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kSAM ANKARAYA DÖNDÜLER 
Çorum1dan geçerken 
İnönü şehrin umumi ihtiyaçları 
hakkında alakadarlarla görüştüler 

.. tn, 14 a.a. - Reisicümhur ve Milli Şef ismet 
dün buraya Jnuvasalatlannı müteakip Parti 

Vali ve vilayetimiz mebusları, Belediye ve 

ratiyle alkışlanmıştır. Partiden ikametlerine tahsis e
dilmiş olan vali konağını şereflendiren Milli Şef, bir 
müddet istirahat buyurmuşlar ve müteakiben şe -
reflerine belediye tarafından tertip edilmiş olan ak· 
~am yemeğini teşrif buyurmuşlardır. Yemekten son· 
ra kazalardan gelen mümessilleri kabul eylemiş ve 
kendilerinden memleketleri hakkında izahat almış
lardır. 

l'tiıile memleketin umumi ihtiyaçlan üzerin -
~ laat kadar süren bir konu~mada bulunmuşlar
ht görüşme sırasında Parti binası etrafını doldu
rılerce halkın Milli Şeflerini görmek için gös -
jri arzu üzerine pencereye gelen reisicümhur 
llÖnü halkın coşkun ve sürekli sevgi tezahü • 

ve 
Qfnevt amiller 

Falih Rılkı AT AY 

. tz mağlUbiyetinde biri mad

..... inevi iki amilin belki de 
e ınüaavi rol oynamıt oldu

ı1:!•rte fransız münekkitlerin
-.qaJiyoruz. Maddi Bnıil, tayya
t."" hazırlıklarında geri kal-

ak, modern harp usullerine 
ı._ ~ tiıtıOak ... ~···-••• .. t..\: • • 11.C-8 

~ıl, bir pasif müdafaa fikri 
franıız milletinin muharip-
~u yıpratmaktır. Bu ikinci 

~iÇ ıüpheaiz, birincisi Üzerine 
• Yapmıttır. 1939 Franaaıı, 
l&tihkBnılann arkasında, bir 
le.ekkülü ile, masrafsız ve 
bir zafer beklemiıtir. Bir ta-

'-rtını diıine alıp hiç bir feda
t.rı çekinmiyen, ve hayat • 
t ltavrasına giriıen bir millet-
,., tarafta bu milletin feda
.. ı. Yani tereyağ zlığını, et· 

eıvapsızlığını alaya alan, 
İstila dalgalarını Majino çi

ll'Jnm dibinde eriteceğini 
•rı bir millet, eğer nüfus a· 

~~İne sayısı, ıtrateji üstünlü
t' l'Jnciıinin lehine olursa, böy· 
1 bir mücadelede nasıl boy 
Lİlir? Fransız halkı bu hayal 
;::ar aldanmııtı ki taarruz 
~ tya kadar, memlekete de· 

kayg11ızlık ve itimat havaaı 
0hııuıtu. Fransa'ya gidip de 

t._ ~Yı teneffüı etmemek ve ~ 
,..ti altmda, Fransa'nm hiç ol

.,elc ciddi bir mukavemet 
tapabileceiine inanmamak 
>'oktu. Franaızlar Sedan • 
haakmı yerine Polonya har· 
lı~Yal ıukutuna uğramıf ve 

zaflannı o zaman tedaviye 
11. ve imparatorluklarınm 
•aaı kendilerine onun biç ol· 
ltazanılmaaı pahasına mal o

lcabul etmiı olsalardı, ve 
~e hüriyet harbi fikri resmi 

t&~l'ırl ağzında edebiyat olmak
~"'ııa ınilletin kalbinde iyman 

telnıiı olıaydı, aradan geçen 
~Yldc zaman dahi büyük ve 

lllühlet idi. 

hatp gibi, bu harp dahi, fe
lar, feragatler, ceaaret ve 
tılık, yani en baıta insan 
'rı çarpıımakta olduğu bir 

• l'anlc ve tayyareyi idare e· 
t ~~ple, kılıç kabzası veya 

ı...~11ı tutan insan arasında 
"'""tur. Eier önünüzde çimen· 

onun üıtüne çelik zırh 
tedir. Paıif müdafaa ruhu, 

riicadele nıhu ile karııla· 
\ı; •tihk&mlann ve makinele-

aCI ~at.anı müdafaa etmeie kafi 
J1 fikri ile bir milletin kendi 

-•il müdafaa edemiyeceği 
~•ında, muhariplik kalitele

• l'ip baknnından, pek az fark ,i. eıı büyük millet dahi, Fran
'b·~lrıulmaz hayal sukutlarına 
~ılır; en küçük millet dahi, 

l.~•rpte emsalini gördüğü. 
:lllli N:.. e, mucizeler yaratabilir. 

'"l'lii hazırlık farttır: maddi 
' ... _ aili.h •• malzeme hazırlı· 

-.hevi hazırlık, kati bir dö-

C. H. P. Umumi 1 
Çorum'clan hareket 

Çorum; 14. a.a. - Reisicümhur İs -
met İnönü, bugün 10,25 de §ehrimiz -

"d h . d den ayrılmışlar ve lnşta vali, mebus -
1 a re eye ti M e lar, komutan, parti, Halkevi ve bcledi-

Cümhuriyet Halk Partisi U - l ~· e erkanı olmak üzere bütün Çorumlu
mumi İdare Heyeti ; dün mutat ı 1arın candan sevgi tezahüratiyle uğur-
h f l k l p lanmışlardır. a ta r top antııım yapmı,, ar M. .11A c f h k • d .. ·1A · · ı~'- d ed .. ı ı !ıı'e are etın en once vı ayet 
tıyı a a.Ka ar en mevzular u - H Ik ·• f · 1 H lk • .. ve a evı ne şere vermış er ve a -
zennde muzakerelerde bulun - evinde Çorum ve civar kazalar halkı 
muıtur. (Sonu 3. ilncü sayfada) 

Yurdun her tarafında 
Umumi nüfus sayımına 
hazırh~lar devam ediyor 

Haber aldığımıza göre umumi nu· J Samsun, Sinop, Yozgat, Kayseri ve 
fus sayımı için Isparta, Burdur, İz- 1 Çorum vilayetlerinin teftitine baı • 
mir, Manisa, Malatya, Kastamonu, lanmak üzeredir. 
Ankara, Çankrn, Eskiıehir vilayet· Radyo ile, aayımm ve nuf ua me
lerinde yapılan numerotaj kontrol· selesinin muhtelif bakımlardan ehe· 
lan bitmititr. miyetini tebarüz ettiren konferana-

İıtanbul'un belediye hududu da· lar tertip edilmekte olup memleke
hilindeki 7 kazasmda yapılan kont· tin salahiyettar ıahıiyetleri tarafm· 
rollar da bitmek üzere olup yakın- ı dan verilecek olan bu konferansla
da Üsküdar, Fatih ve Eminönü ka-ı ra da eylül nihayetlerinde baılana· 
zalannm kontroluna ıeçilecektir. caktır. • (a.a.) 

1 ngiliz tayyareleri 

İtalya' da 

İKİ TAYYARE 

FABRİKASINA 

HÜCUM ETTİLER 
Fiat ve Caproni f abrikalan 

ciddi hurlara uğratıldı 
Londra, 14 a.a. - Hava Nezareti istih • 

barat büroıu, 1talya'nın en mühim iki tay.. 
yare fabrikası olan Milino'dı Caproni ve 
Torino'dı Fiat tayyare fabrikalarına lı:ar
ıı dün ıece iras edilen ciddi haııar hakkın
da aıağıdaki tafııilitı vermektedir. 

İnıiliz tayyareleri üslerine dönerlerken 
fabrikalar alevler içinde idiler. Bir pilotun 
bildirdiğine nazaran Alpled tekrar ııar • 
ken yanmakta olan Caproni fabrikasınm 
çıkardığı ziya oldukça u1.ak bir mesafe • 
den görülmekte idi. Bombardıman tayyare
leri tahminen 2.600 kilometrelik bir uçuı 
yapmıılar ve Alpleri aımak için beı bin 
metreye kadar yükselmiye mecbur kalmıt
lardır. 

Gece yansı ile biri çeyrek ıeçe ırasmda 
Fiat fabrikası üzerinde uçmakta olan bir 
pilot hedefini tam isabetle bulan mUtead
dit bombalar atmıttır. Büyük bir yan~ 
çıkmış ve bunu müteakip iki büyÜk infilak 
olmuıtur. Pilotlardan bir diğeri binaların 

(Sonu ~. inci nvlada) 

ğüı ve tam bir itimat hazırlıiı! 1 
Yurt ve hüriyetin muhafaza temi
natı bu iki hazırlığın, ve bilhassa 
ikincisinin iyi yapılmasından ve iki 
hazırhfm da iyi bir milli ıiyasete 

iatinat ettirilmesinden ibarettir. 

Bir lngili:ı pilotu hava harbi 
e•na•ıntla re.im alıyor 

İngiliz ve Alman hafif 
deniz kuvetlerl •ısında 

DENİZ 

HARBİ 

OLDU 
Alman gemilerine 

isabetler vaki oldu 
(Deniz harbine ait tafsilat 3 ün

cü sayfada Resll\İ T cbliğler sütu· 
numuzdadır.). 

Ziraat 
Vekili 

Karacabey harasında 

teftiılerde bulundu 

lstanbul Mebuslarının, halkın dileklerini dinlemek üure l•tanbul'da 
temaslara bcqladıklarını telefon haberi olaı·ak ya~mııtık. Yukarıdaki 

re.im, mebu•lar halk mümesailleriyle görüıürlerkcn alınmııtır. 

Bursa; 14. a.a. - Ziraat Vekili refa
katlerinde vali, bazı ıncbusl.ar ve zira
at mütehassısları olduğu halde dün 
Karacabay harasın.a gıderek buradaki 
muhtelif müessese eri teftış etmiş, 
hayvanların sıhi durumlariyle ilgili 
J Sboratuvarları, haıı;taneleri, aygır de
polarını, merinos af.ıllannı ayrı ayn 
gezerek tetkiklerde bulunmuştur. 

Bilhassa merinos •:O) unlariyle bunla
ı ın ürcmeEi, cinsi kebiliyetleri hak • 
kında mütehassıslar,iı.n izahat almış ve 
her sene, içinde mi\.d::ırı artmakta olan 
hara hayvanlarının noha iyi bir şekil· 
ık inkişaf edebilmele:ini temin yolun
da araziye yakın olan bazı büyük çift
liklerin istimlakinin muvafık olacağı· 
na işaret etmiştir. 

Ticaret Vekilimiz 
"'"" >>>>:ııtı 

Ankara tacirleriyle dün 
bir hasbihôlde bulundu 

Ziraat Vekili aynca beheıi 240 hay
van istiap edecek tıü)ilklükte iki ahı· 
nn daha yaptınlma-;ını alakadarlara 
~·ıldirmiştir. 

Dün Ticaret Vekili Nazmi Topçuoilu Ankara ticaret kulübünde Ti
caret Odası tarafından verilen bir ziyafette hazır bulunmut ve tehri
miz tüccarlariyle hasbihallerde bu lunmuıtur. 

Romanya btlfvekili 

=ı 
Oda umumi kltibi Celll AkyUrek kısı 

bir hitabeden sonra, söziınü oda reis vekili 

1 
Nazmi Balkanoğluna bırakmıı, ikinci reis, 
Vekilin Ankara tıiccarlariyle hasbıhal et -
mek maksadiyle odaya ıeref verdiklerin -
den dolayı teıekkıir ettikten aonra ezcüm
le şunları söylemiştir: 

B. Gigurtu 

- Aynı zamanda bir meslektaıımu: bu • 
lunan Sayın Vekilimizin memleket davası 
olan dertlerimizi en ıeniı bir tekilde din
leyip kavrıyabilecekleri ve bu müıkil an
larda bunları hallederek en -doğru yolları 
en iyi bir uekilde ıösterece'klerine tam iti
madımız vardır. İkinci reis sözlerini veki
le teşekkür etmek suretiyle bitirmiıtir. 

Ticaret Vekili her iki hitabeye cevap ve-

1 
1 
rerck, memleketin bugünkü ıartlar dahilin

! de üzcrınde yurümesi lizım relen iıtika -
meti tamamiy\e mudri'k bulunduğun • ve 
tiı~carliırımız:n meı r 1Mal11nnda hr. va
kit milli menfaatlerimizi tam bir ıwır ile 
ihata ve idrak ederek çalışmakta bulun -
duklarını \•e bu !uzumu tebarüz ettirerek 
yakın bir atide butün ticaret hareketlerinin 
memnuniyeti mucip bir surette halledile -
ceğinden ümitvir bulunduiunu söylemiı ve 
böyle bir toplantıdan duymuı olduğu ma -
nevi zevkin bu nevi toplantıların mi1U fay
dası Uzerinde durmuıtur. 

Bundan sonra ıehrimizin muhtelif tUc -
carlariyle ayn ayrı konuıarak faydalı has
bıhıllerde bulunmustur. 

Zara' da %el%ele 

Ziraat Vekilimiz r:yni zamanda son 
ttyUp hadisesinden ?arar gören köy -
lülerimiz!e de yakı'' fan atakadar ol -
muşlar, köylerdeki hayvanların ot ve 
saman ihtiyaçlarını 1 haradaki stoklar
dan temid edilmesini emretmişlerdir. 

Muhlis Erkmen bl!'kaç gün istirahat 
etmek üzere bugün Uludağ'a çıkmı' • 
t1r. 

DAVUD HOCA 

iŞİ HAKKINDA 

Estia İtalyan 
iddialarına 

• cevap verıyor 
Atina, 14 a.ı. - Estiya pzetesl ba .... 

kalesinde yunan guetelerinin son seneler 
zarfında beynelmilel meseleler hakkında 

münıkaıalar yapmakta içtinap ettiklerini 
yazmaktadır. Makalede ıoyle denibnektt • 
dir: 

Bazı nazik meselelerin alent olarak mt. 
nakaıası ve salahiyetli almıyan kımsel• • 
rin bunlara müdahalesi vahim zararlar _. 
iurıbilir. Bu sebepledir ki yunaıı matb• 
tı mezk\ir meselelerin lüzumu pbi lıaıı~ 
meıini milletin tam itimadını haiz bulunaıi 
Metaksas hiıkümetine bırıkmııtır. 
Eıtiya yazısını ıöyle devam etmekt• • 

dir: 

Romen - Macar 

görüşmeleri 

Si naya' da 
bu hafta başlıyor 

Zara, 14 a.L - Bu sabah biri saat bette "Fakat birdenbire Draç'tnn gelen ve St~ 

Bükreı, 14 a.a. - Reuter ıjanıı bildiri· 
yor: 

Haber ahndıiına cöre, Transllvanya 
hakkındaki romeo • macır mUzakeratı bu 
hafta kıral Karol'ün yazlık aarayının bu -
lunduğu Sinaia mevkiinde baılıyacaktır • 
Vanıova'nın sabık macar elçiıi ve Tran
silvanya itlerinin eksperi bulunan B. Hory 
macar heyetine riyaset edecektir. 

Macar heyeti yola çıkıyor. 
Budapeıte: '14. a.a. - D. N. B. bil -

diriyor : Nazırlar heyeti bugün kont 
'l'eleki'nin reisliği altında toplanınıı
lır. Heyet, cari meselelerden batka ya
kında yapılacak macar - romen müza
kereleri hakkında da görüşmüıtür. 

İçtimaı müteakip başvekil ve hari
ciye nazırı Turn-Se\'erin'de müzakere
lere ittirak edecek olan macar delegıs
yonu balarını kabul etmişlerdir. 

ft 
Budapeıte; 14. a.d. - D. N. B. bildi

riyor : Hü~ümeti t.t;afından romen • 
macar müzakerelcri.ıi idare etmeğe 

memur edilen macar delegasyonu bu 
akıam vapurla Turn Severin'e hare • 
ket edecektir. Yüksek rütbede kurmay 
!ardan ve hariciye :ıczareti erkanından 
mürekkep delegasyona tam selahiyetli 
sefir Hory riyaset edece'ktir. 

Almanlar iki ayda 

lngiltere üzerinde 
523 tayyare kaybettiler 

Londra, 14 a.ı. - Havı nezaretinin is
tihbarat bürosu tarafından tebliğ edilmiıs
tir: 

Dün tnıiltere'ye yapılan alman hava hü
cumları iıc dalgada takriben 500 kadar tay
yare tarafından yapılmıştır. DilsUrülen al
man tayyarelerinin 32 si bombardıman tay
yaresi ve 23 ü bombardıman-avcıdır. Al
manlar lnıiltere üzerine yaptıkları hll -
cumlırda son üç ıUn zarfında 196 tayyare 
ve 18 haziranda baılıdıkları lı:ütle halinde 
hücumlardan beri de 5.23 tayyare kaybet -
mitlerdir. 

bet saniye aliren amudr diferi de 5.10 da üç fani ajansı tarafından ıarip bir şekilde b.-
saniye devam eden iki zelzele olmuıtur. (Sonu 3. üncü sayfada) 

Somali' deki 

İT AL YAN 

TAARRUZUt 
• 

Yü%ünden va%iyet ciddi 
fakat vahim değil 

Londra, H a.a. - Bugün Londra'da, So
malideki vaziyetin, iki gün ıUren hUcum 
ve mukabil hUcumlardan sonra ciddi tellk 
ki edllmek llzımgeldiğt fakat vahim olma
dığı. öğrenllmlıtir. 

ltalyanlann yakında bir netice almak 
Umldl ile bUtUn kuvetıerlyle t.aarru:ıı et -
mekte oldukları aşlkA.rdır. İngiliz kıtala
rı anudane mukavemet etmekte olup yal
nız bir noktada eski vaziyeti iade edeme
dikleri ö~enllmlştir. Sahilde ktiçUk bir 
kol Berbera"nın 160 kilometre mesafesinde 
Lukhalyah mevkllne vannııtır. 

(Sonu 5. inci say/adı) 

Alrikacla ita/yanlardan 
:z:aptolunan •İlahlar 



• 

iki sa " 1 ba isler : 

ar 

ihracatın ehemiyeti 
Bir memleketin \ktısadi bünyesini 

t.unamlıyan ihraca.ıdır denilebilir. 
Çiınkü dahili istihs~lin temin edeme -
Jıgı biıtün maddeleri elde edebilmek 
içın yegane yol bacıka memleketlerin 
ihtiyacı olan ve dahllde istihsal edile
bıien şeyleri bunlar.t vermektir. İhra
catı azalan bir memleket uzun bir 
müddet idh.ıtatını e ki seviyede mu -
hafaza edemez; ve, tabii, umumi ihti
} açların tatmini dahili istihsale mün
hasır kalacağından, iktısadi bünyesi 
zafa uğrar, hayat Se'Wiyesi düşer. 

Bu iktısarii hakik:ttleri tekrara se -
bcp son hafta zarfında 1ngiltere'de ve 
bızde mesul şahısların ihracatın ehe -
miyeti ve bilhassa bu gUnkü fevkelade 
şartlar altındaki vaziyeti hakkında 

vaptıkları beyanattu. 

Hazım Atıl KUYUCAK 
Greenwood'un nutkundan cvel dahi 

f.Crek parlamento müzakerelerinde ve 
gerek gazete ne§riydtında İngiltere -
nın ihracat yapma kabiliyetinin arttı
rılması mcs~lesi üz.erinde de:taatle du
rulmuş bulunulmaktadır. Birçok mü -
hım şahsiyetler ilı:acat sanayiinin 
lıarp sanayii derecı:sfode ehcmiyetli 
oiduğuna işaret ctm•şler ve " İngiltere 
harbi kazanmak istiyorsa ihracatı ida
me etmelidir ., demişlerdir. Bu tema
; iılün tesiriyledir ki son zamanlarda 
bazı ihracat sanayiine ham madde mü
saadeleri verilmiş v: hatta ihraç cdi -
!ccek otomobil adedini arttırabilmek 

maksadiyle dahildt yeni otomobil sa
tışı menolunmu§tUr. Şu halde, 1ngiJ -
tere'nin, ihracatını ~erek kendi ve ge
rek diğer memleketler bakımından e
hcmiyctini idrak et~iş bulunduğu ve 
hem, Balkanlar için kurulan ticaret 
şırketi gibi vasıtalarla istihsal fazla -
larını satın almağa bem de biJmuka -
bele muhtelif memleketleri tiyaç -
ları olan maddeleri bural 
meğe calışacağı kuvt'tle 
bilir. Bu mesele İngilter için bir ti -
caret işi olmaktan çıkmış bfr harp işi 
bir prestij davaııı olmuştur. 

Avam Kamarasında iktiı.adi teşki -
l~tlanma hakkında beyanatta bulunan 
l\I. Grenwood iki mühim noktaya 
temas etmiştir : Bunlardan biri " ma
zide görülmemiş mikyasta bir iktısa
cii teşkilatlanma lürnmu ,, dur. İngil
tere bir senedir liberal bir iktıııat sis
teminden planlı ve teşkilatlı bir ikti
sat sistemine doğru seri bir istihale 
yapmış olmakla beraber iktisadi faali
yet henüz Almanya derecesinde mer _ '!'icaret Vekilimizin. ihra:a.ta müte
\ezileştirilmiş deği!dir. fşte yeniden allı~. beyanatı ~aza.rı dıkkatı ıhracatın 
alınmakta olan iktiıkldi teşkilatlanma bugunkU ehemıyetıne bir defa daha 
tedbirleri bu muazuıın hareketi itmam celbetmiş oluyor. Malfım olduğu üzere 
içındir. Romanya ile yapılan bir anlaşma ile 

M. Grenwood hu münaıebetle di- bu m:mlekete. ı?raç .:ılunan tiftik ~e 
ğer bir noktayı da tebarüz ettirerek }apagı mukabılınde Mada~ petrol. ı.t-
0-emı'•tı·r k .... t t'L !At f 1 1 w hal olunmaktadır. Halbukı bu ışın 

ı: ı . s ı"sa a u: a ıgı mc- -
"elesı'n' hr.11 tm k · · b' 1~ .. d memleket bakımından ehemiyeti tile -
c ı a ~ e ıçın ır p an vucu a A • • A . 
g~tirmezsek istih at fazlalarını elden ca.r tar:~ın~an kafı n(': e~ede. ıdr~k edıl 
c.ıkaramıyan deniz aşırı memleketler mış degıldır. ~u~a be:kı de ımkan mti-

t-u· I" t" l" ı t ül d k saade vermemıştır. Yıne muhtemeldir r u ur u çare ere evess e ere . . .. . 
malıarını Almanya'ya yahut işgal al _ kı mlizakereyı yapan ve teahhude gı-
tında bul a 1 k ti 

.. d rışen Devlet olduğ•ı halde tatbikının 
un n mem e e ere gon er - .. . • 

mege çalışacaklardı:-. ,, tuc~ar ~eşkıla:ın~ hFa\•akle ol~nması bu 
netıceyı vermıştır. a at Tıcaret Ve-

Bu sözlerle nazır muhim bir noktaya kili'nin söylediği gibi mevcut şartla _ 
tc.mas ediyor ki o da memleketlerin is- rına rağmen" münhasıran şahsi ve fer-
tihsal fazlalarını mutlaka bir yere aat- di kalan ve hırsa d:ı}anan bir ticaret 
mağa mecbur oldukı:mdır. Fakat daha sistemi ,, en mühim bir ithal maddesi 
nıuhim bir noktayı, belki de malum mukabilinde yapılacak ihracatta müş
farzederek, zikretmiyor ki o da her külat doğurmuştur. Hakikat aranırsa 
memleketin istihsal fazlası mukabilin- bu müşklilatı tabii görmek lhımgclir. 
de, i.htiyacı olan madd:ı:ri istediğidir. Çünkü idhal olunan petrol, yapağı ta
Bu ıki noktayı bi~lı:~1 ırın._cc çıkan n~- drlcrinin ihtiyaçları ol n bir ey de -
tice şudur : İngı 1 .ere eger muhtelıf ğil bütün memlekeıte lüzumlu bulu -
ır.<:mlcketlerdeki i •ihsal fazlalarının r.a~ bir maddedir. Her yapağı tacirin
Almanya'ya veya alman işt;alindeki den de memleket mikyasiyle düşün -
yerlere gitmesini istemiyorsa yapaca- mesi beklenemez 
ğı te.şkilatla yalnız bu meı:nleketlerdc O halde teşkilStlnnrlırmayı bir adım 
sterlın, hattfi dolar ınukabıll mal mil- daha ileri götürerek bu gibi toı1ta t _ 
l: d - 'l b •k' b · · n a ayaasını egı e ı u ıterlınlerın ahhütlerde tüccarla" arasınrtaki reka-
' e ~o.larl?r~n lıa~ka cins .mallara tahvil beti dahile haııredir.ı :'in harici ccphe
k?bılıyetını temın etmesı Uizımdır. Ya- !>ini, yalnız mukavele ve taahhüt bakı
nı he: memleket ikt;ı.adi bünyesini ih- mından dcği1 belki ı'lahilden müba a 
racatıyle t~~a.-nlı!'a ~ ğından vereceği ve harice teslim cihetin<len Devlet ~
mal mukabıhnde ıhtıyacı olan maltarı kilatına bırakmak en makul h51 ç · 
-ı k • t Ak . t kd. d t:ı • aresı 
.. ma ıs er. sı a ır e. yanı ihti- olacaktır. Esasen ou gibi fevkalade 
Y~Ç du~l~n. mallar .A lmanya'dan te - hatler için hazırlanmış olan Milli Ko
n;ın edılebıl!yorsa bırçok yerlerin is • ıunma Kanunu hükümetc bu hususta 
tı.hsal . f~zt.alarını~ da b~ ~emlekete kUi sclihlyctler ve,.mi§ bulunmakta _ 
gıtmesı ıhtımallcrı lrnvetlıdır. dır. 

Romen ticaret 
heyeti geldi 

Romen ticaret hcyeU dUn ıehrlmiz• 1'•1-
mtı ve garda karıılanmııtır. ÖA'ledcn ııon
ra hariciye vektıletlnde ilk mUzakereler 
yapılmııur. GörUımelere busün do devam 
olunacaktır. 

lzmir Fuarı tenzilatlı 
tarifesi yarın başlıyor 

Gümrüklerdeki Japon mallan 
yurdumuza sokulacak 

Ticaret Vekltletı gUmrUklcrlmize gelmiş 
olup ds "yurdumm:a sokulması ihraç yapıl
masına bağlı bulunan japo:ı men~eli pa
muklu mensucatnı baıtı ı:ınrtlar dahillnde 
memleketimize sokulmnınnı temin için 
bazı tedbirler ittihaz edecektir. 

Bu suretle csıuıen yurdumuzda kl'ıfl mlk
da bulunmakta olan ııamuklu m ııauca

tın daha far.lnlnotırılmıuıı lmkAnı temin e
dilmlıı olacaktır. 

ULUS 

Busene mezun ola ntalebe mesleki ve teknik tedrisat umum 
müdürlüyle beraber 

Ankara 
ol{ulu ilk 

meslek öğre men 
mezunlarını verdi 

Ankara, ht•r gtln k zıındığı yeni bir ilim 
mlıc srnl ile, yurdun en buytık kUltUr 
merkezi olmak ~olunda bilyuk bir lnklııat 
göstcrm ktcdlr. 

B ı ehrtııılzclc açılım bu l<Ultur ol!akla
rındaıı biri var ki, m mll'kdln b!lgi \'e 
telmık hayatında oynıy cu ı rul b ıkımın
dan bit iııcl d rce de eh ınlyetl imizdir. 
Ankıırıı bolgc sanat oltuluııuu mUtcvnzl 
bina ınd:ı s lzcc r ılı an 'l<.rkck .Meslek 
ö~relmcn Okulu, bund uı Uç yıl önce ~n
ıırlf V ekllll l taraf mel n sanııt okullıırının 
öğrctm n ihtiyacını kıırı.ıılnınak maksadly
le kurulmu tu. 

Bu mlıc ~ , endüstrlleş01eğl mtlll kal
kınma d vumızın ılk plllnına koynn Cüm
lıuriyc tın en tcyizll c erlerinden biridir. 
Modl'rn Türl ly nln, slyast olduğu kadar, 
ekonomile i l .ı, 1 temeli Uzerlnde de ku
rulnbılmesınin b lıca §aı1lıırındruı biri 
- bl'lkl b rlnclsl - memlekette tatbikine 
başlanılan endll. trllesme hamleslılir. En -
dlıstı·ilc nıe gaye ının gl'rçekleşebllmesi 
için yapılacak en mühim işlerdl'n biri, bu 
sahada çıılı11nrıık kıı.lltl~ o l§çllerl yatıştir
mektir. Bunu yıı.pnınk vaziyetinde bulunan 
sanat okullan bir kaç yıl önce hususi ida
rclcı in dar lınklınlıın içerisinde \ azifeleı i
ni ba ar<ıbllm 1't n uzak bulunuyorlardı. 

Onldrı modern teknik icaplarına göre ye
niden rganlzc etmek g r kiyordu. Bu sa
hada yapılan re!om un ilk adımı bölge sa
nat okullarının vlldyet hususi idarelerin -
den alınarak Maarif Vekllliğine bağlan -
mıılan oldu. Bunun üzerine sanat oku11an
nın bilnyc ınd bUyUk d ğlııtkllkler yapıl
dı: programları yeniden tanzim olunduğU 
gibi, atölyeleri de en modern makine ve 
tcgt\hlarla techiz olundu. Bu suretle çoğa
lıp geıılı.ıliyen bu mekteplerin öğretmen 
ihtiyacı bir kıı.t dnhn arttı. 

l\laarlf Vekllllği bu ihtiyacı karoılamıık 
Uzcre muhtelif tedbirler aldı. Muhtelif sa
nııt 11ubolerlnde tahsil cttıı·lldlltten sonra 
öğretmenlikle tavzit edilmek Uzere A \'ru
pnnın muhtelif tı knlkumlarınıı ve yüksek 
teknik okullnnnıı talebe gö Il:lerlldl, mcv· 
cut muallim kadro unu kuvdtıendlrmek i
çin memleket dahlllnde iyi o kilde yetıı -
mlş ve mesleklerlnd ınuvııtfak olmU§ ele
manlıır kullnıııldı, sanat oltullnnndan yUk
• 1ı d re l da n:u•zun olanlardan hnUllıın
la :rrctmerı tnjycrı rt ıın ı Ec bı mil· 

Yozgat ve Erzurum'daki 
..... 

1'elzele fala ket zedelerine 

Kızılay'm yeni yardımı 
Kızılay Umumi merkczlııdcn bildiri! -

ınektedlr. : 
Yozgat ve mlilhakatında vukUbulan son 

zelzele hadise inde zıırar goren yurttaşla
ra umumi merkez tarafından evelcc gön -
derilen 350 ç:ıdım vo g{) im c=1ynsın:ı ve 
~ıda m:ıddlcrlnc iltl\'eten yeniden 161 ça
dır. ı~cza fel ketz delrrln en nıUbrem ih
tiyaçlarına ııarfedllmclt üzere beş bin lira, 
telef olaulnrın ycı·lııe yeniden çift hayva
natı mtibayan ed!lın k Uzere Erzumun va
llllğl emrine 20 bin lira ve satın ıılıuacak 
lı;bu hayvanatın mnhnllerlnc sevk ve tev
zi mnsrnnannı karıılnmak Uzere 1000 ki 
ceman 26 bin lira ufü1erllmlıı ve aynı zn
mandıı vaka mnhnllerlne iki Kızılay mil-
fettııı izam edllml11tır. (a.a.) 

Kira bedellerinin 
arltırılmnması karnrı kazalara 

teşmil ediliyor 
Hnber aldığımıza göre Dahiliye Vcktı.le

tl vlltı.yet merk"t>.tkrlndc kira bedellerinin 
arttırılm:ıma.'!ı lıalduııdru<i koordinasyon 
h yeti kararının ka:r:a nıerker.lerlne de teş
milini taydnlı görınlı, ve bu hususu koordl 
nıuıyon heyetine teklif etmlutlr. 

tnlıruısısı muallimler goUrfldl. BiltUn bun
larm içinde en chcmlyl'tli bir te cbbtis o
larak da Anknra'da "Meslek Öğretmen O
kulu .. açıldı. Sanat okullıı.rııın atolyc ve 
mc,.lck dersleri dğrebnenl yctıııtırmek için 
kurulnn hu nıelttcbe beş senelik sanat o
kullarını pek iyi derer de bitirenler mü
sabaka lle alınmaktndırlıı.r. Moktebln öğ
retmen kndrosunu, hemen hepsi Avrupa
da yetişmiş genç ten ndnmlnn tc kll et -
mektccllr. Tahsil mllddetl Uç sen dlr; Uc;lln
cU yıl sonunda sınıf' lmtlhnnıııdn muvaffak 
olanlar stlzllı mezuniyet imtihanına tlıbl 
tutulurlar, ıı.ym .zanıandn atölye imtlhıını 
geçirdikll!l'i gibi nazari ve mnell ders tat
bikatı yııparlnr. Bu mektebin açılışı l<Ul
tllrle tekniğin kaynll§mRBı bakımından 
Maarif hnyatıınızda yepyeni bir zihniye -
tin doğuşuna dellldlr. 

:Meslek llğretmen okulu ders progrnm
lnrında öğretmen namzetlerinin yalnız 
maddeyi iyi lılt merılnl bilen teknisyenler 
değil, aynı zamanda kültllrU genlıı birer 
vatanda.' olarak yellştirilınelerlne son de
recede itina edilmektedir. llundan başka 
naınzctll!l'ln pratiklerinin yalnız mektep 
atölyclcrindcklno inhisar etmemesi için 
mesleki V{'I teknik tedrisat umum mUdtir
lllğU <'ndilstrl mıntnkalanna tetkik scya
hatlel'l tertip etmlııtır. Bu sene son sınıf 
talebeleri dlrektor ve muallimlerinin re -
takatinde olnrek Karabük d"mlr ve çelik 
fabrikalarında, ZoılgUldnk kömilr havnza
sındn, Eskişehir tnyyarl' ve Ş ker fabrika
larınd:ı, Demlryolu atölyelerinde, İzmit 
kflğıt fııbrlkasıncla, Terrnnelerdc ctlıtler 
yapmııılardır. Ankara Erkelt Meslek Ö,f -
retmen Okulundan bu nene on altı genç 
mezun oluyor. On llç senelik dddl bir tah
silden sonra hııyata atılan bu genç öt;ret
mcnlcri tebrik eder, kencllleı ine başnrılar 
dileriz. 

Tayinleri peyderpey ynpılmaktn ol:ııı 
genç meslek mualllmlerlınlzln lslmlerlul 
yazıyoruz : 

Ali Demirel, Halil Eslru, Ragıp Tando
ğan, Hasan Yamaç, Mehmet Tan, Emin 
Dalkılıç, İsmail GUngör, Remzi Su"""' 
Nurettin Özkıuı, Yuıuı Ozcıınl, 'Şeklp öz
soy, Mustafa Nehir, Sıılp Şen öner, Os
~ ~ıAkaeı, :bmttll KoryUrck. Fethi Ay
taç. 

Yabancı devletle yapılan 
ticaret anla~malan 

Ticaret Veklletl, muhtel lf devletlerle 
eski oartlara A'llre yapılmııı olan ticaret ve 
kllrlng anlaşmalarının hugtlnkU ııartıarn 

uygUn bir oekle getirilmesini temin mİlk
ııadiyle anlııtmnmız olan yabancı mcmlc
ketıor nezdinde te3ebbUsler yapmaktadır. 

Zelzele felaketzedelerine 

yapılan hububat yardımlan 
zırııat Vektı.letl, Erzlncruı vcı hnvallsl 

zelzelesinden mUtceHlr olan çlftçllcrlml
ı:e yapılım tohumluk ve yemeklik lıububat 
yardımını sona erdlrmlııtır. Vektı.lct Er -
zlncnn vllflyctı çlttçllcrlne 221244 kllu, A
masya vllflyotındekllerc 285.000, Orduda -
kllcro 00.000, Glreaundnkllcrc 108.780, 
Knyserldckill'l'e 48.8~0, Tokattıtkllcre 
46.176, Slvnotakllere 02.800, Saınııtındııkl
lero ııo.ooo, GUınUulıancdekllero 105.387 
kilo hububat tevzi elmlgtlr. Du ııurctıc tev
zi olunan hububat yekClnu 1.108.278 kilo -
yu bulmuııtur. VekAletln son bir sene 1-
c;;lnde, .zelzele, s 1, yangın, kuraklık ve ııı
i · afeti r dolayıılylc yapmıı olduğu yar
dımın yek!lnu ise 18.'527.US kiloyu bul -
mu11tur. 
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Ordunun ve okulun terbiyevi rol-1 dan seçilmiş olan bu eğitmeni• 

)erini kolaylaştırmak için arap harf- tişkin insanlar olmnları dol 
!erini atarak yeni Turk harflerini köy hayat şartlarına muka\ eıne 
kabul etmek, aksiyon kabiliyetlerini lü psikoloJı&ini tanıma, köy lı 
çogaltmak için de bilhassa köylü halk yetlerine vukuf, koyun t:ıhaJ1111l 
için geçim kaynagı teşkil eden tabi - vetlerini olçebilmek b.ı.kıınla 
at unsurlarını istismar etmek çarele- kuvet:li birer unsurdurlar. BU 
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rini bulmak ve işlenmeden duraıı ta· lcrden mesaıleri daıma başarı ı 
biat zenginliklerıni kıymetlendirmek ticelenmekte ve elde ettıklerı r 
zarureti vardı.Harf ink11fıbı yapıldı. man köye yabancı, l.oy şartial'1 

Yeni Türk harfleri kabul edildikten hammul edemiyen unsuı !arın 
sonra bütün erkek vatandaşların ka - !aştıkları neticelerden dahn u 
tıldıkları Türk ordusu, askerlerin ta- dur. 
linı ve terbiyeleri esnasında onlarn o- Köylerimizde yaşıyan ve ço.,• 
kuma - yazma ve en önemli vatandaş- yatlarını bu köylerde geçi.rec~ 
lık bilgilerini ögretme bakımlarından vatandaşların iyi birer mustıı ı 
tarihi kıymeti çok lıü}ük bir rol oy- )arak yetiştirilmeleri, kızları~ d 
ııadı. Askerlik vaziinini yapmak ü - lik vazifelerini en iyi b'r şel<_~ 
zere orduya giren bihm .. iz erkek köy pabilecek hale getirilmelerı, !> 
lliler, orada okuma yazm:ıyı ve en lu- hiti denilen dar, sakin ve ıssıı 
zumlu vatandaşlık bılgilerini ögren - tin koy bünyesine uygun bir ş 
miş insanlar olarak koylcrine dönmi- şenlendirilmesi, oral~da dn ı1l 
ye başladılar. sanların çoı;nlması, CumhurıYek 

Normal şartlara göre hareket eden tırdigi >eni kıymetlerin en UZ~ 
ve bu yüzden her köye okul açmıya kadar } ayılabilmcsi köy teriblf 
muvaffak olamıyan Maarif Vekilliği ana davalarını teşkil eder. 
bu fırsattan istifade ederek orduda o- Koy ister uzakta ister ya1<1ıı 
kuma yazmayı ögrendıkten sonra köy !unsun, l .. ôylli ister fakir ister" 
lcrine dönen en müsait köylülerden olsun, köyun toprakları ister ' 
(Egitmen - Köy Terbiyecisi) yetiş - ister kısır olsun, bu köy biıitı1 
tirmek tedbirine baş vurdu. Ordunun müzdür. Bir alın yazısının icllP 
kendi usullerine göre seçtiği kabili- bi onun her derdini halletıne ~ 
yetli onbaşı, çavuş gibi küçük zabitle- buruz. Köy canlandırılmazsa 
ri toplıyarak eğitmen yetiştirme kurs işi sağlam temeller üzeri~e ot; 
)arına sevketti. Bu kurslarda onlara mümkün olamaz. Ctimhurıyet 
en pratik bir şekilde kültür dersle - verlerinin idrak ufukları içine c 
riyle ziraat dersleri gösterildi. Ve ı kikatların girmesi, onların ~r 
küçük çocukların terbiyeleriyle ilgi- leri arasına Lütünlügü ile k0 Yd 
li tatbikat yaptırıldı. Kurs sonunda 1 lemlerinin de sokulması laz~rıı 0 
bu mesaiye iştirak eden elemanlar i - .k.oyli anketle anlamağa, kO) 

çinden egitmen olabileceğine kanaat rını liiboratuvarlara veya bura , 
getirilenler seçildi. Bunlar, nüfusla- panarak sadece nazariye ile ta~ 
rı öğretmen göndcrilmesıne elvcti§Iİ ğe katiyen muvaffak olamayıt~e• 
olnııyan köylerin ögrctmcn ve eğitim ter döke döke içinden fetih et ı\ 
işlerini görmek, ziraat işlemin fen- zımdır. Köylüyü anlıyabilrne~ 
ni bir ~eki/de yapılması için köy lüle- nunla hem hal olmak, köyün ç 1 
re rehberlik etmek üzere köylere rerek, onun mukadderatına it~ 
göndel'İldi. Eğitmenlerin gittikleri gerektir. Bu ynpılmadığ1 ı11ıı.ıs 
nüfusları 400 den az küçük köylerin köyün ne demek olduğu anlıt~. 
8 - 10 tanesinden bir bölge teşkil e - Köy egitmenleri köyde dfbi 
dilerek bu bt;ı6"Y" 6tıı;:u '1•'-• ı.u1 "1.11- yuy1.u, ... ı.. .ıt.ı;ıuı ,..uy11.Her g <Jt 
rpr Pı,:itmen ve bunların başlarına da şarak kazanan, köyün saadet ı ~ 
her bölge için birer gezici başögret- ketlerine orta'k olan, mezar :aş 
men v rilcli. Bu gezici başögretmen- mezarlığına dikilen, anketıtlı 
ler normal öğretmen okuHarı mezun- rahın, nazariyenin neolduğu~ııt 
ları arasından, köy okul ve hizmetle- yen insanlardır. Eğitmenler. 1=-ıı 
rinde muvaffak olanlardan, eğitmen yorulmıyan, icabında gece}"~ 
kurslarına iştirak edenlerden seçildi. katarak köy şartları içinde ~~ 
Bunların vazifeleri eğitmenlerin işle- hat çalı abilen, hiç bir ıt?t tl• 
rini kontrol etmek ve egitmenleri iş korkmıyan, engelleri yenebı ~~ 
başında iken de yctiştirmeğe devam tazi1er peşinde dolaşmıyan, a 

11 
etmek olarak tesbit edildi. Her yıl mayı şık giyinmekte ararnıYıı.11 · 
2.000 eğitmen yetiştirmek üzere ge - bet işleri başarmaktan hoşlal1ll 1~ıı 
reken kanuni tedl..ıi°r!lr almdı. Ve Ma- !ardır. Onlar halkın içinde ~~ıf' 
arif Vekilliği bütçesine bu maksatla arada yoğrula yoğrula yeti ıı• 
ihtiyacı karşılayacak şekil.de tahsisat dir. Köylerimizin bu tip eleı11', 
konuldu. Bu ıurctlc 'l'ürkiyenin kü- yacı vardır. Onlar köylerde Jeli~ 
çük köylerine yetecek kadar oğret - riyetin hakiki koruyucuları. eri' 
men yctiştirilinciye kadar devam et- lnrı olmaktadırlar. Bu karalctj? 
mek ve oralarda ilk tahsili yaymak ü- hiç değiştirmeden, kibarla 
zere yepyeni ve en modern esaslara maraziJeşmeden kalacaklardır· 
dayanan pratik bir tedbir bulunmuş • ıe~ 
v~. okul teş~ilfitı kur~~muş oldu. Bu- Orta ted~i~at .muallıııt .,., 
gun 6.000 koyde bu egıtmenler başarı arasmdn değışıklık yapılııt 
ile iş görmektedirler. Bunların çalış- Orta tedrisat umum mUdilrl ııı) 
tıklan köylerde sebze ve meyve hah- fi vo tayin llstelerinl hazır1adı#1..,ıııl 

. . . • . . tık. Urrıum mlldilrlUk hastalı!< "~ 
çesı bulunan. muhıtın ıstıhsal faalıye- ve görtll celt idari ıuzum uzcrtııt ııf.' 
tine rehberlik eden ilk okullar açıl - yere naltllne zaruret ole.n Jll~~) rf 
mış bulunmaktadır. Memleketin en u- JC11Yrl hiç bir mua111ml ~:ı.11kıı b 

. . .. letmcmrG"e kıırnr vermıı.ıtır. ı 
zak ve ıssız yerlcrıııe bıle nufuz et - - - ~ 
~~ş ?ulunan bu teşkilat sayesinde Gümrüklerimizdeki Y"01,t1 
yuzbınlerce vatandaş okuma - yazma mallarınm konşimerıt 
öğrenmekte ve vatandaşlık bilgilerini GUmrllklerlıntzde bulunan ytl~ 
arttırarak yeni hayat şartlarına göre tarının kon im ntoları .hnkkUI~~lt 
hareket edebilecek kabiliyetleri ka _ name ne r dllmi u. Ticaret ...HSl 

.. kıırarnam nln tatbik eklini ı;w-
zanmaya çalışmaktadır. Koy halkın - tnllmntnnme hıı:r:ırlamaktadır 

ÖnUmUzdekt aalı gUnU törenle açılacak 
olaıı beynelmilel İzmir tuuına gidecekle
re tatbik olunac:ık ten:r:lhUlı tren bilet ta
rlte ine yurdun lı r tnrıılındıı yarından ttt
baren b lnnncnk ve 15 ey!Ule kndnr de
' m edecektir. Şelırlmlr.den b:mlr tunrına 
gldeceklcrd n birinci mevkide seyahat e
decek olnnlıırdan 2000 kuru:ı, ikinci muv
klde aeynhnt edecek olnnlnrdıı.n 1600 ku -
ru§, Uı;UncU mevkide ynhat dccek olan
lardan d 1.000 kuruı bilet ücreti alınacak
tır 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Amerikaya satıları tii tii1' 

Fuar' daki İran pavyonu 
İzmir; 14. a.a. - J3u &ene Fuar' da 

hazırlanma1'ta olan İran pavyonu 60 
n etre karelik bir satıa kaplamaktadır. 
Fuar'ın diğer pavyon\arı da bUyUk bir 
ol.ıratl ıo ha•ırlanma\<tadır. 

Ankara'da fuar gecesi 
Ankara'da bulunan Egeli gençler, 

Enternasyonal İzmir Fuarı'nın açıl • 
ması münasebetiyle önümüzdeki 17 
ağuıtos cumartesi .. ıc~amı Baraj Gazi
nosunda bir Fuar tnplantısı hazırla -
mışlardır. 

Fuar geceılnin, her ene oldu~u gi
bi, mevsimin en neıih ve neşeli top -
lantısı olmar;ı ıçin ço\c çalı ılmııtır. 

• 
Hazineden t ksitle mal alanlar 

1931 senesinden ııonrn hazineden takıılt· 
le mal almıı olanların takıılt bedellerinin 
Uç ııene daha temdldlnl temin maksadlyle 
Maliye Vekô.lctı bir kanun projesi hazır
lamıştır. Proje bugünlerde Bqvekllete 
verilecektir. 

Okut·ulan beyannameler 
Son günlerde radyoların ve gaze

telerin verdiği haberlere bakılırsa 
lngiltere'de yepyeni bir ticaret, bir 
alı1 veriş al mı§. yürümü§tür: al
man tayyarelerinin 1 ngiltcre üze
rine attığı beyannamelerden ele 
geçirenler bunları açık arttırmıya 

çıkarmakta ve böylece topladıkları 
pars ile devlete, orduya iane ver
mektedirler. Bu suretle lngiliz 
milletinin sinirini ve mağneviyatını 
sarsmak için tepeden inen bu za
rarlı kiğıtlıır, yere düşünce faydalı 
birer banknot halini alıyor demek. 

Vaktiyle lngilizler A.lmanya'ya 
beyanname attıkları zaman bunları 
alanların, okuyanların müthiş ceza
lara çarptırıldığını gazetelerde oku
muştuk. Hatti Almanya'dan güç 
beli kaçıp lngiltere'ye sığınmış o
lan bir Çek aktörü, hatıralarında 

bu bey•nnımelerden bir tanesini 
gizl/ce nasıl satın aldığını ınlatı

vordu. 

Alman beyann•meleri ise şu sı

kıntılı, buhranlı ve korkulu günler
de ada halkının hem eğlenmesine, 

hem de ayrıca devlete ve orduya 

para yardımı yapmasına vesile ver
mektedir. 

Hem efendim, bir yere beyanna
meyi ne diye atarlar? Okutmak için 
değil mi? işte lngilizler de ele ge
Çirdikleri alman beyannamesini "o
kutuyorlar.,, Maltım ya, okutmak 
bir de satmak manasıpa gelir! .... 
Işık ! 

- Geceler gündüz oldu J 
Bu, çocukların bıle öğrendiği bir 

hüriy.:t §atkısının bir nıısrağı idi. 
Yıllarca dillerde dolaşmasına rağ
men bu cümlenin ııe maddi, ne de 
mağnev! anlıımda gerçekleştiğini 

görmek 1908 inkıl2bına nasip olma
mıştır. 

On veyahut on iki sene süren o 
devre iiçnde ne cehaiet ve ümmilik 
mAnasına gelen karanlık, ne de ida· 
re lambası ve çıra ı§tğı altında geçen 
Anadolu ve Rumeli geceleri gün -
düze dönemcmi~ti. 

Memleketin bir çok bölgelerinde 
büyllk elektrik Sdntralları kurulma
sı i~in yapılan tetkiklerın tamam -
/andığını, bir ÇOit yerlerde tesisler 
vücude getirileceği hakkındaki ha
berleri her halde gazetenizde oku
muşsunuzdur. 

Onun için belki nağmesiz ve bes
tesiz, fakat aynı zamanda mecazsız 
ve istiaresiz olarak : 

- Geceler gü11düz oldu I 
Mısrağını söylemek de gene cüm

huriyete müyesser olacaktır. 

••• 
Satran4 müsabakaları ! 

Almanya'da her sene 4 Ağustos
ta başlanan satranç tuı nuvası bu se
ne de - bu memleket bu yıl satran
çın sahicisini oynamakta olmasına 
rağmen - başlanmış. 

Acaba, bu seneki oyun, bundan 
öncekilerden farklı mı olacaktır ? 
Mesela siyahlar, kendi taşlarından 
birisini beyaza boyayıp gızlice kar
şıki tarafa katacak veyahut dört 

hane atlıyan at, hafif bir tank gibi 
bir hamlede kar§ıki tarafın vezirini 
esir alacak mı ? 

Motörlü kıta ve beşinci kol olma
dan zamane savaşının tadı mı olur? 

"'*"' 
_!' uva ve terbiıe! 

"Burhan Felek,, in "Yuvada ver
meli dersi., başlıklı bir fıkrasını o
kudum. Gençliğin terbiyesine dair 
olan bu fıkranın yarısını Y. M. im
zalı hakiki ve yalıut mevhum bir 
okur - lstanbu/ veya Babıali ağzı 
kullanmak Jazım gelirse kari - yaz
mıştır. içinde ileri geri değil de, 
bir hayli ileri fikirler bulunan bu 
makaleyi okuyan muhafazak!ırca 

bir zat, en fazla ba§lığa - Babıali 

ağziyle serlevha! - dokundu: 
- Dersi yuvada vermek iyi ama 

be birader, dedi, ben daha evci yu
valarının yapılmasına taraftarım! 

*** 
Cilt! 

Lokman Hekim, Tan'da yazdığı 
bir makalede "cildin büyük, pek 
büyük bir işi de bize duygu vasıta
sı olmaktır.,. diyordu. 

Buradaki "cilt., kelimesini bazı 
genç §Birler, kendi eserleri, kendi 

primlcrii ıc 
Amerika Birle lk d vletıcrlll!ıı t ıf 

yaayon suretiyle satılmıı:ı bulU~ı;t 
rlmlı:c prim verilme i karal'l .ıı.ı;I) ff 
caret VekAlcti, her tUcc ırın \ıc ,ı 
cvrakıııı ıı~Tı ayrı tetkik ede~ııret 
dan sonra prim verilmesini 
alacaktır. ; 

ılş 
İstanbul'da yeniden t\Ç 

orta mektepler r~ 
s1' o t4 

İstanbul'd:ı yeniden a1;1ıııc ıtlıtl tf 
tepler etrafında hnzırl clı~ ~~ıci d 
kalete an:otmck ve lfnumU~ ı9tP1 
için direktltlcr almak ü re ıetı;e 1 
nrlf mUdilrU B. Tevfik Vt:ltlı. 
ze divet edllmlıtlr. 

Mevlud t 
f'"' 

G.. .. h b '7usu' ı 'ı ~ 
umuş anc me usu ,., . tı•' 

bunun validesinin ruhu ıçın rt'be ~ 
ram camiinde 15. 8. Cl40 pert~0 dJ 

11 
ikindi namazından tJ'>nra 17• LI ed' S• 
lıdi şerif okunncağından arı f1Lıf· 
r in teşrif buyurması rica olıı 

sc";a ~ 
kitapları manasına alıp. bit ti p-
i erse de bunların bize /IIÇ ı.ısrl• ı 
bir duygu vasıtası o/ma~ ş t 5

1r 
limenin vücudumuzun 

1 fi" B 
manasına gelen "cilt,, o/dil J. 
şılmıştır. f· 



POLiTiKA 

• 1tqladıktan aonra kı· 
içinde lnsiltere Hin· 

topladıfı aakerlerle ku
tetkil etmitti. Bu krta
ınüclaf aaamcla ehemi· 

OJnaclıklan sibi, Oamanb 
-tunun malhibiyetincle 

tlarclır. Filhakika Hin· 
1Üa elli milyon nüfuaiyle, 

İc:in aomus bir aaker kay
• • Ve bazı Hint millet
ınuharebe içinde de gö

çok mük .... el uker 

bir aeneclenheri herke
aaal tadar: seçen mu• 

Hincliatan kıtalanndan 
• istifade eden lqilt•e, 
11lcı91k •asiyette olduğu 

defa neden Hint uker· 
ıyor? Bilhuaa Hiıi

mdan da 1939 harbi, 
>-le kıyu kabul etmiye
• eh.niyetlidir. 1914 

lliadiatan Miyiik tehlike-
4.tildi. Halbuki buai .. ü 

lnsilt .... matlup olur. 
en alır eaaret altma 
eaktır. Şu halde 1914 

faılıb olarak, basünkü 
Hlndiataa'm keneli mu· 

ti& bahia menuadur. 
Mlda ah önünde tu· 
Anapa harlti baılıyab 

bir .... aeçaımüttir. 
"- alınacak ukerlerin 

i,.eai •e harp aahn .. in-
ornamıya batlamalan 

micldet lılfi delildir. 
ld Hint lutalan, 1914 
~ ve hatta üçiblci ae

müeuir it aörmei• 
Belld de lnsUt .... bu 
uaaktadır. Her halde 

Milli Şef imiz dün 
Ankara'ya döndüler 

(B•ı• l. inci ••Tlad•! . . 
ile görüşmü1ler ve Halkev1 faalıyetı 
etrafında izahat aJmıılardır. 

Yo.3'gat'la 
Yozgat; 14. a.a. - ReiıicUmhur İs

met İnönü, bugün Çorum'dan Yozgat'ı 
~trif buyurmuılar ve vali. mebuaları
mız, aakerl ve ıivil erkan, belediye ve 
Parti reiıleriyle tehrin kenarında top
lanan halk kütleleri tarafından coıkun 
tezahüratla kartılanmııtır. 

Millt Şef bir müddet vali konağında 
i5tirahat etmiı ve mllteakiben aut 15 
te Yerköy'ebareket buyurmuıJardır. 

Anlıara'ya dönüt 
Ankara 14 a.a. - Orta An4dolu'da 

yaptıkları kısa bir 6eyahattan aonra 
rcisicümhur İsmet 1 nönU, bugün saat 
21 de hususi trenlerı:tle ıebrimize d6n
milşlerdir. 

Milli Şef, Ankara garında B. M. M. 
reisi Abdülhalik Renda, Ba2vekil Dr. 
Refik Saydam, Mare,al Fevzi Çakmak, 
Vekiller. C. H. P. Genel Sekreteri, 
J arti umumi idare heyeti Azaları, meb
uılar, Genel Kurmay ile Milli Müda
faa Vekileti erkinı, Vekiletler müste
pr vemüdilrii umumUeri, Ankara vali 
ve belediye reiıi, merkez komutanı. 
emniyet müt'ilril ve kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından brşılanmıılard~r. 

DAVUD HOCA 
iŞi HAKK1NDA 

Estia İtalyan 
iddialarına 

• cevap verıyor lbtaıanam hasırlanmak • 
•uhakkaktır. Fakat ita 
114 harWadeld ölçüleri• 
.. 

L- (Baıı l. lrıcl Hy/ada) 
ldll'llUJ'Ul niauwtte u nimaeaen bir mlinıkata kar1ı11ada bulımta· 

tipheeiaclir. Bunla ,.. 10nıa, Bua ıimdl1• kadar takibettiıimiz 
• 'm bqiinkü Yaaİ• ihti,.tlı hareketi muvakkaten bırakarak 

k lb..dır. 1939 har- cevap vermek mecburi1etinde,iz." 
Hint hallunıa .... pa· Çamorla meaeleıi ile Davut Hoca hl· 

lqiltere'nin tarafmda, diaeai hakluııda Atin• aJanaının teblitine 
Almaaya'am al.,W.. istinaden m11faısal ma16mat verdikten ve 
Hiatlller aÇJldua açı- Ymwüıtan"ul itidal ile hareket ettiiiDI ve 

-...ta miiaaYatamlı- hattl acı fedaklrbklara katlandılını ve 
~- olu Naai doldrinaaia ı.....ıao -•••1• 1•• sıı.n-•"1ai ~• Avrupa· 
-~ nın bu kıammda mllletleria.ılü)b _isinde lt

..ıamqlarcbr. a.-.la L.ifliii 1• .. malarını temin etmek Tçin 1•P
~ldliltl111 laalrıi71• lnailq. ;iım ita7'et ettikten ıonra Katla diyor ki: 

• arumda memleketin "Beynelmilel meselelere tealluk eden hl-..,.. ........................ _..... ... , .... 
ılrfip sitlMldecllr. prtlal' ~ bir ...... ._ bdu ...... ac* 

denıce,.. kadar da ı.. n sa1" bblll reci olmamlıtır. 
Hincll8taa'• domiaJOll Y nacın laülıiirnetinin dürül 
eeeiial •adetmeai Ga.. laarelıeti 

1114 harblade laplialere Hüktlmetin hareketi pek nadiren b11 ka· 
... amnatlanlL 1914 har- dar ku1111r111•, dikkatli n hattl doatane ol· 
... .-eler sarfmcla muıtar. Bullll isindir ki Blen milleti Av· 

aolda•a J.ayal aulnata• rupa Uttiltiımn baıından beri, hükümetin 
ar. Aradan ı..,u ... tlkibettiii kati bitarafbk ve aamiml doıt

bık ıi1aaetiıı.i tamamiyle taıvip etıııiıtir. 
halele lasilter• dCllDİll- Fakat bu al1uetin milb ıerefin h11"1ıtlan 

•.......U. Soara Si· içinde kalmaaı lbımdır. B11 sebepledir ki 
• altmda aönclenliii Elen milleti bahal seçen mflnaka .. daa do

....._,_ __ m..U.ine ıa11 can 11kıeı bir ha,..et hlaal du,..111tv. 
ettıirilmediler. 1ki Llkln b&1l• bir ba11'et timdl1e kadar n -

1ma1 .... aamcta Hin• •i1etia inkltafnu aakia bir emni~etl• taJd. 
"-lbl.A halrkıada verilen beden J1111&n milletinin nefıine itimadım 

• tallllia etmedi. Ve aala ualtaıaaz. Billkiı Ymwıiıtanm m11t -
• ._.. HiatWerle La- lak hakkına olan itimadı •• meni hllldimet 

• arumdaki müna- tarafından adilin• bir nrette tedvir edilen 
._..._ti memleket iılerl Blea milletini daha aoiü 

deiiJdL kaalı olmaia ... &atmektedir. Halk bi5.H-
......._., lqDt.,. laCUdl· bepaı. orta1a çıkanlan ba hldiaenin ailrat

b söet•ec•k .-..ıer le ve mantık dahilinde ball..W.CıiiM bDi 
• Hin•iatan bir m...ı.. olcluiu sibi Yıuıaaiıtan'nı ~ Te clll· 

.... kıtadır. Bu kıta içiade riitt hareketinin en aoaunta tannıaad1111 
ı.:-1.. r da kani bulmunaktadır. Zira Yaaaniıtua'ıa 

8!...ap• ~ uaa- dtlriiat hareketi Avrupannı b• lmmmta 
W"JClk laanlana •a· aulkım ldamesinde çok mu. .. ır olmuıtur.• 

~':rin.::!ı-:.S.f~ Ballıanlann talm~inil• ltal78nln 
kola delildir. la· rola 
• 9/ 1 inci Londra. H aL - Reutw aJaa11 Midi· 

t.tldllt ..... ea •en rborı Anıantluk'taki iıJilnlar ....,. 
.... aavlar, Hladla- B. Butler tarafından avam ~Jc

ltlr mllletle mealdin rilen laabatm as tafıllltlı otmaama ve tt-
-L &re si1etia henll.I miiphem bulunmaama ra4 • 

faraecle.--. oaa S men mesele insili• matbutmm dikkatial 
_....._.aedirler. Vasiyetin çebsektedlr. 

L..__ •Öa wn1D1Dalda me- •imdilik anlatılan cihet, ttal,a'ma ~ 
~ • ~ - • Balkanların takıiminde rolünü ifa etm .... 

--· Hlat mlllıyet· .,. bw lnanata YUD&lliıtan'a karıı Ama -
..... leye ,.alma bir cep- vutluk mneltalni lnıllanmak iatediifdir. 

in ·ı • b" Gittikçe daha bari• olarak rörülen cihet 
ar. Si tere ..., ~ i11, İtalya ile Alman,. tarafından ihtiru-

--.._ belunak mecbun· larınm tatmini için bir ıiklr addedilen 
Balkan memleketlerinin iatUdlllerini ve bu 
lıtlkllU mahafHa için mukavemet aıim
lerini te)'ide her umandan zi1ade ibti1aı;
lan olduiuchır. 

Bu teı .. blaliat Hint milliyetpener· 
leri tarafmd .. bagünldl harpte ln
ailla • Hiat iibirlilini kola:rlatbra· 
cak ziluaiyetle kutılataca,_, inan· 
dll'ac:ak cleliller JaeVcuttur. Filhaki· 
ka Hinclilpa DUD'I ba .....ıe ia• 
rinde demittir ki: 

- Hindiataa kanuna .... İÜ hak· 
lundald tetkik, münakqa •e miba· 
kereler harltin 80llunu beklemeden 
ppılamlir. Ve ... Hint partileri 
teflerinia hikiimetia gayretlerine 
iıtirlki kadar hiç bir teY anlqma 
havuma hadim olamu. HiacliJtaa 
Nazi taarruzundan ae&et hmuaua
da mGttehit bulunuyordu. Bu tart· 
lar altında Hint teflerinin, Hinclia
taa'm menfaatlerine hizmet ederek 
lasilt.,. •e Hlndiıtan'm varmak ia
t..ulrlmoi ı..lefe semin lauır~a
caldan Gmicli lmYetlitlir. 

A. Ş. BSllBR 

ı:::~~~~:::::~~~~~~(l ' 
İngiliz 

Amir allığı 
tebliğleri 

Londra, 14 a.a. - Amirallık dairesi bil
diriyor: Sabahın ilk 1aatlerinde bası tor • 
pidobotlanmız düımanm hafif kuvetleri i
le teman ıelmiılerdir. Dlitm&D keıfedildi
ii zaman o esnada saatte otu mil ıüratle 
1e1reden torpidobotlanmızdan ancak 100 
metre kadar bir mesafede baluau1ordu. 
Diaemaıı kuvetleri ild küçük semiden iba -
retti. Topidobotlarımııdan biri dlifllWl se
milerini de torpidobot uıınederek ve çok 
1akmında bulunduktan için baıka tiirlii ha
rekete imkin balamıyank bunlardaıa birini 
mabmuıılamııtır. Diiıman ıemileri torpido -
botlarımızdan epe1ce bü1ük ıemiler olduk
tan için torpidobotumuıun arka tarafı bir
az ha1ara uiramıttır. Diler bir torpidobo
tumuz düıman ıemilerinin araamdan ıe -
çerek bunlara mltralyös atcıtl aı;mııtır. Bu 
ateıiD çok müe11ir olduiu tahmin edilmek
tedir. Düpnanm açtıiı at11 t"irai• olmut
tur. 

Uçiincü bir torpldobotumu mukdr iki 
düıman ıemiıini seçmiı ve daha büJtik iki 
dutman semiıi sörmlittü.r. Bta ıemller de 
çok yakından mitral1ö• atqine tDtulmut
tur. 

Daha aonra torpidobotlanmısdan biri bir 
düıman torpidobotaaa iki defa hictuD et -
miıtir. 

Hava diiımana n• derece hasar 1apıldı • 
iım kati1etle tnpit etmi1e müsait olmı
yacak kadar kapab idi. Bu muharebelerden 
ıonra torpidobotlarımızdan bazılan ıeo 
metre ,iikaeklikte uçan bir alman tana • 
resinin hücumuna uiramııtır. Torpidobot
lanmız 11ln •e tam isabetli bir atet açmıt
lardır. Düıman ta11ar•i aon defa olarak 
ıöriildiiiü saman atqler içinde b1lhm1110r 
ve ılç1ılı1ord11. Bu milsademeler eanaımda 
insili• lna•etleri hiç bir ka11P ka:rdetme -
mitlerdir. Bundan maada torpidobotlan -
mız, biri müateaaa olmak üzere his bir ha
ıara uiramanwıtır. Haura utrı1an da düt
man gemisini mabmuzladıiı 11rada aedelea
miıtir. Fakat diierleri baılra bir lnza,. 
uiramadan iiılerine d6nmüılerdir. 

Bir Alma Wil lilaa,l• 
,arplfrna 

Londra, 14 a.a. - Amirallik .. iteainin 
tebliii: Bu nbab erkenden "Kalcolm" ve 
•v erlt1" torpido mQhriplerimi• diitmanm 
tealih eclilmiı altı bahlttr 19aial il• tlç de
nlaaltıdaa mireldlep Wif b••*1erl il• te
maa ... _ ... ,. Tnrnid.n plerimlala 
proje1ct6rlerl tarafmdım Qdml&...._ ..,._ 
hat duman bulutları arkasına çekilmiıler
tli&' .J:~ ti* ~ vakit IMd•ecl• 
••• .._ ....... laabetler ftld olcluiu 
eöriilmiiıtir. 

Bir ıillhlr balıkp cemlıl ile bir torpido
botu hatınldıls z11111eclitmelltl4llr. Torpi
do muhriplerimiz hiç bir hasara utrama -
cJılı sibi his; bir öii •• 1aralı da 70ktar. 
Bahnlan lnpi~ mqn tarama 

•enrileri 
Londra, 14 a.L - Bahrbe neuretl, 

aayıı tara11cııı Eliabetb .Aqela'nın düt
llllDm bir ıı... hllc:aaeaa •harak basa
r& uiradıiım ve battılau bildiri1or. TaJfa. 
lcrdan :yalım biri ölmBıtir. 

•• 
Londra, 14 u. - bıiUa amiralbiı 

t•uı edborı 
Amirallık dairesi, Tamariık ve P,,ope 

llll7D toplama semilarinin bil- hava btlcu
- eanaımda almrı olduklan 1anlar neti· 
c•i batmq_ 0W11kllnm tMaatlrltrl1Jı be
na eder. Ölenlerin 7akın akrabalm ba· 
berduldllmlttlr • 

Almanya Uzerine 

yapda hOtumlar 

lnalllı t1yy..ı.I hllJ• 
lıyyn l*8rll•ı11 

tmuıdı bulundu 

Alm• tan•lerlnlı inalllre 
lıerlnde .......... . 

Londra, 1' LL - Bava " uaftbm 
emniyet neuretıerl tebltll : 
DüpıUUn bqtbıkQ fUl179ti dalla U ol· 

muttur. Düpıaıı t.nu'elerl bu IAbah 
Douvrea'da baraj balbnlarma bUcum et
mlfler ve fener pml8ID1 ~ et
mtııerdir. 

x .. t koaUUIUDda bir an-. ~
na da bir hücum yapılmıtaa da 40tman 
hlı; bir muvaffaldyet elde edememlftlr. 
Ten-n claft ~ l1d pike bombero. 
dıman t&77U'Uf dOfllrmUflerdir. bdııs 
llaft lanetıet'I &ftl UnU'elerl muhleıtt 
DOktalarda dOlma Qnanlert il• lllllla -

Fransa'da bulunan 
Yüksek adalet 

Divanı 
faaliyete baıladı 

Eski naıular hakkındaki 

iddianame okundu 
Cenevre, 14 a.a. - D. N. B. ajansı bil

diriyor: 
Vicb1'den haber almdıtına ıo~e. ~ksek 

adllet ıtiraıı dün öğleden ıonra ıkıncı de
fa olarak Rioa ıehrınde toplanmı tır. De -
letin emniyetine ka;tı auikut curmiine mü
tedair iddianame okwım11,tur. 

Müddeiumumi, nazırların, aabık nuır
ların ve bunlann hemen emri altında bulu
nan memurların, Franu'11 nlh halındeil 
harp haline nvicetmekte ve bımun avakı
bında. vazifelerini canıyane bır ıurette ıui
iıtimal etmi• olduklarına dair vesaik ve 
aair deli.ilin nıevcııt oldufunu beyan et -
mlıtir. 

Nazırlar heyetinde yüksek adalet 
dıvanın111. laalıyP-ti görüıüldü 
Vichy, 14 aL - Havaı ajaneı bildiri-

1or: Nazırlar heyetinin toplantısını mU -
teakip dahiliye nazırı B Marquet, matbuat 
miımeaıillerine ,u beyanatı okumu,tur: 

Saat 18 de mare al Petain'in riyaseti al
tında nazırlar heyeti toplanmıştır· ~azır
lar heyeti yüksek adllet d'v nnıın icrayı 
faaliyeti, gizli cemiyetlerin liğvı ve ecne
bi ana babadan doğmuş olan memurlara 
mütedair evelce neıredılmiı olan kanunu 
tadil eden yeni kanun layibalarını ve uir 
kanunları kabul etmiştir. 

Nazırlar heyeti bilihare uzak eark l~le
ri halı:lnnda bir raporu müzakere etmiıtlr. 

Muhakemenin sebebi nedir? ••• 
Londra, 14 La. - Mancheıter Gu

ardian gazetesi Franaa'daki muhake
melerden bahsederek tunları yazmak-
tadır: · 

"Bu muhakemelerden maksat, Hit
ler ve Musolini'nin makul ve sulhper
ver davranmıı olduklarını, bunu bir
çok Franıızların bilmekte olduğunu, 
ve fakat ıırf phıt menfaatleri namı· 
na harbi iıtemekte olan lngiltere'nin 
bunlan iğfal ettiği ve yahut sukuta 
mecbur kıldığını iıbat etmektir. Bu 
ıuretle harp meıuliyeti, Hitlere karıı 
toprakları üzerinde kendini müdafaa 
etmekte olan yegane milletin üzerine 
atılmıı oluyor. Bundan daha güzel bir 
teY olabilir mi? Eğer Bonnet sabık 
nıeaai arkadaılarını itha'U etmek için 
ortaya atılacak olursa, Franıız politi
kaıının diltmilt olduğu zilletin bir ni
pnesi daha meydana çılnnıı olur. 

Calipl~e 1toı •örünmelıl 
26 KAnunuaani 1939tarlhinde parlA

meııtoda .. mcmelekednin Polonya)'& 
kartı olan teabhÜdatuım baki olduiu
nu ., beyan t:tmi~ olan bir hariciye na
sın bllap da bir muua- eanaunda 
bu teabhUde riayet etmek için harbi 
kabul ettiğinden dolayı başvekilini it
t!ham edecek olursa t-u muhakeme bak 
Jdnda ne dUi&inürail'lüz ? Peten bü -
kiimeti kendi kendini böyle bir müş
kill vaziyete aokmı.ıı bulunmaktadır. 
Bir millet igin düıman ıölgeıi altın
da teıkilltını yeniden düzeltmek n 
mileaHAtını ıelah ırtmek imkAnıız bir 
ıeydlr. Galiplerin arzuıuna tlbi bulu
nan bir millet, ancak mukavemet et -
mek yi1bek gayeaiyle el altından tet
lrilltianabilir. Pctn hhkümeti büıbli
Hin zıt bir pye ile teıkilatlanmak i .. 
ter ıibi prünmektedır. Bu gaye de 
galibi pohpohlamaıc ve kendisine bot 
ıiirUnmektir. Pransa'nın yeRAne üml
eı i, Bitler, maf lOp olup franaız milleti 
halba erineiye kadar baki kalabilmek
tir. 11..ı ... f Peten hOldhnetinln yap
makta oldufu itler. bu kurtuluıu ge -
dktlrmekten batka b!rıey teıkil etme
mektedir. • 

deme etmff)erdlr. DÜfDlam• zaytab var • 
dır. BusUn ltledm ıoara cemıbu f81'kl ve 
oeıwlıu prbl nuatakalanııda clüıman ayn 
~ ldlcamlarda bulumnuttur. 8outbamp. 
toD'a 7l1Dek kudrette bombalar atılmlfll& 
da durmakta olua bir treni az huara ut
rabmflar ve buı klmaelerllı yaral•nm•a
lla Hbebi1wt Yennlflerdlr . 

Jlutlnsıf .. atılan lnfflü bombalan il• 
bir ev )'lkılmıı ve bir kaçı ölen müteaddit 
ldmMler )'U'&IUlllUfbr. Hava kuveUert av
cı tayyareleri mütemadi faaliyette bulun
mUf)ardır. 8lmdl79 bdU' alıııan rapOl'lara 
~ ••cı ta,noarelerimls tarafından bu 
sUD 11 dUpwa tanareet imha edllmlıtır. 
AYCI ~dördü U.lN'ine döD 
memltlerdlr. 

Afrika cephelerinde 
dünkü askeri faaliyet 
Kahire, 1' LL - Kahlre'deld tqiUz 

umumi brarsthımn resmi teblltl : 
Garp oölü: ıa 9'U.ta.ta bududwl il kl

lometn lçerielllde ltalyaa topraldanııda 
kllit mllfreselertmls U'umda cereyan e
den bir müaademe nettcablde dUtman mUf 
re...ı püöürttllmüttür. BwıdaD bqka 
her eq aaktndlr. 

lludala: Gal1abat mmtakumda ima bir 
müaademecle bir sabit ve 82 nefer a.yt et
tikten 90ıır& dUtmaıı müdafaa mentıert 
arlluma oeldlmittlr. Zçtatums altı ldft· 
dlr. 

Somali: ıs Atutoe, daha aaktn bir gtın 
olarak geçmtıttr. J'IJA'&l'CU mevstıertne 
yapılan düpwı taarruslan ~ verilmek -
atalD ve muvaffaklyet elde edllmekalztiı 
tekrar edllmlıttr, Zellla 18hll yolu bo)'Ull· 
~ Uerllyeıı sırh1ı otomobUler, ı.:v,are ve 
harp semllertmlm ateılyle kU'fll&mml -
br. ' 

J'llletbl ve K1117&: lpra detv bir hare
ket oimamıtbr. 

Cenubi Alrilıa tayyare 
lilolannın laaliyeıi 

Klro1d, 14 a.a. - Alqam ruml tebllll : 
Son Uç cUa Al'fmda hava kuntlerlnıls 

normal kqlf vutfeleri sörmüelerdlr. Ka
rada faaliyete llant eder bir hanllet ol • 
mumaıır. 

.,, ............................................ ~ 
: D U N K U : 
'"\;, ..•.•..•...........•..••...........••..••• ,. 

IST 
Yeni Sabah 
Taarruz arifesinde 

HO'SEYİN CAH1T YALÇIN, bu 
başlık altında, alman taarruzunun çok 
yakın olduıunu bıldıren inıilızlerin, 
boyle bir iddia için iıtınat ettıkleri nas
lar oldu unu izah edıyor ve dıyor lci: 

"Zaten Fübrer'ın aon auİ1i taamın 
hakiki bir aulh arzuıundan ıiyadt İnıfl
tere'ye yakında yapılacak taarrumn ta
pasını arttırmak ıçin bir mizansen teı· 
kil ettiıi dutımıalebilirdi. Onun için ba 
mehtapta lasıltere'ye alınanlar tarafın -
dan bir taarruz yapılmasını ihtimal da • 
bilinde görmek pek hatilı l»r diifımce 
olamaz." 
Almanların aon ıulh taarruzunu hatır

latan muharrir, ıulh tavassutu teklifin
de bulunan bazı Avrupa devletlerinin in
gilizlerin reddine maruz bldıklanm 
muhakkak sayarak dı1or ki: 

"Bugünkü Avrupa vaziyetinde lnsilt .. 
re'nin ıonuna kadar harbe devam etmek 
istemesı oyle objektif bir nlnadır ki 
bımu mevcudiyetini, ebemi1etini inklra 
imkin yoktur. Bızlerin uzaktan İqilte
re'nin ıonaw: menbaları, buyük kuvetlerl 
hakkında ha1di hayale kapılmamız mllm· 
lcıin olsun, fakat lnıiltere'nin mukadde
ratı mesuliyetıni yuklenmiı olan 11ke -
rl ve siyasi ıeflerlnin de kendi imkln ve 
kabTyetlerıni olçmemiı olduklarını ko
lay kolay mümkün addedebilir mi1IL" 

Husey"n Cehit Yalçm, hldiaelerin in
kipfını anlattıktan sonra makal•iai 
ıöyle bitiriyor: 
"lnıiltere kuvetll ve uimli bir ıuret• 

te Almanya'nm karı11uıda clıarclukp Jl'iila
rer hakiki maksatlarını ifta •• ilin ede
rek dunya efklrıumumi1esini kendi ale1-
binde ayaklandirıp da İnsfltere•1e her 
tarafta biç olmazn manevi Ye ahJlld 
muttefıkler temin etmek hatiaıaa di -
ıemez. Bu da iıbat edl10r ki, lnsiltere, 
Almanya nazarmda ıtiru edilecek çelr 
düıiınülecek bir lmildir. itte çok 11km 
olduiu Londra'dan haber •erılen alma 
taarruzu eter nhih iae Wi1lı bir han i
çinde vukua ıelecütir.'" 

T ısvirlefklr 
CeiMıllüttank m ıı ıel..ı 

EBUZZIYAZADB VBLlD, ba haı • 
lık altında iki buçuk asırdan beri lbri· 
lizlerin elinde bulWWl Cebaluttank4a 
iatinllıdı icia ı..-,.· ........... 
ma1üldea 1-lıaetmektqir. Maharrir, 
general Franko'nun seçenlerde bu mev· 
zu üzerinde söylediii tozleri aaklede -
rek diyor ki: 

"Cebelüttank itini bu aurttle en A • 

lihiyett'ar bir adam da mtn11a babiı et
miye batlaymc:a meselenin ciddi bir saf· 
haya sirmek üzere olduiwıa hiilmıetmek 
zarureti ha11l oluyor. Acaba ıenenl 

Franko da lnıiltere'nin baliln bulundu .. 
iu müıkül vui:vetttn iıtlfadt ile iki bu
çuk asırdan bert İlpan,.'mn bir cena -
hında bir yasa hiilmıiinde duran ecnebi 
i11aliıu kalclırmı11 bnr ...... aidir! 
lıpan1a devlet reial hakllratea bCS1le bir 
teYe karar veraslıae. mU... dewletleri1-
le tqriki mesai ederek İncllten'1e kar· 
ıı harbe ıirmeri de ton almq demek -
tir." 

Cebeliittarık'm insiliılerdea alauuaı 
imklnını tetkik eden muharrir dlin1ada 
zaptedilmez iatihklm olam111calmı te • 

Sonhah• önce Allllllll• 
tavizler lllparmldılı lik~irdl 

Yi hükümetl 
buhran arifesinde 

Ziiricb, 14 a.a. - B11ler Natlonal Zel
tunı yaz11or: Vicby hükumeti aonbahardaıa 
evel almanlardaa tavizler koP&raınadıtı 

takdirde Franaa'da da.bili bir bahrandaa 
1akınmak imkinı olmı11caktır. J'raua'daa 
Bale'e selen haberler Vicb7 blklbaetlnia 
galiplerle her hangi bir mll.lalrere teıebbü
ıuniin be1hudehıini ıittlke• delta 111 an
lam11 olduianu bildırmektedir. Mahalli bl
kumet büyilk mik1&1ta lıllhat ilin edildl
ii gwıdenberi tam bir kantıkhk içindedir. 
Umumiyet itlbari1le minalıalt imktıms .,. 
dır. Demiryolu munalralltı hemen hemen 
durmuıtur ve bunun ba,ııca aebebi iısal e
dilen 1erlerde almanlar tarafaadaıı Mld1 
vurtalanna muanam bir mitr,uta el koa
ma11dır. lktiaadl •asl1etln de lnhilll ha
linde olduiu bildirilmektedir. Normal o
larak lnsiltere•1e ihracatta balaaa Nor-
mandie ve Bretaıne'de çürü1en 11da ıtok
lan m8"ept oldugu halde diler bir cok 
departmanlar açlık içindedir. V•et ır .. 
sa nk 11k vaki olan alman el Jro)'malan 
,U.iiDden de vabimlqmektedlr. 

z 
•· •· (Matbuat servısı) 

barüz ettirerek diyor ki: 

TAii -
ArnawtWD iqm mı 
tahrik mi? 

rillmnl ve Arnant çet 
400 lradar itabu aakerlalııa"allrlilaltll 
J'htlnden çıkan hadı1tllM4cAıılllıl• 
ederek di10r ki: 
•Avnıpa'nm, h1lz1lr •• llllllllill 

malr istidadım 161teren Uf 
alüac1ar •• rabataıa eder. 
lerf araamdaki araci ihıQlflifl. 
llalledilmedq, Anaawtl 
hldi11ler çılnna11 itaba'nm • .-.. :ı.e 
le Arnavutluktaki ku•ttle:rilltfıltı&tıırm..W.!~ 
istemesi, her halde d .. en lrtu•*-'''·"'·~ 
11 llzım selen mUhım bir hld aed 

Ortada bir ilyaıı mı mevcut 
"1ult bir tahrik mi npddıinu arif 
muharrir, 1923 te bir vesıle bularak 
101111 iıple kalkanitalyanlar ın lfar 
lerini hatUlattrktaıı aoma di7or %l: 
~a1ri ibtinrl alda IQ aual 

caba İtalya Arnavutlu a m 
ler tahtit etmek için b6 le b,bQıldiiHfııi• 
cadala mı llnm stSrmU 
nawtlü'ta bakibten ıta ~ Wııaklı;fl 
mthle kartı bir ia1aa mı m·ın'ı~lıll• 

lta17&Dlarnı Xorfo•:tu iqilu114._Wl!I 
.. seçinnemek iı;in ,. 
bJdedea muharrir Yaaaai 
ıü• almadu Xorfo'111 ltpl 
vui1etinde olıua ita11anıana: 
lep! hareketine vesile aramal 
kiin olduiuaa iıaretle di1or ki: 

•Balkan devletlerille kendi .. wıta 
•aa ihtiltilan ıs eylfUe kadar let • 
mtleri tavtiyt edilmi tir. O vakt• ka ar 
balkanhlar keQdi aralarında ani mu. 
lana mihver dnletleri 11 ııyueten ya 
film mldahale ederek bu lhtillflan h ı. 
le tet•bhlla edeceklerdir. 811 mil ahale
lerla ma...ır olaMlmnl için hal a'ma 
Araantlukta lnavetli bllluımu tarttır. 
Omın isin Anıavatlüta nkua bildinl• 
ilJUll naile ittiba• ederek ttaı,. ma 
Arnantluia mühim kuvetler tab t et • 
mesi ihtimali çoktur.• 

Yunanistan hakkında 
aaılıız havadisler 

Atlaa, 1' LL - Atta& a,jaııa bUdirlyor. 
TCll'blo da cılcu Btampa cueteetain ı.... 

tllla mubablrlDe atfen mulct\r pzete tar .. 
fuıduı Mf1'9dllerek bir yabancı aj&DI 
fUldan •erilen ve cGY& 230 elea 
8CD süal.. ••tabu hUldlmetlnlıa 
ai1UeUDl pr.otesto tçüa bir herek t 
l'UDduklanna dair olaıı haber t 
delml19D lılr mual tefldl etmektedir 

' l9DedeDber1 hlo bir aubllı7 817&81 meo 
•le haJrkUJda De laer JJalıa'l bir teaahürde 
balumnqf. ne de tamamen ukerl olan va
ıdteatndea bqka blr 191Je m sut .ı.o! 
tur. Tam bir müaalemet. idilde ııwunaıa 

Yuıum ordusu kıralıD& ve hükUmetilıe tanı 
ballıbk ve itimatla blzm t etm kte v bll
UID millet lıWdlm•tlldn 117Utt1D1 tama • 
ma tuvtp eylemektedir. 

Kandilli rasathanesi 

bir zelzele kaydetti 
İataııbul, 14 LL - KandUH Raaathıme

alDden: DtlD ,.. au.tt il• 11 t " dalctka 30 
AD179 seve merkes U.U latubu.ı a 8 oo 
kilometre usakta olan fiddetll bir aelsele 
lcQdedlJmtftlr. 

lhnlnyı'dln aetlrtilecek 
lllllmı feyzli ip 

latubul, 14 (Ttlefoala) - Tıcaret mtl
dflrliil Almaııya'clan cetirıle ek tha 

İatanlnll, 14 (Telefonla) - Maarif 8ı - ı m&ddelerinia iı; pi111a ibti11çlan s re 
hiye tetkilltı tanfmdaıa 1'u Hlll9 ı..ı.uı. '"8iiai ~ ... ..._. icla allkadar ta • 
da 2000 tijretmen ve 60.000 talebe ....,.. , cirldea ltirer IİIUil bqunua~ iate • 
.. edilmiıtir, ...... 
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Yazın iştah azalır ... 
• 

tayın, terfi ve nakiller İki harp araS1nda Avrupa 'l' ÜRK İYE 
(Rndyo nıfUzyon Postalat' 

TÜHK1Yr~ ı. d;ı.osu ANKA.R-4 
( uaı~a UzunhığU) 

Bunu bir yenilik olarak haber 
•ermediğim fÜphesizdir. Yazın i§ta
hın azaldığını herkes bilir. Onun i
';in bu mevsimde, iıtah açmıya ya
radığı farzedilerek, salatalara ve ü
zerine limon sıkılarak yenilen zey
tinyağlı yemeklere rağbet artar. 
Bazılan da bu hali merak ederler. 
Sıcaklarda herkes için tabii olan bir 
feyi hastalığa hamlederek tel&§a 
düterler. 

sarfiyatı azalır, bundan dolayı iıtah 
da daha az olmak l&zrm gelir. 

Malıye Vekaleti memurları arasında ye- Sivrice varidat kontrol memuru Mustafa 
nıden bazı tayın, terh ve nakıller yapmı:;- Alphan Mardin varidat kontrol memurlu -
tır. Bunları sırasıylc yazıyoruz: guna, Balıkesir varidat kontrol memuru 

Asırlardanberidir, hiç bir şey kar 
etmedi. Cihan harbi, o faciaya kadar 
görülen faciaların en büyüğü, ıstı

rapların en derini olduğu sanıldı; 

sondur, denildi. Bütün muztarip dün
ya lıir "intibah,. bekledi. Ne intibah
tan ve ne de "ibret almak., tan bir e
ser görülmedi. Bilakis birçok mem
leketlerde, cephelerden dönenler, ter
his edilenler, yıpranan silahların ye
rine yenilerini, daha korkunç olanla
rını imal etmek için fabrikalara koş
tular. Sulhu değil, gördüklerinden 
daha muazzam bir harbi hazırlamağa 
avdet ettiler. İhtiraslar büyüdükçe 
büyüdü. Anlaşmazlıklar icat edildi. 
Buarada yeni nesiller yetişti. Bunla
ra, vazifeleri sulhu korumak olduğu 

telkin edilecek, cedlerinin, ana ve ba
balarının harplerden çektikleri öğre
tilecek yerde, hemcinslerine karşı 

kin ve gayz aşılandı. İrfan ocakları 
denilen terbiye müesseseleri, gençle
rin hislerini, ruhlarını ifsat etti. On
lara, komşu memleketlerdeki kardeş
lerine karşı diş bilemeğe yarıyacak 

edebiyat ve fikir verdi. Onların önü
ne, beşerin işlediği hataların tamiri
ne değil, kat kat fazlasiyle tekerrürü
ne medar olacak malzemeyi yığdı. 

1648 m. 182 Kc 120 K11'· 
31.7 nı. 34 , > Kes 20 J{""' 
19.74 m 1510.ı Kc 20 K~0 PERŞbMBE: ıs.s.194 
7.30 Program, ve memle et 1 

7.35 Muzık: hafıf program (P 
8.00 Ajans haberleri. . 
8.10 Ev kadını - yemek listesı 
8.20 8.30 Muzık: hafif musıkı 

lttahlannın azaldığını merak et
meden salatalarla - yahut bir 
iki kadeh içki ile - onu arttırmaya 
çabtanlann yaptrklan da lüzumsuz 
ise de gene izah edilebilir. Çünkü 
iıtah tabii bir ihtiyacın alameti ol
makla beraber, bir taraftan da ade
te bağlrdır. Her gün fU kadar öğün
de ıu kadar türlü yemek yemeğe a· 
lıtmıt olan insan, kıt ve yaz, her 
mevsimde o kadar yemek yemezse 
ideti bozulduğu için yazın ittahının 
azalmasmı hayatında bir eksiklik 
aayar. 

Fakat bunu hastalığa hamleden
lerinki büsbütün lüzumsuz bir telat· 
tar. lıtah vücudun her günkü kalori 
aarfiyatmı yerine koymak ihtiyacı
nı belli etmek Üzere tabiatin verdi
ti bir duygudur. O duyguyu boza· 
cak bir hastalık araya karıtmadığı 
halde, ittah duygusunun derecesi 
mevsime ve muhitin her türlü tesir
lerine göre değiıir. Çünkü her insa
nm kalori aarfiyatı yaıma ve aynı ,..,ta bafka batka hallerine göre 
değiıtiği ıribi, bilhassa mevsime gö
re çok delifir. Elbette hatırlarımız 
ki yediğiniz ,.emeklerden çıkan ka
lon1erden mühim bir kısmı vücudun 
tabii hararetini muhitin hararet de
fitmelerine kartı muhafaza için 
Nrfedilir. Kııın muhit soğuk oldu
iundaa, riic:ut tabii hararetini mu
hafaza için çok kalori sarfeder. Ya
am da akaiae. Onun için kıtm ittah 
artar, yazm da azalır. 

BuYazm ittahm azalmasını en ziya
t merak edenler bayanlar arasın
t~~. Bunu merak etmeleri haklı 

1 "•amakla beraber, kadmlann ya-
~h ıttahlan, erkeklerinkine nisbet
~ ıe daha azaldığı doğrudur. Bu da, 
a;eae kalori sarfiyatı farkından ileri 

rtt plir. 'Kadm vücudu her mevsimde 
erlrek vücuduna niabetle daha az 
sarfeder. Yalnız \toy ve ain'lık far
kından dolayı değil. Aynı boyda bir 
wkekle bir kadınm kalori sarfiyatı 
farklrdır, kadm daha az aarfeder. 
Bu da tabiatın kurduğu bir kanun. 
Kaclm, çocuk annesi olacak, nesli 
devam ettirecek, onun için kendi 
ricutluna daha azla idare eder. 
Böyle ,.apmrya ahttığı için kadınm 
11cak ınevsimde yemek ihtiyacı da
ha fazla azalır ••• 

Fakat, yatlı bayanların kıt ve yaz 
pça yemek arzularmı naaıl izah 
etmeli, diyecekainiz. Vakıa yatlı ba
:ranların - Zaten yaılı erkekler gi
bi - iıtahlan her mevaimde faz la
ca olduğu da doğrudur ve böyle ol-
maaı, iıtahın kalori sarfiyatını yeri· 
ne koymak üzere bir ihtiyaç duy • 
suau olduğu kaideaine aykırı gibi 
ıörünür. Çünkü Y•thlrkta kalori 

Yatlılrkta kalori sarfiyatının a
zaldığı timdi mahsus cihazlarla öl
çülerek isbat olunursa da bunu per
hize kartı dayanıklığın derecesi de 
isbat eder. Yaşlı insan perhize -
kıtlıkta açlığa - gençlerden ve bil
hassa çocuklardan ziyade mukave
met eder, gençlerden ve çocuklar
dan daha az zayıflu. Büyük üsta· 
dımız lpokrat hekim buna dikkat 
etmit ve açlığa kartı en iyi daya
nanların yatlılar olduğunu, sonra 
olgun adamların geldiğini, çocukla· 
rın da en az dayandıklarını meş
hur vecizelerinden birinde kısa söz
le yazmıttr. Sonradan, fakat vücu
dun kalori sarfiyatı cihazlarla öl
çülmek usulünün icadından önce, 
gelen hekimlerden bazıları - biraz 
da büyük üstada dil uzatmak heve
siyle olacak - o vecizeyi tenkit et
miye kalkıtmışlar ve yaılıların it
tahı daima açık olduğunu delil diye 
göstermitlerdi. Halbuki, kalori öl • 
çüıü usulü vecizenin doğruluğunu 
meydana çıkardı. 

O halde yatlı insanların çok ye· 
mek arzulan neden? lttah kalori 
ihtiyacı duygusu, adet neticesi ol
makla beraber bir de yatamak ar
zusunu gösterir. Doğarken baı tara
fmdan gelen çocuklann annesını 

muayene ederken parmakları tesa
düf eaeri olarak çocuğun ağzına gi
rince, çocuğun hemen parmağı em
meye batladığını mütehassıs hekim
ler anlatırlar. Bu iıtah açıklığı dün
yaya gelecek çocuğun yaıamak ni· 
yetinde olduğunu gösterir. Buna 
karıılık doğduktan sonra yafamıya 
niyeti olmıyan çocuğun ittahı, ne 
kadar uğratılsa açılamaz. 

Yatlı inaan da, kadın olursa ço· 
cuklannı büyütmüt. erkek olursa 
İçtimai vazifelerini tamamlamıf, i
kisi de, eleklerini aıhktan ~nra, ar
tık kendi heaaplarına yatamak is • 
terler. lttahlarmın çokluğu, kalori 
ihtiyacını değilse de, yatamak arzu· 
sunun kuvetli olduğunu gösterir. 

lttahlr büyük annelerin, dedele
rin, çok yaıamak arzusiyle, yemek 
yemeleri torunlannın ittahını açar, 
hem de çok yatamak irsi olduğun
dan onlara da umut verir. 

G. A. 

Terli edenler: 
Muhasebat U. müdurliıgu memuru M. Ze

ki Memisoglu, 11. inci tumen muhasebe -
cili i muhasebe katibi Fahri Tamer, Nafıa 
Veklileti muhasebe mudurlu U memuru Se
niha Tolan, Harıcıye V eklileti muhasebe 
mudurlu u muavıni Seniha Ba kok, Maarif 
Vekiletı muhasebe mudurlu u l inci mü -
meyyizi Şemsettin Ergup, Maar f Vekaleti 
muhasebe mudiırltiğu memuru Mustafa Si
ret Onat, Maanf Vekaleti muhasebe mü -
durluğu 2 ınci mumeyyızi Hamdi Uğurlu, 
Adlıye Vekaleti muhasebe mudurlu U me
muru Fahamettın Sezer, Adliye Vekaleti 
muhasebe mudurlilfu 2 ınci mumeyyizi M. 
Hulusi Eryılmaz, Dcn·zli varidat memur 
muavini Kazım Ertu rul, tzmir varidat 
mudürlugü muavini Huseyin Zuyyin Ülkü, 
Tavas hazine avukatı Fevzi Akeren, İzmir 
muhasebe 2 inci mumeyyizi Tevfik Tum • 
eralp 41 inci tumen muhasebecisi A. Rem· 
zi Oktay, Muhasebat U. mUdurlügü dakti -
!osu Hacer Sarper, Merkez muhasebeciliği 
memuru A. Regaip Sarper, Merkez muha
sebeciligi 2 inci mumeyyizi M. Vehbi Bay
san, Muhasebat U. müdurlugü daktilosu 
Kadriye Yucel, Muhaseb:ıt U. miıdürliığü 
daktilosu Melahat Gtirun, Muhasebat U. 
mUdUrlucu daktilosu Yegane Ardan, Ver
gıler temyiz komisyonu daktilosu Zubey
de Dagdeviren, Vergiler temyiz komisyo -
nu d ktilosu Aliye Guntel, Vergiler temyiz 
komisyonu raportoru Siyami Mocan, 3. Un
cu sınıf maliye mi.ifettişi Nızamettin Üre -
mez. 

Nakil olunanlar 
Tatvan malmüdi.ıriı Mu tafa Sezgin Di -

yarbakır tahsilat şefligine, Ayancık mal -
mlidiırti A. Hulusi Ersan 28 inci tümen 
muhasebecilıgı muhasebe mumeyyizligine, 
Muhasebat U. mudurlugii memuru M. Na
zım Pekuysal Merkez muhasebecilıgi me -
murluguna, Muhasebat U. mudurlügu sta -
jiyeri Mazhar Durman Varidat U. mıidtir
IU u 2 inci mümeyyizi namzetlıgine, Mu -
hasebat U. mudtirlugu stajyeri Medeni 
Derkunt Varidat U. m!idurıuırü 2 inci mü
meyyiz namzetlığine, Tahsilat müdürltigü 
mümeyyizi İhsan Uçul Tahsilat müdürlugü 
kontrolorlugiıne, İstanbul varidat kontrol 
memuru Ali Şefik Diler Tahsilat mudiırltl
ğıi kontrolorlügüne, Muhasebat U. müdiır
l!igü emrinde villiyet muhasebe memuru 
Atıf Arar Muhasebat U. müdürlüğü 2 inci 
mUmeyyizliğlne, Muhasebat U. mUdUrlüğU 
2 Jnci mumeyyid M. Cemil Ertem 1 inci 
kor muhasebeciligi mumeyy zligine, D. D. 1 
Y. Sirkeci muhasebesinde memur namze
di Haldun Ugut D. D. Y. maliye ve muha
sebe dairesi memur namzetliğine, Muhase
bat U. mlld'1'l'JÜ'IU~ ln~\ llmeyylıd auıcr 

.~-................................. ,...... man 7krem Çorbalı İstanbul komutanlığı r KIŞ y AKLAŞIYOR' t. ~u~ıas~becili~i ~~rinde Muh. mUdUr~üğU 2 

Yoksul yavruyu kışın soguk- muhasebesinde mudekkik Behiç Erk D. D. 1 
: ıncı mumeyyızlıgıne, D. D. Y. malıye ve 

tan koruyabilmek için çocukla- Y. Sirkeci muhasebesi ınlldekkikliğine 

1
: nızın her türlü ESKİ EŞY Ala- Adliye Vekaleti muhasebe mıniurliığü 2 in-

rını Çocuk Esirgeme Kurumuna ci miımeyyizi Halil Çobanoğlu Baıveklilet 
vermenizi Kurum aaygıyla diler. muhasebe müdUrliıgü 2 inci mümeyyizliği-

111111111111111111111111111111111""""11111111111" .. ne, Bütçe ve mali kontrol U. mUdilrlüğü 
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stajyeri Halit Ünal Bütçe ve malı kontrol 
U. mUdUrluğil merkez daireleri Muh. mil -
dürlü&ü 1 inci mümeyyizliğine, Seyhan va
ridat kontrol memuru Raif Görgtilü Balı
kesir kontrol memurluğuna, Kızıltepe mal-1 
müdıirU RU:>tu Yılmaz Nakit işleri U. mll
dürliığu 1 inci mümeyyizligıne, Sason mal
mUdiıriı t. Naci Erdoğan nakit iıteri U. 
mıidurlugıi memurluğuna, Giresun muhase
be memuru Fikri Ayti Nakit işleri U. mU
diırlügü 2 inci mtimeyyizliğine, Kastamonu 
muhasebe mUdurü Halil Hilmi Cankur Kı
rıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğine, 

Avni Savaş Seyhan varidat kontrol memur
luguna, Akhisar varidat memuru ihsan Ba
satuğrul Tunceli varidat kontrol memur
luğuna, İzmir varidat miımeyyizi Ekrem 
Çeliker İzmir varidat müdürlugü muavin
ligine, Muntazam borçlar U. mudiırlugu 2. 
inci mümeyyizi Necati Akın Varidat U. 
miıdurluğiı 2 inci mümeyyizliğine. 

Yeniden tayin olunanlar 
O. mekt. mezunu Seyhan Yener İstanbul 

kambiyo daktilolufuna, Vergiler temyiz 
komisyonu daktiloluğundan müstafi Kud -
dusi Tezkaç Muhasebat U. müdürlüğü dak
tiloluguna, Galatasaray lisesi mezunu Şev
ket Ozcan İzmir mektepler muhasebecili -
ği muhasebe katip namzetlığine, lise me -
zunu Hasan Tongaoğlu Muhasebat U. mü
diırlügü 2 inci miımeyyizliği vekilliğine, 

lise mezunu Sait Gtirsoy Muhasebat U. mu
dUrliığU 1 inci mümeyyızliğ'i vekilliğine, 

Siyasal bilgiler okulu mezunu İbrahim Fa
zıl Alay Butçe ve mali kontrol U. müdür -
liığü stajyerliğine, Butçe ve mali kontrol 
U. mudurluğü stajyeri Hüseyin Ilgıt Btit
çe ve mali kontrol U. müdürlüı,:ü 2 inci 
mümeyyiz namzetliğine, lise mezunu H. 
Şinasi Tunacan Maarif Vekileti muhase -
be miıdürliığu 2 inci mumeyyiz vekllliğıne, 
lise mezunu Fuat Üst Giımrlik ve İnhisar • 
lar Vekaleti muhasebe müdürluğü 2 inci 
mümeyyizliği vekilli&ine, lise mezunu 
Hamdi Özer Sıhat ve muhasebe miıdurlüğü 
2 inci mumeyyiz vekilliğine, lise mezunu 
Miıbin Başer Nafıa Vekileti muhasebe 
mUdtirluğU 2. inci mümeyyizliği vekilliği

ne, lise mezunu Talit Beken Bütçe ve ma
li kontrol U. Müdürlüiü 2 inci mümeyyiz 
vekilliğine, lise mezunu Nazım Öner Büt
çe ve mali kontrol U. müdurluiü 2. inci 
mümeyyiz vekilliğine, Lise mezunu Sezai 
Kurtoğlu Butçe ve malı kontrol U. miıdur
lügu 2 inci mümeyyiz vekilligine, Lüle -
burgaz mahkeme zabıt kitipliginden müs -
tafi Mustafa Hulusi Akın LUleburıaz ha • 
ıo:ine vekilliğine, Bnyındır hAkimliginden 
nııistafi M. Cemil Erk İzmir haizne vekil
ligine nakil ve tayin olunmuşlardır. 

İngiltere'de 
gazete, risale ve 

kitaplardan vergi 

alınmıyor 
Londra, 14 a.a. - Maliye nazırı B. Kinı

ıley Wood, s•etelHP bir v•rsi kvıınııya
CaGını av:ım kamarasında beyan etmiştir. 
Buna,._ubcp olarak da iıri t-•I edllmiı olau 
btr ıeroeıt matbuatın umumt menfaat nok
tasından eheıııiyetli cıldufunu ileri sıirmıiş
tiır. Kitap ve risaleler de verıiden muaf 
bulunmaktadır. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2. filim birden 

14,30 - 17,30 - 21 de 

Altın yağmuru 
Alis Fay Don Ameche 

16. 19 da 

Görünmiyen düımanlar 
Gece 21 de 

ALTUN YAÖMURU ve M!Kt 

Sinirler gerildi; şuurdan, temkin 
ve basiretten eser kalmadı. İnsaf, mü
samaha, hak ve adalet gibi beşerin 

meziyet ve değerleri politika oyunla
riyle ortadan silindi. İktidar mevkile
rini elde etmek ve ondan sonra da 
bu yeri kaçırmamak için, bazı muh
terisler, memleketlerinin iç ve dış 
politikalarını ona göre ayar ettiler. 

Bazı memleketlerin idarecileri, ide
allerini, borsalardaki aksiyon ve obli
gasyonların iniş ve çıkış vaziyetleri
ne göre tertip ve tanzim ettiler; ba
zıları ise, aksiyon ve obligasyonlarını 
kendilerine bir ideal edindiler. Bu 
komedyayı, i§iyle, güciyle meşgul o
lan halktan gizlediler. Gazetelerde, 
sağdan, soldan, ortadan ve tepeden 
gelen seslerle halk yığınlarına hitap 
ettiler ve bu yığınları bu suretle ser
semlettiler. Halk yığınları kimi din
liyeceğini, kime kul, kime köle ola
cağını ıaşırdı. Birinin doğru dediği
ne öbürü eğri derneğe başladı. Ve iş 

de çığırından çıktı. Zaten maksatları 
da bu idi. 

Ondan aonTeı nç ~" ~1-- ..,. ...... .ı. -ı. 

nın devamı. t 
12.30 Pro m, ve memleket sa• 
lZ.35 Muzık. 

1 - Haylar - hicaz earkı" 
elem). ($' 
2 .... - hic z turku: 
nun yosma da kızı). 

111 3 - Faıze - A. aşır n ıar 
halim diyeyim). 
4 •••• - M kürdi turku: 
nar ba ında). 

12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Mtizik. 

ı - Rakım - u ak ' rkı" 
ne olur). 
2 Suphi Ziya - u şak fi 
den hıç durmadan yanınıt 
liım). ...Ilı 
3 - Ahmet Rasim - ses"". 
(Benim sen nemsin ey d'l 
4 - S. Kaynak - hu aııı 
(Çıkar yucclerden haber 

13.ZO 14.00 M ıizık: sinema ıesı 
18.00 Program, ve memleket ... 
18.05 Muzık: konsertolar (Pi.) 
18.40 M uzik: radyo caz orkestr 

hım Özgur idaresın<le). 
19.10 Muzık. 

A.-
1 - Rahmi bey - kurdıh 
(Sana ey canımın canı efeO 
Z - Suphi Ziya • kurdıl 
(Bahçenizde bulbul oJsaJ!I 
3 S. Kaynak - muha 
(Surmeyi goz oldurur) ~ 
4 - • • • • • muhayyer t 
nelc~eler tutam tutam). ~ 
5 - Suphi Ziya • muhıı.71-
( Dedim bu kız) 
B.- ....a 
1 - Udi MMmet - A. ati..,. 
(Neden kalbim seni ıevd0111 2 - İbrahim • hicaz .. , 
sev ruhumu sar). 
3 - Hicaz turkü: (Kara 
meli) 
4 - Hicaz türkiı: (Ha 

19.45 Memleket saat ayarı, 

beri eri. 
20.00 Muzik: fasıl heyeti. 
20.30 Konuııma 

20.45 Mtizik: dınleyici dilekleril-
21.15 Konuşma (sıhat saatı). 
21.30 Konuşma (radyo gazetet) 
21.45 Müzik: buyiık besteklrlal' 

No. 3: Schumann. 
22.30 Memleket saat ayarı, af-' 

leri; ziraat, esham • tahvtll 
yo - nukut borsası (fıyst) 

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

nıın oözlcrin bir kıymeti kalmadı. olduğunu teıolim ediyorlar. 
Millet ve memleketler arasında asır • ~ 
lardanberi vaılyan en basit politika Kim ne derse desin, halci 
teammüllerine, annelerine ardı arka- kı, sonsuz ıstıraplar çekmekte 
sından kıyıldı; kırk yıllık nizam yeri- rupa'nın, elbette bir gün aklı 
ne, bir nizamsızlık ve dolayısiyle iti- le gelecektir. 
matsızlık hüküm süımeğe ba§ladı. Ni- Şahıslar 6ibi geçici oırnı>"": 
hayet, bu milletler camiasında aklıseli- yet ifade eden ve bıribiri ilft1 

me değil de, kuvetiue güvenenler, bu mek ı;orunda olan mil1et1erıll 
keşmekqten istifade etmeğe kalktılar. Jeva olacak nizamın halita••.., 
Ona göre, doktrinler, mucip sebepler yet, istiklal, adalet ve toler• 
ileri sürdüle".'. Ve en nihayet " Avru • den insanlık unsurl.ırının 
pa" yı yeni bir facicı sahnesi yaptılar. lazımdır. 

Şimdi, bu facian•n oynandığı sah • İnkir edilebilir mi ki, i 
nede, bir taraftan milletlerin binlerce müşterek eseri olan " mederJ 
yıldanberi u~runda milyonlarca kur • büyük payları bulunan nıille 
ban verdikleri " hüriyet., katlediliyor, men hepsi de despotlara, del 
bir taraftan da, bu gidişle yeni bir ni- karııı mücadele etmiş, ihtill11' 
zama varılmak istenildiği iddia edili • mıştır. Bugun bunun aksini 
yor. mek, Avrupa'yı inkar ctınelc 

Buna " yeni niza:n ,, diyorlar. Diye- lur. Birçok realitele• o~abilir 
bilirler; bu bir tel~kki meselesidir. büyük realite Avrupa realİ~i 
Yalnız ıu var ki, onlarda, Avrupa'nın, 

ris'te daima seni düşündüm. Gözümde, gönlilıııd•ı 
yalimde yalnız sen vardın. 

- Sahih mi söylüyorsun? 
- Tabii. Ben yalnız seni seviyorum. Hay• 

biç bir zaman başka bir kadını sevmeme itnki" 

tur. S · v d b ·· 1 · • "tm k kalbidl' - enın agzın an u soz erı ışı e , 
büyük bir ferahlık veriyor. Bunu tasavvur ede iıl., 
\i ilmo§ ... Çok ıstırap çektim. .• Fakat, b1;1 söz ter 
na her 9eyi unutturdu ... Öp, öp beni Vihnof dl).;" 

- Paris'te düşündüm. Bir gün öğleden sonra, an
nemle birlikte küçük bir pastahanenin terasında otu
ruyorduk. İkimiz de neıesizdik. Biribirimize sitem 
ediyorduk. Annem, bir an evci Budape§te'ye, baba
mın yanına dönmek istiyordu. Benim de yegane ar
zum buydu. Fakat, ikimiz de biribirimizin yüzünden 
dönemiyorduk. Bu sırada önümüzde bir yük arabası 
belirdi. Oturduğumuz pastahane, oldukça dik bir yo
kuşun altında idi. Araba imanına kadar yüklenmişti. 
Zavallı at, yorgunluktan bitkin bir haldeydi. Yokuşu 
görünce birdenbire durdu. Bir türlü yürümek iste· 
miyordu. Arabacı, büyük bir hiddetle arabadan atla
dı. Biıtün kuvetiyle hayvancağızı kırbaçlamağa ve a

iız dolusu küfürler savurmağa ba§ladı. Hayvanın a
dım atacak takati kalmamıştı. Kırbacı yedikçe oldu
tu yerde tepiniyor, korku ve ıstırptan titriyordu. 
Yüreğim parçalandı. Hemen fırlayıp müdahale etmek 
istedim. Annem mani oldu. Çok rica ederim. yabancı 

memleketlerde iskanda) çıkarma, diye kolumdan tut
tu. Onun telakkisine göre, ezilen, hakaret gören, ıs
tırap çeken bir zavallıyı himaye etmek bir iskandal
dı. O zaman derin, derin düşündüm ve vaziyeti anla

dım. Arabanın üstündeki şu yazı gözüme çarptı: M. 
Spielman Spediteur. İşte o anda gözümün önünde ke
lepçeler canlandı. Atda bir kelepçe vardı. Bunun a
nahtarı arabacıda idi. Arabacı da bir kelepçeye, mös
yö Spielman'ın kelepçesine vurulmuıtu. Fakat, mös
yö Spielman'ın da ellerine kelepçe takılmıştı. Bunun 
da anahtarı kimbilir kimdeydi. Sanki ; ben bundan is
tisna mı edilmi§tim? Hayır! Beni de bir kelepçe an
nemle, babama bağlıyordu. Onların da aynı şeye mah· 
kQm oldukları aşikardı. İşte, hepimiz böyle görünmi
yen bir kelepçe ile bağlı bulunuyor, bu yüzden bit· 
mez, tükenmez ı11tıraplar çekiyor ve bir esir bir köle 
fibi yaııyoruz. 

Yazan: Mihaly FOLDl Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TôRUMKVNEY - 77-
Vilmoş, uzandı. Öpüştüler Genç adam, dU 

• 
nın kavrulduğunu hissetti 

Sustu. Kıaa bir mllddet dilıündükten sonra sor
du: 

- Ne denin, sade kelepçe demek Wi midlr? Yok· 
.., ıörilnmiyen kelepçe mi, diyelim. 

- Görünmiyen kelepçe, daha güzel. 
Bunda karar kıldılar. Vakıt bir haylı ilerlemişti. 

Vilmoı'un, yorgunluktan ve uykusuzluktan gözleri 
kızarmıştı. 

Gizella, yavaşça ayağa kalktı: 
- Haydi, artık yatalım, Vilmoş, dedi. 
Vilmoş, mütereddit bir tavırla karyolaya baktı. 

Bu, bir kişilik dar bir karyola idi. Bunun içinde iki 
kişinin rahat yatmasına imkan yoktu. Bir saniye, yer
de halının üstünde uyumağı düşündü. Öyle ya, dün
yada kuru tahta üzerinde sabahhyan binlerce insan 
\"ardı. Kendisi de yerde yatsa !)undan ne çıkardı? 

Fakat, Gizella'nın alınmasından çekinerek bu düşün
cesinden ona bahsetmedi. Hem, bu gibi şeyleri zihnin· 
den geçirmesi bile manasızdı. Madam ki; kaderi, o
nun böyle dar karyolalı pansiyon odalarında yatma
sını icap ettiriyordu, vaziyeti olduğu gibi kabul et
mekten başka yapılacak bir şey yoktu. 

Caketini çıkardı. Soyunmağa başladı. Fakat, bir
denbire durdu. Çantasında ne pijama ve ne de ge
celik vardı. Ne yapacagını şaşırdı. Gizella, vaziyeti 
kavradı: 

Galiba, dedi. Gecelik getirmeği unuttun Vil-
moş? 

Öyle oldu. 
- Zararı yok Vilmoş. Sana, benim geceliklerim

den bir tane vereyim. Merak etme temizdir. 
- Bana kadın geceliği mi giydireceksin? 

- Ne çıkar? Yabancı bir yerde değilsin ya. 
Gizella, dolabı açtı. Gecelikle lıeralıer bir sürü ço

cuk eşyası da çıkardı. Küçücük gömlekleri, çorapları, 
patikleri Vilmoş'un kucağına doldurdu: 

- Nasıl, oğlanın eıyalarını beğendin mi? 
Vilmoı, yarı mahcup, yarı memnun bir tebessüm

le gülümsedi: 
- Güzel, çok gilzel. Ne zaman hazırladın bunları? 
- Yavaı, yavaı bütün eksiklerini tamamladım. 

Artık küçük beyin dünyaya gelmesinden başka bir 
düşüncemiz kalmadı. 

Vilmoı, GizeJla'nın elini tuttu. Derin bir minnetle 
dudaklarına götürdü: 

- Sen, ne iyi bir kadınsın sevgilim, diye- mırıl
dandı. 

Gizella, gözlerini genç adamın gözlerine dikti. Du
dakları heyecandan titredi. Kısık bir sesle sordu: 

- Vilmoı, Paris'te ne yaptın? Doğru söyle, başka 
bir kadınla görüştün mü? 

Vilmoş'un kaşları çatıldı: 

- Ne garipsin Gizella, dedi. Şimdi bu nereden 
aklına geldi? 

- Gençsin, üstelik bir de şairsin. Senin uzun bir 
zaman aıksız ve kadınsız yaşıyabileceğini tahmin e
demiyorum. 

- Çocuksun Gizella. İnsan sevdiğinden bir kaç 
yüz kilometre maklqınca hemen onu unutur mu? Pa-

Gizella, mırıldandı: • JlO' 
- Sevgilim. ruhum.Allah rahatlık veraiJl· 

meği unutma. 
- Peki, yavrum. O~ 
Vilmoş, yatağına uzandı. Sırt üstü yattı. 1/ &ıJ 

nun aol tarafı dıvara yapışmıştı. Mümkün ol~\J Jll·..a 
dar Gizella'dan uzak yatmak istiyordu. Gı•' ~ 
dudaklarında ne korkunç bir hararet vardı 1 sıı 
bir bahar değildi. Bu, yakıcı bir yazdı. Bir iJı~ 
tecrübesiz genç kızın yerinde, şimdi olgun "'aıııtt.~ 
lı bir kadın vardı. Ayaklarını uzattı. Karyol . .,,,_ 
yu kısa geldi. Tekrar Toplanmak mecburı 
kaldı. Demek, aşk onu nihayet bu hale Jcadıt' 
mişti. öy!e mi? 

Dişlerini sıktı. f{~ 
Şimdi, bütün bunlara katlanması Iazırnd1• 

1 
,"(; 

gitse de, gitmese de vaziyeti olduğu gibi kabU 
ten başka çaresi kalmamıştı. .;. 

Uyumak için gözlerini yumdu. Bu sefer de~ 
başka bir endişe çöktü. Ya bu akşam Gizell• .,e 
lursa ne olacaktı Boyle bir va iyet karşısırıd• 
r-acaktı ? ... Dehşetle gözlerıni açtı. Sıkıntıdaıı f 
vücudunu ter kapladı. Biraz evci söndüriJteıı 11 , 
lambası odaya ağır bir koku yaymıştı. .t\rırı~ııd• 
bu vaziyette görse, ne derdi? Aksi gibi cebi 

bet parası yoktu... .,,sJ 
(Soaa 



HARBE 
DAİR 

ınanya'nın 

ıkil vaziyeti 
ı' dan istenenler 

alkanlar ve orta A YJ"Upa 

llaeaelelerinin bahia mev· 

~~iği ıu aıralarda Roman• 
~de en çok durulan 

etlerden biri olmuıtur. 
bir sebebi de, Almanya'ya 
'ter devletlerine çok dost 
il Macaristan ve Buı.aria
.. )'eni nizam,, aözlerinin 

• düiü bir zamanda, vazİ· 
İatif ade etmek çarelerini 

eaki davalannı ortaya 
Transilvanya ve Dobru

leri istemeleridir. Buna ay-
4bnanya'nm, Romanya'yı 

'baemek politikaaını süde
'-dan mütemadiyen istifade 

• düıündüiünü de ilave e· 
bu memleketin içinde bu· 

mütkil vaziyet bütün 
e meydana çıkar. 

ı' nın taziyeti 
...._nya iatiklalini kaybet· 

lbİyecektir. Macariatan ve 
• memnun edilecektir. 

a aıkmtıb bir nziyete 
~ ....... ı. ve mihver devletleri

ekonomik vazifeaini ifa· 
edecektir. Romanya, 

• • büny•İne teair edebi· 
Llsabiliyette olan böyle bü
,.... buhranın içinden sıyrıl· 

hem dahili •• hem harici 
• muhafasa etmek için 
a mecbur Wr vasiyete 
• Bunun, &ilhuaa kuvetli 
karııamcla ne INyiik &it 

• _. bir 197 oldutu takdir 

"-an,.a'yı ba ukmtılı va• 

ai)'ete difüren sebep, hiç 
1DllmBİ 1ıarptea IOnr&, 

lüaae dafıtılırken o aa• 
lıiikümetin, aonunun neye 

hilimniya &ir ittiha 
~-··' ... ir. Bu suretle Roman· 

hutaama birçok yeni yer
eclilmif, •e bu yerlerle 

Romaa:ra nüfusuna ekle
~i>"_etlet R01U&Dya'nm l»a· 
~vasiyetin ıelmeaine 
oı.. hadiaeleri hazırlamıt-
8•1ıarlar, 300.000 kadar 

Dobtaca'cla kalmaamı 
i ka&ul etmemiıler, Ma· 

• 2, 7 milyon Macann, Ma· 
'11a en mün&it, en feyizli 

0 )')e beraber, Romanya' 
i,.lleıli0mıe rıza ıöstennemit-
• loa.anya umami harpten 
1-iitecania .. müttehit nii

tt lllilli J,irliie ehemiyet ver
ll°&i J,ir Taziyet almııtır. 
dahilde çıkan bir yıim 
• hizipler, milli birliiin 

• - l&l'llDlfbl'· 

""'• ancak 
IOa a•aM•larcla, müttehit 

... llÜllİ birlik ..... ÜHl'İn• 
L_ •. lardır. Milli birlik me
..... ia m..auu edilirken, 

'ana "elemirde ekalli· 
L_ l~leriai halletmek lba• 
..,....1 oldut1'nu tahmin • 

• O.un için Romanya'da 
aaübadeleai m ... leai 

atılmııtır. Romanya'nm 
temin için haylı feda· ' 

buıunduiu ve bulunaca• 
lcıcaktır. Fakat bundan 

~leketin daha müteca· 
4l DIÜttehit bir milletle da
ku.etleneceti de muhak· 

~ hükiimetiain mil· 
• --. çalıpa J,ir hlJdi. 

sörillmekteclir. Buna 
olmak içba fedaklrhk-

·Somali' deki 
İT AL YAN 

TAARRUZU 
Yüzünden vaziyet ciddi 

fakat vahim değil 
(Baıı 1. inci say! ada) 

12 a,tustos taarruzuna dair alınan daha 
mufıuıaal haberler o gUnkU hücumların ge
nlı bir cephe üzerinde ve bUyUk bir ılddet
le yapıldığım göstermektedir. İtalyan pi
yadesi tanklarla takviye edılml11 olarak 
hücuma geçmiş ve önden J;lden tayyareler 
alçaktan uçarak mitralyöz ve bombalarla 
taarruzua iştirAk etmll}lerdlr. Cereyan e
den muharebeyi tam bir sarahati& tasvir 
etmek benUz mil kuldilr. DU manın mev • 
zil bir muvattaklyet elde ettiği birinci hü
cum esnasında mUfrezelerlmlzden biri yan
dan sıkıştırılmıı ve çekllmeıte mecbur kal
mıştır. Fakat vaziyet mukabil bir hücum
la eski haline irca edilmiştir. 

Bllllbare yapılan diğer hücumlar bqlan
gıçta bir muvatfaklyet temin eder gibi gö
ri.lnnıtişse de netice her tarafta pliakUr -
tillmil§lilr. 
DUşman yaıtuz bir tarafta iyi derine nU

tuz etmlı ve iki top zaptetmlştlr. Bugi.ln 
mekQr derlnlltln kınnen azaltıldıfı ıan -
nedllmektedlr. Vaziyetin i11!Ah edllemedl
A'i yegfuıe nokta burasıdır. 

Su tetlarilıintleln müılıilat 
Londra, 14 a.L - Resmi menbadan bil -

diriliyor: Harbin ilinından az evel Libya
da bir aeyahat yapmıı olan Daily Teleg -
raph ıa.zeteainin huıuıi muhabıri, Mısır 
hududuna yıgılmıı olan İtalyan ukerlerine 
su temini meıeleıinde İtalyanların maruz 
kalmakta oldukları muıkilit hakkında ıun· 
ları yazmaktadır. 

"Su meseleıi ıimali Afrika'da yapılacak 
bir seferin anahtarını teıkil etmektedir. 
Muıolini bu mesele iızerine bütün bir or • 
dunun hayatını bailamıı bulunmaktadır. 

Mareıal Graziani'nin korkulu rüyalarını 

da ıene bu meaele teıkıl etae ıerek. Eski 
yerli kuyulara yapılan 11rnıçlara, artezyen 
kuyularınm kazılmalarma ve ıu büyetle -
rinin tesiıine raıımen, ıu yetiıtirme ke1 • 
fiyetinin kifi relmemekte olduıu ıanne • 
diliyor. . 
Mı11r hududuna yakın Bingazi'nin ıark 

mıntak11ında olduiu ıibi, ıu da en Jiızum
lu yerlerde en az bulunan bir ıeydir. Yakın 
bir tarihe kadar Tobnık'taki deniz ü11ü ıu
yunu İtalya'dan ıetirmekte idi. Libya hu -
dudu üzerinden ıuyu Tunuı'tan yer altı lı:a
nalizoayonla ıetirmesi meaeleai iae he1ap 
harici bırakılacak bir ittir. Zira, suyun ce
reyanım temin için Pompalama iıtaayonla
n iDI& etmek llmmrellr ki, bunlardan bi
riıinin inpıı veya bir boru ıebelreainin ku
rulması uzun zaman için suyun lreallmni • 
ni lcabettirmektedir. Libya'da çöldeki ye
ni zirai köylerin inpımda çahıan veya bü
yük yolun yapılmasında kullanılan binlerce 
igiaia aa ~ taDin iGln ~ 
miktarda Mnuçh lıam7onlar da mncut ba
Junmaktadır." 

• 

lardan da çekinilmemektedir. Va· 
kıa mihverin Romanya üzerinde
ld ltüyiik tasyıkı inkar edilemez. 
Fakat her fe)"e rafmen Romanya 
kendiaiai kurtarmak için ümitle 
~qmalrtadır. 

Kral l•ol'iin cahpnılın 

R omaaya'da Kral Karol dev· 

let idaresini eline aldıtı 
aamandan&eri birçok reformlar 
J'APDUft m ... leketine birçok pael 
eaerlel' kaaandll'IDıftır. Kral Ka· 
rol'ün ekalliyet meselelerinin hal
line ne kadar büyijk ehemiyet 
verditi, Ramanya'nm müdafaa 
siatemini hazırlarken, Karol hat• 
tmı, Dinyeater betinde delil de 
Prut nehri üzerinde te • ettili· 
ai ıöa önünde tutmaamclan da 
anlatılır. Bu suretle Romanya B .. 
aarab7a itinin sünün ltirincle So.. 
yerler Birliiiyle halledileceiiai 
hesaba katmııtır. 

Dilet taraftan memleket dahi· 
linde birçok wnran eaerleri vücu. 
de ptirilmiftit. Ekonomik bünye 
ıalah olunmuftut. Fakat bu eko
nomik büny.W. kuvetlenmeai, 
ancak bir&irine itimat eden &ir&i· 
riai tutan vatanclaılar sayesinde 
kabildir. Kral Karol bunun için 
bütün partilerin ortadan kaldml· 
muma ve yalara Romanya'nm 
mukadderatma bir tek partinin 
hikim olmaama karar vetmit n 
ltu maksatla "Millet partisini,, 
tetkil ebaiftir. 

Millet partisi 

B ütün partiler timdi millet 

partiainin içinde yer ~ 
bulmyor. Kral~ parti kav• 
ıalarmı da ortadan kaldll'llllf, 
birçok siyasi mGcrimleri affetmit 
ve millet araamda münaferet tev
lit edecek bütün hldiıelerin önü· 
ne ıeçmeie çalıfllUttır. 

Vakıa bu biraz ıeç kalmıı &İl' 
tef9J,ltü.tür. Fakat ne zaman )"a• 
pılaa kar telakki edilebilir. Ro
manya eier buıün maruz bulun· 
dutu &uhram &irçok fedakarlık· 
larla atlatabilmek imklmm elde 
edeltili)"Ol'I&, &unu da bqün ıec 
kabmt olan milli birlik tetebbüa
leriae borçludur. 

Miimta F tıilı FENiK. 

1 ngiliz tayyareleri 

İtalya' da 

İKİ TAYYARE 
FABRİKASINA 
HÜCUM ETTİLER 

(Başı 1. inci sa7lada) 
cenup müntehası ıizerine tam iıabet eden 
fSftlm bombaları atmıt ve yansınlar ÇI • 

karmııtır. Bir buylik bomba da bu ıırada 

fabrikanın başka bir kısmına düemıiıtur. 

Bombaların hemen hep•İ hedefe 
İ•abet etti 

tlçUncU bir pilot da ~ııngınlar çıkaran 
tam isabetler ka~detınl Ur. BllAhare gelen 
bir pilot da infilak yangın bombaları ata
rak yangınları genlşletml Ur. İngiliz bom
bardıman tayyarelerinin hemen hepsi at -
tıkları bombaları hede!lerlne isabet ettir
mişlerdir. Tayare fabrlkalannın garbında 
bulunan demlryolu garajına da isabet vu
kubulnıuş ve Turin'ln c nubudakl demir
yolları iltisak hatlarına hUcum edllmlııtır. 
Tayyarelerden biri hatların dUğümlendlğl 
noktanın iki tarafına bombalar atarak ray 
ları tam isabetle uçurtnıu tur. 

Pilotların hep ı bombardıman tayyare • 
lerlnl imal eden Mfüı.ııodakl Capronl fabri
kasının e as atölyesi üzerinde bombala -
nn lnfllAk ettiğini gôrmUşlerdlr. Atılan 
yangın bomba grupları binaları takiben ııı
ra ile dil milis ve arkalarından atılan ağır 
bombalar fabrikanın milntehasında bulu -
nan binalar arasında bir çok bilyilk infl
l!klara sebebiyet vermlııtır. 

Hangarlara ve tayyare 
meydanlarına düıen bömbalar 

Mıiteaddit infilik bomba ırupları da 
fabrikaya ait hanıarlarave tayyare mey -
danına düşmı.iştür. Bir başka pilot bom -
balarının deniz tayyareleri depoıunun 11 -

falt pisti üzerine dı.iştıigunü görmıiştiır. Bu 
pilotun attığı diger bombalar da hangar -
!ar ı.izerine dıiıımuı ve ıebebıyet verdigi in
filikın arkasından yangın çıkmıştır. Vuku
bulan infilak teıi11tın cenubu ıarbt kıımın
da bulunan fabrikanın bır koıeıini uçurt -
muştur. Başka bombardıman tayyareleri 
tahrip hareketine ıiıtemli bir tarzda devam 
etmiıler ve bir ~ddet ıonra hedefin bü -
tun sathı yanıınlarla kaplanmıttır. 
Demiryollanna ue köprülere de 

bombalar atıldı 
Baıka pilotlar da 300 metre alçaktan u

çarak Cuant Dada'daki demiryolunu ve 
köprülerini ajır bombalarla ve iki tam i1a
betle haıara uıratmııtır. İtalyan miıdafaa 
tertibatı tamamiyle baskına uıramıı bir 
vaziyette kalmıı ve ancak hafif ve tesir -
ahı bir ateıle mukabele etmiıtir. Tayyare
lerimiıin hepıi biri müstesna salimen iis • 
!erine donmuılerdir. Bu tayyaremiı aahil
lerimi.z civannda denise inmek mecburiye
tinde kalınııtır. 

Pilotlardan birinin .. detJnde ·verdiil r&
pora nazaran ilk bomba rrupu hedefin ce -
nubuna isabet etmiş ve çıkan yangın he -
•• ....- etmipir. 1kiaci bomlta papa 
fabrikama ... binalarmm ortuına diif -
müıtiir. Uçüncü bomba srupu binalarm ıi
mal müntehuı merkezine dUımüıtı.ir. Dör
düncü bomba rrupu da süratle ıeniıliyen 
müteaddit yan11nlar çıkarmııtır. Hava çok 
rüzeldi. 

ltalyanlara göre 
Roma, 14 a.a. - Stefani ajan11 bildiri -

yor: Bu ıece insillı tayyarelerinin Millno 
Torino ve Piemont vilbeti hkenderiyeıi 
üzerine yaptıktan alanlarda, hiç bir aake
rl hedeften, milli müdafaa için çalıpn hiç 
bir fabrikadan n ıtrateJik hiç bir meni -
den bir netice alamamıılardır. İnflllk ve 
ran11n bombalan, ... kinleri sırf ılvil halk
tan ibaret olan mahallelere diiımllıtiir. 

Piemont tıkenderiyeainde küçük yaıta 
üç çocuk enkaz altmda ölmütler ve bunla
" kurtarmıya qrapn 9 itfaiye neferi te -
ebhürle patlıyan bombaalrdan fırbyan par
çalardan varulmuılardır. 

İngiliz bava kuvetleri yalnız gece 
hareketinde bulunmakla güpedündilz 
tayyare daf i bataryalarımızın ateıi 
ve mihver devletlerinin avcı tayyare
lerinin takibi ile boy 81çütmeğe gay
ri muktedir oduklınnı isbat etmltler
dir. Bu hal İngiliz havacılığının daha 
atağı olduğunun bir delilidir. İngiliz 
hava kuvetleri bir defa daha bitaraf 
bir memleket olan İaviçre'nin aeması
na tecavüz etmitlerdir. 

Londra. 14 a.a. - Bugün dolu ce
nubu sahilleri üzerinde cereyan eden 
tiddetli hava muharebelerine 300 tay
yarenin ittirAk ettiii haber verilmek· 
tedir. 

Domier tipinde bir düpnan tayya
resi sahil yakinlerinde denize diltD· 
rillmilttilr. Meaıenchmidt 109 tipin· 
de bir tayyare de karıya düterek yer
de parçalanmııtır. 

Pike halinde hücumlar yapan dört 
bombardıman tayyaretinin denize 
diitürüldüğü kuvetle zannedilmekte· 
dir. 

Bugün tngiltere'nin cenubu tarkiıi 
üzerinde pike hücumlar yapan ikişer 
motörlü 12 bombardıman tayyaretin
den en apğı üçü tayyare dafi batar
yalanmızın ateıiyle imha edilmittir. 
Bir dördüncliaünün de denize açılma· 
ğa vakit bulamadan dUtürilldUğü zan
nedilmektedir. 

Diifürülen alman tayyareleri 
Alman tayyareleri pfakla beraber 

lngiltere'nin cenup ve cenubu prld 
sahilleri boyunca tayyare meydanla
rı ve gemiler üzerine öğleden sonra 
da cenubu garbi üzerine bücumlanna 
devam etmitlerdir. Her tarafta inri
liz tayyareleri, cündüz nef!'edilen 
tebliğlerde neticeleri bildirilen müte-

era tipinde tayyarelerden mürekkep 
mühim bir filoyu Mant denızi uze
rinde kovalıyarak en a§Clğı betim ha
aara uğratmııtır. Bir pilot bir Dor
nier tayyaresini bir yol üzerine dü
şürmüştiır. Bir diğer pilot da aıra ile 
dört Dorniera'e hücum ederek ikisi
nin mitralyözünü iskat etmiş üçüncü
sünden de kesif bir duman çıktığını 
görmüştür. Bir Hurricanes filosu, Ti
meı halici üzerinde 24 Dorniera'e hü
cum etmittir. Bir pilot, hücuma uğrı
yan bir düıman tayyaresi mitralyöz
cüıünün paraşütle atladığını görmüş
tür. Birkaç dakika sonra bir diğer pi
lot, başka bir Dorniera tayyaresi mü
rettebatından beş kişinin paraıütle 
atladıklarını görmüştür. 

Bcqka bir lngiliz filo.unun 
muvallakiyeti 

Ayni saatta başka bir Hurricanet fi
losu, düşma'.lın Dornieı, Heinkel ve 
Junkers1erden miı::ekkep 50 bombar • 
dıman tayyarelik bir filosuna hücum 
etmiştir. Düşman faosunu tek ve çift 
motörlü 50 Meıerschmidts uzaktan ta
kip etmekte idi. 

En aşağı junkeralerden birinin dil • 
şürüldüğü muhakkaktır. Bir hurricane 
filosunun dört junkera, 2 dornier ve 2 
messerschmidtı dü1iıımüt olması mu
hakkaktır. 

Diğer taraftan hiıher verildiğine gö
re, cenubutarki sah:linde bir tehir Ü -

zerinde daireler çize'l düşman tayyare 
dalgaları apitfiresler tarafından hücu
ma ugramıştır. 

Bir alman bombardıman tayyaresi 
bir ıehir üzerine 10 bamba attıktan 
sonra denize dütilrülmüştüı. Şehirde 
dört ev yıkılmıştır. Bir sahil muhafaza 
gemisinin topçuau ıJaşka bir dütman 
tayyaresini 1enize dü~ürmüttür. Cenu 
butarki mıntakaaında iki bombardıman 
tayyaresinin mürettebatı olan 8 alman 
tayyarecisi esir edilmiştir. Ayni mın
takada dört düıman tayyaresi daha dü
~ürülmüıtür. 

Bomba atamadan püskürtülen 
Alman lilolan 

Gece cenubutarki uhitinde bir ıe -
bir üzerinde bir hava muharebesi ce -
reyan etmittir. 

Fakat düşman bomba atmadan püs
kürtülmüttür. Bir di:Jman bombardı -
man tayyaresi cenubuıparkidt bir liman 
üzerine bombalar atm.ıtır. 

Cenubugarbide ingiliz tayyareleri • 
nin hücumuna uğrıyan 50 alman tay -
yaresi ricata mecbur edilmişler ve de
ni.ze doğru kaçmıılardır. İki meuers
chmditı l l~raya dtitilrillmüıtiir. İ
ki meMerahcmidt'in de denize dtlttiik· 
lcri .unnedllmektedir. 

İki alman tayyarer.hıi paraşütle atla
mıı balıkçılar •rafından kurtarılarak 
takalanmııJardır. 

Cenubugarbt sahilinde iki tehir üze
rinde bulutlar içinde cereyan eden bir 
hava muharebesinde 4 alman tayyareai 
alevler içinde düpnüşlerdir. Başka 
düpan tayyarelerinin denize düşmüş 
olmaları muhtemeld"r. Bir can kurta
ıan gemisi birkaç defa almanlardan sağ 
kalanları kurtannııtıt' Tayyareler ara
sında tiddetll mitratyöz ateıl olmuı 
fakat tayya'!"e dafi bataryaları ateı aç
mamışlardır. Bomba attlmamııtır'. 
Baılema günde 1.000 tayyare ile 

taarruz edilmesi beklmiyor 
Londra, 14 a.L - Reuter ajan11nm ha· 

vacıhk muharriri yazıyor: İna:,iliz hava ku
vetleri, tnsiltere üzerine perıembe stintl 
başhyan 7eni bava hiicumları dalcaıının 
benüı almıuıların mliıteit olduktan bir yıl
dınm harbı ıiddetine varmadıiım tealim 
etmektedirler. Gıindüı hücumlarında bir 
tek filodaki tayyare adedi 200 ü ıec;mezte 
de taarruzlar daha ıeniı mikyasta inki .. f 
edebilir. Bir tek ıünde sayılan alman tay
yarelerinin mecmuu perşembe rünii 300 i
ken tedricen artarak evelki rün 500 e yilk
aelmiıtir. Bununla beraber Alman.ya, ma
nıs kaldıiı zayiata ve inıilis hava baa
lunlannm i11tihsalitında vukua ıetirdiii 
zorluktan raimen, ıeniı tayyare ihtiyat
lanna malik bulunmaktadır. Almanya'nın, 
İngiltere hava lllklmlyetlni ele almadan 
bu hilrimıJeti ka.zanmaia teıebbltı ic;in 
stinde bin tayyareye kadar ıönderebileceil 
zannedilmelı:tedir. Şimdiye kadar insills 
müdafiler duımana ıtinde 60 tayyareye ka· 
dar zayiat verdirerek memnuniyet verici 
bir tarzda vazife ıönnüılerdir. Şurası ka1-
dedilmektedir ki alman bombardıman tay
yareleri ic;in intihap edilen hedeflerin hep
si bu tayyarelere refalt .. t eden avcıların te
sir sahatan dahilindedir. Alman ve inıills 
a•cılan aruında cereyan eden muharebe
ler inıili.s avcılarmm lehine inkipf etml1-
tir. 

İnıiltere'nln hava mUdafaaıı ılıtemi ha
len c;ok merkezidir, fakat hareklt merke
ıine tesadüfen bir bomba dllıtüiil takdirde 
bu ıiıtem inhilll etmiyecektir. Zira her av
cı filoll'llD& her ihtimal ic;in anı anı e
mirler verilmiı bulunmaktadır. Şimdiki ta
arruz: dalıalannı Mııır'a 7apılacalı: bir İtal
yan taarnıziyle birlikte lıtill teşebbllsU -
niln takip edip etmiyeceil halı:kmda henb 
bir 'ey ııöylenemes. Muhakkak olan bir ıey 
varsa o da Almanya'nın inıiliz mukaveme
tini kırmak makaadiyle Franaa'yı fethet
mek icln feda ettiği tayyare adedinden en 
az iki mislini feda,. aıiklr olarak amade 
bulunacaktır. Frann muharebesinde kay
bettiıi tanare adedi 2400 olarak tahmin 
edili1or. Inıiltere flzerine yapılan htlcum
lardakl alman zayiatı ise ıimdiden 500 e 
balit olmaktadır. 

Mal.tılya yapılan ba.lnnlar 
Malta, 14 a.L - Dllıman tayyareleri ay 

ııılnıdan iıtifade ederek Malta flzerine iki 
baslan :yapmıı •e bir miktar yanım ve in· 
fillk bombası atmıılardır. 

H&1ar pek azdır. Bir ıivil &lmUıtflr. 

Bulgariıtan'ın Ankara 
· elçisi Sofyada 

madi muharebeler yapmıflardır. Sof", 14 LL - I>. N. B. afanaı bilcll-
Hava nezareti iıtihbarat bi1rosu, riyor: Bulpristan'ıa Ankara elçili, B. Ki

cacimle bir Spitflre filosunun Domi· :.~: rapor 'Hımek bere Sof7a,. p1. 
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ÇOCUCA YARDIM 
Doğan yardıma muhtaç yav

rulara elimizi uzatırsak yurt 
şenlenir, bu gaye uğrunda yıl

lardır çalışan Çacuk Eıirğeme 
Kurumu her türlü yardımları -
nızı bekler. ................................ 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Tahmil ve tahliye yaptırılacak 
Ankara Lv. Amırlıği Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 10000 ton vagonlardan yapılacak 
tahmil tahliye işi kapalı zartla ekııtıtme11i 
21. 8. 9'0 saat 15 le Ankara Lv. AmlrllA'i 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10000 lira ve ilk 
teminatı 1125 liradır. Şartnameat komla -
yonda görUIUr. Teklif mektuplan aaat 14 
e kadar kabul olunur. (43171 H329 

Karpuz alınacak 
Ankara Levaum Amirliği Satm Alma 

Komısyonundan : 
l - S0.000 kilo karpuzun ıc;ık eksilt • 

mesi 26. 8. 940 11at 15 de Ankara Lv. A. 
mir'igi 1atın .. ıma k.,'?'•syon ında yapıla
c.ıktır. 

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

Reçel alınacak 
Ankara Leva11m Amirliği Satın Almı 

KoKmisyonundan : 
1 - 60 000 lı:ilo vitne, 9500 kilo kaysl, 

9SOO kilo ayva olmak uzere ceman 25000 
kılo rec;el kapalı zarfla ekıiltmeıi 27. 8. 
940 saat IS de Ankara Lv. Amirliıi n
tın alma komiıyonunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 11845 
lira ilk teminatı 888 lıra 35 kurıııtur. 
Sartnameıi komiıyonuda ıorülür. lc;inde 
kanuni ve ticaret oduı veailı:aaı bulunan 
teklif mektupları saAt 14 de kadar kabul 
olunur. ( 4490) 14467 

Taze üzüm alınacak 
Anbrı Levazım Amirlili Sat.in Alma 

Komisyonundan : 
1 - 50,000 kilo taıe üzümün kapalı 

zarfla ekıiltmeıi 24. 8. 940 saat 11 de An· 
kara Lv. Amirliii Satın alma komiıyo -
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedelı 7000 lira ilk te
minatı 525 liradır. Şartnamesi komiıyon
\ia cöriılur. İçinde k•;ıunf veaıkalar da bu
lu· .an teklif ml"'.<t~I'''~ r:ı uat 1~ 1'adalr 
kabul olunur. (4491) 144U 

Yuvarlak la.tik alınacak 
Anhra Levaum Amırlilı Sıtın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 10.000 ınetre yuvarlak bel llatiii 

pazarhgı 13/8 940 11at 14 de Ankara Lv. 1-
mırliıi ıatın alma komiıyonunda yapılacak
tır. 

2 - Muhammen bedeli 600 lira kati te -
minatl 90 liradır. Nllmunni komiıyonda 
rörülür. (4674) 14683 

ANKARA VALILICI 

Kum clöprucri iti 
Ankara Valı7ilımleıı : 
Stadyum etrafına kum döıenme iti 

22/81940 perıembe ıünu uat ıuo de iha
lesi ~ılmalr iser, apk eblltmoe JıımaJ. 
muıtur. 

Kqif bedeli 82U lira 21 lnıraıtar. 1111-
vakkat teminatı 621 lira 62 kunııtur. İs • 
teklilerin muvakkat teminat mektup veya 
makbuzu ticaret odası veaikaaı ve bu iı için 
ihale tarihinden en H 1 ri1n Uel Yillyet 
makamına bir iıtida ile müracaat ederek a
lacakları fennt ehliyet veaikalariyle birlik
te yukarda IÖıil seçen rlin Ye aaatte daimi 
encümen reiıliiine rehılaleri ba lıe ait ke
ıif ve prtnameyi her rUn nafıa mfldflrlfl -
ilinde ıörebileceklerl. (4330) 14337 

Tamirat yaptmlacak 

veya banka mektubu ıle bırhkte teklifı b .. 
vi zarflarını hale saatınden b'r saat evel 
makbuz mukabıli kom syona vermeleri. 
"6699-4219" 14209 

Şoaa inıaatı 
Hatay valılıiınden : 
ı - Vlll~et ollarının muhtelit kilomet

relerinde 2:i0 000 M2 bir kat asfalt kapla
ma ve gene 15 000 M2 blokajlı ıose inıaatı 
gene iki kat asfalt kaplama ve Antakya 
İskenderun Kırıkhan ııehlrlerl dahilinde 
40610 M2 şose inşaatı ile Uç kat asfalt kap. 
lama işi pazarlık u ulıyle mUnakuaya ko
nulmuştur 

2 - Eksiltme 20 atuatos 940 salı .,uıı11 
saat 11 d Antakya natıa mUdUrlUg1.I oda
sında milt şekkll komisyonca yapılacaktır. 

3 - İstlyenl r fenni ve hU&U&l ıartn e
lerle evrakı keııflyeyl 468 kurut b del nna
kablllnde natıa mildilrl g1.lııden alabil ler: 

' - Bu lşin keşif bedeli doksan U bili 
altı yüz kırk bir lira seluıen bir kunıttur. 

3 - Muvakkat teminat bet bln dokus y89 
otuz iki lira dokuz kuruttur 

6 - Taliplerin ihaleden en az eekla Kiba 
evel bu toe benzer intaab baoard k nna 
dair evrakı mU11biteleriyle birlikte vlIA.ye-
te müracaat edf'rek alacaklan ehliyet v .. 
ııikuını ve teminat mektup veya malcbus
larını ve ticaret oduı veailcuuu komisyo
na ibraz edecektir. ('2151) 1'211 

Harta yaptmlacak 
Van Belediyesinden : 
Van tehrinin Harita genel direktar

lüğU tarafından tanzim olunmuı ol• 
1/2000 - 1 500 mikyaaındaki hali ba
zır haritalarının kotlandınlmuı ft 

1/2000 mikyulı hartanın 1 500 miyas 
lt orijinallere göre yenıden bezli vat
man üzerine tenimi, ve tesviye milll
hanilerinin geçiri meal ile inkipf ... 
hası olarak intihap olunacak bir a
sım arazinin ilaveten meaahuı 29 t.: 
muz 940 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle eksiltmeye konmuıtur. Ktıa 
tifname bedeli 3000 lira olup ba aa...ı~ 
ait tartname ıuretleri Ankarada be, 
lediyeler imar heyeti fen ıefliiine 
İstanbul belediye riyuetiııe ıande~ 
mittir. İhale 26 Ağuıtos 940 pu·•nıııMıı~.J 
günü aut 15 de Van Belediye tncil 
meninde yapılacaktır. Talipler 'lıılDml 
da yazılı ıekilde 225 Urahk muıval-l~8 
teminatlarile Ankara imllıtheyeti 
ıefliğinden alacaktan e~t vetdl:alji( 
larını ve kabul prtlanQJ mekfJldıl!: 

yukarıda zikredilen ıGn ft ve .--·~ 
Van belediye encümen19e •sıd~Mli• 
leri veya bizut &elmelerl UAa...olljıqjııri~ 

14S40 

Kayseri Villyıti Dılal:ı 
nindea: 

Kayseri memleket bu~e1in 
htiyacı olan 104 kalem alitı cerrahi 

l!e 155 kalem mualece ve ednatı tı 
biyesi açık ekailtmeye çıkanlmıı ve 
subur edecek talipler tarafından yapı· 
lacak teıuillt haddi llvık görütdüğtl 

Ankara .valiliğin~en : takdirde 27. 8. 940 salt gilnU viliyet 
Huaua! ıdareye aıt Şehir Lokanta • daimi encümenince ihalesinin icram 

sın?a yapıl.acak olan ve mu~ammen be mukarrer bulunmuı olmakla taliplenn 
delı 7119 ltra 79 kuruttan ıbaret bu· liıteyi g6rmek ve ıeraiti anlamak Un
lunan tamirat itinin ihaleai 22. 1. 940 re lttanbul ve Ankara sıhat ve içtimai 
pertembe günü vilayet daimi encUme- muavenet mUdUrlUklerine mtlracaat 
ninde yapılmak Uzere açık ekailtme • lan illn olunur. (6965/4438) 144 
ğe konulmuttur. Taliplerin muham • 
men bedeli% 7,5 fu olan 534 liralık============= 
teminatı makbuzu ite birlikte ihale gü 

nü saat 15,30 da vilayet daimi eneli • -------------• 
menine, prtname ve -teıifnameaini Spor aah•u tanzimi 
görmek ve izahat almak iıtiyenlerin Ad T L • ·b-~ i ı .... · 'hal ka k • apoarı eruıyeı ınıen ye o>d 
ı e gününe dar en vıllyet dal- re b ti B••"•al l d • 
mi encümen kalemine müracaatları i- eye ...- 1 ın •a • 
lAn olunur. (4364) 14364 ı. -. Adapazarı tehrinin Çark ~ 

n1_ı • • mı cıvannda yapılacak ıpor Abaat-
VKW Umiri nın tamimi iti kapalı zarf uıulü 

Aahra Valiligindea: ekailtmeye konulmuıtur. 
Ankara merkezine mernt Zir nahi- 2 - Bedeli kqfi 6206 lira 78 

veai ilkokulunun tamiri 227 lira 59 ku- tur. tem;natJ muvakkate yüzde 
ruı ketif bedeli Uzerınden puarhp buçuk he~Je 465 lira 45 kurut 
konulmuıtur. İltek!ilerin kefif ve prt 3 - Münakasa müddeti 5. 8. 
namesini görmek üzere her gün Ma - tarihinden 26. 8. 940 cilnil aaat 17 19 
arif Müdürlüğüne ,.e ihale cünU olan kadardır. 
19.VIIl.1940 pazarteti günü aaat 15,30 4 - Ekalltme itleri kaza kayma .. 
da ve % 7 ,5 temin3t akçesini huıuıt bmlıfında mtltetekkil Beden Terbl
muhasebe müdiırlUgil vemeıine yatı• yeli iıtipre lleyetinde cereyan ede • 
rarak villyet daimi enc;ümenine müra- cektir. 
:aatlan ilan olunur. (4659) 14653 5 - Taliplerin evrakı kqfiye, prt-

ViLAYETLER 

Amerikan bezi almacak 
latanbal Sılıl MiinHHl•r Arttmna Y• 

~isiltme Komiqoaa R17autiml•11 : 
BakırköJ aldiye ve aaabi1e hutanesinin 

100,000 metre )'erli amerikan bul kapab 
zarfla eksiltmeye konulnnııtur. 

1 - Eksiltme Ul/l/MO cuma süıılt uat 
15 de Caialotlunda aıhat ve içtimai muave
net müdürliijil binasında kurulu komisyon
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat beher metrnl 37 
kuruıtur. 

3 - Muvakkat teminat: 2775 liradır. 
4 - tıtekliler eartname)'I laer ıtla 115 

kurut bedel mukabilinde komiayoadaa aıa. 
bilirler • 

5 - İatekliler UNO :Pili ticaret odam ve
aibaiyle 2490 aQllı bnanclı J'Ulh vell • 
kalan .... ba ı .. )'eter -....ıııtaıt t91imt 

name ve plim görmek ve mütemmım 
malOmat almak üzere kaymakambp 
müracaatları (4386) 14341 

Harta yaptmlacalc 
Torbalı Belediye Riyasetinden • 

1 - Yapı ve yollar kanununun (1) 
nci maddesinde tarif edilen kazamız 
haritalarının yapılması iti açık ebilı 
meye konulmuıtur. 

2 - Keıif bedeli (2810) muvakkat 
teminat (210) lira (75) kuru,tur. 

3 - Şartname her gün Torbalı Be
lediye daireıinde İmıirde nafıa haf 
müdürlüfünde &örülebilir. 

4 - İhalesi 26 atuıtoa 940 pazarte
ıl eünU aut (10) da Torbalı Beledı
ye binuında mütetekkil eneumen hu
zurunda yapılacaktır. 

5 - lıteklilerin kanuni 
riyle dalremiae milracatlan. 



-e- ULUS 

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

KITAAT iLANLARI 

Sığır eti nlınacak 
Edirne Kor. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Kapalı zarfla 150 ton sıfır eti alı -

nac2ktır. İhalesi 19 S !>40 pazartesi günü 
saat 11 de Edime' de c ki müşiriyct daire
sinde satın alml komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin edilen tutarı 52500 ve teminatı 
3938 liradır. Evsaf ve şartnamesi her gün 
komisyonda gorülcbilir. İsteklilerin ihale 
san.tinden en ge~ bir saat evet teklif mek -
tuplarını komisyona vcnnhı olmaları la -
zımdır. (4141) 14193 

Et alınacnk 
Cizre Hudut Tb. Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - 23nt940 günü kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulan 80 ton sığır veya koyun 
etine verilen fiyat gali görüldüfünden i -
kinci bir defa ilanına lüzum görülmüıitür. 
15 gün içinde illin ettirilecek. 

2 - Cizre hudut taburu için 80 ton ko
yun veya sığır ve keçi eti kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Koyun etinin mu • 
vakkat teminatı 1560 ıığrr etinin 1140 keçi 
etinin 1260 liradır. İhnlcıi 20 / 8 / 940 
salı günü saat 9 dadır. Taliplerin belli 
gun ve ıaatte teminatları ve evrakı müı -
biteleriylc birlikte hudut taburu Sa. Al. 
komisyonuna mliracantları. (4151) 

14196 

Tevhit semeri alınacak 
1 - TUmen birlikleri için maa ba,,lık 

(1000) adet tevhit semeri kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (30000) Ura ve 
muvakkat teminatı (2250) liradır. 

3 - İhale 19 nğ\lstoıı 940 pnznrtcııl günU 
83-'3.t (15) de TUm. K lık binasındaki ko
mlsJ. onda J. apılacaktır. 

4 - Şartname ve nUmune her Klln ko
mi yonda görllleblllr. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatte zn.rf
larım knnunur: tarlfatı dahilinde hazırlı
J rak ihale 11 allnden bir ııaat evcl komis
yona vermeleri. Posta gecikmeleri mazeret 
kabul edilemez. 

(4191) 14202 

Arpa alınacak 

zincan Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli yirmi bin lira o

lup ilk teminatı bin beş yüz liradır. Şart
namesi komisyonda görülebilir. 

3 - Taliplerin muayyen saatten bir sa
at cvelisinc kadar teklif mektuplarım ko
misyona vermiş olmaları. (4249) 14229 

Kuru ot alınacak 
Ağ" Tüm. Sı. Al. Ko. dan : 
1 - 940 - 941 seneleri ihtiyacı için Ka • 

rakösc'nin bir milyon Uç yüz seksen bin, 
Kağızman'ın bir milyon iki yüz. bin, Sür
bahanın altı yilz bin Iidır'ın yüz seksen 
bin ve doğu Beyazıdın altı yüz bin kilo ku
ru otları kapalı zarfln münakasaya çıkarıl
mıfjtır. 

2 - Knrnkösc otunun tahmin bedeli kırk 
beş bin ıckiz yüz elli lira ve ilk teminatı 
üç bin dört yüz otuz dokuz liradır. Kaiiız
man'ın tahmin bedeli otuz dokuz bin lira 
ilk teminatı iki bin dokuz yliz yirmi beş 
liradır. Surbahanın tahmin bedeli yirmi iki 
bin beş yüz lira ilk teminatı bin altı yüz 
seksen yedi liradır. lğdır'ın tahmin bedeli 
altı bin yedi yiız elli lira ve ilk teminatı 
beş yüz altr lira yirmi kuruıtur. Beyazıdrn 
tahmin bedeli yinni bin lira ve ilk temi • 
natı bin beş yüz yetmiş beş liradır. 

3 - Evsaf ve onrtr.amc esasları kolordu
nun tekmil gnmizonlarında mevcut ve her 
zaman görülebilir. 

4 - İhalesi 23/8/940 cuma glinü saat 10 
ıla Karakösc'nin 10,30 da Silrbehanın ı ı de 
Bcynzıdın 16 bu!iuktn Iğdırrn yapılacaktır. 
İsteklilerin bu saatlerden birer saat evci 
teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

(4302) 14293 

Buğday öğüttürülecek 
Diyarbakır Ko. Sa. AI. Ko. Bşk.dan: 

1 - Kor merkez birlikleri ihtiyacı için 
toprak ofisinden alınncnk (l.700 000) ki· 
lo bu~dayın ö#t'{ltOm işi Diyarbakırdn Kcır. 
Sa. Al. Ko. nunda 19. 8. 040 pazartesi gU
nU saat 11 de kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 
2-Muh~mw~tan~moo1~~~ 

muvakkat teminatı 2550 liradır. 
3 - Şarlnamesl her gUn ıııı zamanında 

komlsyond:ı görülür. 
4 - Teklif mektuplo.nnın ekstltme saa

tlndrn nihayet bir snat eveline kadar ko -
mlııyona teslim etmeleri. ( 4328 J 14313 

Sade yağı alınacak 

siltmeye konulmuştur. J{Jalesi 22/8/940 gü
nü saat 18 de yapılacaktır. 

2 - Etin muhammen fiyatı (140.000) lira 
olu ilk teminatı (8250) liradır._ 

3 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyen
lcr her gun iş saatlerinde Edirne sanayi 
kışlasındaki satın alma komisyonunda gö • 
rcbilirler. 

4 - 1stcklilcrin belli gün ve saatten en 
ıız bir saat evci resmi vesikalariyle temi • 
nat ve teklif nıckt.uplarrnrn sözü geçen ko
misyona vermiş olmaları. (4391) 14386 

Odun alınacak 
Edirne Tüm. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Edirne'dcki birliklerin senelik ihti

yacı için kapalı zarf usuliylc 6340 ton odu
nun eksiltmesi 23/ 8/ 940 günü &ant 11 de ya. 
pılacaktır. 

2 - Muhammen fiyatı 11412 lira olup ilk 
teminatı 856 liradır. 

3 - Evsaf ve şeraitini görmek istiycn • 
!er her gün İlf saatlerinde Edime sanayi 
kışlasındaki satın alma komisyonunda gö
rebilirler. 

4 - İ&teklilcrin belli gün ve saatten en 
(iZ bir saat evci resmi vesika ve teminat ve 
teklif mektuplarını sôzü geçen komisyona 
vermiş olmaları. (4392) 14387 

Sığır eti alınacak 
Sıiloğlu 61 Tum. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 525 ton sı~ır eti alınacaktır. 
2 - Kapalı zarf usuliylc eksiltmesi Sü!

oğlunda 28 81940 tarihinde saat 16 da sn -
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 12994 liradır. 
4 - Şartnamesi Süloğlu satın alma ko • 

misyonunda her gün göriılebilir. 
5 - İı;tcklilerin 2490 sayılı kanunda ya

zılı vcsik lariylc komisyonumuza müraca-
atları. (4395) 14390 

Sade yağı alınacak 
Suloğlu 61 Tiım. Sn. Al. Ko. dan : 
1 - 72 ton sadcyagı satın alınacaktır. 
2 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi Sü

loflunda 28 8 940 tarihinde saat 15 de sa -
tın nlmn komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muv'l?:kııt teminatı 7020 liradır. 

4 - Şattn'lmesi Süloglu ııatın alma ko • 
misyonunda her gl.İn görülebilir. 

5 - İstek! leriıı 2490 sayılı kanunda ya
zılı vcsikalar'ylc komisyonut"'uza mlira • 
caatları., (4399) 14394 

Kütahya Top .Alayı Satın .Alnu Komis
yonundan : Kars Sa. Al. Ko. dan: Od l k 

ı - Kars garnizonu senelik ihtiyacı ı - . un a ınaca 
ı - Kapalı zarf usulU ile mevzuatı (yır

tık ve yamasız çuval) 375 ton arpa satın 
alınacaktır. 

çin 66 ve Ardahan garnh:onu ihtiyacı için Kırklarelı: Tum. Sa. Al Ko. dan: 
24 ve Göle garnizonu için 30 ton sadeyağı 1 Tim " rllkl rınln 1910 mali )',lı için 

2 - Muhammen bedeli 18750 lira, mu -
vakkat teminat akçesi (1406) liar (25) ku
ru,.tur. 

ayn, ayrı kapalı zartla mUnak88aya konül- 1050 ton odunu kap ılı zarfla eksiltmeye 
muştur. konulmuştur. B Jı!'r kilo unun muhammen 

2 - Her ilçUnlln bir kilosuna tahmin edl- bed il bir kuru yetmiş bC'ş santimdir. İlk 
len fiyat 100 kunıştur. teminatı 25a9 lirn 3 kuruştur. İhalesi 

3 - İhale 20. Ağustos. 940 salı güniı sa
at 16 da Kütahya top alayı satın alma ko
misyonundan yapılacağından teklif mek -
tuplannı ihaleden bir saat cvcle kadar 
mczktlr komisyonda bulundurmaları li -
zımdır. 

8 - 66 tonun Uk teminatı 3550 ve 30 to- 22 8. 940 perş mb ... g{lnU ant 17 de Kırk
nun 2250 ve 24 tonun 1800 lira olup ihale- lar il tüm satın almıı ltomlsyonunda yapı
l!'rl 21. S. 940 çar§amba gllnU saat 15 tc - lncaktır. 
dir. 2 - İsteklikrln 2490 sayılı kanunun 2, 

4 - 66 tonun şartnamesi 830 ve 30 to- 3. üncU nınddelerind ki veslkalarlyle ilk 
nun eartnamcsl 153 kuruşa satılır. Diğeri ı tı-mlnatıarlyl tcldif ınclttuplnrım muay -
parasız verilir. yen gtln ve saatten bir saat cvellne kadar 

4 - Evsaf ve ıeraiti öğrenmek istiycn • 
lcrın komisyona müracaatları. 

5 - Taliplerin kanunun emrettiği vesa-

5 - :Mlinakruıalnra glre.cekl!'rln ilk te •

1 
mc7.kôr koml.ıyonn vermeleri şarttır. Şart

mlnaUnrlyle birlikte tekli! mektuplarını name evsafını Ankara - İstanbul Lv. Amlr
lhall saatinden en u: bir ııaat evci Kars lllclerlnde ve Kırklareli tlim satın alma ko
Mst. Mv. K. Sa. Al. komisyonuna verme - mlsyomında her ~ın mesai zamanlnrındn 
lerl. (4347) 14347 görebilirler. Postahnn deki grclkmelcr ka-

iki himil bulunmalan. (4239) 14219 

Nal ve mıh alınacak 
Çorlu Kor. Sa. Al. Ko. Rs. den : 

bul edilmez. (4400) 14395 
Sade yağı alınacak S d - 1 k 

Van Mıntaka Sa. Al. Ko. dıın: a e yagı a ınaca 
1 - Van garnizonundaki mıntakıı bir. El5zığ Tüm Sıı. Al. Ko. dan : 

likl~rimn yıllık ihtiyacı olan ;yırmi •ltı 1 - Malat7ll rnizonund bulunan bir. 
bin kilo sadeyağı ı ağustos 940 tarihinden likler ihtiyacı için 18 ton sade yagı alrna
itibaren ıs gün müddetle kapalı zari u- caktır. 

ı - Kor birliklerinde bulunan hayvanat 
için muhtelif ebatta (22200) beygir \'e 
(7800) ester gcyim nalları ile muhtelif e· 
batta (l.440.000) adet mıh pazarlık sure
tiyle alınacaktır. 

sulıyle eksiltmeye konulmuştur. 2 - Muhammen bedeli 20700 lira ve mu-
2 - Muhammen bedeli 22100 liradır. 

2 - Pazarlık 16. S. 940 cumn gUnU saat 
15 de Kor. sn.tın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte ko
misyona mtiracnatıarı. 

(4240) 14220 

Nohut alınacak 
Edirne Tüm. Sa. AI. Ko. dan : 
Birlikler ihtiyacı için a,,ağıda cins mlk· 

tar ve tutarlarlyle ilk teminatı yazıl~ )i
yccek maddesi satın alınacaktır. 

İstekUlcrtn 22. 8. 940 p rıembe g-UnU 
kanuni vesalkle birlikte teklif mektupları
nı en geç bir saat evel komisyona vermele

Muvakkat teminatı 1657 lira 50 kuruştur. 
3 - Eksiltme 22 ağustos 940 perşembe 

günü saat 10 da Van mıntııka K. Satın al
ml komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin muayyen günde ve göste
rilen saatten bir saat evci tr.klif mektup
larını komisyona vermeleri. (4149) 14149 

109 araba alınacak 
Kayseri Kor Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına beher 

adedine tahmin edilen fiyat 150 liradan 109 
araba açık ekılltmc ile alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16360 lira olup 
ilk teminatı 1226 l!rn 25 kurustur. 

Tonu Tutarı İlk Tem. 3 - İh!!.lcsi 21/8/940 çnrıamba günU ııa -
13~aat 18900 1427 at 15 de yapılacaktır. 

ri. 

Nohut 
İhale gllnU 
22. s. 940 16 Kapalı zarf. 4 - Şartnamesi İstanbul: Ankara Lv. 

(4243) 14223 lmirliklcrl ve Kayseri ukeri satın alma 
komisyonlarında görülebilir. 

Koyun eti alınacak 5 - İstcklllerin kanunun 2. ve 3. ncü 
Çorlu Ko. Sa. Al. Ko. dan : maddelerinde yazılı vesaik ve ilk teminat-
ı - Çorlu hastanesi senelik ihtiyacı için lariyle birlikte belli "'Un ve uatte komis • 

M.000 kilo koyuncu kapalı zarf usullyle .. 
alınacaktır. yonda bulunmaları.(4351) 14351 

2 - İhalesi 19. 8. 940 pazartesi gUnU sa-
at 16 da çorluda kor ııatın alma komısyo- · Sığır eti alınacak 
nundıı yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 26.000 Ura olup Van Askeri Satın Al. Ko. dan: 
tık teminatı 1950 liradır. 1 - Van gnrnlr.onundakl mıntaka komu-

4 _ E\•saf ve ııırtnnmcslnl glirmek ıstı- tanlığı birliklerinin yıllık ihtiyacı olan 
yenler her gtın İstanbul Ankara Lv. Amirli- yUz on bin kilo sığır eti 2 ağl.11Jtos 940 ta· 
ği Sa. Al. komisyonunda ve Çorluda kor rihlnden itibaren on beş gtln mUddeUe ka
satın alma komlayonundn görebl1lrler. palı zarf usullyle eksiltmeye konulmuııtur. 

5 _ İsteklllerln kanunun ikinci ve ü- .Muhammen bedeli 16500 liradır. Muvakkat 
çUncU maddelerindeki belgeleriyle birlikte teminatı bin iki yUı: otuz yedi lira 50 ku -
belit gün ve sruıltcn bir saat evci teklif ruştur. Eksiltme 23 ağustos 940 cumn gü
mektuplarını mo.kbuz mukab1Undc verml§ nll saat 10 dn Van mıntaka komutanlığı 
bulunmaları ııı.zımdır. satın alma komisyonunda yapılac ktır. Ta-

( 4244) 1422' llplerln muayyen gtlndc ve s;-östcrllen sa-

~ Sade Yng-ı alınacak atten bir saat evci teklif meltluplannı ko-
.. mlııyonn vermeleri. ( 4352) 14852 

skisehir Mrntaka Ko. Sa. Al. Ko. Rs. 
den : Maden kömürü alınacak 

Kara ve hava blrllkl"rl yıllık ihtiyacı 
tçln 40 bin kilo sadeyağmın satın alınması Diyarbakır Kor Sa. Al. Ko. Bşk. dan : 
kapalı zar! ueullyle eksiltmeye konulmuş- 1 - Kor birlikleri ihtiyacı için alınacak 
tur. l{apnh zarf eksiltmesi 19 Ağa. 940 pa- olan (940) ton lavnmarln rckopoze maden 
zartesl gUnU saat 16 da EsklJchlr :Mıntaka k8mUrü Dlyarbakır'da Kor. Sa. Al. Ko. 
Kor satın alma komisyonunda yapılacak· 
tır Şartnamesi komi yondıı görllleblllr. nunda 21/8/040 çırıamba gilnU sn.at 11 de 
Tahmin bedeli 4R 000 liradır. Muvakkat te- kapalı zarfla eksiltmeye konulmu&tur, 
mlnatı 8600 liradır. ı 2 - Muhammen tutan (29046) lira olup 

İstekliler kanunda yazılı vesall{ ve le- muvakkat teminatı (2178) lira 40 kuruştur. 
mlnat makbuzlarını havi tekllf mektupln-
nnı mezkôr ı;ın ihale eaatlndcn bir saat 3 - Şartnamesi her glin iş zamanında ko-
evel saat 15 kadar komisyon başkanlığına misyonda görülür. 
vermiş huhın:ıcaklardır. 4 - Tnllplerin bu işle ufra:itıftna dair 

C424t"il 14225 vesika ve teklif mektuplarını eksiltme sa -
Kömür alınacak atinden nihayet bir saat cvcline kadar ko -

Sarıkamış S11. Al. Ko. dan : 
/ 1 - Garnizon ihtiyacı için kapalı zarfla 

1000 ton Balkaya linyit kömürü alınacak
tır. 

2 - Birliklere teslim şartiyle beher ton 
kömürün tahmin bedeli 35 lik teminatı 

2525 liradır. 

misyona teslim eylemeleri. ( 4363) 14363 

Koyun eti alınacak 
1stanbul K. Sa. Al. Ko. dan : 

v.,l-ket teminatı 1550 liradır. 

3 - Eksiltme 23/8/940 cuır.a günü ın.at 
11 de tüm binasındaki komiıyon odasında 
ve kapalı zarf usuliy!c yapılacaktır. 

4 - Talipler teklif mektuplarını eksilt-
mc saatinden bir saat eve! komisyona ver
miş veya göndermiş olacaktır. 

5 - Sade yafına ait ııartn mc ve evsaf 
dahili merkezde her gün komisyona, hariç
te de tatil günleri İstanbul ve Ankara Lv. 
amirliklerinde görülebilir. (4431) 14-426 

Sade yağı alınacak 
Elazıf Tüm P. Alayı Sa. Ko. dan : 
l - Elazığ gıırnlzonundıı bulunan bir -

likl r ihtiyacı için 12 ton sade yağı alına
caktn. 

2 - :Muhnmmcn bedell 13440 ıtrıı ve mu 
vakkat temluntı 1008 liradır. 

3 - Eksiltme 24. 8. 040 cumartesi günU 
so.nt 9 dn tümen binasında komisyon oda
sında ve kapalı zarf usullyle yapılacak -
tır. 

4 - Talipler teklif mcktuplannı eksilt
me s:ıallnd n bir saat evci komisyona ver
mıs veya göndermiş o1ncaktır. 

5 - Sndo yatı.na alt oartne.mc ve evsaf 
tatil g{lnlcrl dnhlll merkezde her glln ha
riçte de Anknra ve İstanbul Lv. Amirlik· 
!erinde gorUlcblllr. 

(4432) 14427 

ı Tevhit semeri alınacak 
Erzurum: Lv. Amirliti Sa. Al. Ko. Rs. 

den: 
ı - Erzurum kolordu topcu birlikleri 

ihtiyacı için Ulşlk onrtname dahilinde 600 
adet tevhit semeri mllbaynn edilecektir. 
Kapalı 7.arf uııullyle olacnktır. 

2 - İhalesi 31. 8. 040 cumartesi gtlnU 
saat 11 de Erzurum Lv. Amirliği satın al -
mn komisyonunda yapılacaktır. 

8 - Toplu tutan 2~100 lira ilk teminatı 
2182 lira oO kuru tur. isteklllerln muayyen 
gün ve snatten l.ılr sant evellno kadar teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri. 

4 - Şnrtnnmc 1 Ankara, tstnnbul Lv. A
mirliği satın alma lrnmlsyonlurında mev
cuttur. Her zaman görUlcblllr. (4512) 

14485 

Tevhit semeri alınacak 
Erzurum Lv. Amirliği Sa. ili. K.o. dan: 

1 - Erzurum kolordu topçu l.ılrllklerl i
çin şartnamesi dahilinde 600 adet tevhlt 
semeri knpııh zarf usullyle satın alınacak
tır. 

2 - İhalesi 3. 9 940 salı g{lnU saat 16 
dn Erzurum ı~v. D.mlrliğl satın almn ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Topl•ı tutarı 29100 lira llk temina
tı 2182 lira 50 kuru Lur. 

4 - Şartname i Ankara, İstanbul ve 
Erzurum Lv. O.mlrllCI satın alma komla -
yonlarında mevcuttur. Her zaman g6rUle
billr. 

5 - İsteklilerin tayin olunan gtln ve sa
atten bir sıı.at evcllnG kadnr tekli! zarfla
rını koınlsyondn bulundurmaları 111.zımdır. 

(45131 14486 
Kundura alınacak 

Erzurum: Kor. Sa. Al. Ko. dan: 

Kundura alınacak 
Erzurum: Kor. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Kolordu ihtiyacı için kapalı zarlla 
20 bin çift kundura münakasaya konmuş
tur. 

2 - !hale tarihi 29 ağustos 940 perşem
be günü saat 11 dedir. 

3 - Toplu tutarı 130 bin lirs muvakkat 
teminatı 7750 liradır. 

4 - Şartnamesi Erzurum Kor. Sı. Al. 
komisyonunda gbriiJebilir. 

S - Talıplcrin muayyen gün ve saatte 
kor. Sa. Al. komisyonuna mUracıratları. 

(4515) 14488 

Çizme alınacak 
Erzurum: Kor. Sa. Al. Ko. dan: 

• l - Kolordu için 0.000 çift er çizmesi 
kapalı zarfla nıllnıınksaya konmuştur. İ · 
hale tnrilıl 28 nğııstos U40 çarv:ımba gUnU 
saat 16 eladır. 

2 - Toplu tutarı 65500 lira ve muvak
kat teminatı 5525 liradır. 

S - Şartnameyi Erzurum kor satın al
ma komisyonunda görebilirler. 

4 - Taliplerin muayyen gUn \'e saatte 
kor satın almıı komisyonuna mUracnatlnrı. 

(4516) 14~S9 

Prinç alınacak 
Erı:urum Lv. Amr. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Erzurum garnizonu birliklerinin 
senelik ihtiyacı olan 102600 kllo pirinç 
kor evsn!ı dahlllnde kapalı zarf usullyle 
satın alınacaktır. 

2 - İhelcal 2. D. 940 pazartesi saat 11 
do Erzurum Lv. l'ı.nılrllğl satın alma ko -
ınieyoııunda yapılncnktır. 

3 - Toplu tutarı 361136 lira tık temina
tı 27i0 lira 20 lmruştur. 

4 - ş ırtnıunesi lrıtnnbul, Anknra Lv. 
~mirllklerl satın alma komisyonlarında 
mevcuttur. Arzu edenler her gün görebl • 
lirler. 

5 - İsteklilerin tayin olunan gün ve 
saatten bir saat evellne kadar teklif zarf
larını komlayonn vermeleri. (4505) 1'1500 

Sade yağı alınacak 
Erzurum l.v. Amr. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Erzurum garnizonu birliklerinin 
senellk ihtiyacı için 9i200 kilo sadeyağı 
Kor evsafı dahilinde ltapalı zarf usullyle 
satın alın calttır. 

2 - İlınl si 27. 8. 040 salı g{lııU saat 16 
da Err.unım Lv. A. Sn. Al. koınlsyonund:ı 
yapılacaktır. 

ö - Toplu tutarı 87480 lira ilk temlna· 
lı 6561 liradır. 

4 - Şartnameııl İstıııılıul, Ankara ve 
Erzurum Lv. l\mlrllklert satın alma komls
yonıındn m<ıvcuttur. 

5 - İsteklilerin ihale glln ve saatinden 
bir saat cvellnckadar teklif zarflarını Er
zurum Lv. ~mirliği Sa. A 1. Komisyonuna 
vcrml§ bulunnınları. ( 4506) 14500 

Arpa alınacak 
Kırklareli Tıinı. Ss. Al. 'Ko. dan : 
Tum birlikleri hayvanatının 1940 mali 

yılı ihtiyacı olan 6400 ton arpa kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. Bir kilosunun 
muhammen fiyatı çuvalsız 6. kuru& ve 
müstamel çuvallı 7. kurus muhammen tu
tarı çuvalsız 384000 liradır. Çuvallı tutarı 
448000 liradır. Muvakkat teminatı çuvalsız 
20450 liradır. Çuvallı 23650 liradır. İhale
si 26/8/ 940 pazartesi günU saat 17 de Kırk
lareli tüm satın alma komisyonu binasın • 
da yapılacaktır. İsteklilerin belli günde i
hale saatinden bir saat evclinc kadar ka -

uni vcsiknlarlyle muvakkat teminatlarını 
ve teklif mcktuplnnı sözil geçen komisyo
na vermeleri Hizımdır. Postadaki gecik -
meler kabul edilmez. Evsaf ve hususi eart
ların nıesat ııaıı.tlerlnde her gün Ankara 

ve İstanbul Lv. &mirlikleri satın alma ko -
misyonlarında gôrebilirlcr. (4537) 

14518 

Yulaf alrnacak 
Kırklareli Tünı. Sa. Al. Ko. dan: 
Tüm birliklerinin 040 senesi için ihtiya

cı olan 3600 ton yulaf kapalı zarfla eksilt
meye konulmuııtur. Beher kilo yulafın mu· 
hammen fiyatı çuvalaız 7. kuruıı ve mlista
mel çuvallı sekiz kurustur. Muhammen tu
tan çuvallı 288000 liradır. Ve çuvalsız 
252000 lirndır. Muvakkat teminatı çuvalsız 
13850 liradır. Çuvallı 15650 liradır. İhalesi 
26. At;s. 940 pazartesi günli saat 11,30 da 
Kırklareli Tiım. Askeri satın alma bina • 
eında yapılacaktır. İsteklilerin belli gUnıle 
ihale saatinden bir saat cvclinc kadar ka -
nuni vcsikalariylc beraber muvakkat temi
natlarını ve teklif mektuplarını sözü geçen 
komisyona vermeleri lazımdır. Postahanc
dc gecikmeleri kabul edilmez. Ev&af ve hu
susi ~artları mesai saatlerinde her gün İs
tanbul ve Ankara Lv. amirlikleri satın al • 
ma komisyonunda görebilirler. ( 4538) 

14519 

Kömür alınacak 
Krrklareli Tüm. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Tümen birlikleri kıulık ihtiyacı için 2800 

ton levamarin kömiirü kapalı zo.rfla eksilt
meye konulmuıtur. Muhammen tutarı 

67200 liradır. Bir tonunun muhammen fi
yatı 24 liradır. İlk teminatı 4610 liradır. 
İhalesi 30/8/940 cuma günU saat 17 de 
Kırklareli tüm. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin muayyen gün ve 
saatten bir saat cvcllnc kadar kanunı vesi· 
kalariylc birlikte muvakkat teminatlarını 
ve teklif mektuplarını sôzU geçen komis
yon vcrmiıı olmaları. Postahanede gecik -
meler kabul olunmaz. Hususi ı;art ve ev -
ııafını mesai zamanlarında her gün İstanbul 
Anknra Lv. amirlikleri satın alma ve Kırk
laretindeki tüm satın nlma komisyonunda 
her gün görülebilir. (4539) 14520 

Saman alınacak 
Kırklareli Askeri Satın Alma Komis

yonundan: 
Tilm birlikleri lıayvnnntının 040 tnnıı 

yılı ihtiyacı için 7008 ton ıııımnn !tapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bir kilo 
saman dökllm olarak 2 ltunış tahmin olun
muştur. Tutan 140160 llrndır. Muvakkat 
ttıminntı 8258 liradır. İhalc11I 27 ağuııtos 
040 ıınlı gl.lnll saat 11,30 da Kırklareli tUm 
ııatın alma komisyonu blnn.'lında yapıla -
caktır. İııteklllcrln belli g{lJ'\de ihale san -
tinden bir saat evelıne kadar kanunt vc.ııl
kalarlylc muvnkkat temlnntıarını ve tek
lif mektuplannı sözll geçen komisyona 
vermeleri. Posta gcclkmclerl kabul değil
dir. Evsn! \'e lmımet oartlnrını İstanbul, 
Ankara Lv. il.mirlikleri ve Kırklarrll satın 
alma knmlayonlo.rıntlo. hl!r gUn gtsrebilir -
ler. (4642) 141'i23 

Kömür alınacak 

3 - Eksiltmesi 19/8/940 pazartesi ııaat 
14 de komisyonda yapılacaktır. Zarflar bu 
saatten bir saat evet komisyona verilmiş 
olacaktır. Şartname ve evsaf komisyonda • 
dır. isteklilerin komisyona bn$ vurmaları. 

GümUşsuyu askeri hastanesinin senelik 
45 ton koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Münakasası 22/8/940 gunu 
saat 17 dedi•. Muhammen bedeli 22050 lira 
olup ilk teminatı 1653 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 
tsteklilerin belli gün ve saatten bir saat c
vele kadar teklif mektuplarını Fındıklı'da 
satın alma komisyonuna vermeleri. (4369) 

1 - Kolordu ihtiyacı fı;in kapalı zarfla 
20 bin çift kundura mllnaknsaya konmuı-
tur. Elazığ Tüm. S:ı. Al. Ko. Rs. den: 

(4247) 14227 

Odun alınA.cak 
Erzincan Tum. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
I - Erzincan garnizonu için alınacak 

bir milyon kilo odunun kapalı zarfla ek • 
siltmcsi 16/8/940 cuma günü saat 11 de Er-

14367 

Et alınacak 
Edirne Tüm. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - -dirne'de'lci birliklerin Hnelik 400 

ton et ibtiya,la11 iıpılı zari usuliyle ek • 

2 - İhale tarihi 28 al;'Ustos 940 çıırşam- 1 - Ell'ı.zığ garnl7.unu ihtiyacı için 700 
ba gUnU saat 11 dedir. ton tal kömllrll alınacaktır. 

3 - Toplu tutnrı 130 bin lira muva~kat 2 - Muhammen bedeli lGOOO lira ve mu-
tcmlnntı 7750 liradır. • vakkat teminatı 2~41 liradır. 

4 - Şartn:ım,,yl görmek için Erzurum- 3 - Ek81ltme 26. 8. 940 pazartesi gUnU 
da Kor Sa. Al. komlayonuna mllracaatıar• saat 10 da tUm blnnsındnkl komisyon oda-

5 - Taliplerin muayyen gUn ve ııaatte sında ve kapalı zarf usullylc yapılacaktır. 
satın alma komisyonunda bulunmaları. 1 ' - Talipler teklif mektuplarını ekıllt· 

(4514) 1448i me saatinden bir saat evl!l komisyona ver-

• • 4 evı yıyece ah naca 
Eskişehir Mınt.aka Satın Alma Komisyonundan: 
Kara birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarlan yazılı 4. kalem crıa1' 

!ıkla aatm alınacaktİr. Pazarlığı aşağıda gösterilen giın ve sattelcrde :E 
mmtaka Ko. satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameleri ve evsafları 
yonda görülebilir. İsteklılcrin belli gün ve saatte teminat makbu lariylc koll'I 
hazır bulunmaları. (4246) 14226 

Miktarı Tahmin Bd. 
Cinsi kilo Lira Kati Tc. İhale günil 
Bulgur 200,000 24000 3600 16 8 940 Cuma 
Pirinç 200,000 56000 84{)0 17 ,, .. C. Ertesi 
K. fasulya 200,000 48000 7200 20 •• .. s 1ı 

Baz yağı 150,000 36000 5400 22 .. .. Per cmbc 

3 kale yiyecek alına e' 
Edirne Hacıumur Tıim K. Sa. Al. Ko. dan : . !ı 
Aşağıda yazılı üç kalem mcvaddı iaşe pa zarlıklıı sltın alınacaktır. C nslerı 

da muhammen bedelleri teminatları ihale tarihleri gtinleri ve ıh:ılc saatlcrı ı:: 
miştir. 

İsteklilerin ihale saatinde Hacıumttr'da As. Sa. Al. Komisyonuna 
müracaatları. ( 4667) 
Cinsi Ton Muhıımmcn Teminatı 

bedeli 
Bulgur 216 2737,80 
Patates 816 4271,76 
S. yağ 70 5975 

mlı.ı veya göndermiş olo.c.."lktır. 
5 - Kömüre alt şartname ve evsaf da -

hlli m rl ezde her gün komisyonda: hariç
te do Ankara ve 1 tnnbul Lv. lımlrllklerin
de tntll gUnlcrl gorUlcblllr. {4il50) 14529 

Kömür alınacak 
Ellızıt: Tum. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Mnllıtyn garnizonu ihtiyacı için iOO ton 

taş kötntlrll alınacaktır. 
Muhıı.mmen bed li 16040 llrn ve muvak

kat tem natı 2/i il lir dır. 
Ek lltnıc 26 8. 940 ıınıızrte i gUnU sn· 

at 11 de tllm binasındaki komls,on odn -
sında ve kapalı 7.aı·f usull~le yapılacaktır. 

Talipler t kllf mektuplarım ek iltmc 
saatınd n bir ant ev 1 komisyonn vermlıı 
vey ı göndcrml olnc:ıktır. 

l{ömüre alt trtııaıne ve l!Vl!a! do.bili 
merkezde her glln komisyonda: hariçte do 
Ankara - letnn'l>ul Lv. lunlrlilderlndc tatil 
glinleri görebilirler. (4552) 14531 

Un alınacak 
Isparta Tüm. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Eğridirdeki kıtaatın ihtiyacı olan 

175.000 kilo un knpnlı zarf usuliylc ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Isparta Tum. satın alma 
komlsyonundn ve İstanbul, Ankara Lv. i · 
mirlikleri satın alma komisyonlarındadır. 

İstekliler şartnameyi komisyonlnrda oku • 
ya bilirler. 

3 - İı;bu 175.000 kilo unun muhammen 
tutarı 227 50 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yilzdc yirmi beş 
miktar fazları dahil olduğu halde ilk tc -
minatı 1706 lira 25 kuru:ıtur. 

5 - İstekliler 11/9 940 çar§amba günü 
saat 17 de Isparta tüm satın a1ma komis -
yonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 11/9/940 çarşamba günü 
saat 16 ya kadar teklif mektuplarını Ispar
ta tüm satın alma Ko. başkanlığına verecek 
veyahut ı;ôndcreceklcrdir. Bu saatten son -
.ra verilen ve y hut gondcrllen mektuplar 
nlınmıyacnktır. Saat aynrı tUm daire saati
le yapıbcaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve 
bilhassa 32 inci maddesine uygun olmıyan 
mcktuplann sahipleri eksiltmeye iştirak ct-
tirilmiyccektir. ( 4666) 14656 

Kösele alınacak 
!stanbul Lv. Amirliği Sa. Al. Ko.: dan: 
15 bin kilo kundurahk kösele alınacak

tır. Pazarhkln eksiltmesi lG. 8. 940 cumn 
ı.cUnU saat ll'i,30 dn Toplınnedc İstanbul 
Lv. Amirliği satın nlnıa komlııyonunda ya
pılı:ıcaktır. Taliplerin getirecekleri numu
nelerden l.ıcğenllrrek alınacaktır. Mevcut 
malı olwılnrın nUmune ve kati temlnatla
rlylc beraber bt>lll saatte komlsyonn gel-
meleri. ( 4669) 1465S 

Düğme ve kopça alınacak 
1stanbul Lv. Amirliti Sa. Al. Ko.: dan: 
Miktar Cın 1. 

4,863,000 Mat kaput dUğmesi 
4,189,000 Mat caket düğmem 
1,138 000 KUçük mnt duğmc 
1,072,000 Küçük madeni düğme 
lS,19~.ooo BUyUk nıadeuı düğme 

506,000 Sakıındırak dUğmesl 
1,949,000 J{llçUl< ltopça 
"l, i32,000 BUyllk kopça 
Yuk11rıda yazılı seldz kaleıtı düğme ve 

kopçanın kflııll!llı zarfla eksiltmesinde bir 
kısmına tnff1J çılnnndı~ı ve bir kısmı da 
p:ılınlı görtlldlll:lilnd ıı pnznrlıkln eksiltme
si 19. 8. 940 pazartesi gUnU ııııat 14. de 
'tophanede İstanbul Lv. Amirliği Satın 
Alma komisyonunda ya}Jılacaktır. Hepsi
nin tahmin bedeli ·100,mı lira ıo kuruş -
ilk teminatı 62tl9 llrıı 00 kuruştur. Nlimu
ue ve ş:ırtn1UJ1esl komi yondu görülür. A
ğustos ayı tnlrnltıeri diğer ay taksitlerine 
bırakılmıştır. •Her kalem nyn ayn talip -
tere de ihale edilebilir. İetcklllerln belli 
saatte komlsyonn ş::clmelerl. 

(4670) 14659 
Sabun alınacak 

!rmir Lv. Amirlilı Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Ordu birlikleri için pazarlık surcti

lc 150 bin kilo sabun satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 17/Ai;s./940 cumartesi gii. 

nü saat 9 da kı:;lada İzmir Lv. 5.mirli&i sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 52500 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 3875 li -

radır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda gö

rülebilir. 
6 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı 

olduklarına dair vesika ~östcrmek mecbu
riyetindedirler. 

7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sa
yılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vesaik ve teminatla -
riylc birlıktc ihale saatinden evci komis -
yona müracaatları. (4671) 14660 

Sade yağı alınacak 
Umurbey Tüm. Sa. Al. Ko. dan : 
Tüm ihtiyacı için 13.000 kilo sade yağı 

alınacaktır. Muvakkat teminatı 1213 lira 
87 kuruştur. 2490 sayılı kanunun M. fıkra· 
sı mucibince. (4672) 1~61 

Yatak çarşafı alınacak 
lstaııbul Lv. Amirliği Sa. Al. Ko.: dan: 
10,000 adet yatak çaroafı alınacaktır. 

Pazarlıkla ekıılltmesl 21. S. 040 çnr§amba 
gUnll saat 14,30 dn Tophanede İstanbul 
Lv. Amirliği Satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 17.500 lira kati 
teminatı 262~ liradır. Nllmunesl komisyon
da görUIUr. İsteklilerin bclll ııaattc komis-
yona gelmeleri. (4673) 14662 

İhale ta. 
17 8 S40 Cumartesi 
17 8 940 
16 8 940 Cuma 

Yulaf alınacak 
Söke Sv. Alay Sa. Al. Ko. datı : 

1 - Kapalı znrf usuliylc 20/7 114Gı 
cks itmesi y pılan 720.000 kilo yııl• 
lif edilen fiyat komisyonca pahalı:~ 
gundcn bu 720.000 kılo yulaf paz• 

tın ahnac'\ktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 43200 
1 

3 - Yulaf evsafıyle teslim şıırtlJ 
teslim mahalli ~artnamcde yazılı~e 
name Ankara Lv. amirliğinde tznıı 
satın alma komisyonunda parnsıı 
ı:;öriılür. 

··ıııı 
4 - Pazarlık 30/8/940 cuma gıı 1 f 

10 da Söke Sv. alayı gamizonund~ ~ 
tın alma komisyonunda yapılacııkt 

5 - Muvakkat teminatı 3240 Jir• 
(466S) 14664 

ORMAN UMUM 

Bursa ve Bolu Orrrııııı 
mekteplerine alınacak tııle 

kayıt ve kabul artıştı . 
. rıde~. 

Orman Umum Mudiırlugıı 
'11 ~ 

1940-1941 tahsil devresi iç1 P 
"e Bolu Orman mekteplerine: ft tar 
yatılı 100 talebe alınacaktır. fi 0,r ~ 'Ilı 
lcrin tahsil müddetleri üç se~.J"' ( h~ 
zunları (Orman Mühendis Js ı_ :r Ilı. 
unvanile meslekte kullanılıı" · ı.. 

1 il• • ".! 
lerden aşarrıda yazılı şart ar ol ~ite 

1- Türkiye Cümhuriyeti tıl' ~~ 
C:cın olmak, _,.;s. ~ 

2- Yaşı 20 den yukarı ol~· ~~ 
3- Saglı~ durumu normal 0' o,ı• •ı 

yani dil, göz, kulak ve vücudıl~ ~ · 
zil noksanlık bulunmamak. }. 'f' •.J ' 
dağlık yerlerde yiıtliyüp ge~;11 i) 
\ana binmiye bünye teşekkı.ıl 
sııit ve dayanıklı olmak, ;ıtıi~ 

4- 1yi ahlaklı, hiısnühal 5 wıı? 
ınak, geçmiş mahkumiyeti bil . d 
ma~ ~uı 

5- Ortamektebi iyi veya pe 
recede bitirmiş bulunmak; I' p 
6- Bu şartları haiz olanlll Jıİ J 

Orman mektebı müdiırhiğUnc:·e : 
}azıp gondereceklerı ciilekçe} tvO 

A) Nüfus cüzdanı, asıl veY3 

sureti, ~ 
B) Üçüncü maddede yazılı eJc 

durumlarını bildiri!' tam teierı 
hastanelerden veya hu bast~~e et 
lunmadıkları ycrlerdı; hiık~~i tı 
tarlarından nlacakları tosdıl< 

0
1!11 

ı u, ( tnm 'teşekküllü hastane ı.ıi't 
• tC:" 

}erlerden kabul erf;Jecek ıs ıı1' ıı.ı 
kayıtları mektepçe vaptırııac dırı 
1} ene neticesine kaıbr esasla~ ııe'I , 
,.e bu muayenede ynzıh evsa 11ıııı: 
sinde bulunmıy<?nlar !:ıet:tebe il 

C) Ciçek aşısı vesil·ası, • jttl"' 

D) Dördüncü maıldedek1 'Y ı1t!1c' 
ıe Belediye veya Polis rrı~rkC:edi'' ıoe 
:-;ıfından tanzim ve tasdık /, 

hüsnühfil mazbatası, 111,~iJl·ıı tt, 
E) Ortamektep şanadctııa llıı 

~ti veya tasdıkli örne~i ve. "ral t~ 
F) 6X9 eb'adınd:> G fotog cı:. 
bağlamalıdırlar. .. dert~~ lir 

Noksan evrak getiren ve ~o: tJ3~1 1 ~a 
lerc mUraca:ıt ctmem's naıarı!rı ıcı"11ııt · 

7- Mekt'!plere girecekterı 15 ~\, ... ~ 
!arı l Eylül 1940 tarihinden 13ı.ırs' t ~ 
1940 akşamına kadar, yalnız I' ~ ' 

ktl . .. 
ınan mektebinde yapılaca c1 ğf11' .c 

!stek1i1er, evraklarını ~:z;ı:ııt' ı 
mektep müdürlüğüne ya bıdi etııı' il >. 
t&nhhütlü olarak pos+~ ya te" ıı' 1 
d. 1 sı . 
ır er. t sır• ıc 
Kayıt ve lrrıbulde müracaa ıci is1' 

zarı itibarc alınır. ~u kadar ii te'' 

lcrin mikdn:-ı bir günde vii~ıctı" ıs 
ettiği takdirde kurra rapı la ıı şıırt t 

8- Beşinci maddede ya;~adı~~1 
haiz talebe, kadroyu doldu .. rıı~ 

rıer .. 
dirdc, orta dereceli ;stek 1 ıı1'ııt e 
bir müsaba1'a imtih .. r.ı açılac tıııelıl r.' 

d·ıeıı ı r1 
9- Kayıt ve kabııl e 1 ı:teP e 

Bursa ve Bolu Orman ıne ~,~ 
kur'a ile ayrılacaktır 

1 
beter• l' 

10- Mekteplere alınan ta e gsre ,& 
d ·ı . .. neve ,1 

ı erme verilecek numu }1tıt s ,, ' 
tl.rlik~en tasdikli b:rer t~ıı~tirıı1j\e e 
vereceklerdir Bu senedı g ..-ıı> . a ,.. 9 
terin mektebe devamların 1463 
edilmez. (4606) 



Caı idrofil alınacak 
~ekaleti Satın Almıı Komisyo-

llıetresine tahmin edilen fiyatı 16 
n 150 bin metre gaz idrofil 17/ 
~40 Çarşamba gunü saat 11 de An
. Ai. V. satın alma Ko. da pazar

ı' alınacağından isteklilerin 3600 
~ teminatları ile birlikte pazarlık 

10
atinde mezkur Ko. da bulunma • 
) 14197 

Ç;nıaşır diktirilecek 
. ekaleti Satın Alma Komisyo-

'lek· 
aletçe verilmek ve uhiye depo-

~c:iJeeek mahalde dikilmek sar • 
don ve 25.000 gömlek diktirile-

r don ve bir gomlekten ibaret be
% ç~ımn dikim ücreti on kuruş 
U llıın edilmiştir. İsteklilerin 375 
teminatları ile birlikte pazarlık 

A.~ 16/afustos/940 cuma g-iinü saat 
"'(ara'da M. M. V. satın alma Ko. 

lan. (4171) 14198 

ha.atabakıcı hemıireler 
Una ait bazı izahat ve 

ıı. kayıt ve kabul şartları 
~ta bakıcı hemglre yetı~Urmek 
~da M. M. V ektılell tarafın • 
d haııta bakıcı heinDlreler okul•ıntı 
~ 38 talebe alınacaktır. 

sayılı kanun mucibince bu o -
tı~~n olacaklar, memur olup te • 
l(~klardır. 

l11lı olanlar altı senelik mecburi 
ı:ıı ordu hastanelerinde ya~"ak· 
sonra arzu ederler.Jile mcml<'kel· 
t lıhl tegekkUller kendilerine a -

l ır, 

~ıl mUddeU Uç sene olup, bu 
nele okurlara avda bcg lira harç-

• k ve ill§e ı;e Hbaslnrı tamamen 
Olacaktır. 

lcııldan mezun olanlar, bıırem ka· 
ilre 20 lira ııall nmll§tan baglarua1'. 

alacaklar ve bu mlkdıır glttlk
tır. Bu zaman dahi lage, gly

~<lrındırma orduya alt olacaktır. 
. 15 cylUl 1940 da tedrisata baıı· 

(uıa kayıt ve kabul gıırtlnrı eun· 

~1lrkıye CUmhuriyetl tebaasından 
· lUrk ırkından bulunmak. 

U Yerinde olmak ve durumu her 
~lfe -gormeıte mll!ıılt bulunmak 
lıaııgt bir hastane heyeti raporu 
ettirmek ve evraka bağlamak 

oıı altından ~ağı ve ylrml lki -
olmamak. 

"ııclııi, ana ve bnbal!l lffet ehlin
• <Bu vaziyet polisçe tevsik et

tıı!'taka bnğlanacaktır.) 
az orta okul tnhslllnl blUrmlg 

t~ bu derecede tahsil gördUğUnU 
ar' (Tasdikname suretleri mu

~! ilk eklenecektir.) 
~ \rt'ya nışanlı buhınmnmak (E· 
~ I> boşananlarln kocası ölmüş o· 
r l Odllir). (Buna ait medent ha· 

l'rıllablt evrak keza eklenecek· 

~~! 8ebC'plC'r dıeında okulu kcndill· 
~!etliği, yahut evlenmek surctly
ııer lnzıbalt ııebeplcrlo okuldan 

) )'il.but allı senelik mecburt biz· 
lll?nacıı~ ı:eya tamamlamadığı 

~•ebepl<'r dışında olrnldan çıka
rde tahakkuk ettirilecek mek· 
arını tamamen ödlycceğlne ve 

~-~eaıkalann tamamen doğru ol • 
"'llr noterden tasdikli ve kefilli 
~ arne vermek. 

e\'rak sahipleri okula imtihan· 
~tı ltabuı cdıle<'ektlr. 
Sjllcı maddedeki evrakı tamamlı· 

arı Ankara.da.kiler M. M. Vekft.· 
~lert dairesine, diğer \•lll\yct 

1 ler vaJlllklertno, ka:r.adakllcr 
~ llra takdim edecekler ~e bu yol 
~n..!· ııhat işleri dalresbıo yolla· 
.~llCaaUarın 10 eylUl 1040 ta son\I 
'I' Bktır. 
~~lı:ılertn kabul edildikleri ve 
"'lreket etmeleri aynı makamlar 

kendilerine bildirilecektir. 
edlh:eeklerln okulun bulun

aya kadar ve mht muayene ne· 
•klan tebeyyün edenler mem· 

~ tldlp gelmek içip 11arfedecek· 
~ ası kendilerine alt olacak ve 
>.:_••hat lılerl dairesi relslltl) ne 
;~caıtıan dilekçede bunu tasrih 

. (4273) 14271 

~ e filama11 alınacak 
'l:.i/eti Satın Alma KomiJyo -

\Uınıin edilen fiyatı 14.000 lira 
'-tını muhabePe fllama11 paıar • 
•lınacaktır. Pazarlığı: 23/8/940 

~l ••at 14 dedir. Kati teminatı 
ı_111l ıartnamesi komisyonda görü
-tr· 
~ 111 muayyen vakitte M. M. V. 
'dt bulunmaları. (4402) 14396 

~lif malzeme alınacak 
•l:.iıeti Satın Almı Komisyo -

\ 
~~~in edilen fiyatı: 1270 lira 
Ilı ~ılı kıska~. 1000 kutu izoleband 
•t trofon zarfı 110 kilo mumlu 
·~··1 . 
tıı ı tıneye konmustur. Eksiltmesi 
ı·tııa runu ıaat ıı dedir. 1lk te • 
ra 25 kurus olup ıartnamesi ko-

tötiıt.. · ı · a \t ur. Talıp erın muayyen v -
· V, Sa. Al. Ko, da bulunmaları. 

14397 

~~il lllakineai alınacak 
'lclleti Satın Alma Komı'syo· 

~edine tahmin edilen fiyatı 55 
ı.· tı '1. &det kırpma makinesi 2G a· 
:'\. ~ &:P.ıu-ttsl gUnU saat 11 de An· 

V. satın alma ko. da pnzar
tlıııacag-ından lstC'klllerln 24 7,5 

- ~l'lllnatınrl~le birlikte pazar -
!(il tinde Ankarada M. V. V. sa-

cla bulunmaları. (4478) 
F 14470 

~,r~ıı makinası alıancak 
•leti Saern Alma Komısyo -

'1e1· 
~tk ne tahmin edilen fiyatı. 11~ 

1<g tane portatif yazı makınesı 
lf. ~ •alı gUnU saat 11 de Anka· 
ı ııı · •atın alma Ko. da pazarlık· 
b taıcktır. t,bu makinelerin hep
\r1 talirıten alınacağı rıibi beş ve 

Partiler halinde de ayrı ayrı 
ııı:~~nabilecektir. İsteklilerin ve-
~t.. ınelerden birer nUmune ma· 
~ thilccekleri miktar Uzerinden 
t:•hrnın fiyattan yüzde on beı 
,. tt teıninatları ile birlikte pa· 
(~ 11latinde mezkUr Ko. da bu· 
~76) 14540 

Timar fırçası alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 92 5 

kuruş olan 15.000 adet tımar fırçası pazar
lıkla mUnakıısnya konmuştur. 

ihalesi 10. 8. 940 p:ıznrte 1 gUnU saat 11 
dedir. KnU temınat 2081.25 liradır. Evsaf 
ve §artııamcsi M. M. V. satın alma komls· 
.ronundnn alınabilir. 

İsteklilerin kanunun emrettiği belge -
lerle ihale saatinde komisyona gelmeleri. 

(4621) 14640 

Çorap alınacak 
M. M. Vekaleti Sııtın Alma Ko. : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 34.74 

kuruı; olan 40.000 çl!t karışık çorap pazar
lıkla mUnnknsaya konmu. tur. 

İhalesi 10. 8. 040 pn7.arll'si gUnU saat 
10 30 da dadır. mıu teminat 2084 40 lira· 
dır. Evsaf ve enrtn:ımesl M. M. V. satın 
alma komlsyonund:ın alınabilir. İ teklllc
rln kanun emrettiği belgelerle lhnle sa.a • 
tinde komisyona gelmeleri. 

(4622) 14641 

Tavla halab alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 19,90 

lira olan ( 400) adet tavla halatı pazarlıl>
la münakasaya konınu•tur. 

İhalesi 19. 8. 1140 parı:tesl gUnli saat l:'.i 
deuir. Katı teminat (1194) liradır. Evsaf 
ve vartnamesi :M. M. V. satın alnın komls· 
nundan alınablllr. İsteklilerin kanunun em 
rettlğl belgelerle ihale saatinde komisyo-
na gelmeleri. ( 1G2:1) 14642 

Yüksek Ziraat E·nstitüsü 
Veteriner Fakültesi Askeri 

kısmının kayıt ve kabul şartları 
l - Ankara Yüksek Zıraat Enstitüsu 

veteriner fakültesi askeri kısmına bu yıl 

sivil tam devreli liselerden iyi ve pek iyi 
derecede mezun olan ve olgunluk imtihan
larını vermiş olmak ıartiyle talebe kabul 
edilecektir. İsteklilerin ,aşafıdııkl ıınrtları 
haiz olması lb.ımdır. 

A) Türkiye Cumhuriyeti tebaasından bu
lunmak, 

B) Yaı;ı 18 • 22 olmak. (22 dııhildir). 
C) Beden teşekkülleri ve sıhatleri orduda 

ve her iklimde faal hizmete miısnit olmak 
(dil rekaketi olanlar alınmaz.) 

D) Tavır ve hareketi, ahldkı kusursuz 
ve seciyesi sağlam olmak. 

E) Ailesinin hi~ bir fena hal ve şöhreti 
olmamak. (Bunun i~in de zabıta vesikuı 
ibraz etmek.) 

2 - İsteklilerin mürııcaat istida'ımnıı !iU 
vesikaları bağlamaları lbımdır: 

A) Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti, 
B) Sıhati hakkında tam teııekkidlii aske· 

ri hastane raporu ve aı;ı kS-ıdı, 
C) Lise mezuniyet ve olgunluk §ehadet -

namesi veya tasdikli sureti. 
D) Okula alındığı takdirde askeri kanun, 

nizam ve talimatları kabul ettiği hakkında 
velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli 
teahhüt senedi. Talebe okuldan istifa et -
mek isterse okulca taahkkuk ettirilecek 
masrafları birden verir ve bu da teahhUt 
ıenedine kaydedilir. • 

E) Sar'nlı, uyurken rıezen, sidikli, bayıl
ma ve çırpınmaya müptelli olmadığı hak -
kında velilerinin noterlikten tasdikli tcah
hütnamesi. (Bu gibi hastalıklardan biri ile 
okula girmezden evci malul olduktan son
radan anlaıılanlar okuldan çıkarılır ve okul 
masrafları velilerine ödetilir.) 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki 
askerlik şubelerine istida ie müracaat ede
cekler ve şubelerince 2. inci maddede bil -
dirilen evrakı ikmal ettikten ııonra, Anka -
rac.la Yüksek Ziraat Enstitüsü veteriner 
fakültesi askeri talebe amirliğine gönderi
lecektir. Müracaat müddeti eylülün 25 ine 
kadardır. Bu tarihten ıonra mllracaat ka -
bul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul, ııehadetname 
derecelerine ve müracaat sırasına göredir. 
İatekli adedi tamam olunca kayıt iııleri ka
panır ve kabul edilenlere müracaat ettik -
leri askerlik ıubeleri ile tebligat yapıhr. 

(4624) 1%43 

Harp paketi torbası alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 200 

kuruıı olan be§bln tane harp paketi torba· 
81 22. AğUstos 940 pcrgcmbe gUnU saat 15 
de Ankarada :M. M. V. satın alma Ko. dıı 
pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin 
1500 llrııiık katı teminatları ile birlikte 
mezkt:lr gUn ve saatte adı geçen Ko. da bu 
ıunmaları. ( 4627) 1464' 

Dizel motörü alınacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Ko. : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı elli sekiz 

bin Ura olan 125 beygirlik 100 kilovatlık 
dizel elektrik gUrubu llo 80 beygirlik 65 
kilovatlık dizel motıırıu elektr\.k gtırubu 
ve b\I gUruplara alt tevzi tabloMI 27 ağus
tos 940 sııiı gUnU saat 15 de Ankarada M. 
M. V. satın alma Ko. da pazıırlıkla satın 
alınacatından isteklilerin 6300 liralık ka· 
U teminatları ile birlikte pazarlık gUn ve 
saatinde mezkO.r Ko. da bulunmaları. 
Şartname 290 kuru11 bedelle adı geçen 

Ko. dan her gtin öğleden sonra alınabilir. 
(4628 14645 

Gemici feneri alınacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Ko. : 
Beherlne tahmin edilen fiyatı (130) yUz 

otuz kurutı olan 750 adet gemici feneri pa· 
zarlıkla satın alınacağından taliplerin 
lH,25 liralık kati teminatları ile birlikte 
17. 8. 940 cumartesi günU saat on birde M. 
M. V. satın alma Ko. nıına gelmeleri. 

(4629 14646 

istimlak karan 
M. M. VekMeti Sattn Almıı Ko. : 
Ankara istasyonu arkasında ve kUçUk 

evler yanındaki 916 rakımlı tepedeki gay· 
rl menkuller 3587 sayılı kanunla lstlmll\k 
edilecektir. Mezkllr mahalde kimlerin arn
zlsl varsa tapu \'e senetleri ve krokileriyle 
birlikte 20. 8. 940 pcrııembe gUnU akı.ıamı
na kadar M. M. V. inıaat ŞUbeslne mUra -
caat etmeleri. (4631 14647 

Patinaj zi•nciri alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Kn. : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 3200 Ura 

olan 6.i adet 32X6 ebadında ç;lft tekerlek 
için patinaj zinciri pazarlıkla satın 11lına· 
caktır. Pazarlığı: 21. 8. 040 çarenmlıa gil· 
nU saat 10 dadır. Kntt temlnııtı: 460 lira 
olu., şartnamesi komisyonda g6rliınr. Ta· 
llplerin muayyen vakitte M. M. V. Sıı.. Al. 
Ko. da bulunma.lan. ( 4654) 14649 

Bir depo yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. : 
Keşif bedeli 7076 lira lS kuru§ olan bir 

depo lnııaatı açık eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltmesi: 4. 9. 940 çargamba gUnU saat 

ULUS 

ıı dedir. İlk teınln:ıtı: 598 lira 21 kuruo o
!up §artnamesı 40 lruruga komisyondan a
lınır. Tallplerın mua;ı,yen vakitte M. M. 
V. Sn. Al. Ko. da bulunma.lan. 

(4655) 1461>0 

Benzin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Almıı Ko. : 
l - 100 ton otomobil benzi pazarlıkla 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 33500 
lira olup kati teminat miktarı 5025 lira -
dır. 

Pazarlığı 17. 8. 040 cumartesi günU sa
at 10 da hava satın alma koınlııyonuncla 
yapılacaktır. tdart ve fenni oıı.rtnamc 168 
kuruş mukabilinde .komisyondan alınabl -
lır. isteklllcrin muayyen gün ve satıtte ka· 
U teminat ve kanuni belgeleriyle komla • 
yonda bulunmaları. (4661) 14651 

Patinaj zinciri alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1575 lira 

olnn 35 adet 32X6 ebadında tek tekerlek 
için patinaj zinciri pazarlıkla satın alına· 
caktır. Pazarlı ı: 21. 8. 940 çarşamba gilDU 
saat 11 dedir. Katı teminatı: 236 lira 25 
kuruş olup garlnamesl komisyonda görU • 
lUr. Taliplerin mua~'Yen vakitte M. M. V. 
Sa. Al. Ko. da bulunma.lan. (4657) 14652 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Fotin alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko

misyonundan: 
l - Muayyen gllııde verilen fiyatının 

lflyık had gorülmedlğinden 5.000 çift fotln 
yeniden pazarlıkla satın alınııcalttır. :Mu
hammen bede1i 34 500 lira olup katı te -
minat mikdıırı 5.175 liradır. Pazarlığı 16. 8. 
940 cuma ı;:-UnU saat 10,SO da hava satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. İdari 
oartname, evsaf ve nl\munrsl her glm öğle· 
den sonra 173 kuruı mukabilinde komla· 
yondan alıntıblllr. isteklilerin muayyen 
glın ve saatte kati teminat ve kanuni bel· 
gelerlyle birlikte komisyonda bul\lnmala -
n. (4565) 14572 

ZiRAAT VEKALETİ 

Sayyar banyolar alınacak 
Ziraat Vekaletinden: 
Ziraat Veltl\letı veteriner 1tıleri umum 

mtid ırhlğli ihtiyacı için - 35 - adet sey
yar kanıma ve tedavi banyoları açık ek • 
siltme Ul'Ullyle satın alınacaktır. 

Eksiltme 29. 8. 940 tarihine mllsadlt 
per§embe gUnU saat 15 to Ziraat VekAlctl 
blnaBl içinde toplanacak satın alma ko -
mi yonundıı yapılacaktır. 

Banyoların beherinin muhammen bedeli 
- - l4l>- lira umumunun fiyatı 5075 lira· 
dır. 

Banyolara alt vnrtname ve plAn leva
zım mUdilrlUğUnde mevcut olup parasız O· 
larak verilir. 

Muvakkat teminat mlkdarı 380 Ura 63 
kuruştur. (4493) 14548 

HARiCİYE VEKALETİ 

Memur alınacak 
Hariciye Vekiletinden : 
Hariciye Vekaletine 11 inci derece 

ile talimatnamesine tevfikan müsaba
ka ile memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 2. 9. 940 pa -
zartesi günü saat 10 da Hariciye Ve
kaletinde yapılacaktır. 

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

Hukuk, Mülkiyenin Siya&i, ve İ
dari şubelerinden ve Fakülte derece· 
sindeki yüksek Ticaret mektepleri 
veya Hariciye mesleği ile alakası bu
lunan mümasil ecnebi yüksek mek • 
teplerden birinden mezun ve yaşı o
tuzu geçmemiş olmak. 

Müsabaka imtihanı şöyledir: 
1 - Hukuk medeniye, Hukuk Dil

vel, Hukuk hususiyei dUvel İktisat, 
Maliye ve tarihi siyasi (1815 den za -
manımıza kadar) hakkında tahriri ve 
şifahi süaller. 

2 - Türkçe ve Fransızcadan tah
rir ve terceme. 

3 - Müsabakada lissU mizanı dol
durmak şartiyle en fazla numara al • 
mış olanlar kazanmış olacaklardır. 

Musavat halinde Fransızcadan 
maada bir ecnebi lisanına vukuf sebe· 
bi rüçhandır. 

Taliplerin Mektep Şahadetname -
lcri, Askerlik vesikaları, Hüsnühal 
ve sıhat şahadetnameleriyle hüviyet 
cüzdanları veya suretlerini istida ile 
26. 8. 940 akşamına kadar Vekalet si
cil ve memurin dairesi umum müdür
lüğüne tevdi etmeleri ilfi.n olunur. 

(3888) 14190 

GÜMRÜK VE iNHİSARLAR V. 

4 Havuz yaptırılacak 

İnhisarlar Umum MUdllrlUğUnden: 
1 - İdaremizin Ankara başmUdUr!UğU· 

mUze bağlı Coğul tuzlasında 1009 metre 
mlklı.bı tuzlu su istiap kabiliyetini haiz o
lacak 4 terflkUm havuzunun lnşnsı kapalı 
znrf usullylc eksiltmeye konmuı;ıtur. 

2 - Bu inşaatın muhammen bedeli 
31.115.64 liradır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankarada inhlsar
lar başmUdllrlllğUnden ve istanbuldtı mer
kez binasında tuz fen eubeslnden 160 ku
ruş bedel mukablllnde tedarik olunabilir. 

4 - Ekelltme 20 ağUStos salı gUnU saat 
15 te Ankara.da inhisarlar başmUdUrlUfll 
binasında mUtegekkU komisyonda yapıla • 
caktır. 

5 - isteklilerin teklif evrakını havi 
zarfa, §imdiye kadar beton havuz işleriyle 
meşgul olduklarını gösteren veslkıılarını 
da koymaları icap eder. 

6 - Muvakkat teminat mlkdarı yUzde 
yedi buçuk hesabiyle 2334 liradır. Teminat 
için mllll hanlmlardan alınacak mektupla 
borsa rayiç fiyatlarından ylızde on beg nok· 
s:ıniylc milli esham kabul edilir. 

7 - Teklif mekt ıplarını ve diğer evrakı 
havi zarflar usulllne göre mUhUrlendikten 
sonra ihale saatinden bir saat evellne ka
dar makbuz mukabilinde teallm edilmeli
dir. Posta ile gönderilecek mektupların 
gene ihale .saatinden bir saat evellne kadar 
komisyona gelınlg olması 11\zımdır. Posta
da vaki olabilecek gecikmeler nazarı IU· 
bara alınmaz. (4390) HS72 

HARTA G. DlREKTÖRLüCO 

Yulaf ot, saman alınacak 
Hartıı Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. ıu~ kıtası hayı:a
natı lhtiyaeı için 25000 kilo yulaf, 81>000 ki
lo kuru ot, 25000 kilo saman a~Tl ayn a
çık ekslltmeye konulmu tur. 

2 - Eksiltme 26. S. 940 pazart si gllnU 
saat 14 te yulaf, 14,30 da kuru ot, 15 te sa
mıın olmak üzere Cebecide Harta Gn. Drk. 
ilik binasında yapılacaktır. 

S - Yula.tın muhamm n fiyatı yedl ku· 
nış, muvakkat teminatı 131 lira 25 kumş, 
kuru otun muhammen fiyatı 5 kuruş elll 
santim, muvakkat tC'minntı 144 lira 38 lnı· 
ruş, samanın muhammen fiyatı iki kuruş, 
muvakkat teminatı 37 lira 50 J..·uru tur. 

4 - Taliplerin yazılı gUn ve saatte te
mlnatlarlylo beraber komisyona gelmele-
ri. ( 4493) . 1'14il 

SJHATVE iÇTİMAi M. V. 

Kömür alınacak 

Sıhat ve içtimai Muavenet Veka
leti Hudut ve Sahiller Sıhat Umum 
Müdürlüğünden : 

Umu:ı Müdürlük ·alnriferi i
çin yetmiş ton kok kömürü açık ek
siltme ile alınacaktır. Tahmini fiyat 
1855 liradır. 

Açık eksiltme 19 ağustos pazartesi 
günü saat 10,30 da Ankarada Umum 

irlük satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (140) liradır. 

Taliplerin Ticaret ve Sanayi odasına 
kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz 
etmeleri, §artnamcsini görmek istiyen 
lerin Ayniyat Muhasibi mesullügiine 
müracaatları. (4312) 14298 

Serüm arnpülleri nlınacak 

Sıhat ve içtimai Muavenet VeUleti Mer
lcı:oz Hıfzıssıhha Mucssesesi Satın Alma 
Komisyonundan 

Muhammen 
Adedi cinsi bedeli İlk teminatı 

Lira Lr. K 
9000 2 cc 135 ) 

111000 s cc 4440 ) 343 13 

120000 4575 ) 

35000 10 cc 1750 ) 
37000 ıs cc 2035 ) 283 88 

72000 3785 ) 

1 - Müessesemiz ıçın cins ve miktarı 
ve muhammen bedeli ve ilk teminatları yu
karda yazılı serum ampulleri iki grup ha
linde ayrı ayrı eksiltme suretiyle ıe.tın nlı
ıuıcaktır. 

'2 - Eksiltnk 22/8/940 peroembe günü 
saat 11 de Ankara'da Merkez Hıfzıssıhha 
müessesesi satın almıı komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Ampullerin cam evsafı tilrk kodek
sine uygun olacaktır. 

4 - Şartname ve nümunesini görmek is· 
tiyenler komisyona müracaat ederler. 

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

P. T. TELEFON Md. 

Maksime teli· alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1 - İdare lhtıya.cı için 10,000 on bin 
metre mak.sime teli açık eksiltmeye çıka
rılmııştır. 

2 - Muhammj?ll bedel (1300). muvakkat 
teminat (97,5) lira olup eksiltmesi, 19 ey
lUl 1.140 pazartesi gUnU saat (16) Anknrada 
Evkaf apıırtımanında UçllncU kapı birinci 
katında satın alma komisyonunda yapıla-
calttır. . 

3 - İstekliler, muvakkat teminat mo.lt • 
buz veya banka teminat mektublyle kanu
nt vesikalarını hft.milen meıo:kfır giln ve 
saatte o komisyona mUrııcao.t edecekler
dir. 

4 - Şartnanıelcr, Ankara.da P. T. T. le
vazım, lstanbulda P. T. T. levazım 
ayniyat eubesi mUdUrlUklerinden bedelsiz 
olarak verilecektir. 

(4260) 14307 

Yüksek mimar veya mühendis 
aranıyor 

P. T. T. Umum Mıidürlüiünden: 

1 - İdare! merkeziye kadrosunda iki 
yUz on lira Ucretll iki adet {ylıksek mimar 
veya yüksek mWıendls) münhali vardır. 

2 -İhtısas mevkii olarak kabul edılen 
bu mUnhallcre güzel sanatlar akademi l 
ytıksek mimari tıubesinden mezun 3Ci5u 
sayılı barem lcanununun 6 ıneı maddesi mu
cibince devlet hi:r.metındcn ayrılulı en nz 
beıı sene grçmlo bulunan tecrllbell mimar
ların tayini matlup olduğundan, bu vnsıf -
laı. ve 788 sayılı memurin kanununun 4 
Uncu maddesinde yazılı diğer şartlan ha
iz bulunanların dilekçe ve evrakı mUsblte
lerlyle birlikle P. T. T. umumı mUdurlU • 
ğUne nıUracııatlan lllzumu illan olunur. 

(4346) 14377 

Porselen izilatör alınacak 
P. T. T. Umum Müdurluğünden : 

1) İdare ihtiyo.cı i~in altmıı; bin tane iki 
numaralı porselen izolatör kapalı zarfla ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (24000) muvakkat 
teminat (1800) lira olup eksiltmesi 1. teş
rinievel 940 salı gUnü saat (16) da Anka
rada evkaf apt. P. T. T. umum mUdiırlUk 
binasındaki satın alma komisyonunda yapı. 
lacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat makbuz 
veya banka mektubiyle. kanuni vesaiki muh 
tevi kapalı zarflarını o cim saat (14) e ka
dar mezkllr komisyona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankara'da evkaf apt. P. 
T. T. levazım, İstanbulda Valde hanında 
P. T. T. levazım aynıyat şubesi müdürlul:
lerindcn bedelsiz olarak verilecektir. 

(4548) 14630 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Blast münakasası 

D. D. Yolları 4 işletme Müdürlü • 
ğiınden : 

!halesi tehir edilen 940 mali senesi 
içinde şube 41 mıntakasından ihzar 
edilecek balfista ait keşif bedeli 
ile kilometre mevkileri aşağıda yazılı 
19000 metremikap balfist 26. 8. 940 pa
zartesi günü ihalesi yapılmak üzere 
yeniden kapalı zarf usulile eksiltıneye 
konulmuştur. 

Bu işe girmek istirenlerin 1740 lira
lık ilk teminat vermeleri ve kanunun 
tayin ettiği vesikalarile teklif mektup. 
larını eksiltme günü muı>yyen olan sa
atten bir saat eveline kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul o
lunmaz. 

Bu işe ait mukavele ve şartname pro 
jeleri 4 işletme miidürliiğünden Anka· 
ra ve Haydarpaşa garından parasız o
larak dağıtılmaktadır. 

(6946/4416) 14403 
Oc-ık 
Km. 

365+850 
483-t 000 

l\Ilkdnr Mu bedeli Kesif 
M3 lira B. K. 

4000 130 5200 
18000 120 18000 

Kereste alınacak 
D. D. Yol/arı Satın Alma Komisyo

nundan: 
Muhamm<'n b d<'ll '6SOO> altı bin sekiz 

:;1iz lirn olan 1500 d t 3 40 '>C 0,15 X 0.15 
ve 2000 adet 1. O O ıo x 0,10 eb!ltların
da eem:uı ::soo ad t meşe kereste 28 8. 940 
çar amba R'bnll s at 15 te kapııiı zarf u -
ull le Anltaradtı idare binasında satın a -

hnar ktır. 
Bu lşC" girmek ıstıyenlerln (510) beş y{lz 

on liralık muvakkat teminat llr. kanunun 
tayin etti ı ves knları v~ tekliflerini nynı 
gi.ın enat 14 e kadar komisyon reisliğine 
vermelPri l.ızımdır. 

Şartnamel<'r pnrnsız olarak Ankara.da 
mııl~emc d!'l.fresindcn, Haydnrpru ada tesel· 
ıum ve s vk şefliğinden dağıtılacaktır. 

(4467) 14578 

Balast münakasası 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun -

dan : 
Muratlı'da Sırtköy taş ocaklarından ih· 

zar edilmek üzere 15000 metre mikabı ba -
last kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Bu işin muhammen bedeli 29250 ve muvak
kat teminatı 2193.75 liradır. Münakasa 2 
eylül 1940 pazartesi gunu sa.at 11 de Sir -
kecide 9. cu işletme binasında A. E. ko -
misyonu tarafından yapılacaktır. İsteklile
rin aynı ı:un saat 10 a kadar kanuni vesaik 
ve teminatını ihtiva edecek olan kapalı 
zarflarını komiı;yona vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 147 kuruş mukabilinde Sirkeci 
veznesinden temin edilebilir. (7164-4600) 

14637 

ASKER( FABRİKALAR 

T oma kalemi alınacak 
10 adet Bö 59 ebadında ıekil No. ı 

sert maden torna kalemi. 
20 adet Bo 59 ebadında oekil No. 1 

'\Crt m3.dcn torna kate.mi. 
10 adet Bö 59 ebadında §ekil No. 3 

sert maden torna kalemi, 
20 adet Bo 50 ebadında sert maden tor· 

na kalemi. 
20 adet Bö 45 ebadında sert madeQ 

torna kalemi. 
3il adet Bö 43 ebadındıı sert maden 

torna kalemi. 
20 adet Bö 47 ebadında sert maden 

torna kalemi. 
30 adet Bö 44 ebadında ıert maden 

torna kalemi. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (5200) lira olan 

yukarıda y.ızılı sekiz kalem sert maden 
torna k lemi askeri fabrikalar U. mlidiırlü 
ğiı merkez satın alma komisyonunca 26. 
8. 940 pazartesi cunu saat ıs de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Sartname para -
sız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (390) lirayı 
havi teklif mektuplarım mezkür gıinde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alfikadar tüccar
dan olduklarına dair ticaret odası vesika. 
siyle mezkur gün ve saatte komisyona 
mıiracaııtları. ( 4449) 14446 

1800 Takrm yazlık erat elbisesi 
alınacak 

'Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Sat{n Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bede il ( 13050) lira o • 
lan l 00 takım yazlık erat elbisesi askeri 
fabrikalar umuIT\ mUdUrlU@ merke?. satın 
alma komisyonunca 26. 8. 940 pazartesi gti· 
nll saat 16 dn knpalı zarfla lhrue edılecck· 
tir. Şa,rtname parasız ol rak koml•yondan 
ı;rııllr. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(978) lira (75) kunışu havi teldlf\ mektUP
lanm mezk(lr gl!ndl'! saat 15 e kadar ko
mi!lyona vermeleri ve kendil<'rlnln de 2400 
ııayılı kanunuıın 2 ve 3 maddeolrınddri ve. 
saikle komisyoncu olmadıklarına dair ti -
caret odıısı vcsilcaslyle mezktlr gUn ve sa
atte komisyona mi.ırncııatııın. (4465) 14454 

45 ton arap sabunu alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MtidürlıiCü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (15.750) lira olan 

45 ton arap sabunu askeri fabrikalar u • 
mum mtidUrlUğU meı·kcz satın alma komla· 
yonunca 29. 8. 040 pe~emb~ gi.ınll saat 15 
te kapalı r.arfla ihale edilecektir. Şartna -
mc parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (1161) 
lira (25) kuruşu ha'<I teklif mektuplarını 
mezkt:lr gilııde saat 14 e kadar komisyona 
verm ll'ri ve kendilerinin de 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le komısyoncu olmadıklarına ve bu işle a
lAkadar tUccardan olduklnnna dair ticaret 
odası vcsiknslyle mezkt:lr gün ve saatte 
komisyona mUrncaatlan. (4501) 14566 

Kırıkkalede yapılacak kanal 
mşası -Askl.'Ti Fabril:alar Umum Müdür/ütü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Keşif bedeli (922) lira (50) kuruş olan 

yukarda yazılı inliaat askeri fabrikalar u -
muin müdürlilğu merkez satın alma komis
yonunca 2.9.940 tarihinde pazartesi i;Ünü 
saat 10.SO da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname (S) kuruıı mukabilinde komisyon-

-7-

ikle muayyen gün ve s 
racaatlan. (4652) 

ASKERLiK iSLERi 

Yoklamaya dıivet 
Ankara Asker/il: Şubesinden: 

311 den 331 dahil doğumun k 
ihtiyat Eratın s n lık yokl ava 
rl evelce llAn edllmlııtı. Anlt 
tmda yerli kavıtlı ve bu do 
bazıları yoklıımnlannı ~ ıı 
ı;clmemlşlerdır. Kanun n tn in 
detin hitam bulm ın az h 1 

Stnrlik yoklamas•nı ~ p~ı 
gelmlyen bu lhth at erat h kın 
muamele yapılacaktır. :N f s <' 
her gün gelertk yokl m 1 rını 
lanın. (45i6) 

ANKARA BELEDlYESl 

Boş teneke satışı 

Ankarıı Belediyesinden: 
1 - Depoda bulunan 590 ad<'t b 

ve 282 adet ndıkl c"man 872 ad t t n on 
beıı glin müddetle açık arttrın ı:ııa c;;ıka l -
mıştır. 

2 -- Muhammen bedeli (1"6) lir (06) 
kunı§tur. 

3 - Teminat 13 lira 78 lruru t ır. 
4 - Şartnamesini g rm ı nl n 

her gün encllmen kale n ' ı t l 
de 27. S. 940 salı gl. n s t 10 O el 
ye cnclimenlne mllrac. tları. 

Merdiven saire in ası 

Ankara Belediyesinden : 
ı - Kal~dc yapılacak merd'ven ve ı r 

işler on beş gun mıiddetle açık e · tme c 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 4721,50 liradır. 
3 - Teminat 354,12 !ıra.dır. 
4 - Şartname ve keşif cetvelini gorm k 

istiyenlerin her gün cncumcn kakm ne ve 
isteklilerin de 3/9/940 salı gunu s t 1 D 
da belediye encümenine mur c tları. 1 

(4572) 14514 

Yol inşaatı 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Hacettepe dahılı yoll n 1 • 

ması işi on bcı; gün muddctlc t -
meye konulmuı;tur. 

2 - Muhammen bedeli 4940 1 r u -
ru$tur. 

3 - Teminat 370 lira 55 kuru tur. 
4 - Şartnamesini ve saireyi g rmek is -

tiycnlerin her gün enciımen k le!T' 
isteklilerin de 3/9/940 salı günu sa"t 10 30 
da belediye encümenine muracaatl rı. 

(4462) 14550 

Asfalt yol inşası 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Musiki Muallim mektebi - Me 

yolu asfalt kısmının yapılmlsı i · on 
gun müddetle ve kapalı zarf usulu ·ıe 
ıiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 12099 liradır. 
3 - Teminat 907,43 1 radır. 
4 - İhalesi 3 9 940 salı gunu 

yapılacağından şartname ve sa re 
mek istiyenlerin her ı:un c cumc"l 
ne ve isteklilerin de ihale 
3/9194-0 salı giınü saat ona k d r 
teklif mektuplarını belediye ... n 
vermeleri. ( 4463) 14551 

Satılrk yer 
Ankara Belediyesinden : 
l - - Sanayi cadd sinde 853 d 12 p:ır

Eelinde bulunan 263 m tro n.Ur 
dıye malı yer on b lln n üd tl 
palı zarf usullyle artırmıyıı ı,onı 1 

2 - Muhammen b d il !' 5 1 
3 - Teminat 690,38 lir dır. 
4 - İhalesi 3. 9. 940 salı .ı.nU 

de yapılacağından eartna e 'c r nı g r-
mek ısteyenlerın h r un n ırıı n k 
mine ve lsteklllenn do !hal n ı 
salı gUnU saat on:ı kad r us l n t ki 
tuplannı Belediye en Um nın 

(4588) 

Lastik çizme alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
l - Belediye ihtiyacı için alın c k o -

lan 181 çift muht lif ı stık çlzm il *O 
çift kundura 10.Stlğl on be n ın d tle 
ııçık eksıltmeye konulmu t ıı. 

2 - Muhammen b d il 19-0 1 r dır. 
3 - Teminat 144. lir d r. 
4 - Şartnamesını örmek i t 

her gün encümen kal mine 'ile i ıı 
de G. 9 !l40 cuma g ını.ı t 10 O 
diye encUmeııine m ırac tları. 

l'~90) l4Ci33 

Lastik hortum saire alı ncak 
Ankara Belediyesınden : 
ı - Ootobus ldıwcsi için alın 

ltuıtik hortum ve ltau uk mal... ı ıı 
beş gün mllddetıe a ık el lltm y nuJ-
muştur. 

2 - Muhammen bed 1ı 1140 hr dır. 
3 - Teminat S5, 50 lir dır. 
4 - Şartname ve nUınuıı l rlnl 

lstlyenlerln her glın F ... nı.:um ıı 
ve istcklılerın de 6. 9. 940 cuma 
10,30 da Bel dıye enc.ım nın 
lar. (4591) 1 6 ... 4 

Odun alınacak 
AnJ:ar.a Beledıyesınden : 
l - Belediye ve uab tı lçln 

olan 19,5 ton kesılmıı ır 
2GO kilo çıra on beıı gu.n rn .. 
slltmeye konulmu tur. 

2 - Muhammen bedeli (1 9<>1 !ıra (20) 
kunı§tur. 

3 - Teminat (119) lira (64) ı. 
4 - Şartnamesini görmek ıst n 

her gUn encUmen kalemine ve ıs ı n 
de 6. 9. 940 cumıı gtınll s t l o d.ı Be
lediye encümenine mUraC"aatlıın 

(4593) 1463~ 

Yol inşaatı 
Ankara Belediyesinden : 

l - Şehrin mUlıtellt mıntakalnnnda 
yaptırılacak olan yol iılno t.alıp rı dı· 
tından bu iş blr ay itinde p z 1 ı ) p
tınlacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (120,000) !ıra -
dır. 

8 - Teminat (14 500) liradır. 
' - Şartname.sini görm k ıstivc nl rln 

her gtin encumen k 1 mıne ı; e ı ı n 
de 20. 8. 94.0 salı gün ı sa t on be-
lediye encUmeıılne m ra ı ı 

(45~4) 14ü36 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 10-8-940 vaziyeti 
AKTİF 
KASA: 

Altın : Safi kllo.ı::-ram 71.721,480 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER : 
Türk Lirası 

HARİÇTEKİ MUHABİRLER : 

Altın : Sa!l kilogram ~.005,918 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Dlger dövizler ve borçlu kllrin& 
bakiyeleri 

HAZt.•E TAHVİLLERİ : 
Deruhte edl. evrakı nakdiye kar§ıhğı 
Kanunun 6 - 8 inci mnddelerine tev
fikan hazlne tarafından vaki tedlyat 

SEl\"'Jl:DA T CUZDA."'JI : 
Ticari eeneUer 

E SHA.'\! ve TAHVİLAT CÜZDANI : 
.A - D<!nıhte edilen evrakı nakdlyenln 

karşılığı esham ve tahv119.t (iti
bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilA.t 
.AVANSLAR: 
Altın ve döviz Uzerlne ava.na 
Tahvilll.t Uzerine avans 
Hazıneye kısa vadeli avans 
Hazineye 8850 No. lu kanuna &'Öre açı
lan altın karşılıklı avans. 

HİSSEDARLAR : 
MUHTELİF : 

Lira 

100.SSl.998,85 
9.251.865,50 
ı.829.281.28 

2.291.741,25 

7.0U.216,74 
88.821,10 

19.988.204,20 

158. 748.M3,

l 9.310.196,-

260.187.606,715 

47.841.696,93 
8.277.057.57 

9.125.155 
1.808. 722.-
6.467 .000,-

81.722.000,-

Lira 

111.963.095,:58 

2.291.741,25 

27.068.242,04 

139.488.367,-

260.187.506,75 

56.118.654.50 

46.006.84 7,55 

PASİF 
SERMAYE: 
İHTİYAT AKÇESİ : 

Adi ve fevkalAde 
Hususi 

TEDA Vt)J,DF.:Kİ BANKNOTLAR : 
Deruhte edilen cvrn.lo nakdiye 
Kanunun G - 8 inci maddelerine tev
fikan h:ızlne tarnfından vaki tedlyat 

Deruhte cdl. evrakı nakdlyP bakiyesi 
Kar ılı(;ı tnmamcn altın olarak illl.ve
t en tcdn~ Ulc vazcclllen 
Rec kont mukabili llll.vcten tednvUle 
vnz dilen 

Hazineye ynpılnn altın karşılıklı a
vnns mukabili 3902 No. lu kanun mu
clbln<'e llllveteıı tcd::wUle \'nzcdllen 

MEVDUAT: 
TUrk Llrn ı 

Altın : Safi Klg. 18.826,472 

3850 No lu KANUNA GÖRE HAZİNEYE 
AÇILAN AVANS MUKABİLİ TEVDİ 
OLUNAN ALTINLAR: 

Sııft l{lg. 36.715,4:58 

DÖVİZ T.AAHHÜDATI : 
Altına tahvJU kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kliriııg 

• bakiyesi 

MUHTELİF~ 

Lira 

6.188.666,15 
6.000.000,-

158.748.M3,-

19.310.196.-

139.438.367,-

li.000.000,-

203.000.000,-

.-.-
62 021.845.M 

26.4ll0.939,68 

51.643.228,22 

3.359,77 

28.327.011,39 

YEKÜN 

Lira 

15.000.000,-

12.188.666,15 

859.988.367,-

88.502. 785,21 

28.330.371,16 

113.257.683,23 
668.861.100,97 

VATAN 
Siyasi Sabah Gazetesi 

Ba_ş muharriri 

Ahmet Emin Yalman 
Matbaa ve idare yeri: 

MoJla Finari S. No. 32 

CA(1AL0(1LU - lST ANBUI1 

Telefon : 24136 

19 Ağustos Pazartesi çıkmağa başlıya' ~ 

l Temmuz 1938 tarihinden ltlbaren : İskonto haddi % 4 Altın Uzcrlnc nvnnıı % S 
EŞYA SATIŞI 

.::!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - ---- -
---- ----Matbaacılara --- --- -Ankara Telefon Müdürlüğünden : ---------= 1 - 7000 adet ''Ankara telefon rehberi ,, ba11lması açrk -- -- eksiltmeye konulmuttur. 
E: 2 - Muhammen bedeli 2100 lira ve muvakkat teminatı = -= 157 lira 50 kuruıtur. -= 3 - Bu i ıe ait eksiltme ve fenni ıartnameler Ankara te- = 
E: lefon müdürlüğü kaleminden parasız olarak alınabilir. -
§ 4 -Eksiltme 4. 9. 940 tarihine rastlayan çarıamba gü- = 
= nü aaat 15 de Ankara telefon müdürlüğü brnasında topla-
E: nacak. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 5 - lateklilerin mezkur saatten bir ıaat evetine kadar 
~ muvakkat teminatlarını telefon müdürlüğü muhasebecili- § 
E: ğine yatmnaları ve 2490 numaralı kanunda yazılı vesaik- = 
5 leriyle birlikte eksiltme aaatmda komisyonda hazır bulun- = 
:= malan ilan olunur. "4661,, 14655 = - -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 1 

1 ~--------E_m_n_i_ye_t __ s_a_n_d_ı§_• __ il_a_"_'a_'_' _______ ı 
Yüzde 5 faizli ve sekiz sene 

taksitli emlôk satışı 

EMLAKİN S E MT! 

Beyotlunda Hilaeyinala mahallesinde 
opçekenler aokaiınaa eski 52, 27 ye

ni 31 No. lı, 

Galatada SuJtanbevuit mahallesinde 
Kılıçali caddesinde eski 136, 136 Mtı; 
136 ınü. yeni 24, 26, !68, 188 No. lı, 

Beıittaıta CihannUma mabalJealnde 
etki Bostancıbqı Muhtar yeni Bostan 
cıbap ıokafında eski 17 yeni 3 No. lı, 

Vıkildarda AlturW:ade mahatıeainde 
'Bailarbqı Kilçilkçımlıca aokaiında 
uki 13, 13 mü. yeni 57, 57 No. lı. 

Muhammen 
C1NS1 Kıymeti 

Bet buçuk katta onaelds 8500 
odalı dört eofalı terkoe 
ve elektidk tniaatım ha-
vi klrıir bir evin tama-
mı ( meaahai 1ath;yeal 
167,50 metre murabbaı • 
dır). 

Fmn ve dilkktnlan mOf 
temil odalann tamamı. 

ttç buçuk btta on odalı 
iki 10falı, iki ealonu ter
ko. ve elektrik tesiaa
tını havi ilrgir l·;:- evin 
tamamı. 

İki·buçu'k katta sekiz o
dalı iki sofalı maabai bir 
kötkün tamamı ( menbai 
aathiyeai 5017 metre mu· 
rabbaıdır ). 

2100 

2500 

- Arttırım 26. 8. 1940 tarihine dilşen pazartesi gtinl\ aaat 14 ten 16 ya 
kadar yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % ıs ti niıbetinde pey 
çeai yatırmak lhımdır. 

3- Arttırma bedelinin dörtte biri peıin, geri katanı 1ekiz ıenede ıekiz 
milaavi taksitte ödenir. Takıitler % 5 faize tabidir. 

4- Taksitler ödeninceye kadar pyrimenkul aandıla birinci derecede 
ipotekli kalır. 

5- Binaların fotograflan Andık dahilindeki satıı aalonunda tqhir o • 
l\İıunaktadır. Fula tafeillt almak için aalona müracaat edılir. 

(716S/4ec>l) 

Elektrik tube.i mezunlanna 

Ankara Erkek Ak.fam Sanat Oku
la Jladürlatanden : 

Okulumuzun bu yılki elektrik ıu • 
beıi mesuıılarının iıtikballerile aJlka
dar huıuıatı görütmek üzere acele o
kul idaresine milracaatlan. 

(4497) 14470 

16438 

POLiS 

Elbiee •• ppka almacak 

Cinli 

SMl elbiH 
8Ml ppb 

Bir ppb ile 
lliktan için tahmini fiyat 
takım beher takım elbiıe 

Lira K 
115 25 00 
165 

İlk teminat İhale ıünil 

K• ı k f Lira Kuruı 
ıra 1 apar man 310 00 3/91940 ıah ıUnil uat 15 

Emniyet llUdlirliiiilnden : 
Bankalara yakın bir mahalde re.. Müdüri1etimlı ıivil memurları için yu -

mi daire veya ıirket ve müesıeseler karda cinı Ye miktan 1aııh elbise ve ıap-
ka açık eksiltme ile alınacak ve yaptınla

lçin elv~ritli 16 daireyi ibtm eden caktır. Şartname ,.. mübiirlU lı:umq, mal • 
ft tekmil konforu havi Karanfil a • seme nflmaneleri mlldllriyetimu hesap mu
putmanının tınwm kiralıktır. Talip amellt memurlapnda söriilebilir. 
elaların tı Banbaıııcla Birlik tkti • lıtekllleria söıterilen sfin ve autte 
ut lirketine mUracaat etmeleri TL Bmaiyet Mldlrlitilnd• topluacak ko -
1091 1121 milJ'Oll& lelmeleri. (4HO) 14654 

Ankara Gümrük Müdürlüğiinden: ııı 

~11111111111111111111111111111111111111!:. 
Cins, nılkdar ve evsafı aşağıda gösteril en e17y~mın 23. 8. 940 tarihine 

ma gllnü saat 10 dıı açıl< arttırma ile satışı tekan·Ur etnıl~tlr. MUzayed fil 
nrzusundıı bulunanların muayyen saatte Akköpı Ude gtinırUk binasında - : satış koınlsyrınunn mtirncnatlnrı. (4381) 

: Knp Nevi Marlta No. Sık lctl 
arledl K. Gr. 

---- Font boru satışı 

MİLLi 
PİYANGO 

Türkiye Demir ve Çelik : 
· § Fabrikaları Müessesesi Mü- : 

2 sandık 1S1K 37/ 38 138 00 
2 ııandık CFS 254/ 55 188 00 
l sandık ZB 12 44 OC 

Kıymeti 
I,lrn Kr. 
217 00 
136 (10 
150 00 

Cinsi 
muhtelif clnt dl 
zımpara kll.gı 
cc:r.nl tıbblY8 J 

Zafer 30 Ağustostadır. 
Milli P iyango da İzmir Fu
arında çekilmek üzere bir 
Za fer Piyangosu tertip et
miştir. Türkiyenin her tara
fında satılığa çıkarılmış o
olan bu fevkalade piyango
da mevcut 300.000 biletten 
63.345 tanesi mutlaka ikra
m iye kaza·nacaktrr. 

T am biletler (2 ) l iraya ve 
yarım biletler (1) liraya sa
tılmaktadır. Zafer Piyango
suna siz de bir bilet ala rak 
iştirak ediniz. Vçreceğiniz 
paralar ebedi T ürk zaferini 

: dütlüğünden: : -E Müessesemiz boru fabrika-
: sı Standart mamulatından yalnız : 
: 400, 450, 500, 550 ve600 milimetre : 
: kutrunda tazyike mukavemetle- -
: ri 6, 12, 18, 24 Kg/ cm2 olan am- : 
: buvatmanlı Font boruları için : 
: sipariş kabul edilmektedir. : 
: Siparişler müracaat sırasına : 
: göre kabul edileceğinden a11ika- : 
: darların kısa bir zamanda mües- : 
: sesemize müracaatları rica olu- : 
: nur. 3229 -

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Tasfiye kara r1 

Tuzaklı Tarım Kredi Koopera
tifinden : 

TÜRK HAVA KURUMU 

Amortisör alınacak 
Türk l!ava K urumu Havacılık 

Dairesi Genel Direktörlüğünden : 
Havacılık birlikleri için şartname

sine l!Öre (3000) metre amortisör sa -
tın alınacaktır. 

Fiyat ve müddeti ihtiva eden teK -
lifler 20. ağustos 1940 salı günü saat 
16 ya kadar kabul edilecektir. 
A11ikalıların T ürk Hava Kurumu 

Genel merkez binasında Havacılık 
dairesi Levazım ıubesine müracaat -
lan. 3109 

Aranıyor 

Bina tamir ettiril~ 
Devlet Konservatuvarı Jl 

den: 
ı - Devlet kons rvatuvarı 

ve haricinde tamlrnt yaptırıl 
2 - Bcd il ltc fl 1921 ııra_ ...... -

yUz yirmi bir) 90 doltsnn kt 
S - Tamiratın lhıılesi 22-)tt 

şembe gUnU ııaat on beşte n 
hasebecm~ ihale lrnnıl onu 
açık eksiltme uııulhlc )npıl 

4 - Tallplcr ke lf rap ru~ 
yl görmek Uzerc her glin 
ikiye kadar konservntuvnr fil 
mUracaat edeblllrler. 

5 - Taliplerin ihale gfüıll 
saat evellne kadar yfü:de yedi c 
nallarını melttt:plcr mu11n.scb!,ı 
tırmnları ve !hole gtlıı!I ve s jıl 
kO.r komisyonda hazır buluııın 
lunur. (4367) 

temin edecek vasıtalardan 22.6.1940 tarihinde tasfiye kararı veren 
biri olan hava kuvetlerimi- ve bu kararı yüksek T icaret Veka -

Yenişehir'de, yazıhane olarak kul
lanılmaya elveriıll, altı veya y edi o
dalı ve kaloriferli bir ev veya apartı
man arıyoruz. Şeraitle birlikte Posta 
Kutusu 1019 adresine malQmat veril-

Hakimliğinden: ~ 
Ankara oteli kitıbi Sabit O 

dan mahkememize 940 1308 5~ 
soyadı dlinsı muhakemesi s 
soyadının Marmara soyadiy.Je ff 
mek suretiyle nufusıı tescıl ,I_ 
19/ 4/940 gününde temyiz yolll-,,._ 

f · • ~~,,~-----+-'• let tnce tasvip edilen 525 numaralı Tu-ze sar e ı ece r. 

30 Ağustos 
Zafer bayramma mahsus 

Fevkalade 
Piyangonun plin1 

İkramiye lkra11Jiye 
l&amiye miktarı tatarı 

adedi Lira Lira 

1 60.000 60.000 
1 20.000 20.000 
1 10.000 10.000 
2 5.000 10.000 

10 2.000 20.000 
30 1.000 30.000 

300 100 30.000 
3.000 10 30.000 

30.000 3 90.000 
30.000 2 60.000 

63.345 Yeldin 360.000 

MalOllerle tekaüt ve yetimlerin 
nazarı dikkatine 

Zat maaşlar1 
(Eıki hükümlere göre aylık alaıV 

(Tekaüt ve Yetimler) 
Kitap 1 ve 3 

Yazan : Yusuf Kenan UNSAL 
Divan Muhaıebat nıilrakiplerinden 

Umumi, mülhak, huıual idare Ye beledi-
1e butçeleriyle idare olunan daire, mlles
ıese, banka Ye sair teıekküllerde maaı ve 
ücretle çalıpn tekaüt, dul ve 7etimlerin 
ıon kanunlara ıbre ılacaklan bir Ye iiç ay-
lık maaılannm ita ve tevkifat mlkdarlın
m gösteren cetvellerle bunlara ait )'okla-
ma, maaı tahvili muamelltmı, kaııun! hll
kümleri ve Divanı Muhasebat brarlarl7le 
Maliye Velı:lleti tamimlerini ve bu meY -
zuda lüzumlu izahat ve misalleri muhtevi 
olarak neıredilmiıtlr. 

Bu kitabın birinciıi tekaütlerle )'etimle- ı 
re ve üçıincüıü yalnız tekaütlere ait bil -
küm ve tevkifat cetvellerini ihtiYa eder. 
Malmiidürlerini meıuliyetlerden •e hesap 
yorgualuklarmdan kurtarır. Birinci kitabın 
fiyatı 100 ve u,llncii kitabm fiy&tı 50 lm -
ruıtur. Ankara poıta lmtuıu H6,.. milra
caat. latanbulda ve Anbra'cla her kitap -
cada bulunur. ms 

zaklı Tarım Kredi Koopratifinin tica-
ret kanununun 445 inci ve statünün 74 
üncü maddesinin (A) fıkrasına t evfi
kan K urulumuzca tasfiyesine başlan
dığından alacaklı ların son ilan tari -
hinden it ibaren geçecek altı ay içinde 
Kurulumuza müracaatla haklarım is-
pat etmeleri ilin olunur. 3058 

Cam ahnacak 

mesi. 3265 

ENSTİTÜLER 

Buiday, arpa saire alınacak 
Tavu1r,ıı1u1r Emtitmü Direltörlülü.a-

d11n: 
EutftOmOs fc;tn açık eblltme uaullyle 

HOOO kilo butctay, 9600 kilo arpa, 9500 ki
lo yulaf ve 16500 kilo kepek 1&tın alına· 
caktır. Muhammen bedeli 2470 liradır. Kızılay Umumi Merkezinden • Şartnameler her gUıı uat 9.30 daD 17 ye 

Açık ekıiltme ile (4000) kasa 
caın alınacaktır. Eksiltme 20 A
ğuıtoa 1940 ..ıı ıünU saat 14 de 
Ankara'da Yenltehir'de Cemiyet 
Umum! Merkezinde yapılacak
tır. 

Bu iıe ait prttar U mumi Mer
kezimizden ve lıtanbul aatıı de
pomm mlldllrJiliünden atrenUe • 
bilir. 3224 

kadar Çankırı yolu Uzerlııdeki tavukçuluk 
enatitU.Un4en pwa.aıa verilir. İııteklllerlıı 
28 atu•toa"940 çarpmba silnllnde saat 15 
te ticaret odan vulk&aiyle 185 lira ~ lnı
rutluk muvakkat teminat makbuzu veya 
banka mektuplarlyle birlikte tavukçuluk 
enatittıaüııde toplanacak konmyona mtlr&-
caatıan ll&D olunur. ("46) 14476 

Taibe kaydı 
Aüan Yiikul: Zirut Enstitari Rel: -

törliilündttn : 
Yiilı:aek Ziraat Bnatltülil Orman, Ziraat, 

Veteriner Fakiiltelerinde talebe kayıt ve 
kabulüııe 15/ıiuatol/940 tarihinden itiba -
ren baılaııacak n 30/ eyltl/ 940 ıUnll akfa
mma kadar dnam edecektir. 

.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllla,. 1 - Bu yıl bbal edilecek talebeler bi • = T .1 5 yoloJi, fizik, Jrimya, cebir, türkçe tahrir ve 
: ıFlftaıonnlför Jlil llHllC1k5 yabancı dilden (franaızca, inıilizce, al -
: : manca di1ftrinclen biri) bir ıeçim imtihanı-
: Ankara Elektrik T. A. Şir- 5 na tabi olacaklardır. 
: ketind • : 2 - Seçim imtihanı Ankara ve İstanbul-
: en • : da 1, 2, S/teırinienl/MO slinlerinde yapı -
5 Atalıda evııatı yazılı 2000 kilo 5 lacaktır. 
: transformatör Yatı Ankara lııtaayo- : s - Enıtitiimfla fakültelerine 7azılmak 
: nunda teslim edilmek ıartlyle satın : 
• alınacaktır. 29. 8. lMO tarihine ka- - iıti7enler ka:rıt ve kabul tartlarım emti-
S dar tekllfleriD tlrket mUdUrlllj'Une 5 til rektörlüiii ile vill7et ıiraat, orman, ve-
: gönderJlmeııl. : teri.ner mlidürUlklerinden tedarik edebilir-
: Evaat: : ıer 
: (20 C") derecede O,M bome : 4 - S-im imtihanı Ankara'da Yüksek = İltl&l dereceıtl: 160 C" = . -:ıı • 
: Cereyana k&l'fl mukavemeti: beher : Zıraat Enıtıtiiıllnde yapılacaktır. !atan-
: eaDtlnıetre murabb&l ıctn 220 kW. : bul'da imtibaııın olacatı 7er ziraat, ormaıı, 
: 3246 : veteriner müdürlüklerine müracaat edile-- -.,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr rek öirenilecelrtir, 

SRO 
Tayyare 
Otomobil 

5 - Sıbat rapor nflmuneai eaıtitü ve vi
llyetler airaat, orman, veteriner müdürlük
lerinden te~rik edilir. 
Baıka rapor kabul edilmea. ( 4492) 

1463.2 

üzere karar verilmi&tir. 

Her eczanede 

Kamyon 
KotGr 

" bllOmum 

Bu pce 21 de 
CEZAYİR 

SEVDALARI 

Bugtln ve ve bu gece 
İki filim birden 

makine
lerde 
lııvtçre 

m&maıatı 

8 R O Rulmanlanm kullanıma. 
Depoau: Galata KarakGy Palu hanı 
kaqıaDda iN :No. tBRAHİK TA.IJ
CIOOLU w ORT.A.KLA.RI P. it. 

ı•, T91pef: TA.IJtOL 

Saat 18.30 aeanalannde 
namında 

llarle Antotnette 
Sat 18.80 aeamında 
Ayte. TUrkçe 86zl0 

Cebeci Yea!dOl&D 
81Demua 

lenerl ICıral 
TOrqe .. 

1 - Gangsterin itirafı 
2 - Ekspres haydutları 

Seanslar : 
Saat 14.SO - 18 30 - 18 30 

ırece 21 de 

Saat 12. 15 de ucus 
halk mattne.ı 

8.ARI Z.um.u< 
JIA.RTA. EGOll:RTB 


