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cıvarını 

tayyareleri Bulgar. Mac a r 
ve Hamburg istekleri 
l1ombal8dılar Son sözü Alman .. ya ve 

ltalya sögliy~cek 
.. 

İ ng i l i z ve ltalyan. tayyareleri ara
s ında şiddetli bir çarpışma oldu 

!( b · - ı l:oma, 3 - BC'ı·i!ndcn gelen ha
l ı sa f r zan1ancla 1 ;,_~:!er~ göre fngiliı: hs·.ıı kuvvetle. 

rın'.? r.ıenı:ıup ho~ b:ırdıman tana 

1münakele yolları, Hamburg ,.e 
Dortmund'daki hedefler ve Zce· 
brugr.c dokJ..ı.rı Yardlr· Tayyareıe. 
rimi1in hepsi salim olarak d.önmüş. 
terdir. 

I(,,.,,." ~ı t releri bugllıı öğleden ı;onra Alnı::ın. 
1 :ı.ıl nanca ~·a üzerinde ur.arak Ct"rlin \'C rıaııı. 

v bur<::" ci,·arnıı bombarrlrnan etmiş· 

aHnn11,·1...,.Sa... l rr<lir- Bomh:ırdıman bilha.<Jıııa Ba 
Sahil miı!'lafae. tayyarel~rimı. 

bugiin .Holandada dtiı:ımanrn Teel ve 
'lmuid"n Üslerini bo;'.nbardtman et
miştir. Bu harekat eıonasında bir 
düşman avcı t.ay:varesi dilşllrUlmUş. 
tür. Ta:rarelerlmiz bi<: bir kayıp 
kayrfot.n-em 1~ti r· 

- .. rindo;nn n 1dt•kç~ bHyük talnib:ıt 

y aza.1 : AS!J~l us yapımş \'e ııh•'I hıilktf.:n bir çok 
• • kimsck:rin ülümür.ı:> sebzbiyet ver· 

l Kı.t'a Anupasında Almany~ 
~arbı k~zan:lı i rr.ütaı·ckc n:h ile 

l tan~c.yı alcl1 Ço" .. ç"ıl" d d' •. .b. . · • ın e ıgı t 1• ~·.mtli ~r tı!c f ranta h:.rbi 
ıtrn.-ı:tı:,lngıtc.·~ hnrbi ba.:layor 

\'e Al.r.ıanya :\İlah kuvvctilc.. Av
l"tıf'::.da!ti ar::ul:ırmr inc;:H.:lere 
ka~J t~. 1 • · B · c ~nne : ıc;ın r.ta;ı~·a ada-
l~mıa havnnan \'C cenic::den f;C• 

nış r.ııkyasta tauruziar haz.rla
yo ... 

Almanya bu tıı.a:-ruzlıwı doğru
da~, cfoğ'ruya ynp~cn:C mı? Yoksa 
~h~. e·. vcl I.nrriltcreye bir ıu1h 
tcu:lifınclr. bu.unaı:nit mı? Bıı no~
ta ı:h'?'ldiH?~ bc:lli dcr-.;ildir. Yainız 
b?Ui olnn ,ihet, Ahnnnya maaul 
bır sulh tzklifi 7apm:ı'.u:zın 81·i
t\-.a ~ a a~al::rı üz~rir.c ~iiyük b· 
<>ı-ruzlarn ciı-i~i <le kıtt:ın evvel 
l;at'i bir muvaffı.tluyct neticesı 
da~zsa huı;:ün Almanya ve 
ltalya lebir.clc l m-p prt!annın 
tı~dan ı~:ıl'a bu devletl:c:- aleyhine 
don~cccıdir. 

Zira Fransanın ma::'ı}u!:Jiyeti ve 
~eslin-.iyeti Üze"rinc Ahr.arıya ve 
lt.:ılya k~ı:.·ı;ııunü.'l ydnız ba,ına 
kalan İngiltere ond:ın ıonra bu 
günkü ~arlık vaı:i:sıctincle;ı kur~u1-
tı\:_ış ohca!ctır. Kı§ mevsiminde 
ve hatta ıonhnhnrda. Britanya a
d3b.n Üz<!rİne Ahn:my~;ıın hav:.ıı· f ~~ ve .~cı.ni~cfoıı laarrcz_ ı~nr~!;'!:· 
. ... ~ zm·, rı bu· fo~ıfo··~ " ı-nya~tı 
1 ır.n .~:ı.r;'l~cr:c s-cr~l' trendi hnrp aa
ıu-;'lı ıle, C"'" ... ı: /ı~crfünmn yar-
,ı.,...... .·ı 1 ~ ' "'·b ' . :·u :? gc ~ce,t uı.ı: amı.r ve yıız 

•r-~ har::c' eh-ha iyi Fdlar daire· 
rır. •. e haz:rla:mı.ı, b:.ılur:cıwilitır. 
Bu sııret!e Almanyanın v.:ı ltal· 
Y<'lnın ~ğ!uhiyoti bahis m~vzuu 
l1ır-:n5a bile nrtı!t l::.ı d.-?vletlcrio 
n~dt~reyi tr.aiY.lup c:nıeleri rr:üm 1 •. .... • 

1~ı.:ı ol<ıma3•acnktır. Harbi!1 böy· 
~.ce. galip ve mağlup olıl1ak51zın 

',~:·· ..ı.klenip ~itm~sinden bütün 
<ıuny<l de,·letfori biz7z.t Alnuny;ı 
ve l!-<'IYllda büyük zar:ıd~u· göre· 
ı:~khl·. 

d°f!'•'.kltt. mukabil lngiltcrenin şim-
•:vc ıusb~tfe cJa~a mü&a.it ~rlhr 

lb~lmba:ıı ibtimc!i <l~ \•ardır. CÜ..'1· 
t;.ı '"'.. A 'l t ' ~ ·""ı ... un merı <&::ı..'ltn n""ılterc-

Ye :ıı ·.h \•e ...... l ... t'l ... • etf"· .... c < ı: ... • c ı e yaroım cl,.;gi hl)ldc t,.,·rui.'a hilrbine m;i. 
· ıa e c!mc'"'lcd ımdcce h::ırbe 

gırır.ektc '. d'·· • d -·t f · · n çc .. m ı.:mcıcn i!gı , 
aıtat h 3rk Jrirclici tııl.afo·.dc llu-

nun ne•: ·" d . . k ,. uccrun e nıuvaf~a1cıyctın 

miştir. 

J.oad~, 3 ( .\-.\ .) - Hava ne 
zarctinin lebli~i: 

fo .... ifü; lınra ku\'\'~tlerin" mı?n 
sup bombardrr.ınn tay-yartleri, di!n 
Vi.i ::: !ı r.!•Jarr.ı 1;ilcumlarma devam 
etmişlerdir. Hedcflı>r arasında, Ho
hnd::ı Y:? B<>lcikııdaki ta:ı~·are mey. 
druıları, T:l'lır'c!n ve Ycst.falia'da 

Dün, taryareleri'llizden birisi, bir 
lreşif uçıısuncla n dönmemiştir· 

\ iman tzyyu<-l~rinin fngntcreyc 
Akrn!an 

Londra, S (A·A. ) - Hava \le 
~mnlret neza rc11erinin tebliği: 

(D~vnmı 2 ncide) 
~--:----~~~---~~--~~~~~-

'8 i r buçuk aylık Alman 
\ 

zayiatı .r:ıeşredildi 
43896 ölü, 28305 kayıp, 

179545 yar ah 
Bcrlin. 3 ( .1,,t.) - A lrn:ın uı:Hımi k:ırarg.:ihı, nc5rt>l1 i~i ıırnn Lir teb

liğde Fr:ırı~:ı '>cfrrinin lnrilı~·esini yapmnklıt ve Alın:rnla'rın kayıpları 
h:ıkkınıh :ı~:ığıcJ:ı!d rakl\anılaıoı \"crıncklt<lir: 

;, - ll:ızirandaıı 2:1 - tl:ııir:ıııa k:idar: ö:ü: 1 li,822, kayıp: 9,!!21, 
)ıtrnlı: UR.fili. 

10 - MnYı'">l:ın millarc!.c)e kadar: öl~: 27,07~, ka~ıp: 18,384, y·ara
lı- 111,031. 

\"leyi, 3 (A.A.) - Havac h.jaruı bil· 
diriyor: 

Vlşlye yerle~tr yerlf ~nıez. Peten 
bilkü:neti, lı.cil hal sur~tleM i3Uyen 
korkı.;nç me.:;delerc karşı koyr:ıak U. 
zere hareket<! geçml;ıUr. Bu wıııı.uan. 
işl.e mı., rıff;.,' olabilır.e!. için, ma.reşaı 
ve a:rl<:ı.cla.;ln ·•. t.a.amUlcU formo.llzmı 
b!r tr.rafa bıra.kmqğa kati surette az
metmış b.UunmnktRdırl:ır. &;~er mem 
Jel;et.in Ç:-ibU1{ bir kalkınr1ası arzu e
diliyorsa, l<"'rıın:;a.nı" maı'!!ühiyetı üze 
r.ne b.'!men dcr:.ıaı cUreta tedbirler a.l 
m:?.k ıa.z:ımdrr. 

ParlQ.rr - ., da, Fran:ıız ld:ıre teşkl 

ıtı.tmın bütün '"ıllnycslnl, b4Ezat kendi 
mU~srıeseler1 de dahil olmak Uzere, ıs
lah için bUküıne~ yarrlım etmelidir. 
Pek yalimcla, oek muhıı kkak olarak 
cinUmUzdekl bs.!b, mtbuıı:ın ve A.ya•ı 

meclisleri önUnde bu hucua için mu. 
z:ıltere bqlıyacal< ve m!ltcııl>ll.ıen her 
iki meclis, milll asamble brıHncle bir 
le~mi' olarnk topla.nacaI;ltr. HUkü 
ı:ıet, Fransa.ya. Cumhuriyetçi prensip· 
1er ve rueycut ka.nunl:ır çt. rçevesi için. 
de, mare:<;al Peten'ln yüktek otoritesi 
ltında yeni bir anay~a temin etmek 

üzere, pa.rıa.mentcdan elzem aal~hl· 
( nevnmı 2 nl'irl~ > 

Sabaha karşı: --
Bükreşte 
ne ol·du? 
Londnı, 3 S:ıbahıı. 1mr~ı - Bük 

reş radyosu saat 21,30 da RomcncP, 
nr!~riya.t yaparken birdenbire bir 
gürüllil ile durmuş, bundan sonra 
22,30 ve diğer saatlerde ki mutad 
neşriyat yapılmamL5tır. Gece vnrı 

anıdan sonra · Bükreşle muha~rt> 
etmek mümkün olamamıştır. ' 

Londra, 3 tA.ı\.) - t-Hiytrr: 
Bir AlmaB clenlzaltr gemi.si tanı. 

fı.ndan torpillenen 115.000 lon11~toluk 
Gra.u dor Star !ng"lllz vapurunda, Ka. 

uadaya götürUJmekte olan 1.500 AL 
maıı ve ltalya..-ı esiri bulunuyordu. 

B·. vapurda bulunan mUrettcbıı.t ve 
yolcudan kurtarılan bin kadar ki§!, 

buglln, bir Skoç::a ıım~nr:ı" çıkarıl· 
mı;-trr. Mtlrctt.cbattan \C \'ap·ırda l'U' 
lunan İngiliz; askerlerl;ırlcn de boğ'U · 
lanla1 vardır. 

~l'lCicl ~nrafında knbcaf::ın:ı emin 
~ıa ıgınd'1nd!:-. Faltat. bir kere 

... manya Britanyn adal~rı üzc•:İ -
n~ tur-~z t "b .. bUtü h CC1ı"U esını )'apar ve 
d ktan arp vaıııtııılan.ıı lrnlfon· 

' n sonra Yİno muvcrfD.k ola-
ır.ar.ı;ıı o znn " • 
saplar d ~1.an #'oJrerık::.lrfor he-
l·u,,.,. ıt;ı) 1 

• ~gıvtirebi1irler; kendi 
• • •e cı:-ını t ·ı ·· · n n"ı l"'rcye ı"l•ı'h.,kı 

A ~.e.rika limanları lngiliz 
harp gemilerine a~ık 

uzcr·n.. & J' • ' ... 
at ... e· t::- .ca ap .r.-cll"ceidcrine kana· 

... ırınce §L."lld't • .. • 
n i tcr'--..ı , ıaı tcredd;..ı!lerı· 

ıı;,,-ucrcK in 'it • 
da tam b" •. gı crenan yan•n· 
b·ı· ır muttefi'- ı_~· • ı ı ırlcr. ıs rtlC\'ILlln& n :ı· 

Bundan b ı • ıı~.<a /\ vru h b" 
nın uuı.maaı httli:ıd ?a, ar ı· 
nacalı bir no' t · 5° dık;ı:ate alı· 

• •t a ovy ti n· ı· "·ınin vaziyet' ..ı· c ::r -~ ı-
6 l"ltl'; şu •• 'b l ı . 
tn ... il•er,.. ,.c -:- ı.ı ar a u .- .. " ı ranaa..,,a kr. h 
sckmak iç.in Al · .r;ı orb~ 

..1· d manyaya yardım 
\'Muın ::ı v~ bugüne kadar bu 

( /Jtvumı 2 ııcide).. 

Amerika bir senede orduya ve 
dor:ıanmaya 20 milyar dolar verdi 

~;e,·yortt, s - Pal:ard otomobll !ah 
rikaJarı için 3000, lnglltcre için dl' 
GOOO tayyare motörll imaline başla. 
mişttr, Motörler eu kısa blr za.manda 
teslim olunacaklardır. 

H.els!cuml:.ur Ru21\•elt ve mUı;;avirle· ı blr proje hıı.zırlaıntşlardır. Eu proje 
ri bugtlıı toplanara.1-t Amerikan hava önümüzdeki bafta Senatoda tetkfü O· 
ordusuna yeniden 5000 tayyare 11~· lwıacalctır. 
vesi ve bahriyenin 17il parça yeni ge• Amerikanın ııımdlyc >tadar (bu se· 
tm ile takviyesi bUSUllUllU teı:ı:ı.in eden (lJcuam ı 2 ncide) 

Bir Macar mebusu diyor ki : 
Romanya inhilal halindedir. Macar efkarmmumiyesi 

hükumetten azimkar vaziyet almasını bekliyor 
Budapeet.e, S - Macar parlAmen. 

tosu müzakereleri hakkınıJ,\ 1.etııırat 
h bulunan' resmi ınahııfll Mac:ırıstıı 
nın ldclls.l:ırını tahakkuk 1.'ttlrmek için 
taın zamanı olduğunu beyan etmck
t~clir. Ancak bu hususta ı:;c•ı :ıllzli '.ırin<· 
Almanya ve İtalya söyliyecektir. 
1 ' 

Mııcıt'I' pıırlı\mPntosunda Rıııı • Ma.. 
cıır yııl:ınlaf)masr görüşülmel:tedir, 

Rom:ıııyan m yeni vazıyet ten "110or:ı. 

Ruslarla Macarların iyi münasebetler 
tesis etmeleri zs.rııri ve tabi.l görUl· 
mel..tPdir. .lllacıırlo;t.ı.nın Roır.anyadan 

(Devamı 2 n<"ide) 

Almanyadan Bulgaristana cep 
denizaltıları gönderiliyor muş l 
Varııa plajlar ı mem nu 

meyanında mıntaka 
Son ~üıılc.rde gelen yolcııl:ır Ho. 

manya \'C Bulgaristan ahvali h:ık. 

kında dikkale de'lcr malı'.ıınat nır. 
meklcdirler. Sovyetlcrin Besarabya 
ve UuJ,;(I, itı:ıyı i~gııli llomnoYalıları 
miilrl:'~!\ır etmişse de pek büyük 
le:.iı· ~·:ıı>rnaınıştır. Çiinkii noman. 
yahl'lr hu vaziyeti esasen beklemek. 
leydiler. HattA bu lanı rtald büyiik 
mihlahl<l.'m meYkilerini çok geride 
yapmışlar ..-e bugiin bu nıc\'kiler 

riııc Romanya topraklarııı<la kal,. 
mışlır. 

Bul.ıarislanda ar.kcri hazırlıklar 
~ok raıl:ıdır. Yarn:ı linıanl Ye pliıjı 
rnl'tnnu mrntaka olınııştur. Scyyalı 

celbi fı:iıı yapılan plaja hiç bir ec
nebi girememektedir. 
Almanynılnn Tuna yoluyla Bulga. 

ristan:ı parça parç:ı cep denizaltı

ları sevkcdilmekte ve Tuaarlaki 11. 
manl:ırd<ı montaj edilmek~edir. 

Meclisin diinT,·ii toplnrı fmnılr•11 lıir r.ıiiriinii~ (\'azısı 2 lııdde) 

ıravmtıs ~-a ;.ge1teso ©H~oır ı~<I : 

Almanya Balkanlarda 
harp çıkmamas ı için 

N ekada ı f edal(aı lık liiz.11n
sa lıepsini yapa caktır 

l ..<>ndra, 8 (.\. \ . ) - Höytel': 
Balkanlardal<i '>ııziyct h:ıkkınd;ı 

tefalratta bulunau Taymls gazetcsı 
diyor lıi: 

Alma.oya, llilkaoJ:ırda mulı:ımı nııı . 
tı:ı \"U!rnuna mani olmak içio r.clrndar 
Ceclakt\rlılt l!.zımsa hepstnJ yapacak· 
tır. Zira bu muhasamat. Almanya.yı 
iaşe eden kaynaklan. tam lnglltere. 
ye karşı me-ydan olmmruııoı tatbik 
mcvkl:.ne ko~·mak Uz~re bulunctuı;u 

bir sırada tehllkı?ye koyıı.r...:ıl>t:r. 
Şimdilik Almanya Balltanlara nil 

l~lcrl, batıda harbin devamı mUuı.le 
Unce a::ıkıda brr:ıkma.~ıı ı;alışacaltlır 
Fakat B. Stalia Almany2y1 doğu Av· 
rupasında MI.kim görmclt Lstcm1yor 
Baltık devleUer1nln i~gall ve bir Ro· 

.. ıcıı tııpra6ıııın llhalı:ı pek ue 1-\ıı:ı ım_ 

p:ırat:ırıu&ırnu tekrar tesise ma~uJ 
dc:,!ldlr. • 

l~.ü>I hudut?ar. falrnt l.ıllhasM J\l· 
uı:ınyo.yı ve ortağmı emniyette kıJ· 

ı:ı:ık tç!n uı::ık mesafede tutınnk. 
Uunun?a lıeraber ı:ı.:ıvyetİer Biı·llğl· 

ııln ,\Jman}n.lla hasrı etUğı lıoşnllt. 

suıııı~u izam ctmemelidu-. Hiç şüphe 
siz Alman h;\kilmetl tir kere batıda 
harbı ıaızanınca Sovyetlcr Birliglnl 
bıt arada yaptıı~ı rahatsız edici ka· 
ze.nçıardan mahrıım etmek kcndJsl i· 
<;!11 kolay olnrnğı tiktindedır . 

Uununt'l ı eraber, Sovyet HerleJi~t 
prt•lcstoı:ı.ra \·eya •mu1rnbil tedbirlere 
scebp olmamaklıı. bcrııbl'r AlmMyn 
için işleri oldukça lğlrılı: ctm~tir. 
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ingiliz tayyarelerinin baskmı Bulgar - Macar 
ıs tekleri 

Anl1ara 1-Iaberleri: - - - Mect:s;n dünkü 
toplantısı 

f 
Hadısaıerm hs.tır eUı ları · 

(l.Jaşlaro/ı 1 incide) 
BugUn öğleden sonra. dUeman 

hava. kuvvetleri, İngilterenln ce· 
nubu §ark! sahili üzerine ve ls
koçyayn. bombalar a~lar ve tak
riben 15 kL9iyi yaralamışlardır· ln
gilterenin §ark ve cenubu §arki 
('~ alet:ıcri üzerine de bombalar atıl. 
mıstır. Suffolk rehıinde ikJ ki9i 
mmUş, altı kL5l yaralanmışur. DUş· 
ınnna kar ı koymağn. yollanan av
cı tayyareleri, düşınnnm iki bom.. 
bn.rdıman tayynresinl dUşUrmUş ve 
hu su.retle bugün tahrip edilMı dUş
man tayyarelerinin ndcdi üçe çık. 
mıştır. 

l.ondrn, 3 (A·A·) - Hava ncza· 
r tinin sıınt 21 de nefrettiği teb
Jı~: 

Bu akşam muharebe tayyıırele. 
rimiz iki dü .• mau bombardıman tay
yaresini ya:kalamışlar ye dUşUr
mUşlerdir. Bu suretle bugün ln
giltcre il::erine ynp?lnn hUcumlar 
P nasında. tahrip edi!en düşman 
tayyarelerin! adedi beşi bulmuıı
tur. 

Jngiltcrc üzerinde dü~üriUcn 
Tayyn.rclcr • 

J..ondrn, 3 (A·A·) - Hava neza
r ti telıliği : 

Bu sabah erkenden bir diişrnan 
bombardıman tayyaresi, şark sa.. 
hlliridc 'bir İngiliz avcısı tarafın· 
dan yere düşürUlmüştilr· 

18-19 lh:ı.ziran gecesi İngiltere 
üzerine toplu halde yapılan :ilk a
lqndanberi dlişürülcn Alman bom. 
>a.rdmıan tayyarelerinin 'bu yirmi 

dördüncüsUdilr. 
Ha.rhin bidayctindenberl, İngiliz 

sahilleri Uzerindo veya yakmmda 

mutlak surette imha edilen Alman 
tayyareleri yUzU bulmuştur. Bun. 
dan başka bir çok tayyare de o 
kadar hasara. uğratılmıştır ki, her 
hnldc Uslerine döıımeğe muvaffak 
olamamışlardır· 

Ölen Hı yal1llnn:uılar 
Londra, 3 (A.A.) ..:. Umumi emni

yet nezareti tebliği: 
Alınan son maJılmata nazaran ln· 

glıterenln §imali garbisi üzerinde dUn 
akpm dU§manm yaptığı hava hUcu
mu nettceafnde 12 kiJi ölmll§ ve 123 
ki§l yaralanmıııtır. • 

l\laltayB Akm 
l\Inlt.ıı, S (A.A.) - Dllşman tayya. 

releri bu sabah saat 9,30 ua Malta. U· 
aerlne bir saat aUren bir ba8ltm yap· 
DU§lardır. Blr dllıman tayyaresi avcı
lanmız tarafından alevler içinde de. 
nlze dU,UrUlmUştür. Bu tayyarenin 
ha.yatta. bulunınıısı muhtemel efradı 
hl!& aranmaktadrr. 

Sümerbankta yeni 
(1Ju1 ıuruı' l ınczde) • Ankarn, ~ (A·A·> - B· M· Mec· 

arazi talebi mesclcalndc Yugoslavya. teskıla" t l~i bugün Refet Cnnıtezin başkan· 
nm alnca~r \'ulyeU tetkik edenler bu • 1 
de~lctln Mc.car mUdnhalcslne hic; bir lığında topl:ı.nmıııtır· çt.imaa b~~-

45 yıı evvel bır 
evıenn1e masratı 

t\n~;nr;ı, :; (Hw;u<; > - SUnıcrbank. lanırken Seyhnn mebusu Safa Oz. 
veçhlle fllrazda bulun.mııyacağl ı.ana. ta yeni t kfl.ıt yapılmı~tır. Bsnka. ~·aıudıkJarııua.daa blıl f!\ :Cııı~ oı 
atini izhar e,tinektedlrler. ~lott11e, etu:ı le tesisler kmmınnnıı l<!r'in vefat etti3'ini bildiren Baş· 00& kulal• olclukı Murat paııulası · 
AlAk~dar mo.hai!I So\·yct ve Macar ayı·ıl:ırak bir kfl.lihi ıımuıniliğe b:ığ- vekalet tczkcrcııi okunmuş ve mU· büyük blr 3·eküıı tniu,)or. KJlwiı.e .... 

iddialan arn.srndtı blr bcnzerlilt bul- ıanmıJtır. Bu:ıc.an ba~kıı merltc~ lton- tevefCanın bc~ırn!ma hl\rmetcn Ol"R bir eski 11M"Ç1DU3)a o&O yıl enı-
ı:nakla beraber, R~iann Verııay mun trolıllgiJ, !nbrlkalar ı.ontrol mUdllr· bir d:ı tüm ayakta sükut edilmig kaydedilca yeı.;tın ile karıı111.,tırulh: 
hedcslı:ıden Uımanı n ayrı olarak ha· lüğil ve hesap mUtelııısıııslığı lht!aıı tir· Arzu l'derıteniz bu kar'.JıLı .rn 
reket ettiklerini ve bU:> UI: kuvvetleri edUmı,ur. l~letme müdUrlüği!ne Beult ıdz de yap1&bUlnlnl7. NaldM-ı.: 
sayestnl\o buna mu,•a!fak olduklarmı Blllcnt getırıımı. ur. umumi ltutlpllğe Bunu müteakip ruznameye ge. mütredat 46 M".ae e\'Vf'ıl nı .. ııı,ı ı 
kaydetmekte, halbuki liacarfstanın kimin {,"Ctirılcceğl henllz malf.m lle. ı;ilerek bazı mebutılann mAzuniyet.. giyen bir efendinin oelere para \• ıJI 
Vensay mualıedelerinln tashih oluna. llldlr. lcri.ne tüt Meclis riyaset tezk~resl il.al do anlatarak reomtı dUiCn ıuıct. 
ca~"l sulb mıuuı.mnda taleplerini ser- lerimlU talblte yarayacıaktu. 
dedcccğine ıııaret etıneltteıllrlcr. . Amerika sefiri geliyor okunarak tMvip cd!lmi~. ordu SU· \-'ealkalar A.kııanyda Söğütlüçe,· 

H·ıclapeştc, 3 - Uükrcştekl .Macar baylan heyetine mahsus terfi ka· oıcdfl k~ıkrı Ali Elendi mdf! HıN"ıt .\nknrn, 3 (llusuııl) - Amcrilta 
elçisl Budapc~teye dünmuıı ve derhal ııeflri :?.lal< Muruy Lu nl<ş3m lstanbu nununun <llSrdüncü maddesinin ta- Eııret Elem•ıntn oflu 8ılmJ'nln dene-
hariciye nc.ıaretlne giderek hnr.clyc la gitti. Kcnllls1nl tsta!lyonda !ng!llz dillne. ceza evleri inşası için istik. rinclen aluunııtır, Dlltüa JV Re<-ep 
nazıriyle uı:uıı bir görüşme yapmı;-tır. ı~!ırl te;,yi etti. akdi 1 k ·'l ri t lSH te oluyor. Okuyaca&ınn. rakaru-

Mncar !ıfedlslnıleltl l\lllı.:ıl•crelcr raz ve ge ece Y!.ı ara sa a. lana llepel kunııbır. Ancak unutul· 
Budapcşle, 3 (A •• 4.) - Mııcar n. Ofisin aldıg"' 

1 
bug"' day &hhUUerde bulunmasına ait kanun msaın, ki bu kuru,ııır aıtuı altın aıJI•. 

jansı bildiriyor: l:iyihalarmın ikinci müzakereleri yuı üzerindendir. 
:'\tehuslor meclisinde birrok mc. miktarı yapılara.k ltabul edilmiştir· 7~ döpmellk lli5 a.r9m, beşerden). 

Bir hava mulı:ırebeııl k k d 20 .... hu'>lar. Hom:ınvndn hulıırıan Mııcar- Ankıır•, 3 (lluauiJ) - Buğday 11 buçu , or on l arıın :.. .. er pa 
Aden, S (.\.A.) - Bahriahmer mın- , J '--·ı in Erzincan Ye Erslncan yer aar- d ) 8 d ilk muaa ba < ~ 

Jıırın gürrııckle olclukl:ırı ıııiişktiliıl. nıııuou leı l.a tanzimi maksadile rop- ra an , per e y m .. artan 
takasında Erltrec!e Asab yaklnlnde rıılt M:ı.hııullcrl onaı memleketin en ınntıınndan mUteessir olan mmla· 2 verden), 27 korni3 l4 uı.ne 6 buçuk· 
Mncaca tiyynre meydanı üzerine dlllı ten bahsetmişler, müstakil hıri!.tİ- m:ıhlm istihsal merkezlerine yayılmr~ knlara yardım için yapılan \'e ya- tanı, 2 çiriş, 10 perde asmak için ptlo· 
8nbah İngiliz hava lcuvveUeri tarafın· :ran mchuslnrdıın B. J\oezi Hon allı 63 Rj:ını vasıta5ıyle 19U69817 kllo pılacak olan her nevi nakliyattan kili (8 tane clll parada.oı 4 dö!mıe. 
dan iki hUcum yapılmıotrr. Bomba ~u bcyaııall:ı lıuhınmuşlur: bu"'d:ı.y mUbavaa etml;ı;tır. MUba"aa den rhi (8 tane 20 paradan>. 10 ab· 
depoları üzerin ı hU ı ·ı b J • " alma.c:ık ücretlere alt kanun layL "' 

e yapı an cum ar ne- ' rmi senelik küçük ıHişmeler. miktarı itibariyle 1'"akıb, 9,:S lnllyon haar ile icra ve iOÜ.'5 kanununun ba. <ltahaneyc mu.,amba (2 buçuk entıaze 
Ucesi olarak §lduetll in:!IU!.klar ve den sonra ııilıayct Ccko~lovak~ ııılan 

1 
kilo ile birlncı, seklzt•r milyon kilo ııc o& e-rden), ı abdesllaneye, ııtirmc , ·e 

yangınlar lıuaule gelınJ§tır: ı;onrn Hoın:ıııy:ıııııı da parçalanma- Çumra, Ak~ehlr, Dlyıırbakır ikinci, Zt madıi('lerinin değiştirilr.ıesi:ıe ch·I, ychtin 148 buçui< dc.ı,eme 
İngiliz ve ltal"•an tayyareleri ara. •t k 1° ı·hasm d bl ln · d' t " Ya b:ışladığını gürehilmekteyiz. E- 7.5 milyon kllo ile :Hcylilcabrr, tjafa· aı nnun ay ın a r cı 120 p:ılt.o, ııo re ı.ngo , ôô ranta- • 

amda ıtddeUi muhartbeler cereyan miııını kl holrnn Ye Alınnn closııa. atıl Uçllncll ı;eımektt>dlr. mtiza.kerclcrl yaprlmrııtrr. !oo, 80 kalof, 12 eldiven, yekOo Si7 
etml.şUr. lnglllz: plloUarı dll§mnn tl\Y· ... , lb! ı 

rıınız, Mncnr ıııulılıılclıatının ne kıı. •• 1 ı.wvey e ses· yareterı.aı pUakUrtme-k, bir ltal)'M Kızılay Haftası Mcc is y:in~ buglinku top antısm. 200 hamam parası. 
tayyare.sinde havada. yangın !;Iltar- dar mühik olıhığuııu görerek vnklı da lstanbul elektrik işleri umum ~ imama Bİ•'il ıımulıabcrl llcretl, 1 
mak, bir diğerini ye:-e inmeğe }cbar ge1diği 1amnn lıunlorı tnhnkkıık eı. ba§hyor mUdtlrlüğUnün 1933 mali yılı biIAn· rıtuz para ıılcll kayd!yeıf. 4 00 p:ıra 
etmek \'e bir Uçüncil!ıUııU de yerde tirrnck için hi%c ;)ardım edecekler. Anl>ara, 3 (lhmı t) - Memleketin çosuna alt diw..n ı muhasebat m~ıı- ııört flınühaber pulu, ~'O izlnnnmc ıı,10 
yaltınakla ltnlyan pUoUaruıa olan fai· dir. her yerinde ba§lıyncak olan Kızılay b t d . d'lmi . imama, , .. ekun "vl resmı munııı< ı'!. 
kl ti a allı a t~vıp c ı f)tır· ,, 

ye nl fsba.t etmişlerdir. lllllıharc mcıkiır mclıııs, "Yeni Haft8$ı \!;in ıınıunıi merkezden şube. 4 fıstık tttüm. 12 Hau.kı ıJziımıı 
İmha ameliyesi evvelce tanzım edL millet pnrlisi" niznmıııının l\locıır- tere !Azını gelen dfrcl:tttıer \'erildi. Meclis g<'~ecck ça11:amba c;ünU (3 er okkaı, 24 M1sıl' plr.ncl (1:? ol» 

len plA.n mucibince icra cdilml§ ve lld lııra Ye uınıımlyetle cknlllrcllcrc hiç Anl:arada yUksck tahsil gençliği ev· toplanac:ı.klır· ita). 33 olu::: paı" ı:n:er ı ıu okt.a ı • 
mtlhJm bcııWn deposu harap ediln1!ız- leri dola13arak t\za kaydetlccekUr. Dllt. . l' • · , ., •. '· " ır. •· ... bir hak \'C'rmemcklc olıhıg~ıınu Ye • ı. .e::ait pırıocı ,. Or:rı.a ) • .ıçu.ı un 
tir. Bqka hede"erl olmadığı clbetle mende teııls edilen ı,:ızıl:ıy kılln':!i dt 3 ı • • 2 "'u uk t 12 k~ .. \·~ 
İngiliz tayyare1~'rt O:llerine dönmUı· bunlorm Ilomen mcrnurlıırının kcy. hıı.tt.anm son gllnü açılacaktır, .., K t o • .-a,, ,. ç •ar.ıro' ..,, u 

fi ne tôhi knlrlıklnrını hükümelin ısa bı"r zamanda (bir ol~kaı, l tarçuı nı l.;ahlU', :3G l<•ıy. 
Ş h. M ı· . . tur. Çocuk Esirgeme kuru- l'U\t yagı (6 ok!ta), 10 safran, 2 bu· e ır ec ısının ltalyanm tayyare zayiah dikk:ıt nazarına koymu~tur. SO\·yet. çul~ harumallye, yeküı:ı 161 buçJk pı-

Jlo$kova, 3 (.1.11.> - ııaıya ıınr- ıcr ııırnrındnn işg:ıı edilmiş ol:ln c. mu merkez heyeti kat .. I ne'ICe ıav zeruc. 

du••nku•• toplant he girıllğindcn!Jeri bugüne kadar razidcn gelmekte olan on lıiıılcrce 1 Anlmrn, :1 (l/rısu.~i) _ Çol"uk E- f l~O ylız görılnılUğu, 100 u..ıık, :ı. iSi Yakın Şarkta GO t~yyare J.aylıctml~- Mncnr miılter.islnin noıncn hüku- sırgcınc Kıınınııı umumi merkez he. kıza teri!k, 40 k:za etp ha • ._ı,g-ı 20 
tir. Ayrıca yirmi beş ta:nıırcnln ele rntl i lıırahndnıı Trnnsih·ııny:ırn BÖl1 1 ~·(•li lıu~iiıı lopl:ıııarak yeni ml'rkcz ahnmaısa .ıatak llalı§lfl, lU kat,"c ~eker ııa.ışlşl. 

Şehir l\leclisi dün s:ı:ıt on heştc tahrı·p cdı·ımı·.~ olmasıı1a ınııJ1ıı"kıık drrildil'ini 'c hıınun sclıchiniıı ılc ı 1· · · I' · ı·- ı· ı. • • • 115 yemek. Hl ıtş•;ıya, 10 er"l:ek ıı,. 
,6ıi muın·ini Hüd:ıi Karataban'ın , " ti ı ıcye ını se~·ıı. .cıs ıı.:e \lr.ı>I:ırell 

nazariyle lı:ıkıl:ıbilir. ellerinde k:ılmış mallnrına h:ılrl,ı;e. j i'\lchusu Fu:ıtl l'muy, reis ''ckillij:ji. <Hu~luru/ı 1 inc:ldd çıya. !!O ktimilr ı:,o uh.l~a ) y~k(ın 100 
reisliğinde fcv'l:aıtıde bir toplantı ıirınck oldur.unu 111he ctmiş'tir. bedl.>·tıcr, Dah;i:Jer. 

1 " ne rlyaseli ı:uıııhur ıırnuıJıt kiılibi d J d o ı "'I dl ı 
'lllPmıştır. Hilda Karataban celse. Am' erı"ka ıı·manları ~Icbm;, -sözlrrrnc ~ö··ıc de\'3111 eı. j :rar rmrnı-.ıı evam ed~ Sovyet- 90 et ı:· o.kı:ı•, JU p~o,;ıı ,,, r z:. 1, 

• ., J Kl'nı:ıl Gcdclec. kütilıi ııııııııııili'"c l" ı k ı • · b •· 11 
3 ı .acarken şunları söylemi~tir: mi ... tir: 1 " ler BMiğinin bu vaziyette ıonuna " tayrua ı '·~•"' sut er ""n. 1 

' .. Dc,·let Şur:ısı oza-.ıııdnn llıs~n Pctı. Ji ı "" uuıe) ıu ıı.. ' - Aziz arJcadqlar sııy:ın nli Ye Hıımaa~·a şimdiden dddl bir in- kad:ır devam e·le<:~g~ i belli c!e<Yi(. "0 para mon "" ~ umuı 
J 1 d . i i . D (/Ju•tııra/ı ı znciııeı " )ı\'rınlı, :ı:ı:alıklarn Edirne .'llchusu ... (10 tancı ::ıJ ckın~K ı::o1 o ;';ıı •. fı:.J 
ıe.,)e ıye re s mız r. Llıtfl Kırdar v hilıil lınlinılcdir. J\edi .. et ise ~kııl. dir. NitcJc!m b,'t• taı·aftan Br..Ja- arrı UcrnıJ. '..'0 ... ı· .... ıı t"ID ı~ .• ıı 1 ı. !•I zart da) d d " J Fnik l\nll:ıkkırnn, Erzurum .'llcbıısu ,.,. ... _ .. ... .., •. 
r~ ıntsızlığı dolayısiyle bu fctimaı ne m or u ve onanmaya ver- llycller icin mühim hlr tehlike tcs. raba \'C Bu!.:o\·:r.arun iııoali eına- ~'" ıere, ı ,..., ·~-~ .. cı \C ı;·'!!Uı'U .\·~ 
ı i t dıl B mıı oldufu tah111aat ceman yinnl nıll- · B:ıynıı "okiyc. E!ı•ün, Edirne .'ile- ,.. ""n" v .... -- " 1 zz:ı otama or. u l}erem vazife. kil etmektedir. Macrır cfklırıurn•ı- aınc!:ı l:ı;w;ı!oı-dunun bez1 ye-rlerde kfln 2ı:.ı un para. · • yar dolar tutmaktadır. ' busu Ila)an F:ııııın :'\!emik ıntihup 
ıun t:ırohmdan Hasını emir lıo)'Ur. nıi' esi, hiikuın~lin hu hususla ııziııı. cvvelde!1 rizilmi• elan hat!an Ren•foin yekunu .;ı5ı:ıo kuru"' tuttır Relslcumhur Ruzvclt Pef'lembe gtl. " cdil•nişlır. .. T ,.~ 
ılıılar. llugünkil fevkaHde içtiaıaı- un Vqtngtoııdan ayrılarak ~evyork k.ir hir ntiycl alınnsını belHiyor. geÇme•i Gzerir..t BerlincJe r;öze dllğUn ma.ara!mı uil defter t!ahıtıı "1Y" 
ı uzıu müzakere mc'i.zuu müessisi clvarmt'lakl yazlık malikAnesindc fs· Her l\l:ıror, her türlü fcdnkürlığa çarpan hnun~iret, diğ-.T' t'lnftan lll tcmlo etllyo:: 
'e lıissedarı bulundu~umuz UskQ.. tirahate çekilecektir. lı:ııır lıulıınmaklııılır. Ba~vekilin Teşekkürü yine .Berlin hül:ümetinin Rorra!l- ~00 butıa.nıdan, ~oo ~;iı E c .. JI 
dar - Rndıköy hlilk tramvayJan şir- Nevyorlc, 3 - Bahriye nar:rn KD?ka Yeni ınllli • sosyali t p:ırtlsinln Anlmr:ı. 3 (A.A.) _ :naşvek!.l Dr yayı lngiliz garantisinde tecı·it den, 300 kalemden maa9ımı llldım 
~e!inin işi~ir. Buimsusta J>ir karnr bugün beyanatta bulunarak bUtün A· liıleri ıııclrns )lnthisns Motolosy R~rik Gayc!am, l;abotnjın Türk hayra. ed~re!~ kendi garantiı:i altına al- 900ısoeovltkıı.r~ kall~ı;tıı!tkınu. - . ı • Je 
ltllhazınl r d · " m•rikan lı'm•"'larmm 1ngUlz h•- g k b .ı •• •·~ • uruşun "" 1 ' 1•u ·"' e' • ıca e ~~:~· " ..... _,, e- :Ofncar milletinin Trıınsilvnnya mc. ğınıı. geçmesinin yıldönUnıU dol~y18!1c rr.a ı:susun«a 8'-:steroııı ıay- nen bahtiyarın ceblnd" de :!o') ı.unıı 

11untlan sonra u.üildar tramny JDilerioe açık oldutunıı blldlrmlJ ve selesi h:ıkkıncla bir ıck konnııtl ol- muhtelit tcııckkUl ve yurttaşlardan ret artık Sovyetlcı- ı!e Alm:ıınya 
0 

ıı.vın ev lda.rcelue ı;crrna"c kılını .. 
Şl.rkelinı· · t' i 1 1 k Amerikan donanmaunm Jn .. iliz <!o. 1 b k • ,, • n vaZJ}'e ın on ıı anma am 0 rluğunıı hcran clnıiştlr. Bıı Jıc,•nnut alınış o uuğu le rl telgı-aflıır~dnn arasıntlaki n:ünaııebt>tlerin açık ' deıneı,·•. 
ı k • k nanmıuile teıJriki mesat etm('sinfn el· 
rz ·eresı o unmuştur. h:ıroretli :ıllos.l:ırln kıırşıl:ınmıs ,.c dolayı tcşckkllr ''e mu'kabll tebrikle. bir rekabet .aHızısın1t ".İrmckte 

) > Ü zem olduğunu tebarüz ctUrmi~tir. r1 ib ~. 
ıun:ı göre skfidar tramvn}lnrı .laponyanm Amerika ne mebuslar )erlerinden kııll:nruk mil. nin ıağnıo. Aunclolu Ajansını me· cith:funa ~lil addedilebilir. 

l"ıırk anonim şirketi tamamı öden. harbetllM!tllnden korlnılu~·or il ın:ırşı siiylcm işlcr \'C 1ınt~·:ı, Al. mur etmlıılcrd.r. Fransız anayasc-sı 
mlş bir buçuk milyon llra ile le- \'aılngton, 8 - To1tyodan gelen manya ,.e Bulgaristan şerefine nl. Valiler arasında f ~tc bu gibi mülabazalzr bar· 
şekkül elmiş bir şirkettir. Beheri haberlere ntzarıın Japonyanın Amc- kışlor yunmışlnrdır. tayinler bin t;ugi.:nkü snfhasında Alman· (IJ11~ıu111/ı ı w<.·ı.:. ı 
Jıeşer liralık 800 bin hisseden mü. r1k!l, lngutereı \'e diğer de\'letlcr ile ya ile İtl'll:ranın çok dikkat:i ve yet ls~lyecektlr. Bu ımayı: sır. u ı ı;I' 

kk T k d H t Ankaradnn hnber vcrildlğlnc göre h t h k ı · · · )'e ep olan Jıu serm:ı~·cnin j9 mil. harbetmesi ihtimallerinin fcvkalo.dc u"r Or .USUnUll a aya Csap 1 a.rc et etme erını ıcap 'lC:lcilnl, l~r,ıleriu. a:ianıu ve nı•ıınıtı .. :tzmlr \'alil~lnc Sam .. un \alisi Fuat. 
~on 500.010 llrnlık hissesi beledi- yakml&§Ill~ olmuın:ı. b!naen Tokyo. • d".... .. Samsuntı Kn.stamon•J \'ıtliı:;i A vnl Do· e:fen !cbe.,trr·dir. Almanyanın ve hukul:unurı g.ıı .H •• ı cullruc::i U'. ı 
"enin, 468.220 ıı·ralı'· lıı·sscsı· e,·ka. da borsa fiyatları birdenbire dllı,ı. gır ıgı gun ltcılvanın bütün A "nıp<>n :;ene· ey lyect'kltr . . .,, "' k ğnn, I\:a.slıınıonııyn D!yarl>alur \"all:-ıl " • - • 
ıfın, 22.270 liralık hissesi de c~lı:ı. mUştUr. .~ntal.y:ı, 3 (A . .ı\.) - Tür~ or· Mllhat, Dfyarb:ı.kırıı. Yozgat \'alisi lercc nskeri i ııgal altıml:ı tuta- ~IÜIJrcl;cnln inır.:l'ilnrl.ınl.ıcı ı İİl€". 
sındır. Şirketin 939 senesi h:ıziron Japonya ile gıırp devletleri araa:n· clusunun lıntaya ayak bastıgmın Feyzinin ta;1lnlcrin kararlaşmı!'tır. 4\k İngiltercden ııulh teklifi gel· rinılc tlli~iinıilnıckh: ulun hu 111 c.ı. 

da harba. sebebiyet · verecek mesele ·ı.·n • yıld" u" " ı r: Temmuzu • • · ı ı · ı · ı r J ı ı • ı;onuna kndar yopmı• oldu>ıu bor" ı ... ı cı on mu o an o meııni b~':lemelcrı ı:nı;a a tın11 JC, ıııcn ıt crı ar.ı ın< Jıı gere, ,.,ı. 
" ti " cenub • !Jlrld Asya IUl)llfAm:ımıızlık- • tl 1 l ·;.· l:l t h tara 1 1 1 J k C r· mıktan l.463.817 liradır. Şirketin landır. ı:u u :ı.ma c ı~ın :ı ayın er • Bir adam elektrik cer.-:- giren memleketler n mil et er ( oc u ecre. ,lcı mont • ·eı r.ırıtlıl ı 

:ınalıemesi ile gayri menkulleri Is. Ne,·york, 3 - Japon hariciye nazın fmda fcvkelıide hnzrrlıklara b:ışlan. için açlıktan ölüın demek olmasa birçok :;ynn ıızn::.ın:ı 'c ıııelnı~.ı a. 
tonbul elektrik ve hava gazı şirke. IJUgt.tn Japon harbiye nazrrı ve ba~. ınıştır. Bu mutlu gün lü.yık olduğu yanına tutularak öldü bile mutlaka ur.ıumi bir jf)Astır. çılmış ,.c bıı pa;luııı~rııo ııı.l •• rı, 
tiyle Oto Volf şirketine terhin edil. kumandanı ile uzun bir görilıme yap· C'.hcmmi~ etle kutlruıacaktır- Be~ lcrhcyindc Alıdııllnlı::ığu ccıd- Bu umumi ifli" idnde kenrli!eri ıııüıtcril .. rııı, siiııı.ın nıcclıurı~ c!lu ı. 
mişlir. Şirket buııüne !kadar hiç a. mııtlr. Başvekil Romen sefirilc ıJ,.-;inıle :,3 nuınıırolı eytlr. oıur::ın ni bugünün gati!li. ıayan Almatn· ni nılidrik lıulıııııJuklnrıııı lı ilılır. 
mQrtismnn parası ayırmamıştır. Bu Nevyork, S (A.A.) - Stefanf: görüştü r.lektrik ıomlrcio;i 0-;mnn elektrik ya ve İtalya :mAlci,I ltir ıulh te- ırıişlcrılir. )lılll lwlkııım:ının ırı·• 
'aıl;ret karaşısında, bilhassa alacak Mllıt mOdalaa için elzem olan bU· dcpoo;unda telleri tnmir ederken scbbfüiinü kendi:eri almazlarsa km n:tiııdı: <le\·aı.1lıl ıl; •ılnı.ıılık •,.• 

tU f Uda! dd l ı h Ankara, 3 (AA.) - Romanyanm · 
Jılnrdan ilirinin mahkeme .. ·e münı. n P ma t ~r n, cep ane ve b. kendini lıirıll:111hil'e C'r.rry:ına knp. r.aııl rahat ede:,İlİl"lt'.,r ve bu.,.ün- \t: I~<" 1ı~5ln111uk fr:in l ıı1~(ınıeıııı dl'-

J makinelerin ihracı men dil ı ti JI yeni Ankl'! ı·a tiyük elçisi l\r..ıırenku • 
<:nntı ilzerJne kAr etmeyen ıı.irketln e m IJ r. u- "T ıırınıs. ,.r lılH!lıt hir hahic tı:ı~ıa. lcü ni2:ım vı intizamlarmı IOftU• \'unı rdcet:ğinc koıı:ıalı lıuluııın:ı 1Jık. ırulf bir kontrol kom!Ayonu lhd:ı.a o. lıugUn ~ınnt 11,30 da B!!şveJdl dok- . 1 l1,tından sonraki vaziyeti hakkında lunmuotur. Ecnebi memleketlere hur· tor Refik Snyd:ı.m tarııfmdan kabul haneye ı.::ıtdırılmıslır. Osman hlr na lcadar r:asıl tutabil:der? t•ıı \'İicııı..la ~ctirılenıt~('<'q~ı lıa ı sıu. 
hır karar verilmek lüzumu meyda. da u.lılabllecektlr. miiddcl onrn ölnıiişliir. ASIM US ılc crı,ı\rııınıumi,:;e, lıcrt.:ılılc Jıııı h!-
n:ı çıkmıştır. ~;._;~~;;;;;.;;;;;;.;.. ______ ._~"d;l;:.lm;;;i,ı~t;;;lr~·-----------~ ...... llllİlmm••-------,r--•------------'i ıııcn lo ile :t) ııı fi kirde lıııluıı.:r.ıklı r. 

Makam tezkeresi muhtelit lıir en. t;ı~lı~ıııu 'e :ıck:i, mc·ırı h:J..ct<ı hu Jı·. 
ciimene verilmiş, encümen bir 5,__ Ali Kemal iki ay süren memlc. .Kiiçük hikaye nln: rece rl·ıınlık .> JIHıtış o•aıı ıllıııı:ı"w 

" k in - Amruı bizi yalnız bırakma :ııtcıı ıfıızlaı silren toplantı sonunda et seyahat den döndüğü zaman ,.e plu:vt.rıısinin )erine ~cı;ııwliılıı. 
. . . d b' . bi.likl k T ki 1 rnbuk ~Cl·· ricıılrırı rırntmd:ı YP mazbatasını J'D.Z:ırak umumi sıra ile evın ıçın c ır gaynta 1 c ar. e ev ... ~ Yl'lll :ın:ı~:ıs:ı. ıııotlcrn \I' r iin·ı. 

rl tı G · 1 Dl z nl:l~rı yu!a koyuldu .. ?ıcyete ,•ermiştir. Muhtelit encümen s &.ı; • eng ve güze karısını ilk • . • .,;iır ol:ıcnk \'C dı..\ lele oıorılesiıı 1 hiı. 
Şıtnıerın yerine getirilmesi icin mn. defa olarak bu kadar uzun müd· Ali I\eınnl seych'.ltc değil bant' kilınranlıf;ıııı ,.e nüfuzunu iaıJc ' ')· 
ılt~ma saldlıiyct Ycrilmesini teklif det yalnız brrakm~tı· ,.·l:.1..,,kl Lı'r dostunun C\'ine gitnıi. lb c·cckllr. 

Dalıa ııavullarını bırakmadan kn- ,r n. Mu ... affer Acar .. """' \' 1 '-1 r .1 cfmiştir: l aza • ., ~·e gccl" OlUll('a tebdili kıyafet ('ı'\C' en Ull:I.) :ıs., :ıs:ıınv C li!TQ lnuiJll 
• - 1 k i · 1 nst Nadide bo~'llunn atıldı \'e bü- ı ı ı... .. k" ı· 

l - TasfiyeYı on eme • cın a 11. ,, ·------ım--=---m:ıı----------·• ~e,,. vın· e mahall,.,sine dönmUştü 'cy.ı ıu ııugm ı u par .ııncnlonıııı Yilk bir sevin,. le: 1e---~•• ' "" · ı k c:ı.lthlnrl:ı nnlnşma yopmnk. "' Snnt gece ''ansınn ya.klaşmıcı el a r\:l'lnı :ı nıJ · i11.eı ı· 'cı;.lccek :ı~am. 
n B l i - Aman Kemal, dedi, j.-f ki 1~. r, ~._:ıyinlar <.rk:ırciılnr .. Bu tekin- sınr knprnca nı;nğıyn indl. S~s bir· ., J" l.ıl J t r el I I dil ı . 
~ - u nnl:ışm:ı o mazs:ı umum " ·• - ,.Aı. truname:t "Ckilnti~ti. Ali ~n e er ~rn.111 an l:.!~( ı • c ece .... 

geldin. On beş gündür gözilmU U"- s:.Z ev mcs~lcsi ele o z~m:ındnn k 41. dcnbirc kesllmi .. tİ.· .Ac.:ığıda korku · "' .., . 1 [' 1 · heyet 1oplnntı ında t:ı<ıfiye k:ıran ku t " mnl ('\'e ,·akl ... r:lı dlkkntie tC'Ud· ıı · •ll ım ıııdıı nır.s:ek tc~t!kküllt-ı ı • 
utmuyor. Ben sana söykmc mndır·· Su bütün ailenin öni:nd~ ile odasından frrlamııı olnn siltnhıe · ...., verilmek. · . • - b~cladı·. N" sc~ vardı ne ıııık .. Di nt' lıc-rlıalılc: gen:~ 11'111-.I' :ıokkı 'c-

m.ış mıydinı bu ev t"kin değilmic: salta durduğu eski rnutr!.sarnf \•ar den b.1 ka kimse yol:lu· ~' 1 
3 - Tasfiye kar:ırı verrnncc t~s- di B ,, rnz dolaııtı '.ine "'Clcli· J{ııld• l:a rılıocı:kıir. ye.. a.sımıuı. gelenleri hir lııl · \ '& ir.tc o scnel:?rdenbcri bu eve "' 

liıdar ve Kadıköy tar:ıflarınd:ı scy. s"n • • · Ali I\ mal boı:: \.·e!'c her tar ı:ı a . be rllı·· focı iden ga·:Titabii gfaU: ~nııı l:ır l:ı·YC li:rnı ;; :rrjı(ıı,1;1 
"' •· ::öz J;ovmuııtur. rı'seferı'n ı'nkılaa u"•rnmaması j<'in Al' ı· l ~ " radr 1,ı,.,..sncı·ı,1cr \'Oktu 'J.'nkı·aı· tu··ıAt• '!"li,.ordıt, bir mücldPt durdu l<ı ııl:ı nlıo;ınıl:ı, C:Jeo:-ınoı ... r .. , rnı1 ıl 

t1 - • 1 \CJna olo.nı biteni büyük bir Nııöidc kocnsınm bu iznlıatını .... ı .._- • • •• "' •· •-" .. 
işletmenin devamını temin etmek. d kk t h "Uknrı\· cıkl -ı an'an ı·orl uc!an te-dd"u;t otU. sonra cebinclori nnah- ıl • p:ırliııııcı:!o,ııın i~·tır lJ ıarılıı I<''>· 1 • a ve ayrcUe dinledi· Nadide dinlemiş fakat bir an İ"İn olsun " • .: 1 z • • •" 

E,ncümen .. ın lıtt şckı0Jdcki hnl ka- ·· ·· u b·u · ~ tı'trC\'"'n k"rl!;J · tn .. ı cı'ıtn .. lı, bir ı>line tabanc:ısuı- hı! •·lun.ıcul:lır. PJrlıimf 11 11. c1ıa~ııı-sozun ı nnce de kabkahavı bas- innnmr..mı"tI· Ş:ıhit olduğu hlidis:?. · ~- " · ... v 
rarı illifakla las\·lp edilmişliı". ' tı: • INi r.asıl inkiır ederdi.. - Nnsıl, d<'di inandın mt? nl~ı lmnn'1 ac:'l.r~ i.::criyc d:ı.ldr.. d.ın bir co~u ıun •=>S.ll .ıltı:ııl..ıı\I :ıı·.ı • 

.Bundan sonr:ı nz:ıtlan Ekrem Tur _ Demek cinler, periler, her - Hakkın Y:ı:-rıU'J ~·adidc.. O~ta k;t ııofasmd:ın t;'aı ip b
0

r z ık lıulunnı:ı md.ııı <loğan t:Lr.IGl.. 
:rahatsız buhınno v:ıli Ye beledil e gUn aşağıdaki sofada hora Wpi- - Peki koc:ıcı[,"Ill'I, dedi· Sen Ye Ali Kemal baljl:n bir eöz söy· gl\rllltü ı;e>lf)·ordu · Sanki C\i.n için. ı·ı :.clıcbl~ le, nıciıııı.nn 'l; a:ı .. ın mır 
reisi ile bir Jrnza. geçiren ::ır.:ıdnn yc>rlar ve .siz de bur:ıda tir tir t:t. her halde iyi clil&ünü~iln.• Fnbt ler:ıodi,. den durmQ.dan ll!'abtılar geçi:«')r lihleri. ;ıncak uir hafla ııonı :ı IOJ.I· 
Halil Hilmiy eclis nnmın:ı dh an riyorsunuz.. görüriiz b:ıkalım bu nkPam neler Etü:'li r:ıbnh Ali Kcm:ıl yeni- <' ·n~ıra1'lar <'almıyordu- Ali Ke· t:ıııobileceklir. 
ri):ısclinin zhnrct etmesini teklif Nadide koca.sınm bu alı:.ylı fÖz_ olaca!t.. den bavullarını hıı::ırfattı. !\ansı m:ıl vsrt korku, yarı tectssüs ile 
('fmiş, bu teklif ele kabul olunduk. Jerine güçllikle tahammül etti. Bel· Nadide ic;indcn l:ocasına kızı~ or. itiraz. ccl.yor: ı:c0 .. ~ce merdi\'enlcrl çıl.tr. Sofava 

içtim:ıa nilı:ı- ld Ali Kemalin hnkkı da vardı. N'e~ - Bu akı;:ı.m cinler, periler ha.· - Gitme, korkuyorum. cıl:ar ı;cıllr. e l,irdcnbire ~iel. ri.;-t yal:t1 
ı·eden bilecekti ki. Ama N:ıdide rckate gl'çiace görü~Uın onun mert beni bu evden .. di~·c vı:.lvar1\ orclu· 1ve t.ı:.1•..,ncamnı ÇC\'!rere:•: 

Balkanlarda 
mahsul 

bu sene 

'Goe Luizle Maks Bir 
döğüşecek 

Jor.~c11. City,"3 (A.A.) - Dün~a 
s·ıbık nğır siklet f.Dmı>h onu \Ink<ı 
H r rony Galenıo·~ ıı Yrdinci r:ı

' ııııta nnkavt1ile mn .lüp etınişlir. 
1\11k<ı0 nir cvlüldr, şimdiki ş:ıınpilon 
J r J ı İl" k. rc;ıl • ~n'.tır. 

vakaya btu::.t ı:;ahit olmu.~. cinle: i lif;ini .. cliyordu· Ali K0 mal sUtıünl'yl ı;a~nJı: - Krprrdnma.· 
perileri gö.::lerilc görmemi)!e ele Gece oldu . .K:ırı l:o'"t on i~iye - Nine cc~rn c f.: I' • :P.dide~·i niw• cr,.ıı "~ti· Ealk:ınb.rda mahsul hu ,., ı fc11a 
f:'ilrUlttilcrini kulaklaıilc duyrnu:tu. J:adr.r oturup konu~t·ılnr. hw b'r yalnız hm~l·madın ci ..,'il mi"' f 'örc~ıru nıaı:~ara ı;üliinc; mliy. ve nz olı:ıı•ıştıır. 11.Taı leketlmlr.rlı> 

hldise olm~dı .. Fn.lmt tnm ta•lı bir - H:ı•·ır be' im h r gı>ce odasın. öli? ror'kunr M•ı\·d~. birden karar i"O her yıldan boı<lıır. "Şlmdtdt>n 
Ali rcınal haFl l::ınsını I:andrr. m ktı' n d:>lmıı;lnrdı ki. r ,"_ğı.:a b'r da ktıldım. t.~ruhe?r J·crktı:!•. bera· VC'tC"llCcli: lhtb·ar sUtninPnin oğhı muhteıır yerlerden r:ıiiba\·u ta 

maf;a çalL')ı~ ordı:: r,UrUltüd0 ir to~lndı· ~anki c;·iıı b~r titredi';: I•ı,l'"rına cıngıı a·~ıar takmı~. b\\,;:U. l~pleri YAt•:lmPğn baetıanmıştır. r.o. 
- - Bos ı:ıcy bunt:ır :N':ıdide b<'c: i<;'ııcl ·ı Guıl'l""füı:ı trn ~eni~ o:"u. - Tr,,C;}d.ür ret r·~. y:ne dP. c-ı': bir ftı;ıyı mııtl .. o;ıl ~·ın·ar:ıı:ıı' tmın~ahlr.r mcM;"k(!timizden ala. 

§CY ravıum, diyordu. Z·naıı; an. Ali J"emol C\\'cl:. k'l.hiniıı lrt•\. P.:":t :·; .c: deyi \0:ı'r:1:: t•ra'·nırı. · l3P:ı d:.ıruyordu. O 2 •1111n rtıılftrin rcri· ra~~lRrı m~llar icln hu ... u•i \":&pur. 
nemin SJ.ğlr;';mda da bizi bu <.'vdrn ,·etle <':ı.ıp!Ji?'mt lıi s"'ttf. l'ak:ıt nlh,,vct hir hnfta~·a ktıılrr ı::-clirlnı· lr:··n. "~ki r.ıuUı•arrrfın :ıltın l:c'!e. lnr göndereceklerdir· JJJc rnpur tlf· 
çıkertınak i•ln türlü hti\·ii :ı rt•. Fô..,l"'I. l:endinl tonlrtiı \~e trıhnrın. VC' Ali T9"mı.I k"n~n~ !!ll•nint'. eo:.,rl""l r•~:t·J·Tarım nnhdr.. t ik Ye yapağı yUkltmck ü::e,rc lıu. 

•----~-,..moı------.:r::--•--11m-:.w:ıc2z:::: _______ 'ıı::m _____ ~----------------ı:.ım-----r ctinl~rde gelecektir· 



GörUp dÔşUndUkçe : 

Korku sarhoşları 
E 11ra.rke~lerin, afyon tiryakile

rhıln, kendilerine göre bir 
takını kttruntulan vannı~ Kabağl-
1lı Çeken, ~ift liğıflı &lgarumı tel· 
l~ndiren, hapını yutan yaldrıh bir 
t~yaya dalar, dünyayı bin renkli 
bıl' menşur arkasmdan seyreder. 
ın.ı~ 

Aralarmda buna "dalga" dedik
lerlnJ de biliyoruz. Fakat yine ken
~erfntn aıılattıklarma göre bu 
hın renkli men.5111', her zaman gü· 
tel, cana yakm, pınl pml ilemler 
göstermez; buo.ıı da Uryaldyl bin. 
lerce vehmJn, korkunun. ıztmı.bm 
ı,kencesUe de sarsanru<1· 

Klmt bumun.un ~işe ~I~ Galata 
ktılesine döndüğünü, kimi ayakla· 
:tınrıı ufala. ufa.la kaybolduğunu 
görürmüş. Bu sinir buhranı içinde, 
bir sinek, bir ejderha. olur, damla
lar gölleşir, bir kadeh suda ummaıı
la.r köpiirürmfiş. Zavallı urho,, 
korku mengenesinde sıkıla sıkıla. 
ecel terleri döker, gölge•dnden ür. 
ker ve nJhayet lilöme benzeyen bir 
Uyküya dalarmı!J-

D\in okuduğum bir haber, bana 
anlattı, kl "korku'' da bir neli ftr 

l'ardcr. Buna tutulanlar da, tıpkı 
afyon tlryakileri gibi, kuruntu kur
banı olurlar. 
~lars göre gece, hayatın ıikcn

resıdir. Bir tıpırtı. hafü gıcırtı kor. 
k~ .kubbesinin hagMS derinliğinde 
bır gök gürültüsü hcybetile u~rul
dar. Karanlıkta şekiller doğar, «;ıp
lak kılı~lıır, kanlı eller b<ılirir· 

Bu heyecan hCN&psrzhğı içinde, 
no yaııt:ldn.nnı bilmezler· Korkak 
adam, düşmandan zinde kendi 
dostJan, kendi ta.raftarlan için 
tehlikeli bir Yarhktrr. 

Siperde korkak yolda.ı;m cll tit 
:t'er, :tfü:ünü k:ı..pa<lrğJ için. silftlum 
haıı<ti tıı:ra.fa tuttuğunu g;örmez· 
l"anmdald de daJgmsa, vay haline! 
Arluıclnn \runırar, gider· 

Korkuyu afyon gibi içmiş. kor. 
liu sarl105u olmuş Z&\'&lldarm ell
rıe sii.lh değil, gitara. nnnell YC 

Jll\rJak ''(il yıldızlanna sercnadfa.r 
ııöylctnıeli· 

Oyıe n.m:ı., Afrika.om inim dl'niz
l<'ri ~anatkArdır. "Serap" denilen 
tabJo!nr rapar ,.e bu tablolar kor
ku adesesinden geçince, tank ve 
bomba. kndnr tehlikeli birer sima. 
lıağrrtrlar. En iyisi korltaldar doğ. 
<hıklan yerlerde kalsmJar. 

IL<\KKJ SVIiA. GEZG1N 

TJniversite diploma 
tevzi merasimi 

Üniversite dört yıla iblağ edil. 
dikten sonra ilk mezunlarını bu yıl 
Verecektir. Bu mlinasebellc ilniver-
13itcde yann bir diploma. tevzi me_ 
rasimi yapılacaktır· 

Bu merasimde bulunmak üzere 
sn~·ın B~vekll Refik Saydam, Ma. 
arır Ve~tili Hasan Ali Yilccl Uni
'1'ersite larafrndan <lnvet edilmjş-

üniversitede c91eri 
Hukukun birıncı suılhnda 8 O O 
ikinci sınlf ta 2 2 9 talebeden 

talebeden 7 7 si, 
81 i n1uvatf ak oldu 

Üniversitenin muhtelif fakülte
lerinde bir aydanberi devam eden 
haziran devresi imtihanlan ta.nıaro 
lanmrştır· Hukuk fakültesinin bL · 
rinci sınıfından 800 talebeden 77 l 
ikinci sınıftan 229 talebeden 81 i, 

• 
ü~ü~~li ~~tan 150 talebeden 83 ü, 1 şiden 2'.? si, dördüncü sınıftan 31 
dorailncu smıftan 150 talebeden ki.:ıiden 14 il muvaffak olmuştur. 
88 i muvaffak olmuştur,. Edebiyat fakült~Ri de tarihten 

lktısat fol:.ültr:sinin 1 inci sın• :J, coğr:ıfya··· .n G. F.•i SUT-cr~on ı. 
fmdan imtilıana 312 ki,ı i gimıi felsefeden 7, r. 0 .1 'o;ilcn 3 ki~i 
bunlardan 34 il, 2 nci sıhıft::ı.n ı:m muvaffak o!muçtur. 
kişiden 13 U, üçilncil srruftin 93 ki-

Romanyadaki ticaret 
heyetimiz döndü 

Maaş Vlrmıven 
ekalhyet okulları 

Onfünüzdeki ders senesi 
kapablacak Bugünkü vaziyet karşısında 

Balkan devletleri muhtaç oldukları 
maddeleri biribirlerinden alacaklar 
Romanya ile diğer Balkan ınem

lekellcrlnde, iki aydanberi muhte
lif ticari temaslar yapan ticaret be. 
yetimiz dün trenle şehrimize dön
müştür. 

Heyet dönüşte Sofyada iki gün 
kaJmış, Bulgar maliye ve lictıret no. 
zırlarlyle görü~rneler yapmıştır. 

Bulgarlar heyetimize büyük hüsnü 
kabul göstermişler Ye görüşmeler

den mcınnıın olmuşl::ırdır. 
Ueyelimiıin tetkikleri, h3ricle 

münascbelleri kesilen Balkan re 
Merkcıt Avrupa rncmlckcllerini bi. 
ribirlcriyle ah, \'erişe sevkclmek 
~olunda çok müııbet tesirler yap. 
mıştır. Yakında bir M:eor ticnreı 
heyeti memleketimiıe gel'!ccklir 
Bütün aliilrnclar nıcmlekt•11cr h:ırit·· 
len alamaılıklarıııı biribirlcrinden 
olmak yolundaki te~cbhüslerl mem . 
nunlyellc karşılamı~larclır. 1111 yol. 
da milıakerelere başl'lnmıştır. 

· Heyelimizin reisi Servet Bcrkın 
dün öğleden sonra te~kilatlandırma 
dairesinde bütün tif1ik ve - ynpnğı 
lilccarlarını toplamış vJ''kendileri
ne, Roruanyaya gönclcrcceklcri mal. 
lar hakkında maJUmat ''ermiştir. 

Ser>el Berkın dün akşam Anka. 
raya gitmiştir. Dış Lic::ıret dairesi 
reisi kenuiı;iYJergifrü~cn bir ruuhar. 
ririmiıe şunları söylemiştir: 

"- lkl aya ya.kın bir zamandır 
OM!I m~şgullyetlnıiz Romanya ol. 
n'lak lizerc Yugo~lavyn, Bulgarlslen 
gibi Bulkan memleketleri ve l\faco
ristan ile olan ticaret milnasebetJe. 
rinıizin ,·aziycfini tetkik He meşgul 
olduk. 

Romanya da dahil olma·k üzere 
ismini saydığım memleketlerde en 
ehemıni)·eııı ihrııc m:ıddeleriıuizc 
brşı büylik bir ihtiyacın ve alak:ı. 
nın mevcut olduğunu görmüş lıuln. 
nuyorum. Bu mliş::ılıcdenin fiili 
neticelerini ynkıııda piynsamız mü~-

bet bir suretle görmüş bulunacak. 
tır. Beynelmilel vaziyet dol:.ıyı. 

siyle başka piyas:ılarn ihracında 

müşkülata maruz kalması muhte
mel olan birçok maddelerimiz için 
i:m1lni soydı~ım piyasalar güzel lıi. 
rer mahreç olacaktır, ,. 

Du memleketlerle olan ticaret mu. 
aheılelerlınizin ikmnl ve tadiline 
ihtiyaç olup olmadığını araştırmak 
olmu~lur. Bu hususta yarı resmi 
vey:ı. resmt suretle konuşmalar yap. 
tığımı;. hiikümct 'f'e ticaret muhit
leri foyk:ılfıdc fıir hüsnü kabul YC 

unlayış göslermi'>lerdlr. 
Öyle tahrnil'l ederim ki lıükıime. 

timiz bu millekabil al:ikaların ahdi 
rormii!l cre bai!,hınması için kab~
den 1-nr::ır ve tedbirleri yakında ala. 
ı-.ıklır. 

Rü:\lANYA iLE MÜBADEI E 

Honıanya ile müi.Jndelesi mevzu. 
bahis olan birçok maddeler fiıerin~ 
de l\oırn:ınya ·bükiımeti ile hemen 
henıeıı tam l>ir mufab::ıkat hasıl ol. 
muştur. Hu mnudeler arasında nıa. 
yi mahrukat mukabili ihrnc eclcre
ğim iz yapuğı ve lirtiklcrimiıin salış 
işi ikmal edilmiştir. 

Ilundan başka başt:ı. pamuk ol • 
nıak üzere d iğer ınarldelcrimizin 

salı) ve ihr:ıcı do :ıyı11 tarzda kı s:ı 

bir miiddcl içinde ikmal cclilecck
lir. Bu defa bilhassa Adana pamuk
larıınızın satışma ehemmiyet veri
lecektir. Bu kı!lım maddeler üzerin
de aynı nıutalıakalları vücuda gc. 
lirmek için 10 gün zıırCınd:ı memle
ketinıizc bir Romen ticaret heyeti. 
nin gdccı.·~ini hnber Yerct.Jilirinı, 

llomanyay:ı. ihr:ıc edebileceğimiz 
bircok yeni nıııddclej mukabilinde 
Romnnyodıın alacağımız maddeler, 
bütün orınnn mahsuJ!cri ve buııl:ır. 
dan mfr~lnk sellüoz, gazele ktığıdı, 

muhtelif l,(lğıl ve diğer bilcümle s::ı. 
nayi maınulfıtı olııcaktır." 

Şehrimizdeki bazr ecnebi ve e
kalliyet okulları bütçe darlığı do. 
layısile öğretmenlerine maaşlarım 
muntazaman vermedikleri görül. 
müştür· Bu arada bazı Ermeni ve 
R.um okulları öğretmenlerinin dört 
ve allı ayhk alacakları bulunduğu 
yapılan teftitller neticesinde tesbit 
edilmiştir· 

Bu gibi okulların nziyetleri tet. 
kik edilmektedir· Öni.bnüzdeki ders 
senesi başında kapatılacaktır. 

Yaş sebze ve 
meyvaların 

Kar nisbeti tesbit edildi 
Fiyat murakabe komisyonu dün 

toplanmış ve demir çh; tüccarla. 
rıın dinleyerek bu iki maddenin 
satışında satıcılara bırakılacak klr 
pıiktarlarrnı tesbit etmiştir. İkinci 
el limon tüecarlar't da dinlenmiş
tir. Bunlar, ithalatçıların yüzde 
yinni kı\rdan kendilerincı ancak 
yi.i.zde beş verdiklerini Böyleyerek 
hu miktarın komisyon tarafından 
nrt tmlmasmı istemi!ilerdir· 

Komisyon şehrimizin muhtelif 
yf'rlerindc satılacak sebze ve mey
v:ılar için kar nisbotlerini tesbit 
rtmiştir. Şehir B<~yoğlunun yukarı 
kısunlıırı ile Ka.smıpa.5a. ve Balık. 
r.azarı ile !otanbul tarafı olmak ü. 
zere iki kramn ayrılmıştır. 
Beyoğlu kısmında yaş mcyva ve 

sebzeler manavlar tarafmdan hal 
fiyatına yüzde elli ve:ııeyyarlar ta
rafından yilztle otuz beş, İstanbul 
semtinde manavlar yllzde krrk, 
seyyarlar yüzde 30 kar ilavesile 
satacaklardrr. Kış mPyvaları ve ka
\'Un karpuzlar Beyoğlunda manav_ 
larda :vUzde 40, seyyarlarda yüzde 
otuz. 1stanbul tarafında. manavlar. 
d:ı yüzde 35 Ye Aeyyarlarda yilzde 
2!> karla satılabilecektir· 

Halkın aldanmamak için manav. 
lar ve seyyar satıcılardan hal fi. 
yat listesini istemesi ve buna. mu.. 
ayyen karları ilfn-e ederek esas 
fiyatı kontrol etmesi liı.zımdJr. Ay_ 
rrca memurlar da bu vaziyeti kon
trol edeceklerdir· 

crdir. " 

Bakır ~ileh:in ;aralan •Çivi ihtikarı yapan-ı 
Midilli il~~~b~!~~: arasında ların n1uhakemesi 

·p - - o - -r 
inhisarlar Vekili bugün 

gidiyor 
İnhisarlar Vekili Raif Karade. 

niz dün sabnlıtan akşama kadar 
İnhisarlar umum müdürlüğünde 
meşgul olmurıtur. Vekil bugün An. 
karaya. <löııcccıktir. 

kazaya -
Ba~· .ugrayan Sosyete Şilebin 
:'ı "tf1\ §ilebi~u kurtarılması faali
~· 1 erfonnştir. Vapurwı bütün 
. aralnn knpn.n tı ,-ilk· 1 . . bo ' mış r- ı. crmın 

.ş~ltılması için Çanakkale ve 1z
nı~<:1cn w:sait gönderilmiştir· Ge .. 
~'.ının m.eyU dllzeltilmektedir. Şile. 
ın bugünlerde yüzdürülcccği ümit 

olunmaktadır. 

Kazn lıakk1:'1cla tahkikat yapa
cak fen lıeyct.ı do diln vaka yerine 
''armrş Ye kaptanla diğer denizc!
lcrln ifadelerini almağa ba.~ıam"ış_ 
tır. 

Yaz tarifeleri yarın 
başlıyor 

Köprü ile Adalar, Yn.Iova, Ana.. 
<loıu iskeleleri ile Boğaziçi ynz vn. 
T1ur tarifeleri yarın sabahtan iti
baren tatbike başlanacaktrr. Ada 
Plajları arasında. da yarmdan iti. 
haren küçük vapur tarafından se. 
I erler yaprlacaklır· 

izmirin sığlık 
şamandırası kayıp 

İzmir Jimanmrn sığlık ~amandr. 
r ::ısı fırtına ile yerinden kopmuş ''e 
l:nvbolmu;;tur. Geıni sUvarilerJnin 
l..ur~l.ırda. dikkatli bulunroalarr 1Jil
d!rilnıt..:ktrdir· 

-<>---" 

Hırsız kadınlar 
hapis yatacak 

Dakırköyfindc şnpk:ıcı J{okoni. 
tıin dilkk.llnından ay:ıkkııbı. gömlek, 
~oınbinczon '-'C saire çalar:ık :>ab
l:ınnn ZekiYe, Hikmet, '.\fünc:n~ı 
ve Fevziye :Hlmd:ıki kaıJıııhırın ll

Ciincil sulh reza m:ıhkeme<.lnclc•ki 
ıluru~nı:.ıları cliin LıilirilnJİ':'tir. l\:ı. 
ılrııl:ırın lıırsızlığıııı s:ılıil Eıiirım 
rn:ıhkcnıe F"vziyı?yi 40 Eıİİll, rlifirr. 
ferini lıcşt'r r.~· nılidrlctlc hrırıis <"1!
za!IJ'll:l çarpını,ıır. 

45 kuruştan 2;;0 gram ~ivi soln
rıık 11 kuruş 10 p::ıra alan çmcı 
Akapj'OS yukalanmış ve ihlikiir su. 
çtındıın a~liyo ııllıncı ceza mahl,c. 
me"I tıır:ırınrlan tevkif olunmuş, 
diin de nıulrnkenıc5İtıe bn5lnnrm~tır. 

.\kapyos nrnhkcınc<lc kenclisiniıı 
pcr:ıkendec:t o!dıığıınu, sallığı m:ı. 
im çok cüz'i olchıgunu ileri ııürmü,. 
tür . .:\lnhakenıe ş:ılıitlcrin dinlcnil. 
mesi fçin brı~ku' hir s~nc bmıkıl-
ınıslır. 

·Dii(cr f:ırart:ın gcçenl.er.du çi·:i 
iiıerintle ilıtiJ;fır yapan ~·ıvı ınclrk. 
rincleıı Yako Bahıır ile Alı<lullalı 
birinci sulh ccz:ı. nıahkrmesinc YC

rilrnişler, ı-.orınıya çekildikten s~n- ı 
ra scrhest bırakılarak C\Tak mu<l
deiıımıımiliiıe i:ıdo cd i lıni~I i · 

l\liiddeiuıııunıilik ıiün dosy:ıyı 
fiynt ırıiir:ıkelıc kumisyoııunıı gün. 
<lcrrı·c·k t"İ\'İ finıllarını sormuş ve 
lıu t:wirl;·ı·iıı lı;rcl;etleri ilılikiır O

hıp olınaılığıııı ~orıııuştur. 
Fiy:ıl ıniirakalıc ko:ııİ~YlPltlnmı 

ccvalıına ı:ılirc ~·ıyl t:wirleri ya sı•r. 
l.ıest hırakıl:ıc:ık ,·cr:ı ııı:ılıf.;cmc~ c 
Y!!rilccelderdir. 

Bir polis h2'-psc 
mahkum oldu 

Sarıyer karakohın<ln pulislik yap 
lığı sırada ccnehi tebenlı Hrislo~·:ı. 
S:ırıycrde ik:ınıct ediyormuş gilıi 
bir IC!skere veren f\cmnl, rllin birin 
ci :ı~ır ceza ıııı:ılıkcnwsindc y:ıpı. 
!tın duru,nın-;1 sonunda li :.ı~· hupis 
rez:ı s ı ııu ın:ılıkuııı eli i ı ııı i~I ir. 

Yol kesen mahkum ol...~:ı 
'.lf:ıklıulc :ırlınıh hir k:ıdıııııı ~o. 

lııııu kc~t·rck kt>ıırli<,ini ılön·n \'f! 

kulırnıl:ıki lıilcdklı-ri sül-iip nlıııı 

:'\fu'l:ı diin hlriıH"i nğır rcr.n ıııııhkr.

1 mesi tarntınllım :17 ~iin lı:ıpis ecza. 
:o;ıııa ın:ıhkiım cılllmi~tir. 

Susporla.rı Ajanlığının 
tebliği 

lstanlml Su Sporları t1icınlıiJ11ulorı: 
1 - Qiilgeın iz JÜzıne ;:;om piyon. 

luğu scı:me mü:rnbakal:ırı ti YC 7 
'feınmuı~ cnmnrksi, p:ızar giinlcri 
Biiriikderc llc;ı.az P:ırk Yiiwıc havu
zunda s:.ı,ıt H <le yapılacaktır. 

1 - Seçmelere iştirak etme.r~n 
sporcııl:ır rıumpiyonluk mlls:.ıbak:ı. 
lorına ı.ıircınczlcr. 

:ı :..- JT:ıkc•nılcr: Rıza Sucri, llekir 

Universite kampları 
Üt1iver:::itcdo askeri kampfar bu 

Y.rl nehari olarak Universite bahçe. 
nnde yapılmr.sına karar verilmiıı
tir. Kamplar yarından itibaren ba§. 
lıyncaktır. 

Her fakültenin kampı yirmi gün 
r,ü recektir. · 

~lncur, Sıtkı Ery:ır, Ifüsrımcttin lıli- 1 
Nuri Bowl, Hikmet t'slünıl:ığ, Ali t • r!'li, Jfas:ın Dcnğiz, 'fc,·C!k Böke, 

1 
I ,~, 1"l l 

Hı1a SÖl.er:ılp .. hiı'.~lcri yazılı ark~. .~ 
d:ışl.ırın ıııczkıır guıı re saalte mu- ---- - -
s:ıb:ıka mahallin<lc lıulunnınl:ırı ric:ı 4. 7 .940 Perşembe 
olunur. 7,30 Program, ,.e memleket sa. 

at ıı~·arı. 7,35 müzik, 8 ajans ha. 
Paraşütçülük berlcri, 8.10 ev kadını Yemek lls-

teii, 8,20-8.30 müzllc; Marşlar 
hakkında konferans cr1.) 1:!,:30 program \'e memleket 
l .'mi11ii11ii llıı/l;cı•lrıdcn: saat ayarı, 12.35 müzik. Çalanlnr: 
J:Yimiziıı C:ığnloğlııııuaki !;alo. \'ecihc. Fahire Fersen. RC'fik Fer_ 

ııund:ı. 5 TPnııııı:z 1!110 cııııı:ı re O "-rtn· okı!yan MüzC'\TCıı Sena.r.12.15CJ 
Tcnı:ııuz 1!l 10 rıırııorlc-;i ak,:ımhrı . ajaı~s hnlıerll'ri, 1:1:.05 müzik, oku. 
saat (JJ) de miilclıassısı lnr:ıfın. :r:m Müzeyyen Scına:', 13,20-11 
dan {Ptırıışiit \'C' paroşülçiillik) illi'\'. müzik, 18 pro~anı ve memleket 
zııhı hirt>r konrcrı.ıns l'rİIPccl· ve l ı;aat ay:ırı, lSJ'.ı miizi'ı:, Aryalar 
temsil şııhenıiı ıaı;ıfından :! P~rt!t'- ı ( PJ.), l S 30 müzi'c R3dyo caz or
lık (H:ıs bahçe) konıeclisi ten1 sıt c•.1 ~-~~t~r..sı. 1!.l.10 mUzik Fasrl heyeti. 
<lileccktir. Bu topl:ıııtılımı ı;ıclm ck 1 : ~ ·-;) meml"l;et _saat ayarı, ve a· 
'ıstc\·eılleri . . 1 .. 1 l ' ı1ns haberlen 211 mli.,"ı]c. Çal"nl"r· . • n evım ı z ıurosuııı:·n ıo- 1 '1,, • , • •• ·- '' •• • 
vcliyelerini alnı:ı brı ril'a olunur. ~ ·ırı I<onuz, Cc-,·Qet Çagb, Ha3nn 

. r 

Fransızca ders 
Url;.ı ıııcklc:p \C l ı~clcrclt• ık 1 11: ılı· 

knlanlara \e Frnn~ın·asıııı ilerle! 
Pıel, h 1 .· Hıı fere ıııii~a ı : !)cr.ı 'tl" 
rrnıı,ı7c:ı ıkr' 'rr t lır. 

i\ rzu (•ıkıı ler \';ı!ol ma ilı:ı:ısı ıııl:ı. 
"Frnn.sızl'a Üğı·etııırııi·• bnıinl' ı.;i· 
foht'n veya \:ıhrircıı nıür:ıcaal 
clfelıilırler. 

Gur. O'wy:ın }'elek Tokgöz. 20,30 
konuı;m2, 20,45 müzik: Dinl('vici 
ci!ek!eri. ~1 konaşma (Srh!ıal 

0

sa. 
nli), 21.15 mü1Jk: Nihat fGso:ıngin 
ia n:fınc:lıın sabafoıı f1olrıları, 21.30 
konn.şrnR. (P..adyo g':lz~tr:ıi). 21, 15 
milzik: naJyn oı·kı•strnsı. 22,80 
mcmıc::et sr.~t ayarı, n.i:ın'i haber. 
!eri. zirn:!l esham klı\·i!al. kambi
yo nukut .borS!'SI, (fiyat). 22, 15 
müzik c:ızbant ( PJ.), 23.23-23,30 
yarınki pr0gram. ve kapanış. ? 
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Sonra, bizi ~ırf çi(t<"i sanm:ı.~ııı; 

fi\' iı;;lt>t'ile de epey meşgul oJunız. 
(;üzel kayıklartmız var. ~ijcrde ba
l ık :ıvJarıı. Esasen kara on da bü
tün aileyi doyıııahil i r. 0Yal::ırımı_ 
za yığın yığın b ı ldırcın, l:cklik, 
beç tavuğu ''c ~ü ' üıılcr <! ~i ~er. 

Bazan siyah aslanlar hatırımızı 
sorma~a gelirler; haşım ııın üsfiln. 
de kartallar ağır n~ır uçuşurlar. Ak
şamlan iiçer Yeyn dörder ~uaygırı 
nehir içinde oyn:ı~ırlar... ~laama
fih asıl sanatım ı;t çiCtçiliktir. Ma. 
likılnemizin ~onu yoktur. Gücümü. 
zün ~·ettiği !.:adar .süriip biçmekle 
serbesli7. 

Hele yerli ekincileri bir gör!->e
niz. onlar sapan ne olduğunu bil
mezler bile. Toprağı ı;omaklarla 
bir parça eşeleyip tohumlarını eker. 
!er, Toprak o kadar mümbit, \'C gü
neş o kadar kızgındır ki, hiç ı:ıh_ 

met çekmede" mükemmel mahsul
ler elde edilir. l\'elıirin :;ul:ırı çe. 
kilir çekilmcı pirine ekilir. Pirinç. 
ten bazı iki mah!iiul nlımr. Ardın
dan sıro d:m ile eraşidc gelir. Bir 
başka tarafla gayet geniş pamuk 
lal'lalarımız Yardır. Zen:wnt bah_ 
çelerimizde manyoka, indigo, so
von, biber. knbak. salatalık ve saire 
yetişir. Bundan maada, zamk, yağ, 
un ve ipek Yeren sayısız ağaçları
mız da vardır, Davarlannııza gelin. 
ce, kuzu ve keçilerimizin, öküz, 
inek Ye beygirleriroizin adedini 
bilmem i1. iınkıinsH:ılır. Akşamları, 
güneş h:ıtarken nehir kenarında 
ı.u lı;meAe geldikleri 7.aman ilç dört 
kilometrelik bir mesafe kaplarfar ... 
Ve bizim ·en bilyiik saadctimiı, ya
şamak a'>ltile çalı-;nn hür ve şen in. 
~ nlnr olmamızdır. 

Artık llic durmad:ın anlatıyordu. 
llaşko suale ihtiyaç göstermeden, 
biiyül.;Jük ve güzellikle dolu kalbini 
hoşaltıyordu. Memleketinin zengin
liklerini Ye oranın, dört büyük 
ıncrkeılnclc çıkan allın, fildişi, ma. 
den, biitii11, J1urm:ı, tuz ,.e :aıhire· 
terini s:ıynıakla bitiremiyordu. O
rnl:ır ııiifuslandırıldıijı zaman Afri 
knnm Riibe~inue nsri ve yeni bl; 
nınmure türemiş olnenktı. 

Denjamenin o zaman:ı. kadar müp 
hem bir surette hayalinde. g~dir .. 
:liği mefkurevl ha·yat i'te bu idi. 
KnJbi l$evk Ye heyecan ile titriyor. 
du. l\'emli gözlerle: 

- Orada sizin gibi :\'erlcşen çok 
Fran!';tZ aileleri var mı? diye sor. 
clu. 

Dom inik giil!!rek: 
- Xe diyorsun·~ Senegal civarın· 

cl:ı. bir !.aç aile bulunur: fakat or~ 
talorda ?\ifor o,·alarındn zannede-

' rim ki, bizden lıaşka kimse yok • 
tur ... Dizler yeni bir lc~cbbüsün ü_ 

mit Ye imanla miisJllCıh cesur ele· 
başıları~·ız, Bu büylik bir meziyet. 

lir. Çünkü aklı başında insanlar 
böyle h ir nı.ıccrnya atılmayı çılgın
lık sa) arlar. Hakl:ırı da yok mu 
ya? Düşününüz bir kere! Vahşi_ 
ler nrasında, bir beyaz zabille on 
iki yerli askerden ibaret bir kara. 
koldnn ba5kn hiç muhafazası olmı
:ynn bir yere gidip konak kurmağ:ı 
l·e~art't istemez mi? Fakat bizim en 
ıiyade ho,unıuıa giden a5ıl bu ci_ 
lıetliı'. Tehlikeyi göze alarak çı~ır 
açıyor, misal olu~·orU7.. Yaban lop
tnkl:ır üzerinde kıır<lıığumuz köy ı 
riiz sene sonra biiyük bir şehir ola. 
caktır... ' 

Bu cl:ır yerlerde istif edilmiş gi
bi yaşıyncağınız:ı, hepin iz, oraya 
geliniz. Orası hepinizi alır. Oradn 
yepyeni topraklar ' ' e henüz kimse. 
nin teneffüs etmediği bir hava l>u
lncaksın ız. Oray:ı ~elmekle benim
semiş olııc:ığınız vazife uolansile 
hepiniz birer yiğit, birer bahadır, 
Htşanıak ve calışınakt:ın zevk alan 
birer kahraman olacak5ınız. 

(/)evamı vor) 

I' KAYJPLı.ı.h ) 
' ------~--~~~~-

~lücsı;cscmc ait 3149 çift araba 
plaka numnr:ıst kaybolmuştur. f\ııy. 
ı..lını terkin ctıircceğlmden lıükmi.ı 
yoktur. 
Be#kla~ Ortabalıçc caddesi No. 26 

Eleme/: fabrikası sahibi Adil Gürel. 
(32725) 

••• 
Pazar kazasından nt rlığım n~ker. 

lik teskerem· zayi etıim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmıı 
yoktur. - 320 tevelliitlii Recep 'oü
lıı Mtlı~t. Şifli _ lııkendtr oylu 
80kak 73 numaralı biskıiJİ f obri. 
kuırnda. (32796> 

latanbul Dürdı1ncii ~·oıcrinden: 

Galatado Okcumusa sokağında lı ı 
ııumnrah Güneş apartımanmın ,, 
numaralı dairesinde oturan l'ıli~e 
Pinto ile Ileyoğlunda ilk l.ıclediyed • 

Karanm sokağında Şen npartım:ın ı . 

nın 32/3 sayılı dairesinde oturan 
Sol Belımor:ım ııralarında :ıkteYh 
dikleri evlenme ile birlikle m:ıll:ırı 
oın sureti idaresi hakkında m:ıl n) ! 
rılığı usulünü mukavele elmekı ı 

hasebiyle keyfiyet aleliısuI flAn oııı. 

lunmak üzere Yakıt gazetesine g<iıı
derildi. (32i'i'.!J 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilAnları 1 
'10.000 ml!tre lpt'l< ı.uıruı.t lllmllcoı' 

Tahmin edilen bedeli "12•.000" lira olan 40000 metre ipek kumaş 
nskerl fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma komisyonunca 
12-7-940 cuma günü ,saat 15 le kapalı zarfla ihnle edilecektir. Şartna. 
me "6" lira "20,, kuruş mukabilinde koınısyond:ın verilir. 

Toliplerin muvakkol teminat olan (7<l50) lir:ıyı huvi lekllf mek. 
luplarmı meıkıir günde son! H de komisyona vermeleri ve kendileri
nin <le 2-ı90 numoralı kanunun 2 \'C 3 maddelerindeki vcsaikle komis. 
~·oncu olmadıkların:ı ,.c bu işle ıılıikadur tüccardan olduklarına dair 
ticaret odıısı vesikasile mezkur _güıı ,.c saatle komisyona müra<'anl!:.ırı. 

(52i5) 
• ., 111 

f3 1'on Arap Habunn Almacak 
Tahınln edilen bedeli (15.750) llr:ı. ol&n 4l5 ton Arap sabunu Aslterl Fnh· 

rikalar umum mddUrlüğU merke~ satınalma komiıyonuncs 151i / !HO Paz:ır
tesi günü saat 13 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Şartname paruız olarak komisyondan verilir. Talip!erin muvalckat te· 
tnlnat olan (1181) llra (2l5l lmruşu havi telcllf mt'ktuplarmı mezltur günde 
aaıı.t 14 de kadar komisyon:ı vermeleri \'e l:endilerlnln de ::!490 numnrııtr kıt... 

nunun 2. \'e 3. maddelerindeki \'esalkte komisyoncu otmadıklarma \'e bu l;h! 
alA.kadar tuccardan olduklarına dair Ticaret Odası ,·esilcnsile mezkOr -ı:;-tln 

\'e saatte komisyonıt müracutıan. (5333) 

CGünyn 

H(Jrtum, 
G l't;."nl{'rdc lst:ınbu1 ~enuılnrı 

iizetiııde bir Uoı1um bt:llrlli· 
A•;:-ı{;ları süktii; damları k."lhhrdı; 
b:ı::;kıı yerlere bıraktı... Stıl:ırt sii. 

~ ?~rşemb. Cuma 

> 4 Tem. ~ Tem. 
~ 

.ı~K ~ !. .. 11 ıı e vı:ı c: ır 
"'' l .... h•ı.ıı ( 1 Hl.il 

\ ııkitll·r \ :t.,atı tı;ı.ıtuı ' ~ı.al ı 1•.1.an. 

l.luneşlu 
doi;uşu 4 at 3 "9 4 8t 8 MI 

öı;tn ıı 18 ~ 38 12 ııı 4 sı 
ikindi 16 18 8 St 16 18 8 31 
Ak~tını 111 H U 00 19 t.ı 12 00 
\'ataı 21 '6 2 1)2 %1 46 2 oı 
İmsak 2 13 8 30 2 16 6 Sl 

·------~--------....:..· 

aıknsnern ~ 
~ 

Paraşüt 
tunltn• bo~·unra yükseltti· 

Ilir De' nc::frs :ılm::ısmı andrr.ın 
bu ta hii lıa<li~e. bıı n:ı., Par.ışiltlcrin 
~ürdtil,'"ii "-azifc.·~·ı hatırlatıyor 'l' 
Lu~iinltü tduıiği il<', Alınnn lıarıı 
mek:uıizma<oınu ne nıUesır,ir bir 
müttofili olabilccejtini gösteriyor· 

Alma.nl::ır büyle bir Jlortwu ku,·
' ;!ıl._., n":ccrlerinl bir an içinde 
• ı ilf •r t• İi:!Ciinc imlirmeğl klnı 
b lir r.c ı.naa.r is!cl'ler ! 

Ne uzun menziUi toplara. lüzum 
ka.lır; ne tayyarelere; ne pa.raflif· 
lcre; ne de lh~ ha.rckctine-·• 

Fakat madem ki Hortum, ~·er. 

llcn. en zorlu şe~·leri kaldırabilmek 
kuwetine malildir· Dünyayı bu
~ünl<ü fel:tlcete sürüldcdlğinc hlik
mroilıui5 bazı kimselerin de \'ÜCU· 

dunu orta<lan kaldırmasını tcm<?n. 
ni edenler bulnnacaktır· 

HIKMJ;T MÜNİR 

• 



, 
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Gayri Men~~ ul Satış ilanı 
İstanbul Dördüncü icra /';-Jcmw·iuğundan: 

Blr borçtan dolnyı ip:;te:•!i oııiP paraya. ';evrilm..-~~ne karar verilen l1yüpte Şah ~u:tan mahallesind~ 
eski Bostan yeri, yeni Yalı ~:ıkmazı ı;okağmda eski l ) 'CDI 1 mükerrer DilJilatall 6698 metre murabbamtla 
menırucat !abn!ia..~ı .satılığ"n çıkarılnıı~tır. • 

Fabrika binası: Zemin ve kolonlar tamamen b.,tonarme, pencereleri demir ı;;erı;;eve, kapılar makaralar 
iıı:ertne müteharrik demir çerçe\-eli on<lWe saçtan ve ç::ı tı.:ıı tamııınen demir tizer.lne ondiUe galvanizli Sa.c; 
'.kaplıdır ve bütün bunla; tabı ikanm dabilind.:ı ruııkin· ıe-rin iııazazma muka.vcmet edecek surette yapılmıştır. 
'ye !abrik~nın da opera dalr~.ı.ine demır ve ka;uc!.an g.rilir. Burada ahşap bir )·azıha.::ıe yapıl~ gene bu daı· 
_renin arka cephesinde erkek ve kadınlara malı3Us yemekhane varclır. Buradan boyama ..ıa;ı ·e~ine geçlhr. 
Burada da bır ambar \'e kad·n ve erkeklere mahsus hell ''e fabrika harlcine çıkan l>ır l.;api!!ı ntrılır. Bura.· 
dan da gene demir b.:- !•apt ıı~ uo;.,;u ,na. tlaire!in" g·i!ilir. Burada ah~ap bir yazıhane ve falirikanın önUndek1 
meydanlığn çıkan demir bir kapı vardır. EJ dıı lreue:ı luğla duvarlar yap1ln11~ olan h<:.rmo..a dairesine girilir, 
bütün bu c!c.irclercıc l::.!l!l edilen i] bi:.ilm-:lerınc gcire mFtkı.ocler teııls ve tcsbit edilmiştir. 

Kaun dalres.i: Bu daireye fabıil>a öılllndl:ki rueycia::ıdan ayn bir kapı ile ı;irilir. Buraya d':l kazan Yo 

teferruatı y~rleştlrilmi;tir. 

S·ı dep1>~m: Bu tlcpo bctonar::1e olar<'.!" iıı~a edı1mi,:tu-. Aıııl .ı;u deposunun bitişiğinde ü;i metre mu. 
rabbaı yer iş~al eden ve fal>t~a av~uswıdaki kap•c!an da. depoya su tesisatına ait kuma \ardır. Asıl su de· 
posiyfo sekiz buçuk met::e murabbaı saha U::eı'ine zenıln katı cczahanecilr. 

Birind l.n.t: Y:ızıbanedır. 

ikinci kat~ Bir otlaclır. 
Ust kat su deposu olarak in; a edilmI;ıtir. 

Alı~-ıp hııral::ıl:ır: •.ı;;,ı t:ı.;-a!ml::r tac;.:.;:::.n:n on cc;ıhc:i;::e ır.:r:azi oıu:::.k yapılm•:: olt;p il7.erleri l·dre· 
milli ve tama.men ahşap o:an:.:.. in~a cC:ilroi~tir, Bu b;ı rakal1rd.:.11 l;lri marangoz, dlğen ı:ıeh.ı,i o.:ıa;;ı ve dort 
adedi d;ı arUlye olarak J;ullıı:ulan a. tı kısnndan ibareıt!r. 

Fabrikada clel~trik ve su tesisatı v~rdn", 
S.ı.tıası: Fab:'!lianm uıı1ur:ıi sahaııx kapıdau 669~ metre murabbaı olup asıl fabrika 'oınası :?2-1.8 metre 

murabbaı bir saha Uzerine in;ıa ed1lr..ıiştir. 

Tııkdir oluıı:ın kıymeti: Pabrika. ,.e mli,tc:nilatınm mı;Yki re ,-azfyet!erine ve tarzı ~'1,;asına. ve temin 
cdilebllcce~i randımanla b:ıgilnk,i emlak ve mlımas;J c:;aynmcn\...ula.tı alım ve ısat1m pıya:ıas, ı;i.i;;onüııJe tu. 
tu!:ırak tamamına 215.630 Jlra. kqınel Lakd:r e~itmı:;o tir. Bu kıymetb ma!{ineler \'~ ak:s:ımı <l:ınil dc~ilJir. • 

l'tlaklno aksamı: Fabr;J;a tr~,ş caln.ye münka.:riru olup bfrjnci aaire3i yün ıı>İl;;;i ' ı l;aı.ngw..rnı ciairı:.sı, ı1' in
cl dairesi kaba yün ipliği (atrıclıgernJ, ilı;;üncU dairesı. do:O..uma. dalrcal: dördüncü dair~.oi apre daıresi, beJın 
el dairesi yardımcı te3isat dairesi. 

Birinrl yün iplik d:lireı;i: lngilız marr.:ul~tmdan olan CPrincc Sm!th) bu daitede bir ad.?t top makar ve 
bir can cillobot vp bir adet c;ift fabrikası ı~h cillo!Jot Ye bir ad.?t 4 ı~h cillobot ve bir aö:ıt ö ığ·ıı cıllobot ve 
bir adet 8 ığlx cillobot ve 1 adet 3il ığlı filit mak:nei.l \'t: 2 adet beher :lS xğlı filit makman ve be~ adet beb1;rı 

1200 ığ!I .sabit bükü mai~inesi ye iki adet beheri :!00 r~·ıı taklam bJkme ve bir &det tO bobinli katlama makı· 
nesi ve lki adet çıle ma:-ine.si ve me::kur ma~;inelerdenihzar makineleri daha. iyi bir vaziyette büküm katlama 
~ve katlama. bUknıc makineleri ise J'.azla. müstanıeldır. l~bu makinelerin mukadder kıymeti 9300 lira olup 
bunlara. ınuhtellr kayışlar, transmlııyoı;ı yedek di~lilcr, muhtellt" al<l.t için ı;o 10 zam ile cem'an 107SO liradır. 

İki kaba iplik makinesi: Bu d!!-irede roevc;ut l:Jzarat ve btlklim makineleri bir adet kırpıntı ve iplik 
açma makine3i lltalyan mamulitmdan), ye bir adet toz makinesı ve bir adet Hcrezou ına'.<i.nesi ve bir adet 
h'atlaç makinesi ve bir adet üçlü taralt makine!ı ve 1115 .M. C. eninJe yüz fitilli dôrt yumak ıtaıyan marnu· 
lAhndan ve tel.eri muntazamdır. Ve bir adet (00 ı.;lıK vargel makinesi l.ııgUiz ma.muJA.tmcaa ''e bir adeı 
vargel ip imaline mahsus makine i!bu maklne"er tı;:ln cıo bin lir& krynıet takdir edil.mi§ olup muhtelif trans· 
mUsyonlar kayı§lar için % 7 zam!a. t:ımamı 10100 Ura kıymetUıdc olduğu. Çözgü ma.kinest ve iki adet cem'an 
22 başlI bobin makinesi ve lJir adet atkı bobin makln!ıi 20 ığlı - yeni vaziyette ve bir aclet tutkıı ı makinea1 
bu ma!·unelere 11~00 lira kıymet takdir edilml~ olup kısmen yeni o!an ala.t ve edevot transmisyonlar k3.yı,. 
lar için buna da % .25 zamla tama.mma. HOOO Jıra kıymet takdir edılmi~tir. 

Dördtincü Apre Daireal: Bir yıkama. makines! (lıurde:), bir gene yıkama makinesi. bir dink mak.ineııi 

,-e bir süzgeç makinesi ve bir maka..s makincııi,'yeni vaziyette ' ve gene bir maıuı., makineııı hurda ve bir ~ar
don makinesi ye bir ütü maldne.si ve bir koman sobaı;ı ,.e bir dekanir çömleği maa silindir ye bil' bakır kaplı 
perva.neli ıplil' boyama. ka::am \•e bir kum.il§ boya tet<r.esi ve btr paçavra teknesi ve bir Obenınayer pamuk 
boya makineti hurda \•e bir aüzgeç .ııö~Ulmli§ derdeıti t!mir cskl makine olup bu dairede roeYcut makine· / 
lere lllGO Jl:a kıymet takdir edilmlJ olup tra.nıımll:!yonlar lı:.ayt§lar için % 7 zamla. cem'an l Z:liO lira kıymet 
takdir edllml~t.r. 

Bc~l:ıci l'ardımcı: Teaaat f abrikada cem'an 11 l kuvvet takatinde ekseriyetle Seinme.ns marka 21 
oııyonchron mUtl'navip cereyanlı 220/880 voltluk gayet iyi vaziyette elektrik motor\l mevcut olup kabloları 
'e tenvir teal.sa1ile beraber ~ lira kıymet t a.kfür volunmuııtur. Bu'!Ur kazanı alev borulu GS metre ,-e 't 

sathı teshlnde tecrfüıiz ve ııu ve buhar tesl.aatnıa dıı. 2000 lira kı;nnet takdir olunm.u;;tur. \'e yardımcı teai. 
!at& bu itibarla 6000 lir& kıymet takdir edı1mi~ olup hullııa m1tkiı:e akıamma. dıı cem'an (Ji.~20) hra l.ıy· 
met takdir OlJP.la.rak makine aba.mne maa. fabrika)'& c:em'an müteha,sıs ehli nıku!!a.r l:uzur~ı; 2i0.050 lira 
kıymet takdir '01unm~tur. -

Gayri menkulün hududu: Saf taraf? Çıkmaz ıokak ve etrafı Mehmet namına. ifraz olunan mahal \•e 
sol tarafı Bostan .sokağı yeni Aralık iakele, arka tarafı aharın meı::.zil bahçesi ve kabristanı ve ön taraiı boıı· 
tan çıkınazilo mahdut ve kaydına. nazaran da 116::i3 <.ira 2(1 pumaktan ibaret olan iki boııtandır. Mahallen 
yaprlan mesahaııt 6698 m. m. olarak yukarcla. ;;i.istc-:-iimi~t~r. 

1 - İıJbu gayri menkuli.ın arttırma §Utname.al l2/7/19LO. tarihinden itibaren 9:;9; s No. ile tata.nbul 
DördüncU icra. daireainin muayyen numaraııında herkesin görebilm.Cl!li için aı;ıktrr. llAnda yazıh 
olanlardnn fazla rnalQmat almak iatiyenler, ı,bu ~:utnameye ve doııya. num""t\.!lile mcmuriyetimize 
mUracaat etmelidir. 

2 Art:rmaya Jşti.rıik lı;in yukarda yazıh kıymetin yüzde 7,5 niııbetinde pey nya milli bir bankanm 
lemi na t mektubu te\·dl edilecektir. ( Madde 124) . 

3 !potek sahibi alaca.kWa.rla. diğer &llkadul'lnn ve irtifak h;ü:kx ea.hiplerinlıı ga.yrl menkul lizerln. 
deki hal\larını hu~lle faiz ve maıırala d.aJr olan iddlala.rmı işbu ilin tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde eYrakt mlUbltelerile birlikte memurl~etlmizl' bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
ıılclli ile sabit olmadıkça satı~ bedelinin· paj Ja~maıımdAn haıfç kalırlar. 

• Gösterilen glinde artırmaya i§tirA.k edenler artırma ~artn~meeinl okumu, 'i"e lüzumlu ,maltlma~ al· 
mı§ ve bunları tamamen kabul etmı, ad ve itibar olunurlar. 

5 Gayrt menkul 5 Ağustos 194.0 tarihinde Pazartesi giinU saat H ten 16 ya kııdıır İstanbul 'oördUn
cU icra nıemurlufunda Uç d~fa bağırıldıktıın ıonra en çok arttn:a.na ihale edilir. Ancak artırmıt 
~deli muhammen kıymetin yüzde 715 loi bıı•maı \·eya ııatış isteyenin alacağma rüçhanı olan di.~~r 
nlacakltlar bulunup ta bedııl bunlarm. bu ı:;'artl meııl-ml ıle ternin eclilml~ alacaklarmm mecmuundan 

, 

Liseler Alıın Satım Komisyonu Reisliğinden: 
'l 

l~ksiltinl'nin 
Be-h~r kilo T. C•. Ml.ı.t.arı . nı, teminatı lllpılacağı C:kslltmenl'ıt 

Cinııl Hr. ~ lillo 
. 

LITa K. gün ,.e saat şel•ll 
Ze;ı tül ıa:;·x 63 • 17i50 s:;9 50 19/71940 Cuma gtlnU l\'.apa.IJ 

saat 14,30 da. 
Sabun 40 H550 436 50 J 9 /7 / 940 Cuma gtinil • 

ısa.at 14,4:5 te. 
Ekmek lO 2:5 75000 577 1917/940 Cuma günü .. 

saat 13 te. 
Mangal kömUrU o 38500 H5 1917 /940 Cuma gtinü Acık 

saat 15,30 da. 
38 kalem 'ao sebze umuın tutarı 716'.? Lira 60 Kr. ) 538 

62110 Kilo ) 1017/ 940 Cuma g-UnU 
aaat 15,Hl te. 

ı .. apalı· 
74900 Adet ) 
l 3100 Demet ) 

r .. onıi~yoııumuza. bağlI Galatasaray, Haydarpa.,<>a. Çarnhca, Erenköy. Kandllli ,.e KabaU!.!} He-elcrinln 1910 
mıtlt yılı ihtlyaçlan olan yukarda yazılı yiyecek ve yaka.caklıırı eksiltmeye konmuştur. Bu i!USuaa aıt gerekli du
rum yukarıya çıkarılmıştır. 

Eksiltme İstanbul Beyoğlu btı1t1aı caddesi No. 349 da Liseler Alım S3.tım Komisyonunca yapılaca!;:tır. 
İstekliler ilk teminat makbuzu ve 1940 y1lı Ticaret Odası Yeslkaslle, teklif varakalarını havi kapalı zufla. 

rrnı yukarda hU:alarmda gösterilen saatt.en bir saat eV\•el sözU geçen Komt:.ron Relsllğlne makbuz mukablliıı•ie 
vermeleri. 

Açık eksiltme için ilk• temiruı.t makbuzu, 1940 yılı Ticaret Odası \·esikası ile birlikte hlzalarmda gö3terllen 
ı:;i1n .. e saatte komisyonda bt>lunmaları . 

Şartnameyi. görmek ve teminat yatırmak istiyenlerin Galatasaray Ll.!ıeslnde Komisyon li:A.tlpllğ'ne mlira_ 
ca.atıarx. ( :5405 \ 

"Fatih Sulh ürüncü Tlukuk Malı. 
J;emesi Salıij },! enmrlu(jurıdaıı: 

Samal)a Sancakdar Hayrettin 
ın:ılıallesinde t"zıınca Om sokağın. 
ıla eski 12 yeni 6 numaralı ahşap 

lıancdc mahcur l.ıyrucl konuğa uıt 
1/• his~enin 35 1 liradan aşağı ol. 
ınamak üzere satı lmasına mahkeme. 
l"C karar verilmiş olduğundan 6/8/ 
!HO tarihine mü~adif salı günü ~aat 
14 <len J6 )'a kaılar mahkeme baş
kfıtiLinin oda'>mda alideki şarllar 
tlaireslnrle s~tılacaktır. 

EVS.\FI : İşbu gayri menkulün 
beş oda~ ı iki beli'tsı iki mutfağı bir 
kuyusu ,.e bi r sabrın<'ı · \'e biraz 
balıı;eı.l olup ahşaptır • . Elektrik te. 
sisatı vardır. Tapu kayr.lına p;öre 
hududu: BI r la rafı \ 'artenes hanesi, 
bir farah I\arcnik Dokulllacı)·an ha
nesi, bir tararı bahı;e,. ,.c la rafı ra. 
bil tariki nmme ile mahduttur. 

1 - Artlırıtı[ıl«l ge:ecck ler yüztlc 
7,5 pey verecekh:rdir, 

2 - Arllırma bedeli pe~inen ,.c. 
rilıuel.: lazımdır. 

3 - l:Cdeli ihale ,·crilıulyecclo o
ıur~a ihale feshedilerek gayri men
kul hls~csi ycııhlen arllırmtıyJ CI· 
karılacak \·e farkları ~üşterl ıuesul 
•olacalı.Lır. 

4 - İhale tarihine kaılar vergiler 
hissedara \'e yl rıui senelik lavlı be. 
deti ile yüzde !.!,5 delliiliyc müşteri. 
ye aittir. 

;J - Şartname herkesin ı;:örebi lc

ccği '\Ul'elle bugiiııclen itibaren a{'ık. 
ıı r. F:ııla malumet isteyen ler ıı:ıtı~ 

tüt numara ile mcmuriycıiıuize nıii. 
racaal eımclidlr'!er. "' · (3:.!7i~) 

füıh ı bı: ASIM U~ 
Rasıl<lı~ı ~t'!r: VA Ki T Afolbrullil 
Umum nc~rıyalı fdare eden: 

f(rfik A hnırl .\rııuıııil 

Devlet Demiryoltan ve Limanları 
iş letnıe Umunı idaresi · ilan lan 

Muhammen tıedell 2200 Ura olan 2 adet Uotopomp (Elektrikle mUte. 
harrlk yağ tu ıunıbası) 1517 /1910 Pazartesi gUnU aae t (15) on beşte Hay
darpaşa.da Gar binası dahilindeki Komisyon tarafmdan kapalı zart usulllo 
satm alınacaktır. 

Bu ı~e girme!< lstıyenlerln 165 liralık muvakkat teminat, kanunun t.R• 
yln ettiği \'eslkalarla tekllflerinl muhtevi :ı:arllarmx ayn1 gün saat (14) on 
dörC:e kad&r Komı:::j·on R:?1s!!~!ne vermeleri l!zımcır. 

Bu işe ait" şıırtnam;o!;:r Kornl.syo:ıdan par~ız o!arak dağ'ıtılır.aktadır. 
US432) 

~ . . 
Melre nıil..r1bı muhammen berlc>li (:l0) otuz lira olan lakı-ihen 2000 

metre mikiıhı çam ıomru'; 17. 7. ı:HO ~·;ıış:ımb;ı µünü saat la <le ~apa
lı ı:ırr U">lllii ile Ank:ırada i<l:ıı e bin:ı<ıında sn tın ıılı11acnkıır. 

,...Uu işe girmek hlcyenlerın ( '250) Jört bin iki yiiz elli lirnlı!< rrııı· 
vakkal leminrıt ile l.::ıııunıın tayın etıiiti ,·csih:ıhırı ,.e tckiinrrini a) nı 
giin ~aat H •<' korlıır koml<;l'on rci<;liğine ''PrmC'leri lazınıılır. 

Ş:ırln:ımı;>ler (300) ü~ yriı: kuru~:ı .<\nlrnra ,.e lfaydarpa~:ı ~·eznelP. 

rinıle satılmakl:ıd:r. (:i;ıJO) 
... Ilı 

Dokuzuncu işletmenin Sirkeci rıhtımıı:ııt bir !!leııe zarfında ~ıeeeği tuh· 
mtn edilen 21.000 toa maden kömüriinden Sirkeci cı~posuaa mUr~tten olan· 
ııırcıım "agoııdan yere ta\ıJiye:;lle ıstlfl ve tahminen 20.000 ton liömllrun aym 
dcpo<lan \'agon veya maki.nelere tahmill işi kapalı zar( uııul!le mUnak::.savıı 
çıkarılmıştır. Beher ton kömürün tahliye:'!! :!5 ve tahmil! 20 kuruş muham
men bedelidir. Münakasa 1317 19~0 Cumartesi ~nU !!la.at 11 de S!rlt~lrll!l 

9 uncu ı,ıetme A. E. !-\omlsyonu tarafını1an yapılacaldır. [3teklilertn 693.i5 
Uta teminat \'e kanuni vesaiki ihtiva. edece!' olan kııpaı1 zarflarını aynr gUn 
aaat 10 R !;adar komisyona vermelı>ri IAzımdır. Şartnameler par.'\~•z 0 1ua ~ 
komisyondan verilmektedir. (!'14031 

Kuleli As. Lisesi M d. den : 
t'... • \ • 

J\tı'.(.'!i, ~fallcpe, nursa askert liselerinin l>irinci sııııfl:ırın:ı l"il~1'li 
\'e hulun ç.:ir.me -;.rırtlnrını lıaiz olan naınzctlerln sc.;mc sıml\·l:ırı 10 lrııı. 
mm: 940 f(iiııii nıclkür liselerde :rııı>ılucaklır. Namıctlerin rn t(eı; 1 ıJ 
temmuz ()40 s:ı!Jahı ~a:ıl sckizr.le mürekkepli k:ıleıulf'riylc \'ey:ı lıokka 

k:ıleınlt>riylc i5ull lisel~rde bulunmaları ilan olunur. (224) (rıC!lU) 
www:aıwwwx zısw-=eazs c wwwwiw 

fa::laya çıkmazsa eu çok artırrnm taahbUd!i baltl kalr.ıalt tlzere aı-tzrma l:S gtı.:ı daha temdit c<.iıle. 
rek 20 Ağustos 19~0 tarihinde Salı :;un:ı snat l1 len 16 ya kadar lstanbul DördUoc\l icra mP.mur
luğ"\ odasında artırma bedeh satış iııtcyenio alac.1ğma rUçhanı olan diğer alacakldıırın bu gnyrl 
menkul ile temi.o odllml~ aıaoal<lan mecmuundan fazlaya. çıkm:ı.k şartUe en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılma::. Ve satııı tıllcbl dUşer. 

6 Gayri menkuJ kendisine ihale olunan kim~~ ôerlıal \'ey:ı \•erilen nlUhlet içinde Jl'lrayı vt?rmezse 
ihale karan feııboluner~k kendlslnden eı,·v~I en yUkııck teklifte bulunan kimııe arzetml~ olduğu be. 
delle aıroağa razt olursa ona, razı olmaz veya bulunmaz:m. hemen on beş g\tn müddetle artırmaya 
c;ılmrtltp en çok artırana ilıale eclil!r. 11•1 lh.ı le arssındakl fark t"e geçen günler için yUı:Je f.i ten be· 
sap olunacak faiz ''e diğer zararl<i r aynca hü!mıe hacet kalmıı.Jprzuı mcmurlyetımlzce al:cıünn 

tahsil oı11nıır. ( M8.Clde 13:.t) • 
7 Alıcı artırma bedl'll harioindc oııı rak }'tt 'ruz t:ıpu ferag harcını ylrml senelik vakıf taviz bcdeH .. -ıl 

ve ihale karar pullarını "ennlye meebım1u:-. 

MU~raklnı \'er gH4>r, tem1ra.t ve ta.nzlfat ve detlaliye resminden ml•.tc\'elUt belediye rüsumu w mut~. 

rakim vakıt tcaresi alıcıya. alt olmayıp artırma bedelinden tenzil olunur. İşbu ga~Tl menkul yukarda gösteri· 
len tllrlbte lstanbul DördUncU lcra memurluğu od:ır.rr.cıa işbu il<ln ve gö.:terttea artırma ~artnarneı;f d~irc. 

sinde satılacağı na.n olunur. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Hankaıı 29 / 6 ı 1940 vezi veti 

1 ' 
ıstanbuı Levazım Am ırliği satmalma. 

AK T 1 F 
H a..'lrı: 

Altın: ~aft Kltıı?"ra.m 71 ;~ı :itı~ 
Banknot 
{Jfaklık • 

lJalıildek1 Muhabirler : 
Ttirk Lira.!'! t _ 

11ariçteJ.."1 MuhahirÜ"'f': 

Altm: Sa!t .Kilo1mtm 1-161ll 89J 

Altrn:ı ta h ,-ili kabil Y-t!'.>est 
dövı7.ler 
Di!!ıor iii\·ı~Jf"r l;"e :'l<'rı:lu 
fWrıng b~!, ı v•:,.rı 

Fltı::in ,,. 'rıl.1'i 11ert : 
Deruhte ,.,-ı.ı .. n •vraltı ıııı k. 
dıve karı:ıııı-:1 • 

Kanunun ~ . , ~ nıaddelerıne 
tevfikan H;ızine taraftnda.n 
Yaki tedivsıt 
· Sen,.dn' ,.,/zrfnnı: 
Tfoart !!enetlN . . , • 
( 'T?tthorrı ''!! ff1.hvt7df (:"t0i::rlrı .. , . 
ı ~n.ıhte pıljJpn evn!c1 nak. 

A( divenin k:u~1hıb .. ~ham ,.e 

B 
tahvila.t itihar7 kı·rm .. tle 

Serbest esham ve ta lwiıa t: 
A VaMlar : 

Hazineye kısa vıı.:Jeli ı vans 
:ıltm \'(' döviz u~crıne 
TalH'ıHit Uzerlııe 

m~~eda rlar 
A!uhtelit • • • • • . , . . . 

1 

-
Lt1'• 

ıoo.g.s 1.ga:ı .s2 

13.315.9;9 ,50 
1-914-803,46 llG-ll?-116 . .;s 

"1 ~.~li':; . ":'~ :;!8-9i5,76 

0·4l 2-G78,JQ 

~.;ı:;.2 1 

' . 
Zl -4-'?i-t Hl_,;;,' :;;ı.::ı~S.:J3S,8C ı 

l . 
i 1 j3.718-363.-

i 

l" - • 'l.1"': - 139·13S·367,-

2~i-ii7· il'.!.G3 254-777-;)1:!,63 

·18·298 918,03 ~ 
8·2i 4 ·5Z.0.52 56-S73·4S9,4..5 

7-90Hl00,- . 
~;.:;9.ı,21 

7-808· 72Z.- 1 Z-'i'UH16,Zl 

4-500.000,-1 ~0·680·662 ,M 

l'ekıht 689·048-084.03 

PA s ı F 
R~ıaye • • • 
r1ıttt1a.l nkre.tt: 

Adi \'e fe \'\ta1~de • • • Husu.!! • • • 
Tedavüldt!1:.i 8 an1.."11ntlar : 

Deruhte edı!en evrakı nakdi.ve 
K anunun 6 . 8 nıadde.leri rı tev. 
fıkan Hazine t.a.rafmdan \·a '.d 
tedi,rat 
f'.'f>ruhte edilen evrakı nak. 
dıyf' bakive~i • , • • • 
Karşılığı tama.rnen ııltm olara' 
ilat•eteo tedavü.le vazedilen • ' 
Reeskont mukabili ilhten te
da. "-azed. • • • 

~ . MEVDUA T 
T firk lirası 
Altın S. Klg. 

.... . - --·· 

Döviz taahh üda tr : 
Altma tahvili lrabiJ dövizler 
Diğer dövizler ve alaakb Kli. 
rin<? ba kiv~!erf , • 
Muhtelif • , _ , ı • 

6-188-666. t ;; 
6-000-000 .-

19-310-19li.-

139·!88-367,-

. 17-00-0-000,-

19S.500.()00.-

33·0HHi86,61 
1g.12-t.rn1.90 

:w.277. 705.46 

1 Temmum 1938 tarihinden itibal"en: İskonto haddi % 4 Altm ü zerine % 3 

, ... ,-
Lıra 

13·000-003,-

1~·1S8·666, 1.; 

3.>i-93S 361.-

,lll·H0·7:.i1.51 

31-281 ·00S,'!3 
115.499 2sı,1~ 

639·048-03·1.0~ 

Komısyonu ı lAn !a r. 

:!0,000 kilo Myaz pP.ynlr ıtlınaca Ktır. ıı:apaıı ıar11a ekslltme.sı 0/7 /940 
Cuma gtiaU saat \i>,3U •1a l'ophaoede Le,·azım Amirliği Satınalma komlsyo· 
ounı.Ja yTipılacıı.ıaır. i'ahmtn bedeli 8000 lira, Uk teminatı 600 liradır. şart· 
oameııl ı.omisyonda görülür. tııteklllertn kanuni veslkalarile tekut mektup. 
ıaruıı lba.le saatinden bir ııaat eweı komleyona vermeleri. (26) (5070) 

• • • 
21.000 ktıo kaşar peyniri aıınacakt.rr. Kapalı ıarrıa ekslltınest lS/7/940 

Cuma gtlnU saat 16 da Tophanede lstanbul Levazım Amirllğl Satınalma ko. 
misyonunda yapılacaktır. Tlthmln bedeli 13.650 lira, ilk teminatı 1023 lira 
75 kuruştur. Şartuameııl komlşyonda görlllür. t.stekUJerin kanunt ve3ikala. 
rile beraber lek.ltf aıektupıa.rıru ihale saatinden blr saat evvel komisyona 
vermeleri. (27) (Su71) 

• • • 
8üt Tahmin bedeU hk teminatı 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

@ö,MO 10,308 7TJ 10 !ııta.nbut Sur Dahili. 
16,880 2.025 60 151 92 İstanbul Sur HaricL 
22,050 2,6(6 191; 

·~ Anadolu Clbet1. 

Yukarda mlktan yazılı SUt 15/7/940 Cuma gllnU saat 115 de Tophanede 
Levazım Anılrllğl Satmalma Komisyonunda kapalı zarfla ekııiltmesl yapı· 
lacaktır. Şareı:ıames1 b:omlsyonda görUIUr, hteklilerln kanun! veslkalarile 
t ek lif mektuplarını lhale aaatJJlden bir .saat evveline kadar koınieyoı;ıa ver· 
meleri. (~8) (15072) 

1 !leniz Levazım Satınalma Kıimisyonu ifAnfarı 1 
l - Tahmin edilen bedeli 9700 lira ola.n 1000 adet battaniye 5 Temmuz 'HO 
Cuma gilnil saat 11 de pazarlıkla aJmaeaktır. 

~ - Katı teminatı (,U:'i5J Ura olup tıartnameıı:inJ görmek ve almak isli· 
yenlerin hıı;,· r:lln Ye ptı::arlığa lştlr~ edec klerin d,, - lll gUn ve. saatte Ka
.srmpa.~ada bulunan koml.syona tem.inat makbuz veya mektuplarlle mU:a· 
eaatııırı. {5(96) 


