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Hataya 

kavuştuğumuz gün 
Yazan : Mümtaz Faik FENiK 

zan bayramı millete kutlu olsun 

Harbin ve sulhun büyük kahramanı Milli Şefimiz 

0zan'ın 

lclönümünü 

llt/ıyalım ! 
Falih Rıfkı AT AY 

Yeni Türkiye dediğimiz 
t • lozan'da beynelmilel ka· 
~ tt d' • d t' ~ s ık muamelesın en geç ı. 
~lcb\I müessese, bütün hakları 
i milletine hiç kimsenin he-

de· ·ı . b" gı dir; kanlı ve çetın ır 

~t hüriyet mücadelesinin ese· llt .. 
.. llkafatıdır. 

t it Millet Meclisinin ordula • 

t .. :"diği vazife, türk vatanı bü· 
ltıı" • 'it ll, kayıtsız ve §artsız, temı· 

,trıa. almaktı. Orduların zaferi 
i .• lllı.ıştur. Gene Büyük Millet 
"'rı' t, ~ra sulh murahhaslarına ver· 
~ıfe, milli istiklal haklarmm, 
~ " . d'l . ~ e şartsız, temın e ı mesı 

'I llt-ahhaslarm muvaff akiyeti 
't~llttur. Muzaffer Garp Cep· 
il\ lllarının kumandanı ismet 

· ll\'affak türk murahhas he· 
~::isi gene o idi. Bugün de 
İ)•• ~tli ve hür Cümhuriyet 
"sı • b .. taın başında o vardıl'. 
~ ~Ük mücadele içinde bu 

ı.._ •o~ · "k b .. t ·:'Pi' Vermıştı ; u soz, va a· 
.... ak v h k b"t" , .. _.. .. 1 ""111\c· e a u un ugunu e • 

~ 1~e kadar vuru§maktı. Akla 
tt l'l'ıii,külat, hatıra gelmez 

~ ıı.l\l'tıe~ler, hiç bir §ey, zaferi 
~ tuksek fedakarlığın §evkı
~ ~~a kafi gelmemi§tir. Gene 
~ h~let Meclisi, Lozan'da mil· 
ıı.ı ır söz vermi§ti: Osmanlı 
~~ ~rluğunun enkazı üstünde 
~I'. ~dretli bir müessese kuru

~~~k u müessese maziyi tasfi
tı - • beynelmilel sulh ve el· 
~t: ~li olacaktır. Söz tutul
''>ıı. • eni Türkiye meydanda-
'' &ı t 'h• l 'flit arı ı meydandadır. 
'ıs :rıun siyasi. tarihi, 19 ma • 
111 d 11 lerneJleri atılan milli si
ltr ~\'al'lt, inkişaf, buhran ve 

~li•. ~ i~tıbakı hikaye~inden 
~~'rıct sıyaseti ilham eden ruh 

il. 'lllh ki cephede zaferi, Lo
l'u u, ve sulhtan bugüne 

~•ttkiye'nin milletler arasın· 
it, ~11 lre itıbarmı vücuda getir
s,~, t-uh ve ivmanı, bugün, ln· 

\ \111tı~Ya ve Garp Cephesi ku
l\, tii arı, lozan Başmurahha· 
~~likl'l'ıhurivet devrinin on kü
t'ııd Başvekilinden ve devlet 

~·il.le~: A.t:ttürk'ün şanlı ve ~e· 
111

• " 1rıden daha iyi kim temsil 
~~ dith ~nun bütün selabetini 

~İitlc~ ıyj kim koruyabilir? 
(S 1Ye'ye herkes bir ad kov-

00u 1. uncü sayfada) 

B. Galenko 

Romen' Baıvekili ve 
hariciye nazırı 

Salzburg' a çağır1ldı 
Bükreş, 23 a.a. - Rador ajansı bildiri • 

yor : 
Başvekil B. Gigurtu ve hariciye nazırı 

B. Manoilescu, alman hariciye nazırı tara
fından Salzburg'a davet edilmiştir. Rumen 
nazırları 26 temmuzda Salzburg'da buluna
caklar ve alman hükümetinin misafiri ola
c:ıklard:r. 

B. Gafenko Moskva'ya sefir 
tayin ediliyor 

Bükreş, 23 a.a. - Reuter: Romanya h~
kümeti. sabık hariciye nazırı B. ~afenko,
nun Romanya'nın Moskova sefarctıne tayı. 
ni hakkında sovyet hükümetinden istim • 
zac;ta bulunmuştur. Halihazır rejiminde 
daha demokratik bir temayül gösteren te· 
beddLiUit tıılebini havi bir notanın Sovyet· 
ler tarafından Romanya'ya tevdi cdilcliği-

(Sonu 4 üncü sav/ada) 

Hato,ı'ın 

Almanlar diyor ki : 1 

SON SÖZ 
SİLAHA 

KALDI 
Berlin, 23 a.a. - Berlin gazeteleri 

I! .. lifaks'm nutkundan sonra sozun 
silahlara '··'mış c' • ıf:unu yazmakta
dır. 

Harbin devam etmesinden mütevel
lit büti:.n mes~liyet tamamiyle İngil
tere'ye racidir . 

Adliye Vekilinin 
İslanbu I' da 

yapllğı tetkikler 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Adliye 

Vekili B. Fethi Okyar bugün İstan· 
bul'da tetkiklerde bulundu. Vekil, sa· 
at 11 de Yeni Postane binasında icra 
daireleriyle müddeiumumilik bürosu
nu, nöbetçi asliye ceza, ticaret, hukuk 
mahkemeleriyle sulh mahkemelerini 
gezdi. Yarım saat kadar müddeiumu
mi ile, sonra da işi olmıyan mahkeme
lerde hakimlerle konuştu. Bazı dava
ları dinledi. Öğleden sonra Kadıköy 
ve Üsküdar adliyelerinde ve Üsküdar 
cezaevinde tetkikler yaptı. Vekilin 
birkaç gün daha devam edecek olan 
bu tetkikleri adliye ve mahkeme işle
rinde süratin temini, mahkQmların 
hallerinin ıslahına müteallik hallerle 
alakadardır. 

kurtul usu 

Bütün 
bir 

Hatay emsalsiz 
sevinç içindedir 

Vali Sökmensüer dünkü bayramda 
çok güzel bir nutuk söyledi 

Antakya: 23. a.a. - Hatay bugün kurtuluş bayramının birınci yıldönü
ıiinü kutlamaktadır Hatay'ın bu en btiyiık bayramı emsalsiz tezahürat, 

taşkın bir neşe ve sonsuz sevinç ve heyecanla devam ediyor. Daha dünden 

(Soau 3, üacü sayfada) 

Bütün Türkiye Milli Şefe, harbin ve sulnun 

büyük kahramanına 
. 

sevgı, bağlılık hislerini 

bugün bir defa daha izhar 
. . 

sevınıyor ederek 

o günü 

cak 
-

Tören akşam saat 19 da başhyacak 
Bütün Ankara halkı törene dôvetlidir 
Bugün, inkıla?ı~ızın ş~r~fli _yı~dönümlerinden birini. daha yaşıbyo-, ,,,,,.,,,.,.,,.,.,,,,,,,,.,.,,,,, ................... .. 

ruz. Vatanın istıklal ve hurıyetını, bundan tam on yedı sene evel u- ı ~ 
gün, Lozan'da medeniyet dünyasına kabul ve tasdik ettirmiştik. isti- i M'll" ( f ı ı 
laya uğramış vatanın, köle menzilesine ind.ir~lm~~ istenen çocukları, l 1 1 ~e lmlZ 
büyük bir millete yaraşan kahramanlıkla mıllı mucadeleye atılmış ve i 
bu vatan kavgasını büyük şeflerin emrinde parlak bir zaferle bitirn\iş- ! İstanbul; 23. a.a. - Reisi
lerdi. Lozan sulhu, İJte hu. zafc~in qüyük h~r~tıdır .. lsviçre'nin hu gü- i cümhurumuz, istirahat etmek 
zel sehrinde, umumı harbın galıp devletlerını temsıl eden tanınmış l üzere dün gece Yalova' dan 
dipl~matlar karşısında Türk milletinin haklan müdafaa edildi ve ka- i Florya deniz köşkünü teırif 
bul ettirildi. Sevr'le hayat hakkımızı inkar etmek istiyenler, Lozan'la i etmişlerdir. 
onu teslime mecbur oldular. Müzakereler aylarca sürdü ve çok çetin \.. ................................................ .J 
oldu. 

~ Fakat t-iz hakkımızı çetin müna
~ 1 kaşalarla almayı daha çok seven bir 

yaradılışa malikiz. Milli mıicadele

miz bunun parlak bilrhanidir; ve, 
Lozan'da umumi harbin galiplerinin 
müşkülpesent imzalarını, şerefli Lo
zan muahedesinin altında toplıyan 

Başmurahhas, kumandanlık ünifor· 
masını sırtından daha birkaç ay evel 
çıkarmış olan İnönü idi. Dünyanın, 
İnönü meydanlarında, elinde kılınç 
ve ordusunun başında gördüğü İnö
nü, şimdi Lozan'da kürsüde gene 

(Sonu ı. inci sayfada) 

iı Bankasının yeni 
Umum Müdürü 

vazifesine baıladı 
Amerikan haricıye nazırı 

B. Cord2ll Hull 
Seyhan mebusluğuna seçilen Tür -

kiye İş Bankası umum müdürü B. Sa
lahaddin Çam'ın yerine, banka idare 
meclisi, Cümhuriyet Merkez Bankası 
umum müdür muavini B. Sait Erda'yı 
seçmiş ve yeni umum :nüdür dünden 
itibaren vazifesine başlamıştır. 

Amerika Cümhuriyetleri 

Bugünkü Meclis 
Büyük Millet Meclisi 12 temmuz 

tarihli toplantısında verdiği kararla 
bugün aaat 15 te toplanacaktır. 
Meclisin bugünkü toplantısına ait 
ruzname ikinci sayf amızdadır. 

Lord Halil aks' ın 
verdiği nutuk 

Amerika' da 
İyi karşılandı 

N cvyork, 23 a.a. - Royter ajansı bildi
riyor: Nevyork gazeteleri Lord Halifaks
rn nutkunu tamamen dercetmekte, ve lehte 
olarak tefsir eylemektedir. Mezkur nutuk, 
Havana Panamerikcn konferansına dair 
havadislerle birlikte, ilk sayfayı işgal et -
mcktedir. Ncvyork Times ile Herald Tri
bunc gazeteleri nutku tamamen neşretmi~ 
terdir. 

Bütün gazeteler, Lord Halifaks'ın B. 
(Sonu 4. üncü sayfada) 

Karpallarallı'nda 

muhtar bir voyvo ahk 
Budapeşte, 23 a.a. - Başvekil Kont 

Teleki, bu sabah mebusan meclisinde 
Rütenya'nın muhtariyetine müteal
lik bir kanun layihası tevdi etmiştir. 
Bu kanun, Karpatlaraltı mm takasın· 
da bir voyvodalık ihdas etmektedir. 
Bu muhtariyeti, bu mıntakanın anava
tana ilhakını müteakip naibi hükümet 
amiral Horty vadetmiş idi. 

Garp nısıf 
küresinde 

Avrupa müstemlekeleri 
üzerinde bir himaye 
tesis etmek isi iyorlar 

.-················································································-. . . 
Amerikan hariciye nazırı pan

ameriken konferansında bir 

nutuk irat ederek Amerika ü

zerine çöken tehlikeyi anlattı. 

La Havana, 23 a.n. - Royter: Amerika 
devletleri konferansında söz alan B. Cor
dell Hull, garp nısıf klircsindekl Avrupa 
mtlstemlekelert üzerinde Amerika cllmhu· 
riyetlerinin müşterek bir himaye tcsie et
meleri teklifınl Amerika hl\kilmetınln tas
vip Plli.ıtini beyan etmiştir. 

B. Hull sözline şöyle devam etmiştir: 
Ilu rnll!'<temlekelerl zaptetmek veya lıl'ı

klmlyettmlzl onlara teşmil etmek veya bu 
(Sonu J. ürıcu <öavlada) 

Hariciye Vekilimiz 

Ödemiş'e gitti 
İzmir, 23 a.a. - Hariciye vekili 

Şükrü Saraçoğlu bu sabah hususi bir 
otorayla Ödcmiş'e hareket etmiştir. 
Vekil Öucmiş'te bir müddet istirahat 
edecektir. 

~ Vitrin müsabakasında kazananlar ~ . . 

Otuzuncu Yerli Mallar Haftası münasebetiyle Ankara d ı y pıt ın vıtı iıı mıhın. 
bakasında muvaffak olanlara dün Ticaret ve Sannyı Odasında mtiktı.fat ve madalya
lar verilmiştir. Yukarıdaki resimde dUnkU törende bulunanları görüyorsunuz. Bu hu
sustaki tafsllAt ikinci sa.ytamızdadır. 
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Bir bayram günü 
111111111111111111111111111111111111 

Ha aya kav ıştuğumuz gün 
Bundan bir yıl Önce, Türkiye'nin öz parçası olan Hatay, gene Türki

ye'ye dönmüş, senelerce gurbet diyarında çektiği anavatan hasretini 
dindirmiş, ve bizim bir vilayetimiz olmuştur. Hatıranızda geçen sene
nin bugününü canlandırırsanız, şimdi de Hatay'a tekrar kavuşmanın 

bütün heyecanını içinizde, bağrınızda sıcak sıcak hissetmeğe başlarsı -
nız. Senelerce, anavntandan uzak, hudut taşının sert ve somurtkan su
ratı arkasında, hüriyetsiz, istiklfılsiz, ve başkalarının keyfine, başkala
nnın arzusuna ve başkalarının istismarına tabi bir şekilde yaşamanın 

azabını düşünün! Bu azabı 250.000 türk vatandaşı büyük acı ile çek -
miştir. ·Ve onun bu acısı karşısında 17 milyon türk, içi burkularak, 
yüreği parçalanarak bu hasrete katlanmıştır. Nihayet hak yerini 
bulmuş, geçen sene dün, Hatay'daki son işgal kuvetleri, bayraklarını 

devşirip paket yapbktan sonra ayrılmışlar. Bundan sonra türk bayrağı 
kendi türk, sütü türk olan vilayetimiz Üzerinde dalgalanmağa başla

mıştır. işte bugün, türk bayrağındaki hilalin yüzünün bir kere daha gül· 
düğü gündür. 

Hatay'ı, biz kuvetle değil, fakat kuvetli bir Türkiye'nin hakkı herke
se kabul ettiren mantığı, ahlakı ve fazileti ile tekrar kıt.zandık. Hatay 
zaferi, bu itibarla, milli emniyet ve milli .hudutlarımız dahilinde güttü'
ğümüz sulh siyasetinin de bir zaferidir. Hiç bir kimseyi incitmeden, hiç 
bir kimseyi kırmadan, hiç bir sözümüzün aksini yapmadan, Hatay Tür
kiye'ye yeniden dönmüş, Hataylı kardeşlerimizi bağrımıza basmışızdır. 
Hatay'la, anavatan arasındaki hudut taşlarını, ağrısız birer diş gibi ııök
tük. Nasıl ağrısın ki zaten bunlar takma dişlerdi! 

Bu vesile ile bütün dünya bir defa daha görmüştür ki, Türkiye milli 
haklarını elde etmek için bile imkan olduğu zaman yalnız bir tek vası
ta kullanıyor: o da sulh! Fakat sulhu korumak için de kuvetli olmak, 
ve sulhu temin için de kuvetli kalmak gerektir. 

Bugün ise, dünden dnha kuvetliyiz, yarın bugünden daha kuvctli ola
cağız. Çünkü vazifelerimizi ve haklarımızı müdrikiz. Ancak milli hu· 
dutlanmız dahilinde İstiklal ve topraklarımızı daima müdafaaya hazır 
bir vaziyetteyiz. Ve buna hacet kalmadığı bir zamanda, bugün olduğu 
gibi, çalışarak, daima İstihsali arttırarak, daima toprağı ekerek, ve dai· 
ma ektiğimizi biçerek, hür ve ne§e içinde, huzur içinde, şevk içinde işi
mize ve gücümüze devam ediyoruz. Endişemiz yoktur. Çünkü kuvetli
yiz, çünkü çalı§ıyoruz. 

Lozan bayramı 

kullu olsun 

Mümtaz Faik FENiK 

Bir lôstik fabrikasında 
feci bir yangın 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Eyüp'te 
Bahariye caddesindeki Histik fabrika-

(Başı ı. ıncı sayfada) sının boyahane kısmında kazan parla-
kar~~larında!'dı. . .. .. .. j mış, alevler daireyi sarmış, fabrikanın 

Turk davasının ateşlı mudafıı lno- teknik şefi İsak ile işçilerden İbrahim 
nü, türk kahramanlığının, zekasının muhtelif yerlerinden çok ağır bir su
ve azminin sebbolü olan İnönü ay· rette yanmışlardır. Hayatları tehlike
larca konuştu ve bu yerine göre ka- dedir. İştial esnasında felakete uğrı
d~f~ gibi Y_~muşak: yerine gör~ kaya yan arkadaşlarına yardım iç_in gelen 
gıbı sert turk evladını, Lozan da da fabrika idare müdürü Kamil ile işçi· 
alt edemediler. Dünya, imdi onu, lerden Si'ıdi vc. Refet de yanarak ya
bütün seHibetiyle ve milli sevgi ve ralanmışlardır, ateş bastırılmıştır. 
saygılarımızın mihrakı halinde Türk Tahkikat devam etmektedir. 
milletinin başında selfimhyor. Lozan, 
ebediyet gibi derin, umman gibi ge- G 'd k f J 
niş olan Türk tarihinde bir dönüm erze e On erans ar 
noktası, bir fasıl başıdır ve bu ese
rin baş kahramanı, bu dönüm nokta
sında "İnönü,, adlı bir selabet remzi 
halinde duruyor. 

Memleket bugün, 17 milyoniyle 
tenlik içindedir. Bu şenliğin büyük 
ıebebi, Lozan'ın muzaffer boşmurah
hasını, Milli Şef olarak başımızda 

görmek bahtiyarhğıdır. Maziyi bilen 
ve istikbale hakim Türk milleti, bu
gün haklı olarak bayram yapıyor. Bu 
bayram neşesi içinde benliğimize hS.
kim olan hissi ifade ederken ayrıca 
bahtiyar oluyoruz: Lozan kahrama
nına, sevgili Milli Şef 1nönü'ye min
net ve tazim ! 

Ankara Halkevindeki merasim 
Bugün bu mesut yıldönümü mü • 

nasebetiyle bütün memlekette şen· 
tikler yapılacak, ve Türkiye'nin hü
riyet ve istiklalini medeniyet dünya· 
sının hukukan kabul ettiği bugünün 
büyük manası tebarüz ettirilecektir. 

Ankara Halkevi de.. l..ozan sulhu
nun yıldönümü münasebetiyle güzel 
bir program hazırlamı§tır. Progra • 
ma göre yarın saat 19 da Halkevİn· 
de bir merasim yapılacaktır. Mera
simi, Yazı işleri Müdürümüz Müm
taz Faik Fenik bir hitabe ile açacak, 
bundan sonra şair Behçet Kemal 
Çağlar bir şiir okuyacaktır. Bunu 
müteakip halka filmler gösterile· 
cektir. Sonra Karagöz oynatılacak. 
tir. Bütün Ankara halkı bu törene 
diı\•ctlidir. Merasim Halkevi önün -
deki sahada yapılacak ve ayrıca 
mızıka da bulunacaktır. 

Üniversite'de lozan günü 
İstanbul, 23 (Telefonla)-Oniversi 

tede yapılacak Lozan gününün prog
ramı tesbit edildi. Merasime istiklal 
marşiyle başlanacak. Rektör, Lozan 
sulhunu anlatacak, doçent Yavuz bir 
konferans verecek, hukuk fakültesi 
gençleri tarafından da müteaddit nu
tul:lar söylenecektir. 

İskender11n'da yüzme 
birincilikleri 

İskenderun, 23 a.a. - Türkiye yüz
me birincilikleri için Hatay'da yapı
lan Akdeniz grupu seçme müsabaka
ları büyük bir intizam içinde netice
lenmiştir. Neticede 102 puvanla Mer
sin birinci, 97 puvanla Hatay ikinci, 
46 puvanla Muğla üçüncü, 36 puvan
~ Seyhan dördüncü olmuşlardır. 

Gerze, 23 a.a. - Gerze parti idare 
heyetinin köyler için tertip ettiği 
dünya vaziyeti, para;iütçülük sabotaj 
ve zürrai kalkınma mevzulu konfe
ransının sekizincisi pazar günü Çakıl 
dak merkezinde on köy halkının iş
tirak ettiği bir toplantıda verilmiş 
ve bu toplantı türk köylüsünün milli 
Şefin etrafında tam bir iman bağhlı· 
ğı ile topluluğunun açık bir iradesi 
olan içten tezahürata vesile olmuş
tur. 

Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 
Teşekkürü 

General Nihat Anılmış'ın eşi Bayan 
Güzide Anılmış tarafından her vakitki 
yardımlarına ilaveten dün de Keçiören 
Gocuk Yuvasındaki yavrulara sarf edil
mek üzere Kurumumuza onbeş lira te
berru edilmiştir. Yurt yavruları hak . 
kında her zaman vaki yüksek ilği ve 
muhabbetlerine Çocuk E-"rgeme Ku -
rumu Genel Merkezi aleni şükranları
nı bildirir. 

Toplantıya dôvet 
Fakir talebeye yardım cemiyeti 

reisliğinden : 
Fakir talebeye yardım cemiyeti u -

mumi heyeti 30. 7. 1940 salı günü saat 
lb.30 da cemiyet mcrkezı olan İsmet
pasa mahallesi Atiklar -;okak 41 numa
rada toplanacaktır. Rüzname şudur : 

1- Senelik idare heyetı ve mıirakip
leı teftiş raporlarının okunması, 

2- Geçen yıl bütçesinin tetkiki ve 
yeni sene bütçesinin tanzimi, 

3- İdare heyetinin ibrası, 
4- Yeni idare heyeti ve mürakipler 

secimi, 
Muhterem azanın teşrifleri rica olu

nur. 

Bir limon yüzünden 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Bir li

monu 5 kuruşa satan manav Nesim, 
mahkeme karariyle tevkif edildi. 

Mülga Şeriye Mahkemelerine 
ait siciller 

Adliye vekiileti, şeri mahkemelerin 
ilgasından sonra asliye mahkemeleri
ne devredilmiş olan sicillerin ne su
retle ve nerelerde saklandığını, mu
amele itibariyle bu siciller için mü
racaat vaki olup olmadığını ve mu
hafaza edilen bu sicillerin hangi ta
rihlere ait bulunduğunu müddeiumu
miliklerden sormuştur. 

uı;us 

.1•·····································'-. 
SUDA HAYAT VARDIR! 

Ankara Çocuk Sarayı, Çocuk 
bahçesindeki Yüzme Havu -
zunda muallimin nezareti al-

Hamiyetli 

bir Türk kadını 
tında hergün yüzlerce çocuk Aydın, 23 a.a. _ Türk havacıh~ı-

Mesut bir yıldönümünde : 

Lozan za'~ri ve 
istifade etmektedir. Yavrula- nın inki~;ıfına yardı'.'11 olma'i: ü?ere 
rınızı suya alıştırmak için siz : Köşk nahıyesinin Başçayır köyünden 1 
de çocuklarrmzı ~etiriniz. : Nafiz.: Çetiner, bugUn Aydın lıava 

Çoc.uk Esirgeme Kurumu : kurumuna lıeş yüz lira teberru etmiş
••• tir. Bu kıymetli tilrk kadını birkaç 

Genel Merke:zi 

kapitü ôsyo ' 
1 

Salaeddin KARANAKÇ1 

24 temmuz, Lozan sulhunun yıldö
nümüdür. Bugun on sekiz milyon 
türkün müşterek bir heyecan ve mü~
terck bir ı:;evinçle kutladığı Lozan, 
mevcut bütün sulh muahedelerinden 
farklıdır. Lozan, kazanan veya kay
beden iki ordu veya birbirleri ile bo
gazlaşan birçok milletlerin akdettik
leri bir sulh muahedesi değildir. Esa
sen Lozan'ı mücerret bir sulh mua
hedesi olarak tetkik ve mütalea et
mekte asla isabet yoktur. Zira Lo
zan, altı yüz senelik bir tarihin tas
fiyesi, büyük fakat mütevazi bir da
vanın, haris ve hasis birçok iddiaları 
yenmesidir. Lozan, lsanın doğuşu, 
Muhammet'in hicreti; İstanbul'un 
fethi gibi insan tarihinin mühim bir 
dönüm noktasıdır. Yüz milyonlarca 
insanı batıl tt:lakki ve itiyatlar
dan kurtaran, anlamak istemiyenlerin 
yüzüne hakikati bütün vuzuh ve ka
tiyetiyle vuran bir dönüm noktasıdır. 
Lozan, tecezzi kabul etmez bir kül; 
birçok fasılları ihtiva eden mühim 
bir eserdir. Biz; bu yazımızla bu mü
him eserin kapitilasyonlar faslını tet· 
kik ve mütalea edeceğiz. 

leketindeki ortodokusların lı 
hakkını kazandı. Rusya bu hıl 
Eflak ve Buğdan işlerine mı> 
ve yunan istiklfiline matfıf olan 
ya cemiyetinin mesaisini hiına} 
mek suretiyle kullandı ve bu ıı: 
haleler rusların Kars'ı, Ardı> 
Beyazid'i ve Erzurum'u zapt.e 
Trabzon'a ve Rumelinde de Edı 
kadar inmeleriyle neticelenen 

Ü 
: ay evel de gene hava kurumuna yüz 

"""•••••••••••••••••••••••••••••••••11•r lira teberrü eylemişti. 

Bugünkü Meclis 
Büyük Millet Meclisinin bugiı.nkü ruz -

namesinde aşağıdaki maddeler vardır: 
Orman umum müdürlilgü 1937 mali yılı 

hesabı katisine ait mutabııkat beyanname -
sinin sunulduğuna dair divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresiyle orman umum müdur
lüğü 1İJ37 yılı heı;nbı katisi hakkında ka -
nun lfiyihusr ve divanı muhasebat encüme
ni mazbatası. 

İkinci müzakeresi yapılacıı.k maddeler: 
1 - Askerlik kanununun ceza faslına bir 

madde ilavesine dair '1nnun layihası ve 
milli müdafaa encümeni mazbatası. 

2 - Ecnebilerin Türkiye'de ikamet ve 
seyahatleri hakkındaki kanunun 16 mcı 

maddesine bir fıkra ilavesine ve 30 uncu 
maıldesinden 26 rakamının çıkarılmasına 

dair kanun layihası ve dahiliye ve adliye 
encümenleri ma7.bataları, 

3 - Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadıilüne dair 3656 sayılı kanuna 
baglı 1 sayılı cetvelin Maarif Vekaleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkı•da ka
nun lly ihaın ve maarif ve bütc;e encüll!.en
leri mazbataları. 

4 - Orman umum müdürlüğü t~killit 

kanununa ek kanun layihası ve ziraat ve 
bütçe encümenleri mazbataları. 

Birinci müzakeresı yapılacak maddeler: 
1 - Dahiliye memurları kanununa ek ka

nun layihası ve bütçe ve dahiliye enciımen
leri mazbataları. 

2 - Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban -
kası kanununa bazı muvakkat maddeler ek
lenmesine dair kanun layihası ve iktısat, 

maliye ve bütçe encümenleri mazbataları. 
3 - Muhtelif su işleri için sarfedilecek 

paranın sureti temini hakkındaki 3483 nu -
maralı kanunun 2 inci maddesinin tadiline 
dair kanun layihası ve naha, iktısat ve büt
çe encümenleri mazbataları, 

Çağrı 
X Divanı Muhasebat encümeni 

bugün 10 da toplanacaktır. 
X Arzuhal encümeni bugün saat 

10 da toplanacaktır. 

İıparta Halkevinde 
güzel ~ahımalar 

tsparta, 23 a.a. - Halkevinin bütün 
kolları hummalı bir faaliyet ve geniş 
bir mesai programı içinde çalışmala
rına devam etmektedirler. Bugüne 
kadar evde, muhtelif tarihlerde ikma
le kalan okul çocukları için muhtelif 
kurslar açılmış ayrıca kızlarımızın ev 
işlerindeki bilgilerini arttırmak gaye
si ile dikiş ve nakış kursu ve yurt mü
dafaası bakımından faydası mülahaza 
edilen motör ve makinistlik nişancılık 
ve atıcılık kursları ihdas edilmiştir. 
Kurslara devam edenlerin sayısı bü -
yük rakamlara baliğ olmakta ve bun
ların kırtasiye ve sair ihtiyaçları 
Halkevi tarafından temin ve tedarik 
edilmektedir. Yurddaşların sağlık iş
leri ile de alakadar olan Halkevimiz 
meccani bir tedavi odası açmış bura
da muayene edilenlerin ilfiçları da yi
ne ev tarafından temin olunmakta -
dır. 

Köycülük kolu da iki haftadanberi 
Merkeze bağlı köylere giderek köylü 
vatandaşların sağlık durumlarını tet -
kik etmekte ve onlarla her bakımdan 
faydalı konuşmalarda bulunmaktadır. 

İzmir turistik yollar 
inşaah duruyor mu ! 

İzmir, 23 a.a. - İzmir turistik yol
larını inşa etmekte olan Reji General 
şirketinin Fransa'daki son vaziyet do
layısiyle kredi temininden aciz bir 
hale geldiğini ve inşaatı tatil mecbu
riyetinde kalacağını vilfiyete bildir -
miştir. Keyfiyet tetkik olunmaktadır. 
Gazetel.er şirketin haksız olduğunu ve 
esasen inşaatı gayet ağır yürüttüğünü 
yazarak şikayette bulunmaktadırlar. 

Vilayet şirketten yeni izahat istemiş
tir. 

Çorum'da hasat işleri 
Çorum, 23 a.a. - Vilayetçe alınan 

tedbirler neticesinde çiftçilerimiz ha
sat işlerini çok ileri götürmüşlerdir. 

Mahsul vaziyeti geçen senelere naza.: 
ran bereketlidir. 

İzmir Fuan'na gelecek 
yolculara kolaylık 

İzmir, 23 a.a. - Yunan devlet de -
miryolları idaresi İzmir fuarına gele
cekler için geçen yıllarda tatbik etti
ği tenzilatlı tarifeyi bu sene de tat
bik edeceğini fuar reisliğine bildir -
miştir. 

Vitrin müsabakasında 

muvaffak olanların 

mükôfatlan verildi 
Otuzuncu Yerli Mallar Haftası mü· 

nasebetiyle Ankara'cla yapılan Vitrin 
müsabakasında muvaffak olanlara dün 
Ticaret ve Sanayi Odasında mükafat 
ve madalyalar verilmiştir. 

Tören, Bn. Makbule Eldeniz tara . 
fından söylenen güzel bir nutukla açıl 
mış, bundan sonra mükafat tevzii ya
pılmıştır. 

Merasimde Ticaret, İktisat Vekalet· 
!er~ yüksek memurları ve şehrimiz ma. 
li ve iktisadi müesseseleri ileri gelen
leri hazır bulunmuşlar ve törenin so
nunda davetliler izaz edilmişlerdir. 

Yerli Mallar Pazarı ile Yün ve İpek· 
is fevkalfide sarı ve beyaz madalya ile 
ayrıca bir takdirname almıştır. 
İsmet İnönü Enstitüsü beyaz ve sarı 

madalyalar ile yüz lira mükafat almış· 
tır. 

Ayrıca kendi branşlarında fevkaia· 
de derece alan 12 ve güzel vitrin tan· 
zim eden 33 firmaya madalyalar veril
miştir. 

Antep Fıstık tarım 

kooperatifinde 
Gaziantep, 23 a.a. - Antep fıstık 

tarım kooperatifleri birliği esas mu· 
kavelenamesi bugün ticaret odası iç
tima salonunda vali ile ticaret vekale
ti mümessilinin huzuriyle ve koope -
ratifler mümessillerinin iştirakiyle 

merasimle imza edilmiştir. 
Bu vesile ile söylediği bir nutukta 

vali teşkilat asrı olan bu devirde mün
ferit mesainin muvaffak olmasına im
kan olmadığını bu yüzden türk köy
lüsünün alınteri ile istihsal eylediği 

fıstıktan şirıcliye katlar yabancı muta
vassıtlarm faydalandığını, lıu değerli 

mahsulümüzün adını bile değiştirerek 
şamfıstığı denildiğini tebarüz ettir -
miş ve birlikten daima hayırlı ve be
reket doğar, cümhuriyet hükümcti 
müstahsili daha çok faydalı kılmak 

maksadiyle birçok ihraç mallarımız i
çin birlikler kurmuş ve bunlardan çok 
iyi randımanlar alınmıştır. Fıstık bir
liğimizden de yakın zamanda bu ha
yırlı neticeyi alacağımızdan eminiz, 
demiştir. 

Köy enstitüler avan projeleri 
müsabakası devam ediyor 

Memleketin muhtelif yerlerinrle açılan 
köy enstitüleri için yaptırılacak yeni b•na
ların avan projeleriyle vaziyet planları üç 
ay evel memleket mimarları arasında mil • 
sabako.ya konulmuştu. Bunlardan Antalya
ya 17 kilometre u:ı:akta Aksu koy enstitüsü
ne ait müsabaka 15/temmuz/940 tarihinde 
sona ermili, 18/ temmuz/ 940 tarihin.de top
lanan juri bu müsabakaya iııtirak eden mi
marların eserlerini tetkik ederek birinci, 
ikinci ve üçüncüyü seçmiştir; 

Jüri, ilköğretim umum müdürü Hakkı 
Tonguç, Maarif vekilliği başmufettişi Dr. 
Celal Otınan, Nafıa Vekilliği mümessili 
Sinan Mimaroğ!u, yüksek mimarlar birli -
ği mümessili Hüsnü Tümer, talim ve terbi
ye azasından Enver Ziya Kara!, Maarif Ve
killiği müfettişlerinden Hayrullah Örs'ten 
teşkil edilmiştir. 

Müsabakaya iştirak eden mimarlardan 
teklifini 11157 rümuz ile veren yüksek mi
mar Asım Mutlu'nun eserleri şartnameye 
uygunluk, mahalli malzeme ve stili göz -
önünde tutuş, binaların cephelerini meltem 
ve Manaviat rüzgarlarını nlııcak ~ekilde 
tertip ediıı, müessesenin gayesine göre bi
naların heyeti umumiyesini en iyi yerlere 
getiriş, yolları arazinin tabii durumuna 
uyduruıı bakımlarından kusursuz bulwı -
muş ve birinci olarak seçilmiştir. 

Mimar Fazıl Aysu ve yardımcı Şinasi 
Şahin Giray'ın eseri ikinci,. mimar Necmi 
Ateş'in eseri de üçüncü sayılmıştır. 

Köy enstitüleri binaları için açılan mü
sabaka devam etmektedir. Diğer enstitü -
lerin müsabaka müddetleri liU tarihlerde 
bi teccktir: 

Malatya (Akçadağ) 10/Ağustos/940, 
Trabzon (Beşikdüzü) 15/A~ustus/940, Ba
lıkesir (Savaştepe) 24/ağlıstos/94-0, Koca
eli (Arifiye) 16/ eylul/940, Isparta (Gönen) 
14/ilkteşrin/940, Kayseri (Pazarören) 4/ 
sonteşrin/940, Kastamonu (Gölköy) 14/ 
sonteşrin/940, Seyhan (Düziçi - Hanıniye) 
16/ilkkanun/940, Kırklareli (Bedirli) 30/ 
ilkkinun/ 940, Eskiliehir (Çifteler: Mah -
mudiye ve Hamidiye) 2/sonkanun/ 940. 

Bu müsabakalarda birinciye 2.000, ikin
ciye 1.000 lira mükafat, üçüncü ve dordün
cüye 150 şer lira zaruri masraf karşılığı 
verilecektir. Müsabaka şartnameleri viHi.
yet maarif mü.dürlüklerinden, enstitü mü
dürlüklerinden, vekillik ilk öğretim umum 
müdürlüi\Unden ö~renilebilccektir. 

Kapitilfisyonun aslı İtalyancadır. 
Capitülatione kelimesinden gelir. İ
talyanca kapitilasyon, muahede ve 
taviz manalarını ifade eder. Tarihi
mizde Osmanlı devleti ile muhtelif 
devletler arasında aktedilmiş birçok 
kapitilfisyonlar varsa da bunların me
tinlerinden mahrumuz. 

Sultanların mahiyet ve manası an
laşılmıyan bir muvafakat ile ecne
bt devletlere bahşetmiş oldukları ka
pitiiasyonlar, bilahare devletin istik
lali ve muhtarlığı ile taariz teşkil e
den bir icap, bir mecburiyet halini 
almıştır. Osmanlı devleti ilk kapiti-
15syonu, lstanbulun fethinden aşağı 
yukarı bir asır evel, Saragoza cümhu
riyeti ile akdetmiştir (1351). Bu ta
rihten sonra 1391 de Eflaklılar, 1460 
da Toskanalılar, 1480 de Venedikli
ler le muhtelif kapitilasyonlar akte
dilmiştir. 

Fransa ile ilk kapitilasyon en ku
vetli Osmanlı padişahı, Kanuni Sü
leyman zamanında akdolunmuştur. 
(1535). Gerek Fransa ile ve gerek bu 
tarihten evel diğer devletlerle akto
lunan kapitilasyonlara nazaran akit 
devletlerin, Osmanlı ülkesindeki te
baları serbest surette ticaret yapacak
lar, bazı haraç ve vergilerden muaf 
tutulacaklardı. Bu ecnebi devlet te
bası arasında ticaretten mütevellit 
davalar, alfıkadar kral, prens veya re
isicümhurlar namına kaza selahiyeti
ni kullanan konsoloslarla bu devlet
lerin telıasından iki kişi tarafından 
teşekkül eden mahkemelerde rüyet 
olunacaktı. 

Fransa'dan sonra 1580 senesinde 
İngiltere, 1612 yılında Hollanda; 1718 
de Avusturya, 1737 senesinde Rusya 
ve Prusya 1782 de İspanya, 1783 de 
Portekiz, 1835 de Yunanistan, 1861 
tarihinde !talya, ahkam itibariyle 
.Fransa ile aktolunana benzer kapiti
Hisyonlar akdettiler. Her hangi bir 
devlete tanınan bir hak, diğer devlet
ler için de tanınmağa lıir vesile ve 
hak oluyor ve kapitilasyonlar yıl geç
tikçe çoğalıyor ve yenileniyordu. 

Kapitilasyonları ı:;iyasi, iktısadi ve 
kazai olmak üzere üçe av:ra',iliri.;l. 
Bu makalemizde yalnız siyas'i kapiti
lasyonlardan bahsedeceğiz. 

Bir devletin devletlik şaniyetiy
le tevem ve lıir kül halinde olan 
otoritesini istimal ve teşkilfıtı esasi
y..: kanununa, içtimai teamüllere· ve 
temayüllere göre vatandaşların sevk 
ve idare etmesi en tabii bir hukuk 
kaidesi iken, ecnebi devletler, padi
şahlarln akdetmiş oldukları kapitilas
yonlar sayesinde bizim dahili işleri
mize müdahale etmekte idiler. Bazan 
kanlı muharebeleri, bazan da hezimet 
}erimizi intaç eden bu müdahalelerı 
burada saymağa imkan yoktur. Dünle 
bugünümüz arasındaki farkı tebarüz 
ettirmesi itibariyle bir iki misal ver
mekle iktifa edeceğiz. 

Avusturya Mac_ ;stanla aktolunan 
Pasarofça (1718) ve Belgrad (1739) 
muahedeleri ile Avusturya, birçok 
eyaletler arasında, Osmanlı memle
ketindeki katolikleri himaye hakkını 
da kazanmıştı. Avusturya her zaman 
ve her vesile ile "Bosna ve Hersek
teki hıristiyanlar katli5.m edildi; 
Bulgaristandaki katolikler zulüm gör
düler,, iddiasiyle dahili işlerimize 

müdaht;!e etti. Bu suretle 1875 sene
sinde vergi vermemek yüzünden Her· 
sekte çıkan ve kendisi tarafından 

idare edilmekte olan isyanı bahane e
derek Hersekte kendisine bir hege
monya tesisine ve nazari hakimiyet 
sultanda kalmak üzere Bosna ve Her
sek'i filen işgal ve bir Avusturya eya
leti haline ifrağ etti. 

Avusturya gibi Rusya da küçük 
Kaynarca muahedesiyle Osmanlı mem 

sebep oldu (1829). 
Kırım harbini müteakip aktO ı 

Paris muahedesiyle (1856) O 
devleti ilk defa olarak Avrupa 
Jetleri manzumesine ithal ve ınil 
arası münasebetlerinde hukuk 
zuu telakki edildi. Bu muah 
akdinden bir müddet sonra iP 
da Maroniler Dürziler taraf 
katledildi. Paris muahedesini i 
yan Fransa bunu fırsat bilerek• 
kişilik bir ordu ile Lübnan çı 
bu havaliyi bir sene müddetle 
etti. 

Siyasi tarihimizde böyle 
p<'k çoıttur. 

Siyasi kapitilfisyonların iki11 
şekli de ecnebi konsoloslara 
len imtiyaz ve selahiyetlerdir. 
leketimizdeki konsoloslar, yal!\ 
balarının haklarını müdafaa et 
kalmazlardı. Onlar, aynı ıa. 

memleketlerinin müddeiumumi 
kimi ve icra kuveti vazifeler 
görmekte idiler. 1604 tarihli f 
kapitilasyonunun 25 ve 1680 1 

Hollanda kap:tilasyonunun 5 11' 

•.lelerine nazalan lıir Osmanlı ' 
daşını öldiırs.: bile ecnebi Y.ııl1 
tak:p olunamazdı. Konsolosh 
konsolosların ikametgahları, 1.ı( 
milel hukuk ahkamına aykırı 
hariç ez nı~mleket usulüne tS 
1740 tarihli fre;nsız kapitilıi:;yo 

bir maddesine göre konsolos. 
loshaneyi muhafaza ve )teli 

bahşolunan imtiyazları temiıı 
1 üzere konsoloshanede asker !Jı. 

rabilirdi. Yerli hıristiyanlard.t 
şirilen bu askerler müsellahtı· 
fransız konsolosu olmak üzerC· 
sız tebeası şahsi vergilerden ~ 
lar. Konsoloslar her türlü güfll. 
simlerinden azade idiler . .Meflll 
mizdeki diğer konsoloslarla 
tebasının da bu şekilde jmtİ) 
vardı. 

Lozan; kapitilasyonları bUtil 
ne ve hükümleri ile ortadan 1'8 

Lozan, muhteviyatı hazin bir 
olarak nesilden nesile intikal ' 
icabeden Sevr'i yırtmakla 1tı 
O bize, ecdadımızın Viyana Jc• 
na varıp bugün müstakil birer 
olan krallıkları haraca kesti1'1 

man ellerinden kaybettikleri 
kuvetini, devlet nüfuz ve şe't11 

verdi. 
Biz ancak Lozan'da müstakil 

deni bir devlet olmak zevk .,e 
canını tattık. Ne mutlu bize!" 

Mardin cezaevin 

a~ılan kurslar 
·ııd Mardin, 23 a.a. - Cezae\rı 

lan ve bir senedenberi devafll ' 
kuma ve yazma kursundan bin' 
fadeler ter.ıin edilmiştir. . d 

Bu kurslc.rın ikinci devresi~ 
rilmşi vı: buraya devam edı-n . 
küma ı:.ehadc. tı.ameleri veri1fl1~ 

Cümhur!yet müddeb:nurri5', 

rinde !.ıir trşebbüsü ile j}ınas s' 
o!an bu okuma yazma kıırsll 
de birka; ay içinde Mardit1 et 
bulunan vatandaşlardan okı.JY ~ı 
ma bilmiyen kimse kalmı yaca f\ 
kurslar mesaisinin tamamla 
müteakip mevkuf ve mnhki1ı111 
daşların uınu:r.1 bilgileri•1i '1~ 
için k:mfrransfal veril .reğc 
caktır. 

Yeni zelzeleiet 
·rı Kelkit, 23 a.a. - Bugı.ı ,00 

10.55 de beş saniye süren şı tı11 
gürültülü bir yer sarsıntısı 0 

hasar yoktur. 

*** s'' 
Trabzon, 23 a.a. - Bugiıl1 

0 
de burada dört saniye sUre11 ~ 
dette bir zelzele olmuştur. f'lıl 
tur. 

Lo A b" b" -adde ısansa ta ı ır ••· 
ı il 

Ankara, 23 a.a. - Yaba11c 
ihraç edilecek mahsulat ve rıı:~ 
lisansa tabi tutulması }1~11 
2/13477 sayılı kararname111 ı1' 
tatbikine mütedair taJirrıat11:r1 f 
kinci listesine gümrük . t 

11 
204 üncü pozisyonuna .gı~ci 
"şeker tortusu" ilave ed~~d1fı0ı 
maddeye lisans verilecegı b 



Cümhuriyetleri 

Garp nısıf 
küresinde 

rwA1'Ç1 Yrupa müstemlekeleri 

e 

Uzerinde bir himaye 

esis etmek istiyorlar 
<Başı 1. ınci sayfada) 

'k 
ı a~lert herhangi bir vekilde nüfuz 

be tına almak arzuRundn değiliz. 
\re:nber Avrupa Uıtilll!lnrı halle
'•zl a bir harp meydanında bu ihti
b 11.§mnlnr yapmak için bu mın -
!r tnlıbadcle maddesi olmaları-

lzi Clıniyeblllrlz. 
/~t garp nısıf kUreslnln sulh ve 
C llrşı ancak bir tehlike telakki 

Unku bu hal Amerika devletıe
Je hancınde bir yabancı sistemin 
~ 

1 
Ceğfnc dcltllet eder. 

'tttufln~ır ki bu mıntalrnlnnn hfill· 
ita erıni dcğiştirmeğl istihdaf e -
kalJ"tt, ister terk, ister devir veya 

ar tatbik edilen kontrollin ztı. 
C\inı lllası suretiyle olsun. bUtun A· 

hurtycUeri için derin ve fıcll 
bu lncvzuu teşkil edecektir. Bina -

1rnlışterek meselenin el birliği 
t ll dlişlınmekllğimiz asıldır. SU
:;2'Cddlitsliz harekete geçebilecek 

tkt uluıım:ıı ıyız. 
llrnlzin bUtUn Amerika cUmhu -

,~ıına ita edilecek mUşterek bir 
k inde olması telkin edildi. 

f ra ll hUkUmetl bu telkini kabul e -
iki!\ ~t dUştUğU takdirde lnfo.zına i§-
a ~ lf e de hazırdır. 

dir. 41lısi bir menfaat yok 
yaltı 

a e 
ıı bir mıntaka üzerinde milşte-
ıı21lret tesisi Amerika cUmhıırl

lıa birt için husust bir menfaat 
~l'e lıra getirmemelidir. Milşterek 

ilin hedefi biltUn Amerika mil· 
~e himaye altına alınan mınta -
~llat ve emnlyetlerine hAdlm ol-

at etmelidir. Bundan başka, ııe
~c eder etmez bu mıntaka bida
tı~llliyetınl iktisap etmell veya 

'aııı bizzat mUstaklrren idame e -
lirete gelince istıklll.ll lll'ın edil· 

~te 8. Hull, "emniyetimize karşı 
erıın<11 nısıf kliremlzin haricindeki 

1 l Qn doğarak hudııtlarımı:r. dnhi
crayı fanliyet eden tehditleri., 

" 1 tr ~"Bu meşum kampanyanın., ga-
bu nda ynnlııı fikirlere znhip ol -

hareket kendi menfaatleri uğ-
1 tı ı devletler tarafından Amerika 
bı erıııın temellerini dlnamiUe-

ıııı r teııebbUsttir, demtııtlr. 
bir ihtar mııhiyelindc olarak, ':1'r k!lşe1erlndc hUkilmcL tı•:ıek-

14 bıncııerini kemiren "ecnebi po
'ô~l eyaz karıncalarını.. tııaret e -

eline !ili suretle devam ctmiıı· 

~lanın menşe ve vUsatlnl çoktan -
lıtıtttık. Şimdi bizlere dUşen vazi
t.U:lkan cllmhuriyetınln tamami
'etı aıının tamamen korunabilmc

aıı kati bir harekele geçmektir. 

4'1'trerikan sistemi 
~~ı d:ı. hiç bir dost hUkllmct tA· 
~t ~az. Amcrlknhlıır arası sis -
~bılr lecnvilz t.eşcbbUsü teııkll ct
t ıı; diğer bir millete karşı bir gü

ahlyetınde değildir. Bu sistem 
taıntldaraa polltlkcuıına milstenit 

let <!ır. Gayesi, her cUmhurlyetln 
:\tıı Ve lstlklCılini korumaktan lba

!ıı. ~l"iknhlıır nrnsı grupu tı.zalo.-
~ btrisl bir he_gemonya aı7.USU

sUrmez. Fakat sair herhangi 
t ~nfından iddia edilecek bir he
~ 2lnı de reddeder. Bizim siste -

Ztlrnanlarda dUnynnın bazı kö-
e\>\ieuda getirilmiş bulunan ve bl

ll'ılzi bir misal olarak ileriye 
0Ian mahalli slynst sistemlere 

~ lle benzememektedir. Aralnrın
~ Otıdur ki, gene yegAne gayemiz 
erı ll!ıı.nmızı temin etmekten ibaret 

1 
sa.ır elyruıt sistemler bll~kls 

1 ~tn, aekerl işgallere ve hUr ve 
~ hınnn mllletlerln iktısadt ve 

n kumıerlne mntut bulunmakta 
ltıektedir. 

4
'1'trerika için tehlike 

Q ~ku esnasında B. Cordell Hull, 
!atı tuıı mıntakalarında ta11rlhat 
11 hUyUk fAclnnın Amerika mll-

'4 ~e bliyllk t<'hlike teşkil ettlği
!ll<l ıı-lın gec:tıkçe daha bArlz bir 

~~'Unu, k yflyeti vakti zama
ı..: tınıvcrl'k, g-enl' 'VRktl 1.amanlv
·~1 kovmnmaııın dn intihardan 

Y Olmı)·ncağını, kongreye teba
ı_ tir 
ll(l • 

bı: cUmhurtyetıerl, hariçten ge
l t'U tanrru:ı:a tmkt\n olduğunu, ve 
~I l'rıhuriyetlerf dahtırlen yıkmak 
\ııren idare edlle~ck ııucunııarın 
tı-11~ndutnınu kabul etmişlerdir 

11 ın gayesinin "bazı mllstaceı 
1~~8llt'clllebflmesl için lA:ı:ım ge

lttthaz etmek olduğtınu,. be-
' .ı;utkuna başlamış olan B. Hull, 
ıı <Jet etmiştir: Amerikan cllmhu

l'hal mlltalea etmeleri Ulzım 
t'Jı lııcl'l meselelerden birisi. pek 

,bl lllynsalannda husule gelmiş 
Ve tnd!Uı.t meselesidir. 

ltf .. 
1ı llşterek program 
·<:.ı11 

.. ~· 1~a~dakl mllşterek programın 
' ~ tı•ı teklif etti: 
llıaı~CSelelerde istişare itini tan· 
'ltt ve lktısJ.dt amerlkalılar a • 

.\ kon1ıtcnln !nıı.llyetlnin takvi-
llıotllt 
lla.ırı, an cUmhurlyetlerlnin hayat-

f t 'ı-~sı için satılmalıın bi.lyfik bir 
1~141 Cd<!n havaylci zaruriye Lmtl
. ~~ı:::-•nın elden çıkarılması ve bu 
it\ c-a1tını muvakkaten temin etmek 

~ıı.~ 1 kolaylıkların tayini. 
~\! et znrurıye satışına mUteal -

~~tr ~ın genişletilmesi suretiyle, 
~~tıı. c mUstehliklere D.dlUıne fi -

" . bıı )ıl',, 1ll1nre, Amerika milletlerinin 
: "1., ili YUkseltme.k için kullanıl
\ ~'l.~ n111todlardan bıı.lıecderek ik
-.~~ •·ı dllvlzlcr snhalnnncla d:ı.
~~'l"ı~nıerlke. de\·letleri arası iş -

lfıı nın kabulUnU teklif etml§ -
ıı cı 
141( ltılştır ki: 
~ l"llabUtun kararlan şiddetle. a

li'YltÇo icra ve J>irlblrlne yardım 
1 l'l e Amerika milletleri öyle 
ıı ~llr:lnfaa sistemi bınn edeblllr
~ıı 'Y('l!IDde bu devletlerden her 

~il<J~elecck tktısadi tahakkllm -
~ ıı~11ha., göstercbllecek iktıeadt 

~'tl'\ı <:rint koruyabilirler. Ame
lt ~a Ve)' a dünyanın herhangi 
v vcut lklısadt mUnnsebetle-

a lı ek istemiyoruz. 
lltıl niyet sahibi ve bizinlle bir 

ULUS 

dostluk havası ve adil ve samimi hal su -
retleri esası içinde ~alışmak letiyen, sulh
perver niyetli milletlerle bu mUnaaebetlerl 
inkişaf ettlrmeğe hazırız. Bunların he.ri -
cindeki her tUrlll münasebetlere karııı ken
dimizi mUda!nn edeceğimiz talılldlr. 

Harbı takip edecek devir 
Harbi takip edecek devirden bahseden 

Kanada'da 
İ ngi ite re için imôl 

edilen tayyare 

motörleri ve arabalar 

Almanya'ya 
büyük hava 

hücumları 
B. Cordell Hull, ticaretin büyük mikyasta 
arttınlamamnk imkt\nsızlıı'ı'tnın mıı.nası 
vtuıi mınlakaların parçalanrnnslyle harbi, 
harpten daha bü~·Uk bir dehşetin takip e -
deceğl demek olduğunu beyan etmiı,ıtir. Nevyork; 23. a.a. - Nevyork Ilerolt Berlin, 23 a.a. _ D.N.B. ajansı bil-

Tribune gazetesine gelen haberlere gö diriyor: B. Hull, nutkunun sonunda ııu beyanat
ta bulunmtı§tur: 

Amerika cUmhurlyetlcrl hiç bir yere 
~öz dikmiş değillerdir. Fakat hfıllhazır 
beynelmilel vaziyetin bizi tehdit eden teh
likelerini görmekten kendimizi menedemez 
Bu tehlikelere karşı tam ve uygUn mildıı.
faa tedbirleri almak tRBavvıınmday1z. Bu
gün cereyan etmekte olanların medeniye
tin teral<kislnde muvakkat bir inkıta oldıı
~nu znnnediyonız. Zannetmekte devam e
deceğiz. 

re. Ford fabrikası Michigan fabrika • Führer'in nutkunu söylediği gün o
larında İngiltere için tayyare motörü fan cuma giioiı, ingi)iz hava kuvetle
imalinden imtina etmiş olmakla bera- rinin gavri askeri hedefler üurine 
ber Kanada hududu haricinde Onta - yaptıkları hücumlarını ~oğalttıkları 
rio'daki Windsor'da bulunan diğer anlaşılmaktadır. 
fabrikası İngiltere'nin zaferini temin lpgilizler büyük miktarlarda bom
için gece gündüz çalışmaktadır. Fabri- balar atmışlarsa da. yaptıkları askeri 
ka tevsi edilmiş ve istihsali pek ziya- hasarat nispetsiz derecede hafif ol . 
de artmıştır. Sonbaharda büyük fabri- mu ·tur. Bu son günler zarfında bir-T eklil nasıl karşılandı ? 

Nevyork, 23 a.a. - Royter: B. Cordell 
Hull'ün nutku hakkında mütalca ytlrUten 
Nevyork Times gazetesinin Havana muha
birine göre, vaziyetin IRtikrarına lntızarcn 
garp nısıf kilresindekl Avrupa nıUstcnıle -
Jteleri Uzerine Cordelle Hııll'Hn tneııvvıır 
ettiği ııekllde mllşterek bir hlnıRye tesisi 
için kaU bir pltlnın çizilmesine Arj11nUnln 
riyaset ettiği bir kıRım Amerika cflmhurl
yetlerl tıırnfındnn mUteşekkll bir blolc ta
raftar değJldlr. 

kalar faaliyete geçmiş bulunacaktır k h" 1 k"" 1 "t dd"t d F d' , . • · ço na ıye er ve oy er mu ea ı e-
or un Kanada dakı teşkılatının mü- f t b b d d"l · f c·- ·· c 

1 11 
K d k a ar om ar ıman e ı mış ır. 

uru amp >e , ana a umpanyası •
1 

S · h" 1 da 20 21 t m 
h 

.. .. . aır şe ır er meyanın • • e • 
nrn alen 50.000 motorlu araha ımaliy- · TI b h · h" m 
1 

_ muz geccsı am urg şc rıne ucu 
e meşgul oldugunu, bunun 10.000 ni- d'l . · p _, b II B c · K .. .. . e ı mıştır. auer orn, agen, e -
nın anada hukumetıne ve 40.000 nin h S h · h' ı · d s 

İ • . • um ve c werın şe ır en e aynı u-
dc ngıltere ve dıger ingiliz impara - tl b b d d"l . t" 

w •• •• • • re e om ar ıman t ı ll"IŞ ır. 
torlugu hukumetlerıne aıt bulunduğu- 21 _22 t mm gecesi Wilhelmsha. 

Muharrjrln lılldlrdil!"ine nazaran, alman 
diplomatlan ve gayrı resmi mllşahltlC'ri 
garp msıf kllresindcki avrııpalılara alt 
mllstemlekC'leıin inglllzlerln eline dlişnıe
sine ınanl cılacıık her p!Anı Alnıanyanın 
mtlsail tilr tnrzdıı. karşılıyaca(;ı oayiasını 
yaymaktadırlar. 

n~ söylemişti:. .. ~mal planının ~ühim ven ve c:ssciu:ehirleri de bombardı· 
hır kıs~ını kuçuk tanklar teş~ıl et - nıan edilmiş ve b:rçok bombalar atıl
mıktedır. Cenup Afrikac;ı, Yenı Zelan-

Hull'un nutku iyi karıılandı 

Havana, 23 a.a. - Roytc: ajansı, 

B. Hull'un nutkunun delegeler tara
fından hararetle karşılandığını bil
dirmektedir. 

lngiliz gazetelerinin yazdıkları 

Londra, 23 a.a. - B. Cordcll Hull'
un nutku hakkında mütalca yuruteıı 
Daily Telegraph gazetesi şoyle yaz
maktadır: 

da, Hindistan ve M.ılezya şubeleri de 
imparatorluğa harp malzemesi imaliy
le meşguldürler 

Campbell, evel.emirde harp sipariş
lerinin imal edildiğini ve harp malze
mesi imalatının yüzde ellisini de as -
kerı arabaların teşkil eylediğini bildir. 
rr.iştir. Bu nisbet süratle artacaktır. 

Bir Alman heyeti 
Moskova'ya gitti 

Besarabya ve Bukovinadaki 
Bu nutkun manası hakkında her 

halde Berlinde yanlışlığa ~ah~l kaı- 1 Aımanlarm tahliyesi görÜ$Ülecek 
mıyacaktır. Garp yarı kuresındekı .. . 
Avrupa müstemlekeleri meselesine ge M?skova. 23 a.n. - _D.un. ~ayyare .. ıle 
• . Berlın'den buraya on ıkı kışıden murek-
lınce, "onlara katıyen dokunmayı· kep bir alman heyeti gelmiştir. Heyet, son 
nız kelimeleri daha manidar daha gunlerde, Romanya tarafından Sovyetler '.h 1 d ' birfliğine terkedilen Besarabya ve şimali 
sarı .. O amaz .ı. .. . . Bukovinada oturan alman ııslmdan ahalinin 
Muşterek bır mudafaa polıtıkası la· •nhliyesini müzakere edecektir. Bu tedbi

tin Amerikasının fazla istihsalatını ·in. ekserisi köylü olmak üzere yüz bin 

f tt
. k bir panameriken karte· 1 •dar insanı alakadar ettigi tahmin olun-

sar e ırcce ıak•ııdır 

lin vücude getirilmesiyle itmam edil- ' Bes~rabya' da Romanya ile 
diği zaman, alınanların cenubi Ame- S tl d h (" 
rikadaki fesatlarına faydalı bir dar- ovye e~.baradsı1n ? a a l 

b · d" ·ı · b b" k · mu a e esı e ın ırı mesıne se e ıyet verece tır. B"k 23 _ (D N B) B _ 
K f ı · - h ·· 1.. ~d· d u reş, a.a. , . , esa 

on erans, ıarıcı er tur u t~·· ı e b 'd R ·ı s ti b" ı· -· . . . ra ya a omanya ı e ovye er ır ıgı a-
karşı, bırleşik bır cephe tesıs etmek a~ında bir nevi ahali mübadalesine başlnn
arzusu ile dolu bulunacaktır. mışt ır. Bu mübadele. siya6i noktai nazar

Ruzn:ı.menin en büyü~ ümulü olan lnra göre vulma gelmektedir. Bin besa-
abyalr romen, şimdiden Jııssy'ye gelmiş

meselesinin, panameriken iktısadi mü tir. Sovyetler birliğine gitmek istiycnler 
nasebat meseleleri teşkil etmektedir. le Galatz yolu ile mübadele olunmııkta
Atlantik denizinin her iki sahilinde, dır. Bunlar. bilhassa Besarabya'da doğmuş 

olan ve memleketlerine dönmek istiycn a-
öyle bir tarihi noktaya gelmiş bulu- meledir. 
nuyoruz ki, artık ekonomik planlar 
ve milli kalkınma projeleri, milli 
kadrolar dahiline sığdırılamamakta
dır. An)erikan politikasının düşman 
arazisinin ingiliz donanması tarafın
dan bloküsüne mani olmasından kork 
mak için hiç bir sebep yoktur. Mü
himmatın başka yollardan bu arazile
re varmasına mani olmak için alınacak 
tedabire de mani olunmasına sebep 
yoktur. Büyük Britanyanın Atlanti
kin öte sahilindeki dostlariyle bağ
larını sıkıştırmakta menfaati vardır. 
Böyle bir keyfiyet, Hitlere karşı mü
cadele etmek azminin müşterek oldu
ğunu isbat etmektedir. 

Çin sahillerine 

yapılan hücum 
Changai ; 23. ;ı.a. - Bahriye nezareti 

namına söz söylemeğe ;;elahiyettar bir 
japonyaJı şahsiyet, Çin askeri tesisa -
tını imha etmek üzere Mengpo mınta· 
kasında Chinhai'ye ihraç edilmiş olan 
japon bahriye müretteb-ıtının vazifele
rini ikmal ettikten sonra geri çekildik 
]erini bildirmektedir. • 

Mezkur şahsiyet, 10 Çin bataryası -
nın imha edildiğini söylemiştir. Ja -
ponya"nın hiçbir zaman Chinhai'yi iş
gal etmek niyetinde olmadığını, bu ih
raç ameliyesinin sırf Çin sahillerin -
den japon ablukasına mani olunması -
nın önüne geçmek maksadiyle yapıl -
mış olduğunu ilave etmiştir. 

B. Ruzv.elt'in istediği iktısadi teş
riki mesai, hiç şüpheıoiz Amerika için 
olduğu gibi Avrupa için de lazım o
lar. teşrikimesaidir. Amerika millet
lerinin bu yoldaki terakkileri, hüri
yet esasına dayanan bir Avrupa siste-

~:k d~~::~~~;.nleri teşvik eden bir ör- 1ngi1 izler Almanlardan 

Almanya Amerika'ya 
yaklaıamıyacak 

Nevyork, 23 a.a. - Nevyork He
rald Tribune gazetesi, Havana'da B. 
Cordell Hull'in vt.ımiş olduğu nutuk 
hakkında mütale'1 dermeyan ederek 
şöyle yazmaktadır: 

Garp yarı küresindeki ecnebi müs
temlekelerinin Almanyaya intiirali 
ihtimalleri tamamen bertaraf edilıııiş
tir. B. Hull, böyle bir intikale nıanı 
olmak için icabında kuvete müracaat 
edileceğini söylemiştir. Bu beyanat, 
Almanyanın Atlantik denizinin bu ta 
rafına ayak atmasına mani olmak 
hakkındaki \merikan azmini daha 
vazih · }maktadır. Pl:n T:avana'da 
ittifak}~ kabul edildiği takdirde, Al
manya bizim .ırı kiiremiz haricin
de kal~ası lüzu:ııu tebliğ edilecektir . 

İran hükümeti ile İngiliz 
ıirketi arasında ihtilaf 

Tahran, 23 a.a. - Pars ajansı bildi-

riyor: 
Maliye nezareti ile "Anglo - İrani

an Oil,. kumpanyası arasındaki ihti
laftan bahseden bugünkü gazeteler, 
uzayıp giden bu iş üzerinde asabiyet 
göstermekte ve hükümettten nihai ve 
enerjik tedbirler almasını istemekte

dirler. 
İran gazetesi, meselenin ehemiyeti-

ni kaydettikten sonra "her gecikme 
memleket menfaatlerine çok büyük 
zararları inta~ etmektedir,, diyor 

çok tayyare yapıyorlar 
T.ondra, 23 a.a. - Royter: Sunday Ti -

mes gazcteRlnln havacılık muharriri tara
fmde.n neşredilen enteresan bir makale, 1n
ıı:lllerenln yalnız başına Almanyanın ay -
!ık lnıruıı.tından fazla tayyare tmallne bııt· 
lamış olduğunu bildirmektedir. Almanların 
fı.?:ıınıt lmnlt\tı ayda 1800 olarak blldirll
miı,ıtlr. Bu lmt\l falkiyetl in~llz halkı ta -
rafından memnuniyetle kaydrdllmlştır. 

Bern'de bir cinayet 
Bern, 23 a.a. - Bern'deki İran as

keri heyetine de riyaset etmekte olan 
İran askeri ataşesi miralay Sadag Şey
bani mıiyetinde bulunan bir yüzbaşı 
tarafından katledilmiştir. Yüzbaşı 
bilahare intihar etmiştir. 
Aynı heyete meoııup bir binbaşı da 

kağtil tarafından yaralanmış ise de ya 
rası ağır değildir. Yüzbaşının fena 
ahlaklı olduğu ve memleketine gön -
derileceği için bu cinayeti işlediği 
söylenmektedir. 

Bir haftada batan 
ticaret gemileri 

Londra, 23 a.a. - Bahriy~ nezare
ti 14 temmuzda nihayet bul :ı hafta 
zarfında batan ticaret gemilerine ait 
listeyi vermektedir: 

32963 tonluk dört ingiliz vapuru, 
7335 tonluk tonluk müttefik vapur, 
20734 tonluk bitaraf vapur. 

Bu devre zarfında batan tonaj mik· 
tarı harbin bidayetindenberi kayde
dilen haftalık azami kaybın üçte bi-

mıştır. 

Cumayı cum<ırtesiye bağltyan gece 
zarfında. ingifö ler Führcr'in alicena
bane teklifine, alman arazısine müte
addit akınlar yc.pmak suretiyle cevap 
vermişlerdir Bu hücumlar esnasında 
18 sivil ölmiiş ve 23 kişi de ağır su
rette yaralanmıştır. 

Alman tayyareleri bo§una 
bomba atıyorlar 

Londra, 23 a.a. - Reuter: Daily Te
legraph gazetesinin bir muharriri, al
ınanlar tarafından hava baskınlariyle 
mühim hasarata sebep olunduğu iddia 
edilen bölgelerde bir teftiş seyahati 
yapmıştır. 

Muharrir diyor ki: 
Tonlarca bomba atılmış olmasına 

rağmen, maddi hasarat mühim değil
dir. Ve istinsalde ve imalatta kayde 
değo::r bir iı.kıta olmamıştır. Halkın 
maneviyatı mükemmeldir. Ölen ve 
yaralananların adedi cüzi bir şeydir. 
Askeri hedeflere hücum eden düşman 
tayyareleri yalnız avcıların değil, da
fi toplarının da mukabelesine maruz 
kalmakta ve bu şerait pek tabii olarak 
alman taarruz planlarını ehemiyetli 
surette bozmaktadır. 

Fabrikalar:ın suni surette örtülerek 
ve b?yanarak havadan gözilktniyecek 
_şekilde gizlenmesi işi o kadar mükem
mel yapılmııtır ki, bunun tesirini tec
rübe için uçan İngiliz tayyareleri da
hi fabrikaların mevkiini iyice bildik
leri halde aradıkları hedefi büyük bir 
zorlukla bulabilmektedirler. 

• 

lngilfere'ye yeni 

Avusfuralya 

kıfaları geldi 
Londrağ 23 a.a. - Orman ve demiryolu 

kıtaatı ve hasta bakrcı cüzütamlan de. da
hil olmak üzere Avusturalya takviye kıta
atı lngiltere'ye gelmiştir. Bunlar elyevm 
İngiltere'de bulunmakta olan avusturalyah 
kıtaata iltihak edeceklerdir. 

Sydney radyosu, mezkur kıtaatın sali-
men muvasala limanlarına gelmi& olmala

rı, nazilerin Büyük Britanya'mn ablukası 
hakkındaki iddialarının saçma olduğuna 
bir delil teşkil ettiğini söylemektedir. 

Macaristan' da 
ekalliyetler hukukuna 

karışılmıyacak 
Budapeşle, 23 a.a. - Macar başveklll 

Kont Telek! parltunento komitesinde söy
lediği bir nutukta, ı.racaristnnd:ıkl ekalll·. 
yeUer!n hukukun:ı kan§acak olan kimse
lere kar§ı şiddetle hareket edileceğini be -
yan etmiştir. HllkUmetin macar nazı par
tisi şefi B. Hııbay ile diğer bir nnzC mebu
su B. Vagon'un tarUarını talep eden nok -
tal nazarını muhafaza ettiğini ıırıve etmiş
tir. 

B. Telek!, hUktimet reisi sıfatlyle, mıı.
carların dıı.hlll işleri Uzerlne ve bilhassa 
mllllyetıere mlltedalr işler üzerinde, hiç 
bir ecnebi ta7.:ylkı mevcut olmadığını söy
Uyeeek vaziyette bulunduğtınu de. beyan 
etmiştir. Ekalliyetlerin hukuklarının Adl
ıtı.ne bir surette korunacağını llt\ve etmiş
tir. 

Yeni Çekoslovak 

hükümeti 
Londra, 23 a.a. - İngiliz başvekili B. 

Çörçil, bugün avam kamarasında, İngiliz 
hükümetinin yeni teşekkül etmiş olan mu
vakkat Çekoslovak hükümetini 21 temmuz
da tanımış olduğunu bildirmi$tİr. 

Letonyamn Sovyetler 

Birliğine iltihakı 
Riga, 23 a.a. - Parlamentonun ka

panış celsesinde seçilen yirmi delege
den mürekkep heyet, Moskova'ya gi
derek Letonya'nın Sovyetler Birliği
ne kabulü ha\ckındaki talebi yüksek 
sovyet meclisi divanına tevdi edecek
tir. Heyete Başvekil profesör Kirc
henstiens riyaset edecektir. 

-3-

Hatay'ın kurtuluşu 
(Başı 1. mcı sayfada) 

itibaren şehir baştan başa milli renklerle, bayraklar ve elektrik ışıklariyle 
süslenmiş, akın halinde milli kıyafetlerle köylerden gelen binlerce köylü 
şehrin ana caddelerini doldurmuş bulunuyordu. Bu sabah spor sahasında 

başlıyan merasimde ilk olarak Tarih Fakültesi mezunlarından Nahide Bal
cı kürsüye çıkmış ve günün büyük manasını anlatmış, onu diğ<:r hatipler 
takip etmiştir. 

En son olarak kürsiye çıkan vali 
Sökmensüer çok heyecanlı ve dakika -
l:ırca alkışlanan bir nutuk söylemiştir. 

Vali, Hatay davasının bir tarihçesini 
yaparak Ebedi Şefi tazimle anmış, da
vayı başaran Milli Şef'e şükranlarını 
ifade ederek demiştir ki : 

•· Bugün sulh içinde yaşıyoruz, me

suduz. Milli Şefin, B. M. Meclisi'nin 
ve hükümetinin etrafında tek bir yum
ruk gibi topluyuz. Eğer vatanın emni
yeti bir gün bizim de silaha sarılma -
mızı icap ettirirse Hatay davasının 
kahramanları olan sizleri ömafta bu -
h~caktır. Eğer vatan müdafaasında 

bozguncu kafalar, kara ruhlar kımıl -
dc.mak isterlerse bilsinler ki onları ol
dukları yerde boğacak büyük bir geri 
ordumuz vardır. Bu ordu büyük Türk 

İ11giltere'nin 

harp masra(ı 

Haftada 
57.000.000 
Sterling ! 

İngiltere' de yeni vergiler ihdas 
ediliyor bazılarının da 
nisbetleri fazlalaşıyor 

Londra, 23 a.ıı.. - Sir Kingsley Wood, 
buıün avam kamarasına munzam bütçeyi 
takdim etmi:; ve bu münasebetle söylediği 
nutukta ezcümle ılemiştir ki: 

Bugün, niçin mali vaziyetimizi yeniden 
gözden geçirmek ve derhal tedbirıer al -
mak la7.:ımgeldiğinin sebeplerini biliyoruz. 

Geçen nisanda blitçe takdim edildiği za
man, içinde bulunduğumuz sene içinde 
harp masraflarımızın yuvarlak hesap iki 
milyar ingiliz lirasına c;rkaca&ı. ih tiraz ka
yıtları konulmak suretiyle bildirilmişti. 

Son haftalar içinde nuısraflarımız, haftada 
50 milyon kadardı. Aldığım son rakamla -
ra gore, 20 temmuzda nihayete eren son 
dört hafta içindeki masraflarımız ise haf
tada 57 milyona çıkmıştır. Bu masraflara 
göre, bütün bir sene için harp masrafla -
rımız iki milyar 800 milyon İngiliz lirası -
na yaklaşacaktır. 

Senenin ecri kalan kısmında haftalık 
masrafların daha fazla yükselmesi de pek 
muhtemeldir. Bunun için harp masrafları 
hakkında bütün rakamlar, daima ihtiraz 
kayıtları ile verilmelidir. 

Halen iki milyar 800 milyon ingiliz lira
sı olarak tahmin edilen harp masrafları ile 
beraber bütün bütçe masraflarının mec -
muu, üç milyar 467 "milyon İngiliz lirasına 
çıkacaktır. 

Masrafların bütçe varidatına naazran 
fazlası takriben ilci milyar 200 milyon İn
giliz lirası olacaktır. Bu fazlalık muazzam
dır. Fakat ilk cörünü,te tahmin edildiği ka
dar telaşı ve endişeyi mucip de(ildir. 
Denizaşm memleketlerde tediye edile

cek masraflarımızı karı;ılamak için, mühim 
bir nisbette, harici kaynaklflrımızı aşağı -
da ki üç ııekilde istimal cdebilecefiz: 

1 - Hükümetin, diğer milletlerin satın 
almıya hazır olduitu denizaşırı memleket -
!erde bulunan altını kullanılacaktır. 

2 - Hükümetin birleşik kırallıkda şahıs
lardan gatın aldığı kıymetleri kullanıla -
caktır. 

3 - Dominyonlar ve Hindistan, onlar -
dan satın aldı&ımız malların parasını ta -

analarının ordusudur. ,. 
Bu nutuktan sonra asker, mektepli, 

izci, köylü, avcılar, esnaf, ve halk te -
şekküllerinin büyük geçitresmi yapıl
mış ve şehitliğe gidilerek matem mar
şı çalınmış nutuklara söylenerek şe

hitlerin hatıraları taziz olunmuştur. 
Merasimde korgeneral Muzaffer na 

mına Tuğbay Şükrü Kanatlı, Parti 
müfettişi profesör Hasan Reşit Tan
kut, Seyhan Maraş, İçel ve Gaziantep' 
ten gelen heyetlerle pek çok halk ha
zır bulunmuştur. 

Vali, gelen heyetler şerefine bir öğ
le yemeği vermiş, b~lediye tarafından 
köylüler için büyük bir ziyafet tertip 
edilmiştir. , 
Akşam vali kona~ında Sökmensüer 

tarafından muazzam bir gardenparti 
verilmiş ve fener alayları yapılmıştır. 

Lozan'ın 

yıldönümünü 

kutlıyalım ! 
(Başı 1. ınci sayfada) 

mu§tur: ona zafer Türkiye'si der
ler; Lozan Türkiye'si derler; Ata• 
türk Türkiye'si derler; bugünkü adı 
İnönü Türkiye'sidir. Hepsi birdir; 
hepsi aynı şeydir. Çünkü bunların 
hepsi, hür türklerin müstakil Tür
kiye'si olmaktan ibarettir. Zafer 
Türkiye'si derken, bu Türkiye'yi 
bir gün müdafaa etmek lazımgelir
se, ona vücut verdiğimiz zamanlar
daki bütün fedakarlıkları yeniden 
yapmağa hazır olduğumuzu hatır· 
latmak isteriz. Lozan Türkiye'si 
derken, bu müessesenin istiklal hu
kukunun bizzat onun varlığından 

ayrılmaz mukaddesat olduğunu an
latmak isteriz. Atatürk Türkiye'si 
derken, ona verdiğimiz yemini tek
rar etmek isteriz ve İnönü Türkiye
si derken, muzaffer kumandanın, 
büyük Baımurahhasın ve Milli Şefin 
ıahsında ve iradesinde, milli feda • 
karlık azminin, istiklal iymanmın, 
milli namus sözünün en yüksek tem• 
sil kudretini sclamlanz. 

Şimdi her günden fazla biribiri
mize ve hep beraber her zamandan 
fazla ona yakınız ve türk milleti i .. 
tikbale şevk ve itimat ile bakabilir. 

Falih Rıfkı ATAYı 

Konya' da halk musikisi 
derlemeleri 

Konya; (Hususi) - Müzik folk -
loru derleme heyeti, vilayet merkez ve 
kazalarında yaptığı tetkikleri bitire -
rek şehrimize dönmüştür. 

Heyet evela Bozkır'a gitmiştir. Ora
da köy1ülerin halk musikisi ile aHikası 
olanları tesbit edilmiş Dereköyünün 
mUzik takımını dinliyerck lüzumlu o
lan notlar alınmıştır. Hususi surette 
gelen oyuncuların kaşıklı oyunları ya
kından tetkik edilmiştir. Heyet, Kon
ya ve civarından topladıgı 320 parça -
can ayrı bir karakterden yeniden Boz
kıı 'dan 71 parça toplanmıştır. Bu su -
retle Bozkır kazası, diğerleri arasın -
dii bir rekor kırmıştır. 

Heyet maarif aiiesi tarafından Ak
şehir'e uğurlanmıştır. 

mamen sarfetmemekte ve bir kısmını bir - Adana polis kursunu bitirenler 
]eşik kırallıkta kısa vadeli plasmanlar ve 
yahut sold halinde bırakmaktadır. Bunlar Adana: ( Hususi ) - Pazartesi gü-
da kullanılabilecektir. nü vilayet umumi meslisi salonunda 

Bu suretle denizaşırı kaynaklarımızı lü- polis kursunu bitiren polislerimize 
zumunda~ fazla azaltmak istrmiyoruz. Fa- ı diploma ve mükafatları dağıtılmıştır. 
kat harp ıcabatı, bizi, mali kudretimizin bu 
itiyat unsurlıırını mühim nisbette kullan -
mak istirarında bırakmaktadır. 

Ticaret Nezareti, bir çok malların fab -
rikacılar ve toptancılar ta.rafından pera -
kcndecilere normal tevziatını mühim mik -
tarda azaltmak hususunda şimdiden karar
lar almıştır. Diğer bir emirnamede bazı 
tip makinelerin dahili piyasaya lisans hari
cinde verilmesini menetmektedir. Hükü -
met, bu iki usulü genişlemek niyetindedir. 
Bu suretle fabrikalarımrz, harp gayreti -
mizin hayati bir kısmı olarak telakki edil
mesi lizım gelen ihracat ticaretini idame 
edecek miımkün olduğu kadar fazlalaştı • 
racak bir vaziyete getirilecektir. 

Sir Kingsley, bundan sonra, seri bir enf
lasyon hareketinin inkiıaf edebilmesi tehli
kesinden bahsetmiı;. fakat bunu önliyebile
ceğimize itimadım vardır demiştir. 

Sir Kingsley Vood, bundan sonra yeni 
vergilerden bahsetmigtlr: 

HAien yUzde 37,5 olan kazanç vergisi, 
yüzde 42,5 a çıkarılacaktır. Vergiye esas 
teşkil ed<'n ilk 165 ingillz lirası gellrden a
lınan yll:ı:de 18.711 vergi. )1lzde 25 e lbll\ğ 
olunacaktır. Kazanç vergisinin bu artma
slyle, bu sene 60 milyon lngillz ve tam bir 
mail sene içinde de 84 milyon lnglllz vari
dat elde edeceğiz. İki bin inglllz lirasından 
fazla gelirlerden alınan munzam vergiye 
yapılan zam da. bu sene sekiz milyon, tam 
blr malt sene içinde de 11 mllyon getire -
cektlr. Bu iki vergi, yapılan zamlarla be
raber bundan bet sene eve! 290 milyon ve-

rlrken ht\len senecie 639 mllyon verecektir. 
Nazır bazı v~rgllerdeki zamlar halckın

da da izahat vermi§ ve sonra d mlştlr ki: 
- TUttin ithalrıtı Uzerlndcn alınan reııım, 

yarından IUbnren. bir pund ılçn iki ıllln 
fazlalaştırılacıı.ktır. Bu zam, hu sene alU 
milyon, tam bir malt senede de dokuz mll
yon lira getirecektir. 

İmparatorluktan gelen tlltUnlerln imti
yazlı vaziyeti muhafnza edllccektlr. 

Nazır, bundan sonrıı diğer vcrı:ilcrden 
bahsetmlııttr: 

BugUnkU bUtçe, tam bir malt sene için 
239 mllyon lnglllz lirası fazla varidat Le
min eyllyecektlr. 

Maliye nazın, mUteakiben lstlkrnzlnr -
dan bahsetmiş ve demiştir ki: 

Şimdiye kadnr )"Uzde Uç fnfzll harp bo
noları satışından 300 milyon, tasarruf ve
sikalarından ve mlldnfııa bonolanndan 250 
mllyon ve yllzde lltl buuçk faizli yeni harp 
bonolarından 110 mllyon elde ettik. 

Maliye nazırı. sozlerinl şöyle bltlrrnlıı
tlr: 

ÖnUmUzdekl malt meseleler, mUtead
dlttlr ve ~çtUr. l<'akat bunların katıycn 
lktlham edilmez mahiyette bulunmadı~na 
tam. surette itimat edeblllrlz. Birçok men. 
balarımız vardır. Bunları kullanacağımız. 
dan şllphc edilemez. 

Harp sahasında olduJnı gibi, hayatı mlllt 
maliye sahasında da. irkilmeden yolumuza 
devam eylemlye ve zaferin alınmasına ka
dar her tUrlU t'cdakl\rhklanı katlanmıya 
8%metmlş bulunuyoruz. 

Maliye nazırının bu nutkundan so~ 
avam kRmarası, bütçeye alt muhtelif I<. 
rarJar almıııtır. 
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İngiliz hava 
nezaretinin tebliği 

Londrn. 23 a.a. - Reuter: Hava ve ana. 
batan emniyet nezaretleri tebligi: 

yarelerinden biri bir müdnafa balonuna 
ç\rpmıştır. 

Bergen' e yapılan 

hava taarruzu 

Lord Halifaks'ın 

verdiği nutuk 
(Başı 1. incı sayfada) 

Hitler'in yalancı sulh taarruzuna.İngilte -
renin mucadeleye, hliriyetin istıhsalinc ka
dar devam etmekteki azmi hakkında hiç 
ş!iphe bırnkmıyacak bir lisanla cevap ver
diğini kaydetmektedirler. 

, Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

14.30 - 17.30 - 21 de 

MARGARiTA 
GRASMOOR 

16 - 19 da 

'

-Daktilo kursu 
73 Unci.l devresi kayıtlarına bnş. 

lanmıştır. Belediye sırası Hanef a· 
parl. No. 4 Telefon: 3714 2689 

DEVLET DEMİR YOLLARI 

Bir daktilo alınacak 

RADYO 
TÜRKİYE 

--( Radyo Difib·v,,n Postaları 

TÜRKiYE Radyosu - ANKARA 11 
----< D11 le:ıı Uzunlu'ğu ) "' 
1648 m. 182 Kcs.1120 Kw 1' 
31.7 m. 9465 Kes./ 20 Kw 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 1' 

Gece duşman tayynrelerı Taymis halici 
ve cenubu şarki Pays de Galles sahılleri 
dahil bir kaç fersahlık mahallere ve İs
koçya'ııın cenubu şarkisinc az miktarda 
bombalar atmışlardır. Telefat oldugu!la 
dair haber alınmamıştır. Fakat bir İskoç. 
ya şehrinde muhtelif kımscler yaralanmış 
mağazalar ve binalar hasara uğramıştır. 
lskoçya'nın cenubu şarkisinde çıftlikler Je 
zarar gôrmuştur. İııgiltere'dc ve Gallcs 
memleketinde ez hasar olmu$sa da cenubu 
şarki sahilinde bir ehırdc boş hır ev yı. 
kılmış ve elektrik kablosu hasara ugramııı· 
tır. Kablo derhal tamir edilmiştir. 

Londra, 23 a.a. - Bahriye Nezaret inden 
teblif; edilmiştir: dün sabah erken Skua ti
pinden bombardıman tayyarelerimiz Ber -
gen'e taarruz etmişlerdir. Gorüş ve meteo
roloji eartlarının müsait olmaması' yiızün -
den blitün esas hedeflere isabetler kayde • 
dilememiş olmakla beraber, deniz tayyare· 
leri üssüne bombalar atılmış ve bir hava 
müdafaa gemisi batırılmıştır. 

Silôhşör kobaylar 
Nevyork: Times gazetesi, B. Hitler'in 

"aklıselime" davetini Lord Halifaks'ın 

reddetmesine sebep, adalete müstenit bir ' 
sulhun tesisine hadim hiç btr emare görül. , ,'11111 ... mm••••••••••••'" 
memesi olduğunu yazıyor. Mezkur gazete 

D. D. Yollan U. Müdürluğünden 
Fransızca bilir, çabuk ya?.ar erkek 

bir daktiloya ihtiyaç vardır. 28. 1 940 
tarihinde yapılacak imtihanda muvaf
fak olana tahsil derecesine göre ücret 
verilmek üzere tekaütlük hakkı olan 
lıiı memuriyete tayin edılet ektir. Ta • 
lıplerin Ankara•cJa Devlet Demir yol
ları 1at işleri müdürlüğüne en geç 26. 
7 940 tarihine kadar müracaatları 

ÇARŞAMBA: 24.7.1940 

7.30 Program, ve memleket saııı 
7.35 Muzik: Waldtcufel'in eserle 
8.00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev kadım • yemek listesi 
8.20 8.30 Mıizik: Pola Ne~ri ve L 

İta iyon tebliği 
şunları ilave ediyor: Büyük Britanya'nın Köprü tamir ettirilecek ty'nin plakları. t 

12.30 Progrnm, ve memleket snB 1 12.35 Müı::ik Çalanlar: Cevdet Çıı~ 
ri Kopuz, Hasan Gür. 

cesareti tam, ruhu kuvetli ve kendi~i mu- Ankara Valilığinden : 

itnlynclıı bir mnhru, 23 ıı.ıı. - İtalyan u- kavim bulunmaktadır. Malı köyü civarındaki ahşap köprünün 
Mustafa Çaglıır. 

••• 
Londrn, 23 a.a. - İngllız hava nezare

tinin tebliği: 
Bremcn'de bir tayyare fnbrlknSl , Vpa. 

dcrbon·da bir tayyare meydanı, Ruhr'd:ı as
keri hedefler, Gelscnkırchen'd bir sunl 
benzin fabrikası, dUn akşnm lnı;rlllz bom
bardıman tayynrC'lcrinln hUcunı ctti#!'I he· 
defler meyanında bulunmaktadır 

Hava kuvetlcrlmtz aynı zanıandıı şimali 
Fransa. da. Hollanda'dn ve Almıınya'da h.ı· 
va meydnnlıı.nnı da bomba.rdıman etmletfr 
Tayyarclerimlzden lklsı kayıptır 

C c , sahil mUdafna tnvvarelcrlmlr.. 
Amst rdam'd:ı doklara ve petrol depoları
na, İjmuidcnln gıırbındıı bir el nlz tc7.gfı · 
hında, Dunkerk limanında vapurlnrn hU • 
cum ctml lerdlr. Tay'\'n!'f'l rlmlzln hep11I 
salimen lı '"Tine dBnmUştllr 

Bug1ln !('tlcdc-n 11onra. 1. koı:va'nın şlma· 
11 şarki sahili civarında bir dlışman bom
bardım:ın tayyaresi a\·cı tnyyıırelerlmlz 
tarafındıın dilşUrillmllşttlr 

İ ngiltere'ye yaflılan 

hava taarruzları 
Londra, 23 a.a. - Royter: Hava ve ana. 

vatan emniyet nezaretleri tebligi: gece 
dıişman tayyareleri Taymıs h!llici ve cenu
bi Pays de Galles sahilleri dahil bir kaç 
fersahlık mahallere ve İskoçya'nın cenubu 
şarkisine az mikdarda bombalar atmışlnr
dır. Telefat olduğuna daır haber alınmamış. 
tır. Fakat bir lskoçya şehrinde muhtelif 
kimseler yaralanmış, mağazalar ve binalar 
hasara ugramıştır. lskoçya'nın cenubu 
şarkisinde çıftlikler de znrar gormüştür. 

İngiltere'de ve Galles memleketinde aı 

hasar olmuşsa da cenubu şarki sahilinde 
bir şehirde boş bır ev yıkılmış ve elektrik 
kablosu hasara uğramıştır. Kablo derhal 
tamir e lilmıştir. 

Alman üsleri ve sanayi 
merkezleri bombardımam 

Londr , 23 a.a, - Hava Nezaretinin teb· 
liği: dun akşam kuvetli ingiliz hava filo -
Jarı Almanya ve Hollanda'da askeri hedef
leri bombardımana devam etmişlerdir. Bu 
hedefler arasında Gelsenkirchen ve Roter
dam'da iki depo ile Bremen doklarında 

benzin depoları, lsmar, Rotenburg, Bre -
men, Kassel ve Kassel'in doiu şimalindeki 
Gottingen'de tayyare fabrikaları, ham ve 
Sost'de marşandiz istasyonları, V eser ka -
nalı üzerinde mavna\ar, Fransa, Belçıka ve 
Almanya'da bava meydanları mevcuttur. 
Tayyarelerimizden biri kayıptır. 

Danimarka sahili açıklarında devriye va
zifesi goren sahil mıidafaa tayyarelerimiz 
dun 14.000 tonluk bir düşmn muavin gemi· 
sine muvaffakiyetle bombardıman etmiş • 
)erdir. '. 

Dun akşam, diğer sahil müdafaa gemile· 
ri Gand'da benzin depolarına ateş vernıi!i· 
lerdir. Üç tayyaremız dönmemiştir. 

Dun s:ıhillerimiz üzerinde ce~eynn eden 
hava muharebeleri esnasında dort dıişman 
tayyaresi dıişürülmiış. buna mukabil iki av
cı tayyaresi kaybedilmiştir. 
Şimdi tesbit edildiğine gore, geçenlerde 

bir gece taarruzu esnasında dü&man tay • 

mumt karnrgtıhının 44 numaralı tebliği: J 'l' l • • d k 
Şimali Afrlkada Mısır hududunda. l\ler· ngı ız; gazete erının yaz; ı ları 

sa • Matrnh ve Sldi Barranl mıııtakıılnrın· 
da tnyyarelerimlzln mUesslr bombardıman 
!aiklyetleri g6rlUınUştUr lllltUn tayyare • 
lerimlz. üslerine d6nmUşlcrdır. 

Şarki Afrikada tRyynrelerlmlz, yeniden 
ve muvaftuklyctlc Vajirl'yl bombardıman 

Londra, 23 a.a. - Royter: İngiliz gazete
leri başmakalelerini BB. Halifaks ve Hu\l 
ün nutuklarını tehire tahsis ediyorlar: 

Timt>s şoyle diyor : 
Lord Halifnks bugünkü ihtilihn manevi 

etmişlerdir. 
Dllşmnn, yalnız bir yerlinin telef olma- limilini açık surette ortaya koymuştur: 

sına a bcblyct vermiştir. · Almanyn'nın "huküm altında esir devlet -

Alman resmi tebliği 
Berlln, 23 n.a. - Alman tebliği: 

ler" Ulküsüne mukabil lngiltere'nin hiıriyet 
ülküsü, herkesin iyiliği için hür bir suret
te teıırikı mesai eden ve karşılıklı müna • 
sebetlerde adalet ve iyi niyet prensiplerin
den ilham alan bir milletler camiası ülkü-

KUc;Uk d nlzaltı gemilerimizden birisi, 
kuvetll kafilnlrr hnllndc seyreden dUıımnn 
vapurlarından ccman 18 bin tonllO.to hac
minde vııpur turplllcmiştlr vıı bu vapurlar sü. 
batmıştır Tlmes, bu beynelmilel münasebetlere ait 

Hava kuvetlcrlmlz İngiltere ve 1skoç· idealist telakkinin lngiltere'nin hedefini 
ya lızerlnde keşif uçuşları yapmış ve 11· teşkil ettiginı ve diğer milletlerin ekseri
mnnlarıı, tayyare meydanlarına. hava dO.fı sinin, bilhassa Anıerika'nın hu telakkiye 
batııryalanna ve projektdrlcrc hllcum et· 
mlştlr. Hnva kuvctıcrlmlz. ezcllınle Pmn· İştirak eylediğini bildiriyor ve yazısını şu 
broke limanı ile buradaki petrol d0 pola . suretle bitiriyor: 
rını Portsmuth clvarınd:ı ve Brlntol knn:ı- İngiltere, Brltanya imparatorluğunun ve 
h üzerinde kı\in deniz hava üslerini bomba i hüriyeti seven bütün memleketlerin hayat-
lamıştır. d f 1 h · cl'k · · Mnnş denizinde ve 1n,ıclltt>renfn şıırk sa- trı.n a az ıı e emıyet ver ı lcrı prensıp • 
hlll [lzf'rlııde. knrgolnr, bonıhalarla hasarrı !eri muzaffer kılmıya azmetmiştir. Bu 
uğratılmıştır prensipler söz hüriyeti, fikir ve din hüri • 

DUşman tayyareleri, 22/ 23 temmuz ge· yeti ve insanların ve milletlerin serbest İS· 
ccsl şlmııll ve garbi Almanyada ga)TI as-
keri hedeflere hllcumlanna dı•vam etmiş· 
terdir. Bir l{öyde, kilise ve birkaç ev hnsa
ra uğramıştır. Bir düşman tnyyareııl, hnvn 
d:\fi bataryaları tarafından dllşllrUlmilştUr 
Bir alman tayyaresi kayıptır. 

tihalesi. Ru prensipler nazi umdesinin tn • 

ban tabana ııddır. Britanyıı imparator • 
luğu ve müttefikleri son fertlerine kadar 
medeni mevcudiyetin Almanya tarafından 
inkar edilmesiyle mücadele edeceklerdir. 
Müttefikler muzaffer olacaklardır. Zira 

20/ 21 temmuz gecesi Vllhl'lmshnven'e 
yapılan hiicuın esnasında iki dllşman tııy • 
yaresl dnhn dUşllrUlmllştllr. nu suretle do· insanların hüriyet için olan ihtirası yeniJ. 
nanmn hava c1Afi bataryalnn tnrnfından mez bir şeydir. 
dUşUrlllen dilşman tayyaresinin adedi altı-
ya çıkmıştır. 

Konya'da ziraat bavramı 
Konya: ( Hususi ) - Halkevimiz 

köycülük şubesi yeni ziraı:ıt 5.letlerinin 
vilayetimizde faaliyete girmesi müna
SPb'!tiyle Yarma'da bir ziraat bayramı 
tertibine karar vermiştir. Halkevi rei
sinin reisliğinde bir heyet pazar günü 
Yarma'ya gitmiştir. Halkevi bandosu 
da törene iştirak etmiştir. 

Gayri mübadil bonosu 
sahtekarlığı 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Gayri
mübadil bonosu sahtekarlığı işiyle a
lakadar olarak Kazım adında bir avu
kat katibi tevkif edildi. 

B. Gafenko Moskova'ya 
sefir tôyin ediliyor 

(Başı 1. inci sayfada) 
ne dair yabancı memleketlerde deveran e
den şayialar burado teyit edilmemektedir. 
Bununla beraber, mihver devletlerinin tar
zı harel:etınin Romanya ile Sovyetler ara
sında bir ır.ukarenet dcrpişini istihdaf e
deceği, romcn siyasi mahfillerinde kabul 
eılilmektedir. B. Gafenko'nun tayini bu is
tikametin ilk safhası olacaktır. Çünkü B. 
Gafe:-ıko Sovyetler hükümetinln hüsnüna
zarına maıo.hardır. 

Pazar tatillerini Karadeniz sahillerinde 
bir p!lij:Ja ge~ırmis olnn Romanya harici
ye nazırı ile B. Gafcnko ve Almanya ve t. 
talya sefirleri bugün Blikre~'e dönmü~lcr
dir. 

Fransa'daki talebemiz 
Hariciye vekfiletinden 

tir: 
bildirilmiş-

Fransa'daki talebemiz hakkında 

bugün vekalete gelen malCımat ;:şağı
dadır: 

Bülent Kırat Brive'de, Avni Tur
nagöl Grenoble'da, Şahin Damar Lot'
da, Zühtü Torhon Toulouse'da, İlha
mi Dcrenel Montluçon'da, Abdullah 
Gedıkoğlu Vichy'de, Bülent Sirmcn 
Heudaye'de, Baha Apaydın Nice'de, 
Necmettin Yeşil Paris'te bulunmak
tadırlar. (a.a.) 

Samsun deniz 

birincilikleri 
Giresun, 23 a.a. - Samsun grup 

merkezi deniz birinciliği müsabakala· 
rında bölgemiz şampiyonu olan sahil 
spor kulübümüz dün müsabakaların 
hepsinde birinciliği kazanmak sure· 
tiyle Karadeniz şaml'iyonluğunu ih -
raz eylemiştir. Bu güzel haber Gire
sun muhitinde büyük bir memnuniyet 
uyandırmıştır. 

Bedava halk hamamlarında 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Beledi
yenin bedava halk hamamlarında 5 
haftada 10.000 kişi yıkanmıştır. 

ayagı tamir işi 25-7-940 perşembe güniı sa
at 15 buçuktıı daimi encümende ihalesi ya. 
pılmak ü;ı:ere açık eksiltmeye konulmuş . 
tur. 

Keşif bedeli (1613) lira {7) kuruştur. 
Muvakkat teminatı (121) !im 27 kuruştan 
ibarettir. isteklilerin muvakkat tcmınat 
mektup veya makbuziyle ticaret oda~ı vesi
kası ve bu iş hakkında nafıa mıidürluğün . 
den alacakları ehliyet vcsikalariylc birlik
te söıü geçen gun ve saatte dninıi encüme
ne gclrtıcleri, huna ait keşif ve şartnameyi 
her gün nafıa nıüdiırluğünde gorcbilccek • 
\eri. (3591) 13578 

Makinist alınacak 
Radyodifüzyon Müdür(iiğünden : 

(3918) 13889 

Emprimör tesisatı 
D. D. Yolları Sırın Alma Komısyonun· 

dan : 
Talip çıkmaclığından ilk ek~iltmesi intaç 

eılilmiyen ve muhammen bedeli 15000 lira 
olan Hayılarpnşa • Bilecik • Eskişehir -
Ankara tel~ cmprimör tesisatı 2/9 940 pa
zartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usu
lü ile Ankara'da idare binasında sııtın alı -
nacaktır. 1 

Bu işe girmek istiyenlerin l \25 liralık 

muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı giın saat 14,30 
za lcadar konıic;yon reisliğine vermeleri ili-
ıımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da 
malzeme d!lircsinclen, Haydarpaşa'da te • 
sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

(3851) 13894 

ln111aat münakasası 

1 Lemi • sultaniyegah şar~ 
dıkça geçen günleri). .~ 
2 - Etem ef. - sultnniyell"" / 
(Bu gıilzarın gene bir nebb ~ 
3 - Rakım Elkutlu - ussı 
(Silemem bir gün). t 
4 Giriftzen Asım • uşS3 
(Cana rakibi handan edersı 

12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik • (devam) - Okuyatı' 

Töz.em. _.,, 
1 - Cevdet Ça(:la • eviç 01~ 
sı. •t 
2 - Neyzen Riza - suzirı• 
(Çaldırıp çalgıyı) . .Y. 

3 H. Yusuf • suzinak şaı' 
dir bu cevrü tegaful). 
4 - Sadettin Kaynak • hicııJ 
(Elli gözlerine kurban oldU 

13.20/14.00 Mtizik: radyo salon or 
(violonist Necip Aşkın ida 
1 - Becce: birinci italyall 
2 - Dryer: la Ballerina. 
3 J ose Franco: AgüerO 
Doble) . 
4 - Kutsh: macar marşı. 
5 - Leon J essel: yaşamak 
tir (vals). 

Sanat mektepleri elektrik kısmın· 
dan me.zun veya bu derece tahsil 
görmiis elektrik ve radyo işlerine va· 
kıf makinistler ve makinist namzetleri 
alınacaktır. Talip olanların ı ağustos 
\940 tarihine kadar Radyodifüzyon 
miiciürlüğiine rıiir;ıcatları. 13960 

D. 
elan: 

D. Yollıın Satın Alma Komisyonun- 18.00 Program, ve memleket 
Müzik: cazband (Pl.). 

Ankara 4 üncü icra memurlu· 
ğundan : 

Bir borcun temini için haciz edilip para
ya çevrilmesine karar verilen yetmiş hin a
det birinci, ikinci nevi ve kaynak tuğla 

2917/ 940 günü saat onda Gölbaşı tuğla har
manlarında ikinci arttırması yapılacağın • 
dan isteklilerin o gün ve saatte mahallin -
de bulunacak memurumuza müracaatları 

ilan olunur. 2943 

Ceyhtın Asliye Hukuk Mahkemesinden: 
Ceyhan inhisarlar iclaı·esi tarafmuan 

mUddcanleyh eski Ceyhun inhisarlar mu. 
dUrU ölU Hayri oğlu Haluk aleyhine Cey. 
han asliye hukuk mahkemesine açılan ahı· 
cnk dtı.vıısıııın c-erevım edl'n nmhakemesiıı
de müdclcaaleyh Halukun ikametgt'ı.hının 
meçhul olmasına binaen 15 glin mliddetle 
IUınen tebligat icrasına mahkemece kcrar 
verilmi§ olduğnndan ycvmı muhakeme olan 
24. 9. !140 sıılı gUnU sant 9 da Ceyhan ne
liye hukıık mahkemesinde hazır bultınma.cıı 
!Uzumu iltm olunur. 2946 

Sıvas - Çetinkaya demlryolu lizerlnde 
ve Esklköy - Karagöl istasyonları arasın
da ceman 4RO met.re ıızıınluğunda kar tll
mılleri ile Kere.göl lstasyonıınclald plAk
l11rnanın llsttinUn kapatılınrun inşaatı ka· 
palı zarf usulü lle ve vahidi fiyat üzerin· 
dt>n ekslltmeye konmuştur. 

l - Bu işlerin muhammen bedeli 90.000 
liradır. 

2 1stf'ldllı>r bıı lşe alt şartname. pro-
ı .. ve sair cvrııkı devlet clemil'yollarının, 
Anknr8 ve Strı:<'cl V"ımrlrlnden '450 kunış 
mııkablllncle alablllrll'r. 

3 - Eksiltme 8. 8. 940 perşembe glinli 
snat 16 da Ankn.raclıı D. D. Yol dnlreıılııde 
toplunncnk merkez l komiı.:yonıınca yıtpı • 
ıacaktır. · 

4 - Ekıılltmeye girebilmek için istekli· 
terin teklif mektupları ile birlikte a,,ağıdn 
yazılı teminat ve vesaiki aynı glin saat 
15 e kadar komlsvon reiııliğine vermeleri. 

n) 2·190 No. kanun nhktımına uygun 
:mm llmlık muvakkat teminat, 

b) Bu konunun tayin ettiği vesikalar, 
c) Bu gibi inşaat işlerini muvaftokiyct

le başarclıklanna dair ellerinde me\'cut 
resmt ve11alki tekliflerine raptetmiş olma· 
ları ıtızımdır. (3859) 13944 

Bir dokuma posta şefi aranıyor 
İzmir ıark sanayii kumpanyası Türk Anonim ~irketinden : 

Fabrikamız için boyalı, fantazi ve kaput bezleri imalatım ida
re edecek bilgili bir dokuma posta şefine ihtiyacımız vardır. 

18.05 
18.40 Müzik: fasıl heyeti 
19.15 Konuşma (dış politika 
19.30 Müzik. Çalanlar: Vecitıe. 

Fersıın, Refik Fersan. Okll 
mahat Özdenses. 
ı H. Yusuf • hicaz şarkı: 
aşkın harap etti dili nala.rJI 
2 - Sevki bey • hica7. şıırr. 
mm bu ki cana beni kurbıııt 
sin). .ı 
3 - Sel. Pınar • kürdili P 

(Bir gi.zli yalan söy~c) .. . .ı 
4 - Bımen Sen - kıirdılı P 
(Giln kavuştu ümit gülü sc 

19.45 Memleket saat ayarı, ve ' 
berleri. 1 

20.00 Müzik • okuyan: Mu:ı:affer 
1 - Segah tiırkü: (Blilbul 
ge:ı:er). . 
2 - S. Kaynak - segah sartcı 
!iyim ruhuma hicranımı sar) 
3 - Segah tiırku: (Karaııı 
4 - Arif bey • segah şarkı: 
ilaç sinci satpnreme). 

20,15 Konuşma. 
20.30 Mü:ı:ik: Zahit Sezen tarafı!\ 

soloları. 
20.50 ·Müzik: Saz eserleri (raM° 

sazı tarafından). J~ 
21.15 Müzik: Shopin'in eserlcrill" 
21.30 Konuşma (radyo gazetesi). 
21.50 Müzik: Riyaseticümhur 

(şef: İhsan Künc;er). 
l - Ahmet Yekta: İzmir 
(marş). 

2 - Sellenick: 
(vals). 
3 - Moussorgsky: Çıplak 
gece (senfonik parça). 
4 - Puccini: La Toska oP Şeraitimiz aşağıya yazılıyor : 

1- Fabrikamızda çalışacak po~ta şefi Türk olacak 
tabiiyetini haiz bulunacaktır. 

T 
fantezi. 

ve ürk 22.30 Memleket saat ayan, ajıırı:t 

2- Yaşı, otuzdan aşağı, kırktan yukarı olmıyacaktır. 
3- Mutlak surette türkçe okuması, yazması olacak ve doku

ma işlerile alakadar hesap işlerini bilecektir. 
4-- Fabrikamızın imalatını yapan mümasil bir imalathane 

veya fabrikada muhtelif dokuma işlerini bilgili bir surette ifa 
ettiğine dair bonservis ibraz edecektir. 
5- Hüsnühal varakası ile birlikte ne mikdar ayhk almakta ol

duğuna dair vesika ibraz edecektir. 
6- Talip olanlar; 
Şirketimizin lzmir'deki merkezine müracaat edebilirler. 2948 

Şehitler - İzmir. Posta kutusu : 55. 

ri; ziraat, esham • tahvil• 
yo - nukut borsası (fiyııtl-

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

*** 
t R A N 

Tahran Radyosu 

Tahran radyosu, kısa dalga jle t, 
saat 11.30 dan 14 e kadar, 19 ııı-; 
uzunluğu üzerinden, 17.13 den ?~ııı 
30 m. 99 dalga uzunluğu üzerııı 
20.30 dan 23.30 a kadar 48 nı. 74 

zunlueıt üzerinden neşredilmekted 
(Yukarıdaki Saatler lRAN sa•

1 

tedbir almağa lüzum görmeden, kendi havanızda f 
§amağa devam etmenize hayret ediyorum. 

11
-

kilerine bu derece mağrur olmağa utanmıyorlar mı? 
Bunları veren allahın, bir gün bunların bu mfinftsız 

bu çirkin gururlarına öfkelenip ellerinden her şeyi 
almasından korkmuyorlar mı? Küçük Vilmoş, ru 
hum, işittin mi bizi neyle itham ettiler? Bizim, giz· 
1i maksatlarımız varmış 1 Onun, zavallı ve masum oğ 
luna tuzak kurmuşuz! Bunları düşündükçe, ınsanı 

aklı duruyor. Mösyö profesörün, bizden bu den.·cı 

nefret etmesinin sebebi nedir? Bizi, neden bu kodcıı 
aşağı görüyor? Günahsız ve haysiyetsiz insanlar mı· 
yız? Varlığımız onlar için bir leke midir? Bi:dm de 
insan olduğumuzu, hatta kendisinden datıa güıel ve 
daha iyi kalpli kimseler bulunduğumuzu görmijyor 
mu? Ya, o çirkin sözleri ne hakla sôyluyır? Sıbi ve 
içtimai sebepler! ... Bunlar da ne demek? Cemiyet de
diği... İnsanlar değil mi? Sayın cemiyet 1 Hayatı gii-
2el buluyor ve dudaklaı ımdan ııeşeli şarl~ılar dökü
lüyordu. Şimdi karşıma dikilip, s·ı~. diyorlar. Niçin 
susayım? Den insan değil miyım? rlhyattan memnun 
olmak ve bu sevıncimi terenr.Üm etmek neden bana 
yasak oluyor? Ber.im, diğer kızlardan ne farkım var? 
O halde, sevmekten ne hakla ıtıenediliyorum? Bir er
keği sevdim. Onun olmaklığımı, kendısine karşı sev· 
gimi ancak bu suretle isbat edebileceğimi söyledi. 
Tereddüt etmeden teslim oldum. Mukabilinde, onun 
da beni sevmesinden başka hiç bir şey istemedim, bek
lemedim. Bütün varlığımla sevdiğim erkeğin kadını, 

çocuğµnun anası olmak istedim. Bu bir günah mı
dır? Bunun için bana kızmağa hakları var mıdır? 
Benim neşeli kahkahalarımı, ruhumu saran aşkımı ne· 
den fazla görüyorlar? Dünya yüzüne, sarı sa'ılı kil· 
çük bir meleğin daha gelmesini niçin bu derece müt· 
hiş bir isyanla karşılıyorlar? Sıhi ve içtimai kaide· 
ler, benim kahkahalarıma, aşkıma, hatta senin dün· 
yaya gelmene mani olunmasını icap ettiriyormuş 1 
Küçük Vilmiş, sevgili yavrum, senin ruhuundan ko· 
pan bir muhabbetle boynuma sarılıp, anneciğim, diye 
sakrıyacak olan sesini ebediyen susturmak istiyorlar 
Hayır! Bunu kimse yapamaz! Sen, dünyaya gelmek 
için en büyük yerden emil' aldınl Binaenaleyh doğa-
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Gizellcı, başından şapkasını, sırtından manto.stl" 
çıkarmadan oturmuştu. Derin bir nefretle zengııırcJı> 
mağrur adamı, sevdiği erkeğin babasını süzüy0 rcJı> 
Profesörün halinden, çok asabi olduğu anlaşıhY0 

1
,

Fakat, profesör, sesine ve bakışlarına mürn'kün ,0.of 
tatlılığı vermek için fevkalade bir gayret sarfec11Y Jıl' 
du. Gizella'nın sinirleri dakikadan dakikaya b~ı:ıı el" 
yordu. Bir an, bu adamı terkedip çakmağı ve bıt' el 
ha bu odaya bile dönmemeği düşündü. Boğuk bit' f 

le: . ~I' 
cak ve yaşıyacaksın ! Mösyö profesör yanılıyor. Mös· 
yö profesör, fena ruhlu bir insandır. Bir gün gelecek, 
bu hatasını o da anlıyacaktır. Cemiyet, yani insanlar 
bizi sevecekler. Çünkü; biz de onları seviyoruz ve 
daima onların iyilikleri için çalışacağız. Biz yaşıya
cağız ve mesut olacağız. Onun parasını, yardımını, 

ailesinin şerefini, hiç bir şeyini istemiyoruz. İkimiz, 
ana ile oğul biribirimize kafi geleceğiz. Hayatın en 
çetin mücadelelerini muvaffakiyetle başarmak için 
lllzım gelen kudreti, yalnız kendimizde arıyacağız ve 
bulacağız. İsterse oğlunu da elimizden alsın. Onun 
da lüzumu yok! Nasıl olsa, o da babasına benziyecek 
değil mi? Varsın, şimdiden anasının yanında kalsın. 
Onu teselli etsin. Gülünç, çok gülünç! Bizleri sevdi
ği için, kibar ve asil anasının teselliye ihtiyacı var
mış. Ne garip bir mantıktır bu, yarabbim! Korkma 
yavrum. Bizi de teselli edecek vardır. Tesellisine bü· 
tün insanların ihtiyaçları olan o, büyük kudret evela 
bizim gibi kimselerin imdadına koşar. Babanın kim 
olduğunu anlamak mı istiyorsun yavrum? Senin ba
b&n yoktur. Yalnız annen vardır. Sen de, sadece anne
nin olacaksın. Bütün kudret ve kabiliyetimle çalışa· 
rak seni yetiştireceğim. Üzülme, bir çok babalı ço
cuklardan daha mükemmel bakacağım sana. Soy adın 
ne mi olacak? Bunu düşünme yavrum. Benim soya
dımı taşıyacaksın. Vilmoş Balogh. Fena mı? Dur, lıı.: 

olmadı. Vilmoş'un da lüzumu yok. Bu isim de, babam 

hatırlatacak. Babana ait hiç bir şey istemiyorum. Yü· 

zünün bir tek çizgisinin bile ona benzemesine razı 

değilim. Başka, daha gil2 el bir isim iıuluru::. İnsanla
rın arasından, babalığa Jayik olmıyan bir insanı sana 
baba olarak seçtiğim için beni affet yavrum. Tecrü
besizdim. Herkesi kendim gibi saf ve samimi zanne· 
diyordum. Fakat, pek çabuk hakikati öğrendim. Ar
tık, hiç bir şeyden endişe etmiyorum. Seninle başbaşa 
mesut bir hayat geçireceğimize iman ettim. Korkak, 
dalaver1ı.cı, hayatta yaptıkları işlerin mesuliyetlerini 
yüklenmekten kaçan, karaktersiz insanlarla hiç bir 
alfıkamız kalındı. Ben, seni bütiin kalbimle seviyo -
rum. Sen de beni sev yavrum. Senin uğruna gençliğe, 
aşka, aile yuvasına veda ediyorum. Hayatta en b • .iyük 
hayallerim, henüz erişemeden yıkıldı. Şimdı, yalııız 

senin sevgin için yaşıyorum. Beni sev! ... Pek çok 
sev! .. Sakın, günün birinde, sen de bana &füyaşları 

- Hiç bir teşebbüs yapmak niyetinde değiiı111· 
rakın beni, bildiğim gibi yaşıyayım, dedi. V 

Profesör, soğukkanlılığını bozmadı. Bir baba e,Je' 
sı takınarak, samimi ve kandırıcı bir lisanla sli> 

meğe başladı: 
11
,. 

- Sevgili yavrum, dinle beni. Sen, mescleni11• e ff 
ıniyetini takdir edemiyorsun. Kendini müthiş bır f 
Jakete doğru sürüklüyorsun. Bir kaç gün dalı9 ıl 
çerse, artık bizim de müdahale etmemize imJı:l'il1 
mıyacak. O zaman ne yapacaksın? 

döktürme yavrum. 

Gizella, şiddetle başını kaldırdı: rlf 

- Sevgili yavrum, sevgili yavrum, diye tekr;,ıı' 
dı. Birdenbire sesi yükseldi. Sevgili yavrurn 1 jllıl 
bu tarzda hitap etmeyiniz! Ben, sizin hiç bir şc>'eıce1 
değilim. Benden nefret ediyorsunuz. Bunu, 1:ıar ııı' 
ve sözlerinizle açıkça gösteriyorsunuz 1 Sizlerde11i~' 

VIII. bir şey istemiyorum. Beni rahat bırakınız. 13el1 

Dördüncü günü profesör Loşonsi'den yeni bir alfikadar olmayınız. ·ıııl 
k • dC~ 

ıne tup geldi. Gizella'y1 beklediğini yazıyordu. Gi- - Öfkelenecek bir şey söylemedim zanne ô~' 
.zella, bu mektubu da diğerlerinin yanına kaldırdı. - İşlerime karışmanızı istemiyorum. YanMrıı? 
Bir hafta sonra eve geldiği zaman profesörü odasın- şündüğümü, aldandığımı bugün t":kdir edi);i)or 
da buldu. Saat dokuzu geçiyordu. Misafirine soğuk Ben, her kızın sevmeğe hakkı olduğunu zanne. ~ 
bir tavırla elini uzattı. Karşı karşıya oturdular. Pro- dum. Her kızın, bir gün kadın, her kadının da_ ~1~y1' 
fesör, sözünde durmadığı ve vadettiği zaman gelme- anne olmasını tabii buluyordum. Demek kı • #ıi' 
diği için Gizella'ya sitem ettikten sonra kaşlarını ça- düşünmekle hata işlemişim. O halde cezamı çek 
tarak söyledi: yim. 

- B öyle mühim bir vaziyette bulunurken, hiç bir 



!e~ rnutabiye alınacak 
v. Amirliı;i Satın Alma Ko. 

~ete belleme 
ıJ çul 

l<ı, kolan 
i(ıı 
C )'cnı torbası 

Cbre 
da 
r. }()'~ılı beş kalem mutabiye a-

apaJr zarfla eksiltmesi 5.8.940 
i: a • u s at 15 de Tophanede 1stan 
ııı r igi satın alm:ı komisyonun
Caktır. 

~ bedeli 75375 lira teminatı 5018 
llruştur. Şartname ve numuneleri 

1 
l::urulür. İsteklilerin kanuni 

l' c beraber teklif mektuplarını 
atın.dan bir saat evel komisyo-

-r.. (3837) 13862 
e\'h" 
l. ıt semeri alınacak 
;vaı:ım Anıırliği Satın Alma Ko
~aıı • o . 

~•il birlikleri tıayvanatı için 3600 
~ ru ti)'le bir' mekkare tevhit 
ı:ı:~rlıkla alır. 
t3rlık 26/ 7 .. uma günü saat 
.!a İzmir Lv. amirliği satın nl -

l'~o~Unda yapılacaktır. 
~~· n edilen tutan 108000 liradır. 
ar ınatı katıye akçesi 13300 liradır. 
lnaıncsi her gün komisyonda gö-

1 

'c'-•· 
""1ler ticaret odasında kayıtlı 

~ dair vesika göstermek mccbu
" ırlcr "a • 
ıarlıga iştirak edecekleri 2490 sa-
tı~ iki ve üçüncü maddelerinde ve 
tJ ilde Yazılı vesikaları ve temina
CrıyJe birlikte ihale sıı.atindcn e
~0na ınuracaatları. (3974) 

13968 

~Yemeni alınacak 
Sl:erj Satın Alma Komisyonun • 

lt 
c )'cıncnı pazarlıkla alınacaktır. 

~ ~ bedeli 21875 lirn, ilk teminatı 
S kuruştur. Pazarlığı 2617/940 
. laat 10 da Adana askeri satın 

• 
8l'onunda yapılacaktır. Şartna
l, kayseri, Sivas, Ankara satın 
l'onıarında her gün gwrlilebi-

lc · 
:Ilı belli günde kanuni vesika 

tJaı.ı rnakbuzlariylc komisyonumuza 
. (3934) 13920 

ı ~~~d~yağı alınacak 
·erı Sa:rn Alma Komisyonun -

a u· 
t l'ı'. ıtarnizonu ihtiyacı için 20.000 
'aaaı:ının ihalesi 31/7/940 çarşam
~ ıs de Bitlis'in tas mahallcsin
ı komisyonunda yapılmak üzc

lrı~fla eksiltmeye konulmuştur. 
ltıtı· ınnıen tutarı 18000 lira, mu -
Ş<I: llıatı 1350 liradır. 

•3~1tıeyi görmek istlyenler her 
ıtr Otıa iş saatlerinde mıiracaat e -

'!';~. 
~ ır mektuplarını ihale saatinden 
lı ti komisyona vereceklerdir. Sa

l tlis Postanesinin ayarıdır. 
13798 

~~ı Ün alınacak 
il· 'ıı lllma Komisyonundan 

tiı~tliıı garnizonu ihtiyacı için 
Çıı. Unun kapalı zarfla ihalesi 
nd;ı:unba gilnü 11 de Bitlis ta§ 
tı İtı satın alma komisyonunda 

~ t. 

~llırncn tutan 90000 lira muvak
ltrt 6750 liradır. 
ta ~tnelerini görmek istiyenler 
•r ~ 8Yona İli saatinde müracaat 
~ . 
C~·f t-,t; ltıektuplannın ihale saatinden 

8:q
1 

komisyona vereceklerdir, 
(la •Yan Bitlis postanesinin saat 

OS) 13797 a· 
• ~~na .Yaptırılaca.k 
lt lcerı Satın Alma Komisyo-

t Oııl'lld 
it<! t h Ukf garnizonların ihtiyacı 
~ ~<ıııu/na kapalı zarf usuliyle ek
t.ı ~·r ınu§tur. 
'111·..,. ve fenni, husus! Dartlariyle 
"1\ı/ Ankara, İstanbul, Konya 

{ ı,tllkıert satın alma komisyon
'-ıt tkJııcr okuyabilirler. 

b..dell (25457) Ura 90 kuruş
~ t 

'l'ltın..,tı (1909) Ura (35) kuruıı-
~ı ... n_ 
~ .......-t eksiltmesi ı ağustos 
1 1 gUnu saat 11 de Konyada ko

:ııııa:ndeki satın alma komisyo -
'41.eltı ktır. 

0 ller ı $Istos 940 perşembe 
"t111nıı kadar trkllt mektuplarını 
"'lttı ll.lrna komisyonu başkıınlığı

l"I' kab" Bu saatten sonra vertlen 
te1ı.ıı Ul edilemez. 
t et /erin en az sekiz gUn evel bu 
~ett ll.;yıı, ma1ıF1tıs olmak Uzcre ma· 
t ~ee mUteş('kkfl komisyondan 
ııııı. Bikıuıı ile birlikte satın ıılmn 

?rıUracnntları. ( 3~n9) 
c· 13801 

ııı ~ 1~rne alınacilk 
0 r Safın Alma Komisyonun -

~til 
~tf~dıı için 4000 çift çizmenin 
l' Jıaıc 2~-7-940 pazartesi günü saat 
,il ı.ı 11 Yapılacaktır. 

"' t tutarı 38000 lira ve ilk temi
~ 'dır 

ıııı l . 
l.ı. ' ere ait şnrtnamelcri Erzu -
trı;,~tırı alma komisyonuna mü -

1'., ılırler. 
' t>lerin "h l ·· ü t " d ~,1• ı a e gun ve saa ın en 

ırıe '-
·~.., ıuıdar zarflarını satın al -

'ıt1'ıı tc.lim etm~Jeri. (3765) 
13737 

!1uhtelif inşaat 
it •lı~r; S11t1n Alma Komisyo-
~ lı,ı.o&.d 

t~ıı.ı~"ııkı vcklı.let nnbarı ve dikim 
.::"'lı n yapılacak parke yol ve 

~ı, iti\ ııu tesisatı, erat binası. ız -
it lır rııııı :ı:nrt uııullyle eksiltmeye 
~it\' 

~cııy e husust şartlan Ankara, is
'tt ~oıı. levazım o.mirlikleri satın 
~ tılarınıtadır. İstekliler oku -

~<leli (20123) Jlra (74) Jcu-

ULUS --!-
4 - İlk teminatı (1!509) lira 2% kunıe

tur. 
75 kuruş ve teminatı 1149 liradır. Evsaf 
ve ıJnrtnamesi her gün komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin sözü geçen gtlnde en 
geç ihale saatinden bir saat evci tekllt 
mektuplarını komiııyona vcrml§ olmaları 
IAzımdır. (3792) 137SG 

Telefon direği alınacak 
Çanakkale Must. Mv. Saun Al. Ko.dan: 

Kundura alınacak mum müdürlüğü merkez satın alma komi_. 
5 - Kapnlı zart eksiltmesi ı ağ\Jstos 

940 perşembe gtinU saat 15 tc Konya kol
ordu binası içindeki sntın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. 

6 - istekliler ı ağustos 940 pergembe 
gilnU saat (on dörde) kadar mezk1)r satın 
alma komisyonu bll!)kanlığına vercckler
dir. 

7 - isteklilerin en az sekiz gUn evel 
bu iş için bir detaya mahsus olmak tizere 
mahalli vlltiyettc mUteşekkll komisyondan 
bir ehliyet vesikası ne teklif mektuplarını 
mczkür satın alma komisyonu başkanlığı-
n· verilecektir. (3812 J 13804 

Et alınacak 
Diyarbakır Kor Satın Alma Ko. : 
ı - Dlyarbııkırd:ıki birlikler ihtiyacı 

için alınacak olan (280.000J kilo sığır ve
ya keçicti kor satın alma komisyonunca 
kapalı zarfla eksiltmeye konulm~tur. 

2 - Ekıılltmesi 6 ağustoıı 940 sah gUnü 
saat 11 de yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 70.000 lira olup 
teminatı 4750 liradır. 

4 - şartnamesi her gün iıı zamanında 
komisyonda gorUlebilir. 
~ - Tekli! mektupları eksiltme saatin

den bir saat eveline kadar kabul edilir. 
(3786) 13S33 

Muhtelif hayvan yeml 
alınacak 

Muğla Satrn Alma Komısyonun ..... 1 

ı - Muğla, Marmaris, Milas, Kı.illük ve 
Bodrum'daki hayvanların ihtiyacı ıçın 

(1.010.000) kilo arpa, (724000) kilo saman, 
(1.013.000) kilo kuru ot ve (374000) kilo 
yulaf eksiltmeye konulmuştur. Arpalardan 
Küllük ve Marmaris garnizonlarına ait o -
lan (84000) kilosunun; samandan Marma -
ris, Milas, Küllük ve Bodnım'a ait olan 
(215000) kilosunun cksıltmcleri açık suret· 
tc ve diğerleri kapalı zarf usuliylc yapıla -
caktır. 

2 - Muhtelif garnizonların ihtiyaçları 
her madde için toptan veya gruplar halin
de veya ayrı ayrı ihale olunabilir. 

3 - Umum ihtiyaç yckünlnrına göre 
tahmin bedelleri arpanın (56920) samanın 
(17300) kuru otun (49370) ve yulafın 

(22340) liradır. Muvakkat teminatları ar
panın (4269) ı;amanrn (1297) lira (49) ku
rus, kuru otun (3702) lira (75) şuruş ve 
yulafın (1675) lira (50) kuruştur. Parça 
parça ihale edildiği takdirde muvakkat te
minat mikdarlan da azaltılır. 

4 - Hepsinin ihale güniı 5181940 pazar
tesi günü saat 10 • 18 arasındadır. İhale 
Muğla komutanlık satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

5 - Şartnameler; Muğla, Ankara ve lz -
mir satın alma komisyonlarında görülebilir. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını te
minata ait makbu:zlariyle birlikte dördün
cü maddede yazılı saatten bir saat evci 
Muğla'daki satın alma komisyonuna ver -
miş olmaları şarttır. (3777) 13834 

Ekmek alınacak 
lzmir Levazım Amirliğı Satrn Alma Ko

misyonundan : 
1 - İzmir tayyare birliklerinin 259 ton 

ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliylc eksilt
meye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 2/8/940 cuma günü saat 
16 da tzmir'de kışlada l:ı:mir Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 28490 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 2137 li

radır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda gö-

rülebilir . 
6 - İstekliler ticaret odasın.da kayıtlı 

olduklarına dair vesika göstermek mecbu
riyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ve 
§artnamesinde yazılı vcsikalariylc teminat 
ve teklif mektupları ihale saRtindcn en az 
bir saat evci komisyona vcrmi& bulunacak-
lardır. (3834) 13839 

inşaat münakasası 
Çorlu Kor Satın Alma Komısyonundan: 
1 - Çorlu hastanesi elektrik santralı bi

nası ile diğer tesisatının inşaatı kapalı 
zarf usuliylc eksiltmeye konulmuetur. 

2 - İhalesi 29-7-940 pa:ı:artesi günü saat 
16 da yapılacaktır. 

Bina yaptırılacak 
Konya Kolordu Satın Alma Komisyo • 

nundan : 
1 - Konya'daki garnizonların ihtiyacı i· 

çin bir adet bina kapalı zarf usuliyle ek • 
siltmeyc konmuştur. 

2 - Keşif ve fenni, hususi §artlııriyle 
tediye şartları Ankara, İstanbul, Konya 
Lv. amirlikleri satın alma komisyonunda • 
dır. İstekliler bu komisyonlarda okuyabi • 
lirler. 

3 - Keşif bedeli 25457 lira 90 kuruştur. 
4 - İlk teminatı 1909 lira 35 kuruştur. 
5 - Kapalı zarfla eksiltmesi 1/8/940 

pcrsembc günü saat 11 de Konya kolordu 
binası içindeki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

6 - İstekliler 1/8/940 perşembe ~ünü 
saat 10 a kadar teklif mektuplarını mcz -
kur satın alma komisyonu ba~kanlığına ve
recekler veya göndereceklerdir. Bu santten 
sonra verilen veya gönderilen teklif melı: _ 
tupları kabul cdilmiyecektir. (3794) 

13788 

Arpa alınacak 
Erzurum levaum amirliği Satınalma KO: 
1 - Erzurum garnizonu ihtiyacı için kor 

evsafında 800 ton arpa puarlıkla satın a
lınacaktır. 

2 - Pazarlığı ' 940 pazartesi giınü 
saat 11 de Erzur "-nirliği satın al-
ma komisyonunda , . 1.. .tır. 

3 - Toplu tutarı 44000 lıra ılk teminatı 
3300 liradır. 

4 - Arpa şartnamesi İstanbul ve An
kara levazım amirlikleri sntın alma ko . 
misyonlarında görülebilir. (3957) 13983 

Ku·ndura alınacak 
Konya Askeri Saun Alma Komısyonun

dan : 

1 - <.:ihcti askeriyenin ihtiyacı içın 
25.000 lira dahilinde erat kundurası pazar
lık suretiyle satın a'· ~caktır. 

2 - Ebsaf ve h. şartları Ankara •. İs-
tanbul, Konya, L\I, .. mirlikleri satın alma 
komi syonlarmdadır. 1 stckliler okuya bi 1 ir
i er. 

3 - Pazarlığı 2617/940 cuma günü saat 
11 de Konya'da kolordu binası içindeki sa
tın alma komisyonunda ynpılaca.ktır. Js _ 
teklilcrin gün ve saatinde mezkur satın al
ma komisyonunda hazır bulunmaları. 

4 - Pazarlığından sonra tekarrıir edile
cek fiyat üzerinden % 15 kati teminat alı-
nacaktır. ( 4008) ı 3902 

Sade yağı alınacak 
Balıkesir Kor Satın Alma Komisyonun

dan: 
1 - ~o~ birliklt>rİ ihtiyacı icin 19. 7.940 

cuma gunu saat 16,JO da ihalesi yapılacak 
o~~I! 60 tol'! sadeyağ11111 talip zuhur etme
dıgınden bır ay müddetle pazarlıkla iha. 
leye konmuştur. 

2 - llk pazarlığı 26. 7. 940 giinii saat 
16,JO da Balıkesir kor satın alma komis. 
yonunda yapılacaktır. 

J - Muhammen bedelı 7SOOO lira olup 
muvakkat teminatı 5628 Jıradır. 

4 - Evsaf ve şartlarını gormek istiyen
ler her &un komisyonumuzda görebilirler. 

S - Taliplerin ihale gününde kanlın/ 
vesikalariyle birlikttt komisyonumuza mü. 
racaat etmeleri. (400J) JJ897 

Sade yağı alınacak 
Edirne Askeri Satın Alma Komısyo

nundan: 
1 - Edirnedeki birliklerin senelik ihti

yacı olan 66.000 kilo sadeyağı kapalı zarf 
uııullyle ekı<lltmeye koııulmuşııa da talip 
çıkmadı~ından aynı evsaf ve §eralt daire
sinde ikinci ihrılesi !l. S. !HO nınıa gıln!l 
saat 17 de yapılacaktır, 

2 - Sadeyağının muhammen bedeli 
92.400 lira ve ilk tcminııtı 6930 liradır. 

3 - Evsaf ve Seraltini l)ğrenmek isti
yenler her giln iş saatlerinde ve isteklile
rin ihale sn.ntındcn bir saat evci teminat 
mekluplariyle resmi vesikalannın Edirne 
flana)rl kışlasındaki satın alma komisyonu
na vermeleri. (4004) 13898 

Buğday öğüttürülecek 
iz.mit Levazım Amirlij!i Satın Alma 

Komısyonundan: 

ı - Çanakkale Mst. :Mv. ihtiyacı Uçn il· 
§ağıda cinıı ve mikdan yazılı olan 2200 a
det tC'lcfon direği kapalı zart usullyle aa
tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli hizasında göste
rilmiştir. 

3 - İhalesi 8. 8. l.140 pervembe gUnU sa
at 11 de Çanakkalede Mst. Mv. Satın alma 
komisyonunda yapılacak. 

4 - Taliplerin ihaJl!den bir saat eve! te
minat akçeleri olan 825 lira ve ihale kan
nununun 2, 3. tincü ıııaddclerindckl vcsa -
ikle birlikte komisyona müracaat etmeleri. 
Cinsi: Telefon direği 
l.\llkdnrı: 2200 
.:\luhammen B.: 5 lira 
Muvakkat te.: 825 lira 

(3997) 13891 

Saman alınacak 
iğnece Askeri Satın Alma Komisyo

nundan: 
Şerait ve evsafı dnhlllnde aşağıda mlk· 

dar ve saati yazılı samana ıs. 7. 940 gU· 
nUnde kapalı zarfla yapılan eksiltmesinde 
istekli çıkmadığından yeniden kapalı zarf
ın eksiltmesi !l. 8. 940 cuma gUnti tgnccede 
askeri ııatın alma komisyonunda yapıla -
cakur. Şartname ve evsııfı tatil günler ve 
saatler hariç her giln komisyonumuzda gö
riilebillr. fateklllcrln kanuni veeikalariyle 
ihııle gUniı ihale saatinden en geç bir saat 
cveline kndar tekli! mektuplarını komi&· 
Yona vermiş olmaları IA:>.ımdır. 
~~lkdarı: 1.521.000 kilo 
Tahmin bedeli 26617 lira. 
Teminatı 1997 lira 
İhale saati 11 

(4002) 13896 

Bulgur alınacak 
Konya Askeri Satın Alma Komisyonun

dan : 
1 - Ciheti askeriyenin ihtiyacı için 100 

ton bulgur pa:zarlık suretiyle alınacaktır. 
2 - Evsaf ve hususi ı,ıartlan Ankara, İs· 

t:ınbul, Konya Lv. 5.mirlikleri satın alma 
komisyonlarındadır. İstekliler bu komis -
yonlarda okuyabilirler. 

3 - Pazarlığı 2517/940 peq~embc günü 
saat 14,30 da kolordu binası içindeki satın 
alm;ı komisyonunda yapılacaktır. İstekli • 
!erin &ün ve saatinde Kon-ya'daki mczkür 
satın alma komisyonunda hazır bulunmala-
rı. 

4 - Pazarlığından sonra tekarrür edile
cek fiyat üzerinden "O 15 kati teminat alı-
nacaktır. (3996) 13890 • 

Bulgur alınacak 
Konya Askeri Satın Alma Komisyonun

dan : 
ı - Ciheti askeriyenin ihtiyacı olan 300 

ton bulgur pazarlık suretiyle satın alına -
caktır. 

2 - Evsaf ve hususi şartları Ankara, İs
tanbul, Konya Lv. amirlikleri &atın alma 
komisyonlarındadır. İstekliler okuyabilir -
lcr. 

3 - Pazarlığı 25/7/940 pe.tembc günü 
saat ıı de Konya kolordu binası içindeki 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. İs
teklilerin gun ve saatinde mezkur satın al
ma komisyonunda hazır bulunmaları. 

4 - Pazarlıt":ından sonra tckarrur edile
cek fiyat üzerinden % 15 kati teminat alı-
nacaktır. (3998) 13892 

Kundura alınacak 
Konya Askeri Satm Alma Komisyonun

dan : 
1 - Ciheti askeriyenin ihtiyacı için 

25.000 lira dahilinde er kundurası pazarlık 
suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve hususi şartları Ankara, İs
tanbul, Konya Lv. amirlikleri satın alma 
komisyonlarındadır. İstekliler bu komis -
yonlarda okuyabilirler. 

3 - Paz;ırlığı 26.171940 günü saat 10 da 
Konya'da kolordu binası içindeki satın al -
ma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Pazarlığın.den sonra tckarrür ede -
cck fiyat üzerinden % 15 kati teminat alı-
nacaktır. (3999) ll593 

Bulgur alınacak 
Konya Askeri Satm Alma Komisyonun

dan : 

Konya Askeri Satın Alma Komisyonun- yonıınca 2/8/940 cuma giınü saat 15 tc ıı:a-
dan : palı zarfla ihale edilecektir. Şartname pa

1 - Ciheti askeriyenin ihtiyacı olan 
50.000 lira dahilinde er kundurası pazarlık 
suretiyle satın alınacakatır. 

2 - Evsaf ve hususi şartları Ankara, İs
tanbul,Konya Lv. amirlikleri satın alma ko
misyonlanndadır. İstekliler bu komisyon
larda okuyabilirler. 

3 - Pazarlığı 26/7/94-0 cuma günü saat 
15 de Konya kolordu binası içindeki satın
a.ima komisyonunda yapılacaktır. İsteklile
rin gün ve saatinde mezkur komisyonda ha
zır bulunmaları. 

4 - Pazarlığından sonra tekarrür edile
cek fiyat üı:crindcn ~ 15 kati teminat alı-
nacaktır. ((4001) 13895 

Buğday öğüttürülecek 
1zmir Levaum Amirliği Satın Alma Ko-

rasız olarak komisyondan verilir. Taliple • 
rin muvakkat teminat olan (450) lirayı ha
vi teklif mektuplarını mczkiir giındc ıılat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vcsaikle komisyoncu olma
dıklarına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası vcsika11yle 
mezkur gün ve saatte komisyona miıraca-
atları. (3866) 13854 

45 ton arap sabunu alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mudurluğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Taltmin edilen bedeli (15.WOı lir olan 

45 ton arap sabunu askeri fab 
mUdürllı@ merkez satın alm " o. 
nunca 6. 8. 940 salı gtlnfi saat 16 da kapa
lı zıırtla ihale edilece•.• !r. Şartname para-

misyonundan : mz olarak komisyondan verlllr. Taltplerın 
1 _ Ordu birlikleri i~in paazrlıkla 1220 muvakkat teminat olan (1181) lira ı 25J 

kuruşu havi tekllf mektuplannı mezk<ır 
ton buğday öğüttürülecektir. günde saat 15 e kadar komisyona vcrmcle-

2 - Pazarlık 25f7/!)40 perşembe günü rl ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu
sııat 15 de izmir'de kışlada lzmir Lv. amir- nun 2 ve 3. maddelerindeki vcsalkle ko
liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. mlsyoncu olmadıklanna ve bu lııle alaka -

dar tüccardan olduklarına dair ticaret o -
3 - Tahmin edilen tutarı 24400 liradır. dası vesikaıııiyJe mezkClr gün ve saatte ko-
4 - Teminatı katiye akçesi 3660 liradır. 
5 - Şartnamesi her gtin komisyonda. gö

rülür. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı ol

duklarına dair vesika göstermek mecburi
yetindedirler. 

7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sa-
yılı kanunun iki ve üçiincü maddelerinde 
ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi
natı katiyeleriyle birlikte ihale saatinden 
evci komısyona müracaııtlan. (4005) 

13899 

Marmara Üssülbahri K. 

misyona miiracaatları. (3890) 13947 

Kereste alınacak 
Askeri Fabugıılar Umum Müdiırlutü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
170 metre mikabı 3,50 : 4x0,14 : O l" x 

0,025 M. ebadında çıralı çam tahtası. 
170 metre mikibı 3,SO : xO,ISx0,025 M. 

ebadında çıralı çam tahtası, 
160 metre mikabı 3,50 : 4x0,20x0,02 M. 

ebadında çıralı çam tahtası, 
335 metre mikabı 3,50 : 4x0,22x0 2~ M 

ebadında çıralı çam tahtası, 
83 metre mikabı 3,50 : 4x0,2Sx0.025 M 

ebadında çıralı çam tahtası, 
82 metre mikabı 3,50 : 4x0,20x0,22x0.0S 

Su tesisatı yaptırılacak M. ebadında c;:ıralı çam tahtası. 
Mar111Bra üssiibııhri K. SatJn Alma Ko _ Tamamen çıralı ~am vermek mümkun 

misyonu Başkanlığından : olmadığı takdirde her kalemin nısfı Beyaz • 
1 - Çene dağından Derince iskelesine i- küknar olabilir. 

salc edilecek su tcsisatr işi kapalı zarf u- Tahmin edilen bedeli (50.000) lira ola.ıa 
suliyle eksiltmeye konulmuştur. miktar ve ebatları yukarda yazılı altı ka -

2 - Tahmin edilen bedeli 64775 lira 35 lem ve ceman 1000 metre mik5.bı kereste 

ku;uştu~.ksiltmcsi 8. ağustos. 940 perşembe askeri fabrikalar umum müdürlii,gı.i merkea 
gilnü saat 16 da İzmittc tersane kap•stıı- satın nlma komisyonunca 6/ 8/940 salı gu-
daki komisyon binasında yapılaca\.• ·• nü saat 15 tc kapalı zarfla ihale edıleccktir. 
işe ait muvakkat teminat 4488 1' Şartname (2) lira (50) kuruş mukabılinde 
ruştur. komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 

4 - lstanbul'da zuhur edecek istekli- teminat olan (3750) lirayı havi tekl"f mek
ler, bu işe ait fenni şartname, pliin resim 
vcsair evrakı takım halinde Kasımpaşada tuplarını mczkür günde saat 14 de kadar 
deniz levazım satın alma komisyonu bas- komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
knlığından, Ankarııdaki talipler de M. M. 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelcrin
V. deniz levazım şubc&i müdürlüğünde ve deki vcsaiklc komisyoncu olmadıklarına ve 
komisyonumuzdan 324 kuruş bedel muka-
bi lindc alabilirler. bu işle alikadar tüccardan olduklarına dair 

5 - İsteklilerin şimdiye kadar bu mik- ticaret odası vesikasiyle mezkiir gün ve 
tar ve buna benzer taahhüdatı ifa ettiklc- saatte komisyona müracaatları (3891) 
rinc dair icap eden vesika. mahalli emniyet 13948 
müdürliıklerindcn alacakları hüsnühal ki-
ı::ıtları v~ yukarda yazılı ilk tcminatlariyle 41 Kalem muhtelif ebatda demir 
birlikte tanzim edecekleri teklif mektup- malzemesi alınacak 
!arını muayyen gün ve saatten tam bir sa
at cveline kadar komisyon başkanlığına 
vermeleri ilan olunur. (6384/ 3978) 13987 

ASKERi FABRiKALAR 

2800 kilo reçine alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdiır1ütü 

Merkez Satrn Alma Komisyonundan : 
>ımin edilen bedeli (1400) lira olan 

2800 "lj> reçine askeri fabrikalar umum 
müdür {~ü merkez satın alma komisyonun
ca 3181940 cumartesi glinü saat 10,30 da a
çık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan ( 105) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vcsaiklc komisyoncu olmadıklarıııa ve 
bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesiknsiyle mezkur cün ve sa
atte komisyona müracaatlan. (3863) 

13851 

1200 Adet erat kaputu 
ya ptrrı lacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürliığil 

Merkez Satın Alma Komisyonurıdan : 

Askeri FabrikJJlar umum müdürlutiı mer
kez :satın alma komısyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (75932) lıra (50) 
kuruş olan 41 kalem muhtelif ebatda demır 
malzeme askeri fabrikalar umum mudurlu
ğü merkez satın alma komisyonunca 9 81 
940 cuma günü saat ıs tc kapalı zarfla i
hale edilecektir. Şartname (3) lıra (80) 
kuruş mukabilinde komisyondan vcrılır. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (5046) 
lira (63) kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kadar komısyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3: maddelerindeki vesa kle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle a a
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vcsikasiylc mezkur gun ve saatte ko-
misyon müracaatları. (392S) 13980 

ANKARA BELEDlYESl 

Otomobil lastiği alınacak 
Ankara Belediyesınden : 
1 - Otobüs idaresi için alınacak olan 50 

adet iç lastıf.. on beş gün muddetle açık 
eksiltmeye konmuştur, 

2 - Muhammen bedeli 740 liradır. 
3 - Teminat 55,50 liradır. 

3 - Muhammen bedeli 105484 lira 62 ku
ruş olup ilk teminatı 6524 lira 25 kuruljtur. 

4 - Şartname keşif ve projelerini gör • 
mck ve almak istiyenlcr 5 lira 27 kuruş 
mukabilinde Çorlu'da kor satın alma ko -
misyonuna müracaatla alabilirler. 

1 - Ordu birlikleri için pazarlıkla 1220 
ton buğday öğtittllrUJecektır. 

2 - Pazarlık 25. 7. 040 perşem he gtınU 
s~t I? da İzmirde kışlada İzmir Lv. fi. 
mırliğı satın alına komisyonunda yapılıı
caktır. 

1 - Ciheti askeriyenin ihtiyacı için 300 
ton bulgur pazarlık suretiyle satın alına -
caktır. 

2 - Evsaf ve hususi şartları Ankara, İs -
tanbul, Konya Lv. imirlikleri satın alma 
komisyonlarındadır. İstekliler bu komiı -
yonlarda okuyabilirler. 

Tahmin edilen bedeli (14400) lira olan 
1200 adet erat kaputu askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın ıılma komis -
yonunca 5/U9t0 pazartesi günü nat 16 da 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (1080) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur günde sa· 
at 15 şe kıdar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vcsaikle komisyoncu olma
dıklarına ve bu işle alikadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkur gün ve saatte komisyona müraca -

4 - Şart.namesini görmek istiyenleri• 
her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 6181940 salı günü saat J0,.10 da beledı:ye 
enciımenine mi.ıracaatları. (3826) 11837 

Çimento alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

5 - İsteklilerin kanunun ikinci ve üçün
cü maddelerindeki belgeleriyle birlikte bel
li gün ve saatten bir saat ~ve! teklif mek
tuplarını komisyona vcrmııı bulunmaları 
lazımdır. (3628) 13609 

Sığır eti alınacak,, . 
Kars Müst. Mv. Satın Alma •• omısyo-

nundan: . . · · b" k' 
1 - Kars garnizonu ıhtıyacı u;ın ır ı-

losuna tahmin edilen fiyat. 16 ~~$ olan 
480 ton ve Göle ihtiyacı ic;ın bır kılosuna 
tahmin edilen fiyatı ıs kuruş olan. 120 ton 
sığır etin~ talip c;ıkmadığmdan yenıden ka
palı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - 480 ton etin ilk teminatı 5050 ve 120 
ton etin 1260 lira olup ihalesi 29/7/940 pa-

zartesi günü saat 15 tcdir. . . 
3 - 120 ton etin evsaf ve 5artnamesını~ 

parasız ve 480 ton etin evsa~ ve şart~amcsı 
395 kuruşa almak istiycnlcrın her gun ko-
misyona gelmeleri. 

4 - Miinakasalara gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3. cü maddelerinde yazılı 
vcsikalari ve ilk tcminatlariylc birlikte tek
lif mektuplarının ihale saatından en az bir 
saat cvcline kadar Kars Mst. Mv. Sa. AL. 
Ko. nuna vermeleri. (8745) 13727 

Kundura alınacak 
Erzurum Kor Satın Alma Komisyonun • 

dan : 
ı - Kolordu için 40000 çift kunduranın 

kapalı zarfla 29-7-940 pazartesi günü saat 
ı ı de ihalesi yapılacaktır. 

2 - Toplu tutarı 240000 lira ve ilk temi
natı 13250 liradır. 

3 - Kunduralara ait şartnameleri Erzu
rum kor Lv. satın alma komisyonuna müra
caatla görebilirler. 

4 - Taliplerin ihale ırünü ve aaatindcn 
bir ıu.t eveline kadar zarflarını ıatın al • 
ma komiıyonuna teslim etmeleri. 

(3764) 13736 

Koyuneti alrna.cak . 
Edirne Ad•ri Satın Alma Komısyo

nundan: 
Kapnlı zarfla SM25 kilo koyun etl sa

tın alınacaktır. İhalesi 3. 8. 940 cumartesi 
gilnü saat ıı de Edlrnede eski mll§lriyet 
dairesinde satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin edilen tutarı 1~18 lira 

3 - TahJ?in edilen tutıın 24-100 llra.ciır. 
4 - Temınatı katlye nltçesl 36fı0 liı-adır. 

.. 5 .. - Şartnamesi her ghn komisyonda 
gorulebilir. 

6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 
o.ldu~larına dair oslka göstermek mecbu
rıyetındedlrler. 

7 - Pazarlışa ştlrlık edecekler 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3. cU maddelerinde yazılı 
ves_ikalan ve teminatı katlycleriyle birlik
te ıhale saatinden cvel komisyona mUraca-

3 - Pazarlığı 25/7/940 per~cmbc günü 
saat 14 de Konya'daki kolordu binası için
deki satın alma komisyonun.da yapılacaktır. 
İsteklilerin gün ve saatinde komisyonda 
hazır bulunmaları. 

atınrı. ( 4006) 18900 

4 - Pazarlığından sonra tckarrlir edi -
le-cek fiyat ü:zcrinden ';{, 15 kati teminat a-
lınacalctır. (4000) 13894 

Düğme ve kopça alınacak 
Tutarı 

Lira Kr. 
38.904 
28.973 

6.828 
2.461> 

19.792 50 
809 60 

4.872 50 
6.062 

Mikdarı 
adet 

Cinsi 

4.SG3.000 ırat kaput dllğmesi 
, 4.189.000 Mat caket dUğ"mesl 

l.138.000 Mat küçUk düğme 
1.!l72.000 KUçlik madeni dUğme 

13.l!J5.000 BüyUk maden! dllğme 
506.000 Sakandırnm dUğmesl 

1.949.000 Kiiçük kopça 
l.732.000 Büyük kopça 

15 SOY~~a.;ıdah mlkdarı yazılı B kalem dilğme ve kopçalar 9. 8. 940 cuma gUnll .saat 
' op ancdc İst. levazım A. Sa. Al. Ko. da kapalı zarfla satın alınacaktır. 

He~slni~ ı;:::ıhammen tahmin bedeli 108.676 lira 60 kuru~ ilk teminatı 6683 lira S5 ku
ruş ur., cm olan bu malzeme bir tali be ihale edileceg1 gibi ayn ayrı taliplere 
~e lhatie ;duebbilir. isteklilerin kanuni ves ikalııriyle beraber tekli! mektuplarım lba-
e saa n e.n ir saat evci komisyona ver mel eri. ( 4015 1 13909 

Zayi makbuzlar 
Kolnrdu seyyar hastanesi tanzim olunan RO$da numaralan servis ve cilt numa -

~~n'::":. ~~~~)ayniyat makbuzları kaybolmuştur. Zuhurunda hUkmU olmadığı lldn o-

Cilt No. Varak No Servisi Um. No. 
2 ~ • A 128455 
2 6 A 128456 

Orta kısmı 
Renkli 13901 

5 Kalem şerit malzeme ahnacaJ· 
lstanbul Levazım Amir/ili Satın Alma Komisyonundan 
Tutarı 

Lira 
30.000 
44.000 
41.000 

Mikdarı 

Metre 
200.000 

Cinsi 
27 m/m. 

40\l.OOO 27 
52!>.000 21 

fitilli şerit 

dliz 

147.000 4'22.000 50 ,. fıtilli ,. 
48.000 144.000 80 .. düz .. 

Yukarda yazılı beş kalem şerit malzeme 9/8/940 cuma günü saat 16 da Tophane'dc 
lstanbul Lv. lmirligi satın alma komiıyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
312.260 lira ilk teminatı 16.240 lira 40 kur~turı Nümuncleri komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanuni vcsikalaTiyle beraber teklif mektuplarını ekisltme aaatindcn bir 
saat evcl komisyona vermeleri. (4016) 13910 

atlan. (3864) 13852 

12000 Metre amerikan bezi 
Alınacak 

Aslcerf Fabrikalar Umum Müdürli1lıi 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedtli (3600) lira olan 
12000 metre amerikan bezi askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın alma ko
misyonunca 2/81940 cuma günü saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (270) li
ra ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3, mad -
delcrindeki vcsaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle al&kadar tüccardan olduk
larına dair ticaret odası vcsikasiyle mcz -
kur gün ve saatte komisyona müracaattan. 
(3865) 13853 

3500 Çift erat fotini alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez satın alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (28.000) lira olan 

3500 çift erat fotini askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 3/ 8/940 cumartesi günü saat 11 de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
(1) lira (40) kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (2100) lirayı havi teklif mektup
larını mc:zkOr günde su\ ~O na kadar ko
misyona vermel .. ri ve --·•aıitı~rinin de 2490 
numaralı kanunım 2 ,,. " maddelerindeki 
vesaiklc komisyoncu 'llm..dıklanna ve bu 
işle alakadar tüccaroa.ı ı>lduklarına dair 
ticaret odası vesikası~&<; mczklir gün ve 
saatte komisyona md,..caatları. (3816) 

13859 

l 000 Adet işçi tulumu alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdüıliitü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (6000) lira olan 

1000 adet işçi tulmıu aıkeri fabrikalar • -

1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 
175 ton Yunus marka portlant çimentosu 
on bcs giın muddctle ve kapalı zarf usulıy
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 5180 liradır. 
3 :_ Teminatı 38!1,5 liradır. 
4 - İhalesi 9/ 81940 cuma günü saat on 

birde yapılacağından şartnamesini gormek 
istiycnlcrin her gün encümen kalcmınc ,.e 
isteklilerin de ihale giınu olan 918 940 cu· 
ma gunü saat ona kadar teklıf mcktupl~ 
rıru usulen belediye encümenine vermele-
ri. (3886) 1393: 

Muhtelif tamirat yaptırılacal 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Akköprudc belediye temizlik hanı
nın badana, yağlı boya ve sair tamiratı lS 
gün mliddetlc açık eksiltmeye konulmuı
tur. 

2 - Muhammen bedeli (1339) liradır. 
3 - Teminat 100,43 liradır. 
4 - Şartname ve keşif cetvelini görmek 

istiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 9 81940 cuma güniı saat 10 30 
da belediye encümenine mi.ıracaatları. ' 

(3894) 1393l. 

Müteahhit nam ve hesabına büz 
alınacak 

Ankara Belediyesinden: 
1 - M:cra insaatrndıt kullanılmak üı:e

~~ muht~lıf ebadda 590 adet biız alınması 
ışı 15 gun müddetle açık eksiltmeye ko
ulmuştur. 

2 - Muh~mmen bedeli (14S5} liradrı. 
3 - Tcmınat 109,13 liradır. 
4 -: Şartnamesini görmek iıtiyenlerin 

her gun encumcn kalemine ve isteklilerin 
d~ 9/8/~~ cuma günü saat 10,30 da bcle
dıyc encumenine müracaatları. (3893) 

13933 

Toptan tuz satı§ yerleri 
sahiplerine 

Ankara Belediyesinden : 
Şehirde mevcut toptan iri ve ince 

tuz satış dükkanları ve yeniden açıla

cak olanlar için Belediye Encümenin
ce ittihaz edilen sıhi karar icabı yapıl
mak üzere bugünden itibaren 15 gün 
z2rfında Belediye Sıhat 1 leri Müdür
liığüne müracaat edilmesi ve sıhi ted
birlerini almıyan dükkanların kapatı-
lacağı ilan olunur. (3992) 13988 



VlLAYETLER 

Sığır eti alınacak 
Kütahya tayyare bir/ığı satın alma 

komisyonu başkanlığından : 
1- Kütahya tayyare bırlikleri için 

mayıs 941 sonuna kadar (70.000) kilo 
sığır eti eksiltmeğe konulmuştur. 

2- Eksiltme kapalı zarf usulile ola
caktır. 

3- Eksiltme 5. 8. 940 pazartt>sı günü 
saa. 11 de Kütahya merkez komutan
lığındaki komisyonumuzda yapılacak
tır 

4- Sığır etinin muhammen bedeli 
(17.500) lira ve muva~kat teminatı 

(1313) liradır. 
5- Şartnamesini görmek istiyenler 

her gün komisyona müracaat edebilir

ler. 
6- Eksiltmeğe iştirak edecek olan· 

lar kanunun icap ettirdiği vesaik ile 
birlikte verecekleri teklif mektupla 
rında sığır etinden maada aynca ( ke
ç! ve koyun eti içinde ) fiyat yazacak· 
lat ve teklif mektuplarını 5. 8. 940 pa· 
zartesi günü saat 10 da makbuz muka· 
bilinde komisyon başkanlığına vermiş 
bulunacaktlardır. 13928 

P arke kaldırım yaptırılacak 
lstanbul Belcdiyesindcn : 
Galatada Tersane caddesinde yaptırıla -

cak p't dırım bordür tretuvar inşaatı 
kapalı ~ ısülile eksiltmeye konul~uştur. 
Kcııif bedeli 21148 lira 28 kuruş ve ılk te
rı::ınatı ıS86 lira ı2 kuruştur. Mukavele. ek
ııltme bayındırlık işleri genel, hususı ve 
ft-nni 11artnameleri proje ve keşif hüllisa -
ıile buna müteferri diğer evrak 106 kuruş 
mukabilinde fen işleri :nüdürlüğünden veri· 
lr"cektir. İhale 31. 7. 940 çarşaı1ba günü sa
at ıs de daimi encümende yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat m:ıkb•n veya mektup
lnrı, ihale tarihinden 8 güu evci fen işleri 
müdürlüğüne müracaatla nlacakları ve İm· 
zıh şartname ve saire ile 2490 numaralı ka-
ı:unun tarifatr çevresinde hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını ihale gUnU &aat ı4 de 
kadar daimi encilmene vermeleri lazımdır. 

(S60ı/3717) 13769 

Elbisel ik kumas alınacak 
1stanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
İdaremiz müstahdemini için yaptırı

l&cak elbiselere esas olmak üzere 16000 
m etre polis grisi kumaşın ahını kapa
lı zarf u s u liyle eksiltmeye konulmuş
t ur. Eksiltme 31.7.940 çarşamba günü 
5aat 15 de İstanbulda büyük postane 
karşısında Valde hanının ikinci katın· 
d a idaremiz levazım ayniyat şube mü· 
d fir muavinliği odasında toplanacak 
m üdürlük alım satım komisyonunda 
yapılacaktır. Beher metresinin muham 
men bedeli 5 liradır. Hepsinin 80,000 
lira muvakkat teminat 5250 liradır. İs
t t'klilerin olbaptaki şartname ve mu
kavelenamesini 400 kuruş mukabilinde 
simak v e m uvakkat teminatlarını ya
tırmak üzere bUyük postanede bul u · 
n an m üdürlük idari kalem levazım kıs

mına, eksiltme saatinden bir saat eve
iine kadar 2490 numaralı artırma; ek
siltme ve ihale kanununun tarifatına 
göre hazırlamış olm1ları lazım gelen 

• nıektuplarını, teklif mektubu, 940 se
nesi için muteber ticaret odası vesika· 
aı, muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektubunu havi olarak yukarı· 
d a ismi yazılı büyük postanede bulu· 
n an müdürlük alım satım komisyonu 
reısliğine numaralı makbuz mukabilin
d e tevdi eylemeleri. 

(6090/3784) 13782 

Bakır e le ktrik t e li satışı 
Çorum Belediye Riyasetinden: 

Şehrimiz eski elektrik tesisatından kal
dırılmııs olan 6·10 M/M kutrunda en kil· 
çUğü 100 metre uzunluğunda parça kankal· 
lar halinde bakır düz elektrik tellerini sat· 
mak istiyoruz. Miktarı 6800 kilodur. Mal 
Çorumda belediye anbarında teslim edile
c ektir. İsteklilerin, malın cbsah hakkın
da fazla zihat istiyenlerin, satrş şartlarını 
öğrenmek arzusunda bulunanların beher 
kilosunun kaç kuruşa alabileceklerini havi 
t ekliflerini altı kuruşluk posta pulu ile 
idaremize göndermeleri rica olunur. 

("6297"/3927) 13934 

Muhte lif kuru e rza k alınacak 
1stanbu/ Belediyesinden: 
Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zühre

• f hastalıklar hastahanelcriyle Zeynep Ki· 
mil doğumevinin yıllık ihtiyacı için lüzumu 
olan muhtelif cins kuru erzak kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mecmu· 
unun tahmin bedeli 1S868 lira 7S kuruş ve 
ilk teminatr 1190 lira ı6 kuruştur. Şartna. 
me zabıt be muamelat miidürlüğü kale • 
mindt- görülecektir. İhale 8/81940 perşem
be günU saat ıs de daimi encümende yapı. 
Jacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve
ya mektupları ve 940 yılına ait ticaret 
odası vesikalariyle 2490 numaralı kanunun 
tarifatr çerçevesinde hazırlıyacakları tek· 
lif mektuplarını ihale günü saat 14 de ka
dar daimi encümene vermeleri lazrmdır. 

(63S4/3977) 13986 

Mil 1.1 M Ü DAFAA VEKALETi 

Kundura alınacak 
M. M. Velciletı Satın Alma Komısyo -

nundan: 
Beher çl!tlne tahmin edilen fiyatı ( 720 ı 

yedi vtlz yirmi kuruş olan ( 100.000 ı yüz 
bin çift kundura pazarlıkla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 26. 7 il40 cuma gllnU 
ııaat on birdedir. Kati temınatı rn:uooı 
altmış beş bin yüz liradır Evsaf ve şart· 
namesi 36 lira mukabilinde M. M. V satın 
alma komisyonundan alınablllr. İstekllle· 
rin kanunun emrettiği belgelerle ihale sa
atinde satın alma komisyonuna IO\'Clmrlcrl 
(3913) 13950 

Tüfek çi sandığı alınacak 
M. M. Vekciletı Sııtm Alma Komısyo -

nundan : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı: 200 

llrn olan 100 çift tUtekçl sandığı (kom
ple ı paze:-Iıkla satın alınacaktır. Pazarlı
ğı: 30 7. 940 sah ~nU saat 14 tedir. Katı 
teminatı: 3000 lira olup şartname ve nU
rnuneııi komisyonda görtllUr. Taliplerin 
munvYen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. 13039\ 13953 

M a t ra alınacak 
il. M. Vekaletı Satın Alma Komısyo • 

nundan : 
Beher adedine tabı.. edilen fiyatı yüz 

elli kuruı olan elli bin tane emaye er mat· 

rası 30/tcmmuz/940 sah günü saat 11,30 da 
Ankara'da M. M. V. sat m alma Ko. da pa
zarlıkla satın almaca&ındnn isteklilerin on 
bin liralrk kati teminatları ile birlikte pa • 
zarlık gün ve saatinde mezkur Ko. da bu
lunmaları, şartnamesi 37S kuruşa Ko. dan 
alınır. (3908) 13902 

Har p paketi torbası alıncak 
M. M. VeUietı Satın Alma Komısyo -

nundan: 
Beher adedine tahmin edflen fiyatı 160 

kUnışa olan 5000 tane harp paketi torbası 
29 temmuz 940 pazarteııl ı:tUnU saat 16 da 
Ankarada :M. M. V. satın nime Ko. da pa
zarlıkla satın alınacağından isteklllerln 
1200 liralık katı teminatlartyle birlikte 
pazarlık gün ve saatinde Ankarada M. M. 
V. Satın Alma Ko. da bulunmaları. 

(3844) 13943 

ln~aat münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan: 
Keşif bedeli 32.238 lira 21 kuruş olan 

bir adet garaj sundurması ikmali inşaatı 
ile bir adet garaj inşaatı kapalı zarfla ek· 
siltmeye konmuştur. Eksiltmesi: 3ı/7 ı940 
çarşamba günü saat 1 ı dedir. İlk temina
tı: 2417 lira 87 kuruş olup şartnamesi, ke· 
şif ve projesi 162 kuruşa komisyondan a· 
lınır. Taliplerin zarflarrnı ihale saııtından 
bir saat evetine kadar M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (3720) 13748 

Kolluk alınacak 
M. M. Vekaletı Satın Alma Ko. : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı altı 

kuruş olan yirmi bin tane kııılay işaretli 

kolluk 2S t emmuz 940 perşembe günü saat 
10 da Ankarada M. M. V. satın alma Ko. da 
pazarlıkla satın ·nacağındn isteklilerin 
180 lirlık kati teminatları ile birlikte pa -
zarlık gün ve saatinde meıkür Ko. da bu· 
lunmnları. (3848) ı384S 

Sıhiye arka çantası a 1rnaca k 
M. M. VeUletı 5atın alma KO: 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı yir· 

mi altı lira olan 1500 tane sıhiye arka c;an
tası 29/temmuz/940 pazartesi günli saat ıs 
de Ankarada M. M. V. satın alma KO. da 
pazarlıkla satın alınacaöından isteklilerin 
58SO lirlık kati teminat13rı ile birlikte pa. 
zarlık gün ve saatında mezkur KO. da bu· 
1unmalarr. $::ırtname ve nümunesi M M. 
V. satın alma KO. dadır. S.ııtnamt 195 ku
r'J l>edrlle isteklilere veril;y (3846) 

13866 

200 Avcı borusu alınacak 
M. M. Vekiileti Satın Alma Ko, . , 
Beher adedine beş lira fiynt tahmin e

dilen 200 adet avcı borusu 30 temmuz 940 
salt günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
sa tın alma Ko. da pazarlıkla satın alına
cağından isteklilerin verecekleri avcı bo
rusundan birer adet nümune ile tSO liralık 
teminatları ile birlikte mezkQr Ko. da ha-
zır bulunmaları. (390S) 13886 

Pamuk çorap alınacak 
M. M. Vek8/eti .çat.ın alma KO.: 
Beher c;iftine tahmin edilen fiyatı (22) 

yirmi iki kuruş olan (100.000) yüz bin çift 
pamuk çorap pazarlıkla münakasaya kon • 
muştur. İhalesi 2717/940 cumartesi günü 
saat on birdedir. Kati teminatı (3.300) üç 
bin üç yüz liradır. Evsaf ve şartnamesi 
M. M. V. satın alma komisyonunda görü· 
lebilir İ&teklilerin kanunun emrettiği bel
gelerle ihale saatında komisyona gelme-
leri. (3969) 13984 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V . 
Benzin alınacak 

Gümrük ve i nhisarlar Velciletinden: 
1 - Vekalet makam otomobili ile mo

tosikletinin ihtiyacı olan 4SOO .litre benzi
nin bir ay icinde satın alrnması pazarlığa 
konulmuştur. 

2 - Buna ai t şartname her gün vekalet 
levazım müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Muvakkat teminatı 84 lira 37 ku
ruştur. 

4 - Pazarlık 14/8/940 çarşamba günü sa 
at 14 de vekalet levazım müdürlüğünde ya 
pılacnktır. 

-
-

Taliplerin belli gün ve saatt e komisyon 
da hazır bulunmaları. (3716) 13721 

. 

Elbiselik kumaş alınacak 
Gümrük ve lnhisarlar Vekaletinden 
1 - Veka.Jet kolcu ve müstahdemler 

için mübayaa edilecek 680 metre elbiselik 
kumasın bir ay içinde satın alınması pa 

i 

-
zarhin konulmu~tur. 

2 - Buna ait şartname her gün V ekale 
levazım müdürlüğünde görülebilir. 

t 

3 - Muvakkat teminatı (280) lira (SO 
kuruştur. 

) 

Ü 4 - Pazarlık 14/81940 çarşamba gün 
ıaat 14 de Vekalet levazım müdürlüğünd e 
yaprlacaktır. 

Taliplerin belli gün ve saatte komisyon 
da hazır bulunmaları. (37S9) 13764 

-

Şi,e alınacak 
inhisarlar Ankara Ba§müdürlüğün

den: 

-.1- Erzurum Başmüdürlüğü i malat 
hanesinin senelik şişe ihtiyacı o la 
( İnhisarlar ) monogıramını h avi 60 
bin boş şişenin mübayaası 20. 7. 940 ta 
rihinden itibaren 20 gün müddetle v 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konul 

n 
o 
-
e 
. 

muştur. 

5 2 - 600 bin boş şişenin % 50 si 2 
santilitrelik, % 45 şi 15 ve % 5 şi d e 
50 santilitrelik olacaktır. 

e 3- İhale 8 Ağu3tos 940 perşemb 
günü saat 15 de Erzurum İnhisarla 
Başmüdürlüğü binasında icra kılına 

r 
. 

c<ıktır. 

n 4- Eksiltmeye iştirak edecekleri 
muhammen bedelin o/t: 7 .5 muvakka 
teminat parası olan 1001 lirayı iha 
&Ün ve saatinden evel İnhisarlar ve 

t 
le 
z-

nesine yatırmaları laz ımdır. 

a· 5- İstekliler bu şişelere ait şartn 
meyi Erzurum İnhisarlar Başmüdür 
lüğüne bağlı imlahane ve Ankara, İ 
tanbul Başmüdürlüklerinde görebili 

. 
s-
r-

ler. 
le 6- İsteklilerin mektuplarını iha 

eünü saat 14 de kadar kornisyon rei 
lığine makbuz mukabilinôe tevdi et 
meleri şarttı r. Postada vukua gelece 
teehhürler kabul edilmez. (4011) 139 

s-

k 
05 

an Zayi - Ankara Devrim ilk okulund 
1937 senesinde aldığım 468/147 No. ııah 
detnamemi zayi ettiğimden yenisini alac 
ğımı tıtın ederim. Adnpnzımnın Tığcıl 
mahalleslnclen Turhan Akyalçın 2949 

a· 
a-
ar 

cı 
Z• 

Zayi - Trabzonda 54. cU alayın birin 
böllı@nden aldığım askerlikten terhis te 
keremi kaybettirr Yenisini alacağımd 
eskisinin hUkmU ımadığı UAn olunur. 

an 

4i Mehmet oğlu Osman Köroğlu 313 29 

ULUS 

BAŞVEKALET 

Matbaacılara 
Başvekfilet lstatıstik Genel Direktörlü· 

şü Eksıltme ve ihale Komısyonundan : 
ı - Açık pazarlıkla eksiltme ve ihalesi 

yapılııcak olan 40 forma tahmin olun.an 11 
inci cilt istatistik yıllığından 2000 nüsha 
bastırılacaktır. 

2 - Tahmin olunan be<lel 2000 liradrr. 
% 7,S hesabiyle ISO liralık muvakkat te • 
minat vesikası verilmesi lazımdır. 

3 - Eksiltme 1940 senesi temmuz ayı -
nın 31 inci çarşamba günU saat ıs de umum 
müdürlük binasında toplanacak olan ko • 
misyonda açılacaktır. Nümune dairede gö. 
rülür. Şartname komisyon katipliğinden is-
tenebilir. (3527) 13590 

Matbaacılara 
Başvekalet !statistik Umum Müdürlü

ğü Eksiltme ve ihale Komisyonundan: 
l - Açık pazarlıkla eksiltme ve ihalesi 

yapılacak olan 3S forma tahmin olunan kil· 
cük istatistik yıllrğından SOO adedi yaııları 
fransızca olmak üzere 4SOO kitap bastırı
lacaktır. 

2 - ı6 sayfalık beher forması için tah
min olunnn bedel 45 lira üzerinden 157S 
liradır. 3 7,S hesııbiyle 119 liralık muvak
kat teminat vesikası verilmesi lazımdrr. 

3 - Eksiltme 1940 senesi temmuz ayının 
31. inci carşamba günü saııt 16 da umum 
müdürlük binasında toplanacak olan komis. 
yonda yapılacaktır Nümune dairede görü
lür. Şartname komisyon katipliğinden İs· 

tenebilir. (3671) 13716 

MÜNAKAL AT VEKALETi 

B enzin alınacak 
Mıinakalat Vekaletındcn : 
1 - Vekalet otomobilleri için (247S) li

ra muhammen bedelli (9000) litre benzin 
7/8/940 çarşamba günü saat (10) da Ve -
kalet levazım müdürlüğündeki komisyonca 
a k eksiltmesi yabılacıı.ktır. c;ı 

2 - Muvakkat teminat (ı8S) lira (63) 
ku ruştur. 

İs 
3 - Şartnamesi parasız olarak verilir. 
teklilerin kanuni vesikalariyle mezkur 
n ve saatte bulunma hırı. (3941) ı39S4 gü 

SIHHAT VE iÇTİMAi M. V. 

Kömür alm;ıcak 
-

ka 
Srhııt ve lçtimai MÜavenet Vekaleti An 
ra Merkez Hıfzıssıhha Mües~esesi Satın 

Al ma Komisyonundan : 

-. ya 
rll 

1 - Merkez hıfzıssıhha müessesesi ihtl
cı için 800 ton kok kömürü ıs. 7. 940 ta 
ıinden itibaren kapalı zarf' usuliyle ek 

sil tmcye konulmuştur. 

zı 

-
-

2 - Şartnameler Ankarada merkez hı! 
ssılılın mUeıısesesi sntın nlnıa komlsyo 

nıı ndan parasız alınır. 

s 
3 - Eksiltme 29. 7. 940 pazarteııl gUnU 

ant 11 mUesııesede mliteşekkll satın alma 
k oınlsyonunda yapılacaktır. 

4 - Muhammen bedeli 21600 tik temlna t 
16 20 liradır. 

6 - Teklif mektuplan muayyen gUnd c . s 
dı 
ruıt ona kadar komisyona verllmi§ olmalı 
r. Mektuplar mUhUr mumu ile mühUrlU 

ol acaktır. 
e 6 - Muvakkat teminat bedell nakit v 

nklt mahiyetindeki evrak maliye vekAJet 
erkı•z muhasebesi veznesine yatırılmas 
in taliplerin bir giln eve! komisyona mu 

n i 
m ı 

iç -
acantla birer irs:ıliye almaları lfızımdır. r 

(3821) 13836 

JANDARMA 

H ayvan v e le n ses i alınacak 
J, Gn. K. Ankara J. Satın Alma Komis -

y onundan : 
-

di -
k -
t lı 

Bir adedine on bir lira fiyat tahmin e 
len beş yüz adet hayvan velensesi An 

ara j. satın alma komisyonunca S ağus 
os 940 pazartesi günii saat 15 de kapa 
arf eksiltmesiyle alınacaktrr. Şartnam 

arası7. olarak İstanbul J. muayene ve An 
ara j . satın alma komisyonlarından al 
abilir. Nümune her gün Ankara J. satı 
ima komisyonunda görülür. İsteklileri 

z e 
p -
k ı-

n n 
a n 

i 

-
z 
r 
i 

li 
k 
z 
k 
J 

muvakkat teminat olan dört yüz on ik 
ra elli kuruşluk vezne makbuzu veya ban 
a mektubunu muhtevi kanununa göre ya 
ılmış kapalı z.arf mektuplarını makbu 
arşılığında eksiltme günü saat 14 e kada 
andarma Genel komutanlık binasındak 

J satın alma komisyonuna vermeleri. 
(3820) 13860 

Yataklık b ez alınacak 
J. Gn. K. Ankara Jandarma Satın Alm a 

Komisyonundan: . 
t 

t k 
1-b 

Bir metresine otuz dokuz kuruş fıya 
ahmin edilen yetmiş bin metre yataklı 
ez J. Gn. K. Ankara Jandarma satın a. 

ma komisyonunca 30 temmuz 940 sah gu 
ü saat ıs de kapalı zarf eksiltmesiyle a 

-
n -
lı i 
k 
nacaktır. Şartname (137) yilz ~tuz yed 
uruş mukabilinde lstanbul'da ıandarf!l a 

muayene ve Ankarada J. satın alma komı s-
er y onundan verilir. Nümune komisyonda h 

ün görülür. İsteklilerin muvakkat tem 
nat olan iki bin kırk yedi lira elli kuruşlu 

ezne makbuzu veya banka mektubun 

g i-
k 

v u 
lı 
a-z 

muhtevi kanununa göre yazılmış kapa 
arf mektuplarını makbuz karşılığında ih 

1 e günü saat 14 e kadar satın alma komi 
yonumuza vermeleri. (3672) 13717 

s-

ENSTİTÜLER 

Tale be alınacak --- Gazi Terbiye Enstitüsü M üdürlu 
ğünden 

n 
a 
n 

n-
a· 
e-
ar 
ıt 

ve 
a-
r. 

Yeni ders yılı için Enstitüniı 

Türkçe • Edebiyat, Tarih • Coğrafy 
Riyaziye, Tabiiye, R esim • iş, B ede 
terbiyesi ve M uzik şubelerinin biri 
ci sınıflarına talebe alınacaktır. K 
yıt muamelesi Maarif M üdürlük! 
rinde 30 temmuz salı akşamına kad 
yapılacaktır. Girmek istiyenler kay 
ve kabul şartları ile imtihan şekil 
g~inlerini bulundukları yerlerin M 
arif Müdürlüklerinden öğrenebilirle 

(3109) 13318 

Zayi fülüt 
tu 5 gün evel Kızılay bahçesinde k u 

içinde fülüt unutulmuştur. B ulup g e• 
tirene para verilecektir. 

Kooperati f arkası G üzeller sok 
Yusu f Esendemir Ap. N o.· ı 
R auf Ö Z GÜR. 2935 

ak 
d e 

M . M. V. Hava Müsteşarlığı 

B ir daktilo aranıyor 
M. M. Vekaleti Ha~·a Satın Alma Komis
nundan : yo 

zı 

M. M. Vekaleti bava müsteşarlığı leva -
m şubesi için makinede çok seri yazan 
r daktilo alınacaktır. Talipler arasında 

/7/940 perşembe günii müsabaka imti -
nı yap ıcağından bunların 24/7/940 çar
mba gu akşamına kadar birer dilekçe 

bi 
2S 
ha 
şa 

ile mezkü şube mıidürlüijüne müracaat et
eleri lizımdır. Taliplerin hüsnü ahlak es
bından olduklarını polisçe tevsik etmele
lazımdır. Verilecek ücret liyakatlerine 
re Vekaletçe takdir edilecektir. (3990) 

m 
ha 
ri 
gö 

13977 

Makara alınacak 
M. /r!. Vekaleti llava Satın Alma Ko

syonundan: mi 
1 - 1000 adet 1000 yardalık siyah ma • 
ra ile 500 adet 30 No. zlndrli siyah ma· ka 

k 
nl 

ara pazarlıkla satın alınacaktır. Hepsi -
n muhammen bedeli 567,50 lira olup ka
temlnat mikdan sr. liradır. ( 1000 yardati 

it k siyah makaralara 48, 30 :-;o. zincirli 
akaranın beheri ise 17,50 kuruştur.) Pa· 
rlığı 29. 7. 940 pazartesi giinii saat 10 

m 
:m 
dn hnvn satın alma komisyonunda yapıla

ktır. İdari şartname ve mllhilrlü nilmu -
ıert her ı.:-!in öğleden sonra mezktir ko -
syonda göriilebllir. İsteklilerin muayyen 
n ve saatte katı teminat ve kanun.i bel
lcrlylı> birlikte komisyonda bııhınmala-

en 
ne 
mi 
ı;il 
ge 
rı. 13994) 13959 

Sıhiye a rka çantası alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko -
syonundan : mi 

tık 
ı - 20 adet sıhiye arka çantası pazar· 
in satın alınacaktır. Muhammen bedeli 

O lira olup teminat miktarı (37) lira
r. Pazarlrib 27 J7 940 cumartesi günü sa

49 
dı 
at (10,30) da hava satın alma komisyonun

yapılacaktır. İsteklilerin fazla izahat 
mak ve pazarlığa iştirak etmek üzere te· 
natlariyle birlikte muayyen saat komis· 

da 
al 
mi 
yo na gelmeleri. (3971) 1398S 

A LEV AZlM AMIRLlGI 

Toz şeker alınacak 
Ankara Lv. amirliği satın alma KO.: 
1 - 120 ton toz şekerin pazarlıkla ek
tmcsinde talip çıkmadıgından tekrar pa-sil 

za rlıklazarlıkla eksiltmesi 26/7/940 -;aat ıs 
e Ankara Lv. amirliği satın alma komis
onunda yapılacaktır. 

d 
y 

m 
2 - Muhammen bedeli 45600 lira ilk te· 
inatı 3420 liradır. Şartnamesi 228 kuru~ 
ukabilimle komisyondan alınabilir. Ka· 

uni ve ticaret odası vesikalariyle belli 
m 
n 

kitte komisyonda bulunmaları. (3937) va 

K 

lo 

ı3981 

P a ncar alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
omisyonundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 11169 ki
p."lncarın açık eksilt mesi 9181940 saat ıs 

d 
y 

e Ankara Lv. amirliği satın alma komis -
onunda yapılacaktır. 

v 
2 - Muhammen bedeli 33S lira 7 kurus 

e ilk teminatı 26 liradır. Şartnamesi ko -
m isyanda görülür. ( 4009) ı3903 

Patlıcan alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın A lma 

K omisyonundan : 

si 

c 

1 - 120 ton patlıcanın kapalı zarfla ek -
itmesi 818/940 saat 15 de Ankara Lv. i. -

mirliği satın alına komisyonunda yapıla -
aktır. 

2 - Muhammen bedeli 9600 lira, ilk te· 

g 
si 

minatı 720 liradır. Şartnamesi komisyonda 
örülür. İçinde kanuni ve ticaret odası ve
kaları bulunan t eklif mektupları saat 14 

d e kndnr kabul olunur. (4010) ı3904 

Odun ahnacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu G e nel 

M e rkezinde n : 

y 
s 

8. 7. 940 tarihinde yapılan eksilt • 
mede 175 bin kilo odun için verilen fi. 

at fazla görüldüğünden yeniden ek -
iltmeye çıkarılmıştır. 
İhalesi 5 ağustos 940 pazartesi saat 

(.' da yapılacaktır. Şartnamesini gör • 
mek istiyenlerin Kurum hesap işleri 
direktörlüğüne müracaat etmeleri. 

1 

OKULLAR 

2 Makina alınacak 
Ankara Bölge Sanat Okulu Müdürlüğün

den: 

t 
1 

Okulumuz ihtiyacı için 2000 lira tuta
nnda birer adet ağaç pı!Ctnya ve §erlt 
estere makineleri açık eksiltme suretiy
e alınacaktır. 

1 
1 

Taliplerin §nrtnameyl görmek Uzere 
her gün okul müdiirlliğUne ve eksiltmeye 
glrecklerln de yiizde yedi buçuk teminat
arlyle ve kanunun icap ettirdiğj belgeler
e birlikte 5. 8. 1940 tarihine mUsadif pa

zartesi günü saat lu te Ankara mektepler 
muhasebeciliği. binasında toplanacak olan 
alım satım komisyonuna müracaatları. 

(3922) 13912 

B a d a na ve çatı işleri 
Ankara !kinci Orta Okul Müdürlüğün· 

den: 
Okul binasının nıuhteıır yerleriyle sı

nıflarının badana ynptınlması ve çatısının 
da aktarılması işi 5. 8. 940 pazartesi günü 
saat 16 te mektepler muhasebeciliğinde o
kullar satın alma komisyonunda ihalesi 
yapılmak Uzcre açık eksiltmeye konulmuş
tur. Keşif bedeli 1645 lira 18 kuruş, mu
vakkat teminatı 123 lira 39 kuruştur. İs
teklilerin teminat makbuzları ile 1940 yı
lına alt ticaret odası vesi kası ve nafıa mll
dtirlilğlinden alacakları fenni ehliyet vesi
knlariylc birlikte yukarıda sözU geçen gUn 
ve saatte komisyona gelmeleri. Bu işe ait 
keşif, şartname, mukavelename her gün 
okul idaresinde görUlebilir. (4012) 13006 

ULUS - 21. lncı yıı No. 6815 
i mtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı i dare Eden 
Yazı İ şleri M üdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

t.!Uessese MUdürU: Naflt ULUG 
ULUS Basnnevi ANKARA 

Muhtelif fotoğraf malzemesi a ınac 
Hart:ı Genel Direktörlüğünden: e 
ı - Harta genel direktörlüğü fotoğrafhanesi için aşağıda vnzıh ceza v 

me acık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. . 
2 2 - Muhammen bedeli 2700 (iki bin yedi yüz) lira. muvakkat tcmınatı 

dır. --
3 - Eksiltmesi 1/8/940 perşembe günü saat 15 de Cebecıde harta satın a 

misyonunda yapılacaktır. 
4 - İşbu ecza : 

A - Cebecide harta genel direktörlüğUnde teslim edilecektir. 
B - Merk fabrikasr mamulatr tercih olunur. Olmazsa di<;er t 'ntr.1111 

rikalar mamulatı da olabilir 
C - Muayenelerinde saf. temiz ve işlerimize 
ı;ının ambalajı ile teslim edilecektir. 

elverişli olacak ve 1 

D - Daralar bark olarak neto verilecektir. 
Miktarı malzemenin cinsi 
2S kilo Bikromat damonyom 

(toz halinde) 
3S " Nitrat darjan 
4 .. İyodür dö kadmiyum 
2 .. İyodür damonyum 

IS .. Biklorür dö merkür 
2 .. Amonyum slikoflörür 

40 .. Monosülfür 
30 .. Asit asetik glnsiyal 
2S .• İyodöür dö potasyum 
30 " Sülfat dö fer 
12 .. Gliserin 
12 .• Talk 
SO .. siyanür dö potasyum 

100 .. zamkı arabi 

SO .. Papiye jozef 
12 çift lastik eldiven 

24 tane el fırçasr (iki taraflı sert kılh 

1 :2 :S kiloluk şişelerde 

1 kiloluk şişelerde 
Yuzer gramlık şışelerde 
Yıizer gramlık şişelerdi" 
1 kiloluk sişclcrde 
1 kiloluk siselerdc 
1 :2.S kiloluk şişelerde 
1 :2.S kiloluk şişelerde 
ı :2.S kiloluk şişelerde 
1 :2.S kiloluk şişelerde 
ı :S kiloluk şişe veya tcnekt 
1 :S kiloluk paketlerde 
1 :S kiloluk şişelerde 
t :S kiloluk paketlerde tane hnh 

tozsuz. temiz olacaktır. 
Nümunesi gibi 
Amelıyut eldiveni 6 cifti 8.S No 

de 9 No: ohcaktır. Saglanı ue m 
catlamamnsı ve yırtılmaması latı 
olıı.caktır.) (3802) 

İk i adet saç deniz motorü alınacak 
lnhısarlar Umum Mudürlüğünden : 

Mikdarı Muh. 
Cinsi adet edeli % 7,5 teminatı Eksi!tııı' 

•• ra Kr Lirn Kr. Şekli 
Saç yük denı. ııvtoriı SSOOO - 4000 - K. zarf 
Saç yük deniz motöriı 36800 - 2760 - K. zarf 

ı - Şartname ve teçhizat listeleri mucibince 2 adet saç yük deniz motörll 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sa!!tlcri hiznlıı 
nlıdır. 

III - Eksiltme 29-VII-940 pazartesi günü İstanbul'da Kabataş'ta levazıııı 
bayaat şubesindeki alrm komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler levazım şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara başmüd 
rinden muhammen bedelleri nisbetinde "275" ve "184" kuruısa alın:ıbilır. 

V - Münakasaya girecekler mühlirlü teklif mektuplarını kanuni vcsailc 1 

güvenme parasımakbuzu veya banka teminat mektubunu ve şartnamelerinın 
maddelerinde yazılı takdiri kıymeti havimuayene .raporlarını ihtiva edet' 
kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saatlerinden "SS bin lıralık motôrun 
.v e kadar ve 36 bin liralık motörün zarfısaat ıs e kadar" mezkur ko!l'lisyoıı 
lığma makbuz mukabilinrle vermeleri lazımdır. "5922-3690" 13720 

Yulaf ve ot alınacak 
'Emniyet 

Cinsi 

Yular 
Yem otu 
Yatak otu 

Müdürlüğünden: 
Mikdarı Beher kilosu için tahmini Fi. 

Kilo Ku. San 
59209 5 50 
65209 4 
53009 2 50 

İhale günü 25. 7. 940 perşembe gHnU saat 15 te 
Yukarıda cins ve mlkdnrları yazılı yulaf ve otlar açık eksiltme tıe all 

Gösterilen g{ln ve snntte mUdUrlyetlmlzde toplanacak olan komlsyonn ~el 
(3571) 

NAFlA VEKALETİ 

Teknik okulu imtihanları 

Nal ıa Vekaletinden: 
1 - Teknik okulu mühendislik kur

su ikinci giriş imtihanları 5 ve 6. a
ğustos.940 tarihlerinde yapılacaktır. 

2 - Ankara ve İstanbul vilayetleri 
müstesna diğer vilayetlerde bu imti
hanlara iştirak edecek fen memurları 
vilfıyet makamlarına müracaat ederek 
imtihanların yapılacağı yerleri öğre· 
necek ve vilayetçe kendilerine verile
ck talimata tevfikan hareket edecek 
lrrdir. 

3 - 1stanbul vilaytinde imti1'ana 
girecek ten memurlarının imtihanlar· 
Teknik okulunda yapılacaktır. Bu se
beple imtihana talip bulunanlar imti
han tarihinden evel Teknik okuluna 
müracaat ederek okul müdürlüğün -
den lazım gelen talimatı alacaklardır. 

4 - Ankara viiayetinde imtihana 
girecek fen memurları imtihan tari • 
hinden bir hafta evel nafıa vekaleti 
zat işleri müdürlüğü mektepler büro
suna müracaat ederek çalıştıkları dai
relerden getirecekleri fotoğraftı vesi
kaları ibraz edip kayıt olunacaklar ve 
imtihanın nerede yapılacağını öğrene-
ceklerdi~ (3945) 13982 

KAZAL AR 

P alamut ihracatçıla . 
Ticaret Vek5.letindcn tcbl1 

nıiştir : 
( Fethiye'deki 

kontrol merkezi, palamut illr 
rrürakabesine dair nizamnaınt 
duncü maddesi hükümlerine t 
2C. Ağustostan itibaren 1<aldır11 

Mezklır tarihten :ıonra Fct~ 
ihraç edilecek palamutların, al 
de hükümlerine göre, hnrcira~ 
sarifi talep eden tarafından 
şartiyle yakın iskelelerden ıııt 
derilerek kontrol edilebilmesi 
lfıkadar ihracatçıların vaktirı0' 
!etimize müracaatları Hl.zırrıd 1'1 

(4013) 

~ir elektrik ve makina nıiİ 
aramyol" 

Ticaret Vekaletinden : 
Ölçüler ve Ayar Müdürliığ 

sunda münhiil bulunan 300 Jir' 
fen müşavirliğine elektrik .;t 

miihendisi almacaktır. 
Talip olanların tahsil ve as 

rini ifa ettiklerine dair evra~ 
tdcrile birlikte İç Ticaret V t 
dürlüğüne bizzat müracaat 
ilan olunur. (4014) 

B" . . ·ıet> ına tam1r ettırı ·ı 
Rıyascticümhur Filarmofl1 

trası Şefliğinden : ·ı ~ 
S f::yyar e tüv makinası a lınacak 1- Orkestra binası dahi 

Salihli Belediyesinden : cınde tamirat yaptırılaca~tıf·9 
2- Bedeli keşfi 1456 11rıı 

1 _ Belediyemiz dispanseri için ( bin dört yüz elli altı lira ot 
iki tekerlekli tek beygirle çekilir bir kuruştur. 9'° 
seyyar ütü makinası mübayaa edile· 3- Tamiratın ihalesi 3. S~{ 
cektir. günü saat 10 de Mektepler 

11 2 - (1200) lira bedeli muhammenı ciliği ihale komisyonu tarafı ı!· 
üzerinden açık eksiltmeğe çıkarılmı:j· eksiltme usuliyle yapılaca~t\t 
tır. 4- Talipler keşif raporı.ı 11 

3 - İhalesi 5 ağustos 940 tarihim nnmeyi görmek üzere her gl'Ş 
müsadif pazartesi günü Salihli bele. , dan 12 ye kadar Orksetrll 
diye encümeninde yapılacaktır. müracaat edebilirler. .. s' 

4 - Evsaf, ebat şerait vesairesi hak 5- Taliplerin ihale gUıı~ tt 
kında ma!Umat istiyenler Salihli Be· bir saat eveline kadar C'.'r. \;ıı 
tediyesine müracaat edecektir. farını Mektepler Muhası:be ııtl 

5 - Muvakkat teminat muhammen tırmaları ve ihale gün vi! 5" f!'' 
bedelin % 7,5 ğu nisbetindedir. kiır komisyonda hazır bııhıt'I 

YENİ SiNEMA 
Bugün bu gece 

Saat: 16,30-21 ııeanslnn 
KA YJP CENNl<JT 

Saat: 14,30 - 18,30 
seansları 

RAR KADINI 
Mevsimin seçme filim· 
!erinden. -----nmönü açık havn 

YANIK ESİRE 
Türkçe sözlü arapça 

şarkılı 

13927 olunur. (3904) 

Bu gece snat 21 de 

İZCİLERE İMDAT 

24 kısımlık !cvknlAde 
macera !ilminin tekmili 
Saat: 14,30 - 16,30 • 18,30 
l Çöl Kanunu 
2 - Da~ Kahramanı 

3aat: 12.15 te ucuz 
Silrut Kuvett 


