınıflarda 

~lar ve çok ehemiyet verilir. Kayıt için her snın mUracas.t olunabutr. 
Tarifname isteyiniz. 

2 - .Eski Webenın eylllle kadar kayıtlarım yenllemesl H'ı:ı:ımdır. 

::111111111111111111111111 Geceli - Gündüzlü 111111111111111111111111:: - -- ------ Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ------- -: Leyli yerimiz a z kaldığından esk i leyli talebelerimizin ağustos -
: n ihayetine kadar kayıtlarını yenile§tİrmeleri lazımdır. A ksi 

:S takdirde yerle ri muhafaza e dile m iyecektir. 

-------E Mektep Eylul ün 17 inci sall günü açllacak :: -.. • .. - Kayıt için Pazartesi ve Perıembe günleri saat 9 • 12 ye kadar : -- müracaat kabul edilir. Tele fon : 60474 6217 --:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı11111111111111: 

M u 

1940 SENESi 

VİYANA 
SONBAHAR FUARI 

1 - 8 EYLÜL 1940 
Her sen e olduğu gibi bu sene d e bütün mükemmeliyetiyle açılacaktır. 

M ümessil : K. A. M ÜLLER v e ŞERİKİ, Telefon : 40090, P. K. 1090, 

Telgraf : ( T R ANSPORT ) Adres : Minerva Han, Galata - lstanbul. 

Su projeleri yaptırılacak 
Toeya Belediyesinden: 
Tosya kaaabası içme su teılaatına alt 

etUd ve projelerin ta.n:ı:tmt l§I kapalı zar! 
wıulU Ue ekslltmey~ konulmuıtur. 

l - hin muhammen bedeli aooo liradır. 
2 - İstekliler bu ile alt ıartname ve 

aaır evrakı bilA.bedel Dahiliye vekıı.ıetı be
lediyeler imar heyeti fen şeflUtlnden veya 
mahaJU belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 28. 8. 1940 tarihine raslı
yan çar~amba gunU saat on birde mahalll 
belediyede toplanan heyetçe yapılacaktır. 

4 - Ekslltmeye girebilmek için tııtekll· 
lerln 8.§agıd:ı yazılı teminat ve vesaiki ay
nı gün ve saat ona kadar komisyon relııll
~ne U!ııllm etmiş olmaları 11\zımdır. 

a ı 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci 
maddelerine uyı:"Un 225 lira mu,•akkat temi 
nat. 

b) Kanununun ta)1n etti~ vesikalar, 
e l Kanunun 4 Uncll maddesi mucibince 

ekslltmlye ı::trmlye bir mani bulunmadı~ı
na dair imzalı bir mektup, 

f!i Belediyeler lmnr h!'ycU fen şefliğin
den munakruıaya ~rme için nlacaklan ve
ıılka, 

5 - Tekllt mektuplan ihale gllnU saat 
ona kadar makbuz mukabilinde Tosya be
lediye reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektupla
nnın iadeli taahhütlü olması ve nihayet 
bu saate kadar komisyona ~elmlı bulun
maııı IA.zımdır. 

a u iş hakkında fazla malt'lmat almak 
tııtlyenlerln belediyeler imar heyeti fen 
ee!llğine veya Tosya belediyesine mllr, 
caat etmeler!. lil27 

Motorin alınacak 
lzmir Bel~iyesinden: 

Otobüs idaresine 350 ton motorin sa· 
tın alınması, yazı t11Icri mUdUrlUğtlndekl 
ıartnamesl veçhlle bir ay müddetle pazar-
lığa bırakılmıııtır. Muhammen bedeli 40350 
lira muvakkat teminatı 3026 liradır. İha -
lesi 6. 9. 940 cuma gllnU saat 16 dadır. Ta· 
llplerln teminatlarını öğleden evci cumhu-
riyet Merkez Bankasına yatırarak hl\ftanın 
pazartesi. çarıamba ve cumn g!lnlcri cnc~ı-
mene mUracantıan. (31GS/4533) 1455a 

Cam allnacak 
Kızılay Umumi Merkezinden 

Açık eksiltme ite (4000) kasa 
cam alınacaktır. Eksiltme 20 A
ğustos 1940 salı günü saat 14 de 
Ankara'da Yenişehir'de Cemiyet 
Umumi Merkezinde yapılacak· 

tır. 

Bu işe ait ~artlar Umumi Mer· 
kezimizden v e İsta.1bul satı~ de
pomuz müdürlüğünden öğrenile • 
bilir. 3224 

fevkalade 
Umumi Heyet toplanhSI 
Ankara Elektrik T. A. Ş. den : 
Ankara Elcktlıik T. A. Şirketi 

, hlBSedarlnrı unıunıt heyeti tlcnrt!t 
' kanununun 3Gl ve ulrkct esas multa· 

vclcnamcslnln 58 inci maddeleri hU
kUnılcrlno göre 18 cylUI çnrşnmbn gU
nü sant 15 to fcvlmltıde ıekllcle top· 
lan::ıcnktır. 

Hl scdnrlann şirket esas muka
velmıımeıılyle ticaret kanununda ya. 
7.llı hllklımlcre glire hisselerini muay
yen valdtto şirket Vt'zncıslnc veya 
muayyen bir b::ı.nlmya teslim etmeleri 
ve o glin elrket merkeıı:lnde haıı:ır bu
lunmnlan rica olunur. 

Müzakere ruzn:ı.mcsl: 
3688 Nr. hı kanuni\ tcvmmn şlr

etln tasfiyesi h:ıkkınd3 karnr itti· 
hazına.. 3210 

..t ll l l l l l l llll l lllllllllllllllllllllllll!;:. -- -- fevkalade - -- -- -- -- Umumi Heyet toplanhsı --- -- -- -
_ Ankara Havııgazı T. A. Ş. den: ::: 
: Ankara Hnvagazı "l'. A. Şirlcctl : 

ZlRAA T VEKALETİ 

Sayyar banyolar alınacak 
7.ıraat Vekaletinden: 
Ziraat Vekfılcti veterln<'r !;ileri umum 

mlldUrlllgll ihtiyacı !cin - 35 - adet .sey
yar koı·uıııa vo tedavi haııyolRrı nçık ek -
slltnıe usııliylc satın nhııncnktır. 

p;kslltın" W. 8. !110 tnı llılne ıııiiaııdlt 
perşembe J:'İİııll saat 15 tc Ziraat Vekflletl 
binaBı içinde toıllanncak satııı nlmn ko -
ml11yonundn ynpılacal>tır. 

Banyoların beherinin nmhanınıen he<lell 
- 11~ lira umumunun fiyatı son; lira -
dır. 

Banyolnrıı alt şartname ve pltın le\'n
zım mUdlırlll~lindo mevcut olup pnrtuıı7. o
larak verlllr. 

)fuvakkat teminat mikdarı 380 lira 63 
kuruştur. (4493 ı 14r.48 

ASKERLiK iŞLERi 

Şu heye davet 

Ankara As. Şubesinden : 
Lise veya daha yüksek tııhsil ı:örmiiş 

ve askeri tam ehliyetnamesi bulunan ve 
fakat henüz askerliğine karnr verilmemiş 
olanlardan tahsile devam etıniycnlerin kı· 
sa hizmet muameleleri yapılnrak ı;evke ha
zırlanmak üzere hemen şubemize gemele
ri. 

Evelce askerliğine karar verilerek sev
ke hazır bir vaziyette bulunan tam eh
liyetnameliler de 1. 9. 940 da yedek subay 
okulunda bulunmak üzere sevkedilecek • 
!erinden 27. 8, 940 da şubeye müracaatla-
rı ilan olunur. ( 4488) 1«65 

Askerliğe davet 
Anknra Yabancı Askel'llk Şubesinden: 

1 --335 do~mlularla tahsilde bulundu
ğundan tecil edllerelt 336 doğumlularla 
muameleye ti! bl hdlen lise vo dııha yllksek 
mekteplerde okumakta iken tnhBlllnl terk 
eden ve bir sınıfta iki sene tltıt llsto kal -
mı" bulunanlarla !?9 yqını bltirmlıı olıı.n 
32ll, 826 ve 327 doğumlu olup da tahsile 
devam etmekte olan tam ehliyetnanıeyl 
haiz olanların askerlik kanununun 85 inci 
maddeslııe tevfikan tecillerl yapılmıyaca -
ğından kısa hizmetli askerliğine l:arar ve
rilip ı eylUI 940 tarihinde hazırlık kıta
ınnda bulunmak üzere yedcık sub:ıy olmlu
na sevkleri llizımdır. 

2 - Şubemizin 336 doğumlular yokla -
pıası 1. 10. 940 tarihinde b~lnyıp l\l. JO. 
940 tarihinde sona erecektir. Blı1ncl mad
dede yazılı dunımda olan yabancıların 
1 eyllll IHO tarihinde hazırlık kıtasına 
sevkleri temin ve askerliklerine karar ve
rilebilmesi için 5 1ıttıstos 940 tarihinden 
20 ağı.ıstos 940 tarihine kadar toplu bulu
nan Be:ılkta~ askerlik §Ubeslnln 336 do
ğuınlular askerlik meclisine müracaat et • 
melerl IAzınıdır. 

3 - 335 doğumlularla askerliğine karar 
verllml&ı olan tam ehllyetnamelller sevke
dilmek Uzere 28 ağustos 9 10 tarihine ka -
dar eubeml:ze mUracas.t edeceklerdir. 

4 - Bu sene tıb fnkUltcsln<lıın çıkmı ş o
lan sivil tabiplerden .Ankarada bulunanla
rın 15 ağustos 940 tarihinde GUlhane tat
bikat okulunda bulunmaları icap ettlğln -
den yoklaması yapılarak a.ııkerliltlcrlne 
karar \'erllmesl için bunlann dn he
men Beşllct113 ısubeslne müracaat etmeleri 
J!izımdır. 

IS - Bu lltın Ankarada bulunan bu du -
rumdald yabancı kısa hizmetli tam ehli -
yetlel'le bu sene tıb fııldllteıılnden meıı:ıın 
olan sivil tn!Jlpler için namına çılt ı nış dfı
vetıye mahiyetinde olup milı nen.at etnıi • 
yenler halckındn kanuni talıibnt yapılarak 
yoldnma kaçağı ve balcaya muamclt'ııl tat-
bik oluncağı nıın olunur. (4:.159) 14532 

:: hissedarları umumi heyeti Ucarrt : 
:: knnununun 361 ve şirket eııns mukıı- : 
: vel namrstnin ~S inci mncldelerl lıU- :: 
: kllmlerlno göre 18 cyllll çıırşaınba :: 
: gtinll saat 15 to fevkalddo ııclclldc : 
: toplanacaktır. : 
:: Hlssednrların şirket csruı mulmve- : 
: )('namesi ile tıcnrct knmınunda ya- : .J ı 
:: zıh hUkUmlcrc göre hls.'lt'lcrlnl mu- :: 
: o.yyt'n vnkltto şll'kct vezne.sine veya :: : 
: muayyen bir b:ınkm·a teslim ctmPle- : -
: rı ve o ~ın utrkct ·mcı·kt'zlntlc hnzır : -

C ebec ide İstasyon yanında iL --
Yenidoğan bahçesi --

:: bulıınmalm ı rlcn olunur. : ;: K ibar v e temiz halkımızın yega-: 
: :Mllzakcre ruznamesi : - - b · h d . -
: 3688 sayılı kanuna tevfikan şirke- :: : ne otura ileceği bır ha çe ır. -
: tin tasfiyesi hakkında knrnr ittlha· : : Her akşam :: 
:: zına. 3209 : - 1 Ç l 2 kukl -- : - a gı - a 
~ll lll l llllllllllllllllllllllllllllllllr" :: Tem iz takım, m ükemm e l ser · :: 

Fen memuru aranıyor 

Bayındır Belediyesinden: 
Belediyemizin 84 lira aylık ücret

li fen memurluğu münhatdir. 
Talip olanların evrakı müsbitele • 

riyle birlikte Belediyemize m ürca at · 
}arı itdn olunur. (3139/4534) 14556 

Araranıyor 
Çoculcsuz kan koca. Bllllln lconfo· 

ru haiz S-4 odalı apnrtıman vt>ya ev 
nrnnıyor. Bl.'lvilpalüs otelinde Grimm. 

3212 

Kasiyer aranıyor 
Anknrn memurlar kooperatif 11ır

kctl mağazası kW!lycrllğlndc çalıştı
rılmak Uzcro bir bny veya bayana 
ıhtıyaç vardır. 

Bin liralık kefalet lAzınıdır. İs
tcklılerln şimdiye kadar bulunduk· 
ınrı lglerl de gösterecek IJ<'kilde ve 
kendi el yazılariyle y117.1lı hlrer mek
tupla elrket merkezine müracaat ey· 
lemeler!. 8208 

: vis, eyi şarap, taze soğuk bira n e· : 
E: fis m ezeler v e meşrubat.. :: 
_ Bahçemize g irmek için duhu- E 
: !ive yoktur. -=11111 Pek yakında C A Z mu: 

Fransll mürebbiyesi 
İŞ ARIYOR 

Ders vermeğe m uktedir İsviçreli 
:Fransız bir bayan iyi bir ai le nezdin
de mürebbiyeliğe t aliptir . Ulus't a 1. 
T. rumuzuna m ektupla müracaat. 

3185 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. -
_ Nazarı dikkate ~ --- Ankara Yerli Mallar Paza-: 
:rı Müdiriyetinden : : 

Pazarımız'ın muhasebesi •Ulus :: 
: meydanında Vehbi K oç hanının : 
: üçüncü katına naklolunduğunu : 
E muh terem müşterilerimize arze • : 
E deriz. Tele fon : (1503) 3171 E 
; u·ı 1111111111111111111111111111111111 ır 

Emlak 
Esas Mukadder 

No. Mevkii ve Nevi Kıymeti pe 
948 Hocapa$a Malı. Kadastronun 118 ada 19 parselinde 

kayıtlı 16 M2. arsa (bu arsa Zevk Lokantasının yanın-
daki 6, 13 taj No. lu evlerin ortasındadır.) 160.-

950 Kavaklıdcrede Kadastronun 1122 a.da 26 parselinde ka-
yıtlı 284-0 M2. harap baj; (Kavaklıdere yolu üzerinde-
c.lir.) 5680.-

951 Kavrıkhclcrede Kadastronun 1122 ada 36 parselinde ka-
yıtlı 1200 M2. tarla (yukarı Cılganın üzerindedir.) 1200.-

952 Kavaklıdercde Kadastronun 1122 ada 37 parselinde ka· 
yıtlı 6520 .M2. tarla (Küçük Esat yolunda Çnnkaya'ya 
giden Cılgnnın üzerindedir.) 

953 Kavnklıderede Kadastronun 1122 ada 80 parselinde ka· 
yıth 1180 M2. tarla (75 taj No. lu İsmail ile 76 taj 
No. lu Atiye baı:ları civarındadır.) 

1136 Etlik Kutu Y::ızısr mevkiinde Kaıhstronun 1758 ada 9 
pnrselinde 2840 M2. bağ ve meyvelik. İşbu mahal Mes-
ut Yağcının eşi Cemilenin bıığının arakasındadır. 852.- ı} 

SEKiZ SENEVi TAKSİTLE VE AÇIK ARTI~ 
16. 8. 1940 CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLA1' 

Emlak 
675 Yenihayat Mah. Kada tronun 820 ada 6 parselinde ka

yıtlı 357,75 M2. arsa (bu nrsa polis noktası karşısında-

-
dır.) 286.-

96 Keçiören, Tepebaşı, Kadastronun 1704 ada 48 parselinde 
kayıtlı 8535 M2. arsa (Asfalttan Tepebnşına giden yol 
üzerinde sağda ve bir tarafı dıvarh) 2987.-

897 Keçiören, Tepebaşı, Kadastronun 1704 ada 52 parselin-
de kayıtlı 7560 M2. tarla (Banka arsalarının arkasında 
Oskan bağının oniinde) 2646.-

1037 Sakarya Mnh. Demiryolu güzergahında, Kadastronun 
1685 ada 31 parselinde kayıtlı 70 M2. arsa (Baysal Cad. 
Yüzbaşı Cemal'in 23 tnj No. lu eviarkasında) 210.-

1083 Cebeci, Demirbahçe, Kadaııtroııun 964 ada 30 parse -
!inde kayıtlı 1602 M2. arsa (Cebeci, Suterazisi araka-
sındadır.) 3204.-

1084 Cebeci. Denıirlibahçe, Kadastronun 964 ada 31 parse· 
linde kayıtlı 720 M2. arsa (Cebeci Eski Askeri Çama-
şırhanesi arkasında) 1440.- J.-fıl 

1. - Yukarıda mevkileri ve mesahaları yazılı emlak sekiz senelik tı 
açık arttırma ile satılıktır. Dcllaliye müşteriye aittir. .. ıe· 

2. - Arttırmıya iştirak edecekler içinde miıhür kullananların mUhur 
terden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bedel mukadder e e 
geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nisbet dairesinde tezyit eyiclll 
7amdır. 

3. - İhale, yuknnda gösterildiği ii:ı:ere. birinci kısım için 13. 8. ı!r40 ı1' 
ikinci kısım için lfi. 8 1940 cuma güniı saat on dortte bankamız satıl ıco 
da yapr]acaktır !steklilerin o giln depozito akçesi, hüviyet cüzdanr ve i:~,ı 
fotografı ile Emlak servisine müracaatları.... ( 4261) 

Piyasaya çıktı 
Her eczanede satılır. 

Kirahk kat 
Anafartalar caddesinde 

kain kooperatif binasının, 
geni~ ve kullanışlı sekiz oda 

ve salondan mürekkep ve her 
türlü konforu havi ikinci 
katı kiralıktır. 

Daire ve müesseselere ve 
apartman tarzında kullan
mağa çok elverişlidir. Me -
murlar Kooperatif Şirketi 
merkezine müracaat olun
ması. T elefon 1428 3146 

Tayyare 
Otomobil 

J{amyon 
Motör 

ve 
bilumum 

makine

lerde 
İsviçre 

YENİ SİNEMA HALK SiNEMASI 
Bıı gere 21 de 

:Mnrle Antolnrttc 
Fransızm sözlii 

Saat 14,30 • 18,30 
scnnsındn 

KUMARBAZ 
Saat 16,30 sennsında 
Zorla g{lzcllik olmaz 

Cebeci Yenidoğaıı 
sineması 

Serseri Kırat 
TUrkçe sözlü 

Bugtin bu gece 
İki filim birden 

l - Kilçllk gnngııtcrler 
2 - Çayır hırııızı 

Sean11lar: H.30 • 16,30 
18,30 - 21 de 

5as.t 12,15 te ucuz halk 
matinesi 

Canavar Çete 
Pek yakında. Beyaz gül 


