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Lozan gününü heyecanla ku.tlaclık. 

Dün Ankara Halkevi'nin bahçe.inde Lozan günü münaBebetiyle yapılan toplantıya i§tirôk eden büyük kal.abalıktan bir parça 

Binlerce halkın iştirakiyle 
t ... , 'fr#. 

arpkada;ı 

. . ~ - - .. . .... -,.. . . .!J , r6 .. • ~ r . 

orıaıan Dün Ankara Halkevinde Lozan 
tılh 
~ Falih Rıfkı J\T AY 1 

MİLLİ ŞEFİN TEŞEKKÜRÜ 
l.ıa.nbul; 24. a.a. - Riya.seti cümhur Umumi Ki.tipli -

ğinden: 
Reisicümhur lımet İnönü, Lozan ıuıhünun yıldönümü 

münuehetiyle yuTdun her tarafındaki va.tandaılardan al
chklan tebrik telgraflarmdan pek mütehassis olarak teıek
kürlerinin kendilerine ibliğma Anadolu Ajansını memur 
etmitlerdir. 

'• mıntakaamda Polonya, 
~ Belçika, Hollan~a, Da~İ· 
• •e Lük~burg ı§Kal edıl
~ ' tak at bunlardan çoğunun 

i<in güzel bir tören J aplldı ,-
8. M. Mecf isinin dünkü toplantısı 

Dahiliye memurları hakkındak· 
.etleri İngiliz imparatorluğu· 

~~ıı.firidirler. Mukadderatları: 
. lllya ile lngiltere arasındakı 

1leticesine bağlamağı, tim• 
tealim olmağa tercih etmiş· 

L' transa mağlup olduktan son· 
°"tbi imparatorluğun diğer kı· 

a devam ettirmektense, 
~., yapmağa ve Almanya'nnı 
kıtlarını beklemeğe razı ol -

• Avnıpa'da diğer ba21 mem· 
,.. l f . . . l .. 'd a rnan za erının netıce erını 

it.'" kabul etmİf görünerek tam 
.. ~t lllanzaraaı almıtlar, rejim 
~ilde bulunmuılar, ve bu su· 
d lrbin sonuna kadar ateş sa· 
· 'lrtıda kalmağı temin etmek 
t ~rdir. Bu intibakçılar, hadi· 
~ lllkifaflarmı bekliyecekler, 

talihinin cilvelerine ayak 
•kta mütkülat çekmiyecek· 

)~ Sovyetler Birliği bugüne ka· 
'lıııa: kendi emniyet tertipleri· 
~altta mefgul olmuıtur ve ge· 
~-~ ıerek Avrupa harbinin 

Ilı en büyük dikkatle takip 
~ 'dir. 

ti1t.... • l w k d' t "•e ımparator ugu en ı 

, ')'elerine sadık kalarak Al· 
de:ıe İtalya'ya kar§ı mücadele
~ediyor. Führer'in nut· 

1'ı ltendiainin de mağlup edile· 
ı,~'hakkak olduğu bildirilerek, 

j• terketmesi teklif olun· 
•• llailtere ise ne mağlup ola· 

'ti~•nıyor, ne de franııız mağ· 
-,, 

1 bu harbin ııonu addeden 
~h:t' a:ihniyetinin dikte edece· 
. '-' kabul ediyor. Yeni sulh 
'İl~ bütün esrarı, İngiltere'nin 'tt: 1nı bırakacağı güne ııak • 
~· • lfayat ııahalannın hudut· 
i;? Hangi milletlerin hayat 

·~? ~•Yazını elde etmeğe hakkı 
l~r· 'Yat sahaaı içine giren hür 

~İl~ll hayat hakkı naaıl tasav· 
L ıııd .. ~ktedir? Henüz her §ey 
'tilt llr. 

~re " h · 1 k d' •'ta 
1 

tup esız ya nız en ı 
't.._. t' uk menfaatlerini müda
, •)or H' b' · ·1· k d" . ~, b • ıç ır ıngı ız en ı ta· 
~ h\( tınliğini inkar etmeksizin, 
"'bıı~ tnüeHeselerinin yıkılma· 
~l ~demez. Hatta bu hür 

~rıll ~rın kıymeti ile bizzat İm· 
~ ~,tun kıymetini mukayese 
\ha ~an, hangisi için daha İyi 
'ıliı, olay öleceği kolayca tah· 
'lı '-'ea:. İngiltere silahlannr 
c:•rrıan, Avrupa kıtaamın 

0llıı J, üncü say/ada) 

Bütün yurdda 
Milli Şef'e tôzi~ ve bağlılık hisleri 
bu vesile ile bir .da a teyit edildi 

Dün Ankara halkı, Ankara Halkevinin 
etrafındaki meydanhklar.da, Ankara'nın Lo
zan gününü kutladı. Merasim için ilan e
dilen "19" dan bir saat önceden başlryarak 
sıkı ve geniş bir halk kalabalriı Halkevini 
sarmış bulunuyordu. Evin hastaneye bakan 
mermer cephesindeki merdivenli kapı sa
hanlığı, bir kürsü haline konmuş; bütün 
cephe, büyük bir sancakla ve Parti bayra
ğiyle süslenmişti, 

Bando, saat tam 19 da İstiklal marşını 
çaldı; kalabalığın bir ağızdan gelir gibi 
taşan sesini hoparlörler meydanlara yay
dılar. "Şafaklarda yüzen al ı;ancağın sön -
miyeceği" andı bir daha böylece tekrar -
!andıktan sonra; Yazı İşleri Müdürümüz 
Mümtaz Faik Fenik, toplantıyı açtı. İs -
tiktal marşı sesine iehrin yakın mahalle • 
!erindeki bütün ankaralılar koşmuş, bay • 
rama yetişmiş bulunuyordu; kalabalığı ya
ramıyarak ııerilerde duran otomobillerden 
inenler arasında birçok mebuslar göze çar
pıyordu. Lozan'ın mahiyet ve mhıasını, 
türkün birlik ve inanını, Milli Şef'in çalı1-
malarını ve ona kanı milletin derin bai -
lrlrk hislerini belirten ve her cümlesi hara-• 

Şair Behçet Kemal. Çağlar 
deatanını okurken 

Hatay' da 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

Kurtuluş bayramı coşkun 
bir şekilde kutlandı 

Antakya, 2• a.a. - Kurtuluş bayramı 
müoıuıebetlyle dUn akııam vali konatı bah· 
çeslode verilen gardenpartlye 800 klşl f§· 
tırAk etmiş, İnglllz, Fransız ve Yunan 
konsolosları da partide hazır bulunmuelar
dır Sabaha kadar çok güzel bir hava içln· 
de 

0

devam eden bu gardenpartlnin büyük 
bir hususiyeti de köyltilerimizin milli kıya· 
fetıeriyle partiye lştırlk etmiş olmasıdır. 
Tu~bay ŞUkril Kanatlı ile vali Sökmen· 

siler, -köylUlerle birlikte m!llt oyunlar oy· 
ııamıı ve dakikaıarca alkıtlamnıılardır. 

Gene bu kurtuluş 1tilnUnU teııiden, diln 
akıam ~ki bUyfik fener alayı tertip edilmi§ 
Halkevı hoparlörleri ile bütün ıehre yayı
lan nutuklar söylenını, ve Halkevinde de 
blr toplantı yapılmııtır. İki gUndenberi 
coııkun tezahüraUa ve sonsuz bir ıevinc; 
içinde devam eden bayram bu suretle bu
gün ıona ermtı bulunmaktadtr. 

İilfUı biten ve seksen bin liraya mal o
lan Halkevi blnuının açılma töreni de dün 
bayram aenllkleri araaında yapı.Jmııbf. 

retle alkı&lanan bu hitabeyi apfı koyuyo
ruz: 

Mümtaz Faik Fenik'in hitabeai 
"- Arkadaşlar, 
Buraya niçin ııeldiiimizi, burada niçin 

toplandığımızı hepiniz benim kadar iyi bi
liyorsunuz. Memleket meselelerine bu ka
dar yakın alaka röstermenizden dolayı si
ze teşekkür etmek için kendimi h iç de sa • 
lahiyetli görmüyorum. Çünkü bu bizim 
müşterek vazifemiz, müşterek davamız, 

müşterek işimizdir. Hepinizi derin bir 
hürmetle selamlarım .. 

Bugün, bütün Turkiye ribi, An.karamız 
da Lozan sulhunun yıldönümünü burada 
kutlamak, burada içimize tekrar sindirmek, 
burada konusmak ve tekrar yeni hamlele
rimiz, çalışmalarımız için hız almak üzere 
toplandık. Bugünlerde, bu anlarda bütün 
Türkiyede, yrğın yığın halk, herkes Lozan'r 
konuşuyor, Lozan'r dinliyor, Lozan'r hisse
diyor. Ve harbin, sulhun büyük kahramanı
na, büyük kumandan ve büyük diplomat 
lnönü'ye karşı duyduğu derin minnet ve 

(Sonu S. inci sıylıda) 

Başvekilimiz C. 1:1. P. 

Genel Sekreterliğinde 
Sayın Başvekilimiz Dr. Refik 

Saydam dün öğleden evel C. H. P. 
Genel Merkezine gelerek Parti Ge
nel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer tara
fından karşılanmıı ve bir müddet 
Parti işleriyle meşgul olmuılard.ır. 

C. H. P. Umumi idare 
heyetinin toplanhsı 
Cümhuriyet Halk Partisi Umu

mi idare Heyeti, dün mutat hafta
lık toplantısını yapmış, Partiyi ala
kadar eden mevzular üzerinde mü
zakereleıcle bulunmuıtuı, 

kanunun ilk müzakeresi yapıldı 
Dahiliye Vekilimiz bu münasebetle beyanatta bulundu 

Büyük Millet Meclisi diın saat 15 de D 
Mazhar Germen'in reisliğinde toplanmış 

trr. Celse açılınca Ankara mebusluğu 

intihap olunan Ekrem Ergun'un intiha 
mazbatası reye konulmuı; ve !kabul edildik 
ten ııonra Ekrem Ergun tahlif olunmuıtur 

Bundan sonra söz alan Maliye Vekilimi 
B. Fuat Airalı, gelen evrak meyanınd 

buluhan 1940 mali yılı muvazenei umumi 
yesine dahil bazı daireler bıitçclerine fev 

· ,; kal5.de tahsisat verilmesine dair kanun 1 
yihasrna ek bir kanun bulunduğunu söyle 
miş milli müdafaaya tahsisat verilmesin 
dair olan bu kanunun müstacelen müzake 
resini teklif etmiştir. Maliye Vekilimiziıa 
bu teklifi kabul olunduktan sonra ruzna 
meye ıeçilmİ§tİr. 

Dahiliye Vekilimiz B. Faik 
ÔztTak 

Dahiliye memurları kanununa ek kan 
layihası müzakere edilirken söz alan R 
fik Şevket İnce (Manisa) kaymakamları 
vali vekaletine getirebilmek ııalilıiyetini 

kabule esas i tibariyle taraftar olduiunu 
söyledikten sonra, bu takdirde kaymakam
lrkla valilik arasındaki kademede bulunan 
idare imirlerinden istifadeye göre teemmii
lü mucip olup olmadıiı hakkında Dahili • 
ye Vekilimizin izahat vermesinı rica et • 

(Sonu J. üncü sayfada) 

Pazarhksız satış 

Etiket usulü ile yurdun her 
tarafına teşmil olunacak 

Ticaret V eki.leti, pazarlıksız aatıı mecburiyetine dair olan ka
nunun bugüne kadar elde edilen neticelerinden müıbet bir fayda 
temin edilmediğini ıözönüne alarak bu kanunun lağvına ve yeri
ne bugünkü tartlara ve ihtiyaÇ8. uygun bir kanun projesi hazır • 
lanmaıma karar vermitti. 
Vekilet, bu husustaki hazırlıkları-

nı bitirmit ve perakende ticarette e
tiket koymayı mecburi kılan projeyi 
alakalı makamlara· tevdi etmiştir. Ve
kalet projmin huırlanmaaını mucip 

sebepler layihasında ezcümle şöyle 
izah etmektedir: "Pazarlıksız satıt 

mecburiyetine dair kanun biri fiyat
larda aleniyetin teminine matuf oıa.ı 

(S•"" 5. inci say/ada) 
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Köy E11stitüleri planları ve 
Antalya: Aksu Köy Enstitüsü 

· ----~-

Antalya'da Akıu Köy Enıtitüıü binalarını ve ıahcısını 
göıterir maket 

Maarif Vekilliği tarafından memle· ımüddeti biten Antalya'ya 17 kilometre 
ketin muhtelif yerinde açılan köy Ens- uzaklıktaki Aksu Köy Enstitüsü mil
titüleri için yaptırılacak binaların a
van projeleriyle vaziyet planlarının 

hc:zırlanması işi, bundan üç ay evci 
memleket mimarları arasında müsaba -
kaya konulmuştur. Bu müsabaka neti
cesinde her Enstitü için yaptırılacak 
başlıca binalar şunlardır : 

ı. Okul binası : Bu binalarda 40 ta
lebenin ders görmesine mahsus bir 
dersane, bir yeınakhane ve 20 şer kişi 
lik iki yatakhane ile bir öğretmen ika· 
n.etgahı bulunacaktır. Bu münferit o
kul binaları EnstitU talebe kadrosu sa
yısına yetecek sayıda olacaktır. 

2. Toplantı binası : 600 talebe ıçın 
kapalı teneffüshane, jimnastikhane, 
konferans, müsamere, sinema salonu 
Vf' kütüphane vazifesini görecek bu 
hına ayni zamanda müessesenin kan -
tin ihtiyacını da karşılıyacak şekilde
dir. 

s. Atölye binaları : Her biri 25 tale
benin, ağaç, demir, inşaat işleri g~~i 
işleri yapmasına ve icabında motor 
yerleştirmeye elverişli ebatta buluna 
caklar, bunların yanlarına malzeme de-
poları da yapılacaktır. . 

4. Mutfak, çamaşırhane, banyo bı
nası : Müessesenin yemek, yıkanma ~e 
çamaşır ihtiyacını karşılıyacak şekıl
de bulunacak bu binalar bir çatı altına 
getirilmiş olacaktır. .. .. . 

5. İdare binası : Mudur, mu.avınler 
~ e büroda çalışacak elemanın ihtiyacı
nı karşılıyacak eşkilde bir bina ola • 

caktır. 
6. Tavla, ahır ve kümesler : At, ıı· 

ğır, tavuk ve saire gibi ha~anlar~~ 
barınmalarına mahsus fennı şeraıtı 
haiz binalar olacak, bunlar biribirin · 
den ayrı ayrı bulunacaktır. 

7. Depolar : Ziraat aletleri, ziraat 
mahsulleri ve yatılı talebenin eşyasını 
muhhfazaya mahsus depolar, mahrukat 
deposu, kamyon hangarı, ~ra~al~k, ben
zin deposu gibi muhtelıf ıhtıyaçları 
karşılamağa mahsus ayrı ayrı depolar 
olacaktır. 

8. Revir : 40 talebenin doktor ve 
basta bakıcının ihtiyacına yetecek kı
sımları ihtiva eden bir revir yapıla -
caktır. 

9. Umumi helalar ve yüz yıkaıha 
yerleri : İhtiyaca göre müessesenin 
muhtelif yerlerine serpilmiş olacak 
lardır. 

10. Öğretmen evleri : İki oda, bir 
hol, bir banyo, bir kiler, bir helası bu
lunan müstakil öğretm~n evleri mües
sese arsasının en münasip yerlerine 
sc.rpilmiş olacaktır. 

Müsabakaya iştirak edecek mimar · 
lcırın şu ana şartlara uyarak çalışma -
ları istenilmiştir : 

sabakasına iştirak eden mimarların e
serleri ilgili jüri tarafından incelene
relr birinci, ikinci ve üçüncü dereceyi 
alan eserler seçilmiştir. 

Bu müsabakaya iştirak eden üç mi
mardan yüksek mimar Asım Mutlu -
nun eserleri şartnameye uygunluk, ma 
halli malzeme ve üslfıbu gözönünde tu
tuş, binaların cephelerini deniz ve Ma
nc.vgat rüzgarlarına getiriş, müessese
nin gayesine göre binaların heyeti u
mumiyesini en iyi yerlere yerleştiriş, 
yolları arazinin tabii durumuna uydu
ruş bakımlarından kusursuz bulun · 
muştur. 

Antalya köy enstitüsünün kurula
cağı Aksu mevkii tabii ve tarihi gü -
zellikler bakımlarından fevkalade, mi 
marın tabiriyle, dünyanın cenneti ol
mıya layık bir yerdir. Mimar Muhit
tin bütün hususiyetlerini gözeterek 
teknik imkanları gözönünde tutarak 
müessesenin geyesine uyğun düşe -
cek her türlü fırsatlardan istifade e
derek çalışmış, klasik kaidelerden 
sıyrılarak denizi ve Perga harabele
rini gören esintili sırtlara bütün bina
ları, ahenkli ve her taraftan bakıldı
ğı zaman çok güzel bir tesir yapacak 
şekilde, dizmiye muvaffak olmuştur. 
Eski ve harap Perga şehrinin tiyat -
rosiyle stadının karşısında tepenin en 
hakim yerine modern bir oyun mahal 
Ji ve bunun karşısında da jimnastik
hane vazifesini de görecek olan top
lantı binasını getirmek suretiyle ta
rihi eserlerle irtibat tesis etmeye mü
essesede çalışacakların onların gü -
zelliklerinden her zaman faydalana 
bilmelerine imkan yaratmıştır. 

Bir dılı 2000, diğer dılı 1000 metre 
uzunluğunda bulunan Aksu köy Ens
titüsüne ait arazinin tarlalarla sebze 
ve meyve bahçelerine ve yeniden inşa 
edilecek binalara ait kısımlara ayrıl
şında da mimarın çok isabetli hare -
ket ettiği derhal göze çarpmaktadır. 
Yaz aylarında çok sıcak olan Antal
ya muhitinin hu hususiyetini unut -
mıyarak çbk kullanılacak bütün bina
ları en havadar yere getirmek ve bun
ların cepheleri serin rügarları olacak 
şekilde verandalarla süsleyiş binala -
rın teker teker ve grup halinde gü -
zelliklerini haylıca arttırmaya bir se
bep teşkil etmiştir. 

Ana caddelerin ve servis yolları -
nın binaların arasından g"~iriliş tar
zı ve bu yollar için teklif edilen ağaç 
}andırma şekilleri, hem binaları biri
birine bağlayış, hem de yolların hu -
susiyetlerini tebarüz ettiriş bakımla
rından derhal göze çarpmaktadır. Su 
ihtiyacı için teklif edilen şekillerde 
de muhitin hususiyetleri gözetilmiş
tir. 

44 parça binadan müteşekkil An -

ULUS 

Türk - Romen f carel 
görüımelerinin 

kesildiği astlsız 

Anadolu Ajans1n1n bir izahı 
Bükreş'te Türk - Romen heyetle

ri arasında vuku bulmuş olan müza
kerelerin inkıtaa uğradığına ve Türk 
heyetinin müsbet bir netice almadan 
avdet etmeğe mecbur kaldığına dair 
son haftalar zarfında bazı ecnebi a
janslar tarafından neşriyat yapıl -
maktadır. 

Bu mesele etrafında yaptığı tet
kiklere istinaden Anadolu Ajansı, ec
nebi ajanslar tarafından yapılan ve 
bazı İstanbul gazetelerinde yer bul
muş olan bu neşriyatın tamamen asıl
sız bulunduğunu kaydederken Türk 
Romen ticaret müzakereleri ve neti
celeri hakkında da aşağıdaki izahatı 
vermeği yerinde görmektdir : 

" Türkiye ile Romanya arasında
ki ticaret mübadelelerinin bu günkü 
~artlara uyğun bir şekilde cereyanı
nı temin edecek tedbirleri tesbit ve 
mevkii tatbike koymak üzere Bükreş, 
te yapılan ticaret müzakereleri, iki 
memleketin mübrem ihtiyaçları göz 
önünde bulundurularak muhtelif saf
halarda ayrı ayrı kısımlar halinde 
müzakere ve intaç edilerek mevkii 
-atbike konulmuş bulunmaktadıı. • 

Halledilen noktalar 
İlk safhada petrol ve müştakları 

mukabilinde yapak ve tiftik teslimi 
işi halledilmiştir. 

İkinci safhada, iki memleket ara
sındaki ticaret mübadelclerinin sey
rini yakından takip etmek "'ve lüzumlu 
görülecek tedbirleri müştereken ta
yin ve tesbit ederek alakadar bükü -
metlerin tasvibine arzetmek selahiye
tiyle bir muhtelit komisyon teşkili 
:neselesi neticelendirilmiştir. 

Üçüncü safhada ise, iki memleket 

..ııı•·····································-. 

·NÜFUS SAYIMI 
Sayımda adedimizin arttığını 

Bu mesut gayeye daha önemli 
bir surette varabilmek, yardıma 
muhtaç yavrulara yardım elimi
zi uzatmakla mümkündür. Bu 
neticeye ulaşmıya çalışan ÇO

CUK ESİRGEME KURUMU
na her türlü yardımda bulunma
nızı Kurum saygıyla diler. 

~ ... : .................................• ~ 

Terfi ettirilen 

nahiye müdürleri 
Muş vilayetinin Karaağıl nahiyesi 

müdürii İzzet Öner, Manisanın Ada
ta nahiyesi müdürü HulUsi Erdem, 
Siirdin İskambo nahiyesi müdürü 
Şükrü Bilgin, Hüseyin nahiyesi mü
dürü İhsan Üstündağ, Erzurum'un 
İlice nahiyesi müdürü Bahri Özman, 
Afyon'un Umraniye nahiyesi müdü
rü Hulfısi Çetiner 25 er liraya, Ay
dın'ın Akköy nahiyesi müdürü Os
man Kozan, Sıvas'ın Naipli nahiyesi 
müdürü Mansur Alpkiray ve İstan
bulun Alemdar nahiyesi müdürü Fah 
ri Arsman 30 ar liraya terfi ettiril
mişlerdir. 

Kimyevi cisimler gümrükten 
nasıl ÇJ!karılacak ? 

Sanayide kullanılmak üzere büyük 
kaplarda getirilecek kimyevi cisim
lerin mahiyetleri anlaşıldıktan son
ra sahiplerinden teahhütname alın

maksızın gümrüklerden çıkarılması

na Sıhat ve içtimai muavenet veka
letince karar verilmiştir. 

Plastik madenlerin gümrük 
tarifesi 

Plastik mağdenlerden veya sair a
di mevad ve mağdenlerden kapaklı 
cam şişeJerle mağdeni krem tüpleri
nin, tarife kanununun dokuzuncu 
maddesine göre, kapaklariyle, birlik
te kendi tarifelerine verilmeleri güm 
rük ve inhisarlar vekaletine karar-

arasındaki ticaret mübaclclelerinin laştırılmıştır. 

Yeni maiyet memurları 
kolaylıkJa cereyan ve inkişafında mü 
him bir tesir icra eden tediyat mese
lesi görüşülecek alllkadar ihracatçı- Dahiliye .. ~~k~~e.~i mahalli idareler 
ı ihracatı müteakip derhal para- umum mudurlugu memurlarından 

1:~ı~ı tahsil edebilmeleri imkanı te- hukuk mezunu B. Salahattin Colpan 
mi~ edllmittir. Bundan ba ka ı:eytln· I Oir~sun, Yenice nah.iyesi müdürü B. 
yağı mukabilinde diğer bazı Romen 1 E.~ı~ w ~oy Af' yon, nüfus u_mum mil -

t" sının teslimi ic:.i de halledilmiş clurJugunde memur Rernzı Balkanlı 
em ıa ::ı Ed" ·1A . . l kl b 1 maktadır ırne vı ayetı maıyet memur u a-

u un · rına tayin edilmişlerdir. 
Yukardaki izahattan anlaJılacağı 

üzere Türkiye ve Romanya ticaret 

müzakereleri iki heyet arasında ka- İhtikar yaptıkları için 
rarlaştırıldığı vcçhllc ehemlyet dere-

cesiyle safha safha halledilmiş ve ceza gören gazinolar 
mevkii tatbike konulmuştur. Hatta 
bu müzakere safhalarının ikinci ve ü- İstanbul, 24 (Telefonla) - Beyoğ
çüncüsü heyetin avdetinden sonra }unda İzmir lokantası tarife hari -
intaç edilmiş bulunmaktadır . ., (a.a.) cinde para aldığı için üç gün müddet-

talya köy enstitüsü projelerini mu -
vaffakiyetle yapan Mimar Asım Mut 
lu Güzel Sanatlar Akademisinin Mi
mari şubesinden mezun ve şimdi de 
Güzel Sanatlar akademisinde öğret
men bulunmaktadır. Bu yeni eseriyle 
tabiatın en güzel bir parçası üzerin
de modern bir köy kurmaya muvaf -
fak olan Mimar, projelerin tatbikin
de bunları hazırlarken gösterdiği dik 
kat ve alakayı esirgemiyecek olursa 
Aksu köy enstitüsü mimarın sanat 
kudretini arttırmaya ona yeni ham
leler kazandırmaya bir vesile olacak
tır. Memleket renklerini en ince nok
talarına kadar inceliyerek ve bu mü
esseseye gelecek insanların ihtiyaç
larını hissederek buradan çıkacak 
gençlerin Üzerlerine alacakları rolle
rin büyüklüğünü kavrıyarak çalışmış 
olan ve bu hisseleri eserinin her nok
tasında tebarüz ettirmiş bulunan genç 
Türk mimarı Asım Mutlu mesaisinin 
mükafatını en azami şekilde görmüş 
olacaktır. •• 

le kapatıldı ve 25 lira para cezasına 

mahkum edildi. Tepebaşında Halk 
bahçesi, küçük çiftlik parkı, Degüs
tasyon, Belvü gazino ve lokantaları 
da içki ile beraber meze vermedikleri, 
tarife harici para aldıkları ve belediye 
zabıta talimatnamesine muvafık hare
ket etmedikleri için muhtelif cezalara 
çarptırıldılar. Buna mukabil mevsim 
münasebetiyle açılan bazı gazino sa
hipleri belediyeye müracaat ederek 
meşrubat ve kahveye tayin edilen 10 
kuruşun azlığını ve bununla mevsim 
nihayetine kadar müesseselerinin ida
mesine imkan olamıyacağını söylemit 
ler ve zam istemişlerdir. Belediye va
ziyeti tetkik etmektedir. 

Bir bahçıvan beygiri ile 

b2raber kuyuya düştü 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Beykoz

da bahçivan Yani dolapta koşulu bey
giriyle beraber bostan kuyusuna düş
müş, Yani de, beygir de boğulmuştur. 

2S - 7 - ı,g.t6 

Bir yıldönümü dolayısiyle : 

Dün kutladığımız loza~ 
Kemal ONJ. 

' Memleket 1940 temmuzunun yirmi ı da yeni Türkiye'yi yarattı. Lozan 
dördünde Lozan'ı şimdiye kadarkiler- ki uzun ve sert mücadele ise onu 
den daha derin bir heyecanla andı. deni alemde layık olduğu hürrnet 
Dün duyulan şeyler geçen yıl aynı hizmet mevkiine koydu. Bu hÜ 
gündeki hislerden başka idi. Bu sene- ve hizmetin, beşer menfaatine. her 
nin Lozan'ında onun baıarıcısına bes- biraz daha artmış olduğu her ye 
!enen büyük minnete, milli birlikten söylendi. Bu millet şimdi insanlı 
gelen emniyet ve şükran hissi, daha içinde bulunduğu büyük buhran.~• 
sıcak bir vecidle eklendi. gene insanlığa hizmetle onun hu .. 

Geçen eylüldenberi Avrupa'da ge- tine bir daha hak kazanacaktır. 'fur 
çen hadiseleri selim ve sakin bir mu- ye halkı düne kadar kazandıkları 
hakeme ile takip eden Türkiye halkı milli birliğe ve Şef emrinde kalıl 
kendi varlığının temellerini her do - manca vazife görmek azminden d: 
kunuşta yeni bir hisle ölçmektedir. duğunu biliyor. O, yarınki kaz' 
Dün Lozan temeli üzerinde bir daha için de aynı hislere daha yür~ 
düşündük ve onun hadiseler ne kadar bağlıdır. 1940 temmuzunun 24 ~J 
çetin, fırtınalar ne kadar büyük olur- zim için milli birliğe ve onu tern_sı 
sa olsun her şeye dayanacak kuvette den yüce Şef'e karşı yeni bir ahıt 
olduğuna bir daha inandık. sitesi olmuştur. O Şef ki İnönU11 
Dumlupınar'da kazandığımız zafer başlıyarak garp cepheleri orduları 

Lozan'da tarihin bir şerefi oldu. Türk, kumandanı sıfatiyle zaferin, LO 
zaferiyle; tarih de sulhumuzJa öviln- da sulhun ve uzun yıllar Baş"e 
mekte haklıdır. Öyle bir sulh ki dün- mevkiinde terakkinin mümessili. 
yanın en nazik bir köşesinde asırların muştur. Devlet reisi olarak ern11; 
görmediği sükünu yarattı. Lozan'dan ve refahını arttırdığı yeni Tür1'1 

sonra öz toprağında istiklaliyle yaşa- nin iç ve dış kuvetleri, onun bi 
mak hakkını kazanan türk, dışarda ve kahraman elinde bu yurda saade 
hürmet, içerdc em.İıiyet yarattı. Bu bütün nimetlerini verecektir. 
hürmet sulha çok yaradı ve yarıyor; 
yurttaki emniyet ise refah ve terak
kinin sağlam bir zemini olmuştur ve 
daha da olacaktır. 

1919 mayısının 19 unda Samsun'da 
başlıyan cidal, büyük müşkülleri ve 
mukavemetleri yenerek Dumlupınar-

Almanya'ya 

gönderilecek 

ihracat malJarımız 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Alman

ya iJe imzalanacak ticaret muahede -
siyle alakadar olan ticaret vekaleti 
mıntaka ticaret birliklerine Almanya
ya ihraç edilecek mallardan ihracat 
tacirlerine tahsis edilecek miktarların 
tesbitine başlanmasını istemiştir. 

İstanbul ilk mekteplerinden 
mezun olanlar 

İstanbul, 24 (Telefonla) - İs tan -
buldaki ilk mekteplerin son sınıfla -
rında okuyan 9801 talebeden 7894 U 

mezun olmu§, 1907 si sınıfta kalmıştır. 

Yangın başlangıcı 
Dün gece Müdafaai Hukuk cadde

sindeki Yeşil Bursa fırınının bacası 

uzun müddettenberi temizlenmemiş 
olduğu için tutu_şmuş ve alevler bir 
metre yükseğe ÇtKarak civardaki ev
leri de tehdide başlamıştır. Tam za
manında yetişen itfaiye, ateşi derhal 
söndürerek daha büyük bir feHiketin 
önüne geçmiştir. 

Orman yangını 

Seferihisar (Hususi) - Doğanbey 

mıntakasında birkaç gün evci bir yan
gın zuhur etmiştir. Yangın bir buçuk 
saat devam ederek 20 hektarlık ot ve 
diken yanmıştır. Yangının sebebi hak
kında tahkikat yapılmaktadır. 

Seyyar köy kadın kunlan 
Eskişehir, (Hususi) - Köy kadın

larına biçki, dikiş ve köylünün ihti -
yaçlarına uygun işler üzerinde tedri
satta bulunmak üzere iki senedenberi 
Bursa köylerinde tecrübe edilen (köy 
kadın kursları) gibi, 1940 - 1941 ders 
yılı başından itibaren Eskişehir vila
yetinde de bir ( aeyyar köy kadın kur
su) açılacaktır • 

1940 yılının h~diseleri ne kadar 

tin olursa olsun Lozan kahraınan 
bunların üstüne çıkacağına bU 
yurt inanmaktadır. 24 temmuz LO 
günü bu inanışın daha topluca te 
rına güzel bir vesile oluyor. 

Münakalôt Vekilini~ 

İstanbul'daki tetkiki 
İstanbul, 24 (Telefonla) - .bl 

katat vekili B. Ali Çetinkaya 11 
köy hava meydanındaki inşaat• 
asfalt pistleri tetkik etmiş, hava i5 

yon müdüründen projeler ve pi 
hakkında izahat almış ve esas it 
riyle Yeşilköy'de bir hava istas) 
binası yapılması tasvip edilmişt)$. 

Anlep'fe beden ferbiyed 

istişare heyeli toplandı 
Antep, 24 a.a. - VilAyet beden t~ 

lıU§are hcyeU bugtln beden tcrblY'~ 
nel dlrektörlilğll teftfo heyeti reısiııll! 
tottrAkiyle valinin rlytuıcUnde fe\~~1 bir toplantı yaparak vtıı\.yet ve k~ 
açılacak gençlik kulüpleri ve beden 1 
yesl mUkelleflyetlnln tatbiki için ic:lJ 
tedbirlerin alınmasına ve her haftu dl~ 
etmek Uzere 28 temınuzdnn itlbnrcll ~ 
lerln kayıt ve sıhhi muayenelerine lı'f / 
masına karar vermi§ ve hemen taaııYt 
hasın~ geçllmlştlr. . J 

Gençler beden terbiyesi mUkeııetl1"' ' 
sevinçle karıılamııılardır. 

Yüzme müsabakaları netic~ 
Ankara Spor mecmuasının tertip 

yüzme mUsabakrunrının neUcelerl 
1 
~ 

AnkaragUcll 79 puanla birinci, GenÇ ~ 
1111 57 puanla ikinci ve GUneıı de 42 [1 
la UçUncU olmu§la.rdır. ÖzUr diler, d 
riz. 

Anadolu gazetesi 30 yaşı11/ 
İzmir, 24 a.a. - Anadolu gazetesi 

otuzuncu ya,ııını id.rfık etmiştir. 

' . . e~ Türk 1 ktlsat cemıy 

yaz tatiline girdi ı 
İ C . · .. ··ı:noııl.J Türk ktısat emıyetı onu C r, 

birinciteşrinin başlangıcına kadCejl' 
tatiline girmiş bulunmaktadır. ~jf 
yet, birinciteşrinden itibaren, es~ 
olduğu gibi, ilmi toplantılarına 
yacaktır. 

Yakalanan eroindıer /. 
ı. Mimarlar projesini yapmak iste -

dikleri En:>titünün bulunduğu yerde 
asgari üç gün kalarak arazinin duru · 
munu, mahalli inşaat tarzlarını, inşaat 
malzemesinin cinslerini ve mahiyetini 
köy evlerinin vaziyet ve stillerini, or
man ve deniz gibi esaslı un:;urları göz· 
ör.imde tutarak çalışacaKlardır. 
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İstanbul, 24 (Telefonla) - .~,;il 
zabıta tarafından, sabıkalı eroı ~l 
den Hüsamettin'in Fatih'teki e~ 
bir meşut cürüm yapıldı ve ~ı~· 
mukavemetten sonra yedi kişı 
landı. 

2. Binaların a) 1/200 mikyasında 

kat planlarını ve projeye göre anlatıl
ması icap eden maktalarını, b) 1/200 
mikyasında cephe resimlerini, c) 1/-
2000 mikyasında maketini veya kuşba
kışı umumi manzara resmini, d) inşa· 

a\ı:ı tt'knik inıhnam'!'sini yapmıı ola -
caklarrlır. 

3 Hıısıısi şartnamesinde tasrih edil· 
miyen binalar bir katlı olacak, binala
rın önlerinden geçecek esas yolların 
vaziyetleri gösterilecek, su ve kanali
zasyon ihtiyaçları vaziyet planında i
şaret edilmiş bulunacaktır. 

Bu şartlara tevfikan çalışacak mi • 
milrların projeleri : a) Vaziyet ve 
tartnameve uygunluk. b) Plan tek -
niği ve kullanış, c) Mimarlık, ~ehir
eflik. i<lari, iktisadi ba'<ımlardan mak
sada elverişlilik, ç) Mahalli malzeme 
vt inşaat imkanlan noktalarından bir 
jüri taratından tetkik edtlecektir. 

15 Temmuz 1940 tarihinde müsabaka 

Lozan günü 
( 24 Temmuz) 

24 Temmuz ! Bu gün tarihe ilk
ö11ce 1908 de Selanik'te ılin edilen 
meşrutiyetin lstanbul'a ulaşması ve
silesiyle girmek istemişti: gire
medi. Bugünün yalnız Türkiye
nın değil, bütün Yakınşark'ın, hatta 
bütün dünyanın tarihine maledilmiş 
büyük ve manalı bir gün olarak geç
mesi için onbeş yıl beklemek lazım 
gelmiştir : 1923 Temmuzunun yir
mı dördüncü günü Milli Şef lnönü, 
Atatürk'ün altın kalemi ile Lozan 
sulhunu imzalamıştı. 24 Temmuzu 
her idrak ettikçe onun eşsiz önemi 
ve yüksek m~nası önilnı!e uzunca 
bir müddet daha durmak ve düşün

mek lazımgelir. 
1918 yılının alınyazısı, bütün dün· 

ya milletlerini iki kat~goriye ayır · 
mıştı : Galipler, mağlüplar I 

Ve galipler, dört bu kadar yıJJık 
harbin fecaat/erinde bilenmiş kin ve 
gayz duygulariyle mağluplarını kar-

şılarında_ diz çöktürüp onlara müsa
Jjhalar değil, sulhlar dikte ettirmiş
lerdi. Sevr de Versay gibi onlardan 
birisidir. Fakat Versay'a sıcağı sıca
ğına benzemiyecek olan ilk diktat 
da Sevr olacaktı. Maddi kaynakları
nın kifayetsizliği, haznesinin tam
takır manzarası bakımından 1918 
mağlfJ:plarının maddeten en bitkini, 
hiç şüphesiz, Türkiye ıdi. Fakat 
mağlup milletler içinde çarığının 
tozunu silmeden ve elinde kalan tek 
tük tüfeklerin arpacağını is/emeğe 
vakıt bulamadan galiplere karşı en 
önce kılıç çeken Türk milleti ol -
muştur. 

işte Sevr diktatını yırtan bu kılıç 
olmuş, ve bu eşsiz savaş 1918 mağ. 

lfipları içerisinde yalnız bir tanesi· 
ne, Türkiye'ye Lozan sullııi gibi şe· 

refli bir sulh sağlamıştır. 
1918 den ancak yirmi bir sene 

sonra öteki mağlupların yapmağa 
kalkı:ıtıklarını en önce yapan ve ba
şaran mi/Jet, onun altına değerli 
imzasını atan büyük Milli Şef'in et
ıaf ında, her zamankinden daha bü
tün ve birle§ik bir halde bugün, sa
vaşlardan sonra kazandığı bu barış 
zaferinin, Lozan'ın yıldönümünü 
kutluyor. 

ister itiraf edilsin, ister edilme -
sın, Lozan sulhu, Türk'un Avrupa
ya verdiği bir dersti. tik defa müda
faa ve istiklal savaşlarının kademe
lerinden geçerek barı~ın zeytin dal
larından örülmüş çelengini başına 
yerle§tiren Türkiye, ogün bugün 
huzur içinde, fakat daima huzuru 
bozacak engeJJerle savaşmağa hazır 
bulunuyor. Bu müddet içinde milli 
divanın gerekli bulduğu işleri yine 
sulhi;n ve müzakerenin çevre ve 
çerçevesi içinde başarabilmek sure-

tiyle dünyaya verdiğimiz dersleri 
tekrarlamışızdır : Mesut bir tesa -
düfle Montrö ve Hatay yıldönüm -
leri de Lozan yıldönümü ile bir haf
ta içine toplanıyor. 

Lozan, bizim savaş boylarında ka
zandığımız zaferlerden sulh masa -
sındaki başarıya geçmeğe ne kadar 
kudret ve kabiliyetimiz olduğunu 

göstermişti. Bu büyük günün 17 nci 
yıldönümünü yine barış içinde kut
larken herkese hatırlatalım ki icap 
~derse biz, barıştan savaşa geçmenin 
s11rına da vakıfızdır. 

••• 
Bir fabrika harabesi ve yen! 

nizam: 

lstanbul'a gün ışığında gelip git
tikçe daima tamamlanm.ıdan bıra -
kılmış, yenice olmasına rağmen ha
rabe halini almış bir fabrika binası 
görürüm. Bunun 'ıenzerlerine yur
dun başka yerlerinde de tesadüf e
dersiniz. Bence bunların hepsi geç
miş devrin birer sembolü gibidirler. 
Osmanlı saltanatı daha devrilme -

den ı:aman zaman memlekette endüs-

Uludağ'a rağbet .
11 

_, 

Bursa, (Hususi) - Mevsirtı1'ı.ıdlf cak günleri ba~ladığı için ~ 01e~ 
karşı rağbet artımıştır. Uludag ., ~ 
de hemen her zaman kalabalık bl 
le bulunmaktadır. _/, 

ıett' 
tri varlığı yaratmak için h8~11 
olmuş, bu yolda iabrikaJarırı. ,ece' 
larını yükseltecek, çat1s111ı or J11;J1 

ve bir müddet sonra pasls~rıe '' 
mahkCJm bir surette kendi halı J: ti 
rakılacak makineleri getirtece rr:J' 
dar ileri gidilmiştir. Fakat ~ ı~ ,.r 
ki dünyaya ve A vrupa'ya n~Z~c ses 
ren/er, tam iş bu kerteye gclıfl p3 r 
lerini yükseltmişler, bu eh~·e~i }' 

1 

ıın, bu yarı sömürgenin kel1 18,oıf• 
ile kavrulmasına engel olrT1~şs blııf 

lşte yarım kalmış şu fabrık s tıJr 
sını ve içindeki küflenmı~: ~~Jt(e 1 

muş makina parçalarını gor 
eski nizamı hatır/ıyorıını. 1. j, 



POLIT~.~.~.J 
Almanya ve 

Sovyetler Biri iği 
'ti11. ile Sovyetler Birliği a· 

Pakt tam on bir ay eve) 
~1iı zaman, bunun tümul ve 
.. •lclunda birçok tahminler 
lırıüttü. Filhakika Alman· 
lenesinden sonra altı sene 

ıUlllJllll'll:t. Birliğine kartı düımanca 
1
1l& takip etmİ§tİ. Hitler, bu 
za~ d k d". . k .. · "'ı-ın a en ısını, omu· 

-.: dolayısiyle Sovyetler Bir· 
• etmek için gönderilmit 
raırıber" olarak tanıtmııtı. 

~irliği, gittikçe kuvetle
d nya'nın tazyıkı altmda 
. ~kraaileriyle anlatmak 
. aradı. Milletler Cemiyeti· 
1
: ICollektif barıf sisteminin 
1 taraftan oldu. Hulasa re

•İateme dayanan bir dev· 
lltanaaiyle konsörvatör ol· 

İtilaartadır ki 23 ağustos 1939 
}~''lız alman • ıovyet müna· 

• değil, aynı zamanda 
. larihinin dönüm noktaların

. teıkil etmiştir. Bu paktın 
•ına Sovyetler Birliği ve 

~· için amil olan sebepler 
"- edilebilir: 

,~etler Birliği, 1933 ve 
lerj arasında geçen zaman 

"ir deınokrat devletlerle yap· 
lifinden hayal sukutuna 
Sovyetler, demokrat dev· 

. •e bilhassa lngiltere'nin 
Jle samim'i olarak itbirliği 

~ İstemediklerini anladılar. 
~"'ftan Almanya'nın taarru· 
İı4i ef olacaklarından kork· 

ler~ Ye lngiltere'nin de Al· 
h Sovyetler Birliğine karşı 
l~ek istediğinden fÜphelen· 
"s.tı senesi ilkbaharında bir 

esi" kurmak için giritilen 
• IOvyetlerin nazannda, 

Almanya ile harbe sÜ· 
İçin bir manevradan iha· 

le bir "tuzağa" dütmemek 
a.L Ya tarafından uzatılan 
~trlar. 

._~llllanya'ya gelince; şimdi 
ta~ olarak anlatılıyor ki Hit
'i senesinden sonraki ko· 
e1fıtarlrğı bir politika ma· 

1l ibaretmif. lngiltere'ııin 
~ tnıa hakim olan konSÖr· 
• '•İllin bu noktadaki zafmı 
~ Vaziyeti kendi menfaati 
~ar etmeğe çalıtmıf Ye 

da olmuf. Komünist a· 
it tol ünün artık bir menfa· 
'~ediğini ve lngiltere'nin 
devletini sulh cephesi içi· 

• • !tendi aleyhine kullanmak 
lÖrünce, Hitler, derhal 

'llirliği ile anlatmak çare· 
Itır. 

• li" tartlar altında biribiri· 
~11tan. iki eski düıman ara· 
~ laımanın mahiyeti ne idi? 
~lııa kelimelerine bakılacak 

l.blaıma o derece ıümullü 
du. Fakat Sovyetler 
lbukadderatmı idare e• 

-.:sızın ağızlannı değiıtir
~ •kılacak olursa, ağustos 
erhalde tümullü olması 

~ 11. Filhakika aradan ge• 
•1 zarfında Almanya'nın, 

' la 8irliğini kazanmak için 
lf·~lıa Yavaş yavat anlatıl· 
~h~r'in aon nutkunda kul· 
.. arle, Almanya 23 ağustos 

illa 1laya'nın emniyet bakı· 
11htaç olduğu mıntakayı" 

~~ llu "emniyet mıntaka11· 
• .\ 11 hali. kati olarak belli 

, lıc:ak Almanya üç baltrk 
illi Sovyetlere terketmit 

-.\ 8ir takım merhalelerden 
~1e.t Sovyetler Birliği bu 

.:• ilhak elmiıtir. Sonra 
L1rliği Finlandiya'nın ce· 

,,~ "6zı topraklar almııtır. 

~· taksiminde Sovyetler 
"-e verilmittir. Ve niha· 
:>'a'dan Besarabya'yı al· 

)ı~VJetler Birliği kendisine 
~ ""-..1i tamamiyle ifgali al· 
~ ~•dır? Yoksa emniyet sa· 

ı_ t•l'Jbesi lazımgelen batka 
·,~a var mıdır? Ve bu 
'dır 1l anlaıması devamlı o

. ? 

l ~~'-ale kati olarak cevap 
.~,t? değildir. Herhalde ar· 
~ , er Birliğinin Baltık'ta 

t""· {) llle_lleri kalmamıf olsa 
~ ,~ ltüçiik Baltık memleke

t ~ tikten aonra Almanya 
'~ 0trııuıu olmuılardır. Fin· 

: ,1'1'irıde bugün için başka 
ti...'~ ·~•iı ıüphelidir. Bilakis 
ı ~i a •dıkları ıulh muahede-
~tt~İr ticaret mukavelesi 
. ,, ır. Ve Sovyetler Birliği, ,,lb dahili itlerine karıt· 

de ıörünmüyor. Polon· 
•ıı da genitlemek imkanı 
t • Roınanya'da Besarab

"l •11 IOnra, çarlık zama· 
tetıiı hudutlarını elde 

• 

İngiliz • Alman harbi 
devam eltili müddel~e 

Norveç Almanya ile 

harp halinde kalacak 
Londra, 24 a.a. - Londra'da bulu

nan Norveç hükümeti Norveç parla· 
mentosu riyaset divanına bir mektup 
göndermiştir. Bu mektupta ezcümle 
şunlar yazılıdır: 

Almanya ile teşriki mesai eden bir 
hükümet kurularak Norveç'te sulhun 
yeniden tesis edileceğini düşünmek 
bir hayaldir. İngiltere ile Almanya 
hali harpte bulundukları müddetçe 
memleketimiz de harpte bulunacak -
tır. Hükümct veya idaresinin şekli ne 
olursa olsun askeri ve iktisadi bakım· 
!ardan Norveç hali harpte bulunmalı
dır. 

Müstakil bir Norveç'in mevcudiye
tini korudukça hükümet, Norveç'in 
mükemmel ticaret filosunu muhafaza 
edebilmiştir. Hükümet, en mühim va· 
zifelcrinden birinin hür bir Norveç fi. 
tosu idame etmek olduğunu takdir c· 
der. Mücadeleyi terkettiği takdirde 
hükümet memlekete karşı olan taah· 
hütlerinde hulfeder. Alman işgali de
vam ettikçe sulh aktedilinccye kadar 
memlekette her idare muvakkat olma
lıdır. Şayet Norveç'teki idare ma • 
kamları bir idari heyet ve buna ben
zer bir şey teşkil etmek mecburiye • 
tinde kalırlarsa bunlar meşru Norveç 
hükümetinin yerine kaim olamazlar. 
Memleketin atisi tehlikede bulunma
mak için Norveç'in idaresine ait her 
tedbirin muvakkat mahiyette tedbir
ler olması lazım geldiğine işaret e
den hükümet>, milletimiz istiklalinin 
ne demek olduğunu anlamıştır. Ve hiç 
bir yakin menfaate mukabil istiklal 
prensibimizi bize terkettirmiyeccktir. 
Beyanatiyle mektubuna nihayet ver· 
mektedir. 

etmiş bulunuyorlar. Eflak ve Buğ
dan Üzerinde gözleri olacağı ıüphe
lidir. Şu halde Sovyetler, 23 ağustoı 
paktının kendilerine temin ettiği 
"emniyet sahasını" itgalleri altma 
geçirmit bulunuyorlar. Bunu temin 
etmek için yalnız Finlandiya ile kı· 
sa bir muharebe yapmıılardır. 

Acaba alman • aovyet münasebet· 
leri artık bu tekilde devam edecek 
midir? Hitler aon nutkunda iki dev· 
let münasebetlerinin "kati ıekilde 
halledilmit" olduğunu söylemiştir. 
Nazi lideri demiştir ki: - lngiliz
ler, Sovyetlerle aramızda ihtilaf çı· 
kacaimı, Ukra)'D&'Ylo Fialaacli,.a':yı, 
Romanya'yı zaptedeceğimizi iddia 
ederek Türkiye'yi de korkutmıya 
çalıştılar. Bütün bunlar hayal mah· 
sulüdür. Almanya'nın hayat sahala
riyle Rusya'nın emniyeti bakımın· 
dan muhtaç olduğu mmtaka hak
kında iki devlet arasında tam an· 
laşma hasıl olınuttur. Almanya ile 
Rusya araamda hiç bir ihtilaf kal· 
mamışhr. Fakat İngiliz ricali her 
meselede olduiu gibi, bu meselede 
de vaziyetleri ve hadi1eleri daima 
çok geç görmekte çok geç kavra· 
maktadırlar. 

Sovyet • alman münasebetlerinin 
artık "kati tekilde halledilmit" ol
duğunu beyan ederken, Hitler, bu 
münasebetleri neden halledilmit o
larak görmek istediğini açığa vur
maktadır. Almanya henüz Jngiltere 
ile bir hayat memat mücadelesin· 
dedir. Hitler'e göre, bu mücadelede 
fngiltere'nin ümitlerinden biri de 
sovyet - alman münaıebetlerinde 
gerginlik ihtimalidir. Hitler, böyle 
bir ümidin asla mevcut olmadığını 
söyliyerek lngiltere'yi dekuraje et· 
mek istiyor. Filhakika Hitler'in bu 
sözlerinden lngiltere ile mücadefe 
devam ettikçe, Sovyetler Birliii ile 
ara111nın bozulmamaıma dikkat ede
ceği manasını da çıkarmak lazım
dır. Yani Hitler, lngiltere'ye bu nok· 
tada bir fırsat vermemeğe çalııa· 
caktrr. 

Fakat Sovyetler Birliğinin ideolo
jisi ile Almanya'nın kendisi tarafır· 
dan kabul edilip bütün Avrupa't• 
tatbik etmek istediği ideolojinin bi· 
ribiriyle asla telif kabul etmediii 
de atikardır. Bu ideolojiden ayrı o
larak iki devletin menfaatleri biri
biriyle çarpıfmaktadır. Şu halde bir 
alman • aovyet ihtilafı, Hitler'in İ· 
zah ettiği sebeplerin tazyıkı altında 
bugün için bertaraf edilmit olsa bi
le, yarının beynelmilel münaeebet
lerinde kaçınılmaz bir hadise olarak 
kabul edilmek icabeder. Bu "yann" 
ne zamandır? Onu bilmiyoruz. Na• 
polyon, 1807 aenesinde Tilait'te çar 
birinci Alekaandr ile burünkü Sta· 
lin • Hitler anlatmasına çok benzi· 
yen tartlar altında anlattıktan ıon· 
ra bu "dostluk" bet sene devam et· 
mitti. Bunu, bu~nkü "dostluiun" 
müddeti için bir ölçü olarak değil, 
mücerret bir tarihi hakikat olarak 
söylüyoruz. Bugünkü "dostluk" Hit· 
ler'in ümit ettiği gibi daha uzun mu 
yoksa ingilizlerin ümit ettikleri gi. 
bi, daha kısa mı olacak?. Bunu an
cak hadiseler röaterecektır. 

A. Ş. ESMER 

ULUS 

İngiltere'nin 
deniz kuveti 

Londra, 24 a.L - Daily Telcgrapb 
gazetesinin denizcilik muharriri, İn
giliz fil08unun kuvcti hakkında net
rettiği enteresan bir yazıda, harbin 
bidayetinden beri 25 destroyerin kay
bedilmit olmasına rağmen, lngiltere
nin halen muhasamatın baılangıcın
dakinden çok fazla destroyere malik 
olduğunu bildirmektedir. Harbin ba
şında hizmette 175 destroyer mevcut
tu. Bu rakam pek az sonra 183 e baliğ 
olmuıtur. Çünkü iki destroyerin in
şaatı ikmal edilmiş ve altı destroyer 
de Brezilya'dan satın alınmıştır. Harp 
ilan edildiği zaman tezgahlarda 24 
destroyer vardı bunlardan büyük bir 
kısmının inşaatı tamamlanmıştır. Di
ğer bir çok gemilerin inıaatı da sene 
nihayetinden evci ikmal edilecektir. 

Japonya'nın yeni 
iç ve dış politikası 
Tokyo, 24 a.a. - Başvekil prens 

Konoye, gazetecilerle, dahili ve harici 
siyaset üzerinde bir görüşme yap
mıştır. 

Domci ajansına göre, prens Konoye 
aşağıdaki üç noktayı ileri sürmüştür: 

1 - Yeni bir siyasi bünye tesisi, 
2 - Milli müdafaanın takviyesi, 
3 - Almanya, İtalya. İngiltere, A

merika birleşik devletleri ve Sovyet
ler birliği ile münasebetlerin yeniden 
tanzimi. 

Prens Konoyc, milli müdafaanın 
takviyesinin her şeyden evci nazarı 

dikkate alınacağını söylemiş ve mil
letin bütün gelirlerinin bu mühim 
hedef için koordone edileceğini ve bu 
hedef üzerinde teksif olunacağını ila
ve etmiştir. 

Harici siyaset de yenilcştirilccek-

tir. 
" Söz silahların . . . ,. 

Tokyo, 24 a.a. - Lord Halifaks'ın 
nutku hakkında tefsirlerde bulunan 
Asabi gazetesi, İngiliz hariciye nazı
rının bu suretle idarci kelam edece
ğinin tahmini kolay olduğunu ve 
şimdi sözün silahlara intikal etmiş 

bulunduğunu yazmaktadır. 

Asılsız şayialar 
Londra, 24 a.a. - Yarı resmi bir 

surette tebliğ edilmiştir. 
Dük dö Windsor ile Lloyd Corc'un 

halen barış hareketi lehinde çalıştık
ları hakkında Alman propagandası ta 
rafından yabancı memleketlerde ya -
yılan şayialar burada ancak bilvasıta 
malfun oJmuftUr. Zira Almanya bu 
propagandaların Büyük Britanyada 
hiç bir tesiri olmıyacağını bilmekte
dir Londranın sclahiyetli mahfille • 
ri bu pyiaları kati surette yalanla -
maktadırlar. 

Birleıik Amerikada askeri 
111trenman usulü ihdas ediliyor 

Vaşington, 24 "a.a. - Ayan meclisi
nin askerlik işleri encümeni, Amerika 
birleşik devletlerinde mecburi askeri 
antrenman usulü ihdas eden bir ka· 
nun projesini tasvip eylcmittir. 

Bu kanun projesine göre, 18 yaşın· 
dan 64 yaşana kadar 42 milyon erkek, 
antrenman için kaydedilecek ve ant
renmana çağrılacaktır. 

Bu kanun projesinin önümüzdeki 
hafta ayan meclisinde görüşülmesine 
intizar olunmaktadır. 

Harbiye nezareti namına söz söyle
miye salahiyettar bir zat, bu kanun 
projesinin sisteme göre, ilk sene zar· 
fında 21 yaşından 30 yaşına kadar bir 
buçuk milyon erkeğin askeri antren· 
mana tabi tutulacağını bildirmiştir . 

Kanun projesi hakkında 
yeni talsilat 

Vaşington, 24 a.a. - D. N. B. a -
jansı bildiriyor: 

İyi malQmat alan bir kaynaktan 
Amerikada mecburi askerlik usulü· 
nün tesisi hakkında yeni tafsilat ve
rilmektedir. Bu husustaki kanun la· 
yihuı Senatoya önümüzdeki hafta 
zarfında verilecektir. 

A11ociated Prc11, askerlik hizme· 
tine tabi kimselerin kaydına ı eylül· 
de başlanacağını bildiriyor. tık 400 
bin kişinin ıilah altına teşrineveldc 
celbcdileceği zannedilmektedir. 

Harbiye nezareti, senatoda tiddet
li müzakerelere intizar etmekte ol -
makla beraber, kanunun kabul edile· 
ccğinc kanidir. 

Talim müddeti bir ıcnc olacaktır. 
1 niaan 1941 de 400.000 kiti daha si· 
lih altına çağırılacaktır. 600 bin kişi 
nin de 1 teşrinevcl 1941 de çağırıl -
maıı muhtemeldir. 

Romanya Köslence ve Sulina 
sular1ndaki maynlar1 toplach 
Bükrcı, 24 a.a. - Reuter: Romen 

karasularında seyriıefcrin memnuiye
tine müteallik tedbir bugünden itiba
ren kaldırılmııtır. Karadcniz'de KiSı· 
tence ve Sulina limanları açıklarına 
son zamanlarda konubnut olan mayn· 
lar da kaldırılmıttl.r. 

Panameriken 
konferansında 

Avrupa sömürgeleri 

hakkında sarih 

kararlar hazırlanıyor 
La Havana, 24 a.a. - Rcutcr: Ame

rika devletleri konferansı bugün gizli 
bir celse akdetmittir. Amerika hari
ciye nazırı B. Cordcll Hull, "sulhun 
korunması komisyonu" reisliğine, 
Meksika maliye nazırı B. Suarez, "ik
tisadi işler komisyonu şefliğine, Ar
jantin murahhası B. Mclo bitaraflık 
komisyonu ıefliğine intihap edilmiş
lerdir. 
Avrupa •Ömürgeleri hokkınJa 

•arih kararlar alınacak 
Nevyork. 2-4 a.a. - Reuter: La Hava

ne'den Nevyork'a gelen haberlere nazaran 
nlii.kadar memleketler murahhasları Ame
rika devletleri konferansına teklif edilmek 
üzere sarih kararlar hazırlamakt~ırl~r. 
Bu kararların bithasaa garp nısıf k~resı~
deki Avrupa müstemlekeleri meselesıne aıt 
olduğu ümit edilmektedir. B. Hu11 konfe
ransta kuvetli bir idare mevkii deruhte et
miştir. B. Hull'ün ümidi kırılmadıia ben
ziyor. Cümhuriyetlerin coğu bu es~ııl.ı me· 
sele hakkında soylediği nutku samımıyetle 
karsıll'mışlardır. 

'' Müıterek vesayet ,, proiPsi 
Nevyork Times gazetesinin Vaşing

ton muhabiri yazıyor: 
"Herhangi bir Avrupa devletinin 

Aqıcrika'daki müstemlekesi amerika
lı olmıyan diğer bir devletin hakimi
veti altına konulmak istenildiği tak
dirde bu müstemlekeyi amerikan cüm
huriyetlerinin kontrolü altına koya· 
cak olan mekanizma süratle tekem • 
mül etmektedir. 

Bu meselenin Panamcrikcn konfe
ransında tetkik edilecek meselelerin 
en mühimmini teşkil edeceğine dair 
ortada birçok emareler mevcuttur. Bu 
hususta "müşterek bir vesayet" pro • 
jesi hazırlanmıştır. 

Amerika cenup devletlerine 
ödünç para verecek 

Vaşington, 24 a.a. - D.N.B. ajansı 
bildiriyor: Federal ikraz servisi di -
rektörü B. Joncs, B. Ruzvelt'in kon
greden istediği 500 milyon doların 
Birleşik Amerika tarafım1aın önümüz
deki 8-10 ay zarfında cenup Amcri
kası memleketlerine yapılacak ikra -
zın azamisi olduğunu bildirmiştir. 

Bununla beraber direktör, Birleşik 
Amerika'nın bu memleketlere daha 
sonra uzun vade ile çok daha mühim 
krediler açmağa amade bulunacağını 
ilave eylemiştir. 

Fransız hükümetinin fikri 
Vtch,y, 2• a.a. - Havu IPJaam bildiri

yor: 
Havana'da toplanan panaınerlkea kon . 

greslnde Blrlefik Amerika murahhuıaıa 
Amerika kıtaaında bulunan Avrupa müs
temlekeleri üzerine hakiki bir manda koy. 
mata matuf bir proje vermlı oldugu anla
şılmaktadır. 

B. Hull'iin mezk1lı' proje hakkında ver
miş olduğu izahattan anlqıldıgına göre, 
maksat, bu müstemlekeleri her hangi bir 
tecavüze karşı muhafaza etmektir. Ameri
kan devletlerinin arzu ettikleri ıey, bu a
razinin bir mübadele akçesi olar&k kulla
nılmasına ve yahut blr muharebe sahnesi 
olmasına mani olmaktan lbarettlr. 
Fransız hUkUmetlne yakın bulunan ma· 

hafilln B. Hull'Un beyanatı hakkında der -
meyan ettikll!ri mütalealara nazaran, Ame
rikada bulunan hiç bir fraııaız mfuıtemleke
si, mUtareke ltllAfnameslnln hiç bir mad
desinde bahis mevzuu edllmemi§tir. 

Diğer taraftan bu arazide bulunan ve 
lran.sız tabiiyetini tqımakta olan ahali, 
anavatana kaqn her zama ea derin bağlı
lıklarını, ve htiktimete kartı da ea kati iti· 
matlarını gööstermlşlerdir. 

Martlniq~. Guadalöupe, Guyane müstem· 
lekeleri 17 inci asırdanberl transız olmuş· 
lardır. Tarihin çok zaman &kal cilveli te
celliyatı arasında Franaa, bu müstemleke
lere karşı büyük bir telkat göstermlıtır. 
Bu hareketinin mUka.tatını o milletlerin 
sevgi ve fedakılrlıklannda bulmuıtur. HU· 
kUmet, bu milletleri anavatana bağlıyan 
rabıtaları lbka edecektir. 

Macaristan 
A_şağı Karpatlara 

muhtariyet veriyor 
Budapcşte, 24 a.a. - Macar ajanıı· 

nın bildirdiğine göre mcbusan meclisi 
içtimaında bu sabah başvekil B. Tclc
ki aşağı Karpatların muhtariyetini ve 
a§Clğı Karpatlarda bir voyvodalık te· 
sisini istihdaf eden bir kanun projesi 
teklif etmiştir. Adliye nazırı da his
siyatı milliyenin daha enerjik bir §C· 

kilde himayesi hakkında bir kanun 
projesi teklif etmittir. 

M acari•tan niçin muhtariyet 
ueriyor? 

Londra; 24. a.L - '( Royter,. : 
Aşağı Karpatlara ( Rütenya'ya ) 

muhtariyet vermek için macar bükü • 
metinin yaptığı tekliften bahıeden 
Royter'in diplomatik muharriri Rü -
t(nya'nın 1939 da cebren Macariatan'.ı 
ilhak edildiğini hahrlatmaktadır. 

Rütenya'nın, diler t!biriyle cenu'bl 
Rus karpatlarının halkı ekseriyetle 
beyaz rua veya ukranyahlardır ve ara
larırıda bir mikdar da yahudi vardır. 
Şimdiki nazik zamanda bu halka 

muhtariyet vermek projesi bazı mah
fillerde, Macaristan'ın, Sovyetler'in 
hoıuna gitmek arzusuna atfedilmekte
dir. Bu tedbirlerin mihver memlcket
lt'ri tarafından ilham edUaıiı olması 
ihtimali itin iç yibünün anlaşılmaıını 
kolaylaştırmaktadır • 

-S-

lngiliz tayyare Harp kadar 
filOları tarafından / 

ALMANYA'da zor aşan 
Fabrikalar ve sulh 
hava üslerine 

HÜCUM EDİLDİ 
Malta üzerine yapılan hava 
hücumlarının sayısı 80 i buldu 

Londra, 24 a.a. - Almanya ve it· 
gal altında bulunan memleketler üze
rinde İngiliz hava kuvetlcrinin e -
vclki gün yaptıkları hücumlar hak -
kında tafsilat veren hava nezareti is
tihbarat bürosunun beyanatına naza
ran, Bremcn'dc bulunan Fokewulf 
tayyare fabrikası ardı 11ra ikinci ge· 
cc yeniden bombardıman edil.mit ve 
müteaddit yangınlar çıkartılmııtır. 

Hücum edilen tayyare meydanları 
meyanında Bilcdcfeld, Eschwegc, 
Handorf ve Dicuholz tayyare mey • 
danları vardır. Semayı kaplıyan bu· 
]utlar dolayısiyle bazı hücumların ne 
ticcsi tarassut edilcmcmittir. 

Hamburg benzin tasfiyehaneleri 
ve Essen'de Krupp cephane fabrika
ları üzerinde de uçulmuştur. Fransa, 
nın şimalinde 24 saatte ikinci defa 
ziyaret edilen Cacn tayyare limanı i· 
le, Lisieux, Creil, Chateaudun ve 
~ormcillcs tayyare limanlarıdır . 

Chateaudun'da bir bombardıman 
tayyarerniz 15 projektörün ziya büz
mesine kapılmış fakat · yine vazife -
sini sonuna kadar ifa ctmittir. Ams
terdam civarında Chipol tayyare mey 
daniylc, Mok deniz tayyareleri üuü 
de bombardıman edilmiıtir. 

Malta'ya yapılan hava hücumlmı 
80 i buldu 

Selilıiyettar bir membdan öfrenil
diğinc nazaran, İtalyanın harbe gir
diği tarihiden beri Malta üzerine 
seksen hava akını yapılmııtır. Bu a· 
kınlar esnasında 12 İtalyan tayyaresi 
düşürülmüş ve dokuzu da belki de üs 
lerinc dönmiyecek derecede ciddt ha
sara uğratılmıştır. bir İngiliz tayya
resi ziyan edilmiştir. 

Akınların bidayetinde insanca za
yiat oldukça fazla husule gelmit ise 
de, hc>lk barınmaya alıttıkça bu adet 
azalmıştır. 

Dütınanın ukerf hedefleri aradı
ğına ıüphe olmamakla beraber, hava 
müdafaa bataryalarının mükemmel 
endahtları ve İngiliz tayyarelerinin 
icraatı dolayısiyle İtalyanlar o ka • 
dar yüksekten uçmağa mecbur kal -
mışlardır. ki, hedeflerine iyi niıan al
malarına imkan hasıl olmamıştır. Hü
cumların ardı ardına yapılmasına rağ 
men, halkın maneviyatı mükemnıel 
bir haldedir. 

Düşürülen alman tayyareleri 
İngiltcrcnin cenubu garbiıinde, bu 

sabah İngiliz tayyareleri tarafından 
dördüncü bir Alman tayyaresi dütü
rUlmüştür. Düşman tayyaresi efra • 
dından biri ölmüı, biri yaralanmıı ve 
diğer ikisi de esir edilmiştir. 

Resmen bildirildiğine göre, dün 
gece İskoçya'nın cenubu ıarki Ayven 
sahili açığında bir düşman bombardı
man tayyaresi Kraliyet hava kuvet
lerine mesup tayyareler tarafından 
düşürülmüştür. 

Avu•turalya'dan gelecek pilotlar 
Sidney rady01unun haber verdifi· 

ne göre, hazırlanan plana nazaran A
vusturalyada talimlerini bitirmit o
lan bir çok tayyareciler, deniz aıırı 
mıntakalarda hizmet görmeğe yakın· 
da hazır bulunacaklardır. Yeni ıekiz 
pilot mektebinden birincisi timdiden 
faaliyete geçmittir. Tayyare topçu
ları yctittirmcğe mahsus 4 yeni mek
tep de açılacaktır. 

Yeni Zelandalıların zayiatı 

Yeni Zelandalıların zayiatı göıte
r~r ilk resmi liste bugün neıredilmit· 
tır. 

Bu liste Mısır'da hava bombardı
manları neticesinde yaralanmış olan 
üç kişinin ismini ihtiva etmektedir. 

Tass ajansının tekzip 

ettiği şayialar 
M:oakova, 2• LL - Taaa ajaııaı bildiri· 

yor: 
Yabancı t Af&lıdaki f&)'lalan 

yaymıştır: 

1 - SovyeUer Birllfi İnglltereye tayya
re vermeğl. taahhüt etmiı, İngiltere de bu 
mUbayaat için 200 milyon ing1lls ııruı a
yırmı§tır. 

2 - Bu günlerde Tilrklye ile Sovyetıer 
Blrlltl anuıında iki memleketin ticaret 
mübadelelerini 12 milyon tilrk Uruına ka
dar artırmata matuf. mtisal<ereler bafla
mııtır. 

3 - SovyeUer Blrllfl Romen hUkUmetl
ne bir nota vererek Romuıyada bir de
mokrat htikümetln teşkilini istemtı, aQt 
takdirde ikl memleket aruında dostluk 
milnasebetlerlnl sarantl etmete lmkA.n oJ. 
mıyacağlnı blldlrmlıtlr. 

Taaa ajanaı bütün bu tQtalana uııaa 
~dutunu ~ilc:Umıete mezundur • 

(Başı 1. inci uy/ada' 
da, nihayet kendisinin de karanlı~ 
bir istikbalin dehtetlerine sürükle • 
nec::eii itikadmda bulunuyor. 

Ve bunun için, istediğiniz sulha 
beni de yenmekle varabilirsiniz, ce
vabmı veriyor. Alman devlet reisi
nin nutkunda Norveç iıgalinde tesa• 
düf edildiği ve timdiden ifta edil
mesi doğru olmadığı beyan olunaa 
müfkülat, lngiltere itıalinin italyaa 
muharrirleri tarafmdan iddia edil
diii kadar basit olmıyacaimı göa
termektedir. Bütün zaferler münha· 
sıran ve tamamen kendileri tarafın
dan kazanrlm14 olduğu için, alman
lar onun fedakarlrklannı kabul et
meği bildikleri kadar miifküli.tım 
da bittabi daha iyi takdir etmekte
dirler. _ 

Sulh, harp kadar ıüçletiyor. in • 
giltere'nin harp aayeleri ile Alman
ya'nm sulh tartları, hele Fransa za• 
ferinden sonra, büsbütün uzaklat
mııtır ve daha fenası lngiltere1ye 
konuıma müsavatı bile verileceği 
ıüpheli görünüyor. Gazetelerin tef. 
sirli netriyatı öyle hissettiriyor ld 
lngiltere, bir takım fedakarlıklarla 
ancak kendini koruyabilir; Avrup~ 
nm diier nizam ve tanzi~ mesel .. 
terine iae eaaaen müdahalede bulun• 
maia hakkı yoktur. Sulhun ilk tar
tı için, mağlubiyetini ve hayatmm 
tehlikede olduğunu bildirmeie di. • 
vet olunan İngiltere, onun için, harp 
iradesini kuvetlendirmekten baıka 
bir ıey düıünmüyor. 

F al.ih Rılkı AT AY. 

B. M. Meclisinin 
dünkü toplantısı 

(Başı 1. i11ci sayfada) 
miıtir. 

Dahiliye V ekilimi:zin izaJJan 
Bunun üzerine kürsüye selen Dahili,.. 

Vekilimiz B. Faik Ö&trak qaiıdaki iz.-. 
tı vermi$tir: 
"- Arkadaılar; bu kanuıı liyiha.euua 

buraya takdim edilmesinin bqlıca sebebi. 
devlet hizmetleri aramda cidden hm119i ~ 
yet ve ehemiyeti herkesçe ve bilhuaa he • 
pinizce malüm olan valiliklere me'9cut• 
rm en ehliyetlilerinden, en iyiıiıü seçe • 
bilmelı: için bir vesile buırlamütlr. Va~ 
lik diier her banci bir vazife cibi yalıus 
o vazifeye taalliik eden kanunları bilmek· 
le veya o meslekle münasebeti olan bilsin 
edinmekle kabili ifa olan memuriyetlerdeo 
deiildir. Valilik ilim iater, kanunları bil • 
mek iıter, fakat bunlarm yanmda bir ida
re kudreti ister. O olmazn beriki te~ • 
zatla bu vazifede muvaffak olmak klfi 
relmiyor. Bunu bir çok tecrübelerimizle 
ıördük. Barem derecesi itibariyle valiliie 
ıetirilecekler bulunabilir ilkin onlar ara
aından aradığımız evsafı bulabilmek isia 
çolı: müşkülat çekmekteyiz. Valiliie ıeti • 
receii.miz arkada.tın muvaffakiyetind• 
emin olabilmek için onu -bira& ince eleyip 
ıık doltwnalc iiterir. Kendilerini biru tec
rübe ettikten ve tanıdık~ sonra bu vazife. 
yi vermek istiyoruz. Maliiınu ilinizdir 1d, 
devlet, hizmetine aldığı memurlann hepsi
ni aleueviye en y\i.Qek makama ıetirmelı: 
teahhüdünü üzerine almıı defildir. Devle
tin ihdas ettiği en yükıek manmlar, mah
duttur. Bu makamlara da memleket içinde 
en yüksek kabiliyet cöıteren adamlar ıe • 
lebilir. Kanun llyihatr bakkmda arkadqı
mızm arzu ettiii izahat, eöderimde lifi 
derecede mevcuttur." 

B. Refik İnce doirudaıı doiruya bu aa -
lihi7eti kullanırken ayru sevi7edeki bqka 
arkadailan üzerinde husule ıetirdiii aksi 
teıirden mümkün oldufu kadar idare me -
kanizmasmı muhafaza etmiı olmayı Dahi
liye Vekilimizden temenni etmit. B. Faik 
Öztrak da bu temenniye "rayet tabii" ce • 
vabmı veruıiştir. 

Ru.mamenin bundan aonraJrl maddele • 
rinin müzaker"ine bB.tlanmada.n tekrar 
söz alan Maliy• Vekilimiz Türkiye Cüm
huriyet Merkez Bankası kanununa bazı 
maddeler eklenmesine dair olan lranun ll -
yihası ile, muhtelif eu itleri için aarfedlle
cek paranın ıuretl temlnl hıkkmdaki llyj. 
hanın, lüzumuna binaen müıtacelen müza
kerelerini teklif etmiıtir. Bu teklif daire
ıinde bu iki layihanın müstacelen müZ3ke
re11i ikmal edildikten ıonra dünkü topl~ 
tlJ'& ııoa verilmiıtir. 

llecliı, 7 aiuıtos çarıamba ciinii saat 
15 de toplanacaktır. 

Cebelüttank'taki 
sivil halk 
tahliye 

gene 
ediliyor 

Cebelüttarık, 24 a.a. - CebelUtta
rık'taki sivil ahalinin ikinci defa ola· 
rak çıkarılmasına başlanmıştır. Bu 
hafta nihayetine kadar 15,000 kişinin 
ıchirden çıkarılacağı tahmin edilmek 
tedir. 

Reımen bildirildiğine ıörc vapu
ra binmek emrine itaat etmemekten 
imtina eden her f&hıı, Uç ay hapse ve 
500 İngiliz lirası para cczuına mah
.kOm edilecektir. 



-4- ULUS 

HAYAT VE SIHAT l (
11111111uı ıu1111uııııı11111 ıııııııuuıuıuııuıııııııuuıı ı ı ıııııııııııııııuuıu11111111 

.-················································································-.. - . . . . . . . 
MALiYE VEKALETi . 

............................................................................................. ,,,,,/ Türk Maarif Cemiyetinin giydirdiği yavrular ~ 
Tamirat yaptırılacak 

RADYO 

Vagner'i dinlerken ... 
Geçen akıam, bizim radyoda bü- O zamanlarda filozof Niçe bile de

yük or:kestradan Vagner'i dinleye- jenereHk nazariyesine uyarak Vag
ınedinizse, doğrusu, büyük bir fırsat ner'i sinir hastalığı timsali diye gös
kaçırmışsınız demektir. O büyük termişti ... 
kompozitörün eserlerini çalabilecek Şimdi de Vagner'in hormonları 
orkestralar, bütün dünyada, zaten 1 hekimliğe ıiddetle alaka verir. Bir 
çok olmadığı halde Ankara radyo taraftan, onun bitmez tükenmez a
orkestrasmın Vagner'i o kadar pü- şıklığı .• Eserlerini yazarken aşık, 
rüuüz çalması yurdumuzun musi- onları oynatırken aıık, fakat her de
kide çok ilerlediğine delalet eden fasında, tabii, başka bir kadına a
büyük bir muvaffakiyettir. Vagner şık. Yctmiı yaıındayken inmeden öl
meraklıları, büyÜk üstadın eserini mesi de - filozof Niçe'nin kendisi
böyle radyo ile, onu anlıyacak ve ne tanıttırmı§ olduğu - bir oper. 
anlamıyacak, her kulağa kadar yay- artisti kıza Venedik tiyatrosunda 
mayı belki bir sanat israfı sayarlar. yüz vermediklerinden dolayı öfke -
Fakat Vagner'i baıka türlü dinle- lenmcsinden ileri geldiğini bilirsi • 

it! aliye Vekiletinden : 
Ynpılııcak ıo: Hariciye vekı\leti binas ırun 

tamiri. 
Keı,ılt bedeli: 4340 lira 79 kuruştur. 
İhalenin ne suretle yapılacağı: Açık 

si itme. 
ek-

ihi: İhalenin ynpılncağı mahal ve tar 
H>. 8. 940 .Maliye vekaleti millt emlfık mil-
dtirlügünde saat 16 da. 

İhaleye girnıek istıyen kimselerden 
nılan vesaik: Bu iş için nafıa nıtidürlü 

ara-
ğün-

dcn alınacak ehliyet vesika..cıı. 
:Muvakkat teminat miktarı: 325 lira 

kuruştur. 
56 

lali-İhale evrakını görmek istlyenler: l\. 
ye vcklUetl mi!U emlfık mtidürltiğtinde is-
tenilcn evrakı görebilirler. 

(4066) l<i049 

k Elektrik tesisatı yaptırılaca 
Maliye Vekiiletinden : 

şı-

i-
Yaıııtacnk iş : llS§vckAlct binası kar 

sındald hnvu:ı:un elektrik tesisatının tam 
rl. 

Keşif bedeli : 462 lira 30 kuruştur. 
~1 uvnkkat teminat miktarı: 34 lira 67 

kunıştur. 

Ma-

TÜRKİYE 

--( Radyo Difr. '1 Postalar! 

TÜRKİYE Radyosu - ANKARA 
----( Dalga Uzunluğu ) 
ı 648 m. 182 Kcs./120 KW· 
3 1.7 m. 9465 Kes./ 20 KW· 1 
ı 

1 

9.7-4 m. 15195 Kes./ 20 KW· 

PERŞEMBE: zs.1.1940 
7.30 Program, ve memleket saatr 
7.35 Müzik: hafif orke&tra eserle 
8.00 Ajnns haberleri 
8.10 Ev kadını - yemek listesi. 
8.20/8.30 Müzik: Marimba o 

(Pi .). 
2.30 Program, ve memleket saa1 

1 2.35 Müzik. Çalanlar: Vecihe. 
Fersan. Refik Fersan. OkU 
:ıeyycn Senar. 
1 - Sadettin Kaynak - hicP 
2 - Şükrü Tıınar - hicaz i' 
bakışta beni mestetti). 
3 - Refik Fersan • muh• 
kü. (Her güzel ba;1mdan). 
-4 - Sadettb Kay'lak • ııı 
tilrkü: (Ne zaman ı:hsern 

yemiyenler için, radyomuzun bu cö
mertliği minnetle karıılanması la
zım gelecek bir lütuftur. 

O gece - havadaki elektrik dal
gaları bile büyiik musiki üstadının 
huzurunda çekinmit olacakll\r -
parazitler de radyoyu rahat bırak
tıklarından Vagner'in musikisi din
liyenleri hayran etti. Ü5tadın haa
aalarmdan biri de kulaklardan zevk 
verirken gözlerin önünde tabiat 
manzaralarını canlandırmak oldu
ğundan radyomuzun orkestrası, se
yahat etmenin güçleştiği bu zaman
da, bize en güzel dağları, vadileri, 
yeıil çimenler Üzerinde otlıyan inek
leri ve koyunları da gösterir gibi ol
du ••• Vagner'i dinlerken onun musi
kisinde yalnız gök gürlemelerini du
yarak tabiatın güzel manzalarını 
göremiyenler varsa kabahat üstadın 
musikisinde değil, dinleyenin kulağı 
ile gözlerinin sinirleri arasında ra
bıtanın eksik olmasındadır. 

nız ••• 
Üstadın böyle ölünceye kadar a

şılc olmasına bakarak bir çoklan 
kendisinde erkeklik hormonları pek 
taıkın oldıığuna hükmederlerdi. 
Halbuki, halk karşısında, çenesinin 
altına kadar inen favuri sakaliyle 
ve çapkınca yana doğru eğdi~i er
kek şapkasiyle ıöhret almı§ olan 
Vagner'in evinde yalnız kaldığı va
kit toz penbe yahut havai mavi 
renklerde kadın elbisesi giydiği öğ
renilince onun dejenerelik alamet
leri diye sayılan garip hallerinin de, 
ölünceye kadar aıık olmasının da 
sırları meydana çıkar. Kendisinin 
kadın terzisine gönderdiği mektup
ta, giymek istediği penbe ve mavi 
roblannnı en ince tafsilatına kadar 
tayin etmesi, hem de kendi eliyle 
çizdiği reıımi göndermesi hormonla
rının haylıca kanşık olduğunu gös
terir. 

Türk Maarif Cemiyeti Ayvalık şubesi, memlekette bulunan kimsesiz fa. 
kir mektep talebelerine azami yardım ve muavenette bulunmaktadır. Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da 23 nisan Çocuk bayramında 35 yardıma muhtaç 
Türk yavrusunu giydirmiş, onların bayramlarında yoksııllu;u unutturmuş
tur. Resmimiz bu yavrulardan bir grubu göstermektedir. 

İhalenin yapılacağı tarih ve mahal: 
!iye vekfıleti milli emlAk müdilrlilğiln 
29. 7. 940 pazartesi günli eaat 16 da. 

de 

İhalenin ne ııuretle yapılacağı: Pa:ı:a rlık-
la. 

İhale evrakını görmek lstiyenler: M ım 
emırtk ınüdtirllil('lindc. 

ve-ihıılcye girmek istlycnlerden aranılan 
slka: Bu lı,ıi yapmnğa ehliyeti olduklar 
dair nafıa vckiıleti yapı ve imar işleri r 
llltlnden ehliyetname ibrn:ı: etmeleri ~ 

ına. 

1 
' 
2.50 A.i:ırıs haberlerı. 
3.05 M u,.ik prorıırtıının devatıı1 

y:.n Müzeyyen Senar. 
1 - Mu:>:aH~r Ilk Ar • 
şarkı: (DünyavJ değişrntfl_1.1 
2 - Fahri Kopuz - niha\'~ 
(hülya gibi sessiz). ııı 
3 - Şükrü Tunar - hüzıa 

Vagner kulakla göz arasındaki 

bağlan en iyi tebarüz ettiren büyük 
kompozitör olduğu için hekimliğe 
daima alaka vermiştir. Fakat onun 
meydana çıkardığı fiziyoloji de he
nüz layik olduğu derecede tetkik e
dilemediğinden, Vagner'den sonra 
fairlerden bazılarmın da heceleri ve 
harfleri duyarken gözlerinin önün
de renkler görünmesi hadisesini de 
o rabıtaya atfederek hadiseye "renk 
li iıitmek" admı vermişler ve bunu 
dejenerelik alametlerinden biri di
ye göstermiılerdi. 

Bu rabıta Vagner'in kendisinde 
en ziyade kuvetli olduğundan -
dahi adamların hemen hepsi gibi -
o da dejenere hastalardan biri diye 
aayılmıı ve, baıta Lombroso olmak 
Üzere bir çok hekimler onun haya
tında dejenerelik alameti olarak 
göııterilebilecek haJler aramışlardı. 

Yeni zelzeleler 
Rize, 24 a.a. - Dün saat 11/10 da 

vilayetimizin muhtelif yerlerinde i
ki saniye kadar devam eden hafif yer 
sarsıntısı hissedilmiştir. Hasar yok
tut. 

* Gümüşane, 24 a.a. - Dün saat 11 de 
burada dört saniye devam eden şid
detli bir zelzele olmuştur. Hasar yok
tur. 

Anadolu' da Türk milliyetinin te

şekkülüne dair bir konferans 

Sivas, 24 a.a. - Şehrimizde bulunan 
İstanbul üniversitesi profesörlerin
den Mükrimin Halil Yınanç, dün A
nadolu'da Türk milliyetinin teşekkü
lüne dair bir konferans vermiştir. 

Baıta vali ve tümkomutanı olduğu 
halde askeri ve mülki bütün memur 
ve kalabalık bir halk kütlesinin hazır 
bulunduğu bu konferans büyük bir a
laka ile dinlenmiştir. 

Mürefte' de üzüm rekoltesi 

Mürcfte, 24 a.a. - Bu yıl Filok
ecra ve Mildiyo hastalıkları bağlar

da mühim zararlar ika etmiştir. Ge
çen seneye nazaran üzüm rekolte • 
mizin bu yüzden noksan olacağı tah 
min edilmektedir. 

Köylerdeki doğum vukuatlan 
Doğum vukuatı dolayısiyle köylü

müzü muayyen müddet zarfında ka
sabaya inmek külfetinden kurtarmak 
maksadiyle Dahiliye Vekaleti yeni 
bir karar ittihaz etmiştir. Bu karara 
göre doğum vukuatında baba, veli ve
ya vasi usulen bir ilmühaber tanzim 
ederek kanuni müddeti içinde köy 
muhtarına tevdi edecektir. Muhtar 
bu ilmühaberleri ertesi ayın onuna 
kadar nüfus memurluğuna götürerek 
teaçil ettirecektir. 

Onun daima aşık olması bu karı
ııklıktım ileri geldiği, timdi, §Üphe
sizdir. Çünkü hormonları karışık o
lan erkek bir kadınla kanaat ede
mez, aşkını hiç bir vakit teskin ede
mez, kendisine daima yeni bir eş a
rar. Hormonları o kadar karışık ol
mıyan da yalnız bir eşle kanat eder, 
sonra içtimai itine ve gücüne ba
kar. 

Hormon karıııklığı insan için bir 
nakıse olmadığını büyük kompozi
tör Vagner'in misali de gösterir. 
Dahilerden çoğunun, Vagner gibi, 
daima aıık olduklarına bakdarak, 
bel!ti, bir gün dehanın hormon karı
ııklığı neticesi olduğunu iddia ede
cek bir no.zariye ortaya çıkarılacak, 
fakat o da dehanın bir dejenerelik 
olduğunu iddia eden nazariye gibi 
muvakkat olacaktır. Dehanın aslı 
sebebi anlatılıncaya kadar ... 

G. A. 

İşten el çektirilen 

Belediye Reisleri 
Devlet ŞCtrası umumi heyei, işten 

el çektirilen belediye reislerinin hak 
larında yapılan tahkikat veya ecre -
yan eden muhakemeleri neticesinde 
menimuhakemelerine veya beraetle
rine karar verildiği takdirde memur 
veya müstahdem olmamaları ve ma
halli müntehip bir heyetin icra uzvu 
bulunmaları dolayısiyle açıkta kal· 
dıkları müddet için kendilerine maaş 
veya ücret namiyle para verilemiye
ceğine karar vermiştir. 

fiaf mürakabesi için 

kontrolörlükler ihdas olunuyor 
Ticaret Vekaleti, fiyat murakabe

sinin Hiyıkı veçhile yapılabilmesini 

temin maksadiyle fiyat kontrolörlük
leri ihdasına karar vermiştir. Bu hu
susta hazırlanan kadro koordinas -
yon heyetinin tasvibine arzolunmuş
tur. Alınacak kadro ile temin oluna
cak fiyat kontrolörleri halen bu iş 
üzerinde tecrübe görmüş olanlarla 
beraber çalışarak ihtisas peyda ede
ceklerdir. Fiyat murakabe kontrolör
leri ikişer kişilik ekipler halinde ça
lı~acaklardır. 

~-Daktilo kurs·u.--... 
73 Unca devresi kayıtınnna ba§

ıanmıştır. Belediye sırası Hanef a
part. No. 4 Telefon: 3il4 2689 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

14.30- 17.30 ve 21 de 

LONDRA POSTASI 
Yeni lzmir valisi şehrimize geldi ( Loyds of.London ) 

Yeni lzmir valisi B. Fuat Tuksal Tyrone Pover 
dUn şehrimize gelmiş, Başvekil ve 16 ve 19 da 
Dahiliye Vekili tarafından kabul o-

lunmuştur. B. Fuat Tuksal şehrimiz- ÖL Ü M ŞUA 1 
ele birkaç gün kalacak, sonra İstan-

bul yoliyle İzmire gidecektir. ··~-• BORIS KARLOF --~ 

• 

Bunlardan başka bazı fakir talebeye de ayakkabı, kitap, defter, kalem 
gibi levazım verilmektedir. tır. !4067) 14050 

els-
art-

(Ay öperken). . 
-4 - Hüzzam ı,ıarkı: (Adı la. 
c;amları). b 

Birlesik Amerika 
"' 

Ballık devletlerinin 
ilhakını tanımıyor 

Üç battık devletinin 

Londra'daki elçileri de 

İlhakı lan1ma~hklar1m 

İngiliz hükümeline bir 
muhtıra ile bildirdiler 

Vaşington, 24 a.a. - Reuter: Hava
na' da bulunan Amerika birleşik dev
letleri hariciye nazırı B. Cordel 
Hull'a muvakkaten vekalet etmekte o
lan B. Sumner W elles, gazetecilerle 
yaptığı görüşmede, Estonya, Leton
ya ve Litvanya'nın Sovyetler birliği 
tarafından belğ edilmiş olduğunu söy
lemiş ve Amerika birleşik devletleri, 
"kuvet istimali veyahut kuvet tehdi
di ile yapılsın, ekül faaliyetlere muha
liftir" demiştir. 

B. Welles, resmi beyanatta şunları 
söylemiştir: 

Üç Baltık devleti Sovyetler birliği
ne iltihak kararı almışlar ise de, Ame
rika birleşik devletleri, bu devletlerin 
elçilerini halen kuvetin tahakkümü 
altında bulunan hükümran hükümet
lerin elçileri olarak tanımakta devam 
eyliyecektir. 

Londradaki Estonya elçisi ne 
diyor? 

Londra, 24 a.a. - Reuter'in diplo
matik muhabirinin öğrendiğine göre, 
Estonya'nın Londra elçisi, memleketi
nin istiklaline nihayet verilmesini Es
tonya milletinin azminin hür ve sa
mimi bir ifadesi olarak tanıyamıyaca
ğından ingiliz hariciye nezaretini ha -
berdar etmiştir. Estonya elçisi, hür 
Estonya milletini temsil etmiyen bir 
hükümetten gelecek her hangi bir ha
reket kararını bağlayıcı mahiyette te
lakki eylememektedir. 

Letonya ve Litvanya'nın Londra el
çileri de, Estonya elçisinin bu teşeb
büsüne müşabih teşebbüslerde bulun
muşlardır. 

Her üç elçi, İngiltere hariciye neza
retine her üç memleketin kanun esa
sisine iıttinat eden bir muhtıra ver -
mişlerdir. Elçiler bu muhtırada, seçi
min yabancı tazyiki altında vukua 
gelmiş olduğunu tesbite çalışmakta • 
dırlar. 

Ağuıtoıta Sovyetler yükıek 
§Uraıı toplanr)or 

Moskova, 24 a.a. - Tas: 
Tas ajansının bildirdiğne nazaran 

Sovyetler yüksek şurası birinci içti
maını 1 ağustosta yapacaktır. 

Fransa' dan uzaklaşanlar 

Fransız labiiyelinden 
iskal edilecekler 

Vichy, 24 a.a. - Havas: Nazırlar 

heyeti, dün saat 18 den 20 ye kadar 
mareşal Petain'in riyasetinde yaptığı 
toplantılarda, 10/5/ 940 tarihinden 
3/6/940 tarihine kadar, emir almadan, 
bir vazife ile tavzif edilmeden veya
hut makili bir selıep olmadan milli a
raziyi terketmiş olan fransızların ta
biiy<. tten iskatı ve mallarının müsa
deresi hakkında bir karar sureti ka
bul etmiştir. Tiibiiyetten iskat, aliika
dar ile birlikte hareket etmiş olan ka
rısına ve çocuklarına da teşmil olu
nabilir. 

este Zayi - Bolu vilayeti Karacasu ker 
fabrikasından aldığım bonservis ile B 
viHiyetinden aldığım hüsnühal varaka 
kaybettim. Yenilerini alacağımdan esk 
rinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

olu 

İngiltere' deki stoklar sını 

ile-
Londra, 24 a.a. - Daily Telegraph 

gazetesinin dilomatik muharrir yazı
yor : 

Bolu M esçiler mahallesinden Ah 
oğ. 322 doğumlu Rasim Özcan 

met 
29M 

İngiltcrede depo edilen zaruri ih
tiyaç stoklarının tetkiki neticesinde LİSELER 

6 talebe alınacak 
Askeri Lıseleı M üfettışlrgınden : 

j hükümet vaziyetin şimdi ihracat tica
reti hacminin arttırlmasının müsait 
olduğuna karar vermiştir. İhracat tica 
reti bu yıl başında silah ve mühim -
mat imalatının arttırılması üzerine 
tahdit edilı:;;!şti. 

1 - Askeri liselere askeri of,retmeıı 
tiştirilmek üzere harp okulu itadrosuna 

ye. 
al· 

u talebe alınacaktır. 

2 - Bu talebeler; harp okulu talebe si o-
!arak Ankara"da: Dil . Tarih - Coğr af ya 

Tapu tesçili fakülte5inde yabancı dil tahsili görece 
askeri öğretmen yetiştirilecektir. 

k ve 

3 - Kabul şartları: 
A) Harp okuluna giriş şartlarını tama . 

men haiz olmak. 

Çankaya Tapu Sicil Muhafızlığına 

Yukarı öveç yatağında kain ve 4992· 
4993 umum ve 63-64 hususi numaralı 
ve İstavraki Sofya, Yorgi ve boz hali 
iic çevrili 3 dönüm mikdarındaki Ayan 

B) Lise olgunluk imtihanını vermiş ol · 
mak. 

~ğlu Nikoladan metruk iken Ziraat C) Yabancı dil bilgisi yukarı dere cecle 
Bankası anbar memuru Emin Çokuy - bulunmak. 
sal'a 720 liraya satılan bir kıta bağın 4 - İsteklilerden seçilmek suretiyl e a. 

al . yeniden maliye hazinesi adına tesçili- lınacak talebeler ingilizce, fransızca, 

nin icrası için 29. 7. 940 cuma günü ma manca branşlarına taksim ve fakült 
hallinde tahkikat yapılacağından bu _ 9~0 : 941 tedrisatına iştir5.k ettirilecek 

enin 
ler -

lunacak memurumuza yedlerinde bu - dır5. 1 kl"l . k 'k 
1 .. . .. - ste ı erın evra ve vesı a ar 

lunan musbet vesıkalarla muracaat et- harp okulu komutanlıiına ve fazla taf 
iyle 

silat 
meleri veya o güne kadar Çankaya Ta- almak istiyenlerin de askeri liseler mü 
pu Sicil Muhafızlığına müracaat et -ı tişliğine rı:üracant etmeleri ilan olunur 
meleri lüzumu ilan olunur. (3327) 133 

fet· 

10 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN 
PEŞİN PARA VE AÇIK ARTTIRMA İLE 30. 7. 1940 

SALI GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

Esas Mukadder 
No. Mevkii ve Nev'i Kıymeti Depozit osu 

718 Ankara'nın Kavaklıdere mevkiinde Kadastronun 

---, 1113 ada 21 parselinde kayıtlı 5460 M2. ta~la 5460 1092 
719 Ankara'nın Kavaklıdere mevkiinde, Kadstronun 
1133 ada 21 parselinde kayıtlı 3280 M2. tarla 3280 656 
720 Ankara'nın Kavaklıdere mevkinde, Kadastronun 

1113 ada 23 prselinde kayıtlı 3020 M2. tarla 3020 604 
721 Ankara'nın Kavaklıdere mevkiinde, Kadastronun 

l 113 ada 24 par,selinde kayıtlı 4020 M2. tarla 4020 804 
762 İsmetpaşa, Akşemsettin Mah. Kadastronun 35 ada 

16 parselinde kayıtlı 360 M2. arsa (Dibek önü 
ie Atikler S. köşesinde eski hamam arsasıdır.) 1800 360 

763 Bozkurt Mah. Aralık So. Kadastronun 68 ada 1 
parselinde kayıtlı 88M2.arsa (Kılıçlı ve arık so
kakları arasında kaldırım döşeli, 23 No. lu evka
fa ait dükkanın önündedir. 880 176 

PEŞiN PARA VE AÇIK ARTTIRMA iLE 2. 8. 1940 

CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

765 Ahıyakup Mah. Ulucak meydanı, Kadastronun 55 a
da 33 prı;elinde 140 M2. arsa (Çamlıca ve Kuzey 
sokakarı arasında 37 taj No. köşkün karşısında-

dır.) • 
766 Ahıyakup Mah. Ulucak meydanı, kadastronun 55 a

da 34 parselinde 577 M2. arsa(Çamlıca ve Kuzey 
sokakları arasında 37 taj No. lu köşkün karşısın
dadır.) 

937 Sarıkışla karşısında Cephanelik arkasında, Kadas
tronun 1609 ada 42 parseinde kayıtlı bostan (ta
mamı 4980 M2. dır.) 6 hissede 1 hissesi 

490 98 

2020 404 

415 83 
1061 Misaki Milli Mah. Aralık So. Kadastronun 529 a

da 25 parselinde kayıtlı 173,50 M2. arsa (Mesut 
ve İsa bey apartmanları bahçeleri arasındadır.) 868 173, 60 

1062 Misakı Milli Mah. Aralık So. Kadastronun 529 a
da 5 parselinde kayıtlı arasının 10 hissede 8 his
sesi (tamamı 20 M2. dır. lsabey apartmanın sağ 
köşesine bitişiktir.) 

1063 Misakı Milli Mah. Aralık sokak Kadastronun 529 
ada 27 parselinde kayıtlı 65,50 M2. arsa (İsaabey 
aprtmanı bahçe dıvarına bitişik 5 parselin üstün-
dedir.) 328 65, 60 

· ı - Yukarıda mevkileri ve mesahaları yazılı emlak peşin para ve a çık 
arttırma ile satılacaktır. 

r -2 - Arttırmaya iştirak edecekler içinde mühür kullananların mühiı 
terini Noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bedel m 
kadder kıymeti geçtiği takdird, taliplrin depozitolarını nisbet dairesin 

u-
de 

tezyid eylemeleri lazımdır. 

1 3.20/14.00 Müzik: karısık proır-1 llıaJc· 
8.00 Program, ve memleket sası 111 ı 1 

1 8.05 .Müzik: Sullivan'ın operet 1 

(Pi.). . tanı 
1 8.30 Müzik: radyo caz orkestr•51 tii 

1 
h"m Özgür idaresinde). tllıa 

9.10 IV!ü:ı:ik: saz eserleri ve orı-. ,~ 
la• ı. Çalanlar: Ruşen KaDL 
Cevdet Kozan. 

1 9.25 Müzik: şarkılar (Okuyaı:ı: 
Erten). 
1 - Arif bey • uşşak ,arlcl 
yetişir), 

2 - Şevki bey - uşşak şar~ 
olsun o rindane). 
3 - Şemsettin Ziya -
şarkı: (Brkdım elinden). 

1 4 - Tanburi Cemil - kürdi 1 

kı: (Defi nalcı; eylerim). 

1 

S - Sadettin Kaynak • hııs 
kü: ( Af.Jarım c;aflar gibi)· 

9.45 Memleket saat ayarı, 
beri eri. 

2 0.00 Müzik: fasıl heyeti. 
2 0.30 Konuşma. 
2 0.45 Müzik: dinleyici dilekleri. 

1.1 S Konuşma (sıhnt saati). 2 
2 1.30 Konuşma (radyo gazetesi)(· 
1.45 Mü?.ik : radyo orkestrası 2 

san Ferid Alnar). 
1 Weber: Freischütz il 
Z - Schubert: 7 - inci •tııı 
andante'si. 1) 

2 
3 - Biz et: 2-inci Arlezyel' ttlıı 

2.30 Memleket sant ayarı, aj~JI 1ı,ı.~• 
leri: :ı:irııat, esham • tah\'ıl ... ~<ada 
biyo - nukut bor~ası (fiyat} 

2 2.45 Müzik: car.band (Pi,), 
2 3.25/23.30 Yarınki program, be 

*** 
t R A N 

Tahran Radyosu 

5 

u 

Tahran radyosu, kısa dalga ile 
aat 11.30 dan 14 e kadar, 19 tıı
zunluğu üzerinden, 17.13 den 20 
O m. 99 dalga uzunluğu Uzeriıt 
0.30 dan 23.30 a kadar 48 m. 74 
unluğu üzerinden neşredilmektJ 

3 
2 
z 

(Yukarıdaki Saatler İRAN sa•1 

A. LEY AZIM AM1R 

Düğme alınacak 
Ankara Levazım Amirliti S'~ 

Komisyonundan : 
,_ 

1 - 30.000 tas düime paurld' 
saat 11 de Ankarn Lv. irnirliii 

omisyonunda yapılacaktır. k 
2 - İsteklilerin nümuneleri 

örebilirler ve tekliflerini pazar!, ' d e bildirirler. (4055) 1~ 

Kuru fasulya ahnaJ 
Ankara Levazım Amirliği 51t 

Komisyonundan : 
1 - 45 ton kuru fasulya pat' 

940 saat 14 de Ankara Lv. lmirJİj 
ma komisyonunda yapılacaktır• ·ff' 

2 - Muhammen bedeli 10350 Jı 
minatı 1552 lira 50 kuruştur. ŞI 
k omisyonda görülür. (4056) 

Şehriye alınaca1' 
Ankara Levazım Amirliği 5,tl 

Komisyonundan : 
1 - 10 ton 5ehriye alınacaktır· 1 

1 
r 
a eksiltmesi 26/7/940 saat ıs.50 
a Lv. imirliği satın alma ıcoııı' 
apılacaktır, •(f y 
Z - Muhammen bedeli 2700 Ji 

minatı 405 liradır. Şartnamesi lr 
g örülür. ( 4057) 14042 

HARTA G. 

9 

Sığır eti a)macıtl' ,
",J' Hart11 GeMI Direlr.törJüğil ııı~ 

ı - Harta kıtruıı eratının sı ,!f_; 
41 sonuna kadar ihtiyacı olaD ti ,. 

b in, dzanıl altı bin kilo sığır e 
s' ıltmeye konulmuştur. _..ti 

8 

1 

2 - ~lcslltme 5. 8. 940 ~ 
aat ıo da Ankara Cebeci Jl cıJ 
üğf.lnde Sıı. Al. Ko. da yapıl•ıııııı 

3 - Sığır etinin beher kllosıl 11, men bedeli yirmi Uç kunış. rıı 
mlnatı 103 lira 50 kuruştur. •C 

4 - Taliplerin tcmlnatınrı;,ııt 
eslknlıırı ile yazılı gf.ln ve v 

y ona gelmelc~ı. (3921) 

Matra alrnacı.1' . 

t 
b 
k 

Harta Genel DirektörJüğündt:~ 
l - 23. 7. !'140 gilnli eksilt~,., 

ylb; adet matrnya bir t111IP çıdtıt1 
ııllbin de tamıımen temin e e ı' 
ildirıncsl dolayıslylo cksil~{ll!~ 
:ınunun 43 eh maddesine te\e ıı 
zntılnrak yer.iden eksiltmeY u 

tı ır. te'1 

alı 3 - İhale, yukarıda gösterildiği üzere, birinci kısım için 30. 7. 1940 s 
günü saat ondörtte, ikinci kısım için 2. 8. 1940 cuma günü saat ondör 
Bankamız Satış Komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin o gün depozito 
çesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotografı ile Emlak Servisine müracaa 

a 
2 - Eksiltme 6. 8. 940 pa~ c;ıı.

t 14 de Ankara Cebeci Harın~-' 

tte 
ak-

tarı. ~3923) 13913 
t-

n 

i 

asında Sa. Al. Ko. da yııpıhıırrıııı ııtf 
3 - Beher matranın ınu 0ıı 

ki lira, muvakkat teınınatı 
d ır. ve • 

• - Taliplerin yazılı gU~rııeJtrlr 
ıninaUartyle kcmisyona ge :ı..Ol 

(.0~2) 



ULUS 

Binlerce· halkın iştirakiyle 

• sııat 
~serle! 

ün Ankara Halkevinde Lozan 
i(in güzel bir tören yapddı 

lıı h'(Başı 1. inci sayfada) 
ıslerini ifade ediyor. 

Sevr, elimizi kolumuzu. bağladıktan dostuz. Kom§ularımızın da bize dost olduk
larını gösteren emareler büyümektedir 
Hiç kimsenin aleyhinde bir anlaşmaya gi~ 
ri§miş değiliz. Bizim istediğimiz yurtta 
sulh ve cihanda sulhtur. BUtlin gayretleri
miz bunun içindir. llu insani gayenin tam 
tahakkukunu göreceğimiz anlar elbette ge
lecektir. 

ı Lozan' ı anlamak 
. aı:ı•ı ben size uzun boylu anlatacak 
~ ?nun hukuki ıstılahları ıçıne, 
trı içine girecek değilim. Lozan'ı 
t için, söze hacet yoktur. Lozan·ı 

İçin hür ve müstakil Türkiye'nin 

sonra bize ıili.h tehdidi altında imza
lattırılan bir idam fermanı, istiklal müca
delemiz, bu bağların çözülmesi, Lozan 
sulhu bu idam fermanının yırtılmasıdır. 

·ı'.nı tcnefhis etmek kafidir. Lozan, iş
~nı burada toplanabilmemiz<lir. Lozan, 

. orada, Türkiye'nin her hangi bir 
ı:ındc, her hwıgi bir kasabasında, bü
ııı tlerin bir araya toplanarak, memle
t ~~elelerini konuşabilmesidir. Knra -
' 

1 büyük çelik ve demir fabrikası, 
~ huzur l_çinde çalışan köylü, Etimes
b l<onya'da, velhasıl Anadolu ovası • 
~~gi bir yerinde işleyen, biçer dö
nı· tneleri, Kayseri mensucat fabrikası, 

1 fabrikası, pamuk tarlatan, kararla
trtSI ·ıtırı ~bir serbesti içinde veren hakim, 

:cuııu bitirdikten sonra evinde ra -
o~ lt llt çubuğunu iı;cn vatandaş, velha -
anı. ~ıuıı bıitün rengi, bütün havası bize 

1
• Yalnız bugün değil, her gün ha

'0r. Lozan'm en büyük timsali, vatan 
~llda bekliyen, ve yüzü asil · türk 

1,~ın gölgesiyle kızılla~n. içi istiklal . 'r; Ve kaygısiyle yanan türk askeri -
, ~ ~feridir. Ona güvenimiz bütün
~ dır. Çünkü o meydan muharebele

llrıınakla kalmamış, o türk zaferini 
' diınyaya kabul ettirmiş, onu garanti 

, ~nu sigorta etmiştir. Hudutta bu ne
l'. Udun içinde siz, ben, o, herkes, bü-
111r.tiyc nöbet bekliyor. Ve Lozan'ı, 

1 ~1tla1 ve bütünlüğümüzü, hüriyeti -
flıyor .•• 

~Qhraman Türk ordusu 
1 atııan türk ordusuna şükran ve ina.
• hayır, inanımızı değil imanımızı, 

'tıı bu kürsüden bir daha tekrarlarız. 
Ilı Önünde hürmetle başcğdiği türk 

>tt lln Yanın.da biz de daima hazırol 
ltnl:ıd~yiz. Çünkü biz de bu türk or -

~hır neferiyiz. Bir ferdiyiz. 
llar, işte, Lozan'ın bu 17 inci yıl

~ e, biz Lozan'ı, elle tutulur, gözle 
~ bir halde her karış toprağımızda 
~illa sahamızda hissediyor, görüyor 

~t ~;ıfzA. .. k,.. 'fad . 1 "d . 
ftııv"h tatur un ı esıy e, aıma 
.
1 

etli, daima daha refahlı hür ve 
•
1 

l'iirkiye" Lozan'dan aldığı hızla, 
'-a~ı.laplan yapmış ve bizi bu günle

ctıne eriştirmi5tir. Lozan sulhu bu 
, 'I/ Ciltlere 11tmıyan bir tarihi ifade 

e l.ozan'la bir fasıl kapanır, yen.i bir 
lıib.a.alar. Lozan'la bir çaf devrilir, ve 
~·Çağ kurulur. Lozan sulhu, sade bi
~ bütün m\lletler tarihinde bir dö

l'litt· ııdır. Çünkü hasta, viran, çürük 
, ı:,'lc üzerine hesaplarını yapan dev

zan sulhu sayesinde, kuvetli, dinç 
~ tcfahlı, çalııJkan bir Türkiye üze • 

lıeaaplarmı değiştirmek ve altüst 
~et:buriyetinde kalmıılardır. Lozan 
~ linYanın bünyesindeki bir çürüğü, 
tr"t/1 tedavi etmiş, onu sanatoryom -
)l~llraJc bir pehlivan haline koymuş-

. t Öyle bir pehlivıı.n ki kuvetine 
' llıazuıırır, ama meydan okumaz. 
.eftndidir. Çünkü hakkı tanır. Ve 
~ lıl<icn dışarı çıkmaz ... İşte arkadaş
ldılJcblivanm minderi, bu aziz vatan 

. r. Bütün Türkiyc'dir. Ona ayak 
ltı ~, 11tİJ'cnlerin ona dokunmak istiyen
~?ali~cl çünkü bu vatan bu Tür • 
~' ıvaıun bu büyük minderi, yalçın 
/dır. Ve onun hudut taşlan şehit
~t~ lceı:nikleridir. Biz o taşların ara
t, 'I/ kaniyJe çizdik. Bu hudut mukad-

tı. eı e biz mukaddesatımızdan hiç bi
:"'4rı llzattırmayız. Ywıaştırmayız. 

~~ ."1üvazenesind e Türkiye 
~ın kuvetli bir Türkiye, bugün 
,v~cnesinde en biıyük rolü oynu-
~ 1Çindir ki, bütün dünya millet -
h· tnizde onu hesaba katmak, onu 

>tt·ır tırısur olarak göze almak mtc -
~~dirler. İşte bu itibarla, Lozan 

>ıtı~ı bir devrenin başlangıcı, bir ça
'4<}11ı ve onun yerine yeni bir çağın 
11'1 llr. Çünkü Lozan'a giden yol, 

~r~· Dumlupınar'dan geı;er, Loza-
~1 ek için milli miıcadcleden başla

b~11ııd~r. Lozan sulhu bu bakımdan 
ı."l'!> e tle hulisa edilebilir: istiklal 
'l~ ctı 

İşte bugün bu mesut yıldönümünde, bü
tün türk milleti, onun kahramnnına, türk is
tiklalini büyük harbin galiplerin~ kabul ve 
taSdik ettiren büyük ve kahraman türk ev
ladı İnönü'yc Milli Şefimize, şükran his -
lcrimizlc beraber, en derin bağlılığımızı 

bir defa daha izhara vesile bulduğumuz i
çin bahtiyarız. 
İnönü kahramanı İnönü, sulhta hür ve 

mamur Türkiyenin büyük yapıcısı İnönü ve 
şimdi başımızda en büyük birliğimizin, en 
kudretli çalı~ma azmimizin temiı: bir kay
nağı ve ilham menbaı olan İnönü, Lozan
da baş murahhasımızdı. O cephede büyük 
bir asker, büyük kumandan olduğu ka
tlar sulh masası başında da ne kadar mahir 
bir diplomat, dikkatli, sabırlı ve ince bir 
müzakereci olduğunu isbat etti. Askerleri 
kuvetli iradcsilc cephede nasıl kullandı ise, 
diplomatları da ince zekisiyle öyle idare 
etmesini bildi, harbin ve sulhun kahrama
nı bu suretle iki kutbun fatihi oldu. 

Çetin müzakereler 
Lozan çok çetin ol.du. Davamızı kolayca 

anlamadılar. Anlamak istemediler. Hakkı
mızı teslim etmekte çok hasis ve kıskanç 
davrandılar. Fakat bu müşkülat içinde de 
baş murahhasımız en küçük bir bıkkınlık 
eseri göstermedi. Vatanı ve her türlü esa
retten, iktısadi esaretten adli esaretten 
kurtarılacak bir Türkiye meselesini her 
şeyden, şahsından ve istirahatinden daima 
üstün tutarak, aylarca, geceli gündüzlü ça
lıştı. Sabahlara kadar gözlerini kırpmadan 
davamızı ve prensiplerimizi hazırlıyor, er
tesi gün bunları müdafaa ediyordu. En kü
çük bir fedakarlığa bile razı olmuyordu. 
Hiç kimseye üstünlük iddia etmiyor, fakat 
kimseden geri kalmıya tahammül göster -
miyordu. 

İşte Lozan bu iradenin zaferidir. V e ira
de her şeye hakimdir ve halkeıdicidir diyen 
filozofa İnönü en büyük bir misaldir. 

İşte arkadaşlar, bugün türk milletinin 
başında bu İnönü vardır. Bu irade vardır. 
ve istikbale, dünyanın bu karışık bu buh
ranlı günlerinde, Avrupa'da kan gôvdeyi 
götürdüğü günlerde de daima emniyetle 
bakabiliriz. Çünkü türk milleti Şefini tanı
yor, türk milleti Şefini seviyor, türk mille
ti bu Şefin etrafında yekpare bir kütledir, 
bir byadır. Oraya vuracak her dalga, lc:ö
pilrUp homurdanara1ı: acri aerl ~dı:ilmiye 
mahkumdur .. 

En emin liman 
Muhterem arkadaşlarım bu fırtınalı, bu 

uğultulu, bu bulutlu, bu şimşekli ve yıldı
rımlı hava içinde Türkiye'yi, en emin, en 
mahfuz bir liman halinde tutan şey, bizim 
milli birliğimiz, bizim dürüst, açık, ve sul
ha dayanan siyasetimizdir. Siyasetimizin 
manası iki yüzlülük değildir. Bızim siya
setimizin en büyük vasfı erkek olmaktır. 
Bu erkek siyaset sayesinde yurdumuzda 
sulh temin edilmiştir. Cihanda sulh yoksa 
bu bizim kabahatimiz değildir. 

Ba.şvekilimizin sözleri 
Bizim siyasetimizisı en güzel tarifini ıon 

defa muhterem Başvekilimiz Doktor Re
fik Saydam Büyük Millet Meclisi kürsü -
sünden bütün dünyaya, bir defa daha ilin 
etti ve dedi ki: 

Türkiye, dostlultlarrna sadı1c, 1cendi 
istiklal ve hüriyetini müdafaaya karar 
vermiş tek bir vücut halinde vuku.ata 
intizar etmektedir. 

Biz, hiç bir zaman ne tahrik, ne de 
komşularımıza taarruz düşünüyoruz. 
Komşularımızın da aynı hissiyatta ol
duklarının bariz delillerini memnuni -
yetle görmekteyiz. Yegane gayemiz, va
tanımızın mahiuziyeti ve milletimizin 
selameti ve zarardan vikayesidir. Tür
k.iye Cümhuriyeti Hükümeti, Büyük 
Meclisten aldığı direkt il dairesinde ça
lışmakta, arzettiğim esaslar üzerinde 
son derecede hassas bulunmakta ve gü
nün icaplarllla göre tedbirlerini almak
tadır. Hükümetiniz o kanaattedir ki, 
şimdiye kadar aldığı t.edbirler/e, birçok 
vakaların tabaddüsüne tekaddüm etmiş 
ve memleketin varlığını müdafaadan 
ibaret olan bu yolda yÜrümekte kati -
yetle musir bulunmuştur. 

~~zarı sulhu ile Sevr'i mukayese 
''•lı:ı 1 ? ••• Bir ölü ile, yanaklarından 
>ı rıtan (içi kaynıyan) zinde bir deli
hit '•ıl tnukayese edersiniz? Fakat 

İşte bütiln bunlar ma!Qm olduktan son
ra hangi adam bizim sulnrımızı bulandır
mağa ce.ııaret edecek, ve bu bulanık suda 
avlan.mak cesaretini kendinde bulacaktır? 

l11ı: teııç ki, ona her yaş yeni bir 

1 ~tı,1~triyor, her sene, efer yüzünde 
llıııı tblık varsa, onu silip süpürüyor. 
~rıllıı tdi gençliğe götürüyor. İşte ta

hırını altüst eden mucize budur. 

~~ Sevr'den Lozan'a 
ır. ~lar, Scvr'in Türkiyc'si bir hapi
~ tıı 0:tan'ın Türkiyesi, bugün gordü
''tttıi .;ıeıııt, şu ileri, ıu çalışka.n, şu 
' tıı~ 

1 
Urkiyc'dir. 

t~ , ~ l'~ldonümündc buraya toplam
'~ t ebı, maziyi anarak, istikbalimi-
1 t ~il'ctlc baktığımızı daha iyi ha-
~ııı;, aha İyi gôrmek, gözlerimize ci

t'i11 ~c iınanlarımızı tazelemektir. 

Eğer böyleleri çıkacak olursa, bütun 
Tilrk milleti onu alnının teriyle, boğmağa 
kafidir. Adıyaman'da, bir memuru 15 inci 
koldan bir casus zannederek yaka
lıyan Ayşe'nln heyecanı her Tlirkte var
dır. Her Tilrk Adıyamandır, bu memleket 
zaten adı yamandır: Bu memleketin adı 
Tlirklyedlr. İçimizde, cildimize sokulmuş 
her hanı;:i muzır bir maddeyi bir kıymık 
j!ibl atarı:.. Çfinkli nesc!miz kııvetıldir, 
canlıdır, hayatlıdır. Bu nesle Lozandan il
ham alan istlklfll ve mllll birlik nescldir. 

Sulh yolunda 

Hakikati görmek 
Bugün için tehlike yoktur demek fazla 

nikbinlik olur. Hakikati dalma görmek ve 
gizlememek l~zımdır. Zaten bugünkü Re
fik Saydam hilkıimetinln en büyuk vasfı da 
hakikatleri olduğu gibi mlllctın ~özü önh
ne sermek değil midir? :Muvaffakiyetin 
sırn burac'Jadır. ı-:vet arkadaşlar hakikati 
görmek 111.zımdır. llu hukikal içintle tehli
ke bir ıhtimaldır. Fakat değişmez hakikat 
ancak milli bil'lığiml7.dir. Kendimize olan 
imanımızdır. Ve va:r,ifemizi bılmektir, 

Bu karanlık gilnler iı;inde herkese düşen 
vazife, vazifesini bilmektir. HUkUmet her 
ihtimale kaqn her tUrlu tcdblrlerıni almış 
bulunuyor. llızim vazifemiz de dalma neşe 
ve şevk içinde işimizle glicümUzlc meş,:;-ul 
olup istikbale dnıınu emniyetle bakabil
mektir. Eğer gtinlm birinde bu vatanı si
lAhla müdafaa etmek zorunda kalırsak. 
o zaman tal"lada fabrikada yaptığımız gibi 
siliUı elde hudutta da ~n bUyuk vatan vazi
femizi yapmayı biliriz. 

Bu millet işte o zaman dünyaya ne mht -
hiş bir kuvet olduğunu gösterecektir. Tür
kiye, bugün, sulh ıçln olduğu kadar vatanı 
müdafaa için de en ınlisall en modeı·n im
kanlara ve şartla.ı·a maliktir. V c bunların 
i.ıstünde bir de kendimize ve istlklllliıııize 
imanımız vardır. Biz dün olduğu gibi bu
gün de Lozanı miıllııfna cdiyııru:r~ Eğer 
mecbur oıunıak yarın da Lozanı müdafaa 
ederiz. 

Lozı.m'ın büyük kahrııınanı İnönü başı
mızdadır. O da her tUrk vatnnduııı gibi va
zifeınnl biliyor. Milli blrllğıınize imanımız 
tamdır. Bu iman daha bUyUyecektır demi
yorum çünkü en son haddindedir. 

Arkadaşlar, bayramımız, ve lstiklflllmiz 
Lozanımız kutlu olsun! Çünkh o ebedidir." • Behçet Kemal'in destanı 

Azimler bilenmiş, gözler parlamış, gö
giisler kabnrnııııtı. Kalabalık tam coşmuş, 
meydanı tam bir bayram ve zafer havası 
kaplamıştı. Milli bayııımlarda halka sevin
cimizin ve güvenimizin mllnasını kendi 
dilleri, kendi şiirleriyle ve "Ankaralı Aşık 
Ömer., adiyle anlatmayı şiar edinen Beh
çet Kemal Çağlar, "Ankaralı Aııık Ömerin 
Lozan destanı., nı gittikçe artan bir coş
kunluk ve imanla okudu. Her kıtıı.nın so
nunda halkın alkışı, takdir ve lştirAk sesi, 
bir nakarat gibi hararetle ve heyecanla 
tekrarlandı. 

Destandan parçalar 
Sevinin sevinin hemşerilerim 
Bayramı gelir de coşmaz mı insan 
Düşüniin dünyada bizden ferah kim 
Avrupa bulmuyor aülmiye im/can 
P armalr. ısırmıştı Türlr.e Jr.•inat 
"Aferin., demişti göklerden ecdat 
Aldık alnımızın teriyle berat 
Akan kazvmızın hakkıdır Lozan 

Millet gövde oldu, Ata baş oldu 
Taşlar silah oldu, otlar aş oldu 
Misli görülmemiş bir savaş oldu 
Kahroldu vatanın bağrında diişman 

Aklı olan düşman habe; alsın tez: 
Burada çelik var, ne et ne de bez 
Tank bu göğüslerden geçmez geçemez 
Alınmaz kaledir Türkteki iman 

Biz: "Türk", "emsalsiz Türk,, denen 
milletiz 

Şimşek olup hasma inen milletiz 
Biz tankı kağnıyla yenen milletiz 
Dünyanın önünde verdik imtihan 

Bayrak olmak ülkü burcunda kalmak 
Kılıç olmak düşman salına dalmak. 
Kolay mı Atatürk çocuğu olmak 
Hazıra konulmaz kazanılır şan 

' Bastık bağrımıza güul Hatayı 
Tuttuk başımızda yıldızı ayı 
Barış güzel savaş işin kolayı 
Hangisi olursa kabul her zaman 

Selam sancaktaki yıldıza aya 
Selam kalbimizde yatan Ata'ya 
Selam bayramını yapan Hatay'a 
Selam ey lnönü selam ey Lozan J 

. Bundan sonra senaryosu "Lozan,. olan 
hır karagöz ve Lozunı hazırlıyan günlere 
ait bir filim gösterildi. Bu suretle halk ve 
çocuklar bayrıı.mı btı· kat daha duymuıı. bir 
kat daha anlamış oldular. 

lstanbul'daki tören 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Lozan sulhu

n1un imzasının on yedinci yıldönUmü bugün 
stanbulda gece ve gtindüz İstanbul Halk· 

evlerinde verilen konferanslarla ve tinlver
s~.tenln bilytik merasim salonunda yapılan 
torcnle kutlandı. 
.. tlniversitedekl törene Unlverslte profe

sor ve talebelerinden başka vaıı Lütfi Kır
dar, C.H.P. müfettişi Fikret Sılay, vilflyet 
ve Parti erkAnı ve birçok mllnevverler iş
tirtı.k ettiler. 
Tö~ene istlklfıl marıılyle başlandı. Sonra 

Rektor B. Cenıil bilyUk bir alO.ka ile din
lene~ bir nutuk söyllyerek Lozan ahitna
mesıı:~ın hukukt ve siyasi tam bir tahlilini 
ve milzakere safhalarının tarihçesini yap
tı, konferansa iştırtl.k eden devletlerin, mil· 
zakere esnasındaki vazlyetıeıinden inkıta
dan bah?eden rektör, hepsi aynı derecede 
mühim bırknç vesikadan ibaret olan ahit -
n~menin nıUşterek vasfının, serbest tUrk 
mılletlnln kayıtsız oıırtsız ıstıkl!i.l ve hüri
yeti, lstinatgfıhının da bUyilk milli feragat 
ve bunun şerefli mümessilleri olan tstlkltı.l 
harbi şehitleri olduğunu tebarfiz ettirdi. 

Rektör nutkun başında Lozanda muahe
deyi lmzalıyo.n ve linlversiteye şeref vedi
ası olan kalemi gösterdi ve· 17 vıl önce 
bugiin bu saatte, ahitname b~ kalimıe im
zalanmıştır . ., dedi 

Rektörden sonra hukuk takllltesl doçent
lerinden Yavuz "son siyası hfidlselcr önün
de Lozanın iktısap ettiği askerl kıymet,. 
mevzulu bir konferans vermiş ve konferan
sında ahitnamenin karakterini "tamamen 
milstakil Tiirklye., diye tebarllz ettirmiştir 
ve ahitnamenin iki bliytik kahramanına. 
Atatlirk'e ve İnönil'ye Türk milletinin se
neler geçtikçe artacak olan minnetine ter
cilman olmuştur. 

Orta Avrupa 
Ve 

Romanya 

Hitler Rumen 
nazırlarıyla 
konuşuyor 

Sofya, 24 a.a. - Bulgar ajansmm bil
dirdiğine nazaran alman hükümctinin da
veti üzerine başvekil Boıdan Filof ve 
hariciye nazırı 1van Popov kısa bir müd
det kalmak üzere bu haftanın sonunda 
Almanya'ya gideceklerdir . 

Hitler romen nazırlarını kabul 
edecek 

Bükrcş. 24 a.a. - Royter ajansı bildiri
yor: zannedildiğine göre, alman hükume
tinin misafirleri olmak üzere cuma günü 
Salzburg'da bulunmıya davet edilmiş olan 
başvekil B. Gigurtu ile hariciye nazırı B. 
Manulesco, bir öğle yemeği esnasında 
Führcr ile görüşüp, akşam üzeri Bükrcş'e 
döneceklerdir. Bu mülakat eı.nasında Ma
caristan'ın mutalebclerinin müzakere e • 
dileceği umumiyetle zannolunmaktadır. 
Rumen nazırlarının Salzburg'a seyahat -
leri Bükreş'tc ilan edilmemiş olmakla 
beraber, müzakeratın neticesini büyük bir 
endişe ile beklemekte olan iyi malumat a
lan mahafil, Transilvanya meselesinin 
Salzburg'da halledileceğini tahmin et • 
mektcdir. Rumen devlet adamlarının av -
detlerinde nazik bir vaziyetle karşılaş • 
maları mümkün görülmektedir. Macar 
matbuat ve radyosunun kullanmakta ol • 
dukları lisan, memleketi velveleye ver -
miştir. Rumen matbuatı kuvetli bir mu -
kabil kampanya ile, Transilvanya'nın et
nografik noktainazardan Romıınya'ya ait 
bulundugunu isbat etmiye çalışmaktadır. 
Balkanlardaki rumen ve alman menafii 

meselesi hakkındaki mütalealarda büyük 
bir kararsızlık müşahede edilmektedir. U
mumiyetle, almanların şimdilik Romanya
yı Sovyet nüfuz mıntakası dahilinde gör -
miye razı oldukları kanaati mevcut bulun • 
makta beraber, Berlin'dcn gelen bir malu
mat, Hitler'in ingilizlcre karşı taarruzunu 
yapmadan evci, Avrupa'nın cenubu şarkisin
deki vaziyeti aydınlatmak istediğini ima et
mektedir. 

Transilvanya'daki demir muhafızlar a -
zası ile bunları takviye eden köylü partisi 
lideri B. Maniu, Romanya yeniden arazi 
tcrkettiği takdirde, Transilvanya'nın istik
lalini ilan edeceğini açıkça beyan etmiı -
!erdir. Transilvanya'nın bu vatanperver e
lemanlarının, İngiltere'nin bu muharebeyi 
kazanacağı hakkındaki imanlarını beyan et
meleri çok manidar ıörülmektcdir. 

Transilvanya'daki alman ckalliyetinin 
lideri B. Roth'un, Krral Karo! ile yaptığı 
bir mülakatta, alman ekalliyetinin her tür
lü şeraite rağmen Romanya'ya sadık kala
caiıru beyan ettiği bildirilmektedir. 

Macariatan Romanya aleyhinde 
tavizler alabilecelı mi ? 

Londra, 24 a.a. - Macariıtan'ın Rüten
ya'ya muhtariyet vermeyi kararlaştırmaıı 

dolayısiyle tefsirlerde bulun.an Royter'in 
diplomatik muhabiri, bu vesile ile Maca -
ristan'ın Romanya'dan olan isteklerine sö
zü naklederek diyor ki: 

Bilinmesi lazım gelen, buna mukabil Ma
caristan'ın Transilvanya'da Romanya aley. 
hine bazı tavizler alıp almıyacağıdır. Ro -
manya başvekiliyle, hariciye nazırının ya
kında B. von Ribbentrop'un misafiri ola • 
rak Salzburg'a yapacakları ziyarette bazı 
neticelerin elde edilmesi muhtemeldir. 

Romanya nazırlarını takiben hemen bul
gar başvekil ve hariciye nazırlarının da Al
manya'ya davet edilmeleri çok manidardır. 
Ve Alma.nya'nın Dobrice meselesini de hal
letmek istediği zannını vermektedir. 

Balkanlar hakkındaki bu faaliyet geri -
sinde ihtilatlar çıkmasından korkmıyarak 
bütün kuvetlerini bir cephede harbe devam 
etmiye tahsis edebilmek için Almanya'nrn 
bu mıntakada vaziyeti muvakkaten hallet -
mek azminde bulunduğunu gösterir. 

Slovak devlet reisi de 
Almanya'ya gidıyor • 

Bertin, 24 a.a. - D.N.B, aajnsı bildiri -
yor: A lman hüküm et inin daveti üzerine, 
Slovak devletinin reisi B Tiıo ile başvekil 
doktor ' Tucka bu hafta zarfında kısa bir 
ikamet için Almanya'ya geleceklerdir. 

Romanya nazırlar mecliıi 
toplandı 

Bükreş; 24. a.a. - Nazırlar h eyeti, 
bu sabah başvekil B. Gigurtu'nun riya
setinde toplanmıştı r. 
Neşredilen bir resmi tebliğe göre, 

başvekil, alınan hükümetin in davetini 
kabine azasına bildinnittir. Başvekil, 
ayni zamanda, gerek kencfısinin gerek 

milletinin kendisine her sahada tam istik
IAl temin eden Lozan zaferi tle öğilnmek
ten ne kadar haklı olduğunu tebarüz ettir
mektedirler. 

Gazeteler, bu bilytik gUnUn yıldönilmU 
münasebetiyle Ebedi Şef Atatllrk'fi tAzlm 
ile anmakta, bu eserin bUytik bflnisl Millt 
Şef'e tebrik ve sonsuz minnetini sunmak
ta. bu zaferlerin istihsali uğ'rUnda canları
nı vermiş olan şehit Türk çocuklarını teb
cil eylemektedlrler. 

Bir siyaset zaferi nümuneıi 
Anadoludakl başmakalesinde Hamdi 

Nüzhet Çançar, Lozon sulhunun bUtiin dün 
ya için bir siyaset zaferi nümunesl olduğu
nu kaydederek diyor ki: "Lozan muahede
si ile tarih sahnesine doğan yeni Türkiye 
hem kendisine he'tn de beşeriyete, işte bu 
kadar büyUk bir örnekle bu derece sonsuz 
bir hi7.ınette buhınnınştur. Dundan sonra 
da istikbale nihayetRiz bir emniyetle baka
biliriz. Çünkü inönii, Sakarya, Afyon ve 
Dumlupınar harp meydanlarının kahraman 
galibi ve Lozan sulhunun bahtiyar galibi 
başımızdadır.,. 

ı lı:a:ıfeıi içine konan kuş, küçücük 
\' t ata kanata, demir çubuğu ke -

ııı. ~tııtınuş, ve temiz engin vatan 
' vusınuştur. İşte bu kafesin kı
~t ır teli Lozan'dır. Ve bu ku5, bu 

~t ı.._l'llra1ı serçe vatan dağlarına hi-

Arkad~lar, biz ml!U hudutlarımız dahi
linde milli hudııtıanmızı konımak ııar
tiyle dalma sulh yolund\ yllrUdük, dalma 
sulh yolunda yürüyeceğiz. Bu yol filhakika 
çetindir, e~klsl gibi d!lz değildir, birçok 
ynlerde önllmllze hendekJcor kazmışlar, 
birçok yerleri karanlıkta bırakmışlardır. 
Biz onun için yürlirken dalma basiretli 
yürüyoruz. Ve milll blrliği1"!'11z bize bu e
bediyete kadar akan tarih lçınde yolumuzu 
gösteren en bllyilk ve en kuvetli ışıktır. 
Onun için ga!ll avlanmak tehlikesi yoktur. 
Hepimiz vazifemizi bildikten sonra daima 
muvaffak olacağlz. Dalma ileriye gidece
ğiz. Hiç bir maceraya kapılmıyacağız; fa
kat eter bizi maceraya sUrUklemek l11tl
yenler çıkarsa ona karşı da tedbirlerimizi 
aım.ıı bulunuyoruz. BUtün komıuianmızla 

Hukuk fakUJtes1 mezun ve mlidavimle
rlnden birkaç genç de, bu bilytik yıldönü
münden heyecanlı ifadelerle bah.ııettiler ve 
merasime nihayet verildi. 

Şel'inin etrafında toplanan millet 

' ~rta "' ldır. Fakat yırtıcı bir kartal 
~rt •erçecıcn kartal, ve yırtıcı ol -
tıleıı ili, bu bütün tabiat kahunlarını 

ba11ta bir mucizedir. 

Büyük yıldönümü ve iz.mir 
gazeteleri 

İT.mir, 24 a.a_ - Bugllnk1i gazeteler Lo
za.n sulhunun yıldönümlinü büyük bir he
yecan ve haaeaaiyeUe kuUaınakt&, Türk 

Hakkı Ocakoğlu, Yeni Asırda: "Ttirki
Yenin Lozanda elde ettltl iktı11adt, adil. ls
tikllli bütün aksi tahminlere ratmen c~ 
nından aziz tutarak muhafaza ettiğini ve 
bu istiklflle dünyanın sempatisini kazan
dırarak mlllt polltika.ııını dünyanın a&YKt· 
•ına mazhar ettttini ka)'dıedlyor, ye IÖ)'le 

Pazarhksız satıı 
(Başı I. inci sayfada) 

etiket usulünün vazı, diğeri peraken
de ticarette pazarlığın kaldırılması 
esas hükümlerini ihtiva ediyordu. 
Bunlardan birincisi esas hükmün fay 
dası ve lüzumu tezahür etmiş, ikinci 
hükme gelince buna tamamen riayeti 
temin etmekte müşkülat ile karşıla

şılmıştı. Kanun hükümlerinin harfi
yen tatbikı çok sıkı ve fasılasız bir 
kontrolün icrasına bağlıdır. Kanu
nun bu vazifeyi tahmil ettiği beledi
ye zabıtasının kifayetsizliği mah1m· 
dur. Bu· vaziyet pazarlıksız satışı 

mecburi kılmak gibi esasında çok 
güzel olan bir usulün yerleştirilme
sine çalışılırken bu gayenin makıisu 
olan neticeler tevlit etmektedir. 

Ezcümle kontrolün kifayet etme
diği mahal ve zamanlarda etiketler 
üzerindeki fiyatlara derhal pazarlık
sız marjının ilave edildiği görülmek
te ve bu halde hüsnüniyetli ve kanu
na mutiğ vatandaş pazarlıksız olarak 
mübayaasını yapmak suretiyle hüs
nüniyetinde aldanmaktadır. İstihdaf 
edilen ahlaki gayenin tamamen ma
kusu olan bu hallerin sıkı kontrolüne 
maddi imkan kifayet etmemektedir. 

Bu sebeple pazarlıksız satış kanu
nunun yalnız fiyatlarda aleniyet te
minine dair olan hükümlerini alarak 
fiyat murakabesine de milli korun -
ma kanunu hükümleri dahilinde de

vam etmek bugünkü şartlar içinde 
tutulacak en salim yol olarak görül
müş ve yeni proje bu esaslar dahilin
de hazırlanmıştır." 

Projenin ihtiva ettiği esaslara göre 
belediye teşkilatı bulunan şehir ve ka
sabalarda perakende surette satış ya
pı lan dükkanlar ve mağazalarla sair 
satış yerlerinde satışa arzedilen m ad
deler üzerine bunların fiyatlarını ve 
bazı vası fi arını gösterir bir etiket 
veya münasip başka bir işaret konu
lacaktır. Malın mahiyeti etiket veya 
işaret konmağa müsait olmıyan hal
lerde, halkın görebileceği bir yere 
liste asmak suretiyle de o malın fi
yatı ve vasıfları halkın ı ttılaına vazo
lunabilecektir. Fiyatları veya ayrıca 
vasıfları ve yahut bunların her ikisi
ni gösteren etiket veya işaretlerin 

konması veya liste asılması mecburi
yetinin hangi ticaret şubelerinde ve
ya hangi maddeler hakkında ve ne 
surette tatbik edileceği ve takibine 
müteallik bir talimatname hazırlana
caktır. . . 

Ticaret Vekaleti bir tatbik ve ta
kip hususlarını teftiş ve murakebe 

edebileceği gibi, lüzum gördüğü yer
lerde veya lüzum gördüğü bazı işler
d e doğrudan doğruya tatbik v e ta
k ip işlerini yapmak üzere memur 
tavzif edilebilecektir. 

Fiyatlar veya ayrıca vasıflarını 
gösteren etiketi veya tayin olunan 
işareti koymak ve yahut liste asmak 
m ecburiyetine ve buna a it kararna

me hükümlerine riayet etmiyenler 
20 liraya kadar hafif para cezasiyle 
cezalandırılacaklardır. Bu fiillerin 
tekerrürü halinde para cezasiyle be
raber dükkan, mağaza ve ticarethane
nin 3 güne kadar kapatılmasına da 
karar verilebilecektir. Cezalar bele -
diye encümeni tarafından ve usulü 
dairesinde tanzim edilmiş zabıt va
rakaları esas tutularak karar verile
cektir. Para cezalarına dair olan ce
zalar kati olacaktır. Bunlara hiç bir 
mercide itiraz olunamıyacaktır. Dük
kan, mağaza veya ticarethanenin ka
patılmasına dair olan kararlara karşı 
kararın tebliğinden itiharen üç gün 
içinde mahallin en büyük mülkiye 
amirine itiraz olunabilecektir. İtiraz 
yazı ile olacak ve verilecek karar ka
ti olacak ve aleyhinde hiç bir mercie 
müracaat edilemıyecektir. Alınacak 
para cezaları mahalli belediyelC're ait 
olacak ve pazarlıksız satış mecburi • 
yetine dair olan kanuni hükümleri 
lağvedilecektir. 

hariciye nazırının İtalya hükümeti ta
rdından da davet edilmiş olduğunu 
söylemiştir. Başvekilin ve hariciye na

zırının seyahati esnasında, başvekalete 
ve hariciye nezaretine başvekil mua -

vini B. Mihail vekalet edecektir. 

diyor: "Ne kadar bahtiyarız ki, bu bilyUk 
varlıtı yaratan İnönü ıu dtinyanın en ka
ranlık devirlerinde Millt Şefimiz olarak ha 
şımızda bulunuyor. Ona inanmak, ona sım
Blkı sarılmak için ynlnız Lozan eserini göz 
önlinde bulundurmak kA.fldlr. Onun içindir 
ki Türk milleti, .Milli Şefine sımsıkı aarıl
rnış ve bağlanmıı bulunuyor, Lozan'ı ya
ratan bir millet her zaman istikbalinden 
emin olabilir . ., 

Rize'deki tören 
Rize, 24 a.a. - Loz8{1 gününün yıldönümü 

bugün saat 11 de ha~ın fevkalAde yag. 
murlu olmasına rağmen blitUn memurin ve 
halkın iştlrAklyle Halkevl salonunda kut
lanmıştır. Bu mlinasebetle bu bUytik günün 
ehemlyeti ve Türk ulusunun Milli Şefin 
etrafında yekpare bir kaya gibi blrleıımiş 
bulunduğunu tebarilz ettiren konferanslar 
verilmiştir. 

l zmir'deki tören 
İzmir, 24 a.a. - Bugiin Lozan muahede

sinin akdi yıldönümll münasebetiyle Halk
evi ııalonunda bUytik bir tören yapılmıştır. 
~alon ve bahçe hıncahınç dolu bulunu

yordu. Törene istlklfll marıiyle bqlanmıı
tır. Bundan sonra maarif mUdürU tarafın
dan okunan bir manzume ile tören açılmıı
tır. 

Bundan sonra bazı hatipler tarafından, 
muahedenln hukukt, ekonomik mlna ve e
hemiyeti izah ve tahlll edllrnif ve bu ııu
tuklar ıiddetle alkıfla:omıtta. 

- !-

1

- ·---············---· .. -ı 
HARP TEBLİGLERİ 

. ....... ............................................ 1 

İngiliz hava 
• • 

nezaretının 

tebliğleri 
Kahire, 24 a..a. - İngiliz hava kuvetlerl• 

nin tebliği; 
22 - 23 temmuz gecesi bombardıman tay

yareleri Tobruk limanına muvaffaklyetıl 
bp.skınlnr yapmışlardır. Hlr denizaltı rıh
tımına pike isabetler kaydedilmiştir. Bır
kaç dakika sonra dört infllllk vuku bul
muştur. Rıhtımda denizaltılar bağlı idi . 

Elgubbi ve Elııdem hava meydanları da 
bombardıman edilmiştir. Bir tayyaremlıı: 
kayıptır. 

Bombardıman tayyarelerimiz aynı za
manda İtalyan doğu Afıikasında bazı btıl
geleri bombardıman etmiş ve çok mühim 
hıı.•;arat vukua getirmişlerdir. 

Musavva üzerine yapılan diğer bir ba&
kın esnasında bombardıman tayyareleriml 
ze karşı koymak istiycn bir dll§man avcısı 
düşUrlilmüştür. Tayyarelcrimlzln hepsi sa
limen üslerine dönmüşlerdir. 

*** 
Alman tayyarelerinin taarruzları 

Londra, U a.a. - Anavatan emniyet ne
zaretinin te bllği: 

Bugün öğleden sonra, dUııman tayyarele
ri, İng-ilterenln cenubu §arklalnde k!Un bir 
oehre bombalar atmıştır. Hafif hasar var
dır. Birkaç kl§i ölmti§ttir. 

Buglln daha erken, İııkoçyanın cenubu 
oarkl~lnde bir mıntakaya da düşman tay
yareleri birkııç bomba atmıııtır. Az hasar 
vardır. Bir kl§I ağır surette yaralanmıştır. 
Aitı alman tayyaresi düıürüldü 

Londra, 24 a.a. - Hava nezaretinin teb
liği: 

Bu sabah erken ııimall garbi sarJll civa
rında bir dil§'man bombardıman tayyaresi 
hava daff bataryaları trafından dU;,UrUlm 
tilr. 
Öğleden biraz sonra cenubu şarki sahill 

civarında vukua gelen bir seri çarpışma e. 
na.sındıı. dört diloınan tayyaresi avcı tayya
relerimiz tarafınclan ve bir dllşrnan tayya
resi de hava dafl bataryaları tarafından 
dUşürUlmüşttir. Muharebeye nltmıştan 
fazla tayyare lştırAk etmlııtır. 

Londra, 24 a.a. - Bu sabah İngil· 
terenin cenubu şarkisi açıklarında al
tı Alman bombardıman tayyaresi bir 
nakliye kafilesine muvaffakiyetsu 
hücumlar yapmıştır. Yüze yakın 

boma atılmışsa da, hepsi suya düş • 
müştür. Bir Alman bombardıman 
tayyaresi düşürülmüş ve İngiliz av • 
cıları diğerlerini süratlc kaçmağa i c
bar etmiştir. Bugün İngiliz hava ku· 
vetleri av tablolarına üç Alman tay
yaresi kaydetmiştir. Bunlardan biri· 
si Hollanda açıklarında, diğeri de ı .. 
koçya sahili açıklarında düşürülmilf
tür. 

Almanya üzerine yapılan 
taarruzlar 

Londra. 24' a.a. - Hava nezaretinin ~ 
Hğl; 

Gotha, Kuııel ve Wenzendorf da tayya.
re fabrikaları, Hambıırg ve Gelaenklrchea 
de benzin depoları, demlryollan, istasyon
lara hava dafl bataryılları ve on lkJ tayya
re meydanı, dün akfam fngfllz tayyareleri 
tarafından Hollanda'da ve Almanya"da hü· 
cuma uğTıyan hedetıer arasındadır. Bir 
bombardıman tayyaremtze hücum eden bir 
dilşman avcı tayyaresi dU§tlrtllmll§tür. Bir 
tayyarcmlz kayıptır. 

Sahil müdafaa tayyarelerimiz, mutad ke
l}if hareketlerinden bqka, dün öğledell 
sonra Dunkerque limanında karakol gemi· 
!erine hücum etmişler ve gece Flesslngue•. 
deki yağ depolarına ve Amaterdarn'dald 
doklara hücum etmlıılerdlr. 

Bugtin ceman sekiz düşman tayyareal 
dUşUrülmüştur. Avcı tayyarelerimizden iki 
tanesi kayıptır. 

••• 
Alrika'daki hava harekatı 
Kahire, 24 a.a. - İngiliz hava ku

vetlerine ve cenubi Afrika üslerine 
mensup bombardıman tayyareleri 

Takabba-Suma yolu üzerinde düt • 
man askeri teşekkülüne hücum ede • 
rek, kamyon ve mitralyözleri hasarı 
uğratmışlardır. 

Habeşistan'da Diredava tayyare 
meydanları ve civar binaları üzerine 
dört akın yapılmıştır. Bir çok bom • 
balar patlıyarak bir hangarı hasara 
uğratmış ve diğer binalar üzerine 
tam isabetler kaydedilmiştir. Yerde 
bir tayyare yakılmıştır. Düşman av. 
cıları takibe koyuldukları halde tay. 
yarelerimiz salimen avdet etmiştir. 

Sunderlans tipinde bir deniz tay
laremiz, üç tüccar gemisi, üç petrol 
nakliye gemisi ve bir kontr torpiyyor 
dan mürekkep bir kafile görmeğe mu 
vaffak olmuştur. İki tüccar ge~isi 
ne isabet vaki olduğu ve ciddi hasara 
uğradığı .zannedilmektedir. 

İngiliz amira il ığı 

resmi tebl iğ leri 
Londra, 24 a.a. - Amiralhk dairesinin 

tebliği: dün akşam, şimal denizinin pric 
mmtakasında deniz kuvetleri himayes·nde 
seyreden bir alman muavin ıcmisi görül -
müştür. Bugün sabaha karfjı, İngiliz deniz, 
hava kuvctlcrine mensup bir Svortfisb ti
pi tayyareler tarafından, bu kuvete, torpil
lerle hiıcumlar yapılmıştır. Alman deniz 
cüzütamlarından birisi, Königin Luise ti • 
pinde bir himaye gemisine bir torpil isabet 
etmiştir. Tayyarclerimizi nhepsi üslerine 
dönmüştür. 

••• 
Londra, 24 a.a. - Bu akşam neşredilen 

ikinci bir amirallık tebliği diyor ki: 
Bu sabah erken, Manş denizinde yaptılc

lan bir keşif esnasında bir motörlü küçük 
torpidomuz, dıişmanrn altı motörlü kı.içuk 
torpidosuna rastlamış ve hücum etmiştir. 

DÜ$man, bütün silratiyle ka_çmış ve ka ran
lıkta kaybolmuştur. Diışman gemilcrlnc!cn 
birinin projektorü tahrip edilmiştir. Ge • 
milerden diğer birinde bazı olüler olduğu 
sanılmaktadır. Bizim motbrlıi kiıçuk torpi
doluımıza hiç bir hasar olmamış ve hit 
w-e ölmemiı nya yaralanmamııtu. 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

kıtaat ilanları 

Sığır eti alınacak 
iz mit tümen satın alma KO: 
ı - Tümenin İzmit garnizonu ihtiyacı 

için ı08000 kilo sığır eti kapalı zarf ak
ailtmesiyle alınacaktır. 

2 - Knpalı zarf eksiltmesi S ağustos 
94-0 pazartesi günü aaat ıs de tümen satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Sığır etinin beher kilosu için tahmin 
edilen fiyatı 31 kuruş 66 santim olup tu
tarı 3219S lira muvakkat teminatı 2305 li
radır. 

4 - İsteklilerin belli ıün ve saatmdan 
bir saat evel kapalı zarflarını ihtiva eden 
teklif mektuplarını tümen satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (3790) 13813 

Tevhit semeri alınacak 
l:rtanbul Lt!vazım Amirliği Sıtın Almı 

Komisyonundar · 
1 - 2000 adet mamul tevhit semeri ah -

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 30-7-940 aa
lı günü sa.at ıs de Tophanede htanbul Lv. 
amirlifi satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 129600 lira, ilkte
minatı 7730 liradır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vesikalariyle belli saatte komisyona gel -
meleri. (3983) 13973 

Sığıreti alınacak 
lstanbul Komutanlık Satın Alma Komis-

7onundan: 
Komutanlık Selimiye ciheti birlikleri se

nelik ihtiyacı olan 300 ton sığır eti kapalı 
urfla münakasaya konulmustur. İhalesi 
S/8/940 pazartesi günü saat 17 dedir. Tah -
min edil~ bedeli 108000 lira olup ilk te • 
mir.atı 66SO liradır. Şartnameler İzmir ve 
Ankara Lv. limirlikleriyle İstanbul'da ko
mutanlık satın alma komisyonlarmda her 
fı günü görülebilir. İsteklilerin mez~r gün 
ve saatten bir aaat evel zarflarını Fmdılı:
Jı'da komutanlık satın alma komisyonuna 
Termeleri. (3797) 13790 

Sığıreti alınacak 
a - Tümenin Malatya garnizonu ihtiya

cı C"1 ın 240 ton sığır etinin kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 48000 ve ilk te
minatı 3600 liradır. 

3 - Eksiltme 31/7/940 car$amba gün!i 
saat 16 da tüm. satın alma komisyonu dai· 
resinde yapılacaktır. 

4 - Sartname sııtm alma komisyon dai
resindedir. 

S - İsteklilerin belli gfinde en geç 18· 
at ıs e kadar kanunun bildirdiği veçhile 
doldurup kapatacaklardır, teklif mektupla
nnı komisyon reisine vermeleri ilan olu • 
nur. (3757) 13763 

Sığıreti alınacak 
ı - Tümenin Hozat garnizonu ihtiyacı 

olan 120 ton sığır etinin kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 24000 lira ilk te
minatı 1800 liradır. 

3 - Eksiltmesi 3017/940 salı günü SMt 
16 da Tüm. aatınalma komi&yonu daire
sinde yapılacaktır. 

4 - Sartname satın alma komisyonu dai
resindedir. 

S - İstek111erin belli günde en geç saat 
ıs e kadar kanunun bildireceki vec;hile dol
durup kapayacaklardır. Teklif mektupları· 
nı komisvon reisine vermeleri ilin olunur. 

(37S6) 13762 

Sade yağı alınacak 
1 - Siirt'teki birliklerin ihtiyacı için 

20.000 kilo sadeyağı kapalı zarfla eksilt • 
meye konulmuıtur. 

2 - İ§bu 20.000 kilo sadeyağınm mu • 
hammen tutan 20.000 liradır. 

3 - İlk teminatı lSOO liradır. 
4 - Eksiltmesi S/Ağs./940 pazartesi gü. 

nü saat 10 da tümen satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. 

S - Şartnamesi her gün fı saatlerinde 
komisyonda görülebilir. 

6 - İsteklilerin banka teminat mektu • 
bu veya vezne makbuzlariyle birlikte tek
lif mektuplarını bir ıaat evci vermelı: üze
re komisyonumuza müracaatları ilan olu-
nur. (3653) 136-46 

Sade yağı alınacak 
Afyon Kor Satın Alma Komisyonundan: 
l - Kor merkez birliklerinin ihtiyacı o

lan 16000 kilo sadeyağı 29. 7. 040 saat 16 
da kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. 

2 - 10000 kilo sade yağının muhammen 
bedeli 18000 Ura olup muvakkat teminatı 
1850 liradır. 

3 - Şeraitini öğrenmek lsUyenlerin her 
gUn ve ihr"eye tııtırA.k edecek lstek11lertn 
teklif mektuplıı.nnı muayyen günde ihale
den bir saat eve! Afyonda kor satın alma 
J 'lmlsyonuna müracaatları. (3620) 

13610 

Odun alınacak 
Ağrı Tümım Satın Alma Komisyonun • 

dan : 
1 - Sürbehanın SlO ton odununa ıünün

de talıp çıkmadığından yeniden kapalı zarf
la münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - Tahmin edilen tutarı lSOOO lira, ilk 
teminatı l 12S liradır. 

3 - İhalesi 26-7-940 cuma günü saat 11 
de Ağrı tümen satın alma ko:nisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Evsaf, şartname esaslan kolordunun 
tekmil gamizonlarında mevcut ve her za
man gör!ilebilir. Teklif mektuplarının ııaat 
10 a kadar verilmiş olması şarttır. 

{3629) 13634 

Sade vağı alınacak 
lzmit Tümen Saun Alma KomıŞi'onun • 

dan : 
ı - Tümen birlikleri ihtiyacı için 139200 

kilo sade yağı kapalı zarf eksiltmesiyle a
lınacaktır. 

2 - Kapalı zarf eksiltmesi 30-7-940 ıalı 
günü sııat ıs de tümen ıatın alma komiıyo
nunda yl\pılacaktır 

3 - Şnrtnameıi her gün Ankara Eskiıe· 
hir İstanbul ıı.atın alma kcmisyonunda gö • 
rulebilir. 

4 - ı 39200 kilo sııde yağının beher kilo
su için tııh:nin etJilen fiyat 120 kuruş olup 
tutıırı 167040 liradır. Muvılr.kııt teminatı 

12528 liradır. 
S - İsteklilerin belli ıün ve saatinden 

~T ıaat evci ilk teminatlarını ihtiva eden 
kapalı zarrıarını İzmit tlimen Htın alma 
komisyonuna vermeleri. (3632) 136-4S 

-
Sade yağı alınacak 

Balıkesir Kor Satın Alma Komisyonun
dan: 

1 - Kor birlikleri ihtiyacı için 19. 7.940 
cuma günü saat 16,JO da ihalesi yapılacak 
olan 60 ton sıdeyağına talip zuhur etme
dilinden bir ay müddetle pazarlıkla iba -
leye konmuştur. 

2 - Jile pazar/ılı 26. 7. 940 günü saat 
16,JO da Balıkesir Jcor satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 

J - Muhammen bedeli 75000 lira olup 
muva.k.ht teminatı 5628 liradır. 

4 - Evsaf ve şartlarım görmek istiyen· 
ler ber KÜn komisyonumuzda görebilirler. 

S - Taliplerin ihale gününde kanuni 
vesikalariyle birlikte komisyonumuza mü-
racaat etmeleri. ( 4003) 13897 

Sadeyağı alınacak 
Afyon Kor Satın Alma Komisyonun-

dan: · 
1 - Ueaktald k1taatın ihtiyacı olan 115 

bin kllo sadeyağı 2. 8. 940 gUnU saat 16 da 
kapalı zarf usullyle ihale edilecektir. 

2 - 11!000 kilo sadeyağının muhammen 
bedeli 18000 lira ve muvakkat teminatı 
1350 liradır. 

3 - Şartnamesini öğrenmek lstlyenlerln 
her gUn ve ihaleye iştirak edecek istekll
lerln teklif mektuplarını muayyen gilnde 
ihnleden blr saat evel Afyonda kor satın 
alma komisyonuna mUracaatlan. 

(3703) 13787 

F otin alınacak 
Sıvas Tümen Satın Alma Komisyonun

dan: 
1 - Tllmen ihtiyacı için 6500 çl!t fotin 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 4'4200 lira ve 

muvakkat teminatı da 8315 liradır. 
3 - İhale 6 o.ğUstos 940 pazartesi gUnU 

saat 15 te tUm K. lık binasındaki komla • 
yonda yapılacaktır. 

,i - Şartname ve nllmune komisyonda 
her giln görülebilir. 

ıs - İsteklilerin belli gün ve saatte ka
palı zarflarını kanunun tartfatı dalr.-ıslnd'3 
hazırlayıp ihale saatinden bir s::uı.t evel 
Sıvas tümen satın nlma komlsyonuıı:ı. v~r
melerl ııı.zımdır. Postada gecikmeler ma-
zeret ko.bul etmez. (3929) 139115 

Yulaf alınacak 
Kırilareli Tümen Satın Alnu Komisyo

nundan ·: 
Tümen birliklerinin 1940 malt senesi ih

tiyacı için 3.600.000 kilo yulaf kapalı zarf 
usullyle eksiltmeye konulmuştur. Beher ki
losunun muhammen bedeli yeni çuvallı 8 
kuruş 90 santimdir. İlk teminatı 17270 lira
dır. Şartnamesi ve evsafı İ&tanbul ve An
kara Lv. lmirlikleriyle Kırklareli tümen 
satın alma komisyonunda mesai saatleri da
hilinde her gün görebilirler. İhalesi 26 • 
temmuz • 940 cuma günü saat 16 da yapı
lacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerindeki vesikalariyle bera
ber muayyen gün ve saatten bir ıaat eve • 
line kadar teklif mektuplarını ilk teminat
lariyle birlikte Kırklareli tümen aatın al
ma komisyonuna vermeleri afrttır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
(36SO) 136-43 

Kuru ot alınacak 
Merzifon Askeri Satın Alma Komisyo

nundan : • 
1 - Merzifon garnizonu ihtiyacı için 

42S ton kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuıtur. 

2 - İhalesi 14/8/940 çarıamba günü ıa

at ıs de Merzifonda kolordu binasındaki 
komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 18063 lira olup 
ilk teminatı 13SS liradır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve aaatte ka
nuni veıikalariyle birlikte kapalı zarfları
nı kanunun tarifıtı dairesinde hazırlıya -
rak ihale saatinden bir ıaat evel komisyo
na vermiı bulunmaları lazımdır. 

S - Şa.rtnamui her iı günü ve saatlerin
de Ankara ile İstanbul Lv. amirliklerinde 
ve M erzifon'daki komisyonda görülebilir. 

(3933) 13919 

Kuru ot alınacak 
lzmit Tümen Satın Alma Komisyonun • 

dan : 
1 - Tümenin İzmit Hereke garnizon • 

lan ihtiyacı için S009 ton kuru ot kapalı 
zarf eksiltmesi ile satın alınacaktır. 

2 - Kapalı zarf eksiltmesi 9/8/940 cu
ma günü ıaat ıs de tümen aatm alma ko • 
miıyonunda yapılacaktır. 

3 - Kuru otun beher kilosu için tahmin 
edilen fiyat 4 kuruı SO santim olup tutarı 
22540S lira olup muvakkat teminatı 16906 
liradır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatinden 
bir ıaat evel ihtiva eden kapalı zarflarını 
tilmen aatın alma komisyonuna vermeleri. 

{3931) 13917 

Muhtelif sebze alınacak 
Edirne Askeri Satın Alma Komisyonun

dan : 
A1ağıda cins ve miktarları yazılı sebze

ler kapalı zarfla alınacaktır. İhalesi 2/8/940 
cuma günü saat 11 de Edirnede eski müıi· 
riyet dairesinde satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin edilen tutarları 
196S6 ve teminatları 147S liradır. Şartna • 
me ve evıafları her gün komiıyonda görü
lebilir. İıteklilerin sözü ıeçen gilnde ihale 
saatinden en geç bir saat evet teklif mek • 
tuplarını komisyona vermiı olmaları 11 • 
zımdır. 

Cinsleri 
Taze fasulya 
Patlıcan 

Domates 
Bamya 
(380ı) 13793 

Mlkdarları 

32400 Kilo 
64800 
81000 
10800 

.. .. 
Eıya nakliyatı 

Erzurum Levazırri Amir/ili Sıtrn Alma 
Komisyonundan : 

1 - 1000 ton eşya naklettirilecektir. Nak
liyat kapalı zarf usulüne tevfikan yapıla -
c.aktır. 

2 - İhalesi S/8/940 pa7.artcsi ıünü ıaat 
16 da Erzurum Lv. amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 28000 lira ilk teminatı 

2100 liradır. 
4 - Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv. A. 

Sa. Al. Ko. larında ve Erzurum satın alma 
komisyonunda mevcuttur. Her vakit göre
bilirler. 

S - İıteklilerin muayyen gün ve saatten 
bir saat eveline kadar teklif mektuplarmı 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. komiıyonuna ver -
meleri. (3952) 13939 

ULUS 

Odun alınacak 
Bitlis Askeri Satın Alma Komisyonun • 

dan : 
1 - Bitlis garnizonu ihtiyacı için 

1.700.000 kilo odunun ihalesi 2/8/940 cuma 
günü saat -ıs de Bitlis taı mahallesindeki 
satın alma komisyonunda yapılmak üzere 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen tutarı 25SOO lira muvak
kat teminatı 1912 lira SO kuruştur. 

3 - Şartnamesini görmek ietiycnler her 
gün komisyona iı saatinde müracaat edebi
lirler. 

4 :... Teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat önce komisyona vereceklerdir. Sa
at ayan Bitliı posta.nesinin ııaaat ayarıdır. 

(3832) 13829 

Odun alınacak 
1stanbul Komutanlık Satın Alm. Ko-

misyonundan: · 
Komutanlık birlikleri fc;ln 2886 ton o· 

dun 29. 7. 940 gUnU saat 17 de kapalı zarf 
usullyle satın alınacaktır. Muhammen be
deli 519·18 lira olup ilk teminatı 3847 lira 
40 kuruştur. Şartnamesi İzmir, Ankara 
Lv. A.mlrllklerl ve İstanbul komutanlık aıı.
tın alma komisyonunda her tıı gtinü görU
leblllr. !steklllerfn belli günde ihale saa
tinden bir snat evellne kadar teklif mek -
tuplannı mektup karşılığı. Fındıklıda ko • 
mutanlık satın alma komisyonuna verme
lerJ. 

Sellmiye ve Karadeniz boğazı odunları 
ayrı avn taliplere ihale edilebilir. 

(3621) 13611 

Kundura alınacak 
Erzurum Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
ı - Kolordu birlikleri tc:n 40.00~ çift 

kunduranın kapnlı zarfla 1. 8. 940 perşem
be gUnU saat 16 dıı. ihalesi yapılacaktır. 

2 - Toplu tutarı 260.000 lira ve ilk te • 
minatı 14150 liradır. 

3 - Kunduralara alt şartnıımelerl F.r • 
zurum levazım ttmlrliğl satın alma komis
yonundadır. 1ı1Uracaatla her vakit görille
billr. 

4 - İsteklilerin ihale glln ve saatten 
bir saat eveline kadar zarflarını satın alma 
komisyonuna teslim etmeleri. (3829) 

13826 

Buğday kırdırılacak 
1 - Tümen birliklerinirt 1830 ton buğ

dayı kapalı zarfla kırdınlacaktır. 
2 - Evsafı dahilinde ve tümen birlikleri 

anbarlarına kadar nakliyesi mütehhi.dine 
ait olmak üzere kırdırma muhammen be • 
deli 58S60 lira ve ilk teminatı 4392 liradır. 

3 - Eksiltmesi 26-7-940 cuma günü aa
at 10 da Tüm. satın alma komlayonwıda ya. 
pılacaktır. Ev&af ve ıartnnme tüm. satın 
alma komisyonundadır. İsteklilerin belli 
günde saat 9 a kadar kanunun tariflerine 
göre teklif mektuplarını komisyon reisli-
tine vermeleri lazımdır. (3651) 13644 

Odun alınacak 
Erzincan Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Asker! ihtiyacı için Erzlncanda 
teslim ıartıyle 2.000.000 kilo odunun ka • 
palı zartla eksiltmesi 27. 7. 940 pazartesi 
gt.lnU sat ı ı de Erzl canda satın alma ko
misyonunda yapılacak. 

Sadeyağı alınacak 
Edirne Askeri Satın Alma Komisyo

nundan: 
Kapalı zarfla 22 ton sadeyağı alınacaktır. 

İhalesi 3117/940 çarşamba günü saat 11 de 
Edirne'de eski Müşiriyet dairesinde satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
edilen tutarı 27SOO ve teminatı 2063 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin sözü ıeçen günde 
ihale ıaatından en geç bir saat eve] teklif 
mektuplarını komisyona vermiş olmaları 
lazımdır. (37S3) 137S9 

Odun almacak 
Edirne Aslctri Satın Alma Komisyo

nundan: 
2725 ton odun kaplı zarfla alınacaktır. 

İhalesi 7. 8. 940 çarşamba gUnU saat 11 de 
Edlrnede eski milşlrlyet dairesinde satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
edilen tutarı 29050 ve teminatı 3679 lira
dır. Evsaf ve vartnamesı her gUn komis
yonda görUleblllr. İsteklilerin sözU geçen 
gtlnde lhale ım.ıı.tınden en geç bir saat evel 
teklif mektuplıınnı komisyona vermiş ol-
maları ıazımdır. (3841) 13893 

Odun alınacak 
Edirne Askeri Satın Almı Komisyo • 

nundan : 
1274 ton odun kapalı zarfla satın alına -

caktır. İhalesi 10-8-94-0 cumartesi günü aa
at 11 de Edirne'de eski müşiriyet dairesin
de satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen tutarı 22932 ve teminatı 

1720 liradır. İsteklilerin sözü geçen günde 
!hale saatinden en geç bir aaat evel teklif 
mektuplarını komisyona vermiş olmaları 

Uzımdır. (3840) 13892 

Kuru ot alınacak 
1 - Sivas garnizonu hayvanatı için ka

palı zarfla 660 ton kuru ot eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 29700 ve muvak
kat teminatta 2227 lira 50 kuruştur. 

3 - İhale 2/ağustos/940 cuma glinü saat 
ıs de tüm komutanlık binasındaki komis
yonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda ıö
rülebilir. 

S - İsteklilerin belli gün ve saatte zarf
larını kanunun tarifatı dairesinde huırla
yıp ihaleden bir saat evet komisyona ver
miı bulunacaklardır. Postada gecikmeler 
mazeret kabul etmez. (3788) 12812 

Odun alınacak 
1 - Siirt'teki birliklerin ihtiyacı için 

2.000.000 kilo odunun kapalı zarfla eksilt
meye konulmuetur. 

2 - İ1bu 2.000.000 kilo odunun muham
men tutarı 2S.OOO liradır. 

3 - İlk teminatı 187S liradır. 
4 - Eksiltmesi 3/ağs,/940 cumartesi gü

nü saat 10 da tümen satın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. 

S - Şartnamesi her gün iş ıaatlerinde 
komisyonda görülebilir. 

6 - İsteklilerin banka teminat mektubu 
veya vezne makbuzlariyle birlikte teklif 
mektuplarını bir saat evet vermek üzere 
komisyonumuza müracaatları ilin olunur. 

(3654) 13647 

Un alınacak 2 - Muhammen bedeli 40.000 lira olup 
ilk teminatı 3000 liradır. Şartnamesi ko • 
misyondadır. Konya Levazım Amirliği Satın Alma Ko: 

3 - Teklif mektuplannın eksiltme saa- 1 - Ciheti a.'!keriye ihtiyacı için 500 ton 
tinden bir snnt evel komisyona teslim e • un pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 
dilmesi. (3622) 13612 2 - Evsaf ve hususı §artları Ankara, İs-

tanbul, Konya Lv. il.mirlikler! satın alma 
Sığıreti alınacak • komlsyonlarındadır. İsteklller bu komis-

yonlarda okuyabilirler. 
1 - Tümenin Elbığ garnizonu ihtiyacı 3 - Pazarlığı 25. 7. 940 perşembe gUnU 

olan 240 ton sıiır etinin kapalı zarfla ek- saat 10 da Konya kolordu blnıı.sı içindeki 
siltmesi yapılacaktır. satın alma komisyonunda yapılacaktır. ts-

2 - Muhammen bedeli 4S600 lira ilk te- teklllerln giln ve saatında mezkftt satın al
minatı 3420 liradır. Eksiltmesi 30/7/940 ma komisyonunda hazır bulunmaları. 
sah günü saat 10 da tümen sntın alma ko- 4 - Pazarlığındıı.n sonra tekarrür ede-
misyonu dairesin.de yapılacaktır. cek fiyat üzerinden % 15 kati teminat a-

3 - Şartname satın alma komisyonu dal- lınıı.caktır. («154) 14039 
resindedir. 

4 - İsteklilerin belli günde en geç aa- Bir elektrikçi alınacak 
at 9 a kadar kanunun bildirdiği veçhile dol
durup kapayacaklardır. Teklif mektupları
nın komi'lyona reisine vermeleri ilin olu-
nur. (375S) 13761 

Yulaf alınacak \ 
Kayseri Askeri Satın Alma Komisyo

nundan: 
1 - Garnizon birlik hayvanatı için 3:S2 

bin kilo yulaf kapalı zarf uaullyle alına • 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 1879~ lira olup 
tik teminatı 1409 llra 62 kuruştur. 

8 - İhalesi 2. S. 940 cuma gUnU saat 16 
da Kayseri ruıkert ıatm alma komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi İstanbul. Ankara Lv. l· 
mirlikleri ve Kayseri asker! satın alma 
komlsyopunda görutebillr. 

5 - İsteklllerln kattunun 2, 3 Uncu mo.d
ıielertndekl vesatk ile birlikte teklif mek
tuplarım ihale gün ve saatinden bir saat 
eveı komisyona vermelerl lazımdır. 

(3789) 13785 
' Saman alınacak 

lstanbul Levazım Amirliği Satın ~lma 
Komisyonundan : 

1.095600 kilo saman alınacaktır. Pazar -
Irkla eksiltmesi S0/7/940 ıah günü saat 
14.30 da Tophanede İstanbul Lv. amirliii 
satın al.na komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 38346 lira, ilk teminatı 287S 
lira 9S kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
rörülür. İsteklilerin kanuni vesikatariyle 
belli saatte komisyona gelmelerl. (3981) 

• 13971 

Sığır eti almacak 
Bitlis Askeri Satın Alma Komisyonun

dan: 
1 - Bitlis garnizonu ihtiyacı için l:SO 

bin kilo sığır eti ihalesi 2. 8. 940 cuma gil
nU saat 11 de Bitlis Taş mahallesindeki 
satın alma komisyonunda yapılmak Uzere 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmu:ıtur. 

2 - Muhammen bedeli 30.000 lira mu
vakkat teminatı 2:?00 liradır. 

3 - Şartnnrneslni görmek lstlyenler her 
gün komisyona iD eııtlnde müracaat edebi· 
lirler. 

4- - Teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat önce komisyona vereceklerdir. Sa
at ayarı Bitlis postanesinin saat ayarıdır. 

(8831) 13828 

Tezek alınacak 
Ağrı Tümen Satın Alma Komisyonun

dan: 
1 - Sürbehan birliklerinin mUnakasaya 

çıkarılan 3.871.830 kilo tezeğin gününde 
istekli çıkmadığından kapalı zarfla tekrar 
mUnakaı•aya çıkarılmıştır. 

2 - Tahmin edilen bedel 38718 lira 80 
kuruı ilk teminat 2904 liradır. İhalesi 
26. 7. 940 cuma gUnU saat ll'i te Ağrı tümen 
satın alma komisyonunca yapılacaktır. 
Teklif mektupları saat H e kadar kabul e
dilecektir. 

8 - Şartname ve evsafın esasları kolor
dunun bUtUn garnlzonlarında mevcut olup 
her zaman &'Örillebilir. (3630) 13608 

Islahiye Askeri Satın Alma Ko. : 
Islflhlye garnizonundaki elektrik motıı

rllnde istihdam edilmek üzere ayda 60 lira 
ücretle bir elektrikçi alınacaktır. ttcret 
tnllmatnamesl mucibince ıeraitt llzımeyi 
haiz bulunanların 31. 7. 940 tarihinde ehli
yetname ve diğer kanunt vesalkle birlikte 
Ielahlye askert satın alma komisyonuna 
m Urıı.caatıarı. ( 4058) 14043 

Arpa veya yulaf alınacak• 
Isparta Tümen Satın Alma Komisyo

nundan : 
1 - Tefenni'deki kıtaatın senelik ihtiy~ 

cı olan 720000 kilo arpa veya yulaf kapalı 
zarf usuliy!e eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi İsparta'da tümen aa.tın 
alma komisyonunda ve İstanbul, Ankara 
Lv. lmirlikleri satın alma komisyonunda -
dır. İstekliler f8rtnameyi Ko. da okuyabi
lirler. 

3 - İıbu 720000 kilo arpa ve yulafın mu
hammen tutarı 36000 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüule 2S fazlası da 
dahil olduğu halde ilk teminatı 2700 liradır. 

S - Eksiltme 20181940 tarihine tesaJüf 
eden sah günü saat ıs de lsparta'da tümen 
Sa. Al. Ko. yapılacaktır. 

6 - İsteklileri 20/8/94-0 sah gün! ıaat 
14 c kadar teklif mektup!IU'ını lsparb. tii -
men satın alma komisyonu baıkanhğuı.ıı ve
recek ve yahut göndereceklerdir. Bu uat
ten sonra verilen ve yahut gönderilen mek
tuplar alınmıyacaktrr. Saat ayarı tümen 
daire ı;aatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 ayılı kanunun hüküml~rine ve 
bilhassa 32 maddesine uyıun olmıyan mek
tupların sahipleri eksiltmeye iştirSk etti-
rilmiyecektir. (3976) 14022 

Kunı ot alınacak 
Isparta Tümen Satm Alma Komisyo

nundan : 
1 - Tefenni'deki kıtaatın ıenelik ihtiya. 

cı olan .>40000 kilo kuru ot kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuıtur. 
ı - Şartnamesi Isparta'da tümen satın 

alma komisyonunda ve İstanbul Akara Lv. 
Amirlikleri satın alma komlsyonunudadtr. 
İstekliler şartnameyi komisyonda olttJya • 
bilirler. 

3 - hbu S40000 kilo kuru otun muhım
men tutan 29700 liradır. 

4 - Şartnamesindeki % 2S mikdar fazla
sı da dahil olduiu halde ilk teminatı 2227 
lira SO kuruştur. 

S - Ekıiltme 20/8/940 tarihine tesadüf 
eden sah günü saat 17 de Isparta'da tümen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 20/8/940 sah günü saat 
16 ya kadar teklif mektuplarını Isparta tü
men satın alma komisyonu başkanhfına ve
recek veya göndereceklerdir. Bu saatten 
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Ambar İnşaa ı Ota 

------:::: lak 

~ Toprak mahsülleri ofisinden : ,~~ 
§ 1) Yıldızeli istasyonunda yapılacak anbar ve idare bini' ~il 
- sile sair işler götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltme~ der 
:= konulmuıtur. Keşif bedeli 35858.15 (otuz beş bin sekiz ltkı1 

:::: elli sekiz lira on beş lrunıttur.) t 

:= 2) Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofis Umum Mü' l' 
- dürlüğünden alınabilir. . t> e 
:= , 3) Eksiltme 5. 8. 940 tarihinde saat 15 de Ankara' da Ofıf 0e~ := binasında yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarf~ (J'.f 
:::: makbuz mukabilinde Ofisin Muhaberat Servisine ıteslilll ti~ 
:= edilecektir. fıııa = 4) Muvakkat teminat milcdan 1792.90 ( bin yedi yüz d li := san iki lira doksan kuruştur.) ide 
:= 5) lsteıkliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebil' c ot 
=: mek içrn ihale tarihinden nihayet ilci gün evel Ofisten ala· l. 94 

=: cakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. ( 4048) 14016 ~le - ~ 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 af 

Bir dokuma posta şefi aranıy 
İzmir ~ark sanayii kumpanyası Türk Anonim Şirketin . 

Fabrikamız için boyalı, fantazi ve kaput bezleri imalntını 
re edecek bilgili bir dokuma po!!ta şefine ihtiyacmuz vardıl'· 

Şeraitimiz Cl§ağıya yazılıyor : 
1- Fabrikamızda çalıtacak posta şefi Türk olacak 

tabiiyetini haiz bulunacaktır. 
2- Y aır, otuzdan aşağı, kırktan yukan olmıyacaktır. 
3-- Mutlak surette türkçe okuması, yazması olacak ve 

ma itlerile alakadar hesap işlerini bilecektir. 
4- F abrikamızm imalatını yapan mümasil bir ima 13 

veya fabrikada muhtelif dokuma itlerini bilgili bir surette 
ettiğine dair bonservis ibraz edecektir. 
5- Hüsnühal varakası ile birlikte ne mikdar aylık alma:I<t' 

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

Şehitler - İzmir. Posta kutusu : 55. 

Muhtelif yaş sebze ah nacak 
lstanbul Komutanlık Satın Alma Ko. : -"' 
Komutanlık birlikleri için aşağıda cins ve miktarı yazılı Y8<Ş sebze kapalı Zil'~ 

llıUa 
eılj 

940 
16 

llyle 81\tın alınacaktır. Milnakll.!ası 9. 8. 940 saat 11 dedir. İstanbul ciheti ııe Sl 
ciheti sebzeleri ayrı ayn taliplere de ihale edllebllir. İsteklilerin şartnameyi t 
için her gün ve milnakasaya ıvtırak .için de belli giln ve sMtten en az bir sıı.J tliiı, 
ye kadar tekli! mektuplannı Fındıklıda ko mutanlık satın alma komisyonuna\ ~Pi 
rf ta tr 

· Cinsi İst. ciheti Kl. Sellmlye ciheti Kl. M. Be. 11!! 
01
% 

Anıekadın tuuıya 80000 75000 12625 lftj tıııu 
Patlıcan 80000 75'l00 7750 ~ 
Domates 80000 2~00 1650 ~ 
Bamya 12000 10000 2750 ,; 
Yeııll Sv. bUber 12000 10000 880 

(4061) 14046 25655 

Kuru ot ah nacak 
>ı 1 
'f ,\' 
idar 
~I 

-~, 
!inece Askeri Satın Alma Komisyonundan : . .J ~lt 
Ayrı ayrı şerait ve evsafı dahilinde ahnacak olan aşağıda mikdarlan yazılı r', ~Ctj 

larma 17/7/940 çarp.mba ıününde kapalı zarfla yapılan eksiltmede istekli ~.JI '(ç 
fından yeniden kapalı zarfla eksiltme!eri 8/8/94-0 perşembe gününde İğnece 'lıiaJ 
keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve evıafı her gün ko Is de 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalari) le ihale gün ve aaatinden en gcÇ bil' co 
eveline kadar teklif mektuplarını komisyona vermiş olmaları lizımdır. (39~) t t 

Mikdarı Tahmin bedeli Teminatı • 511111 C;ı,.>ia\; 
kilo Lira K. Lr. Kr. ~""Cllbe 

32S.OOO 1852S 00 1390 00 
481.000 27417 00 2'057 00 
32S.OOO 18688 00 1402 00 

1S21.000 5'5597 00 8S03 00 

ET ALINACAK 
Bursa Tümt!n Satın Alma Komisyonundan: 

l - İnegöl ve Mudanya garnizon birliklerinin senelik et ihtiyaçları kapıı!J 
nıUnakuaya çıkarılmıııtır. ' 

2 - Mlkdarları, muhammen fiyatları, tık teminatları, ihale gUn ve sıı>tı 
1Jağ1da yazılıdır. ,Jfl 

3 - Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. Amir ilkleriyle Bursa tUmen satın 
misyonunda her gün görilleblllr. 

' - İsteklilerin ihale saatinden bir saat evellne kadar teklif mektup1arıııJ 
lert 16.zımdır. 
Mlkdarları 
120.000 
100.000 

Muhammen FL 
30 Kr. 
30 Kr. 

:tık tem. 
2700 
2250 

GUn saat tarih 
30. 7. 940 15,30 ,ıııı .J 
30. 7. 940 15,30 jJI' 

(3625) 

Un alınacak . 
Midyat için 2/temmuz/940 ıünü yapılan 200.000 kilo fabrika ununun eıJ~':l 

talip çıkmadıfın.dan 2490 aayıh kanunun 40. mcı maddesine atfen a,ıığıd.B ~J 
kil ve zamanda yeniden arttırma ve eksiltmefıin icrasına karar verilmiGtlr. ıJJ 
rln 2490 aayılı kanunun bu husus için istediği ııeraitlere ve ihale saatınd•11 

evel zarflar verilmlt bulunacaktır. (39S4) 1394Ô 
Cinai Mikdan Muha. B. Teminatı İhale şa.atı 

kilo Lr. Kr. tarihi 
Fabrika unu 200.000 20.000 00 lSOO 00 6/8/940 

sonra verilen ve yahut gönderilen mektup
lar alınmıyacaktır. Saat ayarı tümen daire 
saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 aayıh kanun hükümlerine ve bil
hasaa 32 maddeıine uyıun olmıyan mektup
larm sahipleri eksiltmeye iıtirü: ettiril • 
miyecektir. (397S) 14021 

Maden kömürü alınacak 
lstanbul Komutanlık Satra A/m.ı Ko

misyonundan : 
Komutanlık birlikleri için kapalı zarf u

ıulü ile 1850 ton lavamarin maden kömürü 
12/8/940 günil aaat 11 de satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 305.2S lira olup ilk te • 
minatı 2289 lira elli kuruııtur. Şartname 
her ıün komisyonda ıörülebilir. İsteklile
rin belli günde muayyen saatten bir ıaat 
önceye kadar teilif mektuplarını Fındıklı
da komutanlık aatm alma komisyonuna 
vermeleri. (4060) 1404S 

Saman alınacak 
lstanbul Komutanlık Satın Alma Ko

misyonundan : 
Komutanlık birlikleri için senelik olarak 

kapalı zarf usul!i ile S62 ton saman satın a
lınacaktır. Münakasa 13/8/940 günü saat 
11 dedir. Muhammen bedeli 16860 lira ilk 
teminatı 1266 liradır. Şartname her gün 
komisyonda görülebilir. lstekliler belll gün 

61 
ve ıaatten en az bir saat önce:ve ~ 
lif mektuplarını Fındıklı'da koı:tı~:I' 
tın alma komisyonuna vermeler!. 47 140 

Arpa alınacak /1 
Erzurum Levazım Amirlili sıt 

Komisyonundan : 11-
1 - Erzurum garnizonu ihti:Y"'~ıı' 

evsafında 800 ton arpa pazartıtd• 
nacaktır. 1" 

2 - Pazarlığı 31-7·940 çarŞ~ fit 
saat ıs de Erzurum Lv. amirli'' 
ma komisyonunda yapılacaktır .. le .,1 

3 - Toplu tutarı 44000 !im 11 

3300 liradır. ~' j 
4 - Arpa şartnamesi İstaub111 ,SJ 

ra Lv. amirlikleri satın alma k~9 
rında görülebilir. {39S8) 1 

OKULLAR 

lki Mürettip alrnac~a 
M '"dütfr1 Harp Okulu Matbaası u tib JI, 

Ücret 62 - s,ı liradır. )1ilrct gSl;,ti 
nhı ayni zamanda pedal maJtlll 111ttlt 
ıabilecek kudrette olması veas~trl 
ilk tahsillerini bitirmiş ve tttf 
yapmıı,, bulunmalan §arttır. Dit- :ı5 t 
öğrenmek için her gün 10 datlııe 111 ı 
Harp okulu matbaa mlldUrlUğil ,,o• 
olunması. ( 4050) 



• 
• 

ViLAYETLER 

a Belediyesinden : 

atte kati teminat ve kananl belselerfyle 
komisyonda bulunmalan. (4034) 14037 

Dizel elektrojen snıbu alınacak 
M. M. Velıaletıi Hava Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 3 &det 15 be11ir takatinde dizel e

lektrojen ıırupu pazarlıkla satın alınacak
tır. Muhammen bedeli (15.900) lira olup, 

ı... lskenderunda Antalya nak· kati teminat miktan (2385) liradır. Pazar -

ı~ında teslim edilmek şartiy- lıiı 3/8/940 cumartesi ııünü saat 11 de ha
ı~ı bildirir teklif mektuplariy- va satın alma komiıyonunda yapılacaktır. 

Y~ belediyesi için 90 - 120 e· 
~r etüv makinesi mübayaa e-

ılerin Antakya belediyesine İdari ve fenni tutname her ııün öğleden 
tı.. sonra komisyonda ııörülebillr. İsteklilerin 
·-n ilan olunur. 13959 1 • L. 't muayyen ııün v.e saatte kat temına.t ve --
elrraf direği alınacak nunl belveleriyle komisyonda bulunmala -

tııizJi Posta Telgraf Müdürlü- n. <3972> 14020 

ULUS 

P. T. TELEFON Md. NAFIA VEKALETi 
yüz altmıt dört lira olan cim ve miktarları 
•taiıda ya.zıh benzin ve yail&I' 13/&tuatoe 

- ---------- ---- /940 sah ııüınü saat 11 de Anbra'da il. M. 
Stajyer alınacak 

P. T. T. UmumJ Müdürluğunden : 
İdaremize en aıaiı orta mektep mezunu 

olmak prtiyle müsabaka ile sitajiyer alı
nacaktır. Bunlara verilecek ücretle müsa • 
bakaya ittirll için aranacak vesikalarm 
nevi ve mahiyeti villyet P. T. T. müdürlük
lerinden öirenilir. İmtihanları viliyet mer
kezlerinde 1-aiustos- pertembe cüniı saat 
9 da bqlanacaktır. Taliplerin evrakı müs
bitelerinl tamamlayıp vlllyet P. T, T. mü
dürlüklerine müracaatla isim ve adresleri
ni kaydettirmeleri lüzumu ilin olunur. 

(3573) 13563 

Matbaacılara 

Teknik okulu imtihanlan 
Nafıa Vekaletinden: 
1 - Teknik okulu mühendiılik kur

su ikinci girit imtihanları S ve 6. a
ğustos.940 tarihlerinde yapılacaktır. 

2 - Ankara ve İstanbul vilayetleri 
müstesna diğer villyetlerde bu imti· 
hanlara işt~rik edecek fen memurları 
vilayet makamlarına müracaat ederek 
imtihanların yapılacağı yerleri öğre
necek ve vilayetçe kendilerine verile
ck talimata tevfikan hareket edecek 
l,.rdir. 

V. aatın alma Ko. da kapalı zarf uauli:yle 
satın alınacağından isteklilerin 784 lira ao 
kunıtluk ilk teminatları ile birlikte teklif 
meıktuplannı eksiltme aaatmdan bebemahal 
bir saat eveline kadar mezlrilr Ko. reisli -
fine vermeleri. (4027) 14033 

22000 Kilo benzin teneke ile 
1200 Kilo Mobiloil - B • 
500 Kilo Gres 
800 Kilp Valbalio 
400 Kilo pz Y•iı 

Sargılık bez alınacak 
il. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan : 

lesll-.ılk_· f tdilen bedel liyik had görül- P. T. T. U. Müdürlüğünden : 
ı- Her ay 3500 " uçbin beşyüz ,. 

iCRA VE iFLAS 
3 - İstanbul vilaytinde imtihana 

girecek fen 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. 

Beher metresine tahmin edilm. fiyatı 
yirmi üç kunıı olan 140 santim eninde )'iiz 

bin metre aarııılık bez 12/aimtol/940 119 • 
zartesi ııünü saat 15 de Ankara'da M. M. 
V. satın alına Ko. da pazarlıkla Atın &Jına. 
cağından isteklilerin 3450 liralık kati te • 
minatlan ile birlikte pazarlık ıiin. Ye saa
tinde mezkiir Ko. da buhınmalan. (4026) 

en Tavasın Kara yayla dev- ---------------· 
Kızılcahamam icra dairesin - nüsha basılacak olan P. T. T. dergisi-li . •ndan kesilmek ve 1627 adedi 

d 1•tasyonunda, 260 Çalda, 185 
e l'avasta, yüzde kırkı 25.7.940, 
:!~u S. 11. 940, yüzde yirmisi 
~. yüzde onu 25. 11. 940 tari
te&Iiın edilmek üzere şartname· 

1
• gösterilen 2072 adet ardıç 

1lıii direği kapalı zarf usulüyle 15 
~detıe yeniden 19. 7. 940 tari· 

~tibaren eksiltmeye konularak 
g tarihine müsadif cuma günü 
.da Denizli P. T. T. müdürlüg·il 
ı . . 
Çınde toplanacak komisyonca 
hpılacaktır. Beher direk için 
~hammen 910 kuruş takdir e-

(l;)hıp muvakkat teminat (1414) 
kuruştur. İstekliler teklif 

larını ihale saatından bir saat 
kadar Denizli müdürlüğüne 
lrıukabilinde vermeleri ve faz. 

istiyenlerin müdürlüğe mil· 
ilin olunur. 13979 

'41en kömürü alınacak 
ama~•• 'f eni§ehir belediye riyasetin 

·it tenviratı lokomobilinde 
üzere 102 ton parçalı kı

~en kömürü açık eksiltme u-
llt. lııacaktır. Muhammen bedeli 

Olup ihalesi 31. 7. 940 çarşan· 
llat ıs de belediye daireıinde 

t\ı·huzurile yapılacaktır. Talip
. •lttneye girebilmeleri için % 
llat akçeıi vermesi lazımdır. 

~y~ konulan 102 ton kömür 
ta...~ınden itibaren 30 gün zar -
, ~n Yenişehir belediyesine 
~ılecek ve bedeli ihale kömü

Mı. zin tescllümünde defaten tea
.. "ltcektir. 

~·n teminatlarile birlikte mez 
e belediyeye müracaatları 
• (6390/ 4038) 14011 

l' '1Z na:klettirilecek • 
} 1lllıiaarlar Başmüdürlüğüaclen : 
~~ tuzlasından Sarayönü inhi -
t..ı~uı.e (dört bin) ton tuzun ~
~ ~ ve nakli (15) cilD mBd -
ır •. elrsilıtmeye konulmuştur. 
_..,._.edilecek tuzun muhammen nak-
~~rk bin lira olup muvakkat te
~ ı iiç bin liradır. 
~ e 5 afustos 940 pazartesi ııünü 
ı._lC~ya inhisarlar baımüdürlil -
-.ıııs1onca umum müdürlüiiin 
il.~ muvakkaten yapılır. 
:-..u,..t p.rtnamesi Konya, Anb
la >'li Ye Koçhisar idarelerinde 

rfilebilir. (4032) 14035 

~ V. Hava Müsteşarlığı 
-~~bepo yaptınlacak 

•iilıtti Hava Satın Alma Ko -
~ : 

depo kapalı zarfla ebiltmeye 
~: ketif bedeli (39.991.68) lira 

uıat miktan 3000 liradır. Ka • 
ll elı:ıiltmesi (26-7-940) cuma CÜ· 

de hava satın alma komisyonun
r. K .. if evrakı her ciin öile-
~ kurut mukabilinde mezkir 

~. alınabilir. İateklilerin kanu • 
"tli~çllncn maddelerinde yazılı ve

e ilk teminat ve teklif mek -
lltıaa,.,.ea aaatten bir saat eveline 
t)''fona makbuz mukabili verme. 

13S!M 

~~ paketi alınacak 
~~ Ha~a Safla Alma Komia-

~ lıt ,,.en ciinde talibi zuhur etmi -
rp Paketi yeniden pazarlıkla sa

. Muhammen bedeli 900 lira 
~ llıiktarı 68 liradır. Pazarlıiı 
.~--. Ciinii saat 10 da hava aatm 
~ . da yapılacaktır. İstekli -

11tbat almak ve pazarlıia itti -
~ere teminatlıriyle muayyen 

1., '>'ona ııelmeleri. (3970) 13966 

' ~~ .blalzeme alınacak 
•üıtti Hava Satın Alma Ko -•: 

ı~enı teffaf malzeme kapalı 
i ( t1e konulmuştur. Muham -

(&ıeN·500) lira olup ilk temınat 
L.9111 • lırailır. Kapalı .ıarfla ihı· 
~., liinii ıaat 11 de hava satın 
~~.:11\lnda yapılacaktır. İdari ve 

:11 e her ııün öğleden sonra mea· 
~ ı:ıa ıtörülebilir. İsteJdılerin 
e •e tlc;üncü madcielerınde ya

~~1 birlikte ilk teminat ve telı:lil 
,~ .. ltıuayyen satıtıcn bir saat e-

lleıe:ıoınisyona makbu..: mukabi· 
lizımd.r. (?70SJ 13699 

' ı-~ik alınacak 
.,, ifııttıi Hava Satın Alma Ko

ı 

'fonda mevcut listesi dahilin
~ebatta 526 adet iç listilı: pa • 

) 1. •lınacaktır. Muhammen be • 
. ;• olup kıtl teminat mik~an 
ı.. lz&rlıiı: 30/7/ 940 aa1ı ciinü 

._ satın alma komisyonunda 
~•te her ııün komisyonda ıö

Üerhı munen ciin ve H -

d • nin tab'ı açık eksiltmeye konulmuştur. 

e~ı~ılca hamam Husuıi muhasebe 2- Muhammen bedel 2434,25 .. iki 
idaresine birinci derecede ipotekli o- bin dört yüz otuz dört lira yirmi be§ 

kuruş", muvakkat teminat 182,57 "yüz lup paraya çevrilmesine karar verilen 
ve Tapu sicilinin teşrini evel 926 ta • seksen iki lira elli yedi kuruş " olup 
rih ve 2 numarasında kayıtlı bulunan eksiltmesi 12. 8. 940 pazartesi günü sa
ve Kızılcahamamda 9 numaralı (Hane a· 16 da Ankara'da P. T. T. Umumi 
No.) sağ tarafı bilahare yıktırılan Be Müdürlüğü satın alma komisyonunda 
lediye hanesi ıolu hali arkası kayalık yapılacaktır. 
ve önü tarikiim ile mahdut ve yemin- 3-- İstekliler muvakkat teminat mak 
Ji ehli vukuflar tarafından (1100) bin buz veya banka temin.at mektubile ka
yüz lira kıymet takdir edilen maa nuni vesikalarını hamilen mezkur gün 
müıtemilit bir bab hanenin evsafı her ve saatte o komisyona müracaat ede -
veçhi atidir. ceklerdir. 

Evsafı: Hanenin ön kısmında ker- 4-- Şartnameler Ankara'da P. T. T. 

4 - Ankara vilayetinde imtihana 
girecek fen memurları imtihan tari • 
hinden bir hafta evet nafıa vekaleti 
zat işleri müdürlüğü mektepler büro
suna müracaat ederek çalıştıkları dai
relerden getirecekleri fotoğraflı vesi
kaları ibraz edip kayıt olunacaklar ve 
imtihanın nerede yapılacağını öğrene· 
ceklerdir. (3945) 13982 

MiLLi MODAF AA VEKALETi 

piçle mamul kısa bir dıvar ve şoeaya Levazım Müdürlüğünden bedelsiz ola- 2 Depo yaptırılacak 
nazır bir kapı ve hane ile dıvar ara • rak verilecektir. (4017) ı4024 M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo -
sında keza kerpiçle yapılmıt bir kil - Posta pulu bastırılacak nundan ; 
çük kümes ve hane iki kattan ibaret P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : Keşif bedeli 9539 lira 30 kurut olan An· 
dicari kerpiçle örülü. 1 - lnciıtere'de bastırılmak oartiyle i- kara'ı.la iki depo intaatı açık eksiltmeye 

Zemin katı: Bir ahır ve bir saman- dare ihtiyacı için 18 kıymette 200 milyon konulmuıtur. Eksiltmesi : 8 I 8 I 940 per-
bk ve bir kapı: posta pulu pazarlığa çıkarılmııtır. tembe ııünü sa.at on birdedir. İlk temi· 

İkinci katı: Batı tarafında bir kapı 2 - Muhammen bedel 73500, muvakkat natı : ( 715 )lira ( 45 ) kurut olup prtna-
teminat 5512,Slirı olup pazarlık 22 • tem. mesi 50 kurup komisyondan alınır. Talip

ve ~ ~~~re uzunluğunda ve 3 metre muz - 940 pazartesi ııüniı saat 16 da Anka- !erin muanen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. 
genış ıgınde bir sofa ve ıosaya nazır ra'da evkaf apartrmanmm üçüncü kapısın- da bulunmaları. (3910) 13904 
üç oda 7 pencere ve mezkur odaların dan cirilen birinci katında, P. T. T. umu-
karıısında bir heli ve bir mutf:ık: mi müdürlüğü satın alma komisyonunda Kotum semeri alınacak 

Çatı kısmı: Kiremitle örtülü: yapılacaktır. M. il. VeHletı Satın Alma Komisyo • 
Mesahası: (84) arıun: 3 - Talipler muvakkat teminat mek- nundan : 
1 - İşbu gayri menkulün artırma buu veya banka teminat mektuplan ve di- Hepsine tahmin edilen fiyatı: 49.000 lira 

şartnamesi 9. 7. 940 tarihinden itiba • ier kanuni vesaikle birlikte mezkGr tarihe olan 450 koıum semeri ile 1350 mahfesi pa
ren Kızılcahamam İcra dairesinin kadar 0 komisyona müracaat edeceklerdir. zarlıkla satın alınacaktır. Pazarhtı: 
muayyen numarasında herkesin göre- 4 - İhale, pazarhia ittirlk edecekler- 2917/940 puarteai ııünü saat 15 dedir. Ka-
b.l • İ da 1 den sanat ve iıçiliğine emniyet edilecek ti teminatı: 7350 lira olup prtnamesi 245 
ı meaı için açıktır. lin yazı ı o- firmaya yapılacaktır. 

1 ı d f 1 ı~- t ı w • t• kurup komisyondan alınır. Taliplerin mu-
an ar an az a ma uma a magı ıs ı- 5 - İatekliler bastrnlacak pwlarm ··--

/ls6 -· ayyen vakitte M. M. V. Sa. AL Ko. da bu-
yenler itbu prtnameye ve 940 name ve sair evrakını 367 kurut mukabi _ lunmaları. (3912) 13906 
dosya numarasiyle memuriyetimize Hnde Ankara'da P. T. T. levazım müdür. 
müracaat etmelidir. liiğünden İıtanbul'da Valide hanmm ikinci Pamuk çorap alınacak 

2 - Artırmaya iştirak için yukarı- katında P. T. T, ayniyat ıubesinden ala - M. 11. Vttilleti Htnı alm• KO.: 
da yazılı kıymetin yüzde yedi buçufu caldardır. (2712) 12718 Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (22) 
nisbetinde pey veya millt bir banka - yirmi iki kurut olan (100.000) yüz bin çift 

nın temı·nat mektubu tevdi edilecek - -------- ----- - - pamuk çorap pazarlıkla münıkuaya kon • 
ORMAN KORUMA GL Ko muıtur. İhalesi 27171940 cumartesi ciinil 

tir. (ı24) • • saat on birdedir. Kati teminatı (3.300) iiç 
3 İ t k h 0 b 0 1 ki la 1 d 0 bin üç yüz liradır. Evsaf ve ıartnamesi 

- po e sa ı ı a aca ı r a ı- M. M. v. aatm alma komisyonunda ıörü-
fer alikadarların ve irtifak hakkı sa- Er kundunuı alınacak lebilir 1ateklilerin kanunun emrettiii bel-
hiplerinin gayri menkul üzerindeki Orman Koruma Genel K. Satın Alma ııelerle ihale uatmda komisyona gelme-
h k Komisyonundan: leri. (3969) 13984 

a larını hususiyle faiz ve masrafa 1 _ Orman koruma Genel K~acı ı-
daii ohm lddbiliftlia lfbu l1An tarihin- tla <IOOO> ottt • lnmdal.. ad Menfes infllatı 
den itibaren 20 gün içinde evrakı milı UIUllJ'I• •ladltmeye lroaulrmqtur. •· M. V•W•tl Satnı AlllM IComi•--2 - İbaluf 26. 7. 940 cuma ..unu Mat , __ 
biteleriyle birlikte memuriytemize 16 le YeDife}ılrde Yllk.Hl caddealnde or- nrındu : 
bildirmeleri icap eder. Aksi halde hak man koruma geni K. blnaauıda ııaluı alma Ketif bedeli 1423 lin &3 kunıt olan lnt-
1 t . ·11· 1 ... bit olmadıkça sa komisyonunda yapılacaktır. la ahırları önündeki der-e menfes ........ tı 
arı apu sıcı ıy e .... - a - Tahmin bedeli 64,000 elif dört bin ., ---
tış bedelinin paylaımasından hiriç ura olup muvakkat teminatı <•050) dört pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlıiı: 12/8/ 
kalır. bin elll Uradır. 940 pazartesi sünü Mat 11 dedir, Kati te -

4 Gö• t ·ı ... n.uı artı ' - Şartnamesi her gUn komlayondaıı minatı: 213,5 lira olup ketfi 8 kurup ko -
- s erı en 5 ... "'"e rmaya (270) iki yüz yetmlt kurul mukablllnde 

iıtirlk edenler artırma prtnamesini verilir. mieJODdan &lımr. Taliplerin muayyen va • 
okumut ve lüzumlu malQmat almıt ve 6 - İsteklilerin 2f90 l&Yllı kanun ne kitte M. il. V. Sa. Al, Ko, da bulunm&ları. 
bu...ları tamamen kabul etmit ad ve iti- l&l'tnamealnde yazılı Yesfkalarfyle birlikte (4021) 14027 

!'.teklff mektuplannı ihale aatınden bir 11&at 
bar olunur. •Yeline kadar koıplayona vermeleri HAD o- Marpuç batlıiı almacak 

S - Gayri menkul 9. 8. 940 tari • lunur. (M26 l 18689 16. 16. V ~Hl fiti Satın Alma Komiqo-
hinde cuma günü saat 14 den 16 ya nuadaa : 
ya kadar Kızılcahamam İcra memur- POLiS Hepsine tabmİn edilen fiyatı: 14.500 
luğundan 3 defa bağırıldıktan aonra lin olan 6000 adft marpuç batlıit ile 5000 
en çok çok artırana ihale edilir. An- Kömür alınacak .det marpuç bqlı(ı yata(ı pazarlıkla aa -
cak artırma bedeli muhammen kıyme- tm almaclatrr. Puarlıit: 30/7/940 salı rfl-

AnJ:ua Emai7et Müdürlülüaclea: ii 11 ded. K ı · 2175 li tini %7S ni bulmaz reya utıt istiye- Cimi: ICuabüJ: J:oJ: J:ömiri n saat ır. at temınatı: ra 
nin alacağına ruçhani olan diğer la - AlınacıJ: mik.dar: 100 ton olup tartnamesi komla)'ODda cöriilllr. Ta -
caklılar bulunup da bedel bunlann B

1 
eber ton i,in tıbminl fiyat: 21 lira liplerin muayyen Yakitte M. M. V. Sa. Al, 

U teminat: 202 lira 50 kur"• Ko da bul-alan ( .. "'"'"') 14028 
gayri menkulle temin edilmif alacak- lbale günü: 6. 8. 940 cuma gii:ıü saat 15 t• ' ..,_ 
tarının mecmuundan fazlaya çıkmu- MUdUriyetimtzle ıube ve merkezlerin 1--...-• ma1zeıneM alınacak 

'- ahhüdü bak. kal IMO senesi ihtiyaçları için (100) ton Kar.. ~ 
U en ÇO& artıranın te 1 - bllk kömürü açık eksiltme ile alınacaktır. M. M. V~J:llni Satm Alma Komis70-
ı k Uzere artırma ıs gün daha tem • Gösterilen gün ve aatte mUdUriyetımls- numlazı : 
dit edilerek: 24. 8. 940 tarihinde cuma- de toplanacak olan komisyona gelmeleri. Ketif bedeli 369 Ura a kunıt olan 1r.e -
ertesi günü saat 9 dan ı6 ya kadar Kı- be Şartnameyi görmek için mUdUriyetlmls reste ve "ividen ibaret inpat mabemesi 

aap muamelAt memurluğuna müracaat - " 
zılcahamam icra memurluğu odasında lan. (391') 13907 par.arlılrla utıa alınacaktır. Puariıiı: 
artırma bedeli satı' istiyenin alacalı- 30/7/940 alı cünü aut 10 dadır. Taliplerin 
na rüçhani olan diğer alacaklılann Çelik dolap yaptmlacak muayyen vakitte M. il. v. SL Al, Ko, da 

Polis Enstit;;.u" .. üdu"rlu"ıı:u··ac1- •• bul 1 ( .. "'23) 1 .. .....,. bu aayri mekulle temin edilmit ala - - .... a .... unrna an. - ...,..., 
• 1 kmak 1 - Ankara Polia enstitüsü için mevc:uıt 

c ..kları mecmuundan faz aya çı -·· · JCa....,.. -pı alınacak .. umunesıne ıöre açık eksiltıne ile 24 tane ---- - - --
şartiyle en çok artırana ihale edilir. çelik dolap yaptırılacaktır. 16. M. V~J:"•ti Satm Alma Komiqo-

6 - Gayri mekulün kendisine iha- 2 - Beberine 45 lira fiyat takdir n tab- aundan : 
le olunan kimac derhal veya verilen mln eclilmiı&. Hepsine tahmin edilm fiyatı: sooo lira 
mi;"'l"t içinde parayı vermene ihale S - lluvalıb.t teminat il liradır. olan 30.000 adet kazma apı puarlıkla aa -
kararı fesh olunarak kondisinden e - 4 - İhale Polis en.titüaü binaamda mü- tın &Jınac&ktır. Puarlıit: 29/7/940 puar -
vel en yüksek teklifte bulunan kimıe tewekkil komis1onda yapılacaktır. t•i ııünil aaat 14 dedir. Kati teminatı: 450 
ar~ etmit oldufu bedelden almağa ra- 5 - Eksiltmeye cirmek istiyenlerin te- lira olup tannameal komia:ronda cörülür. 
zı olursa ona razı olmazsa veya bu - minat makbuz veya teminat mektubu ile Taliplerin muaTYen Yakitte il. M. V. Sa. 
lunmazaa hemen ıs gtın mllddetle ar- 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin· Al, Ko, da bulanmaaln. (40S3) 14036 

iha de :razılı belııelerle birlikte atustoaua 10 
tırmaya çıkarılıp en çok artırana • un u i Tannafonn - 'ınaeak 
l~ edilir. İki ihale arHındaki fark ve c c111nanea liinll Hat 11 de komisyo - iLi "" 

na selmeleri, (39931) 14023 il. M. VeHleti Slftm Alma Komisyo-
geçen günler için % S ten hesap olu- auadan : 

nacak faiz ve zararlar ayrıca hükme DEVL Beher kilosuna tahmin edil• fi:vatı 14 
har t k:almabısın memuriyetimlzce ET DEMIRYOLLARI lira olan yilz kilo Tannaform S/atustoa/ 
alıcıdan t ·..bsil olunur. (Madde 133) 940 cuınart•i lfinil aut ıı de Anbrada 

1 Alıcı artırma bedeli haricinde Bali.at münalauası 11.M.V. satın alma Ko. da paaarhkla aatıa 
olarak yalnız tapu ferağ harcını ve da1:ı-:Ji/ıJ'e:m/r7olları Yedinci lılfltme ••· alıMcatmdan isteklilerin 210 liralık kati 
tellaliye ve tealim ve ihale karar pulu ı - İ§letmemt:r.: ihtiyacı için ilim• • teminatlan ile birlikte paarlık ciin ve aa
m:işteriye ait olacağı ve satıı günilne tnay araaında ihzar ve ita edilecek 10.000 atinde Ko. da bulunmalan. (4030) 14034 

14032 

Yatak çaq.afı alınacak 
il. M. VeHleti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 125 

yüz yirmi beş kurut olan on bin tane ya • 
tak çarşafı 12/aiustoa/940 pazarteai ııünü 
saat 11 de Ankarada M. M. V. satm alma 
Ko. da kapalı zarflı satın ahnacığmdan 

isteklilerin 937 lira 50 kuruıluk ilk temi -
natlan ile birlikte teklif mektuplarını ek -
ıiltme saatinden behemahal bir saat eveli
ne kadarmezkir komisyon reiılifine ver • 
meleri. (4025) 14031 

ASKERi FABRiKALAR 

1500 Takım kıtlık erat elbi-.i 
yapbrılacak 

Ask.eri Fabrihlu Umum •üdür/üfü 
Merkez Satın Alma Komisyonumlan: 

Tahmin edilen bedeli (19.125) lira olan 
1600 takım kışlık erat elbisesi aakerl fab
rikalar umum müdürlüğü merkez aaluı al· 
ma komisyonunca 6. 8. IHO pazartesi a11DO 
saat 16 te kapalı zarfla ihale edllecekttr. 
Şartname paraaı.z olarak komisyondan Ye
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(14341 lira (381 kurufu havi teklif mek
tuplarım me:r.:ldll" a11nd• Mat H e kadar 
komisyona vermeleri ve keııclllerlnin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki veaalkle komisyoncu olmadıkları· 
na vebu itle allkadar tUCcardaıı olclukları
na dair ticaret odaaı vealkaatyle mezkar 
ııUn ve aaatte komiayona müracaa.tlan. 

(3817) 13891 

6 Kalem kere.te almacak 
Ask.eri Fabriblır Umum Müdürlüll 

Merkez Satın Alma Komisyonwıdıa : 
193,600 metre miklbı 1000 adet 5,50:&0,U 

:a0,16 M. ebadında az çıralı çam atacı. 
25,200 metre mikibı 150 adet 7,50z016ıı 

0,14 M. eb&dında u çıralı çam atacı, 
17,1875 metre miklbı 125 adet 2,20:&0,21 

z0,25 M. ebadında az çıralı çam atacı, 
282,750 metre miklbı 4350 adet 4,00Z 

0,25z0,065 M. ebadmda u çıralı çam atacı, 
11.760 lllftre m.iktbı .aoo adet J,ocbıı0,14s 

0,14 il. ebadında dJı budak Yey& mete ata
cı. 

2,000 metre miklbı 200 adet 1,00z0,10x 
0,10 M. ebadında dit budak veya mete aiacr 

Tahmin edilen bedeli (35.133) lira olan 
cina, ebad. ve miktarı )'Ukarda yaaıb altı 

kalem kereste Aakerl Fabrikalar amam mti
dürlüiii merkez aatm alma komt.:ponanca 
9/8/940 cuma cünü saat 16 da kapalı sarf. 
la ihale edilecektir. Şartname (1) lira (IO) 
kurut mukabilinde komisyondan "Verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (J617) 
lira (48) kuruta havi teklif mektuplarım 

merlrilr ıünde saat 15 ıe kadar komisyona 
nrmeleri n kmdilerinin ele 2490 amnarah 
kıınunan 2 .,. S. maddelerindeld "9&ikle 
komiıJODCU olmadıklanna .,. bu itle a1l -
kadar tüccardan olduklarma dalr ticaret o
daaı vesikasiyle me:ı:kir ciin v.e saatte ko-
misyona müracaatın. (35151.) 14011 

2 Adet aantrafüj IU tulumbası 
almacak 

Asbrl l'abriblu Umum Müdiirlilü 
il eri.ez Satın Alma KomiS7'Qnwıdaıı : 

Tahmin edilen bedeli (2500) lira ol• ı 
adea aantrafiiJ aıı tulumbuı askeri fa.bd -
kalar umum müdürlüiii morkes aatm al -
ma komisyonunca 1/l/Sl40 peqembe cilnll 
saat 14,30 da açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (117) lira (50) kunq ve 2490 numara
lı kanunun 2 n 3. maddelerindeki Yeaai1de 
komiıyoncu olmadıklarma n bu iıle all
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vea~kaaiyle mezkir cün ve autte ko-
misyona müracaatları. (4019) 14025 

Bet kalem ve cemao 2360 adet 
ispn ile 2000 adet batlık 

almacak 
Ask.eri Fabriblır Umum Jlüdürlili 

MerJ:ez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilm bedeli (9150) lira olu 

muhtelif ebatta bet kalem ve ceman 2360 
adet ispit ile 2000 adet baılıtr ukerl fabri
kalar umum müdiirlllttl merlmes aatm aJma 
komisyonunca 9/IMO cuma ıüntl aaat 11 
de kapalı unla ihale eclilecelctir. Şartname 
parasız olaralc komisyondan verilir. Ta -
tiplerin muvakbt teminat olan (686) lira 
(25) kurlllU havi teklif mektuplarım ma
lrilr ııünde saat 10 na kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ıra.. 

kadar tahakkuk eden maliye ve bele- metre mlkAbı toplama kırma balut temlDi 
kapalı zart uauliyle ekalltmeye kouulmut-

diye rusumları ve vergilerin aatıt tu- tur. 
Buhar marpucu alınaaık nunun 2 ve 3. maddelerindeki veaaikle ko-

tarından ödr ~cektir. 2 - Ekalltme: l2. 8. 9f0 Pazartesi günü 
saat 10 da Afyonda Yedinci lıletme blnaaın-

ltbu cayri menkul yukarıda göıte• daki iıletme komt.yon relalili huzurunda 
rilen tarihte Kızılcahamam İcra me - icra edllecekUr. 

murlug- u odasında itbu ilin ve göıte- 3 - Muhammen bedel 9200 lira olup mu· 
Yaklcat teminat 890 liradır. 

rilen artırma prtnameai dairesinde 4 - Taliplerin muayyen gUıı ve saattan 
satılacağı ilin olunur. (3855) 13849 bir saat evel teklif mektuplarım ve mu-

Zayi t.aıdikname 
Sellnik Alipap mektebinin aon amıfm • 

dan almıı oldııiuın tasdiknamemi za:ri et • 
tim. Yenisini alacaiımdan eskiıinin bük • 
mü 7okıur. 

Nlpai otla Dota GillUıt' 

vakkat teminat olaralı: nakit veya banka 
mektuplarını kapalı Ye mühUrlU zarfla 11-
letme komiayon rellıllline müracaatla tev· 
dl etmiı olmaları ve yahut poata ile en 
g~ ekalltme saatinden bir saat eveı gön
dennlı bulunmaları lAzımdır. 

6 - Taliplerin ekalltme tartmunelertDI 
ve mukavelename projelerini lfletme ko
mlqODUndu paramı alablleceklarf blldirl· 
Ur. .(4061). 1408I 

16. JI, V•J:Mflti Satm Alma Komi170- misyoncu olmadıklarına n bu iıle &Jlh -
aımdan : dar tllccardan olduklarına dair ticaret o -

Hepsine tahmiıa edilen fiyatı: 22.000 U- dası veaikaaiyle mezkir IÜn ve saatte ko -
ra olan 6000 adet bahar marpUÇQ puarlık- miayona müracaattan. (4020) 14026 

Ja aatm alınacaktır. Puarhtı: Sln/940 Muka el .. _ _!Lind 31 5 1940 
çartamba lflnl MM 14 dedir. Kati temi - 'VI e UU'lll en • • 
natı: 3300 lira olap tartname.ı lromi9'0ll· tarihine kadar Kayaı ittuyanmı
cla ıöriilür. Taliplerba maanm 'Vakitte il. dan Fabrikalara ve Fabrikalar -
11. V. Sa. AL Ko. da bulumnalan. dan Kayq i«aıyonuna ıelecek 

<4024> 14030 ve gidecek takriben 4000 ton 
Yai ve benzin almacak malzeme ve saire nakliyatı 

M. M. Vel:ileti Satın Alma Komiıyo- Askeri FabriJ:ılır Umıım Müdürlfilij 
nundan. : JlerJ:n Satm Alma Komisyoaımdaa : 
H.ıne taıbmfll edllm fqatı OG bin dört Tahmhı edilıen bedeli (62001 Jka om 

25-7-1940 

yukarda yazılı nakliyat askeri fabrikalar 
amum müdilrlüiü merttez satın alma ko -
mis)'Onunc:a 9/8/ 940 cuma eünü saat 15,30 
da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip. 
lerin muvakkat teminat olan (390) lirayı 

havi teklif mektuplarını mezkGr ııünde sa
at 14.30 a kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de Z-490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklınna ve bu itle alikadar tüccar • 
dan olduklarına dair ticaret odası vesika • 
siyle mezkiir eün ve aaatte komisyona mil· 
racaatları. (4047) 14015 

ANKARA BELEDiYESi 

Matbaacılara 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye 1uabatı için yaptırıla

cak evrakı matbua ve defatirin kağıt· 
tarı daireden verilmek üzere yalnız ta. 
bı iti on bet gün müddetle açık eksil
r:ıeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli ı86Z,SO lira
dır. 

3 - Teminatı 139,69 liradır. 
4 - Nümunelerini ıörmck iatiyen

lerin her gün encümen kalemine ve 
iıteklilerin de 2. 8. 940 cuma günü &a• 

at 10,30 da belediye encümesıine mil-
racaatlan. (3778) 13176 

Otomobil alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye sıhat itleri midf1rl6tl 

ic:rin alınacak olan bir adet bata nak
liye otomobili on be1 gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuı.. 
rnu1tur. 

2 - Muhammen bedeli fi090 lira 
3 - Teminat 450 liradır. 
4 - İhalesi 2. 8. 940 cuma günü 

at 11 de yapılacapndan prtname• 
rörmek iıtiyenlerin her gün encümea 
kalemine ve iıteklilerin de ibate günl 
olan 2. 8. 940 cuma günü uat ona Jm. 
dar teklif mektuplarını uaulen beledi
ye encümenine vermeleri. 

1 (3780) 13778 

Makina yafı alınacak 
Aahra Belediyesinden : 
ı - Su itleri müdürlüiil için alına

cak olan ıs ton makine yağı on bet 
gün müddetle ve kapalı zarf uauliyle 
ekıiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 9750 liradır. 
3 - Teminatı 731,2S liradır. 
4 - ihalesi 2.8.940 cuma cbtl saat 

on birde yapılacağından prtnmıesinl 
görmek istiyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de ihale günl 
olan 2.8.940 cuma cünil saat ona kadar 
teklif mektuplarını uıulen belediye en 
ciimcnine vermeleri. (378ı) 13779 

Traktör yafı alınacak 
Anhra Belediyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak 

olan 1400 kilo traktör yağı on bet gün 
müddetle açılı: eksiltmeye konulnı119-
tur. 

2 - Muhammen bedeli 532 lira, 
3 - Teminat 39,90 liradır. 
4 - Şartnameıini görmek iıtiyenle

rin her gün encümen kalemine ve i .. 
teklilerin de 2. 8. 940 cuma günü saat 
10,30 da belediye encümenine mürac:a-
atlan. (3782) 13780 

Yol intaatı 
An.tara Belediyesinden : 
1 - Şehrin muhtelif mıntalralann

da yol yaptınlması iti on bet gUıa 
müddetle ve kapalı zarf uıuliyle eJD. 
siltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (120.000) 11· 
radır. 

3 - Muvakkat teminat 72SO liradır. 
4 - İhalesi 9. 8. 940 cuma pnü ... 

at on birde yapılacatından prtname
sini ıörmek iatiyenlerin her gün en
cümen kalemine ve iıteklilerin de iha
le günü olan 9. 8. 940 cuma pnü sa
at ona kadar teklif mektuplariyle ve
saikini usulen belediye encümenine 
vermeleri ilin olunur. 

(3884) 13946 

Kunı ot almacak 
Ankara Belediyesinden : · 
1- Temizlik müdürlüiü bayvmatı 

için 10.000 kilo kuru çayır otu pazar • 
lıkla alınacaktır. 
2- Muhammen bedeli 500 liradır. 
3- Teminatı 75 liradır. 
4- Şartnameıini görmek iıtiyenle

rin encümen kalemine ve isteklilerin 
de 26. 7. 940 cuma günü ıaat 10,30 da 
belediye encümenine müracaatları. 

(4040) 14012 

TiCARET VEKALETi 

!il' elektrik ve makina mühendiei 
aranıyol' 

Ticaret VeWetinden: 
Ölçüler ve Ayar Müdürlüfil kadro

ıunda münhll bulunan 300 lira ücretli 
fen mü,avirliğine elektrik ve makine 
mühendiıi alınacaktır. 

Talip olanlann tahıil ve askerlikle
rini ifa ettiklerine dair evrakı mf.isbi
telcrile birlikte İç Ticaret Umum Mü
dürlüfilne biszat müracaat etmeleri 
ilin olunur. (40ı4) 14008 

Ze,; - Ankara ntlfua memurluiımhn 
alclıitm nüfua tezkeremi kaybettim. Yeni
abü alacat1mdan misinin hükmü olma • 
cblı ilin o1111111l". 

ISl doiumla Ali oik Behçet Lllecıl 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 20-7 -940 vaziyeti 
AKTİF 
Kasa: 

Altm: Safi ldlogram 71.721,440 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler; 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altm safi kilogram 6.691,890 
Altma tahvili kabil serbest dövizler 
Di~er dövizler ve borçlu klirin& 
bakiyeleri 

~a zine Tahvilleri: 
neruhte edl. evrakı nakdiye ka"ılığı 
Y.anunun 6-8 inci maddelerine tev
fil<ıın hazine tarafından vaki tediyat 

S0 nedat Cüzdanı: 
Tıcarf senetler 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
) Deruhte edilen evrakı nakdi yenin 

A - (karşr!rğı esham ve tahvilit (İti· 
)bar! kıymetle 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans 

Hazineye 38~0 No.ıu kanuna göre açılan 
altın karşılıklı av. 

Altın ve döviz üzerine 
TabvilSt fizerineı 

Hissedarlar 
.... r.a .. Muhtelif 
Ankara ı.. 

mu tanlık 
fı g{inü 

Lira 

100.881.943,67 
9.699.281,-
1.863.042,U 

. 2.742.367,86 

9.412.678,10 
38.713,48 

21.263.855,55 

158. 7 48.563,-

19.310.196,-

260.237.055.09 

47.999.536,93 
8.27!5.818,22 

-.-
26.722.000,-

9.12:5,55 
7.006. 722.-

Yek\in 

Lira 

112.444.267,08 

2.742.367,86 

30.7115.247,13 

139.438.367,-

260.237.00!5,09 

56.275.355,15 

34.!539.847,55 

4.!500.000,-

23. 730.553, 70 

664.623.060,56 

PASİF 
Sermaye 

İhtiyat akçesi: 
Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 15-8 inci maddelerine tev" 
fikan hazine tarafmdan vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altm olarak llivo
ten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili illveten tedaviilo 
vazedilen 

Mevduat: 
Türk Lirası 
Altın : Saf; klıt. 18.826,472 

38!50 No.lu kanuna göre hazineye açılan 
av&J18 mukabili tevdi olunan altınlar: 

Saf! kilogram 36.715,4!58 

Döviz T aahhüdatı: 

Altma tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve allcaklı klirinı 
bakiyeleri 

Muhtelif 

Lira 

6.188.666,15 

6.000.000,-

1158.748.563,-

19.310.196,-

139 .• 38.367,-

17.000.000,-

200.!500.000,-

55.655. 706,91 
26.480.939,68 

51.643.228,22 

3.3!59,77 

30.563.2!58.38 

Yekiln 

Lira 
15.000.000,-

12.188.666,15 

356.938.367,-

82 .136.646,59 

51.643.228,22 

30.566.618,115 

116.149.534,45 

664.623.0GO,fA 

1Temmuz1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi o/0 4 altın üzerine avans% 3. 
ve •~~~~~~~~~~~~~~~~-.-.-.-.-.~~~~~-.-.~~-.-.~~~~~~~~~~-.~~~~~~-.~~-.~~~~ 

Kapah zarf usuliyle eksiltme J~ 1111111 Aranıyor 1111111L Kiralık apartman 
Liseler Alım Satım Komisyonu Reislilinden : 

Cinsi Beher ton tahmin fiyatı Miktarı İlk teminatı 

Lira 
Şartname 

bedeli 
159 

Kr. Ton 
Gazhane kok kömürU 2425 1315 2392 

Komisyonumuza bağlı Galatasaray, Haydarpaşa, Kandilli, Kabataş, Çamlıca ve 
Erenkoy liselerinin 1940malt yılı ihtiyaçları olan yukarda miktarı, fiyat, teminatı 
yazılı Gazhane kok kömürünün 5-8-940 pazartesi günü sa.at 15 de kapalı zarf usuliyle 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme İstanbul, Beyoğlu, İstiklal caddesi No. 349 da liseler aatm alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuzu ve 1940 ytlı ticaret odası vesikalariyle birlikte 2490 
ıayılr arttırma ve eksiltme kanununun tarifatı dairesinde hazırhyacakları teklif zarf
larını yukarda gösterilen saatten bir sa.at evetine kadar sözü geçen komisyon reisli
ğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri muktezi olup postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. Teminatları yatırmak ve Gartnameleri bedelleri mukabilinde almak 
istiycnlerin Galatasaray lisesinde komisyon katipliğine müracaatları ilan olunur. 

(5905-3668) 13715 

MÜHİM FIRSAT 
lstanhul'un en mutena yerinde satılık irat getirir ha:n 

Cümhurlyet meydanında ~bide karşısında "Kristal,, gazinosunun 
bulunduğu maruf 1. T. E. Ş. Hanı peşin para ile satılıktır. 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Esas No. kıymeti N e v i Depozitosu 

1447 250.000 6 dükkanı müştemil han ve arsa 50.000.-
A. 1447 - Beyoğlu, Pangaltı Şehit Mahtar mah. Cümhu

riyet meydanı eski 3, yeni 1, 1/1, 12 taj 18, 19, 2'0, 21, 22, 23, 
24 ada 407 parsel 11 han ile şehit Muhtar mah. Tarlaba$ı 
sokak eski 3. yeni 15, 16/2 No. ada 407 parsel 10 No. lu arsa. 

(Bu kısımda 4 metre arzında 10, 20 metre derinliğinde 
7 No. lu parselin aleyhine ve 4, 5, 6, 8,. 9, 10 parsellerin 
lehine olarak geçmek iı;in bir irtifak hakkı tesis edilmiştir. 

10. No. la kısımda bina yapılmıya~ktır. 
Mevkii yukarıda yazılı gayrimenkul peşin para ile ve kapalı zarf usuliyle satı

lacaktır. 
Müzayede 7 ağustos 1940 çarşamba günii saat on dörtte bankamız İstanbul şu

besinde satış komisyonu huzuriyle yapılacak ve en yüksek teklif edôlen bedel idare 
meclisimizin tasvibine arzedilecektir. 

İstekli olanların Ankara merkeziyle İstanbul ve İzmir şubelerimizden birer lira 
mukabilinde bir şartname edinerek bu şartnııme ah!ramı dairesinde tanzim edecek
iri teklif mektubunu ihale tarihi olan 7 ağustos 1940 çar$3.mba cünü saat on dörde 
kadar İstanbul şubemiz müdürlüğüne tevdi etmeleri ve fazla izahat almak istiycn-
lerin İstanbul ısubemiz emtak servisine müra~atları. (3777) 13811 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Erzakın cinsi Miktarı 
kilo 

1 nci ekmek 50000 
K oyuneti 20000 
Kuzu eti 
Sığır eti 

1000 

Beher kilonun 
Muh. fiyatı 

Krş. Sn. 
10 50 
45 00 
40 00 

(kemiksiz) 1500 42 00 

%7,5 
teminatı 

Lira Krş. 
393 75 

752 25 

Münakasa 
tarihi 

Gün Saat 

1.8.940 Perşembe 11 

2.8.940 Cuma 11 

Sadeyağ 6000 125 00 562 50 3.8.940 Cumartesi 11 
1 - Ankara Polis Enstitüsünün 1940 mali yılı ihtiyacı için yukarda cins 

ve miktarları yazılı beş kalem erzak kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
Tahmin edilen fiyatları muvakkat teminat miktarları ve ihale gün ves aat
leri hizalarında gösterilmiştir. 

İhale polis enstitüsü binasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
2 - Bu işlere ait şartname1er polis enstitüsündeki satınalma komisyo

nundan parasız verilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teminat maZ>uzu veya banka mektu
bunu muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 10. a kadar komisyo-
na teslim etmeleri. (3776) 13775 

FAKÜLTELER 

Çamaşır yıkattırılacak 
Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlü

lünden : 
Hukuk fakUltee!nin leyıt tnlebcslnln ça

maşırları ile so!ra örtU ve peçeteleri ve ya
tak çarşaCJannın yıkattırılması açık mUna
kasaya konulmuştur. Muhammen bedeli 
4125 lira olup muvakkat teminat 310 lira
dır. 

!steklllerln eartnameslnl görmek U7:ere 
fakUlteye. mUnakasaııı için de 12. 8. 940 pa
za.rtcııl günll saat 15 de mektepler muha.sc-
bcclllğlne mtlracaııtıan. 14048 

Zayi - 1938 senesi haziranında İstan -
bul amerikan kolejinden aldıtym diploma
mı kaybettim. Yeni bir kayıt sureti çılra -
racfl(ımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Feyzullah Ülgür 2966 

ADLiYE VEKALETi 

Satılık eşya 

Adliye Vekaletinden : 

Adet 
6 
8 

Dört ayaklı masa 
Yazıhane 

Bala'da nevi ve censleri ve miktarları ya
zılı eski mefruşat arttırma suretiyle satı -
lııcaktır. 

Talip olanlarm görmek üzere her gün 
Vekllet Levazım müdürlüğüne ve almak 
için de arttırma ~ünü olan 3/8/940 tarihine 
müsadif cumartesi ~ünü saat 10 da mezkQr 
müdüriyette teşekkül edecek arttırma ae 
eksiltme komisyonuna müracaatları ilin 
olunur. (3966) 13941 

- -- -Ey!Ul içinde taşınmak üzere Yeni- : 
: şehir, Çankaya, Kavaklı semtlerinde : 
- kalorifer ve sıcak sulu geniş beş oda, -
: bir hol, bir hizmetçi odası apartman : 
: veya bahçeli bir ev aranıyor. Tele - : 
- fon No. 6921 Salilıattin'e müracaat. : 

~11111111111111111111111111111111111111,.. 

KİRE(.. KUM.. ÇAKIL 

.. MOZAYİK 
Ktltnhya namındaki kaymak klreı;ler1, 1 

sedef parlaklığı veren yıldız marka moza
yık, topraksız en temiz MALIKÖY kum 
ve çakı1lan. 

Sanayi caddesi Alt Rıza Ap. No: 6 Hn
seyln Orak ticarethanesinde bulunur. Tl. 
2078 21158 

• Piyano akordu ., 
Piyano konser akorderi ve tamirj 

mütehassısı Mina İstanbuldan gel-
di. Gar gazinosu Telefon 14-17 

2887 

Zayi - Ankara Maarif müdürlüğünden 
29/ 8/939 tarihinde aldığım ilk okul mezu
niyet belgesini kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı ilan olu-
nur. 

Ankara Altındağ mahallesi No. 518 de 
Mahmut oğlu Yusuf Başalan 2968 

Zayi - Ankarn belediyesinden aldığım 
2564 numaralı bisiklet pllikasmı kaybet -
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin bük -
mü olmadığı ilin olunur. 

Sami Solu 2967 

Odun ahnacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezinden : 
8. 7. 940 tarihinde yapılan eksilt -

mede 175 bin kilo odun için verilen fi· 
yat fazla görüldüğünden yeniden ek · 
siltmeye çıkarılmıştır. 

İhalesi 5 ağustos 940 pazartesi saat 
1(1 da yapılacaktır. Şartnamesini gör · 
mek istiyenlerin Kuru.-n hesap işleri 
direktörlüğüne müracaat etmeleri. 

,-A·~-f!·~·~·.!•l•~•dd•ck•si•~•!•k•a•in~,, 
Kooperatif binasının, geniş ve 
kullanışlı sekiz odayı muhtevi 
ikinci katı kiralıktır. 

Daire ve müesseselere çok el
verişlidir. Memurlar koopera-

Bakarl1ıklara yakın bir mahalde res
mi daire veya şirket ve müesseseler 
için elverişli 16 daireyi ihtiva eden 
Karanfil apartmanının tamamı kira . 
hktır. 

Talip olanların İş Bankasında Bir
lik İktisat Şirketine müracaat etme -
lcri. 2885 

LİNGUAPHONE' la 
İşinizden ayrılmadan, yorulmadan 

ve saatle bağlı kalmadan evinizde 
herhangi bir yabancı dili 6 ayda Jcu
laktan öğrenebilirsiniz. Dünya yü -
zünde 12000 ilim evinde resmen o -
kutulan metodumuzun tetkik ve tec
rübesi parasızdır. İstiyenlere mufas-

1 sal broşür gönderilir. J 
HAŞET KİTPEVl .., 

iKTiSAT VEKALETi 

Benzin alınacak 
lktısat Vekaletinden : 
Makam otomobili ile servis motoslklet

Icıi için (350) teneke henzin satın alınn
caktır. Tahmil tahliye ve belediye gazha
nesine kadar nakil Ucreti dnhll olmak üze
re tahmin edilen bedeli (1811) lira ( 25) ku
ruş ve muvakkat teminatı (135) lira (85) 
kuruştur. 

İhale 9. 8. 940 cuma gflnil saat (10) da 
levazım mlidUrlllğlinde toplnnacak satın al
ma komiııyonunda yapılncuktır. Taliplerin 
ııartnumcyi görmek ve % 7,5 muvakkat te
minatı yntırmak ilzere levazım mUdUrlU
ğllne müracatıarı illin olunur. 

(4043) 14014 

Bir daktilo aranıyor 
Geniş teşkilatlı ticari bir 

müessesede 

LİSAN BİLEN 
Ve seri yazan bir daktiloya 

ihtiyaç vardır. 

Posta kutusu : 

498 - Ankara 
Adresine müracaat olunması. 

2900 

Makinist alınacak 
Radyodifüzyon Müdürlüğünden : 
Sanat mektepleri elektrik kısmın

dan mezun veya bu derece tahsil 
görmüş elektrik ve radyo işlerine va
kıf makinistler ve makinist namzetleri 
alınacaktır. Talip olanların 1 ağustos 
1940 tarihine kadar Radyodifüzyon 
müdürlüğüne müracatları. 13960 

tif şirketi merkezine müracaat [ 
olunması. Telefon: 1428 

2929 , 

ULUS - 21. inci yıl.- No. 6816 
İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Mtlessese MOdUrU: Naşit ULUU 
ULUS Basımevi ANKARA 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfflfll~lf lf llllllllllllllllllll --
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Türkiye Demir ve Çelik 

Müessesesi Müdürlüğ·ünden 
Fabrikalarımızda külliyetli mikdarda ortayağ, kalınyağ ve 

istihsal edilmektedir. Bunlardan : 

1- ORTA KREOZOT YAôl: 

Mahrukat olarak yalnız başına veya dizel yağı ile muayyen 
betler dahilinde karıştırılarak kullanıldığı gibi hayvan dezinfe 
yonu ve umumi dezinfeksiyonda ve yıkama yağı olarak gazdan 
zol ayrılması, boya ve cila yapılması, toprak ve rütubetle te 
bulunan ağaç aksamının muhafazası, gaz yağı ile mahlUtta sıtrtı' 
cadelesinde ve. % 11 • % 16 (Karbolik) ve (Krizelik) asit ihti\1J 
tiğinden bu maddelerin istihsali için mevaddı iptidaiye olarak 

!anılması kabildir. 

FlYATI: 

Müessesemiz sahası vagonda teslim tonu TL. 97.00 (Doksan 
liradır. 

2- KALIN KREOZOT YAOI: 

Mahrukat olarak ve ayni zamanda ağaç travers, telgraf el~ 
ve saire gibi toprak ve rütubetle temasta bulunan ağaç ak 
muhafazası için ve dezinfekııiyon i§lerinde veya dezinfektör İ 
sali için mevaddı iptidaiye olarak kullanılabilir. 

FiYAT: 
Müessesemiz sahasında vagonda teslim tonu TL. 60.00 

liradır. 

3- ZiFT: 

Gemi, mavna ve sairenin ziftlenmesinde, katranla karıştırıl 
asfalt yol inşaatında ve bina tavanlarının rütubetten tecridi i 
tecrit malzemesi imalinde kullanılır. Yüksek tevettürlü icablo 
lasyonunda ve ayni zamanda siyah kundura boyası, rugan boyat' 
siyah yağlı boya, çini mürekkebi, matbaa mürekkebi imalinde Jı 
nılan is kömürü istihsalinde ve Briket kömürü imalinde kutl 
Yumuşak ve sert olmak üzere istenilen evsafta imali mümkÜ 

FlYAT: 

Müessesemiz sahasında vagonda teslim tonu TL. 10. ( on ) l~ 
Atakadarların doğrudan doğruya müessese müdürlüğüne fil 

caatları ilan olunur. 27~ 
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Muhtelif yiyecek ahnacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Erzakın cinsi Miktarı Beher kilonun 
kilo Muh. fiyatı 

Krş. Sn. 
Pirinç 

% 7,5 
teminatı 

Lira Krş. 

(Beypazarı) 5000 30 00 112 50 
Kesme şeker 3000 42 00 265 50 
Toz şeker 6000 38 00 
Bt'yaz sabun 2000 45 00 106 50 
Yeşil sabun 2000 28 00 
Süt 6000 20 00 16~ 00 
Yoğurt 4000 25 00 

Münakasa 
tarihi 

31.7.940 
31.7.940 

31.7.940 

31.7.940 

1 - Ankara Polis Enstitüsünün 1940 mali yılı ihtiyacı için yu 
ve miktarları yazılı 7 kalem erzak açık eksiltme ile satın almaca 
min edilen fiyatlar, muvakkat teminat miktarları ihale gün ve 
zalarında gösterilmiştir. İhale polis enstitüsü binasında müteşel< 
yonda yapılacaktır. 

2 - Bu işlere ait şartnameler polis enstitüsündeki satınalma 
nundan parasız verilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler teminat makbuz veya bank• 
ile 2490 sayılı kanunun 2 ve üçüncü maddelerinde yazılı belgeleri~ 
tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3775) 131 

ŞOFÖR VE İŞÇİ ARANIYO~ 
Balıkesir Etibank Garp Linyitleri işletmesinden : 

İşletmemizin Soma ve Değirmisaz şubelerindeki ihtiyacırnıf: 
resimden anlar tesviyeci tornacı ve kazmacıya ve kamyon nakli 
da çalışmak üzere 3 şoföre ihtiyaç vardır. Taliplerin işletme 
zine müracaatları rica olunur. zg30 

.:!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
-

YENİ MEVSİM İÇİN ----
-

KOK KÖMÜRÜ 
----
--= Satıılarına baıladığımızı sayın müşterilerimize ar~J -_ FİYAT : Vagonda teslim tonu 23.30 lira ( asgari bir val°~ = Depoda teslim tonu 24 •• lira. 

Vehbi Koç ve ortağı; Ulus meydanı. Ankl'\ra. Telef 
3450, 3451. 3452. . 
Ankara Memurlar Kooperatifi; An af artalar caddeflı 

------
_ kara. Telefon : 1428· 
- Bilumum evlere ve kaloriferliklere teslimat yaparız Satış!' 
=: peşindir. 2446 
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YENİ SİNEMA 
Du gece saat 21 de 

AŞK TlfüZİHANgst 
Ba.:;ıtan bnşa renkli 

şaheser 

Saat: 14.30 - 18,30 
aeansıan 

BAR KADINI 
Saat: 16.30 seansı 
GAİP CENNET 

ŞEHVET KURBANI 
Türk taheseri 

HALK SiNEMAsı sus si Mf~ 
DugUn bu gece 

2-l kısımlık bllytlk 
macera tekmili birden 
İZCİLERE İMDAT 

Bu filme mah.sus Rcans 
saatleri : 14.30-17.30-21 

Saat: 12.15 te ucuz 
matine 

PRENS BUBUL 

Harna11ıönil açık hava 
YANTK ESİRE 

Türkçe sözlU arapça 
şarkılı 

YENİŞEHİR PALAS OTELİ Ankara Atatürk 
bulvarı Tl 1 3949. İstanbul Şubesi Açılmıştır 

ı 

s 


