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~Yanın Arnavutluktan SelAnlğe 
Ilı ek teşebbüsilnde bulunması 
t linıaıı daha kuvvellldlr. Nite
IS tın, Arnavutlukta Yunan hudu
t Una mühim miktarda İtalyan 
>1':._VVetJeri tahşit edildiği haber ve
""'lllektedlr, İtalyan matbuatı mü
~diyen Yunanistan aleyhindeki 
tteırıyatına devam etmektedir, Za
)' n Akdeniz hAklmiyeti için ital
~nların Yunan sahillerini de el-

inde bulundurmak istemeleri 
ltıllhtımleldlr Bu sebeple biz. Ro
ltıan1adan s~nra mihver devletle
~n Yunanistana doğru bir .ııe~i 
lreketine teşebbüs etmeleri ıbtı

~alini daha kuvvetli buluyoruz. 
aaınarih vaziyet henüz aydınlan
~ değildir . 
.......... 
il. Zekeriua SERTEL 

l omanyanın Almanlar tara-

.. 

•• '""*" •• .,~ ... 

fından işgali günden gune 
- lllıniyet kesbediyor ve bütün 
·~Ya matbuatında bir çok td

"e tahminlere yol açıyor. Bil.' 
İngilız matbuatı bir kaç 

Ur bu mesele ile meşgul bu-
lı)or. , Büyük Elçi, vazlf~~ne tayin ~d ildiği zaman, Rel~ld~~hurumuza 
~drada çıkan "Times,, gaze- itimatnamesını vermek uz ere Çankaya koşkunde 

bu münasebetle yazdığı 
lnakalede ileriye sürdüğü tah. 

r, bizi doğrudan doğruya 
ar ettiği için, üzerinde dur

z faydalı olur. kanaatinde. 

~İtrıes'In askerl muharririne 
ltomanyanın işgali, Bren.. 

de verilen kararların tatbika
~ lit ilk adımdır. Asıl hedef, 
)'anıarın Mısır taarruz;una 
~dır. Bunun için Almanlar 
laanstanı da işgal edecekler. 
İ ~nra Suriyeye kadar ~na. 
~. ';lıerinden yol açmak ıste
.. ~erdir. Fakat burada Türk 

· tı ve kuvveUi Türk ordu. 
~ karşılaşacaklardır ve bu 
~ torlamak o kadar kolay de. 

Ankara, 12 ( A.A.) - Başvekil Doktor Refik Saydam 
bugün saat 11 de Romanya Büyük Elçisi Bay Cretzescıl
yu kabul. etmiftir. Romanya Büyük Elçisi Ba§vekillmize 
arzı veda etmiftir. 

Afrika Harbi 

BINGAZIDEKI 
ÜSLER 

BOMBALANDI 

Hava Harpleri 
ı;}. \o 

lngiltereye 
Hava Hücumu 
Devam Ediyor 

~im askeri mütehassısmıızın 
'ni de Times askeri muhar- Limandaki o~ Gemiye Alman Askeri 

' mütalaalanna yakındır. "S 

0lılu!~~~:~. ;:h!~~~!,fu de Bombalar Düş~ü Hedefleri Bombalandı 
den s·uriyeye inmek iste. Kahire, 12 (A. A.) _ İngiliz ~~dra, 1~ (A.A.) - Hav~ ve 
· ihtimalini tetkik etmekte, hava kuvvetleri kumandanhğının Dah~~ Emnıyet nezaretlerınin 

t bu yollardan birincisi üze. tebliği: "Evvelki gece İngiliz ha- te?,ligı: .. .. .. 
iki milyon süngü bulundu- va kuvvetleri Bingazi'deki aske- Bomba. yüklu ?.uşman avcı 

Evvelce Ambargo 

Konulan Mallar 
Serbest Bırakıldı 

Almanlara Göre: 

Japonyada Sovyetler 
ile Uzlaşma ve işbirliği 
Havası Esmiye Başladı 
Vaşington, 12 <A. A.> - Birle. 

sik Amerika hükumetinin Sov. 
vetler Birliğine ait olup evvelce 
ı.ı.mbarı.to konulan vedi milvon 
dolar kıymetindeki makineleri 
serbest bırakmıstır. Bundan baş.. 
ka Birleşik Amerikava ait ve 
mt"Cmu hacimleri 100 bin tona 
b:::liğ olan sahnnç .(ı!emilerinin de 
Scwvet Rusva tarafından t~hb 
edilerek kullanılmalanna deniz 
komisyonunca müsaade edilmiş. 
tir. 

SOVVET - JAPON 
MUNASEBATI 

Tokyo. 12 (A. A.) - D. N. B. 
ajansı hususi muhabirindf!n: 

Matbuat. yeni Japon sefiri Ge. 
ner.-1 Tatakave'nin Moskovava 
hareketi münasebetile. iki mem. 
lP'!f Pt arasındaki miinasE'b'"tl .. rirı 
ıslahı lüzumunu yeniden kaydct
miktedir. Bu arada Tokyo Nişi 
N'i•d Paz,.t,.sf 1\ıfolotof'un bir A 
ğustosta irad ettiği nutukb prens 
Konove'nin ve Matsuoko'nun üc 
taraflı paktın akdi münasebetllP 
vaptıklan beyanatlar.n Sovyet. 
ler Birliti ve Japonyada )>ir qz. 
Wiaalia,iiıtiiıllii ....... ·~ 
vade hadbn oldu~nu milşahedP 
etmektedir. Matsuoko'nun vali. 

(Sonu. Sa: ! SU: 3) 

1ı:in Almanlann bu yolu zor- ri hedeflere karşı hücumunu mü- tayyarelen, çok yüksekte~ uça-
~a~acaklannı, Yunanistanı ak' l' ı rak Londr taka ı d bır çok 

J te ıp, ımanda bulunan depo ar • a mın sn a Moskova, 12 (A. A.> - (Tass): 
~ile ise hedeflerine varama. da büyük bir yangın çıkmıştır.t.l'c noktalara bombalar atmışlardır. Sovyetler Birliği ile Finlanda a-

Yeni Bir 
Sovyet- Fin 
An!aşması 

larmı söylemektedir. saat onra yeni bir hücum yapmış Kent ve Sussex kontluklarına da rasmda Botni körfezi hakkındaki 
~ Jf. Jf. olan diğer tayyareler, hedefleri. bazı bombalar atılmıştır. Şimdiye anlamıa dün MoırkovAdR Molotof 
q fzim kanaatimizce bu as. ni şiddetle devam etmekte olan kadar alınan haberlere göre, ölü \'e Finlanda elçisi Paasikivi a

keri mütehassıslann bi- b~ yangınlann ışıklan sayesinde ve yaralı miktan ve hasar fazl~ rasında imzalanmıstır. 
tahminlerinde, yani Al. kolaylıkla bUılabilmişlerdir. Li. değildir. Dört düşman tayyaresi. Metinde. bu anlaşmanın iki mem-

anın Anadolu yolu ile Mı. manda bulunan üç ~emiye tam nin düşürüldüğü tesbit olunmuş- leketln "emniyetlerini ve Baltık de
inınek istiyece~i hakkındaki isabetler kaydedilmiştir. Bir kı- tur. Tayyarelerimizden birisi ka. nl7ı bölgesinde barışı., temin arzusun

erinde, hata vardır. sun bombalar da askeri limana yıptır. da oldukları için aktedlldiii tasrih e-
defa böyle bir hareket, bir isabet etm;stir Dün akşamdan gece yarısına dilmektedir. Anlaşma derhal mertye-

ai,,ası• aksülameller dollrur. ITALYAN TEBLtGt kadar İngiltereye karşı hava hü.
1 

te girmiştir. Anlaşmanın musaddak 
J 

15 
d · f k d.. suretleri on gün zarfında Helsinkl'de l'lamzettir. Sovyet Rusya, İtalyada bir mahal, 12 CA.A.) - cumlan evam etmış, a at .uş- teati edilecektir. Anlaşma mucibince, 

ların Türkiye gibi dost bir "Tebliğ,, : şımalt Afrikada, motörlü marun gece yansından sonrakı fa Finlanda Aaland adalannı askerllk-
t elinde bulunmasını öte. keşif kollarımızdan birisi, düşman ta- aliyeti pek ehemmiyetsiz olmuş. ten tecrit etmeyi, tahkim etmemeyi 

· tercih etmiştir. Fakat rafından bütün teçhizatı ile bırakıl- tur. Hücumlar Londrayı istihdaf ve di~er devletlerin askeri kuvvet-
ra büyük devletlerden her mı~ iki tank almıştır, ediyordu. !erinin emrine vermemeyi taahhüt 
birisinin hakim olmasını Hava kuvvetlerimiz, Sldl • Barı;a- Londra bölgesinde bombardı. eylemiştir Aaland adalan bölgesinde 

' zaman kabul etmemiştir- ni'nin Şarkında, Matten - Bagus de man büyük bir saha üzerine va- ne Fin landa, ne de diğer devletler 
ar, Romanyayı işgal et- havacılık ve demlryolu tesisatını ve pılmış ve bazı evlerle mağazalar. tarafından askerf maksatlarla kulla

... e Karadenı"ze inmekle Elkasaba civannda düşman askeri te- d h t k b l t B' nılabilecek hiçbir tesisat yapılmıya-
y sL<ıatın: bombardıman etmiştir. a .~sara vu u u muş ur- ır calı:. askerf hava üsleri tesis edileml-

0\>ayı zaten kafi derecede Di,işman tayyareleri, Bingazi, Bar- ı otobust~. bu.!unan bazı yolcular, y~k, mevcut topçu mevzileri yıkı-
,.__:.de etmişlerdir. TecavüzlerL dia ve SidJ _ Barrani şehirlerini bom kısmen olmuş ve kısmen de yara. IAcPktır. S Qrkiveye kadar 'sirayet ettir. (Sonu, Sa: z, SU: 4) (Sona. Sa: Z, Sil: 1) ·-----·------

\u.~_&uretile Sovyetleri büsbütün 
~ etmekten içtinap edecek

tabmin etmek daha doğru 

~· 
\} llltat bizce Almanlan, A~a-
~ ~olunu düsünmekten bıle 
St~ecek en büyük amil, hu. 
~tfll'lnda yenilmez bir kuvvet 
'l' ilde bekliyen Türkiyedir. 
~ lirkıve Cümhurivet Hükume
~ Oledenberi. topraklanndan 
~ ?ttetresine bir düşman ayajV 
~ trnamıya, ve her hanei bir 
~"üze karşı mevcut maddi ve 
tı~~ bütün kudret ve kuvve. 
~ ll ?t'ıukabeleye karar vermiştir. 
~ıı lt?ıederiz ki. bunun böyle ol. 
~11~nu artık bütün dünya öğ. 
~ tl:ıi~tır. Daha Garp cephesin. 
1-.,., bütün varlıklarile mesınıl o. 
~11\lmanların burada baslarına 
lıııı e bir ıaile çıkaracaklarını 
~in vanlıs olur. 

","rtur tein biz. Almanvanın 
d!Jr"" ıtitmek icin manialarla 
~~~ Anarlolu volunu tercih ede. 

tU zannet,.,lvnnız. 

h + * .. ,. 
q ilce Romanyanın lşıall tı!l-'"· 
~ Brenner mülakatmda ve. i . : ~ :. f~ ':l'. · 
' karann neticesidir. Buka- f ~ -~.. · . 
!lJ.~l'tn !le olduğunu he~~ kati . • · ; ; ~ . ' , · .. ·." 
~ ~ bılmiyoruz.~a~ hadise- ~· ~ · >'-l" &eyrlnden ve ~e ıw.. ·· -1-;- -

lrıatbuatmın ne atı~ • · . · 
(Sonu, Sa: ı.:Sfl: 3) !ng!Uzıtl\ Mısırdaki kuvveUcrlnl arttırmaktadırlar, Resmimiz fskender~e7e 7apılan bir Dıraa ın-termektedlr, . , .. ~ 

TOKATLIYAN OTELi 
Hergün Meşhur 

Erna ROS·ELL 
KADIN ORKESTRASI 
Öğle - Akşam - Gece 

Muhtelit membalardan gelen haberlerden, Brenner mülAkatında, mihvercilenn harbin sıklet merkezini Akd 
niz~ ve Afrikaya intikal ettlrmlye karar verdikleri tahakkuk ediyor, Esasen Re.manyaya karşı yapılan son b• 
rekAt ta bu husustaki haberleri teyit ediyor, Haritamız yeni harekata sahne olaca~. anla§ılan Yakın ve O 

Şarkla, Cenubu Şarki A vrupasmı gösteriyor. 

Alman Askeri Askeri Vaziyet 
Heyetleri 

B .. k G ıd· ltalya:ılann Selan ğe u reşe e ı , .. 8. H k t 

Times'e 
Mihvere ilerin 
Hattı Hareket 

Almanlar. Yüz Elli 
T ayyarelik Bir Filoyu 

Romanyaya Gönderdi 

lngilizlere Göre: 

ltalya da, Romanyaya 

T eknisiyenler 

Göndermek Üzere 
Bükreş, 12 (A.A.) - D. N. B.: 

Romanya hükıimetinin talebi ü
zerine Rumen o'rdusunun talim 
ve terbiyesine yardım edecek o. 
lan Alınan askeri heyeti azası 
bugün öğle vakti Bükreşe muva. 
salat etmiştir. Gar Alman ve Ru
men bayraklarile süslenmişti. 
Başvekil muavini ve lejyoner 
hareketin kumandanı Horia S ima 
ile Hariciye Nazın Sturdza, Ge
nelkurmay reisi General Joniti 
ve bir çok yüksek rütbeli subay. 
yar garda hazır bulunmuşlardır. 
Keza Almanya ve İtalya elç.leri
le İspanya ve Japonya maslahat. 
güzarlan ve bu memleketlerin a. 
taşemiliterleri de garda idiler. 
Trenden evvela Alman askeri he
yetinin reisi General Hansen ın
miş ve Alman elçisi tarafından 
Rumen subaylarına takdim edil. 
miştır. 

Garın aalomında Genelhrmay re
iai General Joniti bir kaç IÖZ söyli-
7erek heyeti General Antoneaca adı. 
na ıelhnlamı,, pek uzak olmryJD bir 
mazide iki ordu arasında luıydedileıı 
teşriki mesaiyi . hatırlatarak ba•lıy~r 
yeni devrenin o zamanki mavaffakı· 
yetlere müncer olcatı iipıldinde ot
duluna bildirmi•tir. GeneraJ Hanaen 
bu ıi!lere tetd:kür etmiı ve Alman 

fSonu; Sa: Z. Sü: 1) 

ita yanın 
Po Ordusu 
Seyyal im:ş 

Bu Ordu Arnavutluğa 
Veya 12 Adaya 

Derhal Nakledilirmiş 
Roma, 12 (A. A.) - Po odusu. 

nun Mussolini tarafından tcftis 
nakkında tefsiratta bulunan StE> 
tani ajansının diplomatik muha • 
'"İri ııu satırlan vazıvor: 

"Fudutlan müdafaa vazifesJle mQ
ııtellet olmıyan Po orduau manevra 
kabllıyetfnl ve istisna! muharebe ınıd 
re•\ni haJz blr ordudur. Bu ordu müt
htı ıurett• seyyaldlr İtalya, ltalya
da vı. denlzaşın arazisindeki lı:ıtaa

tından milstakll olarak bu orduyu 
her an gerek ltalyada ve •erek de-

(Sonu, Sa: Z, Sil: 6) 

Jo~ru ır are e e 
]rçmeleri Muhtemel 

Romanyanın Alman kıtaları 

tarafından işgalinden dolan yeni 
\•azlyet h41l aydınlanmarıiııtır. ' 

Alman askerleri, Rumen top
raklarına cirmekte devam etmek
ıedlr. Kalas'da bir İtalyan mü
tehassıs heyeUnln bir bava ilssil 
tea!ı ettili haber verilmektedir. 
DQn BQkrefe bir Alman ukerl 
~--- ....... MUttiılwt •lrADI 
taraıandan kar,sılanm11tır. llo-
manyaya celmekte olan Alınan 
kuvvetinin ilç, dört yüz blnl bu
lacat. söylenmektedir. 

Almanlar, Cenubu 
Şarkiye Doğru 

ilerleyiş Hazırlığınd 

Asıl Hedef: Süve 

Bunun için, 

Almanlar, Calac'ı alıp Kösten
cede bir deniz üssü vOcude geU
rirlerse Roman;yanın deniz kuv
vetlerine de talk olacaklar de
mektir Roman7anın Karadeniz
deki kuvveti Uç muhrip, dört tor
pido, bir denizaltı gemisinden i
barettir Bu donanma ile hiçbir 
ır yapılamaz. Fakat Almanya, 
Tuna tarlklle Karadenlze, deni
zaltı gemisi ve sert motörbotlar 
getirebilir, Bu suretle Karadenlz
de küçük ve seri gemilerden mü
rekkep bir filo bulundurabilir. 
Fakat bu filo ile de Karadeniz
de fazla bir iş yapamaz; hele 
Sovyetlerln Karadeniz filosuna 
karşı duramaz. Yalnız Karade
nlzde münakaleyf güçleştirebilir. 
Fakat bunun netice üzerinde bü
yük tesiri olamaz. 

ve Yunanistanı T ehd 

Hareketi Mevzuuba 
Londra, 12 (A.A-) - Breniı 

görüşmesinin muhtemel ne 
leri zaviyesinden m~hede 

1 len Balkan vaziyeti, İngiliz 
katinı çekmekte ve Hitle 
M ussolini 'ye Boğazlan, Orta 
yayı ve Süveyş'i vurmak 
Balkanlan askeri işgal altına 
mak niyetini bildirdiği b .... ~ 
Berlinde bitaraf menballarCMI 
gelen raporlar, gazeteler tar: 
dan, Times'in diplomatik m 
birinin tefsiri ile birlikte ikti 
olunmaktadır. Times'n tef8lri 

Mısırda İtalyan kuvvetleri
ne yardım için Almanların 1400 
kilometrelik blr mesafe katet
me)': zahmetine katlanacaklarını 

zannetmek ise, biraz garip görü
nüyor. 

Bir taraftan İtalyanlann Arna
vutluktan Yunanistana karsı as
kerı bir harekete geçmesi ihtima
ı:nden bahsolunuyor. • Amavut
tukto. Yugoslav hududunda bu
tunan İtalyan kuvvetleri Yunan 
hududuna nakledilmislerdlr. Ay
nr zamanda burayıı iki fırka mo
törize kuvvet ıetirllmiştir. 

• Romanyanm işcali tamamlıın
drktan sonra ltal:vanlann Yan'8 
veya Sellniie doiru bir ha

. (S0na Sa: ! SU: 6) 

C:ur: 
"Bu tarzdaki asker! sırlar 

mumiyetle kolayca keşfol 
maz. Bu gibi haberlerin s 
nı. başka planlan gizlemek 
bızzat Almanlann yaymış o 
da muhtemeldir.,, 
Şu cihet kayda şayandır 

şımdilik İtalyanın Yunanıstan 
ıerine tazyikı fazlalaştırılm 
tır. Mihver devletlerinin hattı 
re.keti ikı türlü izah olunab 

1 - Cenubu şark iye doğru 
leyiş kıırarlaştırılmıştır ve 
ilerleyış hazırlık safhasındadır. 

2 - Bahis mevzuu olan 
kan m".-nleketlerine, bilh 
Türkiye ve Yunanistana karşı 

(Sonu. Sa: Z. SU: S 

Ankarada Bir Çocu 
Islah Evi Yapıldı 
il - 18 

Çocuklar 
Ya, Arasmdaki Mahkum 

Buraya Sevkedilecekl~r 
Ankara. 12 (TAN muhabirin· 

den) - Adliye Vekaleti şehrımız. 
de Kalaba köyünde 250 k~ilik 
bır ıslah evi yaptırmıştır. 

Bu ıslah evine memleketin her 
tarafından 11 . 18 yaşında oları 
ve 6 avdan fazla ve 8 seneden 
noksan · mahkUıniyeti bulunan 
mahküm çocuklar sevkolunacak
tır. 

Halen Kmlcahamamda bulu
nan 150 kadar mahkum çocukla 
diğer yerlerde 50 kadar sıra bek. 
leyen suçlu çocuklar bu ayın so-

nunda buraya gelt'<'eklcr-:tır. 
Bu çocuklara ıslah Pvtndı.: 

zihk kunduracılık ve mıı::ın 
tuk gibı sam .. tl:ırla okumili': 
vazmak öğrNİiC<'C'lt. ve bir 
mektep tah!>ilinr yakın m:ıllı 
sahibı olmo.ları"lc. <'c>n::ı!ı.r.;l\t 
YENi HAPISHASE niNA 

YAPILIYOR 
Ankara, 12 (TAN Muh3b;rt t:•1 

yor) - Adliye VekAl~tl. mcmıc 

hA~:sharıeler inse~l h"kltı:l:: li<ı 
url•ldanrıı lkmıtl r.trtıi"- ve t-: zı 
takalara fıııal17etc g~n.iş 

(SonN. Sa: ! ~:;. 11 



G.Sarag - Beşiktaş 
Maçının Bugün 

Yapılacağı Şüpheli 
iki Klüp Arasında Bir ihtilaf Çıktı 
Lif maçlıınnın en m!ihim müsaba

:.alarmdan biri olan Galatasaray _ Be
ktaş karşılaşmasmın bazı mali sc-

>epler dolaytiile bugün oynanmaması 
nuhtemeldir. Dun aktam geç vakte 
tadar Galatasaray idare heyeti maçın 
ynıyamıyııcağı:nı soylemekte idi. th
ı•afm halledilmesini temenni ederiz. 

Oalatasary - BC$iktaş maçından baş 
ta bugün Şeref stadında Altıntuğ ile 
nanblaspor, Vefa ile Beyoğlusporan 
>yunlan vardır. 
Kadı'köyünde de Beykoz Ve Fener

>ahçe ve Siıleyıruıniye ile Topupı 
.Jupieri karşılaşacaklardır. 

Galatasaray _ Beşiktaş, oynadıkları 
akdirde bu maçı Beııiktaş kazanırsa, 
ıg maçları liderliğine devam edecek, 
.ıdatasaray galip gelirae; iyi bir mev
ti edinerek, ileriye emniyetle Kidebi
ecektir. 
tıti takım da Feııerbahçeye k&lliı 

•or'u maçlar çıkarmış. Beşiktaş ga
p gelmiş, Gnlııwaray da, üınlUer hi-
;ıfına olarak, berabere kalmıştı. lk1 
afta e\'\'el Galauısarnyın kuvvelli 
umı Fenerbahçe karşısında muvaf
k olamıımış dahi ols:ı, bugün Beşlk-

Jşa karşJ muhııkkak ki, yüksek bir 
J neviyat ile çıkııcaktır. 
Çünkü, Beşiktaşın haf hattı Fener

.) hçe haf hattından daha aşağı ran
;iı:nıın vermekte, bu yilzdcn Gündüz 
le Bodur! dcmarke kalmak imklinı-
' bulmaktadır. Bcşlktasın hep genç 
!tın elemanlan, Galatıısarayın çok 

y1 futbol oynıyan atak santrforu 
ıı:arşısında zor tutunacağa benzemek
edir, 

Galatasaray mOdaCıınsına da, Sere! 
e Hakkı gibl kıymeuı oyuncular 
~arşısındn, epey iş duşccektir. Bekler, 
$kiden olduğu gibi, açıklarla meşgul 
lup, içler! haf beklere bırakırlarsa; 

bet etmlıı olurlar". 
Galatasaray takımında, bugiln bir 
lihsizllk eseri olnrnk knleci Osmn-

ıın oynamaması, ihtimali kuvvetlidir. 
u bakımdan Beşiktaş forvertleri, 
.ıha emniyetli şut ntmnk m·nntajınn 

nallktirler. Bek hattında Adnnnın 
:la ye:- alacağı söylenmektedir. Ga· 
atasnray böylece uzun vuran bir 
:>eke ka-.; uşııcak, ilstellk Sııllm de s0-
<1Ui akışlarlle snğaçıkta müfit ola-
·aktır, 

Beşiktaş takımının Hakkı ile Şerefi 
e •• de oynatmak sureUle Gündüz ve 

Boduriyl tutmıya çalışarak, müdafa
ına yardım ettlreceli akla yakın 
lmcktcdlr, Bu taltdlrde Beş!ktnş 

:inha ziyade pnsif blr oyun tuttum
.ık ve genç oyuncuların Galatasaray 
aleslne dalışlan her halde pek sı 
llrnıyacnktır, Beşiktas muavinlerinin 
ugün iyi bir oyun çıkarmaları lA
ımdır. Ancak bu takdirde, Gnlntasa
.. y akınlıırı durdurulur ve Siyah -

'Beyaz forvertlcrl ıı, i oynıyııblllr. 
Gnllblyet için, Galatasaray bütan 
kımına, Beşlkt~ ta Hakkı ve Şe-

Almanlar 

Romanya da 
(Başı 1 incide) 

ordusunun Rumen devlet reisinin ta. 
lehini memnuniyetle kabul ederek Ru
men ordusunu tecrübelerinden istifad, 
ettirmek için askeri bir heyeti memuı 
eyleditini bildinni&, kendisinin ve bü
ttin heyetin bu vazifeyi bütün kuvvet
lerile ifaya çalıpcaklarmı ilave etmi§. 
tir. 

General Hansen yanında Alman el
r;isi ve Alman ataıemiliterleri olduğu 
halde doğruca baş veklilete giderek 
General Antonescu'yu ziyaret etmiş, 
heyetin 40 subııyı da kendilerine tah. 
ıis edilen apartunanlara gitmiılerdir. 

HAV ACILIK HEYE1.1l 
Blikreş, 12 (A. A.) - Alman aske

ri heyetinin havacılık kısmı azası, Ge
neral Speidel kumandasmda, öüledcn 
onra, B!ikreş civarında Bancasa tay. 

yare meydanma gclmi3 ve tayyare mey 
danında, Başvekil muavini ve Lejiyo
ner hareketi liefi Horia Sima ile Gene
ral Pantazi, milli mildafaa müıtcşan 
Komodor İonesco, Genelkurmay ba~. 
kanı General 1oanitsio tarafından kar
şılanmıııtır. Komodor İonesco, Gene
ral Speidel'e hoş gcld!nlz demiş ve 
General Speidel de Alman Reich Ma. 
reşah Goring adına teşekkür etmiş
tir. 

150 ALMAN TAYYARESi 
RO~IANYADA 

Bükreı;, 12 (A. A.) - Reuter: 150 
Alman muharebe ve bombardıman tay 
yaresi dün akşama dofru bir gurup 
halinde alçaktıın uçarak Bükreş üze
rinden geçmiştir. Bu tayyarelerin bir 
kısmında Alman diğer bir krsmmda 
da Rumen işaretleri görülmekte idi. 

Alman askerlerinden mfirekkep bir 
grup büyük bir Alman nakliye tnyya. 
resi içinde askeri hava meydanı olan 
Bancrsa'ya muvasalat etmi15tir. 

Dun öğleden sonra sarayın 6nünde 
ki meydandıı birkaç Alman tayyare
cısi görUlmClstilr. 

Calns'dan gelC'n hııbcrlere göre, Tu
nanın deltasında şimdi iki bin muntn
zam Alman askeri bulunmaktadır ve 
civ •. rda 24 Alman vapuru sayılmıs
tır. Karadeniz limanı olıın Köstcnce
ye yüzlerce 1talyan muallim ve tek
nisyenin rnuvasıılatı beklenmektedir. 
Bu İtnlyanlar K6stcnce civarındaki 
Mamala hava meydanile deniz tay
yaresi üssüniln inşasına nezaret e
deceklerdir. _ 
&OMANYADAKI INGILIZLER 

J..ondra, 12 CA.A,) - Rcutcr: Ba
S(\n Londrııda resmen teyit edildiğine 
fllr:e, Romanyadn oturaa .-Wz te-

rdin tecrilbell ve yüksek oyunları 
y:ınmdn gençlerin iyi çalışmasına 
bakmaktndır. Beşiktaş çok gQzel bi
tirişi olan bır takımdır. Galatasaray 
da, son idmanlıırını mukavemeti art
tırmak gayesini istihdaf eden hııre
kcUcre hasretmlşlir. Bugün GalAta
&anıyuı gıı1ip gelmesi akla dahıı y.ı

kın ise de, Bcşlktnşın müstesna oyun
larından birini oynıyıınık maçı ka
ummıısı, hiç olmazsa, berııbcre kal
ması dn vAridi hatırdır. Maçı Ahmet 
~\dem idare edecektir. 

ASKERİ LİSELER AKASJNDA 
As~ri liseler arasındaki atletizm 

şampiyonaıırna dün sabah Fcnerbah
çe stadyomunda başlanmıştır. Müsa
bakalarda çok iyi neticeler alının?$. 
tır. Yüz metreyi Deniz harp okulun
dan Halit 11 saniye ile kuanmış, Şe. 
rif ikinci, Taran üçuncü olmuşlardır. 
Yüksek atlamada Kuleliden Nadi 17!
ile birinci gelmiş, ikinciliği Ragıp. 
üçüncülüğü de Mehmet ıılmı tardır 
Gülle atmayı Kulcldcn Hayri 11.98 
ile kazanmıştır. Nadi ikinci, Necrn; 
üçüncü olmuşlardır. 

Bayrak yan•ında Deniz lisesi 
birinci olmuş, Kuleli ikinci. Maltepe 
üçüncü gelmiıılerdir. Elde edilen bü. 
tiı11 dereceler yeni rekordur. 

ATI.ETLERİ.Mİ7.E zfy ArET 

Balkan oyunlarmda büyük bir mu
vaffakıyet göstermio; olan Tiırk atle
tizm takımı ve onu yetiştirenler şere. 
fine dün saat ı 7,30 da Parkotelde, Ge
nel direktörlük tarafından çay riya
feti verilmiştir. 

Bundan evvel klup başksnları ve baş 
ta antrenörleri olmak üzere milli atlet 
akımı $chir bandosu refakatinde Ga
latasaray lisesi bahçesinden hareket 
ederek ibideye gitmiı,ı ve bir çelenle: 
koymuıtar. Çayda vali ve İıtanbul 
komutanı hazır bulunmuşlardır. 

Gümrükler l\lüdiirlliğü 
Ankara, J2 (TA:\") - Açık bulu

nıın Gümrükler Umum MüdilrlClğüne 
tarife 5ubesi rnUdüril Pertev Duru 
tayin edilmiştir, 

·ı · .A ·D' Y .. O 
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BUGVNKU PROGRA~I 
18,50 Mllılk 

ı 9,10 Haberler 
9,00 Prozram 
9,03 MQdJı: 
9,lS Habttler 

ı9,4.S MDdl: 
9,30 Milailt 
9,50 Ev l::dını sutı 20,U MQzilr: 

• 12,30 Proıram 
12,U Mlidlı: 
12,50 Haberler 
u.o~ Mnztı. 

ı a,:zs Mlizik 

• 18,00 Proıram 
18,0J lıılll.zik 

20,30 Korııııma 
20,45 Mllzlk 
2ı,15 Korıuıma 

21,30 Mil.dk 
2ı,so MClılt 

22,00 Uaberler 
lZ,.SO Milzik 
U,25 Y arınlı:i proırarc 

bansı, İngfiiz Elçiliği tnrnfındnn, düs
man l~gall altında bir arazide kaldık
ları tııkdirde b~lıırına gelmesi muh
temel tehlikeden haberdar edilmiştir. 
İngilterenln Bükreş Elçıliğl, Roman
yayı terketmek 1.sUyen biltdn İngiliz 
tebaasım tahliye edebileceğini ümit 
etmektedir. 
Diğer tııraftan İngilterenin Bükreş 

Büylik Elı;isi Hoare, Rumen hükume
U fizasının birbirini tutmıyan beyıı
nab karşısında, yen! izahat almak i
çin daimi ısrarda bulunmaktadır. 
Bükrcş, 12 (A,A.) - Slyııst mah

fillere göre, İngiliz Sefiri, iııleri bir 
Maslahatgüzarıı bıraknrıık harekete 
hazırlorunnktadır. D. N. B. Ajansına 
g6re Sefir, General Antoncscu'nun 
bir sualine cevaben, "sizin yeriniz
de olsaydım, ben de ayn! siyaseU ta
klp ederdim,, derniaUr. 
Romanyedıı bulunan lnglllzlerin bü

yük bir kısmının p:ızıırtcsi akşamı 
Kö. tcncedc:n kalkacak bir vapurla lıs
tanbula hareket etmesi muhtemel
dir BUkr~teki Sefnret kadrosu tah
dit· edilecekse de henüz dlploınaUk 
heyetin hareketi mevzuu bahis değil-
dir. 

BULGARiSTAN iŞGAL 
EDiLMEMiŞ 

Berlin. 12 (A. A.) - "D. N. B.,,: 
Bulgaristanda sanki Alman kıtalan 
bulunduğu hakkında gıızetc hııberleri 
ve şayiaları tekzip _edilm~kte?ir. Be~
lin siyasi mahfillerı §U cıhetı tebarüz. 
ettirmektedir ki halen Avrupanm ce
nubu ıaı'ki memleketleri, yeniden İn
giliz propacandasına bir merkez teş. 
kil etmiştir ve bu propagandanın he: 
defi, endişe yaratmak, ce.nubu ~a.rkı 
milletlerinin sulh içindekı mesaısıne 
engel olmak ve Avnıpanm bu mmtııka
sında bazı memleketlerde halen vukua 
gelmekte olan kalkınmaya mani te§. 
kil eylemektedir. 

Bulgariıtanda sanki Alman krtala
nnm bulunduğu hakkındaki h:ıber, bu 
İngiliz harp propagandası çerçevesi 
içinde yapılmıştır. 

Aksi takdirde, Buliar kıtalannm 
Cenubi Dobrucaya girmesi münasebe
tile Alman fotoğraf ve sinemacılarının 
Bulgaristanda bulunmasını Londranın 
bir askeri tehdit te!Akki ettiğine inan. 
IT'8 ı,. Ilzun gelecektir. 

Hakim Çocukları 
Ankara, 12 (TAN) - Adliye Ve

klileti hesabına Hukuk Fakültesinde 
okuyacak hliklm çocuklarından lise 
diploma derecesi çok iyi ve iyi olan
lar alınacaktır. Hnkimlcrln kardeş ve 
kardeş çocukları da bu karardan is
tifade edebileccklerdir, 

~ 
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Yazan: 1\"aci Sadullah 1 

Vatam işgal altınn girmiş bir 
rnuhnrrir, hudutlnrı içine 

sıl,rındığı Tiirkiycdc, yazılarına 
talip bulnıııadığı için, kalemine 
müşteri arıyormuş. Knlcmde, ve. 
fasız bir köpeğin saılalmti var. 
dır. Yeni sahibinin eline geçti. 
ği andan itibaren, eski sahibine 
ait bütiin hatıralnrdnn teeerriit 
eder. Şimdi satılığa çıkarılan ka. 
lem, ihtimal vaktile, yer ~·üzii. 
niin en bii ·ük davnsına hi:ımt•t 
ctmi!itİ. Fakat yarın, o, yağlı bir 
ka..,np defteri iizerinde, alınan 
ve satılan etlerin kanlı ve basit 
hc>snbını da ayni sndnhntlt> tutn. 
caktır. Buna rağmen kalemin 
bir muharrir tarafından değil, 
bir aktar tarafından satılmasın
da hile, az ~ok hüziif'Jii bir ma. 
na gitli. Cünkü asırlar boyunca 
kıJıçlara kumanda etnıi~ bir sü. 
laleye mensup sayılun kalem, 
bir mektep çocuğu eline dii tiiğii 
znmnn, lrncayıp ta ki;pcklerc 
maskara olmuş biçare kurtlar ka
dar ıncrl nmet uynndırıyor. Bu. 
nun İ!;indir ki, bir knlcmin, lıcle 
bir mı•J.ıarrir lfırııftndan satılma. 
sında, insan dimağına iirperti 

Cümhuriyet abidesine çelenk koyan atletler 

,·eıen bir acı vnr. 
Cünkü fikir kavgasına meydan 

bufnmadığı için kalemini satan o 
yabancı muharririn mahkum oL 

doğu akıbet, bütiin kuv\•etleri 
tükenmiş bir zab'itin kıhncını 
(eslim etmesine benziyor. Fakat, 
keşke> bütiin knl<ım ~atı ları bu 
neviden, ve bö;\·lc aleni olsa! 

lslah Evi 
(Başı 1 incide) 

maktadır. Ayrılmış olan bir buçuk 
milyon liralık tııhslsntın 500 bin li
rası bu sene sarfedllecekUr Balıke
ıircie 375, Denizli ve Manls;da 300 er 
kişılik hapishanelerin insnsına baş
lnnmıştır. Boluda da Jhııle ynpılmış
tır. Bugünlerde binanın inşasına baş
lnnııcaktır Bu binaların ikmalinden 
sonrn Ellizık, Ağrı, Erzurum, Sıvas, 
Konya ve Çanakknlcde de 300 er ki
şilik hapishaneler yaptırılması ta
ka:T(lr etmlşfir. 

Binaların keşfi ve inşaat projf'leri 
hazırlanmış ve !hale edilmek üzere 
mahallerine gonderilınlştir. Bu bina
larda dokumncılık, kundura ve mat
baa atölyeleri bulunacak. mahkllmla
ra burada, bu işler öğretilecektir. 

MAARİF VEKİLi AFYONDA 
Afyonkarahisar, 12 (A. A.) - Maa

rif Vekili Hasan Ali Yücel dün akşam 
buraya gelmiş, geç vakte kadar vila. 
ldyetin maarif işleri üzerinde alaka. 
darlar ve öğretmenlerle görü:ımelcr

de bulunmustur. 
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Romanya HCidiseleri 

u us S yımı 
Saat 12 de 
Bi irilecek 

BUtnn Türkiyede üçüncü nüfus sa
yını önUmiizdekl pazar g\ınü yapıla
cak, sayım her yerde saat 8 de baş
layıp, azami saat 12 de bitirilecektir. 

l!l Birinciteşrln cumartesi gUnU 
değirmenler, fırıncılara şehrin iki 
günlük un ihtiyacına tekabül edecek 
mlktıırdıı un vereceklerdir. FırınlDr, 
cun.ıırte.:i gUnü sabahından pazar gc
cc.iJ ı;aat altıya kadar çalışacak, hal
kın iki günlük ekmek alabilmeleri 
temin edilecektir. Sayım, saat 8 de 
'başlıyacak, fokat halk saat beşten 
sol\'!'a bulunduğu yerden d15nrıya çı
kıımıyacaktır. Cumartesi gilnil akşa
mı nöbetçi olan eczahaneler, pazar 
günü de açık kıılocııktır. Sayım gilnU 
cenazeler top atılarak sayımın blttl
&i illin edildikten sonrn kaldırıla
bilecektir. ----
Adliyede: 

Mahkumlar Af için 

Müracaat Ettiler 
İstanbu: Cer.aevlndekl mevkuflar

dan biri, mevkuflar namına tabet
tirdiği birer ariza ile Cümhurreisl
mize, Adliye Vekiline ve Mebuslara 
mUtacaat ederek, Ciımhuriyetin on 
yedinci yıldünüıııii münııscbetile affe
dllmolcri temennisinde bulunmuştur. 

MAHKUM OLDU - Huriye ismin
de bir kadının zorla evine girmek is
terken. çıkan kavgada Yaşar isminde 
bıdnJ öldlıren Recep oğlu Mustafa, 
dun lklncı ağır ceza mahkemesinde 
12 t>Cne bir gün hapse mahkQm ol
muştur. 

TiCARET VE lKTI AT 
VEKiLLERi 

Ticaret VekiU Nazmi Topçuo"lu, 
dil:ı sabah Ankaradan şehrimize gcl
mlsUr. Vektl, burad::ı birkaç giln 
krudıktan ve tetkikler yaptıktan son
ra Ankaraya dönecektir. 

iktısat Vekili Hüsnü Çakır, dün 
Sümerbankta muhtelif işler hakkında 
izahat almıştır. 

K 1. S.A "" H A··B.E R L.E R 
(Başı 1 lnddeJ ITALYADA: 

çıkan m.fınayn göre, mihver dev- • Padova, 12 (A.A.) - Hıtıer ıençngı 
Jetlerinin Balkanlardaki hareket.. hcıretile hpanYol ıençlıfi heyeti bucUn Vene· 
}eri ŞU suretle izah edilebilir: di.k'e cideccktlr. Bulıar ve Macar l.cyctlcrl 

Hitler ve Mussolini Brenner de Romaya mQıcvecclhen Padouc'dıın aynlA· 

d Akd e. calı:tır. Rume11 heyeti Duce'nin anıı Ye babuı· 
mülakatın a, eniz hukfmiye- cin Prcdapplo'daki meumıı ziyaret cıtikten 
tini temine karar vermişlerdir. sonra Mlllno'ya ııidecekıir. 
du kararın tatbikatından olmak HL'lDİSTANDA: 
üzere, evvela Romanyanın işga-

K ed · Bomba:ır, ı2 (AA.) - Hint mOı!Drnın bir· 
lile Almanya r ar enıze, Selanik lifi cemiyeti rebi Mehmet Ali Jlnnı tarafın. 
yolu ile de İtalya Akdenize ine- dııu ueırcdilcn bir beyannamede Hindlsıanın 
ceklerdir. Romanyanın işgalinde blltQrı mlla!Gmanlan ı Jkinciıeırirıde "maııu. 
evvela petrol sahalarının emniyet man memleketlerin hlkimiyct ve lıtlkl!llerine 
altına alınması, saniyen Sovyet. )rapılaeak her tUrlil turruu kartı Hint DIÜS• 

IUmanlarır.ın difer mUıl!lrnan memle"etlcre 
lerin Balkanlarla olan alakasının kar§ı deri .. sempati hlslcrlne ler~Cm•? Ollt'ak 
kesilmesi gayesi takip edilmekte· aıere,. tu,.hllm tertip c:dilccefınl bıldlrmlı· 
dir. Romanya işgal edildikten ıtr. 
sonra Yugoslavyanm, hatta Bul. l<'RANSADA 
garistanın, artık Sovyet yardımı- • Lon4ra, 12 (A.A.) - Hllr Franm 
na bel bnğlamalnnna imkan kal- kuvvetleri umumi lı:ararglbınd•n verilen bir 
mamıştır. Binaenaleyh Almanya- teblifde uco.mıe 1ısyıe denitmektedlrı 
nın birinci gayesi tahakkuk et- '"Franttt UıtGva Afrlkau umum.t val!ıl Ge. 

neral de Larminat'lrı evvelki ellıı Belcika 
miştir. Konı.:oıu ıunumt valisi Ryl:marıı'ı zlnretln· 

Buna mukabil İtalyanın Arna• den aonra Lcopoldville'dcn hareketi mGttefık· 
vutluktan Selaniğe inmek teşeb. ıer ıchıne muu:zam tezahnrat• ıebeblyeı .ver· 

ml51lr. Rykmans ıo6:ırledill rıutalı:ta, Korı•oda 
büsünde bulunması ihtimali daha buluııan bilıQn Betçtblılann hfir bir Franm 
kuvvetlidir. Nitekim Arnavutluk- hQ!dlmetlrıln ınevcudivetlnl haber aldıklan n· 
ta Yunan hududuna mühim roik· man duyını:ıı oıduklan aevtııçıen bahscımtı· 
tarda İtalyan kuvvetleri tahşit tir. 
edildiği haber verilmektedir. İ- YUNANISTANDA: 
talyan matbuatı mütemadiyen e Atlna, 12 (A.A.) _ Bir ınrat ıecrfi· 
Yunanistan aleyhindeki neşriya. beai eana11nda Chloa torplto muhrlblrıln kau
tma devam etmektedir. Zaten ili patlamı1trr •• derıb kGç{lk rabiıl lllmfiı· 
Akdeniz hakimiyeti için İtalyan.. tllr. Başka nylat )"Oktur. Kral ve Ba1vclı:ll 
1 ısınterirı ailelerine bcJ>anı tazi:ıret etmlaJcr"'• 
arın Yunan sahillerini "de elle-

rinde bulundurmak istemeleri 
muhtemeldir. Bu sebeple biz Ro. 
manyadan sonra mihver devlet
lerinin Yunanistana doğru bir 
ileri hareketine teşebbüs etmele_ 
ri ihtimalini daha kuvvetli bulu. 
yoruz. · 

Maamafih vaziyet heniiz tama
men aydınlanmış değildir. Önü
müzdeki haftalar içinde Balkan
larda hadiselerin inkişafı bize 
mihver devletlerinin asıl gayele
rini anlamaya yardım edecektir. 

Amerika 
(Bnşı 1 incide) 

Afrika Harbi 
(Başı 1 jncide) 

bardıman etmiş ve beş kişinin yara
lar:masına sebep olmuştur. 

Tobruk limanına tekrar tnarnız e
dilmlşUr, Bu limanda hıısara uğrıyan 
gemiler vardır. 

Eritre'de İngiliz tnyyarelCl"f Assap 
üzerb.: de hilcumlar yapmışlardır. 
Bilytik mendireğin ucunda yangın 
çıkmı;, ve limanda bulunan binalar 
hasara uğratılmıştır. Assap - Dessle 
Y'>lu üzerinde bir otomobil nakliye 
koluna mltraly1Szle hücum edllınlş ve 
zayiat verdirilmiştir. 

ler konferansında söylediği nu. ki münasebetler yalnız salah bul 
tuk, Sovyetler Birligine Japon. makla kalmamalı, ayni zamanda 
yanın hakiki maksatlarını anlat. ınki~f etmelidir. Japonya Sov. 
mış bulunmaktadır. İki taraf an- yetler Birliğile devamlı. musli
Iayış ve samimilik gösterdikleri hane ve dostane bir teşriki me. 
takdirde iki memleket arasında. saiye varmak ümidindedir. 

Zelzele Mıntakasında 
y 

·Ti • 1 

pıl 

Tes • 1 

nşaat 

di di 
Umumi surette zelzele mıntnknlarını gösterir bir harita 

viicude getirilmiştir. Bu yerlerde yapılacak hususi '\'C resmi in
şnntın ,·nsıfları Nafia Vekaleti tarafından bir talimatname ile 
teshit edilmiş ve Başvekalete gönderilmiştir. BaşvekUlet nıtı. 
kadorlnra yaptıi:'l tebligatta inşn edilecek resmi hinalann yeni 
esaslar dairesinde yapılmalan ve hususi inşaat için de tavsiye. 
lcrde hulunulmnsını emretmiştir. Hazırlanan talimatta ahşap ve 
kugir binalRr en çok iki kat, tuğla inşaat tn üç kat olarak \•apı. 
labileccklir. KCiylerclc kerpiç bina in antına hatıllar ve direk. 
lcrlc takviye edilmek şartile müsnade edilecektir. Yeniden ku
nılacak Brzincandaki resmi binnlnr i~in bir milyon lira ayrıl. 
mıstır. Tamir edilecekler i~in de sekiz yiiz bin lira tahsisat ko. 
nulmu "ır. Nnfin Vekaleti yapı işleri dair<'si, hu kı!? mevsimin. 
de inşa edilecek hinalatm plimlarını hazırlamaktadır. Kesiflcri 
yıınıhn<.'a ihulc <'dilcrcktir. ,.. 

Müteferrik : 

Talebenin Tenzilatla 

Seya ati İşi 

Piyasada: 
""" 

ltalyaya ihracat 

imkanı Hasd Oldu 
ÜnJversltc \'e Yüksek Mekt~ tale- İtalya ile aramızdııkl kllring 'he-

bcsJnJn hil\•Jyet \'arakalarmı göster- sapları tasfiye edilmiş bir haldedir. 
mr.k suretile nııkil vasıtalarında tcn- ı Bir aralık İtıılyadan alacağımız iki 
zillitla seyahat edebilmeleri hnkkın- milvon llrayn k~dıır yükselmiıı, fııkat 
dnki Münakale Vek11leUnce yapılan son zamanlarda Italyadan kfığıt, kim
tctkikat bitmek üzeredir. VekAlet, a- yevt maddeler, boy~ ve ll?ç getirUle
ıaı ·ııll komisyonun öu hususta hazır- rek alncağımız tasfıye edılmlsUr. Bu 

lndığı raporun bazı noktaları hakkın
da izahat istemiş ve bu izahat Anka-
raya gönderilmistir. ~ 

suretle iki memleket arasında ticari 
bir tcvazun hasıl olduğundan, italya
ya ihracat fmklinları artmıştır. İtal
yanım bizden kunı meyva ve balık 
nlacaklnrdır. Nakliyat kara yolile ya
pılnc:nktır. 

h\>: 
liıllt 

ltı 

yo ~t 
Manlfııtura fiyatları illin edilJ~ 

ten sonra, piyasada bazı manU• lt 
çcşıtlerlnir. ortadan kaldırıldığı 
dlası üzerıne. Ticaret Müdürlü''l'.I 
rnkıpları dun manifatura m8' 
nnda tetkikat )'apmışlardır, Neti 
bazı manifaturacıların ı;eşitleri 

1 dığı nnl&şılmıştır. Bir manif..ıturS 'a 
carı diyo. ki: aıı 

"- · Tic&ret Vekaleti, fiyptlnrı ti 
bit otmiyo knrar verdiğı zaman. k 
çeşi: manifatura mevcuttu. Fakill Ş;ı, 
yat ltstcsl nylnrca tetkik edildi. d 
zambna kadar çeşitlerin mevcudtl Jı~ 
kendi. Liste illin edildiği zaman. ı.g 
yas~da bazı çeşitlerin olmamasıııl 
bil görmek l{lzımdır,,, 

Maarna!Jh, komisyonun flftn t 
fiyata manifatura satmıymnk, ç ~l 
ıerl ortadan kaldıran mağauılat 
lunduğu iddlasmdn ısrar cdilrllv 
dir. Bu ı;cşitlerin yerlerine yerli 
maşlar, basmalar konmuştur. 

Ticaret Mudurlüğü, çe itlerin.\ ~ 
llyl!ll mağazalar hakkında tabJ> r 
yapmaktadır. •b 

TEŞEKKÜR 
Scvclli .evcim l4aliyc 2 num4ralı 1 

lı:omiıyonu rciıılitlndcn cmekh 'Bay 
LQtfi Orurln cerci< cenaze meraslmıııd' 

hııı 
hi 

zat bulunmak ve cerek mektup ve tt 
taziye Hitfunda bulunarak lı:edcrlmcı l 
eden ehı bbo ve doıtlara ayn ayn tel' 
unutulma~ acılarım mAnl o'dufurıdan 1: 
aDk ranlanmm lb!A ırıa •ayın cazeteniıl~ l~Q 
utetlni rica ederim efendim. ti 

MCıevelfa Hasan LQıfi OrııcrJj 
s~niha Orscr ~ 

Yurttaş: 
Adcı demek kuvvet demektir. TQrlı: 

sunun ckılisb ve fazluız sııyıuru bl 

ıı 
i 

DÜNKÜ FIRTINA - DUn sabah 
bailıyan Gilndoğrusu fırtmnsı, lımnn
da bir ~arnr yapmamış, fnkı:t müna
kal!ıtı güçleştirmiştir, Birçok vııpur

lar ıskclclere müşküUıtla yanaşnbil
mişlerdir. Bundan başka, diln öğle
den evvel llmandıı fırtına yüzünden 
bUttın tahmil ve tahliye işleri uıma
men durmuştur. Öğle<\:'n sonra :fırtı
nanın kısmen hafiflcmcsile tahmil ve 
tahliye tekrar baı,;lnmı~. fnkat çok 
yavıış ve fırızalı devam etmiştir. 

ALTIN FİYATLARI - Son Un
lerde altın fiyatı yükselmektedir Dün 
sarraflarda nltın fiyatı 21 lira 8S ku- carckrlnl 6fretectlı:tlr. Bu ıebcplc 

Times'e Göre 
(Başı 1 incide) 

tehdit ve korkutma hareketidir. 
Çarpışmasız avantajlar elde etmek 

için hır tehdit ve korkutma harcke
Unln bahis mev·zuu olabileceği lehine 
aş:ığıdııki sebepler mevcuttur: 

''Dalkan taarruzunun nihııi hedefi 
Sth'eyş olduğunıı göre, şu cihet kııy
dcd lebillr k1, bu hedef uzaktır ve bu 
hedefe varmak için daha evvel, Av
rupa Tilrkiyesl, Boğazlar, Anııdolu, 
Suı·ıye ve nihayet Filistlndekı İngi
liz kuvvetleri gibi muazz.ım mnnia
larlıı karşılaşmak !111.ımdır. 

ZAMAN. MJHVERCILERIN 
ALEYH.1NDEDIR 

Diğer taraftan zaman, mihver dev
leUeri için sıkışıktır. Kış yaklastıkça, 
havalar daha ziyade fenalaşmaktadır. 
Umumiyetle pek pratik olmıyan mü
nııkal4t meselesi, sabotaj ihtimalle
ri!c daha ziyade güçleşmektedir, Va
ziyetin ink1şa!ları karşısmda, TUrki
ven1n ve YunanJstanın hattı hareke
U, sakin ve azlmk!ır olarak kalıyor. 
Esase; TOrikeynin ve Yuanistanın 
VDZiyetinin, mesela Romanyanın va
ziyetinden tamarnile başka olduğu bir 
coğrr'l hakikııtbr. Romıınyıı aşağı 
YUkan çember içinde bulunurken, 
Ttırkiyen!n ve Yunanlstanın genle 
deniz hudutlıırı vardır ve deniz, mih
ver devlcUerlnin müttefiki değil, düş 
manıdır. Çünkü Akdenizde lngWz 
kontrol{. hüküm sürmektedir, 
SOVYETLER VE BOGAZLAR 

SovyeUer Birliğinin hattı hareketi 
rok snril. değilse de, Boğazların mih
ver devleUeri tarafından kontrol e
dilmesini müsait bir tarzda karşılıı
mıyacağ! ve TUrkiyenin, icap ederse 
Ynpacağ, mukavemette Sovyetler ta
l'afından rnüskil!Ata maruz kalmıya
cağı kolayca tahmin olunabilir. Her 
ne sureUc olursa olsun, Almıınya bir 
tehdit ve korkutma hareketinde bu
lunsun veyahut Balkanlarda haklk1 
bir tııarruza geçmek niyetlnl tnsısın, 
T\lrkiye ve Yunanistan, bunn nasıl 
karşı koyacaklarını bilmektedirler, 
Birinci şıkta, oyuna düşıniyecekler, 
ikinci ş:.kta ise, kendilerini müdafaa 
eJeceklerdir. 

INGlLTERENIN V AZlYt."Tl 
Muhasamatın bidayetinde Almanlar, 

lngiliz hükQmetini Balkanlarda barut 
fıçısını atcıılemeklc itham ediyorlar. 
dı. Şimdi mihver devletlerinin, halen 
o zaman İngiltereyi tahtie ettikleri oe 
yi yaptıklarını ııöylcmen•r: tam zama
nıdır. Bunun sebebi de, İngiltere ilze
rine yapılan hücumlarm muvaffakıyet 
sizliğe ağramıs bulunmasııdır. Süven 
kanalını istihdaf eden p!An, Ccbelita. 
nk cihetinden bir nazirini ihtiva et-

ruştu. Halbuki bırkaç gün evvel al- tLKTEŞRıN PAZAR cüntı yapılııulı: 
tın 21 lira 34 kuruşa satılıyordu. Genel nQfu• a.;ıyımının colı: dotru •:>n l' 

HAVA GAZI FİYATLARI _ Ha- vemıulne ı;alı11t1alı:, bu i;i ulusal bit t~~ 
dev aaymak heplnulrı borcudur .• 

vagazı şirketi kömür fiyatlarile iııcı 
ücretlerinin artması dolayısile hava. DASVEKALET 1 

Iatatlstlk Umum MQdOrtGı1! ). 
gazr fiyatlarına da zam yapılması i~in ~'" 
belediyeye müracaat edilmiştir. !,;...------ _A~~i 

ltalvan Ordusu 
(Başı 1 incide) 

nizaşırı arıızide en uzak noktalara, 
meselfı Arnavutluğa, 12 adaya, Şımai 
Afrlknsına ve Habeşistana kadar scv
ke::lebillr,,, 

l'l'AL YA - lSPANY A 
DOSTLUGU 

Madrit. 12 (A.A.) - Dün General 
Frıınco'ya Anunziata İtıılyan nişanı
nın bilyilk riltbesinin tevdil müna
sobPUle yapılmış olan merasim esna
sı:ırla, Ger.eral Franco şu sözleri söy
lcmlşUr: 

''Faşist arkadaşlarımızın A!rika 
mcrnteketlerinde İtalyanın kahraman 
lık ıınnnelerinl tekrar etmekte bu
lundukları bir sırada askerlerinize 
ve Duçenlze karşı hissiyatı pek coş
kun bulunan milletimizin sizlere 
karşı olan tam tesanüdünü ifade et
mC'k isterim ... 

Askeri Vazivet 
(Başı 1 incide) 

rekete geçmeleri ihtimali pek te 
uzak değildir. Maamafih. Yunanis. 
tanm İtalyanlar tarafından vaki 
olacak herhangi bir tccavilz hare
ketine şiddetle mukavemet ede
ceğine şüphe yoktur. Çünkü İtal. 
ya, Arnavutluktaki kuvvetlerini 
kolaylıkla takviye edemez ve mev
cut kuvvetlerile de tek başma Yu
nanistanla döğüşemez. 

Bu sebeple Romanya iııgatinin 
şimdilik yeni hadiselere bir mu.. 
kaddime teşkil edeceği hakkında
ki tnhminlerin ne dereceye kadar 
doğru olduğunu ancak önümüz
deki hadiseler gösterecektir. 

mezse tam olamaz. Fakat İngltere, 
dikkatini her iki cihete de tevcih et
miş bulunmaktadır. 

YENİ BİR SULH iHTİMALİ 
Londra, 12 (A. A.) - Reuter a. 

iansmm diplomatik muharriri yazıyor: 
Stokholmden, Viııiden, Zürihten ve. 
Madritten tabiatile İngiltereye atfedi
len müphem 11ulh teşebbüsleri pyia · 
!arı gelmektedir. Bu gibi ,ayanı dik. 
kat şayialar ezcümle Madritteki İn· 
giliz aefirinin B. Suner'e beş mUhllr 
taıııyan bir zarf tevdi etmiş olduğu 
gibi tafsilitla takviye edilmektedir. 

Reutcr'in diplomatik muhabiri, müt 
tefikler bakımından çok ümit bahşo. 
lan bu ve buna benzer ııayia ve tema
yüller zikretmekte, müttefikler tara
fından bu yolda bir gQna temayül~ 
mevcut olmadığını bilhasaa bydeylc_ 
mektedir. 

~\ 

Hava arpleri 

lanmışlardır. 
DUu akşam Garba doğru ve k 

lık bıısarkcn Mcrsey kıyılarına lı 
bal. r ııWınıııtır. Batı - Şimalde ıJ; 
bırırnç şehır yeniden taarruza ~ 
mış. hasorlar kaydedilmiştir, jo$' . 
ca zayia~ azdır. ı, 

ALMANYA UZERIND:6 l t 
Londra, 12 (A.A.) - Hava ~ 

retln!n tcblil'!I. Cumayı cumart_
1 

!Jı 
b:ığlıyaL gece, fena huvıı şerli' ' 
rn.f:ıncn, Alrpanyada ve düşman l ~ 
o !tındaki arazide geniş askeri b~}~ 
tere hUcumlıır yapılmış, petrol ıı'J 'tl 
satı, :fabrikalar ve KJel'de, Hanı~ ~ 
da, Bremcı bn ven'de, W csennuıı- ..!' <& 
ve Wllhtılmshnven'de doklara tııll'tt: 
cdUmişUr. Birçok düşman hava ıf' 'il 
dnnlarJ du bombardıman cdilınij :&t· 

Rottcrd&m'dan -Cherbourg'a ı- ~~ 
Şimn. denizi ve Manş ıtmıınl 
itnraı tııarruzı.ımuz devam euııli 
Kayıp yoktur. 

TİMES BİNASINA BOMBtıV 
DUŞTU j 

IJC>ndra, 12 (A.A.) - Tlmes ~~ 
tcsinc nlt binalar üzerine dü~e!l lı 
ağır bomba, bllrolar dahilinde mil 
has:ırrıt yııpmış ve binaların il 
kısım~annda d:. bazı tahribat b~ u< 
getirmışti:-. Gazete inkıtaa uğr~~( 
sı:ıın intl§llr etmiye devam cyl J} 
tir. Basveidl C:hurchill, Timcs'I 
tişura devamından dolayı tebril' 
mi.,tir, l 

AL1\1A..VLARA GORE ~ 

Berlin, 12 (A. A.) - Alman ıe~ 
Alman tayyarclen tarafından -~~ 
bombalar, Londra'da geniş haY-
nıucip olmuştur. Yangınlar geec: k 
kabelı!i bilmisil hücumlannı yapıl'~ 
ğır muharebe tayyarelerine yol 
tenniştir. Orta ve ağır çapta bit" 

1 
> 

bomb:ı Thames kavsi ile Leytoıı 
bında büyük yangmlar çıkarıı1~ 
Bnttersey - park mmtakası ile ~ 
mes kıyılarında da müteaddid ja{ı 
ler muşahcde edilmiştir. Livc:r 
Bil'kcnhead ve Manchester erıd 
merkezlerine karşı da diğer büyü!: ı,; 
hütum yapılmı~tır. Mıınchester•dC!~ tıı 
lc-xandra limanının frigorifik ıes~,.; 
tında biiyük bir yangın c;ıkmı:ı "t ~ 
nada doklRrınrn sarkma dotru ' l 
lemiştır. Bundan başka, StanleY ıı \> 
nı ile Kanada dokları anısında dl t 
tok yııngmlar müşahede olunı11ll 
Liverpool - Bootle doklann:ı d~ 
betler kaydedilmi~ ve burada d' 
gınlıır c;ıkarılmıııtrr. 

Diiıpnan, dün cem'an 13 tayyar' 
betmiştlr. Bir Alman tayyaresi I>' 
tır. 
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Ticaret, Serbest Döviz Esasına Doğr 

~TaRvimden 
'~bir !:japrah 

1 ıcne 
6 Ay 
8 Ay 

2800 Kr 
1600 
800 

.. .. OZABARDAGI Gidiyor - Bu Hafta Neler Sattık 1 rıç erine eçiç 
D ış tica<et müna'"'b~tleri"'.iz- ı haya~1'da il!' defa olarak lsviç. / hipler meselesi yongmd • 

.. de, serbest dovıze dogr~ I re,. bırıncı planda gelmektedır. sonra, hatlllardo parlaya 
temayuller artmaktadır. Vakıa İsv.ıçr~yc kısmen Tuna yplu vası- u al tcft k knılcımlar g bı, ıırod 
harpten sonra, mamul ve ham tasıle 1hracat yapıyoruz. Matları- gen<.: çıtırdnyor. Mcslckdn~lardn 

• 
.ı;ır 

1 ARŞISINDA 
maddelern bazılarının serbest mız, 'l'unanın son limanlarından biri· 

. 
. 

d~vizl.e satılma~ı. umumileşm şti. hırı olan Hoşenburg a kadar git. __:. Canım şöyle bir gezme dô-
Nıtekım .akredıtıf h~sabıla, . b .z ~nekted~r Oradan da dem ryo_lu nu u khıbc ugra~ ıp hır brıç, ) n
de Amerıkadan 70 bın İng.lız lı- le Isvu;ıcye Se\·kC"dılmektedır. hut ur ı. hır poker ÇC\lflllCklCU 

ralık ham .deri, ve gene aynı he- Gıd:_n mallar şunlaı:dır: ne ıkar. di)or. 
. . .. . . • sapla demır almaya mecb:ır knl. • Tutun yağlı tohumlar, kuru Di crı c<'\ np , crivor: 
ır Amerıka unıversıtesın- y penbe avuçtu siyah ellerile ve mıştık. İtalyanlar da, kımyevi meyvalar, barsak, yumurta... _ ı ufakta kalnıı) or ki Bin. 

~Qrı. • den oozanm nası! yapıl- r·--- azan : ••• • • • ••ı küle batırılmış limon kabuğ'lc ma~de, manü~tı:ra gibi mad1ele- Ş md ~~ kadar Isv çreye, bu mal- lercc ıirı ıontı) or ıçtmıaı 
0

dem-
. Öme1· Rızcr nogrlll dığı sorulmuş. Demek kı _ şayet • uğduğu kırmızı bakır mangal; rlnı serbest dovız!e sat!Dak ~u- ~~rın ıçınden yalnız kuru mc~va len kliip bal cıbı kumarhane ;,-

hJik . . . . hoşa gider, tutuverırsc _ bu şark • R f •k H / •ı altında sıcaktan serilmiş baygın, susunda ısrar etmışlerdı Bu yuz. ı.e yumurta satılırdı. Acaba dıger luy•or. 
r ka dıumn ~~ır. tchlı.k~~ır. ıçkisi, ynkınd?, teş~kkül_. unsur- f e l Q l fakat memnun bir teki; kedı ... den .hcı iki memlek~t arasında~i m~ddeler de İsviçr~e .mi ist h!.fık Ev\ ela klüp kunıarluıne değiL 
~ h' t n hll\·lik· teh ıke. larının mahıyetını deg ştırme. ı Mangaldaki kaynayan güğümün klerıng anlaşması ışlemez bır edılıyor? Buna daır bır hüküm dir \e kumarhane• olınıırnahdır. 

Vt: ~u"ı.~u~~n ışsız kalma- me~l~ b~raber, tıpkı. 0 d~yarda • • • • • • • • • •••-•• • • • • • • •• pelikan kuşununkıne benzeyen hale .gelm şti. ~eti~~de ~u hesap- vermek ~lı;ıizde. de~ ldir. . Iloyle olmakla bcrnı)cr msan ha. 
Vıtıi gı 11~11 Alınan .~rdusu 1 feyız ıktısup edenler gıbı, zahıren içk' lerinden zevklerine uyanı soy-ı yayvan ağzından rehavet arttırıcı tan Italyanın bıze uç mılyon fıra Hafta ıçıne ikmcı derecede ıh. lidir. Her uıkit konu ulacak laf 

k 01/c.ttcdır • Knc.w~nı~yona başka bir huviyete gırecek, Ame- liyecekler, gene otomatık bir bir buğu dağılıyor havaya ıh-1 k.adar bir borcu vardı. ~faama- racnt yapt ğımız memleket Yu. bulunmaz. Vakit gcçlrmc.k ıçın 
!tun, t~:ın.~ı hılmc~' g!mız ~u rika.~laşacak! . . damlalıkla bozanın ıçine her bi- lamur, hatmi nevinden gevı?etici, fıh son ~yla_r içinde,. İtalyadan goslavy~ uçünciı derec~c ~o- oyun da oynnnabıl r. Fakat bu o
nı ~nha; m yaptıı::ı ,1ş, . b!r- .. Şoyle tasav.v.~ı: ett'm. Yenı rinden veya h~psinden, keyfe go. j yahut, karanfıl gibi teneffüsü ko- mal geldığı ıç ~ klerıng hesabın. manya dı Roı~anya?akı Kl:rmg yun ne olmalı? Bence kliiı>lc.rden 
~ ih cı. mcmle~ctlcrı 1~- ~unyada - ycnıl gı kalmadı, hay. ı re beşer, onar damla serpişt,re- laylaştırıcı bir ılık rayıha yayılı- dan olan alacagımız kalmamıştır. a laca~ mız tasfıye edılmezse ıhro. bri gibl ka\gah, poker gibi he. 

hir :r;~:1ır. B1! ~se. mu;;- lıce yıprand.~, ı~o~ınele~ı ~a! .- bi~ ceklerdir. Sıra, artık, içmeye ~e!-1 yor Son. zamanl.~~a mall~rımıza kar- cat gene nrtacaktır._ Bulgarıstana lecnnh, bakara •ıbi firaklı oyun. 

t 
l"ce ır ıs cı;:ı ır b od · · · tad Al 1 b .. d ·ı · t' 

l ed kyu b~u~ı ddcr_c_cld' e 1 bardayız; yuzlcrı kcmıklı, dışlerı ı mıştır. Garson kenardakı otoma. Yerdekı minderlere oturula-! §I serbest dovızle teklıfler artmak 

1 

da kuru meyva, yaglı tohumlar ları kaldırınnlı. Yerlerine ınillı 
tte~·e k • 

1
-. ğ-ı ... • anyo ası duvarları gıbı emay- tık saman sapı vazosunu önlerıne rak, fisto çevrilm.ş beyaz patis- . ır. man arın u yolda tek- gon erı mış ır. oyunlar kol malı. l\'Iesela hric ye-

İstW ~rsı ?n~ı nca so~- ye, erkek güzeli, fakat basit ka- • itecektiI"' Bu saplar bir mühen ka örtülü gaz iskemlesınin ışık lıfler yaptığmdan bahsedilmekte- İth I" H k ktJ . rine. knfivcli de diişii~or . katır 
~l'tik a dar~ :etın~.h~eçnıbe. · falı dört talebe uzun iskemlelere, j disJe kimyagerin uz~n pahalı te~ kaynağına yakın. fincan veva al. dir. Amerikalılar haşhaş tohu-

3 at are e erı lıoncuklarfıe oynnnan peciç, po-

1 
Ol' u u;ın mu rm 11' ı ı k b 

1 
.. · . ' · " mu g b" b dd I · · · d T · t V kT N · T · · J ile tt> k·ı d, d' F k t b eye acak nrını guç sığdırarak kıkatı nctıcesınde bozayı ı?.afi tı kol skambıl oynanmaktadır. 1 ı ~z~ ma e erımızı e ıcare e ı ı azmı opç~- lker yerınc de fıncan oyunu oy-

hal"t!k t~ e ~r. 1:
1 

a ~ 
1
11 konmuşlar. Barma.na: - "Boza: sıklet ve kesafetine nazaran en Erkekler entarili, kürklü takke. serbest dovızle almaktadırlar. oğlunun, Adana gazetecı.. mmsa fcnn mı olur? Geniş bir 

ı <" ınc ,::ırısı mcmı o d' l A b b · · b' '' ı·d· 1 k d ı ' Macarlar b Id t kl'fl rd le ·n .. led'ğ' ·· ak d \'e nı . • . h - ıyor ar. ca a u ısım ızdeki kolay en lezr:etli emebilecek ır er, a ın ar örme yün etek- ın u yo a e ı e e rı c ::;oy 
1 ıne gore, Y ın a masanın etrafına oyuncular di-

' bn ev~ımın f!-0\~1.Yc. nş· telaffuzunu muhafaza edebilecek tarzd~. bilhassa bu mayı için imal likli. dar pazen hırkalı başları bulunacağı hakkındaki haberler, İnffiltereden gelecek eşya, ithalat zilmis. Acaba yiizün hangi fin-
bllJ .... aor .uyn '.\'Ctnf.ı ~r '!:i sla- mi? Pek şüpheli. .. Türkün boza. l edilmişlerdır Üzerlerinde kabart ycmenilı veya namaz, bezlidir. henüz teeyyüt etmemiştir. piyasnmıza bir ferahlık temin cand~? Bulamavan para ko-..·acak Lı ··• H ıcnp e ırmış o a. · · • B"t" b ek · d k · l • "' ş"ı, lllih d 

1 
ti . C srnda, bozayı ıfade eden bır ağız ma mavı harflerle (Boza _ Spec: Kaybeden grup sonunda b.r çil u un u t lıflere bakılırsa. e ece tır. Ge ecck eşya arasında yerde mani sö) lemeye mecbur 

atlti Avcr eve ernı lekmt- dolduruculuk, koyuluk tokluk \al) kelimeleri ve (Made i~ us'- çeyrek ve bir k~ruo: feda edi-..or· pıyasada serbest dövize joğru ılfıç, boya, kimyevi maddeler, olduğu için hin lirnyn bıınko di. 
a ondüler ve Romaııva ile i a?nı zaman a son iki harfi saye. A.) işareti yazılıdır; .patentalidir "Vefa nekadarcık yer, Ali Efendi ır emayu goze çarpmaktndır. a ay u unaca tır. )Cn ka1antorun ka~hcdince elinı d" vruprıvn '\c n nn-ı d ' ' · · il' J ' b' t "1 .. k 1 b l k 
•lııdılar Şı' d' Ro • n 

1
•
1
- sınde bir yumuşaklık, hatta varı ve mucidi çoktan mılyarder ol gider. alıverir.,, Bu zamanda mallarımızın serbest ============== şakni,'lna kol UP ııınni söylemesi tııı . m ı ma ya e " . - d" . 1 lrn ~ • ·-diil'ler. mayho~Iuk vardır. Amerikalı bu. muştur. Dışarıda kar var. Karlı gece1ere ovız e satı asına taraftar ol. s S en hı•lecanh bir J.'Okcr partisi sey. 

atlyada Ne ;u s~~~=~~~~İi~:f::;~~:~. ~;;~ı';: birG::ı~s:'\~~!~!~.·~.~~z~~ğ:'. I ~~ı:~·.::.ç'./iı!~:~~:~~:b~:;.~~; :;::~:n~~;:.~~r;;;~:,~ r.:ı~~t~ği1d:i; l Askerlik işleri ! ~~!~cl<••• daha m·kli değil mi-
ıy0 l -- gında gunneleştıreeektır; bozalığı su sömi.ırecekler, sonra uzun is- ı daracık ığrı bugrü sokaklarda, devırde, en ıyı ~ey, .. mal~ karşı ~ (Papaz kaçtı) h:ıkaravı fadB!Iİ-

l' ar? kaJmıyacaktır. Sade telaffuzça kemlelerinden düşer s· tl etrafa sarsak ışık çembetleri ya- mal almaktır. Çunku pıyasanın Şubeye Davet le tclnfi eder. (Papaz kac;tı) da 

d 
• 'J } t d d ğ' ce me a a. k 'd f } b' m 1 ht' d Kadık6y Askerlik 1ube11ndcn: Kadıt•• tU• J' d k k l • • l ıı· egı , ezze çe e e şecektir. vacaklar memnun yetle 

1
• • .. yara g ı en cam ener i ır ha- a a ı ıyacı var ır. "

1 

e ın e oz a an sesının ga ız gı 
Ott.. E . l J ' r nı r'OS- l B h ~ı Ib k' ed 'k . besinde lr.a111lı (4305) yedek ıckiıind aınıf 
.. •anynyı nskcri işgal altı- .. mrı a an harman bir mermer termek için birbirlerinin karı7ıla. y~ ":~... u ayalet biraz sonra __ c .a u ı t arı. edıle~ t;:.rbest hesap m~muru Oıküdarlı 310 doğumlu HOaa· ıle tanınan mahut hay,·anı taklit 

.,.._tıa nlnınk isinin ~nlnız Al- kupten kalaylı bakır kepçe veya rına birer yumruk atacaklar, a. donuyor. bekle~enler, ucuna nir dovı_z~e. n:ıaı n~abıl~ek guçtur. E- mettir. oilı:ı Mehmet Numtinin pek kısa bir eder; bakara oyna)arak bir elde 
tı.ıı değil, iki mihver dc\'letl teneke mınrunkla yayvan, kalın 1 yaklanna çelme vuracak la boş makara baglanarak yukanki sns ıttbanle bır mu bade.le vasıta. umanda ıubcyc müracaatı ve ta,rada ise ••• varını yoğunu kaybeden de açık. 
')odan dl"rtıhtc olunduğu nn. bardakları dolduru_verccek mi?! bağıracaklardır: r ve odaya tutturulmuş ipi çekiyorlar, sı olan para ile ma! alamadıktan. 1.~n •:;<t~::iı':~~=:r.blldirilmui mükerreren tnn nçığn olmasa da içinden hama 
"ı;ı t, Almnnyn nsltcr. mü- Hayır! M?<lern tez.gahtar, acaip- _ Very delicious! kapı açılıyor, kapanıyor. Kun- sonra ... b~ para ne ışe yarar? Se~- kat i ııat edilen hayvana henze-
ııJ gönderiyor, memleket lik, hus!-1~ıy7t, reklam olsun diye, Boza Amerikada bö le ıçile. du~ala~ın ve pa~tonun üzerıne best dov~ze taraftar olanlar ela dı. , diğini mutlaka itiraf eder. O haL 

eki askeri üsleri işgal c- bu yenı ıçkıye mnhsus icat edil. cektir. y bırıkmış karları sılkelerken çı. yorlar kı : Nlcln herkes; de netice bir demektir. 
~ t:trol snhnlarım her leh. miş, meselô eski evlerimizin tah- kan ayak ve el sesleri... Nihayet - Mademki, beynelmilel mü.. Ben l:ıir bakıma göre papaz 

t, b· l'~, korumnk. i~in uğra. ta trabzan parmaklıkları şeklinde O sahne hayalimde silindik- ortaya konan kocaman bir pul şi- n~sebetlerde serbest dövize karşı ALEMDAR kaçtıyı bakaraya tercih ediyo-
't dır rivayete göre tahtcl- boğmak bo&ımak krome kadehleri ten sonra gözümün bnü. şe ... Bu mavimtrak, lekeli, sırça bır temayül vardır. O halde tica- ve rum ÇUnkli hiç olmazc;a oyuncu. 
'Yill e ~öndcriyor, İtalyanlar önlerine dizdıkten sonra torpil n.~ eski Istanbul, eski kışlar, kü- şişenın ağzı, şöyle bi.ıkulerek tut- ret umumiyet itibarile mal mü. M 1 L L -. ~ ıı para ka~ bettlrmeden anırtL 
\it~ rı\nyete göre, Kilstence. biçiminde, sımsıkı kapalı nikel çuk ahşap evler ve boza alemle- turulmuş renkli bir kağıtla kapa. badelesi şeklinden çıkarak, peşin yor! 
ter eniz ve hava \issü viicu- bir kabı var kuvvetile sallayacak, ri geldi: Oda, firdolayı tahta ke- lıdır; ayrıca, yanında, muska ka. para ile satış şekline girmckte-
lltl •rnıek için harıl harıl ça- sallayacak, bozayr koktelvari ka- revctli, pamuk minderli sedirler dar ufak ve gene aynr renkteki dir- Serbest dövizle mal satmak Sinemnlnrına hücum ediyor? 

Takvimci 

llr. rıştıracak, soğutacaktır. Bu iş bi- is_e katı ot yastıklıdır ,;e hepsi kağıtta tarçm vardır. Bir devlet kabil olduğu gibi, mal almak ta 1 MEVLİN DUGLAS'ın 
it"'anvayı hu şekilde kara. tince torpile bitiş:k otomatik ter. bırden Anadolu kilımlerile kaplı- dairesınin muhasebe defteri par- aynı derecede kabildir. Hey!"candan titreşen 
~~ hava sil.1hlarile teçhiz momctrcye bakacak, derecesinin dır; perde yerine cicim dedikleri çasından yapılmış kesekağıdında Serbest dövizle, mal mübade- G 

\• •hvercilerin, hu mcmle. dört bu~uktan bir diziyem :ı~ğı, ! k~b~rtma nakışlı halılar gerıl- ~t;ıran leblebi ise, cepte taşındığı lesine taraftar olan bu iki cere. ANGSTERLER'in 
l>ıtı'" sıçrama kaidesi haline yuknrI olmamasına dikkat ede. mıştır; bunların arkasındaki is. ıçın soğumaya vakit bulmamıştır, yaru, objektif olarak ortaya ko- KUCAGINDA 
~ ~ktr oldukları gayet sn- cektir. Kıvamını bulmuşsa bar. t?rla~ .beya~ ~uşa~badandır ve gevrek ve ılıktır. y~y?.ruz Her biri hakkında bir FİLMİ İL'E 

· lt'akat nereye sıçrıyacnk- daklara boşaltacak, Üzerlerine de şımdıkıler gıbı çekınce yukan a.. K. . aklında • hukum verecek vaziyette değ'liz. NORMA SHEARER ve 
ıı.ı. elektrikle işleyen bir kordonlu şağı fırlayıp kayan zenberekll ıınıntank t n geçı:>:.or,akharp, Hangı· Memleketlere Neler TVRONE POWER'ln 
"lll'tı) d d•v• • .b. •h l . . d d •'ld' k' k ' ayyare sıgın ve.. ' . devı 0 e ı~ımızırı ı,m1 - nctten,tambeşsantigı.ımolmak cınsın el'! .egı !1";es 1 upaara- yaEminönününaçıb~aı B Satıyoruz? M4Rn INJOINEJ 

l'(I" c.-tlni ellerindeki milyon n t d .. k . balannkı sıstemJnde yandan ma. s ' eya- • a ~ 
\... ~keri kuvvetleri issiz şar ı e arçın o ecektır. ltineli ve kordonlud~r· ağır ag"ır 1 zı~ta gazino, Erzuruma tren, Iz- B u hafta içinde ihracatımı-
'l,., • mır Fuan bul "f" · Et'b k L 

1 MARMARA j' ı 
ALLAN MARSAL'ın 

1 - Beyaz Hemşireler 
llON Al.1JJ COLJJI AN'ın 

2 - SERSERİ KRAL 
(TÜRKÇE) lı lltnnk mechurivetindcdir. Daha bitmedi; harman so- iner ve gıcırdıyarak çıkar- Ke..' . ' var, ro .uJ, ı an ' zın yarısına yakın bir aycmut eserini son bir 

Ilı lltıları i siz bırakmak, bir- racaktır: - "Viski? Çe.. narda, parlak teneke çemberler-1 S;ımerbank,. hatta Sınema! "Ze. miktan İsviçreye aıtti. Ticaret •••••• de!a görmek için~ 
llt ııı:ı:lanmn1ar:ı ve bu sızlan. ri? Amer? Piperment? Kasis? le bağlanmış emektar çini soba , hı tasavvurı batıl, zehi hayali =- --==========:...;;...~~ 1 Super filmlerin sunuyor, 
ditı~:ıha tehlikeli ıstırnplaTın Müşterilerden her biri bu 'tarp ve yanında Kademhayır bacının l mahal!.'.' Saat kaç? Üç... Güneş •••• Emsalsiz Bir Harika Filmi Olan ---E' ~ , 
İli 1 a i'kara vurmasına sebep . batalı UÇ' saat olmuş; yani ş mdi- K A R A G u·. N E ş ~ ıl'j İıttnlnrn mcvdnn vernıe.1 ki ölçüye göre henüz on dokuz! ,..• 1AKARYA--

ı... '=".birtakım işler bulmak Fakat o uzak devirde bu saat, ge- slNEMASINDA "Q bı ] 1 • k d Fransızca sözltl 3aheseri görülmemiı bir muvaff,akryetle 
t ı von milyon kütle erı I L K ce yarısı a ar geçtir; evlerde S A Bombardımnnlar... Sukutlar ... 
•trnak lazım. M A y s T R o yükten çıkanlan yer yatakları 1 R A y Sinemasında Pike uçuşlle hOcumlar... Hava 
~e Sıçrayacaklar? • • • çoktan serilmiş; şehir, ilkmektep zaferi uğrunda ölenlere ithaf 

Anneden veya babadan gelen iki sinirler cümlesi baı aıafı teıekkül e- talebesi gibi basit düsüncelerle devam ediyor. Ba, Rollerde: edilen muazzam bir film ••• 

""'- • • 'h 'l • tohum birleşince hasıl olan yumurta- der._.. ~ene oradan alman bir parça, basit rüyalı çocuk uyk~suna var~ S P ERCE R TR A C Y - AN TLI NSANL f tçın mt vercı crın ne. mn rüşeym ·halinde, müstakbel insan aynı cınsten ba,ka bir rüşeyme aıı- mış; İstanbul çoktan uykusunu 

1 

R J C HAR D G RE ENE 
lt), "'eye sıçrn ocaklarını u- yavrusunun uzuvları birer birer belir lanrrsa bu yavrunun iki tane sinirler almıştır. L.~dıya diicıfinmiyc lii7.um meye başlar: İlk beliren sinirler cüm: cümlesi olur... Üçfincü bir tecrübe: Son gfinlerden istifade ediniz ve cidip cörünüz. 
, t'hvcrcilerin hugiinkii he- lesidir. Daha sonra sıra ile beliren u- Ayni yerden alınan bir parça, tuzlu Ve bugün ben, o saatte Beyoğ. Bugün saat 10.45 te tenzilitlı matine 
t11 .. tıı:iltcrcvi ennck olduğu. zuvlar birbiri ardınca meydana c;ıkan ı;u ile dolu bir lı:ap içerisine bırakıla. lunun karamelalar ve gatolarla ·~-:::::::~~~~:~:':~=~~~~~~~= ••••• 

•c t 'lt . • kimya muamelelerinin neticesidir, de ıllk üzerine de başka bir triton ru"- alafrangalaşmış bir alaturka şe- I J .. M · 1 d · •••••r..· 
.... ' ngı ere-..•ı ezmıyc ... •ar- ·ı b'I' F k t 'lk 1 k b ı· - k ugun atıne er en Itı'baı:·en ·.·.. .. 

L .""l .,, "' nı e ı ır. a a ı o ara e ıren si ı;eyminin başka bir yerinden çıkarılan erci dükkanına giriyorum, ne "' 
~ltı "c~'k her yere sıçrnmala- nirler cfimlesinin görünmesine sebe; parça bırakılırsa ertesi gün bir sinirler derece mümkünse o kadar hasis ı 
, "-~ır. Ilntta sıcrnken dii. olan kimya muamelesi nedir? .. Bu da cümlesi belirir... d · · kl ' T A K S M S 1 N E M A S 1 ı>:.:"Va1anmak tehlikesini da. ınsan °avrusu üzerinrle değilse de, ar, ıstıapsız şe e sokulmuş gü. ~u.. .r Bu hayat nhrmı, sinirler cümlesi d"k b' b dakl k 
.... 1• 1~. alıp, sıçrı ... ·ncaklar. "'u" n- triton (su semendesi) denilen hayva- t kk··ı u ır ar a, aya ta mostra. '<l .,, .,. eşe u ettikten sonra kaybolmaz. lık ı · bo 

~on milyon kUtleleri ho. nm yavrusu üzerinde yapılan lllbora. En kuvvetti tesirini sinirler cümlesi sa~ı an bır za ıçıyorum; 
\·

1
na hekletınek, daha bil- tuvar tecrübelerile halledilmiştir. O teıekkül ederken göstermekle beraber çeyregı verıyorum; ağzımda eski 

~1.r tehlike te kil eder. tecrübelerclen bıitiin hayv:ınlara ve on- bütiin rüııeymin içinde bulunduğun~ lezzetin binde birini bulamıyarak 
F t'h I d l larm en ba,mda insana hisse !;ıkarıla- kabul ederler. Her halde dananın ..... ve bu üç şekil boza jrişı dü~u·ne- ı 

at~ı-a ı lcr de, sken er er b... ... Y' ,.. 
'\. ' 1 alar da ayni siyaseti ta. ı.ır. raciğerinde, kedinin beyninde bulun- rek, damağımdan ziyade di.ma. 

, t\tiy .. .. Bu hayvanın rüşeyminin, ileride ai. muştur. Onun kimyaca terkibinı de ğımda bir tokluk, tramvavlann 
~rlardı '\'C bugunkü mo. zı olacak yerinden bir parça aluup ta araya.nl~r, bazı vitaminler ve hormon.. otobüslerin, otomobillerin:birb~ 1 

da \"Vctlcr sahibi fühıhat- 1 gene ayni yere, fakat baş şa • lar gıbı steral cinsine yakm bulmuı- . 
on1an taklit ediyorlar. tekrar .konulursa, hasıl olan yavrunun larciır. rıni muştalayan halkın arasından. 

-31 -
~lı)o 
~~?'Um: Bann, bir su alhnda, 
ı~,, mayi g!Slgede yiljıyorum 
~"ordu. 

iti~e kakıla. boza kadar gevşe- j 
mış, evime dönüyorum. 

\'EN! NEŞRİYAT: 

ve sarışın benim yanımda büyOye
cek. Matemlerimi, onun cıvıltılı ,et.
katı içinde unutacağım; onun parıltı 
ı.açdn gençliği içinde, daha kuvvetli 
ve dahc. safi. tekrar yaşıyacağım :J.franıuca harflerin okunuou - Bakırkl!y 

1940 harbinin ilk 
süper filmi 

ŞiMAL 

Denizinde 

Casuslar 
Şaheaerini takdim ediyor: 

Denizaltı &'emiler~ ve donanma ... Harp halinde lncilterede casuslar ... 
2 Kahramanı seven bir kadın ... 

Bir ~&!111 kadm utrun• deniz harbinde ölenler ... Ba$ Rollerde: 

CONRAD VEİDT VALERİE HOBSON z. )'liz.une döndü~ü duyar 
~ lıtı ~Orültülcr ve çiğ hnyat, GU

'trı llrıısına çıkar çıt .. maz, o 
!lt11ıııtı enın ucunu eUcrlme daldı
•)ol'tlll:·· Morfin damarlarımda do

)'ııt1' ben de "ırrcclliğin,, dnl
golgesıne d!Sııuyordum. 

rln ellerimle o duvara boşuna vuru
yordum, merhnmct • dileyerek boşuna 
n{:lıyorduın. 

Fakat eve dönerken, annemi, "~r 2 inci ona oknl fran11zca muallimi Ha,.rl 
s:ıçlı baııı buz gibi esen rilzgllrda a- """'•" tarafından yuıımıı resimli bir eacro 
çık, solgun ve ağlı yarak bana doğru dm~lr~·-------------~'-!!!!!!'!!!!!!-!!.~· • ~!!~!!~~!!!'!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, 
geliyor gördüm. 'l'anya gitmişti, Va- Bucfin ~ilenmek, kahkaha ile, doya doya gülmek isteyenler Sinemacılık 

O, kımıldamnsı imkl\nsız, yanına 
vnnlması imkAnsı7., istihknrı içinde 
kapalı kaldı, ne kapıları, ne kalbi ar

~~ bir gün bir çağırma beni tk bir daha bana ıı.çılmadı. 
l>cıı. 'l' Bu, analığın keskin hııykı- Çocukl:ırımlıı Otra.Pa'ya sığındım. 
t ~ Yoka! .. Taııyal .. Bcnım yav Hn!drkşmiş ve kiıçulmüş olan an
~~ b neredeydiler? O iki tapılan rıeıT.le b:ıbam, bizi mıs:ıfir ettiler; 

sili onu. alıp götiirmüşti.I. ,.ıııı .. •••••• Aleminden bua:üne kadar yapılan en komik film •-•nfl:••••• 
(J kadar ağladığım ve yalvardığım o R T A ~:~~~· onu baruı bir daha göster- Z L A Y Y A R E C İ 
Amma bir gün gelip Tyoka'yı da Ş A H E S E R L E R Ş A H E S E R İ N D E 

benden kaçırmak istedikleri zaman, T U R K ç E s ö z L U Nüshası 
haykırdım, azmış bir yırtıcı hayvan 
gibı çarpıljtım. Hiçbir insan kuvveti, 
ben sağ iken, onu benden ayıramazdı. 

Fransızca Orijinal Nüshasr 

i p E..J~ .. :.~ç.! bu bk bhbha .~.L ! .. ml:b .. !. K 
1 

t e 

RAY MfLLAND -
FRED Mc. MURRAY 

Renkli Frarsızca fılm ve ayrıca: 
BENJAMINO GİGLİ'nln 

KALBİN SESİ 
Şh'Srl 

• Biiyiik Türk Şaiı. 

FU ULİ'nin 
Ölmez eseri 

1 En kıymetli 
ayretilc bir 

' olmuştur. 

'ır.~ b~ aıt olduğu halde, neden, amma bu asil elle ocağının içinde dil
a:"~ ..," kollarım bo~tu? siz dolaşıyorlar, benim için hizmetçi
ıı11lt 1kendımdcn ve bunca za- lcr.in ön!lııde kızarıyorlardı. 
)ııı~b ~nde bn:ıı boş dol.aştığun Çocuklarım da, niçin olduğunu bll-
lltt.It lllce duygusuzluktan deh:ıet mcdcn, sessiz ve utangan, ayaklarının 

ığ tıd rınrkoU in insanı alça"ltan ucunda yürüyorlardı, 

Onu, bağrıma bastığım, endişele
rimle beklediğim, korkularımla ko
ruduğum küçük sarışın ganimeti bir
likte götürerek kaçtım. 

Hedelsfa "!reneUk,, 

~!111·•~!!!!!!!!!!!!!!!!!..!B~u~a~ü~n~saa~~t~l!l~v~e~l~d~e~en.z;!!!~il~lt~l~r!m~a~ti~n!el~e~r~v~a~rd!rr!J!!!!!!!l~llll .. •1!!!~mır~ 
Senenin En Büyük Fransız Filmi •~_., .. 1 ~--_______________ _.,i_ 

ın erı dışarı fırladım; rüya- Bir gün Tımya'yı, benim kQçük 
"'-~.,, le ilbı ve ı.ıaşkın, boynun e- Tarıyamı, kollarımın arasından kopa-
h~' ile ittnr g!Sründilm. rıp nldılnr. Vasili onu alıp götürdü. 
~ llttı kndar ı.ıey değişmi:ıtil Onu bir daha da hiç görmedim. 
&~f. lto~' o ovülen, kıskanılan ve HaUrlıyorum: O sabah, y:ılnız ve 
1 'tcs Tarnovsky değıldlm. mahzun, kış parkına çıkm~tım. Ya
b~ltıt nkı ahbap kadınlar sozlc- nımda, sadık av köpcğı Bear, sıçrı

<:tJJ ~· b /ilıla Çc\•ırıyorlardı; erkek-, y.ı, aynıya yuruyor, arada bir, nemli 
ltıel'i b Uıman asın ccsa~et ede- ve sevgi dolu yuzünü, benim cansız 

\' lı )~~r bakışla, gözlerını ateslı elime surtuyordu. Ben ise. "oğlum 
.ı, e dikiyorlardı, bi.lyüyiınce benden ayrılacak., diye 

V ç Pkın, pasıyonlu, çabuk düşünüyordum. "Ilabasına gitmek is-
i rı il , kendini, bir kalenin tıyecek; şen ve kısmelll hAmllerln 
tı' ~ it arası.na kapanır gibı, hey- yardımı ile hayata girmek istiyecek. 

' 0 rkunç bir dilslz.li in içme Evet, Tyoka beni terkcdccek; amma 
· Ben, k 'lı'll5turdu~um na- Tanycı hep benim olacak, Tanya saf 

böyle başladı. 
Kaçıyordum; kendi kanımdaki hid

det beni kovuyor, içimdeki delilik 
yarcısalan arkamdan kovalıyordu. 
Kaçıyordum, kaçıyordum... Nereye 
kaçtıgııru bilmeden, nlçın kaçuıtımı 
bilmeden .. 

Böylect:, yalnız kilçQk Tyoka ve 
hakır Eliza Perrier ile dünyanın yol
larına düştüm, 

Üçümüz., ne kadar da beceriksiz ve 
ürkmüştük! Bir kasaveW peri hikA
yesinde yaşadığımızı aanıyorduk: Şu 

"ormanda kaybolmuş çocuklar" m 
hikllyesinde, 

(DEVAMI VAR) 

HAKiKATi ARAYAN ADAtl 
Derin bir Aşk. .. Gizli bir ıztırap ... SonS\1% bir 

Hicran ltaynafr olan süper film 
RAIMU - JACQUELINE DELtJRAC YVETTE LEBON'un 

yaşattıjı hakiki bir hayat romanı .. Bütün- gönülleri titreten çılgın 
bir ihtiras kasrraasr ... 

Bugün LALE Sinemasında 
DİKKAT: Londradan tayyare ile selen en ıon Harp Havadiıleri 

TÜRKÇE PARAMUNT JURNALDA 
Bugiln aaat 11 de tell2!i!ftth matine 

ş 1 

Mll:HEl..E MORGAN'ın parlalı:hiı, 
PIERRE RICHARD WILM'in sevlmlili!i, 
CHARLES VANEL'in kibarlığı, 
en müessir ve hissi BlR DRAMININ bilviık' 

AL [" A 
o .. 

Bfiyilk Pransrz filminin fevkalldelifinde başlıl'a lmıllerdıı Ü<; erkeğın 
a15ln uğruna hayatını feda eden bir kadın ... Aflatırcaı;ına h ssı ve mucssir 

sahnelerle dolu bir şaheser,_ 

Bugün SÜMER SEn asEnda 
İlaveten: SON YAKIN ŞARK ve HARP Hııvad ılcri. 

Bugiln saat 11 de tenzi15tlr matine 
~ .............. llllllİ .................. ~·~ı ..... ~ 
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T 
Bu Akşam BEŞİKTAŞ 

B:ıyan 

Yüceses 

Reklam 
Modellerimiz 

1 ince cep saatini, ya 
l müstatil erkek kol saatini. veya 
1 müstatil kadm kol saatini • 

13 10 - 910 

jarkrn inceUğile garbın zekasına köprülük eden dünyanın en güzel memleketidir. 
Hamiyet 
Bestekar SELAHADDİN PINAR, Kemani 
NECATl. NUBAR ve memleketimizin en 
yüksek sazendelerile en yüksek okuyu\.ula. 
rınm hususi bir itina ile hazırladıkları muh

y uia L aSbilöniN 
Bu Güzel ı.emleketin Zevkli Kadını 

(endine has o!an zerafeti, kendine has olan teraveti bir MÜSAMERE Saatleri 

• • • Seyhan Vilayeti İskan Müdürlüğünden : 
Metre Mikahı Ebadı 

makineleri çifte maşalı ve 15 ta11 ü
zerinde işler mükemmel bir saattır. 
Bu fırsattan memleketimizin her kö
,esinde bulunan muhterem müşte

ilemiz dahi istifadeleri icin iste. 
leleri sutin bedelini peşinen posta ıle gönderdikleri takdirde 

l\f A G A Z A S I N D A B U LA C A K T 1 R. 
_.,... ..... ..,.~ 11eyoğlu- Galatasaray No. 261, Telefon: 4939.J ., ... . _,. .. "',.,... 

1 , 4.00X0.08X0.12 
4.00X0.04X0.12 
4.00X0.02X0.12 
4.00X0.012X0.12 
4.00X0.08XO 08 
4.00X0.04X0.08 
4.00X0.04X0.28 

1687.500 
525.000 
440.250 

1860.000 
1897 500 
952.500 

dı:li bue aid olmak üzere derhal gönderilir Fırsatı kac;ırma,.
Diırüst ı~liyen. iyi "e ucuz bir saate sahip olunuz. 

VlLSON markasına d kkat, az para ile çok iş görı.ilür. 
Taşrada acente aranıyor. 

Kırklareli Daimi Encümeninden: 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı 

Kırklareli - Babaeski yolunun 19+ 000 - 27+000 inci kilometrelen 
•• asında musı.dtlak " 24157., lira 28 kuruşluk keşiften m!irrez "16000., on altı 1 
bin liralık kısmır. tamiratı esasiyesi işine istcklı çıkmadığından ~rtnan:ıe- j 
ainöc yapılan tacfüat uzerine mezkur iş yeniden ve kapalı zarf usulıle eksılt. 
meye konulmuştur. 

1 - Bu işe ait §artname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, fenni ve hususi şartname 
I< - Mııkavele projesi 
C - Bayındırlık İşleri Genci şartnames 
E - Kesif ve metraj cetvelleri proje 
lsteycnl,.ı bu şartname ve evrakı bila bedel Kırklareli Nafia Müdür

tllilinden alabil;rlcr. 
2 - Eıtsıltme 5. İkinciteşrln. 940 Salı günü saat "15,, on beşte Kırklareli 

daimi encüm,.ninde yapılacakur 
3 - Mnvalı.kat eminat "1200,, liradır. 
4 - İşbu teminattan maada isteklilerin eksiltme gününden sekiz gün 

evvel Kırklarel; vilayetine müracaat ederek bu iş için alacakları müteah· 
bitlik vesikar. ve 2490 sayılı kanun mucibince verilmesi lfızımgelen diğer 
vesaik ibraz etmeleri. 

5 - l\hıhas,.bei umumiye kanununun 83 üncü maddesi mucibince müte. 
ahhide irae edeceği teminat mukabilinde "3000,. liraya kadar avans verilecektir . 

6 - Teklif mektupları yukarda ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
•elinc kadar Kırklareli daimi encümen riyasetine makbuz mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gönderilecek mektupların ikinci maddede yazılı saate ka 
dar gelmiş olma~ı ve dış zarfın miıhür mumu ile iyice kapatılmış bulunma: 

lazımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (9517) 

Balıkesir Valiliğinden : · 
t - Balıkesir - Edremit yolunun 56 + 350 - 80 + 400 ilncu 1r11omet

releri arasında yapılacak 32 adet menfeı inşaau talip çıkmadıimdan tekrar 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli "33803,, lira "98., kuruş ve muvakkat teminatı da 
•2535,. lira "30,. kuruştur. 

3 - Billimum evrak Nafıada görülebilir. 
4 - Eksiltme 22 Birinciteşrin 940 Sah gün\i saat 16 da büld.l.met kona

imda daimi Encümen huzurunda yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin muvakkat teminatlarını Balıkesir hususi muhasebe ve:ıı

ncsine yatırdıklarına dair makbuz veya bu miktar şayanı kabul banka mek 
tubu ile ihale tarihinden sekiz gün evvel vilhete müracaatla Nafıadan ala
cakları ehliyet vesikasile Ticaret Odası vesikasını teklif mektubunu ihtiva 
eden zarfa koyarak mezkiir zarfları 2490 sayılı kanun bükümleri dairesinde 
tanzim ve imza etmiş olarak saat "15., e kadar Daimi Encümene vermeleri 
postada vuku bulacak gecikmelerin kabul edilmiyeceği illin olunur. "9431,. 

Karacabey Harası Müdürlüğünden : 
Yetiştiricilere bir yardım olmak üzere müessesemiz ııun1 tohumlama ll

t>oratuvarmda gebelik teşhisleri yapılacakUr. 
Yetiştiricilerin gebeliklerini teşhis ettirmek istedikleri losraklarmın id. 

rarlarmı aşağıdaki uartlar dairesinde Haraya göndermeleri: 
1 - Gebelik teşhisi için gönderilecek idrann kısrağın son sıfad tarihin

den YÜZ gün sonra alınmış olması. 
2 - İdrar şişesi iyice kapanmalı ve güzelce anbalSj yapılmalıdır. 
3 - Kısrak sahibinin açık adresi ve kısrağın son sıfad tarihi yazılmalı 

•e tahlil iicreti olan BİR Liranın şişe ile birlikte gönderilmesi lazımdır. (9353) 

KENDiN 

T. IS BANKASI 
KÜÇÜK 1940 

CARI HESAPLAR 

tKRAl\IİYE PLANI 

1940 lKRA.MlYELERl -
1 adet 2000 llralık = 2000.- tir• 

8 • 1000 • = sooo- .. 
6 

,. 
600 .. = sooo- • 

12 
,. 

25ı0 • = sooo.- .. 
40 • 100 il = 4000.- .. 
75 • fi O • 8750.- .. -

210 .. 25 .. ıc: 6250.- .. 
Ke,tdeler: , tubıt, , mayı& 

1 ı(luıto& 1 lklnclteerın tarihlerin~ 

... ~···· 

, SRD 
·rayyaıe 

Otomobil 
Kamyor 

Motör 

ve 

tıllOmu 

tabrlk1-
makinad· 
İsviçre 

mamulAtı 

137.250 

7500.000 
1 - Saimb~ylinin Çi>tten orm:mından 11538 400 metrt' m:kS.t>ı gayrı ma 

mülden 'i'o .35 zayiat ile ebat ve miktarı yukarıia yazılı kerestenin kati bic;il 
mesi. Kayseri istasyonuna sevki, istasyonda ıstifi ve vagoqlara tahmili 1 
Teşrinievv~l 940 !a:ihinden itibaren 15 gün m üddet le açık eksiltmeye konulmuş 
olup ihalesı Teşrınıevvel 16 Çarşamba günü saat 14 de Seyhan İskan Müdür 
•üğü binasında ıhale kom1syonunda yapılacaktır. 

2 - Bu suretle alınacak olan kerestenin beher metre mikS.bının muham. 
men kıymeti 28 lira 35 kuruş ve tamammm kıymeti de 212625 lira dır 

3 - İstekiler muvakkat teminat tutarı miktarı olan 11881 lira 25 kuruşu 
ihaleden evvel mal !!andığına yatırmış olmaları lazımdır. 

4 - Daha fazla tafsilat almak ve bu i~e ait şartname ve mukavelenin ör
neklerini ve ıa.i~eyi görmek üzere Kayse:i. Sivas. Diyarbakır İstanbul, İz
mir. Konya, ~ıg?e· İçel İskan Müılürlül:Jerine, Gaziantep, Maraş ve Hatay 
Sıhhat ve lçtımaı Muavenet Müdürlüklerine müracaat edilmesi. (9300) 

E R o Ruıınanııırın, reuJJanınız Yüksek l\lühendis Mektebi Müdürlüğünden: 
Deposu Galata Karakö'9 Palas • ı- b · · -

1 ~ıe ... e e gırış musabaka imt'hanmda kazananların ı smlerini gö<steren 
nıın karşısında 84 No IBRAH M ı d liste mektept~ a•ı 1 rr Alakadar talebe 13 .10.940 pazar sabahından itibaren 
TAŞCIOGLU ve ORTAKLAR• bu lısteye muracaat ederek kazanıp kazanmadıklarıliJı ötrencbilirler. (9818) 
o " 103S T .. ıorıı• T'Aql(Q I 1 - -

---··---·' mn•.,~•r.wr11.-cm1ı11~mı~ .............. tH tnu TI M: ruı nırqı 1 r.r.ı m İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

fnhlsarlardaki memur imtihanına 
Keşif 

bedeli 

863,00 

1Ik 
temi na 

65.00 Hadımköyünde İnhhıarlar töarecıini11 tahtt İ!lticarında bu· 
lunan binanın tamiri. 

ıdrmek için numaralı kart alanlar
dan 1 - 150 numaraya kadar 14/10/ 
940 pazartesi günü ve 150 den yuka
rısında 15/10/ 940 salı günü saat 13 
te Sirkecide Ml'.Tlar Vedat caddesin
de İnhisarlar te.fli§ binasında hazır 

2188, 15 Hi4, 11 Karaataç müessesatında yapurılacak Otomobil Yıkama 
mahalli. 

bulunmaları. (9753) 
Tahmin , İyi Cinsten 
684, 00 50 62 Yıldız l inci yatı o'kulu için almacak 45,000 kilo kesil

miıı gürgen odunu. 

lran Haldarı 
Alınır. Müracaat: P. K. 261 

K:şif ve tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarlan yukarıda yazılı 
işleı ayrı ayrı t,.ırıd den açık eksilmeye konulmuştur. İhale 23.10.940 Çarşam_ 
'ba günil saat 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 

• makbuz veya mektupları; 1 ve 2 inci kalemdeki işler için Fen işleri müdür. 
lüğünc müracaatı~ a_lacakları fenni ehliyet ve 940 yılma ait ticaret odaııı ve
ı;:kat,.rjt,. ihAll" ı>Ünu nıuavven saatti' Dıtimi l':ncümend,. hnlunm-.J;ın fORU) 

Ağrı Defterdarlığından : 
ı - Atrı Vilayeti merkezinde inp 

edilen büklimet binasının bakiyei in 
şaatı 44327 lira 38 kuruş bedeli keşiflt 
kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarıl. ı 
mııtır. 

2 - Ba işe ait ıartnamcler ve ev-
rak 11unlardır: 

a - Eksiltme tartnamesi, 
b - mukavele projesi, 
c - Nafıa işleri ,eraitl amumiyes 

ve yapı işleri umumi fenni şartnameı 
d - Sıhhi ve elektrik tesisatı §art

namesi, 
e - Hususi ıartname. 1 
f - Metraj cedveli hüllsai keşi! 

silıilei fiyat cedveli, 
g - Proje ve teferrüatı lstiyenleı 

ou şartname ve evrakı iki yüz yirm 
iki kuruış mukabilinde Ağrı VilAyet 
Defterdarhimdan alabilirler. 

3 - Eksiltme 23.10.940 Çarşamb; 
günü saat 15 de Vilayet Defterdarlı 
ğında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulil• 
vapılacaktır. 

s - Eksiltmeye girebilmesi için h, 
ceklilerin 3324 lira 50 kuruş muvakka 
teminat vermesi, bundan başka aşai't· 
daki vesikaları haiz olup göstermes 
lazımdır. En aşaiı 40 bin liralık b• 
gibi iıleri bir defada yapmış olduğu 
na ve bu gibi su ve elektrik tesisat 
yapmq veya yaptırmış olduklann 
dair vesikaları bir istidaya bağlanaral 
hale tarihinden en az 8 gün evvel Vi 

!ayete müracaatla alacakları ehliye• 
vesikası ve Ticaret Odasına kayıtlı ol. 
duklarma dair vesika. 

6 - Teklif mektuplan yukarda 3 ün 
cil maddede ya.z1lı saatten bir saat ev
veline kadar Ain Viliyeti Defterdar 
lıiına getirilerek eksiltme komisyonı 
reisliğine makbuz mukabilinde verile 
cektir. 

Posta ile gönderilecek melrtııplarn 
nihayet Uçüncü maddede yazılı saat 
kadar gelmiş olması dış zarfın mühü 
mumu ile iyice kapatılmış bulunmas 
1Szımdır. Postada olan gecikmeler ka. 
ul edilmez. (9580) 

Adapazarı Belediye 
Riyasetinden: 

OSMANLI BANKASI 
TURK 

TESİS 
ANONiM 

TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelenamesi 2292 

Numaralı 10/6/193'3 tar;hli kanunla tasd ik ed ilmiştir. 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

İhityat akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde 
PARIS. MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISffi, KIBRIS. YUNANiSTAN. IRAN. IRAK, .ıı ·ıLISTIN 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve Snheleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANiSTAN. SURIYE. LUBNAt-' 

Filyal!eri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 
------ - --

Her nevi Banka Muameleler: yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesapları kiisadı. 
Ticari krediler ve .vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebı memleketler üzerine keşide senedat is 

kon tosu. 
Borsa enılrleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve eıntaa üzerine avans. 

Senedat tahsilntı ve saire. 

En yiiksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

t>iyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesaplan açılır. 

VİI.SON ~aaterı İstanbul Eminönü 18 No. 

.Mcvcuı numuncsı mucıbınce 100 
tınacaktrr . 

il - P:ızarlık 21 / X / 940 Pazartesi günü saat 16.30 da Kabat 
zım ve milb<ıya aı şubesindeki alım komisyonunda vaprlacaktır. 

III - Nümune sözü gec;en şubede görülebilir. 
IV - İ stekıilerin pazarlık içın tayin olunan gün ve saatte tclclif 

lcri fiyat üzerinden % 7 .5 glivenme paralarile birlikte mezkür komis 
racaat ları. ( 0-94 ) 

İstanbul Fiyat l\Iürakabe Komisyonundan: 
26 Numaralı ilan - İstanbul Gazetelerinin 7 - 8/ Birinciteırill 

rihli nü halar.nda münteşir man;fatura fiyatlarına müteallik "Z4" 
ilanımı7.daki "ır.urıtelif ellerde bulunmuş olan manifatura eşyasının-: 
"ithaf itc;ılardan maada ellerde bulunan manifatura e,yasmm,, ıcld 
hilı edilir. 

Bu mallar ithalitı:;rlar elinde bulundutu takdirde 1/ 10 / 940 t• 
mi gazete ile nt;cred lmış olan ticaret vekaleti tebliğinin dördiincil 
'1iikmiJ dahilınd' tcsbit olunacak azami kir yüzdelerinin ilavesile 

ktir (9816) 

Zonguldak Belediye Reisliğinden : 
Yetmış beş lira aylık ücretli Fen katipliği bo,tur. Bu gibi işle 

memur evbfmı haiz olanların evrakı müsbite ve istidalariyle 
25/10 / 940 tarihine kadar müracaatları. (9567) 

~ .............. , 
42 1/2 

Kurup tam yaOlı Rumeli 

BEYAZ PEYNİRİ 
Darasız ve bir tenekeden aşağı 

olmamak üzere depomuzda bak. 
k&l ve esnafa bu !iyattan satıl
maktadır. Tütün gümrüğü 40 

SAVA LEFTERYADIS ... _____ ı 
Fatih ikinci hukuk mahkemui aauı me• 

murlufundan • Hüaamettin ile Avıe Seniyenın 

uarruflarıncla bulunan Fatih tuuı Kurkçll• 
ba~ı mahallcalnln KOcDkl&nca ve Cıkmaztutl

Sıhhat ve İçf 
Muavenet Vekalet· 
1 - Çok çocuklu anneler' 

mak Oze:-e kutularile berabet 
adet madalya yaptırılacaktır• 

2 - Bunların tahmin edil;ı 
(40.000) lira ve muvakkat 
(3,000) liradır. 

3 - İş kapalı zarf usulile 
lac:ıktır • o 

4 - ~kslltme 25.10.1940 ~ 
nü saa. 15 te Ankarada S it t 
fçtıma: Muavenet Vekaletınd' 
nan hususi komisyonda ya b~ 

5 - Şartname ve nümund l\ 

radn Sıhhat ve İçtimaı Mua ~ 
!~~Jeti Hıfzıssıhha İşleri Dal 
üğin._.. vt- istanbulda Sıhhat 
timal Muavenet Müdiirlüğ 
gün görülebilir. 

6 - Talipler bir şirket ~ 
ma, eksiltınE: ve ihale kan 
kfünlerint; tevfikan muktazi 
tevdi etmeleri IAzımdır. T 
ki~ Ölı> ak komisyonda kabul 
diğl için ~eminnt mukabill n3 
tahvilat vermek lstiyenlerin 
vel müracaatla bunlan mal 
teslim ederek makbuzlaJ'llll 

dalan sokağında nkl 164, "ni \64 numa
ralı tedavül kaydına na.aran .. ı tarafı Ka
<apil)'H camllne meiruta arsa, sol tarafı Bı

.akcıali veresesi hane ve bahceal ve !>aran 
Ruhiye veruesl bahccal, arka tarafı çıkmu
utlodalan aolıafl ve baıan aebrecl Hasan 
ı aneal, cephesi Llnıta caddesile mahdut (lı06 ) 

•ra muhammen kıymetli ev balei ı2yuu rrm• 
11 nda acık • arttırma ~uretlle atideki ıarılar 

'1airrslnde 12-11-940 tarihine mUaadif ulı ıtO· 
nO Hat 14 ten 16 )'a kadar mahkeme bat· 
'<itibinin odaaında ıaıılacaktır. Muha.,,mrn zarfın içerisine koymaları 
~ı)·nıetin ()'Uzde 75) ini buldufu •akı! i rıle o 7 - Zarflar kanunun em 
rUn ihale edilecek, alcai takdirde en (Olı eım· i{ilde nazırlanmıs ve tesblt 
•anın taahhUdll baki kalmak ıureıile 22-11· atter bir saat evvel behenı 
140 tarihine m011dlf cuma cUnQ aynı uatta misyona tevdi edilmiş olma 
•e aynı yerdr . arttırm~ya d'.vam edilerek en 1 8 ~ Taliplerin madalya 
(Ok arttıran• ıhate edılrcekıır. 1• gi bÖ .., 

. . mC:~te 1 veya yle bir .... 
Evsafı : Kapıdan cırınce malta döıeH bir , .1 t l I b" 1 blr 

• • • 11 .emsı e me er ve oy e 
aşlık. bır bodrum, tk ı röm{IJ lı(lp ,ve ul 1 ( 

araftan iki ayalı merdivenle çılıılınca bir Yl .braz etmeleri lAzımdır, 
' da olup ta•lıkıan difer bir lıapı ile difer 
•ir ta ~hi!• ıririlince bir kömUrlUk, lıarap bir 
11utfak, iki ayak merdivenle çıkılınca bir 
•apıdan bahçeye çıkılır. Burada bir kuyu ile 
"ıir lndr ve dut, erik, ıeftali afaclan .. ordır. 

ceridrn 13 ayak merdivenle cılıılınca bir ao· 
' - Urerlnde hali, sandık odau ve :vanyana ao· 
•ıb naın iki oda. bir de merdiven altında 

ılotap 11 ayak merdivenle tıkılınca •ofa ilıe· 

•inde haU . .. ndık odası ve iki oda m•vrut· 
tur. Ev ahıap ve tamire muhtaçtır. Sıvaları 

kısmen döklllmilııOr. Elektrik tesisatı mev-
•uttur. 

ı - l~bu raYTlmcnlculdo mDsecccl va rayrl· 
.,,oseccel hak aahiplerlnin tarihi illndın iti· 
'ıarcn (20) sün zarfında vesalkilc hlrlıktc 
nilracutlar. lhımdır, Ak~! takdirde r,ıyrimll· 

eccel hak aahiplcri paytaımadan hariç kalır-

'•'"· z - Antırma)'a ırlrcccklcr muhammen kıy· 
>ttin ()'ilıd• 7,S) u nlıbetinde pe)' ••recelı· 

rrdir. 

,- ANAPİYO.JEtJ 

! 
DR. IHSAN SAMI 

lstreptokok. İstafilokolt. 
mokok. koli. piyoslyan:1 
vaptığı c;ıban. vara. aklP"". 
cilo hastalıklarına karsı 

' ... tesirli taze asıdır. 

Tf PEBA$1NDA DRAM t<l9 

Gündüz saat 15.30 da, Akşaıı> 
O T E L L O 

lıtlltllı eaddHlndt Komedi ıC 
Gündüz saat 15,30 da, Akşartl 

1 YALI UŞAG 
Her tarafa otobüs tsll1 

s - Iholc bedeli tarihi ltlndan lıibarcn / -
ı 7 l ~nde veTilmelidir. Aksi takdirde ihal• 
'••heı!ilir ve )'tniden arttırma .. pıtarak er l lus_ıalarını akşama _kadııt 
ok arttıran• ihale edilrrd: aradaki fuk ~· ecıdl! Viyana oteli ya 

rarar bili hOkOm mil~trrlden alınır. •Uayenehanesindc tedavi 
4 - ihale tarihine kadar nrıcll.r oe bnrı Telefon · 24131 

lar his•edorlora ve (y(bde 2.5l tet!llive il 
ı Zil' ıenelilı EvkaF t:vlr bedeli mU,ıerlve a· ' • 
ittir 

Bir borı;tan dolayı haciz altına a
lınan bir adet bllhrdo ve bir adet 
937 mod~ RCA markalı radyo 21.10. 
940 tarihıne tesadüf eden pazartesi 
günü saat 14 te Adapazan Belediye
sinde açık müzayede ile satılacağı UAn 

S - Şartname butnndcn itibaren hnkcae 
açıktır Fulo malOmat İ•tlvcnler l•atr1 1 H l 

.,umara il• memuriveılm iıe mOracaat rtll"tll· l 
~rle~ ı 

Muhammer bcdelh !>'14 ııra oıan i't\I meıre k'aıtoıuır. ır.umd, ..... .. u !I>+• 

Sah ~ünü ıaat (11) on birde Ha.ydarpaşada Gar binası dahilindeki Komiı_ 
yon tarafından a.;tk eksiltme ~sulıle. satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenler:'? ~8 lıra 3? kuruşluk muvakkat teminat ve ka , '10KTOR ' 

TA 
olu::ur. (9783) 

ı .. 
Universite Rektörlüğünden: 

1 Üniversite idar! ve mali işler mU
dilrlüğilnde 20 lira asli man5lı kAUp
fik için 25.X,1940 cuma günü saat ıo 
da milsabaka açılacaktır. Memurin 
kanununun Dördünctl maddesindeki 
sarHarı haiz isteklUerln mUsbet ev
rakile idari ve mnU i~ler mildür-
lüğün.l müracaatları. (9787) 

n~un tayin ~ttiii vesaikle bırlıkte eksiltme giinü saatine kadar Komisyona ı ı Ç 1 p R U T 1 
murac aatlan lazımdır. . 

Bu işe ait ~artnanıeler Komısyondan parasız olarak dafıtılmaktadır Cildi ZOh t MOt h • (9814) ye ve rev ye e ass ı 

-------------------------------- Bcyo~lu Yerli Mallar Pazarı kar 

1\1. K. P. Cumhuriyet Halk Partisi Reisliğinden: 
1 _ 7565 lira 97 kuruş keşif bede~li M~stafa Kemalpaşa Kazası mevcut 

Halkevi binasının bazı aksamınm hcdmıyatı ıle ıslahı ve 19335 lira 1 kuruş 
keşif bt"delli yil'!e Halkcvi binasının yeni kısmı inşaatı kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye kottulmuştur. .. .• 

2 _ Eksıltme 22/10 ( 940 Sah gunu saat 15 te Mustafa Kemalpaşa Cüm· 
hurivet Halk 'Partisi idare Heyetinde yapılacaktır . 

3 - Bu ışe ait evrak şunlardrr: 

ı ~ısında Posta sokağı kösesinde ı 
M "'•··-·· · · ·;;;;;;m•m T•" ""' 

1 
Karacabey llarası 

l\Iiidürliiğiinden: 
1 - HH nın cok kıvmetl d am ı z- , 

'ıklr.r!ııdıı r olur reforme <>rlilmPle 

Matbaa§ 
Kitap, gazete, mec.ı# 
ve her türlü tabı, 
ve klişe işleri yap!tı' 
TAN Mathaası • I~ 
~,.ı 1',.J,.ron· 24:l1~ 

~ 

- T k. ~I 
em16kiş'in a vımı 

Harp Akademisi Komutanlığından : 
Projeler fiaı cetvelleri, C. H. P. Genel Sekreterliğinin fenni şurtna 

mesidir Tali~lt.ı bu evrakı Cümhuriyet Halk Partis Bursa Vilii.v't ve Mu11 
tafa Kemalpa~a Kaza İdare Heyetı Reisliğınde tetkik edecekleı d•r. 

,.lnder satıslıır kıır ıırlasıırılar !lluh· ı 
telı f ırklarda ııayvı:ın n ı nı,.ı:arlıkln 

110\1-.( ,-;/ 

! 

Harp Akademisi n·atbaaıımda mncut bir tipotraf ve iki adet 1itotraf 
nakinesile pedal makineleri tar.ı!r ettirilecektir. Makineleri görmek için her 
gün taliplerin 16.1. Teşin. 940 Çıırşıımba cünU saat 9 da harp akademisi mat. 
baa müdürlüğüne mün:a.at etmeleıı , (9775) _,..,,Ramazan: 11 Pazar 

lfta~..!.5a~ 
EMLAKtŞ. alıcı ve satı~ıların 1 Topr_ak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden : 

en 
büyük rehberıdır. <?Hınn:ıız namma Anadoludan Pendiie gelecek buiday vagonlannın 

ay 
Ltsesl karşı.at No. P_endıktekı ~angaı-_ımıza ~ahliyesi işi karşılıklı pazarlık suretile bir müteah-

Galatasnr 1 fon • 49010 hıde. dc~redı .ecektır. Talıp olanların 14/10/940 Pazartesi saat on beıte 11u-
. ___ ı!!8~4~._:.T:.;e~e~-·------' 1 bemız bınasmda bulunmaları. "9665,. 

-

4 - Taliplerin ,ksiltmeye iştirak edcbilmelen için 2017 lira 72 kuru· 
muvakkat teın:nat yatıtmalan ve ihaleden sonra teminata bir mislı ile 403~ 
lira 44 kuru• a ibıae etmeleri ve bu işi yapmağa ehliyeti olduklarına dair Vi
\iyet maka~md?n ve 1940 Senesi Ticaret Odasma kayıtlı oldukları hakkın. 
da mi.halli Ticaret Odalanndan vesika göstermeleri ve üçüncii madd"'d' ya
zılı eksiltme evralrını okuyup kabul cttiklerinı imzalamaları. Usulü dairesin· 
de hazırlayacakları zarfları ikinci maddede yazılı eksiltme saatinden bir sa. 
at önce Parti fdare heyeti Reisliğine imza mukablinde vermeleri lazımdır. 

İnıı:ıat ıhaıe tarihinden itibaren dört ay c;indc ikmal ve teslim edıleccktir. 
Postada vnkubulacak gecikmeler kabul edilemez. 

lıarı> merkezinde ~atılacaktır. 
2 - Satış .Wnti 21 .10.940 tarih int 

rastlıyan pazartesi saat on beştir. 
3 - Arn: edenler !ıatılık hayvan- 1 

tarı her zaman ızörebilirler. 1 
4 - İsteklilerin satı~ giinü Harada 

bulunmalnrı ilAn olunur. (9708) 

'-talil Seı 
Karyola fabrikasınd/ 

Sahıp wc flletı•Jrat MM-ı ıı..a. U'llA.t. 
a .. etecililt•• N•\rlvat TLS ·TAN M••hu• 

Sergiyi ziyaret 

''-------~ 


