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Şehir baştan başa · donatıldı 

Töre e iştirak için komşu vilayetlerden 
Kadilekale'dP yeni yapılan gazinodan güzel lzmire bir bakıı 

ve kazalardan 60.000 den fazla yurttaş geldi ı-Dahiliye Vekilimizin beyanatı 
İzmir, 9 a.a. - Akdeniz'i hedef göı· I -------~----......,----. 
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Değ.şen İcra ve İflôs 
k 

• 
merı 

bugünden itibaren 
mevkiine giriyor 

Kanun yeni şekli le dünyanın ileri 
hukuk eserlerinden biri olmuştur 

Ta ·ı kanununun esasları 
• 1cra ve iflas kanununun birçok mad 
delerini değiştiren ve kanuna bugü
nün icaplarına uygun hUkümler iHivc 
eden bir kanunun meclisten çıktığını 
evelce haber vermiştik. Kanun, geniş 
bir halk kütlesini alakadar ettiği için 
meclisten çıkar çıkmaz derhal tatbika 
konulmamış, meriyeti iki ay sonraya 
talik edilmişti. İki ay dolmuş, yeni 
icra ve iflas kanunu diyebilece,ğimiz 
bu mühim tadil kanun~b,ı.ıgünden iti
uare-n merıye e gırmış 1iufunıriilttadır'" . ._.._ 

Bugüne kadar memleketimizde tat
bik edilmekte olan icra ve iflas kanu
nu, on sene evel esas itibariyle İsviç
re'nin Nöşatel kantonu kanunundan 
alınmış, fakat memleketimizin hususi 
şartları da göz öniınde bulunarak tan
zim olunmuştu. Kanun, ana hatları i
tibariyle dünyanın en ileri memleket
lerinde tatbik edilen modern bir hu
kuk eseridir. Fakat on senelik tatbi
katta, Türkiye'nin hususi bünyesine 
göre yeni bazı tadiller yapmak lbım
geldiği kanaati hasıl olmuştur. 

Adliye Vekilimiz B. Fethi Okyar 

teren Ebedi Şef Atatürk'ün emirleri- ı 1. b l'd a k k b h " 
ni bir yıldırım süratiyle yeri.ne .. get~- stan u a e me u ranı 
ren kahraman ordumuzun ıecı suvarı-

leri 18 yıl evel bugün İzmir'e girmiJ- b f d•ıd• 
ler, ~urd~mu~u~ .bu gil:zel pa:ç~sını tamamen ertara e 1 ı 
ve asıl mılletımızın hayat ve ıstıkll- , 
lini kurtarmışlardı. 

İzmir bugün kurtuluşun~n 18 inci 
yılını kutluyor. Bütün şehir baştan 

başa donatılmış, bayraklarla aüsle!l • 
miştir. Bugilnü tebcil için kazalardan • 
ve komşu vilayetlerden gelenlerin sa
yısı 60 bini geçmiştir. Misafir kabul 
edecek hiç bir boş yer kalmamıştır. 

Bugünün şerefine öğleden evel ve 
ıonra olmak üzere iki merasim yapıl-
mı ıtır. 

Şehitlikte 
Öğleden önce saat 8 de resmi daire~ 

lerle parti ve huausi kurumlardan da
vetli olanlar C. H. Partisi merkezin
de toplanmışlar ve oradan Halkpınar
daki ıehitliğe gidilerek aziz şehitleri
mizin abideleri başında İzmirliler a
dına avukat Ekrem Gran tarafından 
bir hitabede butunulmuı ve buna ıe· 
hitlikte yer alan atlı milfreze komu
tanı veciz bir söylevle cevap vermiş
tir. 

Nutuklardan sonra askeri bando is
tiklal marşını çalmış ve marşı milte· 
akip bir askeri müfreze havaya ü~ el 
silah atmak suretiyle saygı borcunu 
ifa etmiştir. 

Süvariler ıehre giriyorlar 
"-13um:ıan110• .... • aüvariler~iz üç kol· 

dan gehre girmişler ve hül(ümet tlniln· 
deki saathane meydanında birle~mit
lerdir. Saat onu on geçe Kadifekalc
sinden atılan topla halk ve nakil va· 
sıtaları bir dakika oldukları yerde du• 
rarak aziz şehitlerimizin hatırası anıl· 
mış ve bu sırada atlı milfrcze komuta· 
nı tarafından cvell kı~laya ve sonra 
da hilkilmet konağına, sancak marıı 
çalınırken, bayrak çekilmittir. Bayrak 

(Sonu 5. incı sıylada) 

ıçın hazırlanan 

gönderildi 
Asker ailelerine yardım 

talimatname belediyelere 

Dahiliye Vekilimiz B. Faik 
Ôztrak 

Maliye, Hariciye, Maarif 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Dahiliyı: 
Vekili B. Faik Öztrak bu sabah Mu
danya'dan İstanbul'a geldi. Ve Flor
ya'da Mim Şef'c mülaki oldu ve ak
şam Hariciye vekiliyle birlikte şehre 
döndü. B. Faik Öztrak bilahare sa.ı.t 
19.30 da kalkan trenle Ankara'ya ha
reket etti. Dahiliye vekili hareketin
den evel beyanatında memleket içinde 
yaptığı seyahattan tam bir memnuni
yetle döndüğünü, bütün yurdda hum • 
malı bir çalışmıya şahit olduğunu, İz-

(Sonu 5. inci sayfada) 

iHAMBURG 
Şiddeti i bir 

hava taarruzuna 

UGRADI 

- Birçok yerlerde büyü~ 

yangınlar çıkarıldı 

S h t V k'll İ bugün Londra, 9 a.a. - nun gece Hamburg ü • 
, Ye J a e 1 er serine yapılan hUcum hakkında, Ha.va Ne • 

l zaretl İstihbarat Servisi 8.§ağıdakl tııtsna.tı 
~hrimiıe dönüyor ar vermektedir : 

:M 11 v kili fngtılz bombardıman tayyareleri blribir-
İatanbul, 9 (Tclei'onla.) - 8 ye e 1 ini taklbedcn gruplar halinde rıhtımlar 

Fransa ba§vekil muavini B. lm•c.~ 

Hindiçini hakkında 

Fransa Japonya 
ile anlaımağa 

gayret ediyor 
İcra işlerimizi daha basitleştirmek, 

,hem alacaklının, hem borçlunun işle· 
rini daha sade formüllere raptetmek 
lüzumu hissedilmiştir. Bu maksatla 
iki sene kadar evel memleketimize 
davet olunan İsviçreli mütehassıs pro-
f esör Leyman büyük şehirlerimizin 
icra dairelerinôe tetkikler yapmış ve 
etraflı bir rapor hazırlıyarak Adliye 
Vekaletine takdim etmişti. Tadil ka
nunu yapılırken bu rapordan, hakim
lerimizin on senelik tatbikatından, 
profesörlerin fikir ve mütalealarından 
geniş rnikyasta istifade edilmişti. 

Belediyeler Bankası Umum' 
Heyeti dün toplandı 

Bankanın tahsil edilmiş sermayesi 
9.243.324 firayı bulmuştur 

B F t A"' al e Ha.rlclyc Vekili B ŞUk· er 
· ua ı;r ı v · 1f ve gemi lnşnnt tezglUılnnnın üzerine gel-
~ Sa.rac;oğlu bu _aı~~Usc:~tv~9S~~t~ı:;ç- mlalerdlr. YUksck lntllA.kta bombalar, grup 

ekili B. Haaan grup Blohm ve V oss tezgAhlan arasına. 
tlmaı Muavenet Veklll Dr. HıuınAnkal Ala.taş dU,,~UııtUr Geni§ hedefin muhtelif noktaı.. 

Japon talepleri etrafında 
müzakere devam ediyor 

da aaat 19.SO de. kalkan tren e araya · 
hareket dtller. VekUler HaydarpB.§a ga - larında ve bir çok yerlerde yangınlar çık. cı·nıı•ler tetı•kte 

Dr Ltıti'i Kırdar'la mıııtır. Bir tayyarenln mürettebatı, Elbe 
~7da fetanbul :~~~dly; crka.nı, mebuslar nehrinin 11ımal aahill Uzertnde Whari's'ın ve .... 

llyet, Par:ı_:1ından .,,..,.1a.ndılar. demir yolu istasyonunun yandığını mU,,a • Vichy;
0 

9. a.a. - Havas : Japonya il• 
ve dostları ._..._ _.... hede etmtııtır. Bu istasyon Bakenhafen el _ Fransa arasmda Hindiçini hakkmda ya -

Ticaret Vekilinin temaslar1 
pılma.kta olan görüşmelere mütedair ya.

varında.dır. Hanshafen civarında ve bancı memleketlerde neşredilen ve yek • 
Altona yanlnrında iki yangın daha. cörül - diğeri ile tezat teşkil etmekte olan malil
mUııtUr. İlk gelen tanarelerden birisi nh- matı, fransız makamatı teyit veya tekzip 

İstanbul g (Telefonla) - Ticaret tımla.ra. bombalarını atml§ ve Elbe tUnell etmekten imtina etmişlerdir. Bu .~~~er • 

Tadil kanununun mühim e•cuları 
İcra ve iflas kanununu esaslı şekil

de değiştiren yeni kanunun en mühim 
taraflarından biri 111üddetleri birleş
tirmek olmuştur. Malum olduğu üz~
re eski kanunda birçok ve mütehalıt 
müddetler vardı. Bunlar hem icra ve 
iflas daireleri, hem de taraflar için 
zorluklar doğuruyordu Şimdi bu müd 
d~tl~rin çoğu 7 gün olarak birleşti~il: 
":~Ştır Beş günliik müddetlere ıkt 
gun daha ilave edilmiş, on günlük 
ınüdcletıerden ise 3 gün kısılmıştır. 

İkinci de6işiklik seHihiyet nokta
stndo:ırıır Eskiden ilama müstenit ta· 
kiplerde senet ticari olursa itirazın 
refi ticaret mahkemesine arzolunuyor, 
senet ~·li ise bu işe icra hakimi bakı
yorclu. Ticaret mahkemesi senedi ti· 
cari senet mahiyetinde görmezse dos
yayı tekrar tetl:ik merciine gönderi· 
yordu. Böylece çok vakit kaybedili· 
Y.or, işler de gecikiyordu. Yeni deği· 
şıklilcıere göre senet adi olsun, ticari 
olsun itirazların refini tetkik mercii 
tetk· tk edecektir. 

(Sonu s. foci sayfada) 

1939 safi kar1 da 1.731.766 liradır 

Belediyeler Bankası binası 

(Yazm 4. ilacü u7/ada) 

V k ·1· B 'N . Top"UO vglu bugün civarında. etmal kıyıda blrlblrlnden ta.krt - ler!n kati mahiyet ·~zeder ı;ib! g?runme
e ı ı . azmı . ~ . . lerıne rağmen, ekserıyetle gızlı nıyet gil. 

gehrimiz ithalat ve ıhracat ticırlerıyle ben 600 metre mesafede iki yangının çıktı- , der bir &ekilde olduklarmı işaret etmekle 
b . l'k b" "dd t meşgul oldu. ğını görmüı.ıtllr. Bombardıman tayyareleri (Sonu s. ıncı <ıavlada) 
ır ı te ır mu e (Sonu 5 incı rnvlada) ---

Hava harbi 
kritik safhaya 
girmek üzere 

Londra'da alôrm 
9,5 saat sürdü 

... Fakat İngiliz muka1emeli 
katiyen 'sarsılmış değil 

Londra, 9 a . .a - Royter : Bu ıece 
Londra'da verilen alirm, sabah saat 4.35 u 

de nihayete ermlıtir. 9 r;aat 35 dakika ıil

ren bu alirm, h&rbln bidayetin.denberi 
(Sonu S. iaci sayfada) 

lngiliz tayyareleri tarafın
dan şiddetle bombardıman 
edilerek yangınlar çıkarılan 
:Jamburg limanının dokla
rından bir görünüş 
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HARP EKONOMİSİ 

Funk'un nutku ve 
istatistik cetvelleri 

Ya.zan : SaJretlJin ENVER 

Almanya İktıaat Nazırı B. Funk l idi. 

U[US 

C. H. Partisi ocak 
kongreleri 

Vilayetimizde C. H. P. Ocak kon
grelerine 15 eylü1de başlanarak 15 bi
rinci teırin tarihine kadar ikm!l edi
lecektir. 

Kaza idare heyetleri toplanarak o
cak kongrelerinin tarihlerini tesbit ve 
kongrelerde bulunacak müşahitleri 

seçmiıterdir. Bu vesile ile vilayet i -
dare heyeti geçen yıl dilek1erinden 
yapılanları bir araya toplıyarak bUtUn 
teıkilata bildirmiştir. 

Ziraat Fakültesinin 1 

bu seneki mezunları 

tayin edildiler 
Yüksek Ziraat EnıtitUsil Ziraat 

Fakültesi mezuniyet imtihanları so
na ermiş ve bu sene fakµlte 51 mezun 
vermiştir. • 

Genç ziraatçiler Ziraat Veklletince 
derhal yeni vazifelere tayin edilmiş
lerdir. 

Bun1ardan Celil Özsaın (Antalya); 

• 

Viyana Enternasyonal Sergisinin a- Yalnız Bilyilk Britanya adalarının 
çılmaıı münasebetiyle bir nutuk ıöy- ithalat ve ihracatındaki adet artı!ı da 
ledi. Fransa harbini müteakip de ay- mu.tlakiyet ifade eden bir lnkipf ib
nı mevzu üzerinde amerikalı gazeteci- reıi değildir. ÇUnkU harptenberi ıter
lere beyanatta bulunmu§tU. Beyanat- lin kıymetinden kaybetmi1, eıya fiya
ta büyük zaferin gurura yaklaşan ne- tı yükıelmittir. Bu vaziyet kıımen 
ıesi seziliyordu; nutukta da beynel- Almanya' da mevcuttur. İtte İngiltere 
milel o:r mahallin vaziyeti ile müte- ve Almanya'da eıya fiyatları "1929" 
nasip diplomaside görülen mütehaıi da .. 100" olarak kabul edildiğine ı8re 

H.i(l'ye VeLiletı'nde il eleme'' Antalya narenciye iataıyonuna, Or • 
il han Demirel (Aydın); Nulll pamuk 

lmtl'haDllFI netı'teleftdl' istasyonuna, Fethi Açıl (Hacık8y) : 
Adana' da beden terbiyesi mükellefiyeti 

bir cdi var. bu vaziyet: . İstanbul ziraat mektebi Amerika aı • Adana, (Huıust) - Adana beden terbiyesi mlikelleflerinin muayeneleri 
son bulmak üzeredir. Mükellefler önümüzdeki ay stadda hareketlere baf' 
hyacaklardır. Yukarıdaki resimde bu mükellefleri görüyorsunuz. 

Funk beyanatında, Avrup:ı iktısadı- BUyUlr Britanya Almanya Hariciye Vekaletinde 2 eylülde ya- ma fidanlığına, Sami Aksoy (Güm • 
pılan hariciye mesleğine intisap Çe- rü); Sivas z'iraat müdürlüğil teşkill
cek olanların eleme imtihanı neticeıl tına. CelU Ilgaz (Beyrut): Ankara 
belli olmuıtur. Amerika asma fidanlığına, Selami U-

nı Bertin merkezinden geçen mihve
rin cazibesinde toplamı§tı. İstihsal, i1-
tihlike göre tanzim ediliyor, sanayi 
garbin merkezinde muayyen mıntaka 
ve ırka mühaasas bir keyfiyet oluyor, 
diğer Avrupa toprakları halkı ise ham 
madde müstahsili ve mamul e§ya mils
tehlild olarak bir yapma baremine 
tabi tutuluyordu. 

Viyana nutku ise bütün yanlıf tef
sirleri izale eden bir mahiyet arzedi
yor. Funk bu son nutkunda "Alman
ya cenubu şarki memleketlerini sırf 

bir iptidai madde üssü olarak kullan
mayı düşünmediğini" tasrih ettikten 
ıonra, cenubu şarki Avrupa devletleri 
ziraatlerini, mağdenlerini, nakil vası
talarını, endüstrilerini takviye etmek 
istedikleri zaman Almanya tecrübe ve 
metodlarını emre bnade kılacağını i
lave ediyor.'' 

Bu mütekabiliyet esasına istinat e· 
den dürüst teklif istikbalen - harbin 
neticesi ne olursa olsun - alman eko
nomisine beynelmilel pazarların ka
pılarını açar. Bir de nutkun dikkati 
çeken cümlesi "bu memleketlerin di
ğerleri ile ticaretlerine mani olunmı
yacağı" dır. Zaten karşılıksız menfa
at hırs şeklinde tecelli eder. 

Yalnız nutkun itminankar olmıyan 
cephesi Almanya'nın harp dolayııiyle 
f ktısaden ezilmemiş, bilakis büyük 
mikyasta kuvetlenmiş olmasıdır. Harp 
beşeri bir felakettir. Bu feliketten 
beynelmilel piyasalara bağlanmış olan 
bugünkü dünya ekonomisi geniş öl
çüde mutazarrır olduğu inkar kabul 
etmez bir hakikattir; hattl bu zararın 
muharip olmıynalara da ıamil olduğu 
bedihi ve filen sabittir. 

Bu vaziyete dair Funk "Almanya
nın denizaşırı ticaret hacminin kilçüJ. 
düğünü, buna mukabil ise Avrupa da
hilindeki mal mübadeleıinin arttığı
nı" söylüyor. Harp-esnasında Alman
ya'nın Avrupa ile mal mübadelesinin 
artmasına §Üphe edilmemekle beraber 
bunun denizaşırı memleketler ile olan 
alış, verişin yerini tutacağını iddia et
mek yıllardanberi münteşir istatistik 
cetvellerinin fehadetine aykırıdır. 
Vakıa Almanya'da harbin bidayetin
denberl - bilhassa ithalit ve ihracata 
müteallik - rakamlar neşredilmemek
tedir. Fakat harpten evet çıkan ista
tistik cetvellerinden alman harici ti
caretinin (% 60) ından fazlasını de
nizaşırı ülkeler ile olan münasebeti 
temin ettiği ayan, beyan istidlll olu
nabilir. 
Şimdi artan Avrupa dahill ticareti 

ile Almanya bu nispeti karşılıyabilir 
'? mı .... 
Sualin cevabı müspet olamaması i

çin üç esaslı amil vardır: birincisi, 
Avrupa'nın - gerek kemiyeten, ge
rek ise keyEiyeten - milbayaa ve işti
ra kabiliyeti diğer dört kıtanın yeri
ni tutamıyacak kadar noksandır. !kin
cisi, sanayi ve binnetice ticaretinin iş
liyebilmeıi için muhtaç olduğu ham 
maddelerde Avrupa toprakları verim
sizdir. Üçüncüsü de, Avrupa'nın ka
ra yolları deniz nakliyatı açığını hiç 
bir zaman, hiç bir suretle kapıyamaz; 
hele harp zamanında ... 

Nutukta İngiltere ticaretinin harp
ten bliyük zararlara uğradığı söyleni
yor. Doğrudur, herhalde bir zarar 
görmüştür. Bu noktayı - İngiltere 
hükümeti - sulh zamanında olduğu 
gibi istatistik neşriyatına devam et
tiğinden tetkik edebiliriz. İşte BU -
yük Britanya adalarının ithalit ve ih
racat rakamları: 

[Adedler milyon sterlin olarak oku
nacaktır] 

İthalat İhracat 

1938 aylık vaaatt 71,50 39.23 
1939 .. .. 70,00 36,57 
1940 I inci ay 101,30 41,07 

II 
" .. 93,21 37,40 

III .. .. 104,95 41,46 
ıv " .. 105,55 48,30 
v .. .. 102,34 45,49 

' 88,76 315,20 VI ,, .. 
Yukarıki liste tetkik edilirıe İngil

tere harici ticareti - Bilha11a lthall
tı - harpten evelkine nazaran artmıt
tır. 

Acaba Almanya'nın harp ticareti 
daha müsait bir safhada mıdır? 

Zannetmiyoruz; eğer böyle olsay· 
dı - İngiltere gibi - harici ticaret 
istatistiklerinin neşrinde mahzur gfü
miyeckleri, devam edecekleri tabit 

1938 ' 89 77 
1939 90 78" 
1940 I inci ay "' 110 79 

II .. " 112 79 
III " " 113 80 

Türkçe ve Fransızca kompozisyon raz (İstanbul); Adapazarı tohum iı -
dan ibaret olan bu imtihana 27 kiti lah istasyonuna. Ha.lf1k Seven (Bur -
girmiı 17 si muvaffak olmuıtur. sa); Yüksek Ziraat EnıtitUıU Zoo • 

,. tekni Enstitüsüne, Bekir Özsuba•t 
Adan~' da ziraat İşletmeleri 

iV ,, " 116 80 
v .. " 117 80 

Kazananların diğer imtihanları de- 'f 

vam etmektedir. (Merzifon) ; Yüksek Ziraat Enstitü-

___ _... ___ 
Vl ., " 80 

VII " ,, 81 
Şimdi İngiltere'de eıya fiyatının 

artışı ile ithal!t ve ihracat rakamları
nı karJılaJtınnak ıöyle bir netice el
de edebiliru. İngiltere abluka harbi
nin şiddetine rağmen ithalat vaziyeti• 
ni muhafaza etmekte, hatt~ hafif bir 

Hava Kurumuna 
yapıla;l yardımlar 

Hava Kurumuna yapılmakta olan yar -
tezayüt hissedilmekte, ihracatında da dımler etrafında dtln alınan haberler ia • 
kısmi bir tenezzül görünmektedir. İn- tanbulda, camcı Alber Flyon 680, .Mızrahl 
giltere'deki ithalat rakamlarının sey- 650, Kunın§çı ilııluo 550, Davlt Levl 380, 
ri - ask i nakliyat arasında bile - bak Motev 320, Snlamon EsklD&Zt 1110, 
memleket dahili ihtiyacı hariçten Türk oıoe ve cam tabriltası, Gaspar Gaa -
sulhtaki kadar, belki fazlasiyle temin paryan, K. Mıılhns ve Jorj Mavridi yUz ytr. 
edilmekte olduğu, ihracatındaki te- mtııer, Osman Şakcr, Türk ıllcpçlllk vapur 
nezzlil iıe harbin ticaret zararını göı- acenteal, Anglos Rosos, Hugo Herman, Ah
t · Al 'd k. f' t d met Buphl Atatuk, İzak Sakrel ve Mavrl 
erır. manya a ı eş_ya • ıra ın ~ Pankellos da ytızcr türk lirası teberru ey-
~er~ffu harpt~ herhangı bır ıktısadı lemtıııerdlr. 
ınkışaf ve ıstıkrar bahıe mevzu olmı- Mersinde Çukurova fabrikası sahibi Şadl 
yacağını anlatır. Ellyc,11, Akdeniz türk llınltet elrkeU mU-

Birliğe dahil olmıyanlar 

ithalat yapamrya<aklar 
Merkezi lıtanbııl'da olan "Tilrkbe ma • 

nlfatura ithal&tçılan birliii" ne d&hll ol • 
madı.lcları h&We İzmir, Menin ve 1alre ıi
bi difer mahallerdeki, bazı ithal&tçılarm 

mal ithal ettiklerinden Gümrük ve lnhi -
sarlar Vekiletine ıik&yetlerde bulunulmuş· 
tur. VokS!ct, bu ıiklyetler üzerine te~kilA
tma yıptıfı tamimde, birlik ıtatüsünün 3 
üncli maddesinde yuıh oldufu vcçhile bir
liie dahil olmıyanlarla birlikten ı;ıkan ve 
çıkarılanlırm birlliin iıtiaal mevzularına 
dahil maddeleri ithal eylemeleri memnu 
bulunduğundan, birlife dahil olduklarını 

birlikten aldıktan vaiktlarla iıbaıt etmi -
yenlerin yapıcaklan ithali.ta hiç bir ıuret
le mlisaade olmunaoıaımr bir kwe daha 
bildirmittlr. 

Gerze panayırı açılıyor 
Gerze, 9 LL - Karadenlzln ırtızel ka.sa

balanlJ,,d&D b1r1 olan Gerzede hayvan ve eı
yayl ticariye panayın bu mene eylUltlD 20 
inde açılacaktır. Panayır Uç sün devam e

decektir. 

lstanbul' da iki çocuk 
cesedi bulundu 

düril :Mustafa Gazi lkl yüz elllııer, Bosnalı 
Salih tabrlkası mildUrU İbrahim 200, Raif 
ÇB§taban da ytlz llra para yardımında bu • 
lunmuıılardır. 

Ankara cezaevi matbaasında ı:aJııanlar • 
dan 91 kiti de har ay yarım yevmlyelertnl 
kuruma vermeyi teahhüt eyleınl§lerdir. 

Çıuıkırıda Salih. maarif mUdUrU ·Fazıl, be
lediye relst Rl!at, eJi ve annest .Ankarada 
Sablha Pamukçuoğlu evlenme yüzUklerlnl 
hava kurumuna terkeylemlılerdlr. 
Diğer taraftan Fiı.tııada l5000, Bergama -

nın Turanlı nahlyeslnde 1012, Kımkta 1886 
vatandq, Hava Kurumuna lza yazılm11 -
lardır. (La.) 

• 
Kahve azamt satıı 

fiyatlan tesbit edildi 
Ticarn Vdll~tind~n ublil ftlilmf~tir : 
btanbul, tzmlr ve MerBln gümrüklerin· 

de bulunan ye çekilerek piyasaya arzı te • 
karrür eden ceman yeldllı ~ bin çuval Bre· 
zllya kahvesinin zikri geçen mahallerde 
ıthalAtçılar tarafından azamı aatıı fiyatı 

29 numaralı mıııı korunma karamameaıntn 
blrlncl maddesi deltıletlyle mınt korunma 
kanununun 31 inci maddeslnln blrlnci !ık • 
raın hUkümler1ne mUstenlden aaağıda yazı
lı olduğu veçhlle teablt edllmlııtır : 

3 Numaralı kahve 180.l!O K\U"UI 
4' Numaralı kahve 180 K\U"Uf 
li Numaralı kahve 129,150 K\lnıl 

(a.L) 

Üsküdar tramvay şirketi 

sü Teknoloji Enstitüsüne, Fuat Soy
dan (Maraş); Ziraat umum müdürlü
ğü merkez teşkilatına, Sabri Çandar
lı (Gerede); .Aadapazarı tohum ıslah 
istasyonuna, Milnir Anaıneriç (Bur
sa); Arifiye elma istasyonuna, Hasan 
Gökçora (Akdoğan) ; Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Zirai kimya Enstitüsüne, 
Osman Çığırgan (Konya) ; Konya zi
raat müdürlüğü teşkilatına, Cahit Ka
dıgil (İstanbul); Antalya sıcak ekirn 
nebatları ıslah istasyonuna, Ali Tun
cay (Dinar); Ziraat umum müdilrlU
ğü merkez teşkilatına. Abdurrahman 
Vardaroğlu (Yenice) ; Ankara ziraat 
müdilrlüğil teşkilatına. Fahri Alpu -
tan (Gönen); Edirne meyveli ağaçlar 
fidanlığına. Tanrıverdi Gökçay (GUm 
rü); Orman çiftliği hayvancılık ıu -
besine, Nazım Altan (Havza): Sam
suıt ziraat müdür)üğil teşkilitına, Ek
rem Gönay (Aydın); Ankara tohum 
iılah istasyonuna, Emin Demirel (İı
tanbul) ; Ankara tohum islah istasyo
nuna. ŞükrU Erdinç (Bozüyük); Ea
kitehir Drayfarming istasyonuna, Ce 

Adana, (Hususi) - Adanada bU -
yük bir ziraat endüstrisi tesisi karar
laımıt ve inşa hamlesine geçilmiı bu
lunuyor. Bölgede büyük tohum üret
me çiftlikleri kurulmaktadır. Ziraat 
Vekaleti miltehassısları Hacıeli kö -
yünde işba§ı yapmışlardır. Bu mıntı
kada iki muazzam çiftlik devlet tara
fından aatın alınmaktadır. Burada 
timdilik üç büyük depo inşa edilmiJ-

malettin Tek (Vezirköprü); Çanak - MSl'•rı'stan'a satılan pamuklar 
kale Umurbey fidanlığına, Salih Gün vw 
düz (Halep) : Orman çlf tliği sütçU -
lük şubesine, Şaban Ergus (Eskite • 
bir); Kütahya viıne fidanlığına, Ze
ki Öktem (Siirt); Yüksek Ziraat Enı 
titüsU Nebatat Enstitüsüne, Veysi Al 
maç (Merzifon) ; Maniu bölge örnek 
çiftliğine, Nuri Aaarkaya (Tokat) ; 
ziraat müdürlüğü teşkilatına, Enver 
Ertüzüm (Kütahya); Zirat kombina -
tar kurumu teşkilatına. Galip Erpu -
lat (Kayseri); Niğde elma fidanlıfı-

Adana, (Hususi) - Macaristan'a 
Çukurova'dan satılan pamuklar1 tes
lim almak Uzere Adanaya gelen Ma -
car hükümeti milmesaili B. Andre 
Hlatky tesellüm muamelesini yaptık
tan ıonra Menin'e gitmittlr. 

Pamuklar Meninden bugUnlerde 
lıtanbula ve oradan Maca.riıtana ıev· 
kedilecektir. 

na, Beh~t Kurtkan (Kayseri) : Ta • Adana pamuk ihracatçılar 
vuksuluk Enstitüsilne, Rahmi Eken birliği 
(Ka~eri); Adapazarı tohum islah iı- Adana, (Husust) _ Pamuk ibra -
tasyonuna, Muzaffer Aydın (Aydın): catçılar birHii yeni idare heyeti açıl
İzmlr ziraat mlidilrlüğil teıkilltına, mıf, reiıltfe İbrahim Burduroğlu, re
:Mehmct ErgUle (Afyon); Ankara is vekilliğine Yekta Fırat, balıklara 
rnerke• mü~dele enatitilıilne, Nuret- GUlelı: Lfmitet, Anadolu lnkifaf, Dağ 
tin Mardan 

1

(İıtanbul).; Orman çiftli- kara Pamukit, Alıberdiyap tirketleri 
ği umum! ziraat kısmına, Fikret Elet- getirilmlıtir. Yeni idare heyeti çalıı-
ner (İstanbul); İzmir bağcılık lıtas- maya bqlamı_ıı_ır_. __ _ 

yonuna, tayin edilmiılerdlr. 

Genç ztraatçilerlmize yeni vuife
lerlnde . muvaffaklyetler dilerb. 

Teşekkür 

. Ceyhındı otta okul 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Akıntı 

burnunda henüz hUvlye~l teebit edile;o
miyen bir buçuk yatında bir çocuk ce
sedi bulunmuştur. Usklldar'da orta 
mektebin bahçeıindeki kuyudan da do
kuz yaıında bir kızın cesedi çıkarıl
mııtır. Kızcağızın lruyur3 nasıl dilt. 
tilğU anlaJılamamııtır. Poliı tahkikat 
yapmaktadır. 

Umumi Heyet toplanhsı Midemdeki Ulserl çok haztkane bir ame-
UyakaUe bertaraf ederek hayatımı kurt&-

Adana, (Huıuıt) - Gelecek yıl 
Maarif Vek&leti tarafından Ceyhan -
da bir orta okul açılacaksa da bu sene 
bu ihtiyacı kartılamak için Ceyhan 
Halk Partisi ve halkının yardımıyle 
hususi bir orta okul açılması teşeb -
bmUne geçilmiştir . 

Çağrı 
x Mili! Mfldafaa Encihnenl bıırthı -.at 

ıs de toplanacaktıT", 
x A~uhıl encümeni huc6n tut 15 de 

toplanacaktır. 

İstanbul, 9 (Telefonla)·- Uıküdar· ran " 7aptı'1 thUmanılı tedavi ııayestnd• 
Kadıköy halk tramvayları şirketi u- on gUn gibi kıııa bir müddet sarfında hu
mumt heyeti bugün top1andı. Borçlu· taneden çıkmaklığımı temln eden Nümune 
tarla anlaşmak mümkün olup olmadı- h&-'ltanesl operaU!rU B. Dr. Şerif Korkuda 
ğını ve ııirketin belediyeye devri me- ve mll§tlk muameleleriyle lıttrabımı ha • 
selesini tetkik etmek üzere Uç kişilik flfleten hem~lre ve müstahdemlere der1D 
bir komisyon teıkil edildi. Komisyon teşekkür ve mlnnetıerlml burada arzı btr 
bir rapor hazırlıyacak ve bu rapor u- borç blllrtm. 
mumt heyete arzolunacak, karar on- Al!eddin Kıral Matbaaııı Operatörle-
dan sonra verilecektir. rtnden lılEVLOT TURlll 

Adana' da spor müsabakaları 

Adana. (Huıust) - Adana - Hatay 
gençleri arasında birinci teırinde A -
dana stadında muhtelif spor müsaba
kaları yapılacaktır. Bu hususta temas 
tarda bulunmak Uzere Hatay beden 
terbiyeıi mildUrU ıehrimize gelmiştir. 
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Dil birliğine dikkat 
etmiyoruz ! 

M ılctıplırin ıçılmısı yılcJıftılı için gızetılırin ıon nylalı. 
rındı ıık ıık busuıl mılctıp ilin-
/arını rıstlıyoru•. 

Bunları okursanız 16rDrıDnD• ki 
bu mektıplerdın birisi "leyli vı ne
hari", birisi "yatılı ve gDndDzlü", 
birisi de "yatılı ve yat11ız" dır. 

Pudra, krem, ejlencı, hıtti İliç 
illnlarıtfda aynı anlamı ilıdı edebi/
mık için dığiıilc kelime/er hllı
nılsa, belki, o kadar İınamısı git
miyıbilir. Fakat bunu yapanlar ilin
larındı kendi dilinden bqka ya. 
bıncı dilleri de halıklylı aıretmı1I 
vldıdın mılrtıpler olunca iı deği
şiyor. 

Dil bir1ilini, tlbir vı iladı bırı
berliğin1 birer lrf an yuvHı olar 
mılrteplerln baıındı bulunan aydın
lardın da betlemeyip timden bekli
yeceğiz? 

Hepsi birden - k~ran bellediği 

'#;~N 1~11 IL7'R 
deynek nevinden iki kelime olan -
leyli vı nehariyi kullansınlar, diye
meyiz. Fakat hep bir ağızdan "yatı
lı'', "yatısız" deseler olmaz mı ki? 

"Leyli" ve yahut "nehari" vasfını 
taşıyan bir mektepte edebiyat ve 
türkçe öğretmenleri, sonra, çocuk • 
/arı ne yüzle sade dil kullanmak 
tavsiyesinde bulunabilirler? 

Cherchez la /emme! 

Romanya'daki son Mdiselırin bir 
bakınıJan kısaca ifadesi de şu ola
bilir: 

Madam Lupesko gitti; ana kırali· 
çe Helen geldi. Demek ki birçok 
meselelerde, h§diselerde olduğu gi
bi, bunda da Fransızların §U sözünü 
tekrarlıyabiliriz: 

- Cherchez la /emme! 
''Beravr teltiş., 

Anadolu Ajansının ııneral Wey-

- -----= --

gand'a dair verdiği bir h:ı!::Jrde .. ,,._ 
rayı tıltiı .. tibirini kullandığını 16· 
ren Vakit gazetesi, halcJı ve asabi. 
yetle ıiddetli bir fıkra yazıyor. Bu 
fıkra ı~ylı bitmektedir: HEbuuiya 
zade Vılit Bey arkadııımı• IHI der
se desin ve nasıl yazarla yazsın, ı
jan!I bu kelimeler ve bu terlclplere 
karıı en canlı bit macadelı cihHı
mız olmalıdır.,, 

ihtimal ki ajanı muharrirleri, 
Fransı• generalinin yetmlı bı;lii 
bir ihtiyar oldufunu dDfllnerd on
dan babuderken bu lıahnı tlbltl 
h1Ianmıf]ard11 I 

Bir jübile/ 

lstanbul Şehir tiyatrosu artistle
rinden Doktor Emin Belli'nin yirmi 
beşinci Hnat yılını lcutlamsk için 
bir müsamere verileceğini yazan bir 

ıazete "bu mUşamereyı ııhrimizin 
belli baılı sanıtklrları iıtirlk ecle
cıktir,, diyor. 

Emin Bılli'nin }Qbilesine Hbelli,, 
baflı nnıtkirların iıtirllc etmesin. 

• 
den daba tabii ne olabilirdi! 

VU%Ula merakı mı? 

Bir zamanlar bir muharrir vardı; 
yazdılı yazıların altını "sDlerayı 
111/tanatı seniyeden .. unvanını koy
maksızın dDnyltda imza 11tmazd1. 

Yeniden yeniye, gene gazete sa. 
tunlarında b6yle muvazzah aqres 
vı .. çiçek lrQnye" meraklılarının zu
bur ettiğini görayoruz. Geçen giJz 
ıızdlrdiğlm bir yazısında bir aske
ri muharrir, baılığın yanında .. ı:rlı:i 
brdu kumandanlarından emekli ge
neıar adresi verdiği halde nihayet
te Hf alınıncı vı f ilanıncı ordu lru-

• mamanı emekli general" kanyesini 
kayde lüzum görmDştü. 

Acaba bu da bir nevi vuzuh mera
kı mıdırl. 

T. l. 

tir. Bfr de fabrika kurulmaktadır. A'f 
rıca işçi meskenleri, çiftlik idare bil • 
roları, memur evleri, laboratuvarlar, 
hangarlar i~a olunaeaktır...._Bu bü.vlilc 
devlet ziraat işletmeleri o civar köy· 
lülerine tohum, makine, her türlü a • 
!At ve işçi yardımı yapacaktır. tık 

hamlede devlet çiftliklerine 1.000.000 
lira harcanmaktadır. 

Bir rica 
30 ağustos giinü saat 11 raddelerinde v .. 

nişehir 11 Bankası otobüs durağı ileriıln
de motosikletime arkadan bindirmek tu • 

retiyle yarala.nma.klığıma sebebiyet vereo 
otomobil hidisesfode vakayı orada müşahe
de eden kimselerin - o an için - ıdreı v• 
iaimlerini zaptetmekllğime imkln cöre • 
medltimden vakıyı mliellimeyl gördük! .. 
rini bildiğim ve fakat isim ve adreslerini 
bilemediğim zevatm lutfcn aşağıdaki ad • 
realme laitn ve adreslerinl bildinnclerinl 
hakikatin tecellisi için insaniyet namına rl. 
ca ederim. 

Adres: D. Kayalıbay, Yenlıehlr İnan& 
<:ad.desi No. 7. 

1 ngiltere büyük 
elçisi lzmir' de 

İzmir, 9 a.a. - İngiltere'nin Ankara 
büyük elçisi Sir Knatchbull Hugessen 
yanında refikası ve ticaret ategeııi ol• 
duğu halde bu sabah saat 11 i yirmi 
geçe tayyare ile İzmir'e gelmiş ve se
fir Buca'da yazlık İngiliz köaolosha
nesine misafir edilmişlerdir. 

lstanbul'da yol inşaatı 
yeniden başlıyacak 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Koordl:
nasyon heyeti lstanbul'da asfalt, par
ke ve arnavut kaldırımı inıasına mtı
saade etti. Evelce baılamıı· olan inP" 
ata yakında devam olunacaktır. ÜıkU.• 
dar, Şehzade ve Ayasofya meydanları 
asfalt olarak yapılacaktır. 

Eminönü Ha!kevine ilave 
olunan kısmın inıası biHI 

İstanbul, 9 (Telefonla) - EminlSntl 
Halkevine ilave olarak yapılan kısmıo 
inpatı bitmiştir. Bazı eksikler tamanı 
}andıktan sonra bu kısım 29 ilkteırin
de açılacaktır. 

Paralan gömerken 
yakaJ.anan sabıkalılar 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Miço, il• 

hami ve Hasan adında üç aabıkah bu• 
giln Tophanede bir arsaya iki bin li· 
raya yakın altın ve gümüş para ile ba• 
zı kıymetli eşya gömerlerken yaka• 
lanmıılar, ve ifadelerinden bunları 

bir paket içinde sarılmıJ olduğu hal· 
de buldukları anlaşılmıştır. Paranın 

kime ait olduğunu bulmak için tahki• 
kat yapılmaktadır. 

Üsküdar ve Kadrköy'ün nazını 
planları tasdik olundu 

İstanbul, 9 (Telefonla) - OskUdar 
ve Kadıköy nazım plS.nları Dahiliye 
Vekaletince tasdik ettirilerek beledi .. 
yeye iade edilmiıtir. 
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\.~ POLiTiKA ) ............................................ 
Hava harbi şiddetlendi 

Fransa muharebe& nihayetlen-

' 

dikten sonra İngiltere ile Almanya 
• arıısındaki mücadele, §iddeti gittik· 

çe artan hava harbine inhisar et-
• mcktedir. llk haftalarda kara hare

kA.ttnda taarruzdan evel §iddetli top 
bombardımanı gibi, bu hava bom
bardımanının da lngiltere'ye yapı
lacak ihraç hareketi için hazırlık 
ctimleainden olduğu zannedilmi§ti. 

J Fakat almanlann herhalde §İmdilik 
* J böyle bir ihraç hareketi yapmıya 

tıiyetleri olmadığı anla§ılmaktadll'. 
Şu halde §İddeti gittikçe artan tay
yare bombardımanı iki bakımdan 

ıerf mülahaza edilmek lazımdır: 
1 - Maddi tahribat baknnmdan 
2 - Mağncvi tesirleri bakımın

dan. 
Maddi tahribatın oldukça ehemi

yetli olduğu §Üphesizdir. Londra ü
zerine yapılan &On taarruzda İngiliz 
z~yiatı, dört YÜz ölüye ve bin üç 
yuz kada; da yaralıya baliğ olmuş
tur. Bunoan baıka §ehrin birçok 
yerlerinde çıkan yangınlar hayli 
tahribat yapmııtır. Bununla bera
ber, almanlar da bu neticeyi elde et
mek. için doksan dokuz tayyare ve 
b~lkı d~ iki yüz tayyareci kaybet
lnı§lerdır. Binaenaleyh iki tarafın 
madd" ı zaran kar§ılaıtrnldığı za-
man, yüze yakın tayyare ile iki yüz 
tayyareci kaybeden tarafın askeri 
bakımdan daha ağır zarara uğradı· 
iı anlatılır. 

İngilizlerin Almanya üzerine yap
tıktan tayyare hücumlan da atağı 
yukan aynı neticeyi vermekte ol
malıdır. Yani taarruz eden taraf, 
hiç olmazsa, taarruza uğrıyan taraf 
kadar ve belki de dalın ağır maddi 
zarara uğrnmnktadır. Ancak bu za
rarlaP, binler ve on binlerle askerin 
Ölümü ve yahut da esaret altma a
lınması ve harp malzemesi ziyama 

Ik nıalolan kara hareketlerindeki mad-
00 di zarar ile mukayese kaldırmıya-

~ak derecede azdır. Her iki tarafın 
a Tasıtalan boldur. Ve tayyare ta· 

arruzJan ve mukabil taarruzlariyle 
~apılan zarar telafi edilebilir. Şu 

alde karıılığı maddi zarar bakı
.. nımdan bu tayyare bombardnnanla

rmın netice Üzerine müessir olması 
beklenemez. 

Mağneviyat Üzerine olan tesire 
&elince; bu, taarruza hedef olan 
Dıiltetin karakterine göre değiıir. 
Bazı mil.Jetler tethit yoliyle boyun 
efmeie ıcbar edilebilirler. Diğer ta
raftan tethit, bazı milletlerin zafer 
kazanmak yolundaki azimlerini tak· 
•İye etmeğe yardım eder. lngiliz 
milletinin bu ikinti ıınıf milletler 
arasında bulunduğuna fÜphe yok
tur. Filhakika iki aydanberi lngil-
tere'den ıelen haberler, tayyare 
bombardımıytlarJ notÜ.-.i..d..ı. in.ıı:iliz 
..ıılletinin mağneviyatı aarsılmak 
ıöyle dursun, bilakis, ~giltere'de 
mücadeleyi zafere kadar götürmek 
karar ve azminin kuvet bulduğunu 
anlatmaktadır. İngiliz, müşkülat 
karııamda ıertleıen bir mahluktur. 
Cihanıümul imparatorluk kuran bir 
nıillette baıka ııeciye aranamaz. 

. Şu halde maddi zarar bakrmm
Clan netice üzerine mÜeHir olamıya· 
c!'"k derecede az ve mağneviyat üze
rine tesiri bakımından hiç demek 
olan bu hareketlerden almanlann 
ne ürnit ettikleri doğruıu anlatılır 
it değildir. Kendileri de bu hareket
lerin manaaızlığını anlamıı olacak
lardır ki, Londra üzerine yaptıktan 
eon büyük taarruz hareketini, mu
kabelebilmisil §eklinde göııtermeğe 
çalıırnaktadırlar. Hakikaten muka
belebilmisil hareketinden büyük ne
tice beklenmez. Biri diğerinin canı
nı yakarsa, öteki de onun canmı ya
kar. Almanlar, aon hareketlerini 
llıukabelebilmisil teklinde göster· 
inekle, tayyare bombardımanlar na 
i'?:gilizlerin ba§lamı§ olduklarını 
'?>:_lemek istiyorlar. Hatta daha ga
rıbı, son taarruzu, Londra üzerine 
Yapılmı§ ilk tayyare hücumu imit 
•!bi göıtermeğe çalrııyorlar. Halbu
kı İngiltere'ye kartı tayyare hücum· 
lan, Alnıanya'nın baılıca mücadele 
~asıtalarından biri olacağı daha 
harp çıkmazdan evel ıöylenmitti. 
Almanya, harpten eve) diplomasi 
~asa.sırıda bu tehlikeyi Demoldea'in 

ılıcı &ibi lngiltere'nin batı üstünde 
lutmu§ "e harp çıktıktan sonra da 
tayyare hücumlarına k ndisi batla· 
rıthr. Geçen mayısa kadar ingiliz· 
er ~~YYare bombardımanlarının na· 
·~ ır tıetice vereceğini bilmedikle· 
rınden endişe ediyorlardı. Ya Al
~·~~a, bütün garbi Avrupa aahille· 
rını 1.,.. 1 • l k 
t ? M""' ederse vazıyet ne o aca • 
dı llyıstanberi Demoklea'in asılı 

uran'- 1 d'. .. .. V b 'k' 
1 f "'' ıcı U§muıtur. e unun ı ı 

h,,~~ğ~ dil keskin olduğu ve darbenin 
I' 1

k 1 •ll't kadar da darbeyi indiren 
el 

1 eatiği anlatılmıthr. Bazı sili.h-
ar va • 

y lcl"dır ki kullanıldıkları zaman 
;P~ı le.rı zarardan ziyade kullantl
k a kılde.rı zaman telkin ettikleri 
~ ort \lh daha mü hiıtir. Yalnız tethiş 
rı e d 8 l"İp için tayyare bombardıma· 

1 
a. hu silahlardan biridir. Kara 

·---- . --
u~us 

Nevyork Times'e göre 

Amerikalı 

tayyareciler 
İngiliz hava filolar1nda . 
çalışacaklar 
Nevyork, 9 a.a. - Royter: .Ncv -

york Timcs gazetesinin V~tıngto.n 
muhabiri, gazetesine §U haberı vermıJ 
tir: 

"Diplomatik mahfillerde dolaşan 
şayialara göre, vaktiyle Almanların 
ve İtalyanların İspanyada general 
Franko yanında çalışınıt olduklar_ı ~i 
bi, Amerika Birle§ik devletlerınm 
kendi hava kuvetlerine mensup bazı 
subaylara bir müddet İn~i~i~ hav~ ku
vetlerinde çalı~bilmelerı ıçın musa -
ade vermesi muhtemel bulunmakta -
dır.,, 

Ne1'york Times gazetesi, şu ciheti 
tebarüz ettirmektedir ki böyle bir ka
rar, Amerikalılar için modern harpte 
kıymetli bir antreman yapmalarını, 
İngilizlenn ise, imparatorluk hava 
kuvetleri rrogramının semerelerini 
vermesine intizaren yüksek askeri 
antremanlı Amerikan tayyarecileri -
nin hizmetinden istifade etmelerini 
mucip olacaktır. 

Gazetenin Vaşington muhabiri, ay
rıca §U tafsil5.tı da vermektedir: 

"Diplomatik mahfiller, bitaraflık 

kanununun böyle bir planı pek muhte 
mel ~arak menedeceğini kabul eyle -
mektedir. Fakat buna rağmen 9ayia -
lar musırran devam etmektedir. Tıp
kı bundan dört ay evel Amerikan tor
pido muhriplerinin İngiltereye devre
dileceğinden bahsedilmeğe batlandığı 
zaman da §ayialar musırrane devam 
eylemişti.., 

Diğer taraftan Hğrenildiğine göre, 
200 aaatlık antrenman uçuşu olan bir 
çok hususi Amerikan tayyarecileri 
timdiden Kanadada gönüllü yazılmış
lardır. 

Bir lngiliz balıkçı gemisi 
mayne çarpıp battı 

Londra, 9 a.a. - Salaconde Grlnaby balık 
çı gemisi cumartesi sabahı Şimal denizinde 
bir mayna çarparllk batmıetır. Tayfalardan 
sekizi kayıptır. Sağ kalan dört kişi ara -
sında geminin patronu da bulunmaktadır. 
Bunlar diğer bir gemi tarafından kurtan -
fıırak Umana getfrflmtılerdlr. Birisi yaralı -
dır ve hastaneye kaldınlmıııtır. Sağ kalan
lardan biri de diğer bir arkad&1lyle 20 da -
klka auda ktüdıktan aonra kurtarıldıfmı 

s8ylemlıtır. 

1 ngilizler Ostand' a 
ani bi r ba~kın yaP-hlar 
Bertin; 9. a.a. - D. N. B. : Bulutlar 

arasından ant olarak çıkmak suretiyle, dün 
üç İngiliz tayyaresi Oatand limanını pike 
uçu:;u ile bombardıman etmiılerdir. Mii -
dafaa bataryalarının ate'i~ne maruz k•lan 
bu tayyarelerd~n birlıl a.t!vler içinde de
n1ıe dUşmüıtUr. MUrett:n:ıttan iki kişi 
kurtulmıia muvaffak olmuştur. 

Yunanistanda hububat 
rekoltesi noksan 

Atina, 9 a.a. - Alınan telgrafa na
zaran bu ıene hububat rekolteai ge
çen senekinden yüzde otuz daha qa
ğı olacaktır. 

Selanik mıntakasiyle garbi Make
donyada tütün rekoltesinin geçen se
nekinden yüzde kırk daha dun olaca
ğı tahmin edilmektedir. Mamafih pr 
kt Makedonya ile Yunaniatanın sair 
bölgelerinde mezkur rekolte tabit se
viyesini muhafaza etmektedir. 

Mısır'a asker, pilot 
ve malzeme geldi 

Kahire; 9. a.a. ..:. İngiltere' den, Ro 
dezya'dan, Hindiıtan'dan ve Avuı -
turalya'dan asker ve harp malzemesi 
getiren bir gemi kafilesi, Mısır 1i • 
mantarına gelmişlerdir. Binlerce tek 
niayen, piyade, ingiliz hava kuvetle
rine mensup pilotlar, sıhat işleri per
soneli, birçok mühimmat ve tank 
yüklU olan büyilk vapurlar gelmiJ • 
tir. Kafilenin seyahati esnasında ne 
dUşman denizaltı gemilerine ve ne de 
tayyarelerine tesadüf edilmiıtir. 

B. Mandel de tevkif olundu 
Cenevre, 9 a.L - D.N.B. bildiriyor: 
Vlchy'den reımen blldlrlldltfne göre, 

Rrynaud. Dııladler ve Gamelln'den b&§ka 
,ımdlye kadar Meknes'de emniyette bulu
nan eakl dahiliye nazın Mandel de tevkif 
edllmlıtır. 

ordularınm yardımcıaı olarak tayya. 
renin mülhit bir ıilah olduğu anla
tılmıttır. Fakat tethiı vaaıtaıı ola
rak, bilhassa ingilizler gibi cesur ve 
azimkar bir millete kartı kullanıl
dığı zaman, müspet netice veremez. 

A.Ş.ESMER 

Macar kıtaları 

Transilvanya'da 
işgal hareketine 
devam ediyorlar 
Budapeşte, 9 a.a. - Genel kurmay 

reisliği dUn aqam saat 20 de tebliğ 
ediyor: 

"Macar kıtaatı bugün için tespit 
edilmit olan yürüyilş hedeflerine va
sıl olmuşlardır. Hedefler ıunlardır: 
Kirlay dağının geçidi, Mesze dağının 
zirvesi, Sziles, Dees, Balvanyasvaral
ja, Sajornagyares, Beszetrece, Saja -
voel mevkileriyle Helemen dağının 
zirvesi. 

ltgal derpiş edilmit olan pragram 
mucibince devam etmektedir. Macar 
kıtaatı ahali tarafından büyük bir ga
leyanla karşılanmaktadır. 

9 eylillde Macar kıtaatı Banffyh -
huyad, Hidalmas, Szamosujvar, Sza -
ızregenta ve Marosheviz mevkii önün 
de Maros nehrinin geçidine varmıı -
]ardır.,. 

Romenler Macarlara daha nazik 
davranmağa ba§lamışlar 

Budapeşte: 9. a.a. - Macar ajansı bil
diriyor : 

Rumen matbuatının ani olarak Mar.a -
ristan'ıı kıırşı hı..t.umları •• :t nlbayct vere -
rek, yeni başvekilin fıkiderme uybun ola
rak dah.ı r.azik bir tavu al:ııı$ olduğuna 
mütedair haberler, Buda11~ite'nin ~ıy~!.i 
mahfillerinde memnuniyetle kaydedılmış
tir. 

Matbuatın dürüst bir tavır takınma.sının, 
iki memleıket arasında iyi müna~betlerin 
tesisi için en birinci şart olduğuna, 
Macariııtan'dR uzun zamandanber~ işaret 
edilmektedir. Buna rnğmen bu vadıde Ma
cariııtan'ın önayak olması aim.diye kadar 
neticesiz kalmıt!jır. . 

B, Antonesko'nun enerjik müdahe.lesı 
ü~erine, macarlarrn göstermiş oldukla.'.ı 
gayretin Romanya'da akisler bulacağı u
mit edilmektedir. Romanya'ııın bazı şe -
hirlerinde macar ve almıınlara karaı vaki 
tezahürata ve Romanya'da bulunan mı • 
carların Macııristan lehine hakkı hiyar • 
!arını kullanmalarına mani olmak için ya
pılan teşebbüslere gelince, Budapeşte'de 
bunlara fazla ehemiyet atfedilmemekte 
ve bu hususlar halCkında da diplomatiJı: 
teşebbüsler yapmak niyetinde bulunulma· 
maktadır. Viyana hakem kararı buna mü
~it bulunmakta ise de, miimkün olan ıür
atle bir barıııa varmak arz".l~U dolayısiyle 
bu çarelere teve111Ul edilmediği de kıydo
lunmıktadır. 

Romanya' da 
Yeni kanunlar 
tatbik ediliyor 

Eski devlet adamlarının 

servetlerinin menşei 

araştırılacak 
Blikreı; O, a.a. - D. N. B. ajansı bi!dl· 

riyor s • 
Gazeteler, birçok yeni Q.nunlarla ka. • 

rarna.meler neşretmektedirler. Kırat Mi • 
ı..•'nln validesine " majnte valide kıra • 
llçe Helene " tliivanı •erilmiıtit. Prcnıes 
Helene Bükreı'• gelecek haftanın bida. • 
yetlerinde gelecektir. 

Yüksek rütbeli hakimlerdeıı müteıelıc • 
kil husust bir komite, lm'a.1 Karol'un sa -
manında. baıveklllilı:, nuırbk, müıtqar • 
hk veya nezaret umumi Utipliği yapmıt 
ola.n klmıelerln servetlerinin menaeUıi 
kontrol edecektir. 
Ayrıca baıvekllct nezdinde tqkil edi· 

lecek olan bir komite, ıllihlanma için ıon 
bet aene zarfında milli banka. tarafmda.n 
vcrilmiı olan dövis müsaadelerini kont -
rol edecektir. 

" Memleket muhafızı ,, ismini taııyan 

re~mt ıens;lik teşeklrillU, yeniden tensik 
edilinciye kadar faaliyetini tatil edecek
tir. Talebe memleket muhafızı üniforma· 
ıınr glymeğe devam edebilecek ve fakat 
husust Iıaretleri talmuyacaktrr. Yine bao
vek6.lete mensup bir komite bu teşekküliln 
paralarını kontrol edip, tensik işinin ıo
nuna kadar bunları idare edecektir. 

" Millet partisi ., ·n " memleket mu· 
hafızı ,, teşekkUllerlnln Uniformaları ili· 
vedilmiştir. Ayrıca " ıefir .. tı'lvanı. der· 
hal tatbik edilmek Uzere llğveJHmiştir. 
Roma.nya'nm evelce Tiirkiye'de, Fransa • 
da, Yugoılavya'da ve Yunaniıtan'da ve 
dsha evelce Polonya'da ve Vatikan'da. bil· 
yük elçileri vardı. Bütün bu büyük elçi • 
likler, elçilite tahvil cdilml,tir. Vazife • 
&İM nihayet verilen BUkreı belediye re!· 
ıi general Dombromıki'nin yerine Bükret 
üniversitesi hukuk profesörlerinden Van· 
tu tayin cdllmlttlr. 

Bütliıt nazırlar, ıon ıeneler zarfında 
tahsisatı mesturenin mahalli sarfları bak· 
kında general AntonC$ko'ya izahat ve-r -
meğe d!vet edilmiılerdir. 

Kıral tıarayına ve hükümete tahsis edi· 
lecek hususi trenlerin adedi tahdit edil -
mistir. Başveklilete merbut olup hlklm ve 
profesörlerden mUteşekkil bulunacak olan 
bir komite, ıon sekiz sene ı:arfmdaki ai· 
yas! dlvaları gözden geçirecektir. 

Sabık kırala ait aksiyonlar 
ne olacak ? 

Bükreı; 9. a.a. - General Anto -
nesko, aabık karalın doğrudan doğru. 
ya veya bilvasıta malı olan nama ve
ya h~miline muharrer akıiyonların, 

obligasyon ve sair her gO.na matlO -
batın, bunların aahipleri elinde bloke 
edileceklerine dair bir kararname 
imza etmiıtir. 

Poliı Bükreı'teki bankaları 
iıgal etti 

Bükre:ı: O. a.a. - Polis, blltiln Bükreıt 
bankalarını iııgal etmi:ıtir. 

Valide kıraliçeye kabul reımi 
hazırlcnıyor 

BUlı:rot: t. &A. - Florama'dan lıa haf· 

PARİS'TE 

Hayat yavaş yavaş 
normalleşiyor 

Nüfus üç milyona çıktı 
Clcrmond - Ferrand, 9 a.a. Havas: Jour

n:ıl gazetesi, Paris'teki hayat hakkında a -
pğıdaki maliimatı vermektedir: 

Paris yavq yavaş eski halini buluyor. 
Pariı, ne şen ne de ma&mumdur. Paria, va
ziyete intibak ediyor. 

7 temmuzda, nefsi Paris'tc 1.051.506 nU
fus. vardı. Saint - Denis'de 497.830 ve 
Sceaux'da 349.496 kişi bulunuyordu. Heye
ti umumiyesi ile Pariı mıntakasmm nüfu
su iki milyonu bulmuyordu. 

27 ağustosta, nüfus, 2.937.372 ye çıktı. 

3 eyJQlde ise üç milyonu aşmış bulunuyor-

du. 
İaşe bakımından bazı maddeler kıttır. 

Fakat tamamiyle mefkut her hangi bir 
madde yoktur. Fiyiltlar, kontrol edilmek • 
tedir ve gayri meşru yükselmiye sebebiyet 
veren bazı dükkanlar, bir ay müddetle ka
patılmı$tır. Aralarında bazı yahudiler de 
olmak üzere bazı eıınaf mahkemeye ıevke-
dileceklerdir. 

deniz 
filoları 

hôkim 

İngiliz 
ve hava 

Akdeniz'e 
Londra, 9 a .a. - Times gaıı.:etesi 

bas makalesinde şöyle diyor: 
s"Başvekilin Akdenizdeki bahri ha

rekat hakkında yaptığı telmih ve bi
lahare bahriye nezareti tarafından 
neşredilen tebliğ Akdenizde kimin ha 
reket serbestisine sahip olduğunu a -
çıkça göstermektedir. Bir hafta ~üd
detle İngiliz filoları şarki, garbı ve 
merkezi Akdenizde cevelan etmiş ve 
tek İtalyan gemisine rastlanmamıştır. 
Düşman harp gemileriyle muharebe 
etmek fırsatından mahrum kalan ve 
Akdenizde hareket halinde bulunan 
İngiliz filoları İtalyan tayyarelerine 
ağır zayiat verdirmişlerdi:- . 

Bombardıman tayyarelerimiz, Sar
denya ve Rodos gibi biri birinden u -
zak mesafede bulunan İtalyan tayya
re meydan ve üslerine hücum etmiş -
lerdir. Avcı tayyarelerimizin de az 
muvaffakiyeti olmuş değildir. Onlar 
da İtalyanlara yardıma gelen Yun -
kers 87 tipinde pike uçuş yapan beş 
tayyare düşürmüşlerdir. Diğer dör -
aunll de Sicilyaya kadar kovalamı§ -
lardır. İngiliz gemilerine hiç bir ha
sar olmadığı gibi hiç bir nefere de bir 
§ey olmamıştır." 

Amerika bahriye 
nezareti 201 harp 
gemisi ısmarladı 

Vaşington, 9 a.a. - 3.861.05.3.~12 dC: 
lara malolacak 201 harp gemısınin sı
parit edildiğini bugiln bahriye neza
reti tebliğ etmiştir. Bu sipariş ameri
kan bahriye tarihinde en bUyük sipa· 
rittir. 201 geminin yedisi zırhlı seki
zi tayyare gemisi 27 si kruvazör 115 l 
destroyer, 43 U denizaltı biri de atelye 
geıniıi olacaktır. 

Yeni bir filo ile iki milyon kişilik 
bir ordu techizi için 5.251.486.000 do
larlık krediye müteallik kanun projo
ıi bugün B. Ruzvelt tarafından imza 
edilmiıtir. 

Panama kanalının müdalaa.ıı 
takviye ediliyor 

Panama kanalının müdafaasını tak
viye etmek üzere orta ve uzun men· 
zilli bombardıman tayyarelerinden 
müteşekkil iki grup ile keşif tayya -
relerinin sevkedildiği harbiye nezare
ti tarafından haber verilmektedir. Bu 
gruplar, yeni asker! il& olan Porto Ri
co'da daimii olarak bulunacaklardır. 

ta aonunda Bükreı'e gelmesi beklenen va
lide kıralic;eye resmt bir kabul merasimi 
hazırlanmaktadır. 

Y ahudüere ve ma&onlara kar§ı 
tedbirler 

BUkre5, 9 a.a. - D.N.B.: Maarif nazm 
B. Sebllstlano, yahudilcri bütün devlet tl
yatTolanndan ve devlet ida.resinde bulu
nan sana.t mücss~elerinden umklaştıran 
bir kararname ile, maarif nezaretinde bu
lunan farmasonluğa mensup olan blitün 
menıurları istifa etmeie davet eyliyen 
ikinci bir kararname imza et:miıtir, 

Sabık kral Karol lıviçre'de 
Lugano; 9. a.a. - Havas : Sabık Ro

manya kıralı on vagondan mürekkep bir 
hususi trenle saat 17.20 de buraya relmi:ı
tir. Bazı vasonlarm ürerinde insanca za
yiat yapmıynn Tameı;var ıuykııstinin ese
ri olarak kırık camlar g!.ı·i.ilmekte fdl. 
Sabık kıral federal hllk\l:nct namı.11 B. 

Stucki ile Romanya elçisi B. Guranesco 
ta.rafından istikbal edilmiştir. Kıral gö -
liin kenarında büyük bir otele inmiıtir. 
Trenin ikinci vagonundan Bn. Lupcscu ol
dup ı8ylcnllen bir kadının indiği aöylo
nilm ektec&. 
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Yeni Sabah 
Dobnıca meselesi 
HÜSEYİN CAH1T YALÇIN, bu bat

lık altında diyor ki: 
"1914 • 18 harbindcnberi Bulıari•tıuı 

için biiyü.k bir acı teşkil eden Dôbruca 
meselesi bulgar milli emellerini memnun 
edecek bir surette hallolundu ve Bulca· 
ristan D6bruca'da tekrar 1912 hudutları.
na kavuştu. Bu mesele alakadar iki mil
let arasında bir anlaşma neticesinde vu
kua gelmiı olduğu için bütün bütün kıy
metlidir ve Balkanlarda sulh ve sülnUı 
taraftarlığını memnun edecek bir mahi
yeti haizdir." 

Bulgari11tan'ın artık Nöyyi ıulh mwı.
hcdesinin ahkamından kurtulduğunu 
söyliyen muharrir eğer ihtiraslarından 
uzak kalırsa bulgarlarrn ehemiyet verdi
&i ufak pürüzlerin de halli kabil oldu • 
ğuna işaretle diyor ki: 

"Fakat Bulgariıtan ıu sırada mihver 
devletlerinden görmekte olduğu müza • 
haretc fazla güvenerek ölçüyü kaybcdo
cek olursa balkanların zaten pek ıa.y

ri sabit olan muvazenesi gene bozulmak 
tcf.ılikeslnc maruz kalabilir.,, 

Balkan misııkmda büyük bir rol oy • 
nıyan Turkiye'nin bulgarlara kartı dai
ma hayırhah davrandığını hatırlatan m"" 
harrir, umumi harpte bulgarları avlamak 
istiyen almanlıırm bizim keıcımizden ba
zı arazi ihsanlarında bulunduğunu teba. • 
rüz ettirerek diyor ki: 

"Türkiye komşulariyle ıulhun ve iyi 
münasebetlerin teessüsü namına harpten 
sonra bu noktaları mevzuu bahsetmedi. 
Balkan ittifakı ile takip ettiii maksat 
ta bu sulh ve sükunu bütün balkanlara. 
teşmiline hizmet etmekti." 

Bulgarlarır türk dostluğunu anlamı1 
olduklannr söyliyen muharrir diyor iri: 

"Bulgaristan'ın balkanlı devletlerden 
birine muhtemel bir tecavüzünden bah -
scdildiii zamanlar Tilrkiye Balkan itti -
fakına her zaman sadık kaldığını açtkça 
bildirerek Bulgaristan'ı herhangi bir to
cavüz politikasından vazgeçirmiye ça -
I• ' ı. Fakat hiç bir zaman da Bulcaris • 
ı.:n'ın meşru ve haklı taleplerini sulh yo
luyla tatmin için elinden geleni yapmak
ta tereddüt etmedi." 

1939 da Belgrad toplanusma riden Sa.
racoğlu'nun bulgar ve rumcıı ricaliyle 
yaptığı t,.emaıları ha-tırlatan muharrir, 
DO'bruca ile beraber Bulgaristan'a inti -
kal eden türk unsurunu mevruu bahse • 
derek diyor ki: 

"Türkiye Bulgarlstan'dald tilrlt br • 
deşlcrini his; bir .uman Bulgaristan'& 
karııı bir izas; vasıtası ,,. bir tecaviiz vo
silesi olarak kullanmıya kalkma.dı Te 

a a. (Matbuat servisi) 

setindeki hlkimiyetini &arE."ll?lsı, İtalyan 

müstemlekelerinin Akdeniz.de irtibatım 

temin etmek için buna ihtiya.ç da vardır. 
İtalyanların fran.sı:ı: müstemlekeleri hu
dutlarında bulundurduktan kuvetleri ta.
&at"nlf etmiye muvaffak olnulan da on
lara. böyle bir t~bbüs için cesaret ver. 
m!ştlr ... 

lnsiltere'nin ilk tedbir olarak Mısırm 
nrdımını temin ettiğini söyliycn muhar
rir diyor ki: 

İngilizler bununla iktifa ctmemi~ler, 
buraya Avuıturalya ve Hindistan'dan ye
ni lruvetler getirerek Mısır'daki vaziyet
lerini tahkim ctmiııler, yukarı Nil'deki 
garnizonları da takviye etmişlerdir. 

Muharrir, harbin muhtemel lstlkamet
Jerlnl çizdikten sonra diyor ki : 

"BUtUn bu güçlüklere rağmen ltalyan
ların her iki cephede de bUyUk bir taar
ruza hazırlandıkları ve buralarda. iyi ta
lim g!lrmU, hayli kuveUerl bulunduğu 

muhakkaktır. İtalyanların bur:ıda mu -
vattak olmaları ise Mısınn, Nllln ve 
SUvcY1ln latıkballni tehlikeye dll,...Qrlir. 
Onun için lnglllzler ltalyanlann burada· 
ki hareketlerini ciddiyetle taldp etmekte 
ve Akdeniz htı.kimlyetlnl ellerinden ka -
çırmamak lçln her tUrlU tedbirleri al • 
mıya karar vermlı görünmektedirler.., 

T asvirief kar 
Yorgan gitti dava bitti mi? 
EBUZZİYA ZADE VELİD, bu b~lık 

altında, Karolun tahtından' çcldlmcslnl 
intaç eden karıoıklıklardan bahisle diyor 
ki : 

"Bu kaneıklıklar sırt bir iki ıı.y içinde 
Uç kıymetli memleket parçasının knybe
dllmle olma.sandan lleri gelmiş bulumıay
dı her halde çok geçmeden stlktuıet avdet 
edeblllrdl. ÇUııkU ne Beııarabynmn ne de 
onu takip eden Dobnıcn ve Trnnsll\'tın -
yanın terkedllmeslndeıı kıral Karol de, 
onun iktidar mevktlnc getirdiği hWdl -
metler de çokluk mesul addedilmezler. 
Romanyanın coğra!t \•azlyetl, kudretli 
Jco1n.1ularla muhat bulunmwn ve bllhaıısa 
harp dolayıscyle Avrupada slyaat muva
zenenin altüst olması Romanyayı için -
den çılulmıyacak kadar gUçlUklerc ma • 
ruz bırakmı§tır.,, 

Son kıyamlarda demir muhafızların 
önayak olduklarını hatırıııtan muharrir 
diyor ki : 

"Romanyadald hUkümdar ve hUkUınet 
deği§lkllklerlnin bu suretle harlcı mese
lelerdtn ziyade bir fırkanın ıahst 1nU -
kamını almak 1!temeslnden tevcllUt et -
mest ııe bu memleketin bundan sonraki 
va.:ı:tyeU ıcın hiç de hayırlı altı.meUer -
den addedilemez." 

bundan sonra da kalkmıyacaktır. Bu bap. -----------------• 
ta bulgar, komıularrmıza telkin ettitf -
miz itimadın yurttaşlarımızın Bulgari .. 
tan'da haklan olan adili.ne ve müaavat
perverııne muameleye nail olmalarını to
min eden bir garanti vücuda getirdifinl 
görmek bizi Bulgariıtan'a d:ıha 11mlml 
ııurette yaklaı;tırac!lk bir lmil blzmetiııl 
ifade eder.'' 

VATAN 
Hariçteki Türklük 

AHMET EMİN YALMAN, bu baı -
lık altmda, ana yurt haricinde bulunan 
türklerin akıbeti ile ılya1t bakımdan 

meşgul olmak ve üstü kapah bir tilrlc 
emperyalizmi yaratmak is;in hiç bir ar -
zu yoktur. Tuttuğumuz yol, tUrklerl ana 
yurtta çatırmaktan ibarettir. Burada hep
si için yer, hepsi için yapacak iı vardır. 

Yunanisto.n'la yapılan mübadele •ve 
Romanya'dan muhaceret işlerinin pek 
pahalıya malolduğunu hatırlatan muhar
rir, muhacir çağırmaktan maksat onla -
rın ana vatandan toplanıp ölmeleri olma· 
dıtmı söyl!iyor ve diyor ki: 

"Sonra bu tUrklcrin hepsinin mutla.ka 
memlekete geleceklerini de hesaba kat~ 
mayıı:. Birçokları bulundukları yerlerde 
ycrleıımlDlerdir. Kök tutmu:ılırdır. Ha
yat hakları temin edilmişse büyilk bir 
kısmının bulundukları yerde kalmaaı da 
beklenebilir." 

Bu hususta teşldl!tımızm noksan ol -
duğunu da söy!iycn muharrir, diyor ki: 

"Çok ıUkUr ki mal:r;cmcmiz iyidir. Ha
riçteki tilrkler a.na yurdla ali.kalarıru ko
lay kolay kaybetmiyorlar. Hariçte biri
birini arayıp buluyorlar. Yurdu her ve
aile ile hatırlıyorlar." 

Muharrir, makalesinin aon kısmında 
diyor ki: 

"Hariçte yqıyan bizim çinsiıtıi%den 
insanlar veya bizim dilimizi k:<ınuı;an ve 
bize bağlılık duyan insanlar, her ta.rafta 
13Jmmı:ı kol ve budaklarımrzdJT. Bu Jı:u. 
veti korumak, ve inkişaf ettirmek hl, 
milU bir dlva halini almııhdır. Bu mak
satla aarfedeceğimiz emek ,,. paradan 
çok reniıı ve sok çeşitli verim alabili • 
riz." 

TAN 
Orta-Jarkta beklenen 
hadiseler nelerdir? 

M. ZEKERİYA SERTEL, bu batlık 
altında, fnrlliz başvekilinin "orta ım 
ta Mdiselere intizar etmelldlr" eekl!n • 
deki beyanatını mevzuu bahsederek dl • 
yor ki: 

''Orta prkta ingilizlcrin bek:lcdifi hl
diseler, italyanlarm Mısrr ve Sudan'ı it
til!ya teşebbllı etmeleridir. İtal:ranlar 
fnırllls somaliaini i:ıral etti1'ten IOOft 

Afrlka'dald büttlıı laıvetlcıriDi Mmr e,. 

Belgrad'da kanii 
nümayişler yapıldı 

Belgrat, 9 a.a. - Resmt malumata 
nazaran bir komünist amele ve üni
veraiteli grubu Kajdoutniak kıral sa
rayı civarında hükümet aleyhine te -
zahilratta bulunmağa teşebbüs etmiş
tir. Poliı kuvetlcrl tüfenk ateşiyle 
karııtanmış, bir subay ve 4 nefer ya
ralanmış, bir tezahüratçı ölmüş üçü 
de yaralanmııtır. SiikQnet süratle ia
de edilmiıtir. tezahüratçılar hayat pa 
halılığına karşı protestoda bulunmuş
lardır. 

Malta'ya dün yapılan 

ha va tarruzu 
Malta; 9. a.a. - Resmen haber ve

rildiğine göre, büyük bir düşman ha
va te§ekkülU dün Malta üzerine bir 
akın yapmı~tır. Binalarda bazı hasa
rat ika eden bombalar atılmıştır. Pa. 
muk hurdaları bulunan bir mağazada 
küçük bir yangın çıl..-mış ve süratle 
önüne geçilmiştir. Birkaç ikametgah 
tahrip edilmiştir. Beş hafif yaralı 
kaydedilmiştir. Bir düşman tayyaresi 
dU~UrUlmüştür. Bir ikincisinin de 
düştUğü %annedilmektedir. 

Macarislan'a dair 
dolaşan ~ayialar 

Budapeşte, 9 a.a. - Macar ajansı bit 
diriyor: Avrupa'nın cenubu şarkisin· 
deki mihver devletlerinin göst~rmck
te oldukları faaliyetin aynı mıntaka
da bulunan alakadar bir devlet aley
hine olarak inki af ettiğine dair olup 
müteaddit def atar tekzip edilen ve 
Viyana hakemlik işi münasebetiyle 
Amerikan matbuatının yaymakta ol
duğu pyialar dolayısiyle, macar ma· 
hafili şunları ıöyleı;nektedir: 

Viyana hakemliğine, cenubu şarki 
Avrupasında ıulhu idame ettirmek 
gayesinden başka bir gaye atfetmek 
iyi bir hareket olmaz. Bu şayanı hay
ret havadisler zamanla daha iyi tek
zip edilmiş olacaktır. Zaman, Alman
ya'nın cenubu şarki Avrupası ve ltal
ya'nın da Balkanlar hakkındaki ni • 
yetlerine dair çıkarılmış olan ve Yu
goılavya ile Macaristanı alfikadar e
den fena dilşilnceli haberlerin ne ka
dar yanlıı olduğunu da ispat edecek
tir. 
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Kalbin sinirleri 
Kalp gövdeden çıkarıldığı vakit Kalp kendi kendine iılediği va-

• gıdası temin edilmek §artiyle • kit, kafes içinde çırpınan bir ku,un 
kendi kendine i§lediği gibi vücudun intizamsız hareketleri gibi, vücuda 
içinde kaldıkça da, hiç durmadan, faydası olamıyan açılıp kapanması 
ömrümüzün aonuna kadar itler. o. kalbin sinirleri sayesinde vücudun 
nun kaç yıl işliyebileceğini önceden en lüzumlu ihtiyacını temin eden 
kestirmek mümkün değildir, fakat 

1 

muntazam hareket haline gelir. O 
insan cinsinde kalbin dört milyar s~n~rl~rden bir kı~.mı kalbin harek?· 
defaya kadar vurduğu vardır. Bu tını luzumuna gore sıkla§tırır, bır 
da insan oğlunun kalbi tabiatteki kısmı da gene lüzumuna göre sey
başka hayvanların kalbinden pek rekle§tirir, kalbin itini nizama ko
ço'k dayanıklı olduğunu gösterir. yarlar. Bu da kalbin sağlığı için bes
Cünkü insan cinsinden baıtkaaında lenmesi kadar mühimdir ••• 

Adana' da 
haydut 

azılı bir 
yakalandı 

Adana, (Hususi) - Adana jandannası, 
bölgemizin en uslanmaz, en azılı ıeririnl 

gUnlerdenberi takip ederek nihayet yaka
lamı~ bulunmaktadır. 

Bu yaz bağlarda on beşe ynkın ev 5oyan, 
ele geçirdiği eşyaları Sultansoknğı mahal
lesinde icarında bulundurduğu bahçede de
po eden, kadına tasallut ,adam vurmak, yol 
kesmek ve bilhassa ev soymak gibi müte
addit vukuatlariyle tanınmış damtalı kim
selerden Dikilili Mehmet, kumpanyasına 

men.sup diğer elemanların ele geçmiş ve 
deliğe tıkılmış olmalarına rağmen kendisi 
~e derdest edildikten sonra firara muvaf
fak olmuş ve izini saklamağa uğraşmı~tır. 

Aılana jandarmasının ıiddetli takibinden 
yakasını kurtaramıyan haydut Mehmet, E
reğli ve Elazıg'da bir müddet dolaıştıktan 

kalbin bir milyardan fazla defa vur
duğu duyulmamıştır. Dört milyar 
göze büyük bir §ey görünürse de 
bunun 51,840 defası - dakikada va
sati 72 hesabiyle - yanm günde sar
fedildiğinden faydasız yürek çar
pmtılariyle dört milyarı israf etme
mek elbette daha iyi olur. 

sonra dümeni gene bu taraflarıı. kırmıştır. 

Demek oluyor ki kalbe, kendi 
1 

Daha evelce de Tarsus ve Kozan'dan kam. 
kendine i§lemesi için lüzumlu mağ- yonta koyun hırsızlığı yapan Mehmet, son 
dcnleri gıdalarımız arasında temin zamanlarda Şakirpaşa taraflarında müsel
ettikten sonra kalbin sinirlerini de Jiltıın dolaşmıya, bu taraflarda oturan hal
dÜ§Ünmek lazımdır. Kalbin sinirle- km evlerine bağlarına sık sık baskınlar ya. 
rinin - zaten sinirlerin hepsinin de - parak haydutluğu t:ı.m manasiyle ele almı:ı 
muvazenesini yani sıhatini temin i- bulunmaktaydı. ----

Onun kendi kendine i§lerken sar
fettiği kuvet insana hayret verecek 
feydir: yüreğimiz en rahat günün
de, bir İ§çinin on, on bir saat çalı§tı· 
ğı vakit ııarfettiği kuvct kadar aarf
eder! insan adaleleriyle çalı§trğı va
kit yüreğin aarfettiği kuvet de iki 
üç misline çıkar. Yüreğin o kadar 
aarfederek yerinde hareketi, tabii, 
vücudu besliyecek kanın vücut İçe
risinde dönmesine yarar, ancak her 
hareketten bir de hararet hasıl ol
duğundan bu da vücudu ısıtır: İnsa
nın vücudundaki tabii hararetin üç
te birinden fazlası yürekten gelir. 
İnsan çok çalıştığı vakit, ıpor yap
tığı vakit yüreği daha fazla vurdu
ğundan adalelerin çıkardığı hara
retten batka, yürek de daha ·fazla 
hararet çıkarır ve ondan dolayı in
san daha ziyade sıcaklık duyar. Bir 
de hiç çalı§madan, hareket etme
den, heyecandan çarpıntı geldiği o
lur. O zaman da İnsan fazla sıcak
lık duyar. Ancak o zaman bu fazla 
sıcaklık yalnız yürekten gelmez, he-

qin de §İmdilik en iyi vasıta ılık su 
ile duş yapmak, buna imkan olama
dığı halde, ılık ııu dökünmektir. 
Banyo değil, çünkü ılık suyun için
de fazlaca durunca, keyifli olsa da, 
sinirleri gev.şer. Ilık su banyosu an
cak sinirler heyecanlı olduğu za
man faydalı olur. 

Kalp bozulmadan, hnstalanma
dan önce, onun ııhatini devam ettir
mek için her gün insanın işi bittik
ten S')nr:ı Hı aktam yemeğinden ön
ce ılık su aökünmek pek iyi bir va
sıtadır. Bunu yapmak bütün sinirle
rin muvazenesiyle birlikte uyku'lun 
intizamını temin eder. Muntazam 
uyku da kalbin intizamına yarar. 

G. A. 

yecan yüreğin durmasını daha sık· .lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
lattırdıktan batka, cildin altındaki : · : 
kıl gibi ince kan damarıannı ge- : Tercüman aranıyor : 
ni§letir, insan ondan dolayı • bilhas- : : 
aa • yüzünde sıcaklık duyar. : 

O kadar kuvetle ve o kadar çok : -it ve hararet çıkararak kendi ken- : 
dine itliyen kalbin bir büyük kaba· : 
hati vardır: kendi kendine iılediği : 
vakit sarfettiği kuvet hiç bir işe ya- --ramaz. Vücut içerisinde onun ken· : 
di Üzerine aldığı vazife, vücudu bet· E 
liyecek olan kanı vücudun her tara· : 
fına göndermek olduğu halde, kalp : 
ba~ı bof kalınca vazifesini munta- : 

Afganistan Büyük Elçili- : 
ğmden: § 

Fransız, İngiliz ve Türk dil· : 
]erini çok iyi bilen ve yazan bir : 
tercüman aranıyor. İstekliler : 
Afganistan büyük elçiliğine : 
müracaat etsinler. _ 

Adres: Demirtepe No. 12 : 
Afganistan bliyük elçiliği. : 

3581 = 
zam olarak göremez: vücudun bazı .,11111111111111111111111111111111111111,. 
taraflannda ken toplanır, bıuı ta-
raflan kansız kalır. Bu da bir insan 
cemiyeti arasında pek kuvetli ve 
yahut pek akıllı adamlnrın kendi 
kendilerine iıledikleri vakit büyük 
bir i~e yaramadıklanna benzer. 

Kalbin gördüğü i§in vücuda ger-

Yeni çıktı: 

HUKUK USULO 
MUHAKEMELERi KANUNU 

VE 

çekten faydalı olmaaı için onun her • • 
tiktakta vücudun her tarafına gön- J Ç T J H A T L A R 
derdiği ve her taraftan aldığı kanın 
her taraftaki ihtiyaçla mütenasip Toplayan: İMRAN ÖKTEM Ankara As-
olmaıı l&zımdll'. Şimdi pek yerinde liye Ticaret mahkemesinde lza. 
bir aktüalite ti.biri olan koordinas· 
yon ister. Bunu temin edecek olan 
da kalbin ainirleridir. 

Taıra siparişleri müellife yapılabilir. Ki
tap ödeme 1&rtlyle postadan alınır. Bedeli 
180 kuruıtur. 

- Düğünleri mi? Bundan bahsetmedi. Yalnıı:, do
ğum için Budapeşte'ye geleceğini s5yledi. Fakat, rica 
ederim ... Kendisi sana bir §ey açmadan, sen sakın va· 
z iyeti bildiğini ihsas ettne 1 

- Çıldırdın mı? .... Ne münasebeti 
Vilmofun, durgunluğu ve neşesizliği Gizella'nın 

nazarı dikkatini celbctti. Kocasının, Mla üniversite 
meselesine kızdığını zannetti. Eve girer girmez, ya
n.ağını okşadı. Sarı, yumuşak bıyıkları üzerine bir Ö· 

pücük kondurdu. Boynuna sarıldı: 

Cey_han' da pamuk satııı 

hararetle . devam ediyor 
Ceyhan (Hususi) - Son hafta havanın 

tamamen açık gitmesinden bilistıfn.de pa
mukların toplanmasma ve gelecek sene i
çin tarla hazırlıklarına devam olunmuştur. 

Son hafta. toprak mahsulleri ofisi 216,852 
kilo yulaf, ziraat bankası da 20.000 kilo 
kütlü mubRyaa eylemiştir. 
Mutavassıt tüccarların aldıkları miktar l 

b_or&a bulunmadıı:;ından tesbit edilememış
se de, ziraat bankasının üç misli yani 60.000 
kilo kadar tahmin olunmaktadır. 

Gene ağ\lstosun son haftası içinde, Cey. 
han'a mücavir bulunan Kadirli ve Kozn.n 
kazalan köylüleriyle Ceyhan mınta.kası 

köylerinden getirilen nrpa, yulaf, kurndarı, 
fasulya, ketentohumu ve klevlıınd kütlüsü 
hararetle satılını~tır. 

Ceyhan toprak mahsulleri ofişi yulafın 
kilosunu 4,16-4,25 kuruştan, ziraat bankası 
kütlüyü 21 kuruştan ve mutavassıt tuccnr-
12r yulafı 2-3,50, arpayı 3,25-3,30, fasulyayı 
14,50-15; ketentohumıınu 10,50-20,50 ku -
ruştan alıp satmıştır. 

Tarsus' ta pamuk satış 
koopeı-atifi kuruldu 

Tarsus, (Hususi) - Tarsus pamuk ta
rım aatıı kooperatifi bugün bütün çiftçi
lerin hararetli tezahUratiylc kurulmu5tur. 

Fransa işgal altındaki 
memleketlerde elçi 

bulundurmıyocak 

Vichy, 9 a.a. - Havas bildiriyor: 
Alman hükümeti, filen alman işgali 

altında bulundukları için kendi mem
leketleri üzerinde otorite sahibi olmı
yan hükümetler nezdinde diplomatik 
mümessiller bulundurulmaması hak· 
kında fransız hükümetinin nazarı dik
katini celbetmiş ve fransız hüküme
tinden bu mümessilliklere nihayet 
vermesini talep etmiştir. 

Mesele, iki hükümet arasında tet
kik edildikten sonra gösterilen sebep
lerin muhik oldukları ve mütareke -
den doğan vaziyetler dolayısiyle bu 
diplomatik misyonların hali hazırda 
normal bir faaliyet gösteremiyecekle
ri kanaatine varan fransız hükümeti 
alman talebini kabule karar vermiştir. 

r ................................ . 
!KÜÇÜK Dl~ HABERLER 
ı ................................ ~············ ... .... 
Barsclon, 9 a.a. - Milliyetperverler sa

fında harbe IGtlra.k etml§ olan İspanyada 
mukim italyıınlardıı.n mürekkep bir grup 
İtalyaya hareket etml§Ur. 

Llzbon, 9 a.a. Burada hablır alındı~ -

Belediyeler Bankası 
u umi heyeti 

dün toplandı 

( __ R_A_o _v_o_-. 
TÜRKİYE 

--( Radyo DlfUzyon Postaları ) 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Rady 

----<< Dalga Uzunluğu >>----ı 

1648 m. 182 Kes./120 Kw. na göre, CebelUttarıkı terketmlıı olan SOOO 
kişi, Asor adalarında Horta'da bulunmalt -
tadır. 

31.7 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. 
Belediyeler Bankası umumi heyeti dün 19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. 

Assomptlon, 9 a.a. - Kahine, sabık har
biye ve bahriye nazın 13. Rorenlgo'yu mu
\•akkaten devlet §efl olarak tayin etmiştir. 
General Antolıı. harbiye nezaretine tayin e
dilmiıstlr. 

Budape11te, 9 a.n. - Yugoslav milli bay
ramı mtinnsebetlyle mncnr naibi, yugoslav 
naibi prens Paul'ü tebrik etmi,, prenıı de 
izhar edilen temennilere teşekkllr elml!I -
Ur. 

Cenevre, 9 a.a. - (D.N.B.): l<"ransız ban
kası uı,num mUdllrtı Fournler, !ransız dc
mlryollan §lrketl idare meclisi relııllğine 

tayin edilmiştir. 
Helsinki, D a.n. - Reis Kalllonun sıht 

vaziyeti ciddi, hattt\ kritik bir safhaya 
glrml§tir. Dlln öğle Uzer! neşredilmiş olan 
hastalık bllltenl "reisin mUşkUlt\tlı bir gece 
geçlrdlğin1,. bildirmektedir. 

Sofya. 9 a.a. - (D.N.B.); Aclllyc nıı.iırı 
umumt af yapılncat'lnı bildirmiştir. 

Moskova, 9 n.a. (D.N.B. l: 'Mosltovadakl 
Japon mahfillerinden nlınıın haberlere gö -
re, Japonyanın :Moskovıı blıyllk elçlııl B. 
Togo, geriye ça.ğrıln.ı§tır. Vn1<tlyle Bcrlln· 
de bllyiik elçi olan B. Togo, 1938 martın -
druı itibaren Moskovada bulunuyordu. 

Prcsbourg, 9 a.n. - (O.N.n.ı: 1 kflnunu
sani 19 il tarllıindf'n itibaren bUtlln alman 
('tnik gnıplnrınıı mensup blltlln almnnlar, 
mechurı iş servisine dahil cılllccf'klercllr. 

Kadınlar da çalışmıya icbn.r edilecekler<lir. 

Cenubi Dobruca'nın 

iadesi dolayısiyle 

öğleden sonra saat 15 de Banka merkez 
binasında Divanı Muhasebat reisi B. Sey
fi Oran'ın reisliı:i altında toplanmıştır. 

Bankanın teşekkulü hakkındaki kanuna tev
fikan toplantıda Divanı Muhasebat ve Dev. 
let Şurası daire reisleri, Dahiliye Vekaleti 
müsteşarı, mahalli idareler umum müdürü, 
Vekalet hukuk mlişaviri ve iştirak hisse· 
!erine göre on vi !fi.yetin belediye -reisi ha
zır bulunmuştur. 

Ruzname mucibince idare meclisi ve mil
rakıplar heyeti raporları okunmuş banka -
nm 1939 bilinçosiyle klir ve zarar hesapları 
tetkik ve tasdik edilerek idare heyeti ibra 
olunmuştur. Okunan idare heyeti raporu · 
na göre bankanın tahsil edilmiş sermayesi 
9.243.324 lirayı bulmulitur. belediyeler ban· 
kasının kuruluşundan beri belediyelere 
yaptığı ikraz.at ve kefalet yekUnu da 
11.473.259 lira gibi büyük bir mikdara baliğ 
olmuştur. 

Memleketin imarında, şehirlerimizin gü
zelleşmesinde ve inkişafın<la mühim bir 
rol sahibi olan banka, bır yandan bu hayir
li işlerini yaparken sermayesine de her yıl 
mühim mikdar<la safi kir ilave etıncktedir. 
Okunan rapora nazarım 1939 yılı safi karı 
1.731.766 lirayı bulmuştur. Münhal bulunan 
mürakıpligc <le B. Avni Taylnn scç.ilerek 
dünkü toplantıya son verilmiştir. 

Ja pon diplomatlan 

arasında değisiklikler 
Tokyo, 9 a.a. - Diplom1tlnr arasın

da yapılan umumi değişik ikler çerçe
vesi dahilinde, aşağıdaki tayinler ya
pılmıştır: 

General Tatekava Moskova büyük 
elçiliğine ve Avrupa • Asya dairesi 
direktörü Kornea da Moskova müste

Sofya; 9. n.a. - Stefani : Dün sabah sarlıO-ına getirilmiştir. B. Tallrişl:Kuri-
Sofya'da Alexnnıler Ncvski kilisesinde. b 

Sofya'da ôyinler ve 
tezahürler ycpılds 

b• D b · ı'a<lesı' nıu' hara, Ankara büyük elçiliğine, Şaııg· senu ı o rucıı mn ana vatana 
nasebetiyle büyük bir şül:ran hini ya • hay baş konsolosu Korişluşi Nankin 
pılmıştır. hükümeti nezdinde elçiliğe, Amerika 

Kıral ailesi, hiıkümet erkanı ve alman işleri dairesi direktörü Yoşişava Ka
ve itıı..lyan elçileri ayinde hazır butunmu , nada elçilij'.:ine tayin olunmuştur. Pro
ve ç"°k heyecanlı gôrünen kıra! ~or.is, 1 tokol "efi Zuzuki, Mısır elçiliğine ge
ayinden sonra mihver devletleri elçılerıy- tirilmiştir. 
le uzun ve samimi bir görüşme yapmış • 
tır. Halk kıralı coşkun tezıı.hüratlıı alkış
lamıştır. İtalyan ve alman elçileri de so
knktn uzun alkışlarla karşılaıımı~lardır. 
Kıralm ı;arnyının önünde tezahüratta 

bulunduktan ~onra halk, İtalyan ve alman 
elçilik binalannın önilne giderek, her iki 
memleketin mümessillerini alk1şlamıslar • 
dır. 

Çocuk Esira-eme te,kilatına 
alakamız nüfusun artımına 
hizmet demektir! 
Bakıma muhtaç doğan ço. 
cukları koruyabilmek için 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 
ÜYE olmanızı kunım say
giyle diler. 

Zayi - FııkUlte polltek.nik de Mons 
(Belçika kırallığından) aldığım mühendis 
diplomamı 19 birincikli.nun 1919 tarihinde 
kaybettiğimi ilan ederim. - Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsü M. A. grupu Sôğutözu 
Kamp şefi Maden mühendlsi lgnas D'An -
dria 3559 

Bir İngiliz denizaltı 

gemisinden haber yok 
Londra, 9 a.a. - Bahriye nezareti ·ı 

Phonix denizaltısının çok gecikdiğini 
ve zayi olmuş nazariyle bakılması Hı
zım geldiğini bildirmektedir. 

Mesut bir doğum 
Dr. Neşet Naci Arzan'ın dün sa

bah bir oğlu dünyaya gelmiştir. 
Yavruya uzun ömür, ailesine saadet 
dileriz. 

~1111111111111111111~111111111111111111!:. 

§ Ankara Kız Talebe Ba- : 
: kım Yurdundan: _ --- Ankara'da yenişehir'de ba- : 
: kım kız yurdu için kaydolunmak : 
- istiyenlerin acele Ankararla Ay· : 

dın oteline her gün saat 12 den E 
_ 14 e kadar müracaat etmeleri ri- : 
: ca olunur. Yerler·mahduttur. : 

3595 -
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"' 

S A L l : 10 9/940 

7.30 Program, ve memleket saat aya 
7.35 Müzik: pliiklarla hafif program 
8.00 Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını - Yemek listesi 
8.20 8.30 Miizik: plaklarla .hafif mus 

programının devamı 

12.30 Program ve memleket saat ayan. 
12.35 Müzik: Muhtelif şarkılar (Pl.) 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik: plaklarla muhtelif şarkı 

programının devamı. 

13 20114.00 M üıik: Senfonik progr 
(Pi.) 

18 00 Program ve memleket &aat ayan 
18.05 Müzik: Stefan Kamotzi orkestra 

18.30 
19.00 
19.15 

nın konseri - Karışık program. 
Çocuk saati 
Çocuklar için müzik 
Müzik: fasıl heyeti 

19.45 Memleket saat ayarı, ve ajans ha 
berleri. 

2'0.00 
20.15 
20.30 

Müzik: çiftçinin saati 
Konuşma (çiftçinin sa.ati) 
Müzik: Ankara radyosu küme ' 
ve ıcs hoeyeti idare eden: Mesut 
mil. 

21.15 Serbest saat 
21.SO 
21.45 

22.30 

22.45 

Radyo gazetesi 
M Uzik: Radyo ııalon orkestra ar 
1 - Dietrich: Marş 
2 - Leopold: Yugoslavya incil 
(Fantezi) 
3 - Ganglberıer: A~ Çanlan 
4 - Delibes; İspanyol şarıkm 
5 - Joh. Strauss: Hazine (Vals) 
6 - Hipmnnn: Fantezi 
7 - Joh. Strauss: Şen Viyana (vat 
8 - Siede: Aşk haberi 
9 - Joh. Strauss: Kadın, şarap v 
'Ş<tt'Kl: 

Menılcket snat ayarı, ajanı haberi 
ri, ı:irnat, esham - tahvilat, kambi 
yo - nukut borsası (Fiyat). 
Müzik: Radyo ~:ı.lon orkestrası pro 
ramının devamı. 

23.00 Müzik: Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki program, ve kapnnıt. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Filim birden 

14.30 - 18 de 

PRENSİN GECELERİ 
Jean Murat - Kate de Nagy 

16.30 da 

MEKSiKA GÜLÜ 
• Gece saat 21 de 

Prensin Geceleri ve Miki 

bina 
Atatürk Bulvarı üzerinde San kös'lr el • 

varında evelce İtalya sefirinin llı:am• 
glihı olan tekmil konforu havi büyük bina 
bütün müştemilatiyle birlikte kiralıktır. 
Görmek istiyenler, içerisinde bulun.an belr.. 
çiye icar hakkında görüımek üzere la Ban
kasında Hukuk Müşavirliğinde Edip Met .. 
tem'e müracaat. Telefon: 1372. (3511) 

Derin bir vicdan azabı duydu. Gizella ağlıyordu l Ni
çin? Onun yüzünden değil mi? Hayır, bu doğru de
ğildi. O, etrafındakilere ıstırap çektirmek için yara· 
tılmamıştı. Kalkıp, yanına gitti. Önünde diz çöktll ı 

- Gizella, ruhum, derdin nedir? 
Genç kadın, gözyaşlarını sildi. Tebessüm etıneğt 

çalışarak cevap verdi: 
- Hiç ... Hiç bir derdim yok, Vilmoş. 
- Sen de mi çocuk oldun? Böyle sebepsiz yere 

Vili ağlar ... Yoksa ona mı özendin 7 
- Sevgilim, beni affet, dedi. Senin bu kadar mii

teessir olacağını bilseydim, üniversite meselesi konu
ıulurken ağzımı bile açmazdım. Ne bileyim, evelcı 

bana hiç açmadığın için birdenbire ı:ıaşırdım da ..• 

Yazan : Mihaly FÖLDl Türkçeye çevıren: F. ZAHiR TORUMKUNEY - 100 - -
Kiiçük Vilmoş'a, kısaca Vili diyorlardı. 
Gizella, kocasının başını avuçları içine aldı. Uzun, 

uzun yüzüne baktı. Ne kadar gençtil Ne güzel, ne se
vimli, ne zeki bir erkekti! Geniş alnında. ilk çizginin 
izleri yeni beliriyordu ... Çünkü; durmadan düşünü
yor, ruhu buhranlar geçiriyordu ... Başını salladı, du
dakları yeisle titredi. Heyecanla bağırdı: 

- Bunda şaşacak ne var? Maksat üniversiteden 
diploma almak değil mi? Felsefeden olmuş, hukuktan 
olmuş ... Bunun ne farkı var? 

- Fakat. anneni, babanı unutuyorsun Vilmoş. On
lar senin hukuku bitirmeni istiyorlar. 

- Çok rica ederim, böyle saçma şeyleri bırak. Sen 
de onların sözlerine uyma. Zaten benim üniversited 
ne işim var? Bunu bir türlü 2nlamıyorum. Yarın Ö· 

bürgün piyesimi kabul edecekler. Milli tiyatronun 
sahnesine koyacaklar. On binlerce insan, benim yaz· 
dığım piyesi, dolayısiyle beni alkışlıyacak ... Meşhur 
bir muharrir olacağım ... Böyle bir adamın talebe ol
ması komik değil mi? Esasen evli, barklı bir erkeğin, 
tahsile devam etmesi bile gülünç ... Arkadaşlarım be· 
nimle alay ediyorlar. Bir de halka mı maskara ola· 
yım. 

- Darılma ama Vilmoş, senin arkadaşların pek 
ahmak şeylermiş. Hiç, bir insanla çalışıyor, okuyoı 
öğreniyor diye alay edilir mi? Hem, sen onlara nt 
bakıyorsun? Sen, basit bir adam mısın? Senin h ... · 
tının başkalarına benzememesi gayet tabiidir. Sen, 
fevkalade bir insansın. 

- Daha iyi söylüyorsun ya! ... 
Saatlerce süren mücadeleden sonra nihayet şu ka

ran verdiler: Vilmoş. üniversitenin arzu ettiği fakül
tesine devam edecekti. Gizella'ya gelince; o da, &t'. 

ne Fortuna matbaasında çalışacaktı. Her ikisi de mo
dern düşünceli insanlardı. Binaenaleyh, cemiyetin 
kabul ettiği dar çerçeve içinde yaşıyamaz

lardı. Anneleri, babaları bugünkü hayat şartlarını bil
miyorlardı. Onlar, evlatlarının da kendileri gibi yaşa
malarını istiyorlardı. Dünya dev adımlariyle ilerli
yordu. Ona ayak uydurmak lazımdı. Yirminci asırda, 
on dokuzuncu asır zihniyetiyle yaşanamazdı. Onları, 
aşkları ve çocukları biribirlerine en kuvetli bağlarla 
bağlamıştı. Şu halde, hususi hayatlarını ayn, ayrı ve 
diledikleri gibi tanzim etmelerinde ne mahzur vardı? 
Modern devrin te11ikkisine göre; bir kadının kendini 
bir erkeğe besletmek istemesinden daha manasız bir 
şey olamazdı. Erkeğin bir ailenin bütiln yüklerini tek 
ba~ına taşımağa ne mecburiyeti vardı? Madam ki; 
aile yuvası müşterekti ve madam ki; erkekle kadın 
müsavi idi. O halde, aile ocağının şen ve mesut olarak 
tütmesi için ikisinin de çalışması şarttı. İzdivaç, in
sanların hüriyetlerini tahdit eden bir kelepçe değil
di. Bilakis, daha serbest bir hayat ve daha fazla im
kanlar temin eden bir birleşme idi. 

Akşam yemeğini pek hafif olarak yediler. Maria 
onları öğle yemeğinde tıka basa doyurmuştu. Yedik· 
lerini hazmedememişlerdi. Gizella, yemetken sonrc 
dün Vilmo~·un getirdiği kitabı eline aldı. Diva~:: 
yaslandı. Sayfaları çevirmeğe başladı. Bu, on doku 
ıuncu asır fransız edebiyat tarihi idi. Gözü bir şiire 
takıldı. "Kırık vazo" yilksek sesle okudu .• Akşamları 

ekseriyetle biribirlerine böyle şiirler okurlardı. Bir
dcnibire sustu. Vilmoş'un kendisini dinlemediğinin 
farkına vardı. Endişeyle sordu: 

- Niçin dinlemiyorsun, Vilmoş? 
- Dinliyorum. 
- Ne düşünüyordun? 
- Aklıma Sully Prudhomme'un bir şiiri gelmı§ti. 

Çok hazin bir şiirdir. 
Gizella, bir mısra daha okudu. Sonra yavaşça kita-

bı kapadı. 

- Bir §eye mi canın sıkılıyor? 
- Hayır. 

- O kadar mahzun duruyorsun ki; ... bu halin be-
ni fevkalade müteessir ediyor 1 Benden saklama, söy
le ne düşiinüyordun? 

- Fakat, yemin ederim ki. .• 
' Gizella, bir çığlık kopardı: 

- Yalvarırım sana, sakın yemin etme 1 
- Neden? 
Gizella, başını önüne eğdi. Gözüntin önünde Tuna 

ı cılasın yemek salonu canlandı. Maria mağrur başını, 
kocasının ona bakarken, heyecandan sararıp, kızaran 
vüzünü görtlii.. Boğazı tıkandı ... Gözleri yandı ... t. 
cinde biriken acılar, iri yaş damlaları halinde yanak· 
ırından aşağıya doğru yuvarlanmağa başladı. 

Vilmoş, hayretle ona bakıyordu. Karısının, sevgilı 
eşinin bu anda geçirdiği buhran sebebini anlar gibi 
olmuştu. Kalbine bir sızı çö)ctü. Dudakları kurudu. 

- Vilmoş ! Eğer bir gün, senin betbaht olduğunu 
görürsem, bu, benim için•pek feci olacaktır 1 

- Ben mi, ruhum? Sevgilim t 
- Şayet, günün birinde birleştiğimize nedamet 

duyduğunu hissedersem, ben ölürüm Vilmoş. 
- Fakat, bu sözlere ne liizum var? .. 
- Bu imkansızdır değil mi Vilmoş? ... 
Kocasının boynuna sarıldı. 

- Mesut olmamaklığın için hiÇ bir sebep yoktur 
değil mi sevgilim? ... Eğer sen mesut olursan. ben t]e 
mesut olurum ... Benim saadetim !lana bağlıdır ... Söyle 
mesut musun? ... Benim yanımda daima mesut olacak 
mısın? Bana hakikati açık söyle! 

- Gizella'cığım, ben çok, çok mesudum. Yalnız 
<;f:n iizülme ... Ben haytımı birleştirdiğime daima mem
nun olacağım, buna eminim ... Elverir ki: sen pişman 
olmıyasın... Düşünüyorum. bu, bende bir itiyattır. 
Hayatımızı tanzim etmek ve maddi ihtiyaçlarımızı 

'·arşılıyacak daha geniş kaynakla!' bulmak için dil
~ünmek lazımdır ... Biz mesuduz ve hayatımızın sonu
~a kadar mesut olacağız. 

- Sevgilim! ... 

(Sonu var) 
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Hamburg üzerine 
\1apılan hava akmı 

Londra, 9 a.a. - İngiliz hava neza t' 
nin tcbliğı: İngiliz hava kuvctl . re ı -

. . . crıne men_ 
ıup ~~ylik bır. bombardıman tayyaresi filo-
su, dun gece Uç saat Hamburg üzer ' ü 
tekisif bir hücum yapmıco ve b' 'b' ı~c m -

- v ırı ın ardı-
na agır bombalıır ve yüzlerce ya b 
balan atmıştır. ngm om-

İng "liz tayyarelerinin 

İşgal altındaki araziye 

yaptıkları ücumlar 
Londra, 9 a.v... - İngiliz Hava Nezareti 

nln tebliği : -

Dün mutat keıılf uçuolan esnasında in -
llz hava kuvetıerl bombardıman ta gt 
rı Dü yyarele-

nkerk ve Boulogne limanlarında ti-
caret gemilerine ve ş mal deni 1 d z n e kafi • 
lelere hücum etmişlerdir. 

Tayyarelerlmlzden beııı üslerine d" 
ml§lerdlr. unme -

Dün kıta !ahlllerlnde çok fena h 
raltlne rağmen mühim b b ava ııe -
, om ardıman tay • 

)are filolarımız d:lııman 11 man l§gall altı d manian ve düş -
n a bulunan ıı nı rtnde faali , ma ar Uze -

l ette bulunmuıılar H b 
Emden v B • am urg, 
nan e oulogne'da toplu halde bulu -
cum mavnalara ve ticaret gemilerine hU -
ne d etmtıılerdlr. Petrol depolnrtyle cepha
ril ıepolanna geni§ mikyasta hasar verdl
'.ra m 11' muhtelif )'angınlar çıkarılmıştır. 

YY&relerimlzden sekizi Uslerine d5nme -
rnııııerdlr. 

Dün akşam 26 alman 
tayyaresi düşürüldü 

ııı!-°ndra, 9 a.a. - Royter: Rcsmt tebliğ: 
alınan haberlere nazaran diişmıınm bu 

akşam yaptığı hava hücumunda 2~ alman 
tayyaresi duşUrülmiiştiır. 

İtalyanlar Matruh'u gene 
bombardıman elliler 

Kahire, 9 a.o.. - İngUiz Umumt karar -
gfihı tebliği : 

Mısırda Matruh diln tekrar dügman tay
:Yareleri tarnfından bombardıman edllmtg
tır. Hasar ve zay!at azdır. 

1 
Kenyada bir devriye mUfrezemh: Habe -

1 stana glrmtı ve Goraya kadar llerllye -
rek mUhim yeril bir kıtaya hUcum etmlı -
tir. DUımawı. zayiat vcrdlrilmJotfr. 

Gura dUıman tayyareleri tarafından 
bombardıman edllmlııtlr. Hasar ve zay!at 
:Yoktur. 

Sudan ve Fillstlnde !gara değer yeni blr 
hareket yoktur. 

Londra üzerine yapılan 
akının bilônçosu 

Londra, 9 a.a. - Hava ve Dahllt Emnf
Jet Nezaretlerinin tebliği : 

DUn gece Londra üzerine yapılan hU • 
oumlar neticesinde hasıl olan hasarat halc
kında.ki raporlar henUz tamam değildir. 
Fakat ı:,ılmdl bazı rakamlıır verilebilir : 

Hücumlar rılddetıl olmuş ve bUtUn gece 
ae.aUerinde devam etrnlııtlr. Bombardıman, 
Londra mıntakası Uzerlnde geniş bir ma -
blyet almııı ve ekseriyeti itibariyle hedef 
cözetilmekelzln ynpılmıntır. Hasarat ağır 
olmuıtur. Bunların orasında, üç hastane ve 
iki mUze gibi gayri asker! mahiyette müte
addit hedefler de vardır. 

Yaralı ve ınu miktarı hakkında henUz 
tahminlerde bulunulamaz. Mamafih mev -
cut haberlere nazaran bu miktarın cumar
tesi gUnkU miktarı geçeceği beklenme -
nıektedlr. Cumartesi gUnkU hücumlar tçln 
V' rllen rakamlar, evelce bildirilenden daha 
~dır. 

Geceki hUctımlar esnasında 806 ki!il öl -
ınuıı. 1.387 klııl ciddi surette yaralanmıı -
tır, 

TaYJn\s nehrinin lkt sahtllnde doklar, 
Yeniden, yUksek kuvette tn!illlk bombaları 
•e Yangın bombaları~·le, mUkerrer ı:,ılddetll 
bomb:ırdımanlnra tııbl tutulmuıtur. Bazı 
vangınlar çıkmııtır. Bu yangınların bir ço

h s6ndUrUlmUştUr. 
Lonc.'lra, yeniden düşmanın esas hedefin! 

teşkil etmıııur. Londrıılılnr, bu son gece 
hüeumıannın ör vahşiliğine karııı pek 
)'(lksek bir cesaret ve azim ile karşı koy -
rnuıtur. 

Londra ü%erine yapılan 

akın şiddetli oldu 
Londra; 9. a.a. _ İngiliz hav.a. ve da

hlU emniyet nezaretlerinin tcbhğı : 
Londra iızerine duşman hücumları, dün 

llkşam ı:iin batmasından biraz sonra tek
rar haşlamış ve gece devam etmiştir. Bu 
taarruzda düşman birbirini takip .eden 
tay~arc grupları kullanmış ve nıute -
fabıl olarak hareket eden bu grup
u9:· . Londra'nm senış bir mıntakası 
hi cr!ne bombalar atmışlardır. Gece, 
şidgır .zaman, buyuk bir kuvetle yapıla.n 
d f etlı bir hucum olmamıştır. Hava mü
m~· tertibatımız. duşmana karşı ~üte • 
nı •Yen h rekc\te bulunmuştur. Duşma • 
da" bc;.ı fazıa hticumları, Taymis kıyıların-
b. ır bolrre iizcrıne yapılmıştır. Burada 
ır mıkd .. o·ğ lcrd ar ynngın çıkmıştır. ı er yer • 

da ed Londra'nın mute:ıddit kısımların • 
Ya~g ~'llı:ının bomba hücumları, birçok 
inku'" llrı, umumi hizmetlerin muvakkat 
de v aını. \re hususi evlerle bazı daireler -
cip :ı tıcarcth'lnclerdc bıiyük hasarı mu
dıırı 1 ıııııuur. Bu hususta yeni bir tebliğ 

"cırcdilecektir. 

Norve, sularmdaki alman iaıe 
Uernisine taarruz olundu 

Lond: 
resi teb ~: 9, a.a . - İngiliz ıımirallık dai-

Den1 Iıt edıyor : . 
aılt 1 ~ ,ltuvct'crine mensup tayy~.rel~rı -

~den Norve~ &ahilleri w:crnıdc 

HAMBURG 
hava taarruzuna 

UGRADI 
(Bası ı. inci sayfada) 

geri dönerken, diker bir çok yangınlar da.-

ha çıkmııı ve genlolemtıtır. ttılerlne dönen 
bombardıman tayyareleri, ııekııen kilomet
re mesafeye kadar bu yangınların ıııklarını 
ııarlh surette görebllml§lerdlr. 

Almanlar teyit ediyorlar 
Bcrlln, 9 a .a. - D.N.B. bildiriyor : 
DUn gece, tnglllz tayyareleri Hamburg 

Uzcrine bir hücum yapmııılar ve halkla mea 
kOn mahallere bombalar atmııtardır. 

H amburg gazetecilerine göre 
Hamburg, 9 a.a. - D.N.B. blldl•lyor : 
Hamburg matbuatında okUnc.'luğuna g5re 

dUn gece lnglllz tayyareleri tekrar Ham -
burg üzerinde uçmuılar ve oraya buraya 
bombnlnr atmııılardır. Askerl hedeflerden 
uzak masQm mahallerde binalar hasara uğ
ramı11tır. 

lngiliz hava kuvetleri 
taarruzlarına devam edeceklerdir 

Londrıı; 9. a.a. - D. N. B : İngiliz ha
va kuvctleri Almanya üzerine· taarruzla -
rına nihayet verinciye kadar, alman tay
yarelerinin Londra iizerinc milyonlarca 
ton bomba atmağa devam cyliycceklerini 
bildiriyor. 

Selahiyettar İngiliz mahfillerinde beyan 
edildiğine gbrc, ingiliz hava kuvetleri , 
buna rağmeJ, alman harp makanizmasmın 
kendi açtığı lmrbc devam edemiyecek va
ziyete gelinciyc kadar, Almanya'da' askeri 
hedeflere taarruzlarına devam ey!iyecek
lerdir • 

Berfin bombardımanının talsil3.tı 
Londra, 9 a.a. - La Sulsse gazetesinin 

Berlln muhabiri, cumartesi snbahı lnglllz 
tayyareleri tarafından Berlln llzerine ya
pılmııı olan hava hUcumu hakkında tafsillt 
vermektedir. 

:Mumnlleyh, bu hilcumun alman payıtah -
tının §lmcllye kııdnr uğramııı olduğu hticum
lann en bUyUğU olduğunu tasrih etmekte
dir. Şehrin bir çok noktnlarındB yangınlar 
1:ıkmıııtır. Şimendifer depolarında da 'bü -
~11k yangınlar bn11 göstermtıtır. Moabit ha
pisaneslnde iki kişi tele! olmıııtur. Bir kaç 
da yaralı vardır. Veddlng üzerine l11zlerce 
bo,mba atılmııtır. Orada camların çoğu kı
rılmıştır. Bir gaz kanalt?.nsyonıı çökmUş -
tür. Derllnln dltter noktalarına da ytlkııek 
fnfllllklı bomb:ı.lar atılmıııtır. 

harekatta bulunmuşlardır. 
Skova ve Svordfisch tipindeki tayyare

lerimiz düşmanın iki iaue ıemiıini gör -
mü3, birisinin üzerine tam bir isabet kay
dedilmiş ve bunun battığı görülmüştür. 
Diğer bir gemi ciddi hasara uğramıııtır. 
Bunun &top ederek yana yattığJ mliııahede 
edilmiGtir. Mürettebat gemiyi terketmiıı -
tir. Sayılan gemiler görülebilen yegane 
clizütamlar olmuştur, biıtün tayyareleri • 
miz lislerine dönmüşlerdir. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, g a.a. - Alman orduları başku -

mandanlığının tebliği: Muharebe tayyare
leri grupları, fena havaya rağmen 8 eyliil 
giinü ve 8/ 9 ey!Ql gecesi de, Londra'ya ~r
ıı mukabele bilmiıil hücumlarına. devam 
etmişlerdir. Tayyarcler<len alınan fotog -
raflar, şimdiye kadar yapılan hücumlann 
büyük rnüessirliğini teyit eylemektedir. 

Gece hücuml11n esnasında, hiicum grup
ları, hrı.len devam eden yangınlar dolayı • 
siyle uzaktan hederterinl tanıyabilmlıler • 
dir. Taymlı nehrinin iki sahilinde liman ve 
dok tesisatı, petrol depolan, ıaz, elektrik 
ve hidrolik fabrikaları ve iaşe depolan, 
her ı;apta bomba ile bombalanmıştır. 

Lincoln civarında bir !JOk tayyare mey • 
danlarına da hUcum edllmlgtlr. 

Firtb of Forth'da, 8000 tonilltoluk bir 
ıilepin bombalarla ciddi hasara uğratrlma
sına muvaffakiyct hasıl olmuştur. 

İngiliz tayyareleri dün gece Hamburı'un 
halkla meskftn mahallelerine hiicum etmit
lcr<lir. Bir ı;;ok evler hasara uğram11 ve bir 
çok &ivil yaralanmıştır. Bununla bCt'8.ber, 
umum! hasar azdır. 

Dün düşmanın umumt kayıbr, Z2 tayya.
redir. Bunlardan ikisi, hava dafi batarya -
ları tarafından diğerleri de hava muhare • 
belcri esnasında düıürülmliştür. 4 alman 
tayyaresi kayıptır. 

İtalyan resmi tebliği 
1talya'da bir mahal, 9 a.a. - 94 numara

lı İtalyan tebliği: Hava kuvctlerimiz, ıün
düz Hıyfa'ya gece İskcndcriyc'ye yeniden 
hücum etmiştir. Tayyarelcrlmiziıı silrpriz 
ile müdafaa tertibatının harekete ıeçmesi
nc vakit kalmadan geldikleri Hayfa'da bir 
petrol tasfiye fabrikasına bombalar atıla -
rak bu tesisatta ıeniş yanıınlar çıkarıl -
mıştır. İskenderiyc'de, ıemilcr ve üs tesi
satı bombardıman edilmiştir. 

Tayyarelerimiz bundan başka, İskcndc • 
riye Mersa - Matrub demiryolunu da bom
bardıman etmişlerdir. 

Bütün tayyarelerimiz, iislerinc dönmüı;
ler<lir. 
Şarkt Afrika'da, tayyarelerimiz, Sudan

da Buna'yı ve Port - Sudan istasyonu ile 
benzin depolarını bombardıman etmiıler • 
dir. 
Düşman tayyareleri, Moga.discio'yu, Mu

savva'yı ve Bcrbera'yı bombardıman ~t • 
mi,!crdir. Telefat yoktur. Hasar çok az
dır. 

Moggio tnyyarc meydanına hücuma te _ 
iCbbüs etmiş olan bir tayyare, a.vcdarunız 
tarafından düı;ürUlmüştür. Bu tayyarenin 
miirettebatından üç kişi ölmilı ve dördün
cüsü rrıii~ııhit teğmen esir edilmiştir • 

ULUS -S-

Hindi çini hakkında 

Fransa Japonya 
ile anla~mağa 

gayret ediyor 
(Başı l. ıccı sayfada) 

Hava harbi 
kritik safhaya 
girmek üzere 

(Bsp 1 inci sayfada) 

Londra'nın gördüğü en urun alirmdır. 
Sclihiyettar mliıahitlerin ıöylcdikleri -

ne göre, bu geceki taarruz, dıin gecekin -
den daha şiddetli olmuştur. Hücum, saa.t
lar geçtikçe daha ziyade ıiddetleniyor ve 
bombalar ekıeriyctlc çok yakın fasılalar

-la diişüyordu. Alirmın bidayetınden sc -

• 

flôs Değişen İcra 
ka unu bugü e i ibaren 

mevk.iine giriyor • 
merıye 

iktifa eylemişlerdir. 
Franıu • alman ve fra.n1ız • italyan mü- kiz saat sonra dahi bombaların infilikları 

tarekelerinin akdi, ve büyilk Britanya ile işidiliyordu. Muhtelif noktalarda yangın~ 
mlhver devletleri arasında muharebenin lar çıkmı~trr. İtfaiye, biiyük faaliyet ur-

l(an·un yeni şekli le dünyanın ileri 
hukuk eserlerinden biri olmuştur: 

devam etmesi, Uzaktaşark'ta bazı tesir - fetmiştir. Yardımcı itfaiyenin bir faali -
!er yapmaktan hali kalamazdı. 

Mesela İngiltcrenin Şanghaydaki Tunt- yetini gören bir müşahıt, bunlar sanki Ta il kanunun n esasları 
sin garnizonlarını ııeri çekerek, Tokyo'da hayatlarında yalnız bu işi yapmış gibi ça
japon hiıklimetiyle dostane görüşmeler !ışıyorlardı, demilitir. Büyük bir Londra 
yaptığı malum bulunmaktadır, ıa.zetesinin binasının içine bir bomba düş (B ı · · f d ) meğe mecbur olurdu. Bu şiddetli hüloo 

mün birçok haksızlıklara yol açtığı 
sabit olmuştur. Çok defa borçlu para· 
sını ödemiş olduğu halde, icra memu• 

Birlec.ik Amerı'ka'nın noktaı' nazarı B. aşı ıncı say a a .. mliı, fakat kimseye birıey olmamıştır. k' k .. k } 
Cordcll Hull'un beyanatından anlaşılmak- Gene es ı anuna gore mu ave eye 
tadır. Birlcgik Amerika. dünyanın bu kıs- Cumartesi gecesi 1000 ki§ilik müstenit tahliye davalarında karar 
mında arazi statukosunun ihlal edildiğini b" w w h I . sulh mahkemesinden alınırdı. Müdde-
arzu etmemektedir. ır ııgınagın ava men ezıne 

bı·r bomba du"•tu" ti bitmiyen, fakat icar bedelini vermi- runun ihmali veya bilmemesi yüzün• 
Japonya ile münasebetleri daima dosta- Y 

ne olmut bulunan Franıa'ya ıelince, çin • Londra: 9, a.a. _ Takriben bin kişilik yen kiracının evden sıkarılması için 1 den tekrar takibata maruz kalıyor v• 
japon muhasamatının inki$afını nazarı bir ıığınağın hava menfezine cumartcıı : sulh mahkemesine müracaat etmek,• alacaklı vaz geçse bile mahkum edili
dikkate alarak, ve hudut hidiselerinin ıık gecesi bir bomba duıerek infilak et.niş ve 1 karar almak sonra da bu kararı icraya 1 yordu. Yeni kanunda bu takip evell 
sık vukubulduğu Hindiçini ile hemhudut pek ıı;ıklı sahnelere sebebiyet vermiştir. 1 koymak icabediyordu. Bu da işlerin 1 alacaklının şikayetine raptedilmiştir. 
bulunan mıntakaların vaziyetini ıöz önün- Yavrularının imdadına yetişemeden Men 
de tutarak, Asya'nın en büyük dostu ile an~l~r. uy~ma~ta oldukları nraba l.ı ından gecikmesine ve vatandaşların muta- Sonra mal beyanında bulunulması i· 
devamlı bir itilafın esaslarını aramak ih-j infılak nctıce~ı dıı;arıya ~ırlıyan çocuk : zarrır olmasına sebebiyet veriyordu. ~in alacaklının müracaati lazımdır. 
tiyacındadır. Evelcc diplomatik yol ile lar olmuıtur. İ~dat c~ıplerı .c.e.o ·' crı Tadil kanuniyle bu gürlük de halle- Üçüncüsü de, alacaklı feragat ederse 

. . . . . , zaman gruplar balınde bırçok kışı yerler- :ı: 
;e:kı~ edılmış olan mesel~lerıı~ !atbıkı de yatmBkta bulunuyorlardı. 14 kışı olü dilmiş, bu selfıhiyet doğrudan doğru- mahkumiyet kararı sakıt olur. Hakim 
ı~ın ıcabında alına~ak. tc?bırlerın ıhza - \'e kırk kadar yaralı vardır. Bunların ilk ya icra hakimine verilmiştir. de, ister par~ cezası, ister hapis ceza• 
rıyle general Hanoı Nıc~ı Hara da me5- tedavileri, bliyük kahramanlık gôstcr1T"i& 
g.ul bulunma~tadır. Ek~crıyetle !~nhı te!- olan pasif koruma ekipleri tarafır.uan ya- /stih'-f ~ clavalan sı vermekte serbest bırakılmıştır. 
sırlere scbebıyet vcrmıı, olan hadıse, amı- pılmı&tır. Bombaların civarlara clüşme~e Bundan soııra ,.,.,i kanunun ihtiva Nal aka davaları 
ral Decoux ıle general N ch ı Hara arasın- devam etmelerine rağmen c;agırılan dokuz 
da cereyan eden müzakereler olacaktır. doktor gelmiş, \'e yaralılar hastaneye kı:.1- ettiği mühim - • : ı-:ıerden biri de Eski kanuna göre nafaka vermeğe 

Filhakika mU1.1kereciler arasında temas dırılıncıya kadar pansımanlarını yap - istihkak davii.cırın c' adır İsviçre. icra mahkum olup da iHimda gösterilen ö
hic;bir zaman kesilmemiş ve mütekabil en mışlardır. k~nunu~u ald : .mız. zama~ istihkak deme şartlarına riayet etmiyen borç• 
iyi neticeye varmak arzusu ile göriışme • ı hır :.:lcôer i:r çocuk ölmü1 ''e ebeveyni d~vası ıkamesı. uze .. rı.n. e takı bat durur 

1 

lu alacaklının şikayeti üzerine mah· 
!er devam etmiştir. Japonya'nın menfa.at- 1 ıı:ııc kııln:ııştır. Bi~kaç saat scnr:ı ı;argılar d k b h k k 1 
teriyle, mutareke mucibince imparatorluk icı.ıd~ )'ır ana, b.ır. sığına~ta~ yavruların- ıye anuna ır . u um. onu.~~.ştur. kum edilirdi ve borçlu nafakanın kal· 

.. . . . ı dan ol!·m veya dırı haberı beı<!erken go - Fa~at bunun tatlıık~tı. bı~de ~uçlu~ler d1rılması veya azaltılması talebind• 
menafıının muha,fazası ~endısıne bırakıl- rU.nıi!ı:tür. dogurdu. Yapılan ıkıncı bır tadılde bulıınursa cc.za o dt:vanın bı'tmesı'no 
mış olan Fransa nın vazıfe ve menfaatle- A k k ·ı • 1 i:I 
rinin kabili telif olacağı ümit edilebilir. T aaı esı mıyen teminat almak şartiyle takibatın dur- kadar tecil olunurdu. Şimdi tetkik 

bombardımanlar durulacaAğ•. yolunda. bir. hü~üm ~ond~. mercii hadiseyi tetkik edecek diler te-
Japon talepleri etrafında 

müzakereler devam ediyor 
Tokyo, 9 a.a. - Royter : Japonların rran

aızlara 6 maddelik bir talepname vererek 
ezcUmle Hlndl<;lni limanlarını kontrol et -
mek, Hlndlçlni araz•~ nden kıtaat geçir -
mek ve deniz ve ha' .ı Uslerl teeis eylemek 
haklarını istediklerine mlltedalr çıkan ıa
ylalar1 me\'zuubahsederek söz söylemtye ııe 
IAhlyettar bir japon memuru §U beyanat -
ta bulunmuıstur : -- Bunların hakikat olduğnu zannederim. 
Japonya ile Hlndi<;ini makamatı aruın

da müzakerat devam etmektedir. 

Çinliler tetikte 
~anghay, 9 a.a. - Çin ~atbuatına 

nazaran Hindiçini yolu ile muhtemel 
bir Japon istilasına karşı koymak ü
zere üç muhtelif mıntakadan gelen 

müteaddit Çin fırkaları Hindi çini hu
duduna hareket etmektedirler. Yun -
nandan Hindiçini'ye gi'den yolun çok 
steratejik noktaları Çin kıtaatı tara -
fından işgal edilmiştir. 

Yedi tayyare ile Kungkingden dün 
hareket eden bir çok kumandanlarla 
askeri eksperlerin Hindiçini budu • 
duna gittikleri haber verilmektedir. 

Çin matbuatı Hindiçini'de Fransa 
tarafından Japonlara verilen imtiyaz
lar dolayısiyle Çin hariciye nezareti
nin Çunkingdeki Fransız sefaretine 
bir protesto tevdi ettiğini bildirmek· 
tedir. • 

Dahiliye Vekilinin 
be yanalı 

(Başı 1. inci sıyfıdı) 

mir'i çok iyi bulduğunu söylemi§, İs· 
tanbul'da ekmek buhranı meselesine 

müzmin bir buhran değil · istihlakin 
artmasının sebep olduğu geçici bir ha
dise olduğunu ve alınan tedbirlerle 
bunun önüne geçildiğini, muhtaç as
ker ailelelerine yardım için hazırlanan 
talimatnamenin belediyelere gönderil
diğini, ve icabının mutlaka yapılaca
ğını ilave etmiştir. 

Ekmek buhranı tamamen 
zail oldu 

Londra, g a.a. - Düşman tayyareleri, Bu da kafı ~elm7dı . Şımdı yenı tadıl cil edecek, diler etmiyebilecektir. 
Londra mıntakası üzerinde akşaı.. giineş k?n~~.una gore ıcra mem.~r~ ~~eze Yeni kanuna göre iflas işlerinde do 
battıktan, sabah ortalık ağarıncaya kadar gıttıgı zaman borçlu veya uçuncu şa- hazan sahte alacaklıların hilelerine 
devam eden taarruzları csnlsında Londra- hıs istihkak iddiasında b.ulunurs? i~ra mani olmak için iflas memurluğuna 
nın merkezi mıntakasını mıitemadiyen zi - memuru ~osyayı ~e~e.n ıcra hakımıne ve tetkik merciine mühim setahiyetler 
yarct etmişlerdir. ve. re.çek, ıcra. hakımı. ısterse taraf.lan verilmiştir. 

Talih eseri olarak ölümden kıı. tutmuş d 1 k d 1 d 1 d k ba ın ıyere , ı erse ın eme en ta ı - İhtiyati hacizde yeni tadiller ko-
olanlar arasında bir otobüsiın rakipleri bu- d d 1 d d 1 ıunmaktadırlar. Bunlar. binmiş oldukları tın ur uru up ur ~ru mıy~cağı ha'K laylaştırılmış bulunuyor. Eskiden bu 
otobiisiin bir bomba ile tamamen tahrip e- kında karar verecektır. Takıbat dur· kararı a1mak için teminat aranırdı, 
dilmesinden birkaç dakıka evel bir sığına- sun durmasın aıakadar yedi gün zar- şimdi teminat da aranmadan karar ve
ia iltica etmişlerdir. Bu bomba, şosenir: fında istihkak davasını açacaktır. Son rilebilecektir. Tayyarecilerin ve tah•• 
tam ortasm<la muazzam bir dtlik açmıştır. ra eskide~ a~liye ma:ıkemesi nezdin- telbalıir zabitlerinin uçuş ve dalış ik· 

Londra'nın merkezine birçok yilksek in- d: açıla~ ı.stıhk~k davaları, bund~n ramiyeleri de, haczi kabil olmıyan 
filaklı bombalar düşmliı;tiır boyle, hadıselerı daha yakıidan takıp mallar içine alınmıştır. Borçlu çiftçi 

Müzeye düsen bombalar edebilen icra hakimi nezdinde açıla- ı olduğu takdirde arazi ve maişetleri 
,jt caktır. için zaruri olan vesait de hacizden is-

Fecir vaktı, yangın çıkaran bombala~m H · [ apıs mese esi tisna edilmiştir. 
sebebiyet vermiş olduğu yangınlann ekse· 
riıi ıönmüş idi. Maamafih bir takımı de • Değişen icra ve iflas kanunumuzun , Tadil kanuniyle icra hakimlerine i .. 
vam ediyordu. en mühim hükümlerinden birini de tihkak davalarında tetkik selfilıiyetl 

Varoşl:ırdan birinde bir sığınağa dilş!n ihapis meselesi teşkil etmektedir. Eski verildiği için işleri çoğaltılmıştır. O· 
bir bomba tesiriyle birkaç kiıinin telef ol- kanunun bugünden itibaren meriyet - nun için bugün müstakil icra dairesi 
muıı oldufü bnaır11mektedlr. ten kalkan ahkfimına göre mal beya- bulunan İstanbul, Ankara, İzmir ve 

DUn geceki hUcum esnasında Londra"da nında bulunmıyan borçluya icra hAki- Adana gibi 'Şehirlerimize birer icra 
bir miizcnin ~atısma iki yangm bombası mi, kanunda yazılı hapis cezasını ver- hakimi ilave edilmiştir. 
düşmüştür. Yangm sön<lürülmüştilr. Bek -
çinin ıöylcdiğ~ne nazaran te§lıir edilen c:
yalar tamir edilemiyecek &ekilde haur 
ıörmüştür. Bir kaç ıaniye evci de müzeııın 
ka.rımnda bulunan bir eve yüksek infilak 
kudretli bir bomba düşmüştü, Civar bina
lar da hasara uğramıştır. 

Amerika gazetelerinin 
mütalealan 

N evyork, 9 a.a. - Roytcr ajan.sından 
N CV}'orlc Timcs yazıyor: "Times boyunca 
yapılan tahribat ne olursa olsun ve Lond
ra'nm yansı üzerinde dumandan bir kefen 
un.runış olmasına rağmen lngiltere'nin mu
ksvemet etmemesi ve hayatta kalmaması 
için hiç blr acbcp yoktur." 

Herald Tribunc diyor ki: 
"Galiba alm.anlar, ıimdi gece taarruzları 

f&Plnıya çalıııyorlar. Çiinkü ıündüzün ya
pılan hücumlar, kuvetli bir müdafaaya ma· 
ruz kalmaktadır. Bu, belki korkunç bir 
stratcji.dlr. Fakat ingiliz milleti gibi ,ecı 

bir millete karııı hiç bir muvaffakiyete ık· 
trn.n etmemesi muhtemeldir." 

lngiltere ıoğukkanlılığını 
kaybetmiyecek 

Londra, 9 a.a. - İngiliz hava kuvetleri
ne mensup yüksek bir ı;ahsiyet gerek fn -
giltcrc ve gerekse Almanya'nın ıecc bom
bardımanlarının önüne geçmek için metoJ
lar araıtırmakta olduklarını söyliycıc:ıt 

ıunları ilave etmİ:itir: 

nin İngiltere iizerindc geniş harekat yap
makta serbest olabilmesi için ingiliz avcı 
hava kuvctlcrini tahribe çalışmaktır. Fa
kat almanlar, burada, Polonya, Hollanda 
ve Fransa'da kar§ılaştıkları mukavemet -
ten çok daha büylik bir mukavemetle kar-
151laşmaktadırlar. Almanların gayretleri, 
hila lngiltere'nin istilası üzerinde teksif 
edilmiş bulunmaktadır. 

Harbm ilk on ayı zarfında, alman bom
bardıman tayyareleri, hemen hemen yan-
larında avcı tayyareleri bulunmadan geli
yorlardı. Bunun aksine olarak yeni taar
ruzlarda, avcı kuvetleri, ldetcc bombardı
man tayyareleri kuvctine muadil bulun -
znuştur. 

• 

lzmir kurluluıunun 

yıldönümünü kutladı 
(Başı 1 inci sayfada) 

çekildikten sonra C. H. P. reisi Atıf 
İnan tarafından bugünü tesit eden ve 
alkışlarla karşılanan nutuk söylen· 
miş ve böylece öğleden evelki törene 
son verilmiştir. Eğer hava mücadelesi, almanların ken

di lehine olarak telakki edecekleri bir 
tarzda devam ederse, istilaya te,cbbüs ey- Atatürk' e ve Milli Şef' e •ay 
!iyec~k!erdir, Fakat bu meselede, ingiliz gı 
ıkllmı ıle 7ar.ışa çıkmı~. bulun~yorlar. Al- Törene iştirak eden askeri kıtala 
manların lngıltere uzerıne gondercbilc -ıb .. k' ·· r 
ceklcri bomb~rdıman tayyareleri kuveti, ~nu m~tea ı~ Ataturk caddesini ta-
bunlara refakat edecek büyük avcı ku • kıben cumhurıyet alanında Atatürk 
vetlcri ile tahdit edilmi:i bulunmaktadır. heykeline kadar gitmişlerdir. Saat 11 

Cumartesi hücumları esnasında, alman buçukta C. H. Partisinin İzmir vila· 
bombardıman tayyareleri, gündüzleri 4 yet ve kaza idar h tl · 1 H 
bin ile 7 bin bcşyiız metre arasında gece- . . e eye erıy e alke-
leri ise çok yuksekten uçmakta 'idiler. vınden bırer mümessilin ve Karşıya• 
Bombardıman, umumi~etle hedef gözet - ka orta ve ilk okulları son sınıflarının 
meden yapılmışa bcnzıyordu. Bununla be- iştirakiyle Atat" k'" K 
raber, alman kuvetlcri, münakale hatları- , ur un anasının arşı· 
n~ ~rmak tc~ebblisü emareleri göster • y~ka. da Soğukkuyu'daki mezarına gi· 
mı.ştır., H~v~, so~ günlcr~c almMlara mü- dılmış ve çelenkler konulmuş ve Ve
saıt gıtmıştır. Bırçok hucumlara rağmen lide K d 
İngiliz avcı tayyareleri pilotlan, haftad~ ara ayı tarafından bu günün 
bir glin izinli olmakta devam etmektedir- hatıralarını tebcil eden bir nutuk ıöy· 
ler. Fakat pilotlann birçofu, dlişmana bir lenmiştir. 
gün daha darbe indirme fırsatını elde et- B .. t.. t · . . . 
mck için, izinlerinden vaz geçmeği tercih .. u un zmır halkı ıçten hır sevınç 
eylcmektedirler. ıçınde bu büyük bayramı kutlarken 

"Meselenin hal suretini B. Hitler'den e
vci bulacağımızı zannediyorum. Şimd:kı 
avcı •e pilot zayiatımızı karıılıyacak i.'ıti

yatlanmız vardır. Siyasetimiz değişmemiı-
İstanbul, 9 (Telefonla) - Alınan e. tir. Mukabele bilmisil yapmıya sürüklen • 

Al.man hava akınları ne netice 
verdi? 

coşkun tezahüratla Milli Şef'c ve or· 
duya karşı sonsuz minnet ve bağlılık 
hislerini izhar eylemektedir. 

aaalı tedbirlerden sonra !stanbul'da miyeceğiz. Bir plan tatbik etmekteyiz. V<: Lon<lra, 9 a.a. - Royter: alman hava ta-
ckmek buhranı zail oldu. Şimdi geç~n "göze röz, diıc di$" mücadelesine sürük - arruzundan bahseden Times diyor ki: 
buhranda bazı kırmacıların, fırıncıla- lenmiyerck bu plinın tatbikma devam c-+ -
rın ve un dicirlerinin İstanbulda istih- menin daha iyi netice vereceğini dii,t:n:ı -

Chansi eyaletinde Japonlarla 
Çinliler drasmda büyük bir l~k· • ı yonız •• 

a ı zarurı o an unları baıka ıehirlere · • 
göndererek satıp satmadıkları tahkik Hava harbı, durmadan ııddet 

Düı;manrn hava taarruzu hakkında, dai· 
ma aşağıdaki üç sU3le verilecek cevaplara 
göre hükmedilmek lazımdır: 

ediliyor. leniyor,· fakat, en 1:iddetli nok - 1 - Dü~man, İngiliz hava kuvctlerin: 7.a-
ır yıflattı mı 1 

tanna henüz varmadı 
rn•ıharebe oldu 

Amerikan destroyerlerinin 
ilk partisi dün İngiliz 

denizcilere teslim edildi 
Şarki Port Canadien, 9 a.a. - A • 

T _ Rakamlar, bn ıualc beliğ 'l:ır surctt.- cc • Toky a a. _ D. N. B. : Bir j•u•on 
....... ndra; 9. a.a. - Royter'in diplomatik vap vermiş bulun·.11~•r askeri t .:ı. Chlnsi eyaletinı'n 7arkt 

muhabiri bildiriyor : k d k 'b " L 2 - Hiicum 1ııt:ıı:z ha·~ gıyı·ctini ı.-idJi !.sm
1

.!nk ab. tı1 rıh enbl0.000 çinlinin, seki% 
ondra sclahiyettar mahfillerine göre, hasara uğrntmılj mıdır? gun u ır . m~ ar~ eden sonra mevzilerin 

bava harbı, kritik bir safhaya varmak li- den tardedıld ı klcrıni ve Eiyduan demir • 
zeredir. Durmadan yükselmekte olduğu, Cumartesi akşamı vukua gelen mahalli 1 yolu~un ce~up mıntakıısında Shichiarh • 
fa.kat en yiikıek noktasına henüz varma - hasarlar bundan evelkı' hucumlar~ "az.~.r'ln do. ng da m.ag!Qp ~dilmiş olduklannı bil • 
mış bulunduğu söylenebilir. · .. " d k d 

çok daha fazla olmuş ise de, bu •• nlc veıİ· .ırmd e tc. ır. d~2] 5~ ~inli ölmüş ve 450 ki-
Alman baı kumandanlığının tebliği, cu- l k şı e csır e ı mıştır 42 mak'n r t"'f , 

martesi glinü Londra üzerine yapılan ıc- ece cevap da birinci suale ver'lrı. cevap- 567 ti.ifenk on d' · • 
1 

e ı u eni<, 
ee h.. l · · h k t f ki d - • • . b• .. • . Ye ı otoma tık tabanc:a ve 

. ucum arının, ingılız ava uvetlcri - an ar ı egıldır. Bına~nle1h. düşman. ırçok muhınımat malzeme ve yiy k 

İtaJyan tayyarelerin 
Port - Sudan' a hücumu 

\ merikan destroyerlerinin İngiltereye 
hakiki ilk devir muamelesi bu sabah 
burada cereyan etmiştir. Teslim me -
rasimini müteakip Amerika bahriye· 

nın Almanya üzerine taaruzlnrına bir mu- UçtlncU ııualıı daha mllsalt bir cevap aramak iğtinam edilınistir'. ece 
~bil misil teşkil ettiğinf söyliiyor. İrigi- mecburiyetindedir. Üçüncü sual ise ııudLir: Bdu subretle Chansi eyaletinin sark kıs-
lız hava kuvetleri, bu gibi mukabil misil ~ın a a~ltnılmı, olan harekatın bidnye-
hareketlerinc baş vurmakta, fakat, ikinci 3 - Dlişmanın taa1TUzu, sivil halkın ma- tındenberı c;ınlilcrin ,;ayiatı 10.000 kişiye 
derecede faaliyetlere girişmekten ise, e - ncviyıı.tını sarsmış mıdır? varmış bulunmaktadır. 
velce tetkik olunmuş plan mucibince ha-
reketin çok daha iyi olduğu kanaatinde Muhakkak ki düşm3nın Hıl h •Jeli bu - Fi olduğunu sarahatle is!> t eylemistır. 

Kahire, 9 a.a. - Pazar resmt tebliii : 
Diin, düşman t:ıyyareler!, Port - Sudan's 
hücum etmiılcrdlr. Pek az hasar vardır ve 
bir ölii vardır. 
Diğer cephelerde kayde defer bir şey ol-

mamııur. 

lileri Amerika bayrağını Amerikay::ı 
götürmüşlerdir. Şimdiye kadar Ka 
nadaya gelmiş olan müteaddit Am 
rikan destroyerlerine İngiliz bahri. 
lileri binmişler ve bu harp gemiler' 
a.e İnıfliz bayraiı çekmiılerdlr. 

'•ulunmaktadır. dur .Tahrip edilen küçiik evl~r:n miktarı, /skencleriye'de a!arm 
Umumiyet itibariyle denilebilir ki, Lo~d dll§manın bu hedefe na.sıl vasıl olmayı t k ı'ya taarru•,ar 1 h d f' " S cn::leriyc, 9 a .a. - İsker.derı'ye teh _ 

~· . a man esas e e ı uze - araştırdığını gösterir. Fakat, ı'liin hücum • " 
inde bir tahavvüli.ı ifade etmektedır Ba- . • rinde bir alarm işareti verilmiştir, A13rm 

hiı mevzuu olan, İngiliz avcılnrını. ~ahil- Jardan en. fazla müt~.es~ır .~lan mıntakalara bir saat sıirmüştur. Projektorler ve batar ~ 
ı !erden uzata dahile rirmeğe mecbur et- yapılan zıyarct, bu uçüncu suale verilen yalar hnrckete ge<;mlş fakat hlı; bir bomba. 
mak n alman bombardıman tayyareleri - 1 cevabın da aynı derecede belit surette ıncn infilikı loitilmemiştir. 
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~ ÜLKÜ ~ - -- -§ HalkeYleri ve Halkodalan § 

Ankara LT. Amirliti Sa. Al. 
Ko. na rönderilm hariç ukerf 

KITAAT iLANLARI 

5.000 çift kundura alınacak -- Eylül sayısı 
: Çorum As .. Sa. Al. Ko .. dan: -. - : Ordu tlpl nUmuneslne tamamen uygun 

bulunmak ıartıyle :5000 çift kundura ka -
pah zartla eksiltmeye konulmuttur. Mu
hammen bedeli 32.~ lira muvakkat temi· 
natı 2437 lira 50 kuruştur. İhalesi 13.9.940 
cumarteııl 11aat 10 da Çorum orduevi bina
sında yapılacaktır. Şartnameel her t:0n aa
keı1 satın Alına komiııyonunda görUlebtllr. 
Kanunun maddel mah.euııalarına uygun ıe· 

- --- -: Bir zaferin yıldönümü - Prof -
: Fuat Könrülü, Türk askeri - Prof.: 
: Şevket Aziz Kansu, '\olcu uğurhr: 
: ola (§iir) _ Sıdkı Akozan, Halkev· E 
: lerinin çalışmas•nda bazı yeni E 
: naslar - Kemal Ünal Kooperati . : 
: fin tarifi - Prof. G. Kessler, Or : = tazaman rftirk - tslcim dünyasın- = = da coğraiva - P1·of. A Mez (al • : 
E mancadan çeviren: Cemal Köp • E 
: rülü), Altay şam:ınlığına ait mad : 
E deler - A. V. Anohin (rusçadan : 
5 çeviren: A bdülkaoir İnan), Bu • : 
E glinkU Alınany:ı'da felsefi ecre- E 
E yanlar_ I'rof. von Aster (fransız- E 
: cadan çeviren: 7.iyaeddin Fahri) : 
5 K;rşehir vi1Aye!inde - Nahit Sır : 
5 n, Macar serhadlerindc XVI ncı E 
: asır Türk clcvri • Osk2r Kolling :E 
5 (macarcadan çc\:iren: Sadreddin :E 
: Karatay), Küçü'< çocuklara kitap· E 
5 lar - Hilmi Malik Evrcnol, İlk : 
5 mcktuphrımdan (şiir) - Fethi T-:.E 
5 ver, Giresun 'Espiye köyü - A. : 
:E Süreyya 1tgör, İlk mektuplarım- :E 
- dan (tiir) - Fetbi Tevet, Bir ba- : 
5 lıkçı karmnın romanı - Selma I.a-:E 
5 gerlöf (fransızcı.ıdan çeviren: M : 

E Öney). E 
E Halkevleri poııl:ıın E 
E Sosyal yardım ( M. Celal Du • 5 
: ru ), - C. H. P . nin reı:samları • : 
E mızı teşviki, - Halkevleri bina • E 
5 tarı. - Halkevlt!rl deniz yarış - E 
5 Iarı. - Halkevlerl neşriyatı. - 5 
: Fatih Halkevl temsil ~ubcıi ça • E -: lıımaları. 

§ Ayın hadiseleri : § 
: MilU Şerin yurt içindeki tet - : 
5 kikleri - Bir anıerikalı gazete • : 
; ciyc Milli Şef'in beyanatı - X .• : 
: uncu İzmir Enternasyonal Fuarı . E 
5 30 Ağustos zafui yıldönümü - E 
: Ağustosun dıı hadiselt'rl. : 

5 Fikir hayatı : E 
5 Bir okuyucunun notları (resim·: 
i: de renk - Tanzimat maliye na - : 
5 zırlan - Rady.'.>muzda inen pcr· E 
: de vesilesiyle - iki mecmua nüs- : 
5 hası için ) Nahit Sırrı. : 

5 Bihliyo~rafya : § 
5 Prof. Ftıat KöprillU c Sazşair · : 
E leri antolojisi, C. 11. > - Rız~ E 
E Yalgın c Cenupta Türkmen çal - E 
5 gıları > - Orhan Güvenç c Dağ E 
: havası • - A. Vefa Aray «Tem. : 
E po > - Cğuz Cemal Öc.-at « Yurt- E 
5 tan sesle!' >. E 
ı:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

_, •....................................• '. 
NÜFUSUN ARTIMI 

ANCAK DOCANLARI 
YAŞATMAKLA OLUR ! 

Bakıma muhtaç dolan çocuk
luın sağlığına erişebilmek 
için yılda bir lira vererek O. 
YE olmanızı Çocuk Esirgeme 
Kunımu saygıyla diler. 

""······································,. 

kilde mUracaat edilmeııl. (5040) ll5039 

Ekmek alınacak 
Kütahya Tayyare Birlikleri Satın Almı 

komisyonundan ı 

ı - Kiltabyı tayyare birlikleri ihtiyacı 
için 140000 kilo birinci nevi ekmek e1ı: • 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi.kapalı zarf uııııliyledir. 
3 - Eksiltme 16.9.194-0 pa78rtesi giinü 

saat ıs de Kütahya merkez komutanhtı 

saun alma komisyonu bjnuında yapılı -
caktır. 

4 - Muhammen bedel 14 bin lira ve 
muvakkat teminatı 1050 liradır. 

5 - Şartnamulni ıörmek isteyenler her 
giin, ihaleye ıirecek olanlar kanunun icap 
ettirdiği vesaik ile birlikte teklif mektup
larını ihale ıUnU saat 14 de lı:adar makbuz 
mukabilinde komisyon baıkanlıiına verme
leri. 15155 

Sade yağı almacak 

Kayseri As. Sıtınalmı Ko.dan : 
1 - Müessesatın senelik ihtiyacı olan 

50 ton aadeyaiı kapalı ra.rflı elrıiltmeye 
konuldu. 

2 - Muhammen bedeli 61500 lira olup 
ilk teminatı 4325 liradır. 

3 - İhalesi 16/~/940 pazartesi giinü il· 
at 16 da yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi Ankara, İttanbul Lv. 
lmirlllrlerl ve Kayseri 11lreri satın alma 
komiıyonlarında ıörülebilir. 

5 - İatekliler kanunun 2, 3. maddelerin· 
de yazılı vesaik ve teklif mektuplarını i
hale natından laalı:al bir nıt eve! lı:omis· 
yona vermiş olmaları lbımdır. 

(5192) 15175 

Arpa ıatın almacak 
Erzurum As. Sa. Al. Ko.dan : 
1 - 200 ton arpa kapalı zarfla eksiltme· 

ye «onulmuıtur. Tahmin bedeli 16.000 lira 
ve ilk teminatı 1200 liradır. 

2 - Ekliltmesi 18/9/ 940 çar,ımbı cilnU 
saat 11. de Erzincan utın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve sartnıme esaslan blitlin 
birliklerde vardır. 

4 - Teklif mektuplan elı:tiltme saatin· 
den bir saat eve) komisyonda bulundurula-
caktır. (5193) 15176 

Sığıı eti satın alınacak 
Çandkalt A.t. Sa. Al. Ko. R.t. dtn : 
300.000 kilo ıığır eti pazarlıkla satın a

lınacaktır. Sığır etinin beher kilosu 28 ku-
ru,tan 84.000 lira biçilmiıtir. İhale 
Z4.9.940 salı giinü saat 11 de Çanakkale 
As. satın alma .komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin ihaleden bir ıaat evet teminat 
alrç.aları olan 5450 lirayı n ihale kanunu
nun 2, 3. ilncil maddelerindeki ve11ik ilı 
birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

(5194) 15177 

Sığır eti satın alınacak 
lzmit A.r. Sa. Al. Ko.dan : 

902 ton 11iır eti kapalı zarf ekalttmeslyle 
satın alınacalı:tır. İllı: kapılı zarf eksiltmesi 
18/9/940 stinll 11lı:ert 11tm alma lı:omls10· 
nunda yapılacaktır. Sıiır etlnln beher lı:l
losu için tahmin edilen fiyat 35 lı:urut olup 
tutan 315700 lira muvakkat teminatı 23678 
liradır. lıtekllter her ıün prmamcsinl 
Ankara Eskiıchlr İstanbul n askeri satın 
alma komisyonunda ıörOlebllir. İsteklile
rin belli giin ve saatinden bir saat evet ih
tiva eden kapalı zarflarını ttlm ıatın ılmı 
komisyonuna nrmelerl. (5195) 15171 

Arpa atın alınacak 
Erzincan As. Sa. Al. Ko. Rs. cftn : 
200 ton arpa kapalı zarfla eksiltmeye 1ı:o-, 

Nöbetci Eczaneler .. 
119/940 ıilnünden 31/10/ 940 akıamına 
kadar eczanelerin ıece nöbet cetveli 
ı. Yeni eczane 1 12 23 4 15 26 
2 - Merkez Ec. 2 13 24 5 16 27 

..., mılmuıtur. Tahmin bedeli 15,000 lira n 
ilk teminatı 1200 tiradrr. Eksiltmesi 18/0/ 
940 c;arıambı ıUnil saat 11 de Erzincan 
satın alma komisyonunda ya~ılaealrtır. Ev
saf ve prtname esaslrı tekmil rarniron
lardı vardır. Teklif mektuplan elı:tiltmı 
saatmdan bir saat evel lı:omis1onda bulun
durulacaktır. (5197) 15180 

3-Ege Ec. 3 14 25 6 17 28 
4. İstanbul Ec. 4 15 26 7 18 29 
5-SebıtEc. 51627 81930 
6. Halk Ec. 6 17 28 9 20 31 
7. Sakarya Ec. 7 18 29 10 21 
8. Cebeci Ec. 8 19 30 11 22 
9-Yenisehir Ee. 9 20 1 12 23 

10. Ankara Ee. 10 21 2 13 24 
11 - Çankaya Ec. 11 22 3 14 25 

194i eylül ve 1 inci tesrin aylarının 
eczaneler gece nöbet cetveli tesblt edil
mi•tir. Pazar geceleri nöbet alan ecza
ne pazar günü de nöbetçi olarak açılı: 
bulunmak mecburiyetindedir. Diler ec
zanelerin pazar günleri ihtiyari olıralı: 
tatil yapmaları kabul edilmiıtlr. 

Patates satın alınacak 
lımit As. Sa. Al. Ko.dan : 
192 ton patates lı:apalı suf eksiltmeal ne 

satın alınacaktır. 
İlk lı:ıpalı zarf eltaittmesi 18/9/940 giintl 

As. ıatın alma lı:omis10nanda yıpdıca1ı:tır. 
Patatesin beher lı:lloıa için tahmin edi

len fiyat 7 kuruı olup tutarı 13440 lira mu-
vakkat teminatı 1002 llradrr. 

hteklilerln ıartnameyl lter J{ln Ankara, 
İıtanbul Eski$ehlr ve aslı:erl 11tm alma lı:o
miıyonlarındı rarebillrler. 

İıteklilerln belli etin n saatinden bir 11-
at evet ihtin eden kapılı zarflarmı aalı:erl 
ııatın alma komisyonuna vermeleri. 

(5198} 15181 

[ T. C. Z iRAAT BANKASI ] 

• 

Heıaplannda en apfı 50 lira olanlara 
senede 28.800 lira. 

ikramiye plim 
t tane 

' tane llOO lira 
4 tane 250 lira 

'o tane 100 lira 

1.000 llra 
100 tane tıO lira 
120 tane 40 Ura 
160 tane 20 Ura 

Kuralar: ı mart. ı haziran. ı eylül. ı blrtDclkAınm 
Dikkat: heaaplan aeııede tıO llradan &18'1 dllfmlyınlerlD 

lkramlyelerl % 20 fazlal.,ır 

... ... _. .. __ .... ______ ................................ .. 

ULUS 

Sade yağı alınacak 
Elizıl As. Sa. Al. Ko.dan : 
1 - 18 ton sade yağı alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 20.700 lira ilk te

minatı 1553 liradır. 
3 - Ekılltme 2319/94-0 pazartesi glinU 

saat 10 da tüm. satın alma komisyomında 
kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 

4 - Sade yağına ait evsaf ve şartname 
dahilinde merkezde her gün hariçte lstan
bul, Ankara Lv. imirliklerinde tatil olan 
gilnlerde görülebilir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını belli 
gün ve saatten bir saat eve] Askeri aatm 
alma komiıyonuna vermlı veya ıönder-
miı olmaları. (5199) 15182 

Sığır eti alınacak 
Edirne As. Satın Alma Ko. dan: 

1 - 180.000 kilo sığıretlnln kapalı zarf 
US\ıllyle eksiltmeye konulmu§tur. İhalesi 
19 eylUI 940 pcreembe gilnU saat 17 de E
dirne sanayi kışlasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Etin mııhammen fiyatı M:>OO lira 
olup ilk teminatı 4175 Uradır. 

3 - Evsaf ve eera.lttni görmek istlyenler 
h .: gUn iı saatlerinde komisyonda görebi
lirler. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatten en 
az bir ııaııt evet resmi veslkalarlyle temi
nat ve teklif mektuplarının stizU geçen ko
misyona verrntıı olmalıın. 

(5280) 1:1260 

Saman alınacak 
Erzincan As. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarfla eksutıneye konulan 

bir milyon kilo anmana talip çıkmadığın
dan yeniden kapalı zarfla ekalltmeııl 19. 9. 
940 perşembe gUnU saat 11 de Erzlncanda 
satın iiıma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 20.000 lira ve ilk 
teminatı 1500 Jlrnd.ır. 

8 - Evsaf ve şartname esasları ~aml
zonlarda vardır. 

4 - Teklif mektupları ekıılltme saatin-
' bir saat eve! komisyonda bulundurul-
ması. (52811 lfi261 

Sığır eti alınacak 
lımir Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. daa: 

ı ...., 154.000 kilo kesilmiş aığ'ıreti kapalı 
zarf usullyle eksiltmeye konulmugtur. 

2 - Eksilbnesi 20 eylUl 940 cuma gUnU 
saat 16 da Kıglada İzmir Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

8 - Tahmin edilen tutarı 40810 liradır. 
4 - Teminatı muvakknte akçesi 3060 ll· 

ra 75 kuruı.ıtur. 
:> - Şartnamesi her gUn komisyonda &'Ö· 

rUJeblllr. 
• 6 - İstekliler ticaret odaııında kayıtlı 
oldııklannn dair vesika göstermek mecbu
rlyetlndccllrler. 

7 - Eksiltmeye lştlrAk edecekler kanu
n! vesikalarlyle teminat ve teklif mektup. 
larını ihale saatinden en az bir saat evel 
komisyona vem1l11 bulunacaklardır. 

(5282) 16262 

KJ.lru ot alınacak 
Esldsebir As. Sa. Al. Ko. dan: 
Aıkert ihtiyaç için 2.500 ton lı:uru ot pa. 

zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlıiı 11 ey
lül 940 çarşamba günil saat 11 de Eskişe
hir AL ıatın alma komisyonunda yapıla
caktır. Şartnamesi komiıyonda ıörülebl

lir. Tahmin bedeli 100.000 liradır. Kati te
minatı 12500 liradır. İsteklilerin belli gün 
ve saatte kanunda yarılı vesaik ve teminat 
makbaalari,.le lıromieyonda baaır balanm~ 
lan. (5343) 15326 

Un alınacak 
Erzincan A.t. Sa.. Al. Ko.dan : 
İki yUz ton unun kapalı zarfla ekatıtme

aı 23·9·1940 pazartesi günU saat 11 de Er· 
zincan satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

Muhammen bedeli otuz beş bin lira olup 
ilk teminatı iki bin altı yUz yirmi beı il· 
radır. 
Şnrtname her gtln komisyonda g!Srüle -

bilir. 
Teklif mektuplannın ekıııtme saatinden 

bir saat evel komisyona teslimi IAzımdır. 
(6409) 16382 

Arpa ve yulaf alınacak 
Vire Aı. Sa. Al. Ko.dan : 
20059 arpa 200 ton yulaf pazarlıkla satın 

alınacaktır. Pazarlığı 11-9-1940 gllnU 11s.at 
16 dadır. Vermeye talip olanların mezkQr 
gUn ve saatte teminatlarlyle birlikte ko -
miııyona l'elmelerl. .. 

(IS489) 111459 

Semer ve kotum takımı almacak 
Adan11 As. Sa. Al. Ko. dan: 
Aşağıda cins ve miklarlan yazılı ve mu· 

hammen bedel, teminatları hizalarında gös
terilen Uç kalem techlzat pazarlıkla yap -
tırılacaktır. Bu malzemelerin ayrı, ayrı pa
zırhiı 12/ 9/940 perııembe ıünü ıaat 10 dan 
itibaren Ada.na askeri aatın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Şartnamesi Adana il· 
kerl satın alma Jtomlsyonunda her ıUn ıö
rillebilir. İateklil erin belli ıün ve eaatte 
temlnatlarlyle müracaatları. (5486) 15470 

Cinsi Mtktarı Muh.Be. Muv.Te. 

Tevhit ıemerl 
Çift atlı araba 
Koıum takmıı 

Tok atlı araba 
Koıum takımı 

Adet Lira Lira 
600 15.000 1125 
350 21.000 1575 

350 10.500 781 

Kömür almacak 
1 

Erzurum L V . imirlili Sa. Al. Ko.daa : 
1500 ton Zonguldak krlple kömUrü Erzu

rum& teslimi pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 12-9-1940 pel'fembe gUnU saat 14 
de Erzurum LV. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Toplu tutarı 

4:1()()() liradır. İlk teminatı 33711 liradır. fa. 
teklllerin tayin olunan gUn ve saatte ko • 
miııyonumuzda bulunmaları. İtbu kömürler 
blrincf tullm 940 nihayetine kadar teslim 
edllmlo olacaktır. 

((11487) 1M71 

Buğday alınacak 

l•tanbul Levazım Amlrlili Satın Alma 
Komisyonundan : 

Karii ot alwwcak 

Nilde A.ır. Sa. Al. Ko.dan : 
1,932,000 kilo kuru ot kapalı zarfla alı • 

nacaktır. İhale.t 23-9-1940 Ç&J'l&mba gıünU 
saat 10 da Niğde ıuıkert satın alma komi11-
yonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
96600 llra ilk teminatı 7151 liradır. İstek • 
illerin ıartnameyl her gUn komisyonda gö
rür v..c parasız olarak alabilirler. Taliple -
rln ihale saatından bir saat evel teklif 
mektuplanm le ilk temlnatlarlyle komla • 
yona müracaatları. 

(M90) 15478 

Saman alınacak 
lsta.nbul L~azım Amir/ili Satın Alma 

Komisyonundan : 
Bir milyon doksan beı bin altı yUz kilo 

11arnan alınacaktır. Pazarlıkla ek11lltme11I 
11·9·1940 çarıamba gUnU saat 14 de Top -
hanede İstanbul LV. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeU 
48824 Ura ilk temlnetı 3286 lira 80 kurut -
tur. Şartnamesi komi11yonda görülür. İstek
lilerin kanun! .:e.ıııkalariyle belli aaatte ko
misyona gelmeler!. 

(~491) 1M7' 

Un alınacak 
Eslcisehir As. Sa. Al. Ko.dan : 
Askeri ihtiyaç için 300 ton un parazlıkla 

satın alınacaktır. Pazarlığı 14 - eylUl - 1940 
cumarteel gUnU saat 12 de Eskişehir a.ııkert 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi ve evsafı 'komisyonda g!Srü -

leblllr. Tahmin bedeli 40650 liradır. Katı 

teminatı 6097 lira tıO kunııtur. İateklllerln 
kanunda yazılı vesaik ve teminat makbuz
larlyle belli gtln ve saatte komisyonda ha· 
zır bulunmaları. 

(15492) 

Kuru f aııulya almacak 
Eslıiıehir As. Sa. AI. Ko.dan : 

1M7l5 

Aııkerl lhtlyaQ için 100 ton kuru fuulye 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlıfı 18· 
eylUl • 1940 pazartesi günU 11s.at UI de Eı
ktgehlr askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi, evsafı, nUmunesl 
komlııyonda görUleblllr. • 

Tahmin bedeli 20 bin liradır. Katı temi
natı 8000 liradır. İstekillerln kanunda ya
zılı veııalk ve teminat makbuzlariyle belli 
gUn ve aaatte komisyonda hazır bulunma • 
lan. 

(l5,98) 1M78 

Bulgurluk buğday alınacak 
!stanbul Ltvaıım Amirlili Satın Alma 

Komisyonundın ı 

MO ton bulgurluk bufday alınacaktır. 

Pazarlıkla eksntmesl 12·9-1940 ~artamba 
gUnU saat 115 de Tophanede İstanbul LV. 
Amlrllti satın alma komlııyonunda yapıla • 
caktır. Tahmin bedeli 87.~ lira flk temi • 
nalı 2812 lira ISO kuruıtur. Şartnameet ko
misyonda görUlUr. İateklllerln kanuni ve
sikalariyle belli aa.atte komisyona selmele
ri. 

(1549() 11S477 

Benzin .,.e yağ almacak 

Babatski A.ır. Sa. Al. Ko.dan ı 

Şartnamesindeki mahalle teslim edilmek 
Uzere 4:>00 kilo benzin, 814 kilo lnceyat, 
ll57 kilo kalın yat ISO kilo nr 1-9-ISO - ktlo 
gu tıO kilo UstUpU pazarlıkla alınacaktır. 
Pazarlığı 11·9-1940 ç&r1arnba sUnU Hat 15 
de Babaeskl asker! ııalın alma komiııyo • 
nunda yapılacaktır. 

(IS493) 1G478 

Kunı ot alınacak 
Edlrnd A•. Sa. Al. Ko.dan : 
Bin yUz ton kuru ot kapalı zarfla alına

caktır. İhaleai 26·9-1940 pel'fembe 9'lntı .._ 
at 12 de Edirne ukl ı.t:Uılrtyet dairesinde 
ıatın alma komisyonunda yapılacaktır. Tah 
mln edilen tutan 66000 ve teminatı •9tı0 
ııradı.r. Evsaf ve fartnameat her giln ko -
misyonda görülebilir. İsteklilerin MızU ge
çen gt.lnde ihale saatındıuı en geç bir aaat 
evel teklif mektuplarının komleyona veril • 
mlı olması. 

(5496) 

Saman alınacak 
Slvu ~ •• Sa. Al. Ko.dan : 

1M79 

1 - 1650 ton saman kapalı zarfla ek • 
ııJltmeye konmuotur. 

2 - Muhammen bedeli 33000 muvakkat 
teminatı 247l5 liradır. 

8 - İhale 2~.9.1940 ç&rıamba sUnQ aaat 
16 da &akeı1 aatın alma komlııyonunda n . 
pılacaktll'. 

4ı - Şartnameal her ,.un komisyonda 
görUlür. 

5 - İateklllerln zarflarını kanun\ID ta
rtfatı daireıılnde ihale 11aatından bil' ıs.at 
evel kotniııyona vermeleri. 

(5497) l!HBO 

Pirinç alınacak 
Nilde As. Sa. Al. Ko.dan : 
12000 kilo pirinç kapalı zart usutlyte 

alınacaktır. İhaleat 26-9-1940 tarihinde 
Nlfde &akerı utın atma lcornlııyonunda 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 23780 lira 
ilk teminatı 1782 liradır. İstekliler ıartna.
meyl her gUn komisyonda görür ve para
nz olarak alablllrler. Taliplerin yukarıda 
yazılı tarih ve saat 10 dan evet teklif mek
tuplarını ve ilk temlnatlarlyle birlikte ko
misyona mUracaatıan. 

(5498) 15481 

Buiday alınacak 
lstanbul L~aıım Amirlili Satın Almı 

Komisyonundan : 

• 

ıo. 9-1940 

inşaat münakasası 
inhisarlar Umum Müdürli1lünden : 

hin nevi 
Keıif bedeli 

Lira K 
% 7,S teminatı 

Lira K Şekli 

Ekslltmen{n 
Saatt 

-----------------~---~ Ankara imalitanesi 42.482 24 3186 16 Kapalı z. ıs 

ikmali inpatı 
Fiıek deposu 29.228 49 2192 13 Kapalı z. 16 
lnp.atı 

I - Ke11if, ıartname ve pllnları mucibince idaremizin Ankara'da yaptıracatı yıı 
karda mahiyetleri hullsaten yarılı hler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmu•tur. 
il - Keşif. bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme 11ekil ve saatleri hizalnrır 

yazılıdır. • 
111 - Eksiltme 25/ıx/940 çarıamba günü İstanbul'da Kabata5'ta Levazım ve miı 

bayaat ıubeııindeki alım komisyonun<la yapılacaktır. 
IV - Şartnameler levazım ıubesl veznesinden İzmir ve Ankara baş müdürlükleri· 

den keılf bedelleri nlsbetinde "212 ve 1<46"şar kuruş mukabilinde alınabilir. 
V - Münakasaya ılreceklet" mühürlU teklif mektuplarını kanuni vesaikle % 7 

ıilvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunun ve şartnamesinin ''F" fı 
r11mda yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarftannın ihale günü eksiltme saatl~rin 

dm birer aaat eveline kadar me:ıkOr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ve 
meleri lbımdrr. "8312/5463" 15464 

Et muhtelif mahrukat satın alınacak 
Ankara /andarma Satın Alma Komisyonundan: 

Mlkdarı CIDel Tahmin bedcll İlk teminatı İhale R1ln ve ıaaU 
Ura Lira Kr. 

2~.000 kilo 11ıflr eti 
240 ton oduD 

6250 468 75 11.9.940 15 çarşamba 
) 4800 360 00 

79 ton gazlı ma.den k!SmUrU 
110 ton kok kömUrU 

1422 106 65 ) 13.9.940 cuma 15 
) 2904 217 so 

68' 45 
l - Yukarıda mlkdan, cinsi, tahmin be deli, ilk teminatı velhale gllnU veaa.aU 

zıh olan et ve mahrukat kapalı zarf usul! yle >enkara J. genel komutanlığı binu 
dakl J . Satın alma komlayonunca 11atın ah nacaktır. 

2 - üc kalem mahrukatın bir istekliye ihaleai 11alz olduğu gibi odunun ~ 
kömürlerin a)Tı bir lstrkllye ihalesi calzd lr. 

3 - Bu iki eksiltmeye alt şartname ve evsaf paraaız olarak her gUn adı ceçen k., 
misyondan alınııhlllr. · 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuncla ya zıh belgelerle ilk temlnatlarım muh~ 
kapalı zarf teklif mektuplarının nihayet eksiltme ııaatlnden bir saat evellne kadd 
komisyona vermeleri. (5036) 14973 

Arsa satılacak 
Valcıflar Urnum Müdür/Dğünden: Muhammen Muvakkat 

Kıymeti teminat 
Mevkii Cinsi Miktıırı Ada Parsel Pafta Lira Lira 
Cebeci Arsa 984 M2. 1821 32/ 80 179 2952.00 221.40 
Yukarıda evsafı yazılı birbirine muttasıl iki parçada 244 metresi şüyulu \'C 

740 metresi müstakil olup ceman 984 metre murabbaı vakıf arsanır. mülkive. 

ti peşin para ile açık artırmaya konulmuştur. İhale 11. 9. 940 çarşamba günil 

saat on beşte Vakıflar umum müdürlüğü muamcl~t mUdürlilğünde yapılacak

tır. 

Almak ve satıt prtını görmek istiyenlerin adı geçen müdürlilğc müracaat• 

lan il!n olunur. (4971) 15002 

Ku ru fasulye, kuru ot ve gazyağı satın alınacak 
Edirne As. Satın Alma Komisyonunda~: 
Ataiıda cins ve miktarları yazılanlar kapalı zarfla alınacaktır. !haleleri Edime'dı 

eski milıiriyet dairesinde 11tın alma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve ıartnım .. 
teri her ıiln ıUn komisyonda görillebillr. İsteklilerin aözil ıeçen ıünde ihale uıtlo
den en ıeç bir saat evci teklif mektuplarını komisyona vermi$ olmaları lbımdır. 
Cinsleri Miktarı Tahmin 

tatarı 

K. Fasulya. 100 Ton . 20000 
Kuru ot 1496 Ton 82280 
Gu yafı 77 Ton 20020 

at 18 de Niğde aaker1 satın alma kom!ııyo
nunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
116600 lira ilk teminatı 2145 liradır. İııtekll
ler ıartnameyt her gUn komfl!)'onda görUr 
ve parıuıız olarak alabilir. Taliplerin ihale 
eaatından bir as.at evet teklif mektupları
nı ve ilk temlnatlarlyle birlikte komlsyo -
na müracaatları. 

(5500) 1M88 

Kantar alınacak 
lstanbul Levazım Amirlili Satın Almı 

Komi•yonundan : 

1150 kilo tartar bin adet kantar alınacak
tır. Pazarlıkla eksllbneat 12·9-1940 perıem
be gUnU saat 14 de İstanbul LV. Amirliği 
utın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 20000 lira llk teminatı 1500 
liradır. Şartnarnesl komisyonda görülUr. 
bteklllerln kanuni veslkalarlyle belll sa -
atte komisyona gelmeleri. 

5001) 1l5484 

Et konııerveııi almacak 
J•tanbul Lna.zım Amirlili Satın Alma 

Komi•yonundan : 

250 gramlık bet yUz bin kutu et konser
veıılne verilen fiyat vekt\letçe pahalı gö -
rtıldUA'fuıden tekrar pazarlığı 12·9-1940 per· 
ıembe gllnU saat 14.30 da Tophanede ts • 
tanbul LV. Amirliği satın alma komleyo • 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedell 225000 
Ura ilk teminatı 12000 liradır. Şartnamesi 
kom1ııyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
nıılkalarlyle belli gUn ve aaatte komlsyo. 
na selmelerl. 

(ll502) 15485 

KAZALAR 

Su projesi yaptITdacak 

Tosya Belediyesinden : 
Tosya kaaabaıı su projesi tanzimi 

itinin 28. 8. 940 tarihinde kapalı zarf
la yapılan eksiltmesine talip çıkmadı
ğından 25 eylül 940 çartamba gilnil 
aut 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. 

Muhammen bedeli 3000 lira olup 
kati teminatı 450 liradır. 

jartnameai Belediyede ve Dahiliye 
VekAlcti Belediyeler İmar heyeti fen 
ıefliğinden istenebilir. 

Teminatı İhale (UnU Sa.atı 
1500 18/9/940 çarıambı 11 
6171 .. ,, ,, ,, 17 
1501 19/9/940 perıembe 11 

(5191) (15174) 

yapılmak Uzere kapalı zarf ıHully • 
le eksiltmeye konulan katabanın hali• 
hazır haritasının tanzimi itine talip 
zuhur etmediğinden bir ay müddetle 

pazarlığa çevrilmiştir. 

Pazarlık 4. 10. 1940 gUnU saat 15 
te Ku:ılhisar Belediye daireainde ve 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

İşin vüsatı meskCtn ve gayri m~ 
kun 125 hektardır. 

Bedeli keıif maktuan 3000 lira o
lup muvakkat teminatı 225 liradır • 

İstekliler Ankara Belediyeler l • 
mar heyeti Fen ıcfliğindcn pazarla• 
ğa iştirak vesikası alarak bu vesikayı 
komisyona vermeleri veyahut gön • 
dermeleri muktazidir. 

Taliplerin muayyen gün ve sa.at
ta komisyona müracaat etmeleri 11· 
zımdır. Müracaat mektupla da ka • 
bul edilir. Bu taktirde gönderilen 
mektupların pazarlık saatinden bir 1& 

at evci komisyona gclmit olması l&-
zırmlır. 15486 

• 
iCRA VE iFLAS 

Konya icra Memurluğundan-

Konya'nın Yunus oğlu mahalle.inden ta.

tarın Hasan karıar Ayteye 600 liraya borç-

Ju aynı mahalleden tatarın ölü Hasan'm ba 
borca karıı ipotek eylediği Konya'nın y,.. 
nuı oğlu mahallesinde ada 51 parul 18 de 

kayıtlı ahııap evin rehnin paraya çeovrilm• 

ei yoluyla icra takibinde bulunularak borç

lu vercselerinden oğlu Rıza'nın ikametıf.. 

hı meçhul bulunmuş olma.sına binaen ken
disine ödeme emri tebliğ edilmediğinden 
hukuk usulU muhakemeleri kanununun hU
kilmlerine tevfikan borçlu Rızaya llinen 
tebliğat icrasına karar ver11miı olmasına 
binaen tarihi ilandan itibaren 30 gün zar· 
fında borcunu ödemesi veya bir it.irazı var
sa bu müddet zarfında bildirmeai akıl tak
dirde 2004 &ayılı ve ifUl.s kanununun hil • 
kümlerine tevfikan icraya devam olunarak 
müteakip muamelenin icra edileceği ve r&
hlnti ıayri menkulün satılacağı hususu ill-
nen tebliğ olunur. 3596 

700 ton yumuıak buğday alınacaktır. Pa -
zarlıkla eksiltmesi 12·9-1940 perşembe gU • 
nU aaat 14.40 da Tophanede İataııbul LV. 
Amirliği satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. Tahmin bedeli 47.600 lira ilk te • 
miııatı 3670 liradır. Şartnamea! komlııyon
da görülür. İsteklilerin kanuni veslkalarly
le belll 1&&tte komfııyona gelmeleı1. 

700 ton mahlut ıert bufday alınacaktır. 
pazarlıkla eksııtme,..t 12·9-1940 perıembe 
..unu aaat 14.tıO de Tophanede latanbul te
yazım lmlrllfi satın alma komlııyonuııda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 47.600 lira tık 
teminatı 3~70 liradır. eartnameal komlayon 
da görülür. İsteklilerin kanuni veııikalarly
le belll ıaatte komisyona selmelert. 

(5499) 1M82 

İsteklilerin evclce ili edilen vesi • 
katarla ve teminatla birlikte belli gün 
ve saatte Belediye encümeninde ha -

Zayi - İki ıene vi.de ile İstanbul Zira· 

at Bankası ıubesine 6 haziran 1939 da ver• 
diğim iki yilr liraya mukabil aldığım ~ 

lı:a cilrdanımı kaybettim. Y eniıini alıca • 
ğımdan eskisinin hükmil yoktur. - vem. 
tehir lzer sok.ak No. 14 Zekiye Birancor 

,(MSB) . 1M72 

Saman alınacak 

Nilde A•. Sa. Al. Ko.dan : 
1.464.000 1lilo aamaıı kapalı aarfla aııu

oaktır. İhaleal 23-9·1940 g&11amba ,uıaa ... 

zır bulunmaları ilAn olunur. 15354 

Harta yaptınlacak 

Kzılhisar Belediyesinden: 
2. 9. 1940 &Unil saat U de ihalesi 1517. 



• 

ıo -9. t940 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Çadırlık bez alınacak 
M. M. V ekileti Satın Alma, Komisyo

nundan : 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 125 
lcuru1 olan 100.000 metre M. çadırlık bez 
pazarlıkla münakasaya konmuıtur. 

İ~alesi 11/9/ 940 çarıamba günü saat 11 
dedır. Katt teminat 15000 liradır. Evsaf ve 
ıartnamcsi 625 kuruı mukabilinde M. M. 
V. ııRtın alma komisyonundan 1 , __ b·ı· 
İ t k1·1 . k una ı ır. 

& e ı erı~ anunun emrettiği belgelerle 
ihale ııaatınde komisyona gelmeleri. 

<5249> 15430 

•Torbalık bez alınacak 
M. M . Vekilet/ Satın Alma K . 

ı:ıundın : • omısyo-

Beher metresine tah-:n cd·ı f . ku 1 .... ı en ıyatı 170 
ruı o an (l00.000) metre ekmek torbalık 

bez pazarlıkla mlinakasava k 
T b ı k ı onmuştur. 

or a ı bezler 50.000 metred 
mamak rt' 1 en apğı ot-

. . .ıa ıy e ayrı ayn taliplere de ihale 
edılebılır. İhalesi 11/9/ Q40 b .. .. 
aaat 14 dedir. Taliplerin t~al~ifamed a ıkuln~ 

•kta ı . ece erı mı r ar üzerındcn kanuni k t . 
lan ile birlikte lhal at ;emınat -
nı· e rlin ve aaatınde ko • 

ıs:vona gelmeleri. Evsaf ve ıartnam . 850 
lcuruı mukabilinde M M V 1 eıı 
mis d · · • lltın ama ko-

yoaun an alınabilir. (5277) 15431 

Matra alınacak 
M. M. Vdllni S • 

•undan : atın Alma, Komısyo-

)'i!~~~ahmiıı edilen fiyatı (125ı, yiiJ 
nı.at CI ruı olan. 50.000 adet emaye 

ra pazarlıkta u ka İhalesi m na saya konmuştur. 
dad K18191940 çarpmba g{inU ııaat 10.30 
•e ır. att teminatı {8.750) liradır. Evsaf 
v eartnamesi 313 kuruı mukabilinde M.M. 

. ıatın alma ko 1 
1steldf1 . ,.. m syonundan alınabilir. 
ih 

1 
erın ıranunun emrettlti belgelerle 

~ e ıaatinde komisyona. gelmeleri. (5352) 
15434 

Kar baılığı alınacak 
M. M. Vdileti Sat111 Alma, Komisyo

nundan : 

~ener.ine tahmin edilen fiyatı (48) kırk 
ıekız hinıs olan 100.000 adet yün kar bat
lığı pazarlıkla münakasaya konmuıtur. Yiln 
kar .baslıkları 25.000 den aıağı olmamak 
i~tıyle ayrı ayn taliplere ihale edilebilir. 

alesi 14 9/ Q40 cumartesi rfinil aaat 11 S 
dadır. T aliplerin teklif edecekleri mikt~
~~r ~zerinden kanuni kati teminatları ile 
ırlıkte ihale gün ve aaatinde komisyona 

relmeleri. Evsaf ve ıartnameıi 240 kuruş 
mukabilinde M. M. V. utm alma komiı -
)'onundan alınabilir. (5353) 15435 

Buğday alınacak 
M. M. Velclleti Satnı Alma, Komisyo

ıtundın : . . ... 
600 ton 7Utnuıalr ve 400 ton ıert buğday 

alı;aca.ktır. Her iki clnıln fiyatı 6,S altı bu:'& kuru1tur. Yanaı ıert "e yarısı yumu • 
ka 0~. lartlylı 100 tonluk teklifler de 

bul edılır. İhalesi 12/Q/ 940 perşembe gü 
':: ': I0.30 dadır. Kat! teminatı Q.000 u: 
b:ıl'-"'" "9&f Ti .. Mnameal 525 kuruı mu-

m<le M. M. V. ntuı alma komiıYo • 
llUndan almab!Ur. lıteklilerfn kanunun em
rettlti be1-elerle lhalı aaatlnde komiıyona 
ıelrneleri, (5411) 15440 

Matra a!ınacak 
M. M. Vtlrlltti Satın Alma Komis

yonundan: 
Beller adedine tahmin edilen fiyatı (140 > 

lruruı olaıı yüz bin adet alem1nyum matra 
pazarlıkla. mllııakuaya konmuıtur. 

İhalesi 14-9-1940 cumartesi günU saat 12 
eledir. KaU teminatı (16®0) llradır. Evsaf 
Ye tart.namesi (700) kunıı mukablllnde 
lıl.M. V. atın alma komisyonundan alınabi
lir. 1steklllerin kanunun emrelUfl belge -
lerle ihale aaatında komisyona gelmeleri. 

(MO:S) l:Sf49 

Kundura boyuı alınacak 

M. M. Veklletl Satın Alma Komis
')'onundan : 

Beher kilosuna. lıı.hmln edilen fiyatı (82 
1) lelaıen Ud buçuk kunıl ola.n Yirmi bin ıd 
lo atyaıı ve y!rml bin kllo sarı renkte kun· 
dura. boya.a.ııı pa.zarlıkla mUna.kaaaya kon • 
lbu,t~. 

İhaleet 13·9-1940 gllnU aaal 11 dedir. 
Katt temına.tı (49:SO) Ura.dır. Ev11af ve 
lartDaınUl (l81U kunll mukabilinde M.M. 
V. •tuı alma komisyonundan alınabilir. 
lmteklllertn kanunun emrettltt belgelerle 
lbaıe aaatında komtayona. gelmeleri. 

(6308) lMM 

Mahfe alınacak 
•.11. Vdlltti Sıtrn Alma Komisyonun: 

••n : 
Hepılııe tahmin edilen fiyatı 2:S.12:S llra 

Olan 100() adet mah!e pazarlıkla. satın alı
Dacaktır. Pa.zarlıtı 18-9-1940 pazarte11l gü
DU aaat 10 dadır. Katı teminatı 3768 Ura. 7:S 
kurut olup ıartnameal 126 kuruıa komla -
)'ondaıı alınır. Taliplerin muayyen vakitte 
ll.M.V. Sa. Al. Ko.da. bulunmaları. 

(Ml3) 15452 

Yutıık kılıfı almacak 

!'f· Af. Vekileti Satın Alma Komis
Yonundan • 

B~herıtıe İaıımın edilen fiyatı S7 kunıl 
ola.n 8:S.ooo tane yastık kılıfı 27 - eylill -
~40 cunıa gUnU saat 11 de Ankarada :M.M. 
\ · &atın alma. Ko.da pazarlıkla ihale edi -
ecettndetı ııtek111erin 2405 liralık kati te -
~lnatıarı ile birlikte pazarlık gün ve ıaa • 
lnda nıe&k~ Ko.da bulunmalan. 

(6414) lM:SS 

Haciz karan 

:İı At. VeHletinden : 
d 1 hudut dııına kaçan ıııtanbullu Ab-
uııaıı Oflu Nihat Değerin hakkında. asker! 

rnahkell'ıe uııuıu kanununun 212 maddelll 
nıucıbttıce kayıp sayıldığı ve adı geçen ka
nunun """ cUl?lh •48 madde.sine lstınaden Türkiye 
tarı Uttrett dahtılndeld mallarına 25-7·940 

h11ı4, haciz konulduJU ilAn olunur. 
l6'15l ~M 

Semer alınacak 
M. M. Veklleti Satın Alma Komis

yonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı -45125 lira o

la.n :SOO adet ııemer pazarlıkla eatın alına -
caktır. Pazarlığı 16·9·1940 pazartesi günü 
saat 11 dedir. Katt teminatı 6.768 lira 7:S 
kurut olup ıartnameJıl 226 ıcuruııa komla -
yandan alımr. Taliplerin muayyen vakitte 
M.M.V. Sa. Al. Ko.da. bulunmaları. 

(5416) 1545~ 

Depo yaptrrılacak 

M. M. Vek&letİ Satın Alma Komis
yonunda1' : 

l - 4 adet kO.rglr kemerli yeraltı depo
su kapalı zarfla. eksiltmeye konulmuotur. 
Keılf bedeli 21897 lira 40 kuruı olup ilk te
minat., miktarı 1643 liradır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 26·9-1940 pcroembe gUnU ııaat 
11 de Hava satın alma komisyonunda ya -
pıla.caktır. Kc~lf evrakı her gUn öğleden 
sonra 110 kuruıı mukabilinde mezkfu' ko -
misyondan ahnab!llr. isteklilerin kanunun 
ikinci ve UçUncU maddelerinde yazılı vesa
lkle birlikte ilk teminat ve teklif mektup
lannı muayyen saatten bir saat evellne 
kadar makbuz mukabili komisyona verme
leri. 

(5419) 15456 

M. M. V. Hava Mü5tesftrlığı 

Hafif m~den malzemesi satın 
alınacak 

M.M. V. 1: ava Sıtm Almıı Komısyonun • 
dan : 

1 - Muayyen gilnde talibi zuhur etme
yen 200 kalem hafif maden malzemesi ka
palı zarfla eksiltmeye konulmu!jtur. Mu -
hımmen bedeli 90.000 lira olup ilk teminat 
miktarı (5750) liradır. • 
Kapalı zarfla eksiltmesi 11-10-1940 günü 

saat 11 de hava satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İdar! ve fennt şartname her 
gün öğleden ııonra 450 kuruı mukabilinde 
alınabilir. İsteklilerin muayyen ıün ve sa
atten bir 11at eveline kadar ilk teminat 
ve teklif mektuplarım komisyona makbuz 
mukablllnde vermeleri. 

(5023) 15023 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Tuz çuvalı alınacak 
lnhisarlar Umum MDdürlüğünden 
1 - İdaremiz ihtiyacı için 12 ons

luk kanaviçedcn mamul 100,000 adet 
100 Kg. lık tuz çuvalı pazarlıkla sa -
tın alınacaktır. 

II - Pazarlık 12. 9. 940 perşembe 
gilnü saat 15 de lstanbulda Kabataşta 
levazım ve mübayaat §Ubesindcki a -
hm komisyonunda yapılacaktır. 

III - Taliplerin tayin olunan gün 
ve saatte teklif edecekleri nümune ve 
fiyatları üzerinden % 7,5 güvenme pa 
ralariyle birlikte mezkur komisyona 
müracaatları llln olunur. (81156/5335) 

15342 

P. T. TELEFON Md. 

50 adet Tranalatör alınacak 
P. T. T. Umum M6lfürlütünden : 
1) İdare ihtiyacı için ihalesi 5/ 9/ 940 ta 

:vapılacaiı ilin olunan 50 adet tranılltöre 
talip çıkmadıiından açık ..ekailtme on slln 
uzatılmı;ıtı ... 

2) M uhammen bedeli (1500), muvakkat 
teminat (112,5) lira olup eksiltmesi, 16 
eylQl 940 pazartesi giinil saat (16) da An • 
tcara'da Evkaf apartmıanınm birinci katm
da P. T. T. umum mUdUrtuk binasmdald 
satın alma komiıyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat makbuı 
veya banka teminat mektublyle kanuni n
aikala.rmı hlmllen mezkQr giln ve saatte o 
komisyona müracaat edeceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankara'da P. T. T. leva
zım, İıtanbul'da :veni Valde hanının ikinci 
katında P. T. T. levazım ,ayniyat ıubeai 
mildUrlilklerinden bedelsiz olarak verile • 
cektir. (54Z6) 15458 

Kurıunlu kablo alınacak • 
P. T. T. Umumi MlJdilrlUllJnd~ : 
1 - 3/ey1QV940 tarihinde ihalesi yapı ·

laccft ilin olunan 30000 metre. çift nakilli 
kurıun!u kablo için mezldl.r tarihte talip 
Ç11nnadıiından açık ekııiltmeai on ~ uza.. 
tılnuıtır. ' 

2 - Muhammen bedel (5000) muvakkat 
teminat (375) lira olup ekıiltmm 14/ey -
lQl/940 cumartesi günll Hat (10) da Anka
ra'da evkaf apa.rtnnamndaki P. T. T. umu
mi mildlirlUk satm alma. komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - İatelrliler, muvakkat teminat ınalı:
buz veya banka teminat mektubu ile ka • 
nuni vcalkalarıru hlmilen mezkQr gün ve 
11aatte o komiıyona müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Anlrara'da P. T. T. le
vazım, İııtanbul'da yeni Valide hanmda P . 
T.T. levazım ayniyat tube mlldllrlUklerinde 
bedelsiz alınabilir. (5427) 15459 

JANDARMA 

Karabük kömürü alınacak 
/. Gn. K. Ankara Sıtrn Almı Komisyo

nundan : 
Şartnamealnde yazılı masrafları dahil 

olmak llzere beher tonuna (2!5.50) yirıni 

altı lira elli kuruı fiyat biçilen (283) iki 
yüz ıeksen Uç ton Karabük kömürü J~ 
darma Gen.el K. binaamdak! Ankara jan -
darma satın alma komisyonunca 23/ 9/ 1940 
pazartesi ııaat 15 de kap.ıh zarf eksiltme -
ıılyle alınacaktır. İllı: teminat miktan 
(562,411) beı yüz alt11U1 iki lira kırk altı 
kurut olup prtnameal lı:omiıyond.ın her 
ıfin paraaız alınabilir. 

Kanun ıa.rtlarıru balı: oluı lıteklilerln 

ilk teminatlarını muhtevi kapalı n.rf tek
lif mektuplarını ihale günil saat 14 e kadar 
kıomf17oaa vermeleri. csmı 15302 

ULUS 

ASKERi F ABRlKALAR 

Küçük Y ozgat'ta yaptırılacak 
inşaat 

Askeri Fıbrilcalar Umum MüdürlDlD. 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Keşif bedeli (26.500) lira olan yukanda 

yazılı inşaat Askeri fapri kalar umum mü
dürlülü merkez satın alma komisyonunca 
18-9-1940 çarşnmba günü saat 16 da kapalı 
rarlla ihale edilecektir. Şartname ( 1) lira 
(JJ) kuruş mukabilinde komTsyondan veri· 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1987) lira (50) kuruşu bıvi teklif mek -
tuplarını mezkür günde 11B1t IS e Jcadır 
komisyona vermeleri ve kendilerinin d 
2490 numaralı kanunun 2 ve J maddelerin 
deki vesaikle muayyen gün ve saatte lco 
misyona mürıcııtlın. 

e 
--

(SIJZ) 1521 2 
Nümune ve ıartnamesine göre 

4.000 çift çorap alınarak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülu 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
-

Tahmin edilen bedeli (1520) llra olan 
4000 çift çorap Askeri fabrikalar umum 
mUdUrlUğll merkez satın alma komisyonun 
ca 26.9.1940 perşembe gUnU saat U .SO d 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. eartna. 
me parasız olarak komiııyondan verilir 
Taliplerin muvaltkat teminat olan (11.f 
lira ve 24!l0 numaralı kanunun 2 ve 3 mad 
delerlndekl vesalkle lrnmlıyoncu olmıı.dık 
lanna ve bu tııle altlkadar tüccardan ol 
duklarına dair ticaret odası vesikastyl 
mezkfu' gUn ve saatte komisyona müracaat 

-
a 
-
) 

---
e 
. 

ları. 

(15481) 15466 

2.000 takını çamaşır (don. 
gömlek) alınacak 

Askeri Fıbrilcalu Umum Müdürlüiü 
Mnkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2500) lira olan 
2000 takım c;amaıır (don. gömlek) Asker 
fabrikalar umum mUdUrlU@ merkez ııa 
tın alma komisyonunca 26·9-1940 perııembe 
gUnU 11aat 14 de açık eksiltme ile ihale edl 
lecektlr. Şartname parasız olarak komla 
yandan verilir. Taliplerin muvakkat temi 
nat olan (187)l!ra (50) kunış ve 2490 nu 
maralı kıtnunun 2 ve S maddelerindeki ve 
ııalkle komisyoncu olmadıklarına ve bu tşl 
altikadar tüccardan olduklarına. dair Uca 
ret odası veslkaslyle mezkfu' gUn ve saat 

t 
-
--
--
-
e 

-
-

te komisyona mUracaatıan. 
(15482) 1646 7 

ÔRMAN KORUMA GL. KO. 

Ekmek satın alınacak 
Giresun Orman Koruma Alayı Talimgab 

Taburu Satın Alma Komisyonundan : . 
1 

ı - Giresun orman koruma alayt talim 
gah taburu ihtiyacı için yüz altmıı beı bin 
kilo ekmeğin kapalı zarf usulü ile ihale~ 
19/ eylül/940 persembe günii aaat 11 de .Gı 
resunda talimgah taburu komutanlık bına.
sındıtki aatın alma komisyonunda yapıla 

-
. 

caktır. 
2 - Muhammen bedeli 18150 lira. -

kuruş ve muvakkat teminatı 1361 lira 25 
kuru~tur. 

3 - Şartnameler her gün aatın alma ko

J 

. 

misyonunda görUlebi!ir. 
4 - İateklilerin ısrtnameı!nde yazıt 

vesikalarla beraber teklif mektuplarını f. 
hale saatından bir aaat eveline kadar ko 
misyona vermeleri illa olunur, ısıa6 

Sıfır eti satın almacak 
Giresun Ormın Koruma Alıyı Tılimgllı 

Taburu Satın Alma Komisyonundan t 
1 - Giresun orman koruma alayı ta.lim· 

g8.h taburu ihtiyacı için otuz bin kilo ıığ1r 
etinin kapalı zarf uıulil ile ihııleıi 19/e:v• 
lül/ 940 perşembe gilnü ıaat 15 de Giresun
da talimg8.h taburu ktımutanhk blnaaındaki 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

ı - Muhammen bedeli 7500 lira -- ku
nıı •• muvakkat temin.atı 562 lira 50 lı:u· 
ruştur. 

3 - Şartnameler her ıfin satm alma ko
misyonunda görillebi!lr. 

4 - İsteklilerin ısrtnımeılnde ,.uılı 
vesikalarla beraber teklif mektupla.rım I· 
hale aaatından bir ıaat eveline kadar ko· 
misyona nrmeleri Uln olunur. 15187 

Ekmek alınacak 
Antalya Ormın Korumı Talimgl.b Ta

buru Satın Almı Komisyonundan : 
1 - Tabur fhtıyacı için alına.cak ekme

ttn görUlen !Uzum Uzerlne ihaleyi muvak· 
kalesi 13 eylUl 940 cuma gUnUne talik edil· 
mlştır. 

2 - Ekalltmı açık olarak ıs eylUl 0•0 
cuma t11DU saat 13 de Antalyada Dutıubah· 
çede tabur satın alma. komisyonunda ya
pılacaktır. Evıat "• ıa.rtları koml11yonda
dır. 

3 - Muvakkat temlnatı 1424 lira M kU
nıotUl". 

4 - tsteklllertıı ıartna.mentn 4. ma.dde• 
sindeki veıılkalıuiyle komisyona müracaat· 
lan iIAn olunur. 

(807S/tl257) lti2« 

POLiS 

Elbise d~ktirilecek 
Emniyn Umum Müdürlütünden: 
1 - Zabıta memurları için arı 1350 s;o • 

ğu 1500 takım maa kasket kıııhk elbisenin 
dilı:lm lıi 211/9/94-0 perıembe riinU kapalı 
zarfla münakasaya lı:onutmuıtur. 

2 - DlktirJlece.k elblıelerln yalıııs ku -
maıı umum mlldllrlllğllmllzden •erUecelı: 
diğer blltiln levazımı milteahhide alt ola • 
caktır. 

S - Kasketle birlikte beher takımı için 
600 lı:unıı fiyat tahmin edilen elbiaelerin 
nllmuneeini cörmek ve ıartnanıftinl almak 
!ıtiyenlerin umum mUdilrllilı: ı&tm alma ko
mlıyonuna milraca.atları. 

4 - İıteklllerin 675 liralrlr teminat mak· 
buz veya banka mektubunu muhtevi teklif 
mektuplarını, 2490 11yılı kanunun 3 - 4 tin· 
cil maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
eksiltme rünil ıaat 14 te kadar komisyona 
vepnelerl. (S424) 15457 

ANKARA BELEDiYESi 

Çizme aaıtın alınacak 
Anlrarı BeltdiyesindeJJ : 
1 - İtfaiye ic;in altı çifti memur ve 

119 çifti DOför ve erata mahsuı olmak ii· 
zere 125 çift çizme on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 2530 liradır. 
3 - Teminat 189,75 liradır. 
4 - Şartname ve nllmuneıinl ıörmek is· 

tiyenlerin her rUn encümen kalemine ve 
İsteklilerin de 17/9/940 ulı riinil ıaat 
10,30 da beledlyo aıcllmeniııe müracaat -
ıarı. cs11a> 15169 

1 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Buğday nakleltirilecek 
Ankara Levazım Amfrlili Satın Almı 

Komisyonundan ı 

1 - 4814 ton bufday Ankara silosundan 
yeni değirmene naklettirilecektir. Açık 
eksiltmesi 17/ 9/ 940 saat 15 de Ankara Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 3851 lira 20 ku
ruıtur. İlk teminatı Z88 lira 84 kuru§tur. 
Şartnamesi komiıyonda görülür. (5196) 

15179 

Askeri eşy:ı naklellirilecek 
Ankırı L-Y. Amirlili Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kayaı istasyonundan Kayaş depo

larına nakledilecek 6000 ton askeri eşya 
kapalı zarf eksiltmesi 24. 9. 940 saat 15 de 
Ankara Lv. &mirliği satın alma komi5yo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7800 lira ilk t~ 
minatı 652 lira 50 kuruştur. İçinde kanuni 
vesikalar da bulunan teklif mektupları sa
at 14 de kadar kabul olunur. 

(5302) 15314 

Buğday öğütülecek 

Ankara Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 4814 ton busday öğütmesi kapalı 

zarfla eksiltmesi 23. 9. 940 saat 15 de An
kara Lv. &mirliği ııatın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 72210 lira ilk te
minatı 4860 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 

komisyondan 362 kuruı mukabilinde alı
nır. İçinde kanuni Ticaret Odası vesikası 
da bulunan kanuna uygun teklif mektupla
rı 14 de kadar kabul olunur. 

(5303) 15315 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirlili Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 400 ton kuru ot pazarhğı 11/ 9/ 94-0 

11at 15 de Ankara Lv. 5.mirliği •atın alma 
komiıyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 24.000 lira kati 
teminatı 3600 liradır. Şartnamesi komis -
yonda görülür. (5439) 15442 

Tahmil ve tahliye işleri 
Ankara Levazım Amirlili Satın Alma 

Komısyonundan : 
1~000 ton vagonlardan yapılacak tahmil 

tahliye t:ıı pazarlığı 20-9-1940 saat 115 de 
Ankara LV. Amirliği salın alma komlsyo -
nunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 15000 lira ilk temina
tı 112ıs liradır. Şartnamesi komlı!yonda ;g!S
rülUr. 

(IS321) 11S451 

Çuval alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 8000 çuval pazarlığı 11-9-1940 saat 

u de Ankara LV. Amirliği satın alma lco
ml11yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedell 8600 lira katt te
minatı 540 llradır. Şartnamesi komisyon -
da sörWUr. 

(:1483 ) 16460 

Un çuvalı alınacak 
Ankara L~vazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 20.000 un çuvalı pazarlığı 12-9-1940 

uat 15 de Anka.ra LV. Amlrllğ\ ııe.tın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 20.000 Ura katı 
teminatı 3000 liradır. Şartnamesi ve numu
nesi. komisyonda. g8rüll1r. 

(6455) 15461 

HARTA G. DIREKTÖRLOCO 

F otin alınacak 
Harita Genel DirelrtörlUlünden : 
ı - Harta kıtaaı eratı ihtiyacı için 1200 

c;lft fotln 2490 sayılı kanunun 46 ıncı mad
desinin M. fıkrasına tevfikan pazarlıkla. 
alınacaktır. 

2 - Pazarlık 17-9-1940 ııalı gUnU sa.at 
10 da. Ankara Cebeci Harta Gn. Drk. lllk 
binasında satın alma komt11yonunda yapı -
lace.ktır. 

3 - FotlnlerlD muhammen fiyatı yedi 
yUz on bet kunıı, muvakkat teminatı ıu -
tarı 643 ııra 60 kuruştur. 

4 - 1ateklllerln yazılı glln ve saatte te
mlnatıartyle beraber komisyona gelmeleri. 

(6383) 16860 

ANKARA V ALILICI 

Şose yaplırılac~k 
Ankara Vilililinden : 
Ankara - Kıroehlr yolunun 103+ 000-

114+:SOO zlncl kilometreleri arasında yapı
l B.Cak ıose ve sıne.l imalO.t ill,§aatı 28-9-1940 
pazartesi gUnU saat HS.30 da vlltlyet daimi 
encümeninde lhaleııl yapılmak Uzere kapalı 
zart usullyle eksiltmeye konulmuotur. 

Ke:ılf bedeli (67361) lira. (34) kunıı olup 
bunun (37361) Ura (84) kunı:ıu 1940 malt 
yılı bütçesinden ve mtitebaki (30000) llrar 
sı 1941 malt yılı bütçesinden ödenecektir. 

Muvakkat teminat (4618) lira (07) ku -
nıştur. 

İstekll1erln teklif mektuplarım ticaret o
dL'lı veslknlarlyle teminat mektup veya 
makbuzlarını ve ihale tarihinden en as (8) 
gün evel \1l!lyete istida lle müracaat ede
rek bu ııı için aalcaklan fennt ehliyet vesi
kasını hamilen s6zU geçen gtlnde sata 14.SO 
a kadar dalmt encümen reisliğine vermele
ri. 

Bu iıe alt ke:ılf evrakını her gün Nafıa. 
mUdürl Ugilnde g6rcblleceklcrl. 

(5289) 15279 

Şose yaptırılacak 

Ankara V~lilifinden : 
Ankara - Kırııehlr yolunun 18+l00-17 

+700 zlnct ktlometrelerl arasında yapıla -
cak ıose ve aına.t ıms.ltlt ill§a.atı 23-1l·194.0 

hamilen ııoztı geçen sünde saat (14.80) a 
kadar dalmt encümen relsllg!ne .ermeleri. 

Bu lıe alt keatt evrakını her si1n nafıa 
mUdUrlUğlindo görebilecekleri. 

(529) 11S280 

Bina ta.mir ettirilecek 
Ankara Vali/ilinden : 
Muhammen bedeli 753 lira 74 kunıııta.n 

ibaret bulunan Baııı. husust idare dlspanaer 
binası tamir ettirilecektir. 

23-9·1940 pazartesi gUnll ıa.at 115.6 da vt
lA.yet daimi encUmenlnde ihalesi ya.pılacak
tır. 

.M:Unakasaya iştirak edecekler %7,5 te • 
mlnat bedeli olan 56 lira 154 kunııııu vtltyet 
hususl idare mUdürlllğU veznesine makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri ve ıartnameyt 
görmek için vll~yet alhat mUdürlUtune 
mUracatınrı. 

(5313) 

ViLAYETLER 

İnşaat ikmali ilanı 
Seyhan Nafıa Müdürlülilrıdta : 

115298 

1 - Adana orta tecim okulu ikmali in
şaatı ke$if tutarı olan (20384) lira (2'3) 
kuruşla kapalı zarf uııuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 14-9-1940 tarihine mllsa
dif cumartesi cUnü ıa.at 11 de nafıa dai
resinde yapılacağından kapalı 11rflar en 
ı:eç bu saatten bir ııaat evetine kadar ıaat 
onda nafıa mildürlüğUne verilmiı olaca.k • 
tır. 

3 - İsteyenler bp iş& ait mukavelen& • 
me, kesifname ve &artnamelerini ıörmek 
için nafıa müdürlüğüne müracaat edebilir
ler. 

4 - İsteklilerin (1528) Ura (82) kuruı 
muvakkat teminat vermesi ve ehliyet ve -
sikası almak üzere bu gibi lııteri yaptıfı
na dair bonııervisleriyle birlikte yulı:andı 
yazılı ihale tarihinden sekiz rün evel 'Yl • 
layete müracaat etmeleri lizımdır. 

Posta ile gönderilecek mektuplarm dıı 
zıırfı müh!lr mumu ile iyice kapatıla.calı:tır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmeı. 

(7834-5125) uıu 

Kapalı znf usulü ile ebiltme 
ılanı 

Antalya Nafia MüdürlUtand~n : 
l ->Eksiltmeye konulan it: (Antalya mer 

k ez hlıkUmet konağı tamiratı esaaiyeal) 
2 - Bu iııe a!t ııartnameler ve evrak ıun· 

lardır : 
A) Ekıılltme ıartnameat, 
B ) .Mukavele projesi 
C) Bayındırlık ıoıerl genel ıa.rtna.mesl 
D) Husust §artnııme 
EJ Keşif cetveli 
F) Proje 
S - Keşi! bcdell 10$20 lira 44 kuıı.ıftur. 
İsteyenler evraltı keıtıye ve mUıtenld&tı-

nı nafıa mlldllrlll.ğll•ıde göreblllrler. 
4 - Eksiltme 23-9-1940 pa.za.rte.ı g{ınO 

ııant 10 da Antalya na!ıa mUdUrlUtündeki 
eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

5.- Eksiltme kapalı zart usullyle ve~ 
hldl fiyat esası llzerinden yapılacaktır. 

6 - Ekslltm..,ye girebilmek için (811 ) 
lira (1541 kunı"luk muvakkat teminat ver -
meler! bundan başka aşağıdaki veıılkaları 
haiz olup ge~lrmeleri lbımdır. 
Nafıa mUdUrlllğU mUteahhlUlk komlayo -

nundan alınacak vesika 
T icaret odası vesikası. 
Muvnkltnt t eminat ak~est makbuzu. 
7 ..- fetelilller eksiltme vaktınd&a btr 

saat evel tekıtnerınt usulUnde h&zniıya -
rak komisyon rJya.seUne vermeleri oa.rttır. 

15192 

Kapalı za.rf uıulü ile eksiltme 
ilam 

'Antalya Nılia Mildürlülünden t 
1 - Eksiltmeye konulan tı (Elmalı hQ • 

kUmet konağı ikmali lnııaaı 
2 - Bu lnıaata alt ıartııamelv Ye evrak 

1Unlardır : 
A) Eksiltme oartnameııl, 
B) .Mukavele projesi 
C) Bayındırlık iıılerl genel ıart:nameal 
D) Hususi oartname 
E ) Keşif cetveli 
F) Proje 
S - Keıtf bedeli (301559) Ura (84) lru • 

nı~tur. 
lsteyenler evrakı keşfiye ve mUııtenldall

nı nafıa mUdllrlU~nde görebilirler. 
4 - Ekaııtme 26.9.19.ıo Pertembe t11DO 

saat 10 da Antalya nafıa. mUdUrlllğllııdeki 
eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf uaullyle ve va
hidi fiyat esası Uzerlnde nyapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için (2291) 
lire. (93) kuruoluk muvakkat temlna.t "er -
melen bundan b&1ka &1ağıdakl veaikalan 
haiz olup getirmeleri llzımdır : 
Nafıa nıildUrlllğU müteahhitlik komiayo -

nundım ahnacak vesika 
Ticaret odası vesikası. 
Muvakkat temlna.t akçeli makbusu. 
7 - İ'lltekll1er eksiltme vaktından bir 

saat eve! tekll!lerinl usulünde hazırhya -
rak komisyon riyasetine vermeleri ıarttır. 

15193 

Pamuk çorap ipliği sat~ alınacak 
!stanbul Jandarma Satın Alma Komiı -

yonundan : 
1 - Jandarma dikim evinde çorap imali 

için yirmi iki bin kilo pamuk çorap iplifi 
Taksim • Ayazpa~ada jandarma mıntalca 

komutanlığı binaııındak• komisyonumuzda 
kapalı zarf eksiltmesiyle 18/eyUlV940 ta -
rihine ra.stlıyan çarşamba günü ıaat on 
beşte ıatın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel (otuz iki bin yüz 
yirmi) lira ve ilk teminatı (iki bin dört yiiı 
dokuz) liradır. 

3 - Şart kiğıdı ve nilmune her g'l1n ko • 
misyonumuzda görülebildiği gibi yijı alt -
mıı bir kuruı bedel. mukabilinde aluıabi • 
lir. 

4 - İsteklilerin İstanbul levazım lmir
liği veznesine yatıracaklan ilk teminat 
makbuz veya banlta kefalet mektubu ile 
ııart kağıdında yazılı sair belceleri de ha
vi teklif zarflarını mezkQr günde eksiltme 
saatinden bir saat eveline kadar komisyo -
numuzda bulundurmaları. (7941/5179) 

15204 

Ev yapbrılacak 
pa.zartesl glinU saat 15.30 da viltlyet daimi Hatay Nafıa Müdürlülünden ı • 
ncllmenlnde ihalesi yapılmak Uzcr e ka - 1 - Cenup hududunda Ayndlltede (5) 

palı zarf usullyle eks!Jtmeye konulmuştur. Akçakoyunluda (2) Karkamııta {8) Çobaıı
Keştt bedeli (65020) lira (19) kul'U§ olup beyde (2) MUrvltpınarda (8) ki ceman (15) 

bunun (31020) llra (19) kun.ı,.cıu 1940 malt adet portatif gUmrUk memur evleri tnoa.atı 
yılı bütçesinden ve mütebaki "34000" lira- kapalı zart usullyle ekıılltmeye konulmuo-
111 19U malt yılı bütçesinden ödenecektir. tur. 
Muvakkat teminatı ( 4501) lira (01) ku - 2 - Eksiltme 27 - eylUI - 1940 cuma. sU-
nı,tur. nU aaat (10) da A.ntakyada nafıa mUdürIU-

Iateklller1n teklif mektuplanm, ticaret ğU odasında mUteıelddl komisyonca yapı • 
odaaı veslkaslyle teminat mektup veya mak l ııcaktır. 
uzlarım ve ihale tarihinden en az (8) gün 1 8 - İsteyenler husus1 ıartname Ue pro
vel vlltlyete iatlda ile müracaat ederek bu 1 je ve evrakı ke~flyeyt (9S) kurut bedel 

it 1Qln alacak.lan teımı ehliyet vesikasını mukabilinde Hatay, Antep :v• Urfa ııaı~ 

e 

b 
e 

mUdUrlUklerlnden satın alabilirler. 
4 - Bu tein ke:ıif bedeli (18637) lir,a (50) 

kunııtur. 
ıs - Muvakkat teminat (1397) lira (81) 

kunııtur. 
e - Taliplerin ihaleden en az IK'klı: t{lD 

evet bu ı,e benzer l111a.atı bqardıklarınn 
dair evrala mUsbiteleriyle birlikt e vilClyete 
mUra.cat ederek alacakları ehliyet vesika -
aını 2490 sa.yılı kanunıı uygUn olarıılt hıı.;zır
byacakları teklif mektuplarını ve bunltrla 
birlikle teminat mektup veya mal{buzları
nı ve Ucaret odası vc.slkıı.sını llıale güntı 
saat 9 za ka.dar komlııyon riyaacUne mak
buz muka.blllnde vereceklerdir. 

Poııtada. ola.n gecikmeler kabul edilmez . 
(5237) 15269 

Asfı..lt yol in~aatı 
lzmir Turistik Yolları Mıntaka Müdür -

lüfünden : • 
7-9-1940 tarihinden itibaren 30 gün müd

detle a.çık eksiltmeye konıın ıı : 
A - Mukavelesi feshedilen İzmir turis

tik yolları ln:ıa.atından Karşıyaka - Borno
va. İnclraltı - Ilıca. ve Alsancak ~ydanı 
asfalt kaplama.sı. olup keııtf bedeli (339397) 
lira .f kunıııtur. 

J! - Keeıt evrakını görmek tstt;ycnler 
turtııtlk yollar mınt&ka mUdUr!Uğllne mU -
raca.at edeblllrler. 

C - Açık ek111ltme 7 - blr1nclteşrln - 940 
paza.rte11I günU aut 11 de vllO.yet dıılmt""Cn
cUmenlnde yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat mlktan 17646 
liradır. 

JC - t11teklllerln eksiltme tarihinden en 
az ıeklz gün evel mUdUrlUğe mUrncaatıa 

bu ili yapabllece#lne dair ehliyet vesil:llSl 
almıya. mecburdurlar. 

(8641-3487) 15462 

Yol infU.h 
lzmir Turistik Yolları Mıntaka Müdür -

lüiünd~n : 
9·9-1940 tarihinden itibaren 20 glln mUd

detle açık eksiltmeye konulan lıı : 
Jı. - Mukavelesi feshedilen İzmir luris -

tık yollan l11,7aatından Bornova - Mersinli 
yolu ~aab olup kecılf bedell (67776) lira 
74 ku~tur. 

B - Keılf evrakını görmek isteyeni<'!' 
turistik yollar mıntaka mUdUrlUğtlne mU -
ra.caat edebilirler. 

C - Açık eulltme 28 - eylUl - 1940 pcr -
ıembe g1.lnU 11&at 11 de vllO,yet dalmt encU • 
meninde ya.pılacaktır. 

D - :Muvakkat teminat mıktan (4690) 
liradır. 

E - İsteklilerin ekıılltme tarihinden en 
u aeklz gün evel mUdUrlUğe mUracaatla 
bu ili Y,apabllecettne da.ir ehliyet vesikası 
almıya. mecburdurlar. 

(S642·1S668) 15463 

Çam diırek almacak 
lç~I P. T. T. V. Müdürlufünden : 
1 - Mersin'in Kuzucu Belen köyü ya -

nmda C1.!tıh ormanından kesilerek Mersin 
istasyonunda teslim edilmek şartiyle 

(32!5) adet (6) metrel!k, (715) adet (7) 
me\f~lik, (1685) adet (8) ~etrelik ve 
(100) adet (9) metrelik ki ccman (5755) 
adet çam direfi kapalı zarf usuliyle eksilt
m1179 ~ıkarılmııtır. 

2 - Beher adedine S lira tahmin cdilc:n 
direklerin mecmu bedeli (28775) lira olup 
mu•a'ôat teminatı (2158.13) liradır. 

S - lbale 27/9/ 940 tarihine müsadif c~ 
ma dnll aaat 10 da Mersin'de Jçel P. T. 
T. V. müdilrl!lğtl odasında yapılacaktır. 

4 - lateklilcr teklif mektuplanoı 
2719/940 cuma rUnil aaat (9)° a kadar ko • 
mlıJıon reiıllfine vermil bulunmalıırı li • 
ımndu. 

5 - lıteklilerin prtnamede yazılı ve • 
saiki fbru etmeleri mecburidir. 

6 - Bu lıe alt tartname, Mersin'de, .An.
kara'da, İ•tanbul'da P . T. T. mUdUrliikl~ 
rinde (72) kuruı mukabilinde verilir. 

(5484) 15468 

T~ ihzarı 
Konya Valiliğinden: 
Ilgın - Argıthan yolundaki 15040 

lira keıif bedelli 16000 küsur metre 
mikaplık tq ihzarı işi kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Ekıiltme 30.9.940 pazartesi gli· 
nil ıaat ıs de Vilayet daimi encüme
ni odasında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 1128 lira
dır. 

3 - Bu ite ait keşif, §3.I'tname ve 
her tilrlü fenni evrak ve eksiltme ev
rakı her gün mesai saatları içinde 
Konya Nafıa Müdürlüğünde görü -
lebilir. Ve (5) lira mukabilinde ia
tiyenlere gönderilir. 

Taliplerin ticaret odası ka~ıt ve 
ihale gUnUnden 8 gün evel ltonya 
Vilayet makamından alacakları eh • 
liyet vesikaları ve 1128 liralık mu -
vakkat teminat mektup veya makbu
zu ile 2490 savılı kanunun tarif et -
tiği tekilde 

0

hazırlıyacakları teklif 
mektuplarının ihale saatinden bir sa 
at eveline kadar makbuz mukabilin
de Vilayet encümeni riyasetine ver
meleri lbımdır. 

Posta gecikmesi kabul edilmez. 
15487 

MAHKEMELER 

Ankara 3 üncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Ankara'da Bozkurt mahallesi Arık sokak 
!7/39 numaralı kendi evinde mütekait yüz. 
batı Mehmet Fahri Tunc'un 14/ 8/ 940 ta • 
rihinde vefat etmesi Uzerine terekesine 
mahkememizce vaziyet ~dilmiıı ve kanunu 
medeninin 532 inci maddesi mucibince def
ter tutma muamelesi de ikmal olwımuıı bu
lunduğundan : kefaleti hasebiyle alacaklı 
oluıler da dahil olduğu halde bilcümle ala
caldı n borçluların kanunu mczkurun 561 
inci maddesi mucibince bir ay zarfında vo-
1&.iki rcsmiyeleriyle birlikte Ankara 3 ün
cil IUllı hukuk mahkemesine müracutl4rı 
ve alac:a.ldarmı vaktiyle kaydetti rmiycnle _ 
rin mlrucıya ne ııahsen ve ne de ter ekeye 
IZ&feten takip edemiyeceklerl ve mirl15cıla
nnrn dahi kanunu me:ı:kiinın 534 üncü 
a.dcle· mucibince üç ay znrhr. :la müra • 
CA&tları lüzumu ilin olUDW'. 358i 
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Gökçeler yolunda mera 

Çukur çayırda 
Çukur çayırda 
Büyük çamaltı 
Sarıyer 

Hayta yerinde 
Kusura tariki Tokmak 
Kusura yolu 

" 
.. 
.. .. .. .. .. 
.. 
,. 

Derunu karyede '(•) hane 

D. 
30 
14 

1 
6 

25 
22 

04 
03 
20 
18 
"41 
03 
22 

16 

16 
20 
1.6 

75 

36 

03 

04 
03 
12,5 
Ol 
04 
18 
12 
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.. " .. Derunu karyede hane 

HUDUDU 

Ş. Had Abdil O. Kerim G. yol, Şi. cebel, C. hacı Ali. 
Ş. ve G. yol, Şi. Leblebici oğlu Mehmet Ef. C. kelçoban O. molla ibrahim 
ş·~ Kel Şerif, G. Abidin O. kerimesi, Şi. İ"Smail Ef. C. yol. 
Ş. Yol,•G. hacı Kerim O. Mehmet, Şi. Mehmet hoca, C. Ömer O. Bekir. 
Ş. Demirci oğlu Ahmet, G. yol, Şi. gulup, O. Abdullah, C. sahibi senet. 
Ş. Abdi! oğlu Halil, G. Tokmak oğlu İsmail, Şi. hacı Süleyman oğlu HU· 
seyin, C. Abidin oğlu Ali. 
Ş. Sipahi oğlu hacı Hasan, G. Dergat oğlu, Şi. yol, C. yot 
Ş. Hacı Ef. oğlu Hasan, G. ve Şi. yol, C. Hacı Mehmet Harman yeri. 
Ş. Avlağı yolu, G. kuyu yolu, Şi. Avlağı çiftliği, C. hacı Ef. oğlu Hüseyin 
Ş. Kerim O. Mehmet, G. yo1, Şi. Kara Osman, C. Tığlı oğlu Çil Osman 
Ş. G. yol, Şi. Tığlı oğlu Veli, C. Tığlı oğlu Veli 
Ş. Leblebici O. Mehmet, G. Refik Bey, Şi. yol, C. Refik Bey 
Ş. yol, G. Tokmak O. Hasan, Şi. Saatçi Mehmet, C. Yedekçi oğlu 
Ş. Halim oğlu, G. Tokmak O. Hasan, Şi. Kusuralı İbrahim, C. Kusuralı 
Osman 
Ş. Halim O., G. Refik Bey, Şi. Şaban O. Ahmet, C. yol 
Ş. Cebel, G. Kulup O. Halil, Şi. Hödük O. Murat, C. Şaban O. Ahmet 
~· Mera, G. Hacı ·Veli, Şi. yol, C. yol 
Ş. Aydınlı O. Hacı Hüseyin, G. Delibaş oğlu, Şi. Hacı Ef. O. Hasan, C. 
Yüylüklü Ali Osman 

Ş. Kusuralı Molla Ömer, G. Leblebici O. Mehmet, Şi. Sipahi o. Sadık, 
C. Kahya oğlu Mehmet 

Ş. Tortor O. Nuri, G. yol, Şi. Kör Mehmet AJi, C. Hacı Muharrem o 
Hı hı . 

Ş. Hacı Abdil O. Halil, G. Hatip O. Molla İbrahim, Şi. çay, C. İsmail Ef . 
Ş. Öz, G. Şaban O. Ömer, Şi. Hacı Kara Deli, C. Sipahi O. Sadık 
Ş. Tığlı O. Halil, G. yol, Şi. Şalak O. Hüseyin, C. yol 
Ş. Leblebici O'. Mehmet, G. Şaban O. Ahmet, Şi. Şalak O. Ali, C. yol 
Ş. Molla İbrahım, G. İsmail Ef., Şi. Sipahi O. Halil, C. Mehmet Hoca 
Ş. yo~ G. Hacı ~ara Deli, Şi. yol, C. Çakır Ahmedin Halil onbaşı 
Ş. Tıglı O. İbrahım, G. Yüylüklü Ali Osman, Şi. Hacı Süleyman o. Ha
san, C. çayır 

Yemini yol yesarı Hacı Ahmet Ef. oğlu Hüseyin arkası ve cephesi yol 

maa samanlık yeri zira 1200 Yemini yol yesarı Hacı Ahmet Ef. oğlu Hüseyin arkası ve cephesi yol 

Borçlarını vadesinin geçmesine ve yapılan tebligata rağmen ödemeyen eşhasın hudut ve vasıfları yukarıda yazılı b k b' . . • • . . . . . . an amıza ırıncı derece ve 
birıncı sırada ıpoteklı gayrı menkullerı 3202 sayılı kanuna tevfikan bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya çıkarılmıq t 1 • 
•~··h· d ba k k 1 1h d"f d :ı ve şar name en 22. 8. 940 ...... ı ın e n amız apusuna ası mı~tır. ateleri 7. 10. 940 tarihine tesa u e en pazartesi günii saat 14 de lıankamı d 1 k 
ilrUl 

. ~ d . w • k 1 w z a yapı aca tır. Pey parası 
ı en peyın yuz e yedı buçugudur. Arttırma bedelı bankamız alacağını arşı amaclıgı veya haddi lfiyik görülmediği t kd" d 
a.--'-'-üd'" bak" • a ır e en son artıranın 
~ u ı kalmak ,artıyle artırma on beı gün uzatılacak ve 22. 10. 940 tarihine tesadüf eden salı günü aynı saatt 'h ı 1 
fhal . . . . a ı a e o unacaktır. Kati 

eyı yaptınp yaptırmamakta bankamız muhtar olduğu gıbı kati ıhateye kadar borçlular borı:-larını tamamen ··derlers 
1 

f . 
1 cak U • i k ı . · . :ı 0 e muame e esh ve ıptal 

o una m §terı se pey a çasını ger almaktan ba§.ka hıçbir suretle hak ıddıasında bulunmıyacaktır Bankadan ba ka i t k h'b· 
d." aı•k d ı b • . · Ş po e sa ı ı alacaklarla 
ıı;er a. a ar arın u gayri menkuller Uzerindekı haklarını husu ile faız ve masrafa dair iddialarını evrakı .. b't 1 'l . • .. . . 

'---· bi i 1 i k i . d mus ı e erı e yırmı gun ıcınde ban-
&Alll1%8 ld rme er a s takdır e haklan tapu sicilile ıablt olmadıkça ıatı' bedelinin 1 d h · k • 
-1~ı... i ..ı 1 ri ban . • :s pay aşmasın an arıç alacakları ve daha fazla malUmat 
ailDll.& suyen e n kamızın r:frat ıkrazat servısine müracaatları ilan olunur. 22. 8. 940 

3579 

Y ATiLi • YA TiSiZ • KIZ - ERKEK 

HAYRİYELİSESİ 
Saraçhanebaşında Horhor Caddesinde, Telefon : 20530 

ANA· iLK - ORTA - LiSE 
lr.!ı'.kt ft yeni talebenin kayıUan her gün saat 10 • 17 ye kadar yapılır. Yabancı dillere ilk sınıtlıtrdan itibaren b9.§1anır 

Son sınıfta fen ıubesl de vardır. Talebeler m@kteb!n hu.us! otobüs ve otomoblllyle evlerine nakledilir. 6287 ' 

Tiftik cemiyetinin 

damızlık tekeleri 
Türkiye Tiftik Cemiyeti bu sc.ne 

de Lalahandaki nümune ağıllarında 
yetiştirdiği tekeleri yetiştiricilere 
tı:vzie başlamı§tır. 

, 
Kaloriferli kirahk apartman 

Yol yaptırılacak 
lnanbul BelediyeslrıdeD : 

lteotf bedeli İlk teminatı 

,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
Bakanlıklar karşısında Karanfil soka

: ğında tekmil konforu haiz Karanfil apart= manının daireleri kiralıktır. 

--- Sipariş kabulü 

%6921,06 2019,0S 

17812,87 2835,97 

Şartname 

bedeli 
1,35 Topkapı - Maltepe halkalı yolu esaslı ta.. 

miratı 

0,95 VHlyct hudutları dahilindeki ıoseler i1ze
rhıe birinci defa olarak yapılacak katran 
kaplama iıi. 

Keşif ve tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarlan 7t1karda yazılı isler ayrı ayrı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu1tur. Mukuele, eksiltme, bayındırlık iıleri 
genel, hususi ve fenni ıartnameleri proje ke'if hulbasiyle buna müteferrii diğer 

evrak hizalarında gösterilen bedeller üzerinden nafıa müdilrl!if!inden nrilecektir. 
İhale 17/91940 salı ıfinU saat 15 de daim! encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te
minat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden 8 g{in evel nafıa müdürlüğüne mü· 
racaatla alacakları fennt ehliyet ve 940 yı hna ait ticaret odut vesikaları ve imzalı 
ıartname ve saire ile 2490 numaarh kanun un tarif atı çevresinde hu:ırhyacıtkları tek
lif mektuplarını ihale günü saat 14 de kad dar daimi encümene vermeleri llzrmdır. 

(7881/5123) 15199 

• ah nacak Hayvan yemı 
Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğünden: 

CİNSİ 

Yulaf 
Arpa 
Mısır 

ıBakla 

Miktarı 

kilo 

950.000 
100.000 
43.000 
40.000 

Beher kilosu 
Kuruı S. 

t5 
4.50 
4 
5 

Tutan 
Lira kuru§ 

57.000 00 
4.500 00 
1.935 00 
2.000 00 

Müessesemiz hayvanatı ihtiyacı için yııkarda müfredatı yazılı dört ka
lem hayvan yemi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmu§tur. Eksiltmesi 
11 eylül 1940 tarihine tesadüf eden çar§amba günü saat 15 te çiftlik merkez 
binasında yapılacaktır. Muvakkat teminat (4522) liradır. İsteklilere ,artna· 
mesi (5) lira mukabilinde çiftlik muhasebesinden verilir. Teminat ve teklif 
zarfları eksiltme saatinden bir saat evvel komisyona verilmesi ve posta ile 
gönderilecek zarfların postada vaki gecikmesi kabul edilmiyeceği i11n olu-
nur. (7514-4915) (14882) 

KAYSERi 

TALAS AMERİKAN KOLEJİ 
4 Senelik. Erkek - Orta Okulu 

İNGİLiZüE 
Ücretler :) LEYLİ 195, YATI YURDU 100 LİRA 

Tedrisat : Eylill 25 de hatlar. 3576 

Türkiye Demir ve Çelik -
: Fabrikaları Müessesesi Mü- : 
E dürlüğünden : : 
E Müessesemiz fabrikalarında : 
: istihsal edilen Amünyum sülfat E 
- için bu kere yeniden sipariş ka- E 
_ bul edilecektir. Asgari bir vagon E 
: üzerinden sipariş kabul edilir. : 
: Çuvallar içerisinde ve müessese- : 
- miz sahasında vagonda teslim E 
: beher tonu yüz yirmi liradır. Sa- E 
: yın müşterilerin müessesemiz E 
: müdürlüğüne müracaatları rica : 
: olunur. 3597 ~ 

AFŞAR Çi FTLİGİ . 
Kiraya Veriliyor 

Ankıırn'nın Çankaya bağlnnnın 5 
kilometre gibi ı>ek yakınında ve Ka • 
rata§, Bursal, Dikmen, :MUnya ~Y· 
lcrl ve Eymtr g61U ile hemhudut o
lan tahminen 15000 dUnümlUJc (Af • 
şnr) çiftliği bu senenin birlncltesrt • 
nlnden ltıbnren kısa ve uzun müddet -
lerlc kiraya verilecektir. Çlflllk nra
zlsl sulu ve kıraç tarlaları ve çayır • 
lıuiyle 15000 d!lnümU miltccnvlzdlr. 
500 den fazla büyUk soymnlılt sUğUt 

ağaçları ve (Yarpınar) adı verilen 
Cinimi mUtenddlt su menbalnrı vardır. 
Her tUrlll hububat zJrnntlnden bll§ka 
bostan ve her nevi sebze yetıştlrmlye 
\"e muhtelit meyvnlı ve meyvasız fl
d ınlıklnr ve ağaçlıklar tesisine pek 
T.lynde "-elverl~lldlr. Hayvan yetiştir • 
mekte bUytık bir BöhrcU vardır. Arzu 
denlerin bu fırsatı kaçırmamaları 1· 

<;in çiftlllc görU!tip gezilmek ve tcnp 
eden ma!Qmnt ve izahat alınmalc ve 
lstlcar §ıırtınrı ve kira milddett g6rU
şUlmelc üzere bu eylUl sonuna kııdnr 
Ankarada Yentı:.ıehlrde Dilemen cadde
sinde AygUn apartmanında 15 numara
lı d:ılreslnde Bayan (Zehra Müfit Sa· 
ner'e) mUracnnt etmeleri llAn olu • 
nur. 3002 

Zayi - Nevşehir nıifu$ nı nurluğundan 

aldığım nüfus tezkeremi k::..t t ttim. Yeni-

l aini alacağımdan eskisinin hükmü olmadığı 
illn olunur. - 1336 doğumlu Mustafa oğlu 
Osman Tepcköy 3583 

Her zaman görmek ve gezmek kabildir. 
Müracaat mahalli: İş Bankasr binasında 
birlik ikttsat ıirketi. Telefon: 1091 3358 

Tayyare 
Otomobtl 

Kamyon 
Motıır 

ve 
bllQmum 

makine

lerde 
İsvtçre 

mO.mtllAtı 

S R O Rulmanlarını kullanınız . 
Deposu: Galata Kııraltöy Palas hnnı 

karşısında 84 No. İBRAHİM TAŞ· 
CIOGLU ve ORTAKLARI P. K. 

1039, Telgraf: TAŞKOL 

U L U S - 21. incı yıl. - No : 6863 
İmtiyaz sahibi 

lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 

MUessese Mlldllrü : Naşlt ULUÔ 

ULUS Baaımevi ANKARA 

9 Eylülden 16 Eylüle kadar muhtelif haftara kalkacak 
vapurlarm isimleri, kalkıJ gün ve saatleri 

ve kalkacakları nhhmlar 
Devlet Denizyollan l§letme Umum Müdürlüğünden : 

• 
Karadeniz hattına Salı 12 de (Tarı), perşembe 12 de (Cümhuri 

ve pa7.ar 16 da (Aksu). Galata rıhtımından 
Sah 18 de (Anafarta), cumartesi 18 de (~ 
ya). Sirkeci rıhtımından 

Bartın hattına 

(Not: Anafarta vapuru İneboluya kadar 
cektir.) 

İzmit hattına Salı, perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur). Top 
rıhtımından 

Mudanya hattına - Pazartesi 13, salı 9.50, çarşamba, perşemb 

:uma 16 da ve pazar 8.15 de (Sus). Ayrıca 
ınartesi 14 de ve pazar 19 da (Marakaz). G 
:ıhtımından 

Bandırma hattına ,... Pazartesi, salı, çarşamba ve cuma 8.15 de ( 
kaz) Galata rıhtımından. Ayrıca çarşamba 2 

ve cumartesi 20 de (Konya). Tophane 
mından. 

Karabiga hattına · Salı 19 da (Seyyar) ve cuma 19 da (Ülgen) 
hane rıhtımından 

İmroz hattına 

Ayvalık hattına 

Pazar 9 da (Bartın) Tophane rıhtımından 
. Çarşamba 15 de (Bursa), cumartesi 15 de ( 

siq). Sirkeci rıhtımından 
(Not: cumartesi postası İzmir'e kad!r gide 
tir). 

İzmir sürat hattına Salı 11 de (Kadeş) ve pazar 11 de (İzmir). 
lata rıhtımından 

İzmir ilave postası Perşembe 13 de (Tırhan). Galata rıhtımın 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlii malOmat aıağıda telefon nu 
raları yazılı acentelerimizden öğreni lebilir. 

Galata baş acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum Miidürlilğü 
nası altında. 42362 

J 

Galata şube acenteliği - Galata rıhtımı, Mıntaka Liman Reisliği bi 
altında. 40133 

Sirkeci şube acenteliği - Sirkeci, yolcu salonu. 22740 
(8418/5470) 15465 

Muhtelif mevaddı gıdaiye 
satın ahnacak 

• 

lstarıbul Belediyesinden : 

Tahmin bedeli 
17035,70 

İlk teminatı 
1277,68 Haseki, Cerrahpaea, Beyoğlu, ve zührev 

hastalıkları hastahanelerlyle Zeynepkl 
doğumevinin yıllık ihtiyacı l~in alma 
kuru erzak. 

18401,00 1380,08 

15200,00 1140,00 

Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve zühr 
hastalıklar hastahaneleriyle Zeynep 
dofumevinin yrllık ihtiyacı için alma 
13.200 kilo sade ve 1970 kilo tereyatı. 
Darülaceze müessesesinin yıllık lhtiyac 
çin ahnııcak 17.500 kilo pirinı; ve 8000 
sade yağ. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı mevaddı ııdaiye sa 
alınmak üzere ayrı, ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Şartnam 

zabıt ve muamelii.t müdiirlüğü kaleminde görülecektir. İhale 17/9/940 salt günü 
15 de daimi encUmende yapılacaktır. Tallplerin ilk teminat makbuz veya mektupl 
ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalariyle 2490 numaarh kanunun tarifatı çevres 
de hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale ı:ünü saat 14 de kadar daimt cncüm 
vermeleri 15.zımdır. (79Z5/5128) 15201 

.:!111111 Gene kazandırdım 
------
------

Biletini TAN gişesinden IIAFİ ARAÇ'ın uğurlu elinden alan 
Hava okulunda tayyareci asteğmen Bay Abdurrahman Sels;uk ve 
adresini vermiyen lıir müşterim tam BİNER lira kazandılar. 
Görüyorsunuz ya, piyangodan kazanmak için biletinizi mutlaka. he 
ay büyük ikramiyeleri veren HAFİ ARAÇ'ın elinden almanız 11-
zımdır. 

_ Bankalar caddesi Tan Terzievi yanında TAN = piyango gişesi Hafi ARAÇ. Tel: 1626 3598 

"=illf lllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Elektrik ustabaşısı aranıyçr ----- Kayseri ve civarı Elektrik Türk Anonim Şirketinden • ---: Şirketimize ait olup Bünyan'da bulunan ve ıu Türbinleriyle milteha.rrilr olan 
: Elektrik Santralını idare edebilecek kabiliyette bir usta baııya ihtiyacmı.ıs ol
: duğundan taliplerin şirketimize müracaatları ilin olunur. 
- 1 - Türk ve Türkiy~ cümhuriycti tabiiyetinde olan ve ehliyeti klfi cörillo-
: cek zata 150 • 200 lira ücret verilecektir. 
: 2 - Esnayı müracaatta, ehliyet ve tahsil derecelerini ıösterir vesika, hüviyet 
: cüzdanı ve şimdiye kadar çalıştığı yerlerden almıı oldutu vesaik suretlerini 
: bir kıta fotografla birlikte ıöndcrmck 15zımdır. (Esnayı tayinde ııhat rapo. 
- riyle iyi hal kağıdı istenecektir.) 
: Fazla tafsilat almak istiyenlerin ya doğrudan doğruya ve yahut mektupla 
: şirket müdıirlüğiine müracaatları. 3600 

"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ankara Kavaklıdere şarap fabrikası 
Her gün büyük mikyasta beyaz ve siyah taze üzüm aatm 

almaktadır. (3541) 
Telgraf : KAVAK. Telefon : 6532 

«:==============================================~ 

Yeni Sinema Halk Sineması Sus Sineması 
Bugün Bu gece 
Saat 16.30 ve Zl 

seansında 

Aşk MahkOmu 
Sarıt: 14.30 • ve 18,30 

seansında 
ÇIPLAK MELEK 

Cebeci YENİDOÔA:\ 
~!nemasında 

BİTMEMİŞ SENFONİ 
Martha Eggerth 

Bugün ve bu gece 

2 Film 

l - HayduUl\1' Adası 
2 - Kartal Pençesinde 
Seanslar: 14 30 • 16.30 

- 18.30 gece 21 de 

Saat 12,15 de ucuz 
Halk Matinesi 
KAN DAVASI 

Bu gece 20 30 da 
2 film birden 

1 • Rio Graıfd Gülü 
2 • Görünmiyen Casus . 
Saat 12 • 16 ıe!lnsında 

KANUN KUVVETİ 
Saat : 14 ve 18 

ÇİFTE NİKAH 
HamamönU Aç I KHA v A 

Sinemasında 
CEBELÜTTARIK 

Casusu 
Türkçe Sözlü 

~=============================~~-=~~,,,.,,,....,..,,,,,...._.,/} 


