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1 
Çinlilerin • HinJiatanJa 

Reisicumhur ısme ınonu \ tebl~i büyük lngilizler 
Dil Kurultayı!'ı ~ün de ı Novrosiske muvattakıyeti vaziyete 

etereflendırdıler ıh.. Çcrıgkrng. 11 
ca.a)-Qio-

Y 1 UCUm den verı1tm bab~r" gfüt" ıo hakim 
• 1 1 * 1 d --- AğuRfORta A rnerıkao hoınbar-

K UrU ltay komısyon arı ça ışma arına evam Barlin 11 (a.a) -:- Resro1 dunan uçıd.ları Hindi9ioiye A k· .. 11 (R G) -H' "' h t 1 k · - k ca t eden n a ı a . ın 
ett .• Yarın Umumı eyet op anaca \tebh~. May optarı rı l ve akıu etmiş ve linıırnda bolu- dist:uıda bombay ve Ahmed 

, düşman dağlara atı mış ab dd h l. ·ı b · - h 
1
. d l b birlikler nan birçok gemileri homha- a a a a ı ı e za ıta arasın 

rıcat a m 6 0 an u . . da yer yer vakalar olmakta 
Ankara, 11 (Butmıt mohabiriınizden)

Dördüncö Dil Kurultayı komisyonları bu 

• gön ölledtm evvel ve öğleden sonra dA 9a

Jışmalarına devam etmiştir. 
Komiıyonlardan ba"'5ıları 9ah•m•ların1 

bitirmitler ve mazbatalarını haaırla
malda ıoeşgoldorln. İşleri hitama ermiyen 

komiııyonlar yarın d~ (bugün) 9"lı•ac'lk lar
dır. 

B.eisionmhur Mi1li şef lRınet Inönü Kaat 
18 &ularında Dil, 'farilı ve Oografya fakül . 
teaini şereflendirmi,ler ve Kurumun çalış· 
malarile ali.kadar olmnlJl&rdır. 

Kurultay Per~embe giinii umumi top· 
lanbsını yapacaktır. 

imha sdilmi~tir Hava kuvvet laınıştır. Bunların hepuuoe ad l 1 k d" .. . .' · ~ d · d . . . am ar ö me te ır. 1ngıhz 
lerımız sahılde Kara enıı. e bombalar ıMabet etmıştır. 4 lerin vs1.iyete h~k· ld ~ 
N 

· k · hü dıl Jm O U15U 
~v~osıs üzerırıd cum e bie tonluk bir gemi de bat- anlaşılıyor. 

mıştıT h .
1 

hl' . l ·ıe mıştır Depolarda da yaagm- Gelecek iki, üç günün 
a mı ve. ta ıye ış2er00ı . B mhardıma çok nazik olmasiyle beraber 

uğraşan gemılerden 1 , 1 lar 9ıkmıştır. 0 n hıgilizler1·0 b"r · I· k _ 
b l l 

. . . b"t' ı ısyan a arşı 
tonda 11 taşıt atırı mtŞ ır. tayyareleri va1ıfelerıoı ı ır- la~mıyacağı sanılıyor. 
Kalaç mı~takasn~da Rt~s ordu dikten eonra av uçakları li-H" d" t Taraua Pamulr Tarım Sahf lı t"f" •u yok eiılmek uzeredır. Oon k"neli ıtit•k at•tine 

ın ıs an Hı·ssedarlara o1opse'oe' , :.'ı~:.·~~::~~"~~·~~.~~~·~:- :::ll;:r· 
k 1 ğ 

carl:u vardır. Qungking, 11 (a.a.)-· Çin 

900bin 
Japon Rus 

a rgaşa 1 1 ı · A d v . Uçaklarım_ız_ Stalingradda topçuları uehirlerdeki nakli-

e r 1 ra kar ag itti kara kuvvetler ıııı dest ... klemek knllauıhrn gemilerin 
Hlli devamediyor tedir. Stalin~ıad dolaylarıuda y~tt~ ... b t mıştır. Yaııg&i ~n~gking, ı.~ (a a.)- Oe-

y 
• ki iki ha va meydanına hücum dordonu a u len a erlere gorn Japonlar 

Bombay, 11 (a.a.)- Bin- eni mahıuf zamanı ortaklarına eden u~a.klarımız 10 düşman eyaletinde a~ker ve malzem.-, Mançukoya a&ker yıgmakta-
diatan üniversite talebeıi grev 30 bin harar oereceJı uça~ını tahrip e~miştir. Taze taoıyan bu gemiler Linpan- :~da~~;un mikdarı 900 Mu 

ilan etmi,tir. Sokaklarda top . . . .. .. .. ihtiyat kuvvath~rı getıren Rus ?.an eliyordu. Qekyang eya- · ---
lu bir halde ge•mektedir. Ta Tannı (Hoımsi mnhabırı· I adedı 573 dur. Bonun onu- lar tardedilmiştir. llmin mın- • g . 1 ç· Leval nutuk 
lehe polia üzerine taşla hü- mizden)- Mevaim dolayısile müzdeki sene zarfında birkaç taka~mda mevzii hücumlar letınde ilerlıyen Japon ar ın 
cum ettiğind~n. _poliı siIAh ,.,brimiz Pamuk Tarım Satış misli arta~ağı kn~l'etle ümitlpüskürtülmüştür. kıt"larının büoomo kar.ısın· •öylivecek 
~ullaomı' ve ılnıı kı~ elm~k kooperatifi faaliyetini artır- edilmektedır. Morm~rnsk demiryolu ba· da geri 9ekilmege me1chnr ol- . Vi~i. 11 (a.a) - franııs harp 
uz.er~ 18 t~lebe tevkıf edı~- mıştır. Kooperatif mödörö B. · Bo mahsul Zkımanı ortak tı!nnda topçu harpleri olmuş- ]ardır. esırlerını karıılark~n M L ı mıttır. Poh& ve a&keri devrı- N . . . . moş bir nat k ö ı · eva 

1 
.. . . f d urı Aksak kooperatıfin ih- lara 30 bın harA.r tevııatı ya· tur. Moskovanm cenub batısın -- u 

1 

J lyecelrtir. 
ye er nnıvenıte etra ın a ter . · • t yare ti hat almıotır. lVl\ btti~i 80 köyü bizzat pılaoaktır. Her bir ortaga 158 da muhtelıf yerle~e ~ece hava Amerıkan ay -

Bombay, R (a.a.) - Eski gezerek ortaklarla görü,müş lir• Ur d•_R•dılmıştır. . dan hücnm _edilmıştır. ileri diyor ki: Amerika elçiai 
böktmet reiılerinden ve kong ve kooperatif işleri ve çalış· Qifçilerımız hu vazıyetten 9. 10 gunii doğuda h_ava- C Mo•lıouada 
r~ ıler.i g~le~lerinden Lihi t4'v maları etrafanda onlara etraf çok memnnn~nr. da. ye~ci~ l9~ Rus u~ağı nnh: Mihver Moakova 11 a.a) _ Amerl-
kıf edıhnı,tır. Iaranidtın ge- hca izahat vermi•tir. Faaliyetmden dolay_• B. edılmışt_ır. Rız yalnız l4 uça • • • kanın büyük eldai M k 

11' v j b k k f . . T oı ovaya 
len haberlerde d" hötün miiea Hali bunda mncut ortak .Nuri Aksskı tebrik ederız. kay ettı . . . . _ UVVe zmzzı ~ıyaretınin huıuıi mahiyette ol· 

•••oleriıı kapandıtı l>ildirili r-·--·------ ----------- Akdenızde şımall Afr•k• k ~ğ~nu Ye bu arada Molotofla 
:-or. Mektepler de kapahdır l __ Mısırd~_J ! Doğuda ! da havo faaliyeti arımışı~r· görece 20

'"•
16

tünG •&yl•aıi,tir. 
deulere dovam edilmiyor __ ---- ~~~-= ::.ıc~--=~ İngilizlerin 16 UÇ'lğl düofırul· • •1 

Bomhayda 14 kioi te~kif H h b. miişliir . Son Oç gün zarfında Londra 11 (a.a) - Avrupa rngı tereye gelen 
edilmiştir M.adraside kongre· ava ar 1 Harp Atlantikle veni muvıffa_kıret barp ıahneleriade balunmak -,eni askerler 
nin ileri ~elenleri de te ... kif oluyor h b 1 . l~r elıie .edilmi.ştir. To~~ı~ok:~ üzere Londray• ge~en A~erik~ londra 11 (a a) - in Ute 
edilmiııtir. a er erı hımay~sınde "Jden ln11lıı bava kuvvetleri reill delUIŞtirkl ye dün yeniden lllÜhl ~L re 

,. f"l . d . l l t ra fmdan d A m •••dar-
Londra, 11 (a.a.)-Müsta- K . Moıkova ı 1 (a a )- Oep- ı esıne enıza tı er 1 . inııiliz ve Amerikan baya kuv- a merikan askeri gelmi t• •hırfl 11 (a a) A e ' hü d"I · 41 bıo to· ş ır. 

kil itçi azasından Bet.on, par . ' · · - m • beden gelen haberlere göre cum e ı mış ve . . . •etleri yakında faaliyete geçe· 3 
tiai namına Avam kamara&ı- rıkan bom~•rdıman uçakları aiddetli moharelıoler olmak- nilMoluk gemi torpıllenml ıştır. cektlr. lngillılerle tam bir itblr- 9 Fransız kur7una 

. . . . Tobrok hmanında 2 gemiye v 7 · d . betler o mu~ Mlh 1 d • na gônclerdıl• hır mektupta .. . . tadır. Bir tank taburu Al- gemıye e ısa bol liti ile çalışacatız. •erci er ızildı" 
. . . . .. hucum. etmışlerdır. A ıtır 9ap- . t B lara Ja kay muş · · k ı · ı Hındııtan meıeleaını muzake e manları geri atmıştır. Bır ur. un A _ tayyarelerı111isın uvvet nı ana- ViQi 11 ( ) 

. ta bombalar atan nç!'kları- .. ·ı b kılmaktadır. me . ,. a.a - Almanlar 
re ıçin Avam kamarasının b . b diter taıık birliğimi• duşman nazarı e 8 

45 b'n tonda yacaktır. ış"al altındaki F d 39 
. . . . . . mız edeflere 1sa et ettirmiş· . . . . · rikan sahilinde 1 

• ran
11
a a ıçtımaa davet edılmeınnı ıs- ı· () . bırhklerıne atır zayıat verdır . l •ır 3 gemi tetl11\çiyi kurşuna d' · l d' 

temi.tir. Parlamentonun bu ~~- umart~81 sabahı ha•a miştir. 3 gem~ batı~• ~ışBu.nlar tıarpl ingiltere üzerine 
17

mış er ır 
mesele bakkanda müzakerede ı oı:noz mıbver u9aklarıoa de torpılle.am~ştı~·. . U Akd • 
bnlnnmak ÖHr• i9lima• da- =;••ffakıyotle htionm etmiş- Salamon malzemesı yuklu ··~Ji ne nava enızde 
••t edileoegı ıanııedılmemek- K h. 11 ( ) • Almanlar ff akınları Seyrüsefer yaaaJh 

. a ıre, a.a. -Resmen adaları harbi Jı' 5• ~dır. bildirildi~ioe göre muharebe 1apaca • _ kalktı 
Japonlar ne ~ölg~ıinde .iddetli h"va faa .1 Ja nlar Avuılral· lstokb~lro ~~ ~::~n ayni Viti ıı (a.a) - Almaa bom-

diyor? hyetı olmuştur. Tohrukta dü' po d .
1 

Jtransofar ıle Y bock ordu- ba uçakları iasilterenin doğu Ankara - Üç bin tondan 
Tokyo 11 ( a )- Hindi& manm küçök iaşe ve malze· ya -,ollarını teh ı zamanda zaptı. Fkon Tnapse cenup kıyalanadaki aakeri hedef :•atı olan gemilerin, Akdenlzd• 

' a. . · 1 . h· . el• ıuoun NonOSlf' ve . azı limanlara gitmesi hakkında 
tan meaeleai bakkuıda JapGD me gemı erıne öoum edılmi, e ıyor • 1 kesecetine hamledili- lerı bombalamıştır. Almanlar ki yaıak ka d . . 
ıözotlıö bir deme

9
te demittir- tir. Bu barekeıierde 6 u9agı-

1 
yo unu kayıp vermemittir. Yent k;::;a ;\~:ır~;o:,şt!:·. 

· k · Tokyo 11 (• a )- mpara yor. ve d b le ' 
ki: lngilizler barplerJekı mu mı• ayıptır. .. ' . d d• logi- 100 kilometrelik mesafe- loadra 11 (a.a) - Alman d 1 ada yu arı olaa ge•iler Ak 

ff k" . l'k . . B'ndie- torluk ı101.1cttıii ta yo ki d en z e ıerbeatçe aevrlaefer ede 
•• a •.!etaıs ı .ıe~ını ı 1n i tında kalacaktır. BaRkı ne li• •e Amerikalıların Sala- de bulunan bu mınta~aya a- aça arı oğuda bir tehre hücum bileceklerdir. Bu karar, 1500 
tanda ortmek ııtıyorlar. g kadar ~ok oluna azim d l . ındaki mag k"llerine göre bır::&Z da- etmişlerdir. Şehre yangıD bom- tondan •••tı olan gemilere fa• 
r 1 b&l& 400 · ı .Hint ve mon a a arı oıvar r.ızı şe ı b 1 1 mil değildi 
••er mı yon . - irad~ ile Hint şeflerinin ku- ltbi etinden bahsederek Va- ha ya•a, gidiler.ektir. Alman •arı atı mıştır. Haaar yoktur. _r_. __ _ 

Uyi 'iddet, cebir ile tevkı~-ıvetini artıracaktır. . ~ n bök6.111etioin maksa- lar buradaki duraklama eıma- . M b • l 
ler!e fikirlerini öldöreoeklerı- Şeflerin tevkifi lngili• ~ın~ o ·•de yeni bir muvaffa sıoda bu mıntıkadaki ufak Kranst>var tasf~yahaneleriniu ' ea~t rr ev enme 
ni 11aoıyorlar Ati ntik be- . . . >- 1 enı . l . ·ı K f elden çıkması bır ıara t k'l Şebrımiz Avakatlanndan •• 

1 
. d ·k. .•tıer lngi- emperyalı11mının dntünoeleri- kıyet göıtererek Amerıkan temizleme hareket erı ı e 

1 
· etmiyecekt'.. r tŞ ı değerli hukukçular1•1ıdaa Ba• 

aonameann e ı vaı . b. ~ i' d b .. t . kt" k d l k içia daA ı. · 
1 

I' . t d nı ır ., e a a gos ermı,tir m&neviyatıoı yükseltme ı. as ağ arını aşma Hüseyin Antebelll ile inhisarlar 
1• ve. Amerı~alılann mu 6 Bıntliler muhtelif fikir Fakat Japonların daha efvel kıtalarmı cephe hattına gön- Almanlaı ın yeniden yak- Vekaleti tetkik ve murakabe 
IÖ•lerınden ıbaret oldutonu ibtil&flarını hallederek: iatik- hareketi buna mani oldo. A- dermek işlerile uğraşacaklar laştıkları iki petrol tasfiyeha- heyeti aziaından eaki Frzar ... 
göetTe~~i,tir. J lillerini ka11aaabilirler. merika bo hareketi., harp. ı~ dır. nesi vo kuyuları da mühim mk ebaBıu BayMHaleftf Satsuofıluaul a 

vayo ı 1 (a a) - apon .. . d" . öl eğınl ızı ayan uza er atuot u-

ö • ti B
' · ·. t" k. Qongkiog, 11 (a.a.)-GHe hının ken ısıne g ec Petrol kuyularının hıra- mmtaka de~ildir . Burada da nun nikah merasimleri lıtanbul 

1 •e ı oy demı~ ır ı: · · · t h · de ken Japon harp l Al l l' 3 · 1 
8

. . teler Hındıatan b&dıaelerinden • mıo e r . kı dığı ve man arm e ıne mı yon ton petrol istihsal Beyofıla belediyesi evlenme me-
tioeai~~! '8flehrink~~ !ev:~~a:.t bab&etmiyorlar. Yalnız bir kuTSv~tioaı.ehkardtı gele~e~~nst naaıl geçtigi hakkında tam edilmektedir. Ruslar son za- ~orlutunda güz.ide ve kalabahk 'tr a l•• v OISCn un an 800 I kt H 'k. l d H aıleler huzurunda 7 ':ı 942 t hl mı,tır. Bbıdiıtan ya derha~ ga•ete Gaodioin tevkifi ile ralya münakale yollarının J a ma Qmat yo nr. er ı ı ta- man ar a azerle Urallarda- d ld h b - 1- arı • 

f ı b k d
. k" · e yapı ıtı a er a uımıştar 

htlrriyete kavntaoak veyahut neticesinden Joıacak i•leri ponların tehdidi altında bu- ra ta ıa er vermeme te ır. 1 yeuı petrol kuyularından Çiftlere te v 'b' ' . . So ti " M k . '( d ,.,ıı D e meıut ar 
,utık lngili• tahakkümü al-• belirtmektedir. luodugunu ilAve etmı,tır. •Je ere gore ay opun ve ıstı a e ewyorlardı. yuva kurmalanaı dUeıiz. 

hududunda 
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Ecnebi 
paraların 
vasati çek 
fi atları 

1 Ağu~to~ 19~2 tarihinde 
31 Ağr:ıstos 94:2 akşamına ka
dar itibara alınması lAzım ge 
len ve borsada (kote) olan ve 
ya olmıyan dövizlerin vasdti 
tiatları tespit edilmiştir. 

Sterlin 528 kuru~. dolar 
130,8725 kuruş, 1 viçre frankı 
30.41 kuruş, P t.zeta 12,91~5 
kuruş, t veç kuronu 31,0925 
kurıış. Rubi !l9, 10:175 kuruş 

tur. 
Registermak 24,2389 ku 

ruş, Danimarka kuronu 26, 
4542 kuru~, Norveç kuronu 
28,7983 kuruş, Arnavut fraıı
gı 41.64:32 kuruş, Hong kong 
doları 32,6800 kuruş, itbalU 
için Arjautin pezosu :12,6800 
kuruş, ihracat için ise 3~17318 
kuruş, Riyal 7, 3970 imruş, 
Ruble 24,6830 kuruş, Çek kn 
rouıı 5,2181 kuruştur. 

Burıdau h:ıoka Mısır lirası 
536,29 kuruş, Klbrıs lirası 
522,88 kuruş. Filistin lirası 
522,88 kuru~. lrak lirası 522, 
88 kunıı. Paris üzerinden Su 
riye lirası 59,21 kuruş, Lyon 
üzerinden 58,10 kuruştur. 

Cumhuriyet Merkez Ban· 
kası altın alış rayici üzerinıien 
altm sterlin 1023.89 kuruş. 
Londrada altın rayici üzerm
deıı altın sterlın 1028,30 ku
ruş, Cumhuriyet Merke7. Ban
kası altın rayici üzerinden al · 
tm Ra yşmark 50, 12 kuruş, 
Cumhurjyet Merkez Bankası 
altın rayici üzerinden altın 

Pengö 36.80 kuruı, Oumhu
riyet Merkez Bankası altm ı a
yici iizerınden altın lsviçre. 
frangı 28,32 kuruş, Loudra 
piyasasına göre bır Hint Ruh 
yesi (Bombay) mukabili 17.96 
Penidir. 

lbracatta Ra y~mark mu 
kabili 50,50 iıhalMta 50,76 
kuruıtıır. 

Pirina yağı 
ihraç fiatı teabit 

edildi 
Ticaret Vekaleti, Pirina yağı 

nın uııarf ihraç fiatını tesbit ve 
alikadarlara tebliğ etmiştir. As
gari ihraç fiatı fop İzmir kapı11 
85 kuruıtur. Maktu fon kiloda 
7 kuruş 75 santimdir. 85 kuru
tun fevkinde yapılacak utıtlar 

dan yüzde doksanı fona ayrala
e•k ve yüzde onu da tüccara 
bırakılacaktır . 

Lisansı alınmıf veya alıcının 
btimzacına aaavafakat cevabı 
verilmlt olan tacirin, bugioe 
kadar (8.8.942) de yapılmış olan 
ıatıtları 10.8.Y42 Pazarte•I günü 
aktamına kadar ihracatçı birlik 
leri umumi kitipliğlne te1cU e• 
dil mit olmuı lazımdır. 

Gavur dağında 
mantar bulundu 

Ankara - Adana ile Antak 

aşe işl~rinde 

Ticaret odalarına 
verilecek vazifeler 

Ankara - Ticaret Vekaleti 1 ve İıtanbul Ticaret Odaları da 
nln verdiii son kararlar üzerine büt~eleri nlıpe~inde teşkili~ını 
mahalli belediyeler ve Ticaret J genışleteceklerdır. Ankara Tıca 

Od 1 d 'f ı t rettu-p ret Oduı, Jıtanbal ve lzmir a arına a •azı e er e T' 
tt'ğ' ı· d B l diyeler ıearct Odalarına niıpetle daha e ı ı ma um ur. e e • d • . . 

Ticaret Vekaleti talimatına göre ar bır kadro ile ıdare edılmek· 
. b 1 1 d le idi. 
ışe atamış ar ar. 

T O t h il 
Ankara 1 icaret Oda11, lzmlr 

icaret dalarına a m l j . 
d · ı k . 

1 
• . • b' t 1. ve .tanbul tıcaret odalarına yaz e ı ece ış er ıçın yenı ar a l· 

h 
' 

kt d Ön- dığı bir yazıda bu odaların tim· 
matname azır aıım• a ır 5 • 

d 
•1 c k . diki teşkilatını, kadrosunu ve 

ren iğlmizc göre verı e e yenı 
i l . .. k 1• Ticaret Od ırördüğü işleri sormuştur. 
t erı gorece 0 an d a Bu odalardan ahnacak ma• 
tarının daha fazla raıı ıman alı· 

nabilecek bir hale ıretirilme.i 
lümat, Ankara ticaret odasının 

teşkilatına yeni bir .eçhe ver· 
için teşkillerinin genitletilmesi meğe yarayacağı gibi, İltanbul 
Ticaret Vekaletince mukarrerdir i ve zmir ticaret odalarının da 

ite, Ankara Ticaret Odasın· yeni va:ıifelerlnin neler olma1ı 
dan baılanmıştır. Sıraılle İzmir lizımıreldiğiııi göıterecektir. 

Askeri ce.za kanununa ek maddeler 

Rüşvet, hırsızhk gibi suçlar 
için idam cezası da verilecek 

Radyo 
Türkire Radroeo 

ANKARA Rıdroeu 

Oareamba - 12.8.19'2 
7.30 Proaram te memleket &Bit 

7.32 
7.40 
7,55 

ar arı 
Vıloudomuıu çahıtıralım 

Ajanı Haberleri 
Müz.lr: Redro ealon or
keurHı (Vı oloniıt Necip 
Aelın) 

8.35 Etin 11ati 

12.30 Program •e Memleket saat 
ar arı 
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Gayrimenkullerin cıçık artırma ilanı 

Mersin icra memurluğun~an; N °· ~Ü~1 
Alacaklı: Tüccardan Giragos Karacaoğlu 
Borçlu: Mecit karısı Mediae 
Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne oldu. 

ğu, (3) hektar 00095 metre murabba tarlanın nısıf hi11eai olup 
itbu tarlanın halen içinde (400) adet meyveye binmif Yafa por· 
takalı ve C400) adet limon bir senelik aşl ve (200) adet muhtelif 
eıçarı müımire Ye kıımen tarla olup nuıf hiısesi 

Gayri ınenkulun bulunduğu mevkii, mahallesi soka{! ı No. 1 u 
Mersinin Çarkçılı köyü kızıl seki mnkii tapunun Mayıı 942 

tarih ve cilt 58 1ahife 42 No. 28 
Takdir olunan kıymet: Nısıf hi11e onbeş bin lira 
Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat: icra daire r. inde 2·9· 

9ı2 tarih Çarşamba gQnü ıaat on. 
1 - işbu gayrımtnkülün artırma şartnamesi 13· 8 942 tarihinden 

itibaren 942 · 10:i7 No. ıle Mersin icra dairesilllfl mua;ıyt11 numaıa
smda Jıerkesin görebilmesi İfİlı afıktır. ilanda yazılı olanlardan faı/a 

malumat almaklsliyenler, işbu şartnameye ve 942-1 037 No ile memu 
riyetimize muracaat etmelidir. 

2- Arıırmıtra iıtırak iQ ı o rukarıda razılı k ı rme Ll u rüıde 
7,5 niabatinde per tera mılli bir baokanıu temrnat mektubu 
ındi edilecektır. (124) 

3- ipotek sahibi alacaklılarla dilfer alakadarların ve irtifak hak 
/Cl sahiplerinin gayri menhül üzerındeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair o/an iddialannı i~bu ildrı tarilzindm itibartll 20 gün içm 
de evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimlze bildirmeleri icap eder 
Aksi halde haklar~ tapu slcilile ile sabit olmadıkça satış bedelinill pay 
laşmasından hartç kalırlar. 

4- Oösterilen günde artırmaya iştirak eden artırma şartlla 
20 15 Radro aaıete11i meslnl okumU§ ve lüzumlu malflmat almış ve bunları tamamen 
20 45 Müzik: Bir mırı öQteni· kabul etmiş sayılırlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri mellkul üç defa balrıldılctan 
yoroı. Haftanın marıı 

21.00 
sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muham 

Ziraa& taktimi men kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz ı•eya satış isteymin ala 

Ankara - A~keı i ceza k~ oluııırn ıneııfaatin iki mislin- 21•10 MQzik; Fasıl bereli pro· tatma ıüchani olan difır alacaklılar bulu.ıup ta bedel bunları,, 
rıuuuna ek karıuc; reHmi g11ze 

tede neşredilerek rcoriy6t mev 

kiiue g"irmiştir. Kuıanuu met 

ni şador: 

den az oJamaz. 

B. - Vahim 

ıramının ikinci kumı 1 o ıayri menkul ile teminedilmlş alacaklarınm mecmuundan fazlo)'a 

hallerde. ~1.90 Konuıma: (At •~ epora çıkmazsa en çok artırollm taahhüdü baki kalm4k üzere artırma 011 

dair) f!Üll daha temdit ve onunçu [!Ünü ayni saatte ı•apı 
;;ıüm cezası biikmoh .. nor Mü ·t· laca/t arttırmadı. bedeli satış is/epenin a/acalfma rüchanı olan difer 

ıı • Tanınmıı opttret alacaklıların o gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan 
sn

9
lardan bnırnJe gelen veya lerdeıı ıeoit proanmı pi. fazlava çıkmak şartiyle en çok aruırana ihale edılir, Börle uır 

21.45 Memleket nal ararı bedel "ide edilmezse ihale raP ıl amaz. Ve eaııe ta l ebı düeer. 

O. - Bu maddede yazılı 21.46 

1 - A. Mevkalade halin , 
hnfmlü ka~clol onan zarar: ha- 6- Qayrl men/tul kendisine ihale olunan kimse lhrhal vty:ı 
fif i11e A. fıkruıııa ııöre bük ajanı hllberle.-i bor1alar verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feslıolunarak kt11 

t4eferberligi:ı ve) a harp hali. 

nin de t'tmı aıüddetiııce aRke-
ri bir bizmt-t yaparken Milli ınedilınf'&İ Hhım w~ıen mo- 22.50 Yarınki Proaram •e disinden evel en ytıkstk teklifte bulunan kimse arzetmiş oldulfu bedtll ... 

Müılaftla vasıt.alarına. veya vakkat l\ğır bapi.- ve para ce kapanıı. almağa razı olursa ona, razı olmaz veyabulunmazsa hemen 
askeri ilıtiyıı,c;lara taallOk zası yarıya, pek az ise üçte on beş gün .müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana iha 

l le edilir. iki ihale arasındaki fark ve geçen günler içiıı 
eden taahhüt, imal, inşa. alım birine indirilir. S yüzde beşten hesap olunacak faiz ve dıier 7.ararlar ayrıca 
11a.tıın, teıtlirn, te~ellüm, nakil, Madde 2 - '1!"'6vkalllde ha 8tlllk 0V hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
nınbafa.za veyıt. tevzi, yabat liu. ırnferborligin veya harp olunur. icra itlAs K. Madde (133) 

Altı dört oda, ii&tü S oda Yukarıda aôı\erildicti ıekilde İcra memarlLAu odasında iel u celh, sevk ve ın oayeııe gibi halinin, devamı müddetiuoe 

işlerde zimmet, ihtiliR, iı ti- Mılli uıiidafaa vasıtalarına 

kap, riişve t v6ya bırıuzlık, vey" askeri ibtiya9lua taal
ırnçlarrndırn hirıni i~.ı lıyeııler, iftk etlen i~lerde bnımai ka
on itent11\etı aşağı olmamak nunlara gör6, kendilerin~ tev 
üzere a~ır lıap i~ veya müeb- :li edilen vazifeleri yaparken 
bet agır hapis cezal'ile birlikte , bn kanunda yazılı saçları iş 

bf~yüz liradan ıtşagı olma- liyeıı a11keri olmayan şahıslar 
mak üzere agır para cezaRile hakkında da umumi mabke

cezalandırıhrlar. Şa kadarki, melerce bitinci maddede ya. 
para cezafilı hi9bir halde temin zıh cezalar tatbik olunur. 

- &. - - --------- -

~eden terbiyesinde Amatör 
faaliyeti genişletilecek 

Ankara - Şehrimizde top· çalışacaklar ve Salı günü tekrar 
lanan Beden Terbiyeıi latişare istişare heyeti toplanacaktır. 
heyeti, ıporun esaslı bir şekilde Şimdiye kadar varılan neti· 
plinlaştmlmaaı için gerek kulüp ccJere göre, beden terbiyesi ll>Ü· 

lar tarafından, gerek1e milteha1· kellefiyetlnin bütün yurda teı 
ııs1ar tarafından hazırlanan tet· milinden vazgeçilecektir. Diğer 
kik raporları Gzerinde görüşme• taraftan kulüplerlD kallundırıl
ler yapmıt ve ayrılan iki tali; muı için elden ~~len her fey 
komlıyon, bu raporlardaki meı· yapılacaktır. Amator faaliyetin 
eleleri ta1fiyeye batlamıttır. Bu I gcnitletiloıeıi de kararlar •raıın 

1 

komiıyonlar pazarte1iye kadar dadır. 

istanbulda kurulacak 
yeni fabrika 

Ankara - Sümerbank umum maf yapılmak ıuretile dabllde 
müdürlüi6 Romanyadan bir pa· imallerl mClmkün olacaktır. Ve. 

mutb•hı, apteıanesi, aalooo ilin te gösterilen artırma eartnameei daireeiude eatılaceQ'ı ıUhı 

olan, eleHriği ve '4Dyo bolu· olunur. 0049) L 
nan k ı.. pıl arı "yrı bir ev sa

tılıktır. l\Iahmudiye mahalle
sinde Ooınboriyet okulu ar
kasındadır. Taliplerin Kay

makalll oglıı Gölıekin Hay-
rıye müraoaat1arı . 

(1038) 

H~rita, Plin, Ma~inı va 
inıaıt Resimleri 

Tecrübeli bir Re11am 

tarafından kroki üzerine 

ebyen fiyatla Harita , Plan , 

Makine ve iaıaat resimleri 
1 

yapılır. ldarehanemlze m•· 
raeaat edil111elidlr. 

12 den 16 ra kadar mO· 

eeeesaUa oalıeabllir. 

Doktor 
Hayri Ozban 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
sineması ittisalindıki mua· 
veoehınesinde hastalarını 
eskisi gıbi kabule baılamıı
tır. 

PHILIPS ..... 

T.i~: 759 ~ 

çavra fabrika11 satın almıştu.Bu 

fabrikanın bütün aletleri ve tez. 

gihlan ıökülmeğe ba~lanmıştır. 

rilen mütemmim malümata röre 
bu fabrikanın önümüzdeki •ene 
nin ilk aylarında faaliyete geçe-

ceği umulmaktadır. l s....-----------..1 

Temamile camdan mamul yeni c;istem lam· 
balarla mucehnez bu radyo ıle neşriya t ı 

dırılemek fevka lade b r ze·.tl..tı r. Sır ra dyo 

ah izesi iç in ş ımd ıye kadar tahayyul ed ile n 
renni evsaf Phılıps'ın 759 A modelinde 

cem edilmış bulunuyor Ç ok ınuhim yeni· 

tiklerine rağmen b u ahıze nın f ıa t ı fev k~· • 
ya arasındaki Gavür dağı or· Ankaradan ıiden bir Türk 
manlaranda bir nevi Hçh meşe _heyeti bu ite nezaret etmektedir 
ağacı bulunmuttur, Yapılan tet- Makineler ıökülür sökülmez nak 
kllı:at bu ağaçlardan birinci nevi 

line batlanacaktır. Bu fabrika 

• 
1 1 

lçfll Valiliğinden; 

iade ucuzdur 

n 
mantar istihsalinin kabil oldutu 
nu ortaya koymuıtar. 

Bu mıntakada derhal bir it· 
letme kurulmuştur. İ•tib1al edi• 
len mantarlar Avrupadan gelen 
)erden kat kat üıt6ndür. Güm· 
rük ve lnbiurlar Vekaleti bu 
mantarlara alıcı olduj'uau alaka 
darlara bildirmittir. 

Defterdarda kurulacaktır . Kuru· 10 lira maaıh Vil~yet Daimi Encümen katiplili için 
~:~~:dı~~rln hazırlıkları yapıl- müsabaka imıiham ile bir memur almaca•ıır. Taliplerin 

memurin kar1umınun 4 üncü m!!ddesiodeki şutlara haiz 
Bugine kadar harice 1evk 

olmaları va belgelerini beraber getirm~leri IA;.ımdır. 
edilmekte olan pıçavralar bun-
dan sonra hükumet tarafından imtihan 18 8- 94,2 günü saat 9 da Daimi Encümen 
mübayaa edilecek, iplik n ku· odasında yapılacaktır. 

lçel Acentası; Selvelli Ticarethanesi 

i eui bhrain Matb,.uında BaıtılW.l\tll 

-


