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ispanyada tuğyan 
Katalonya ue Barıelon sular 

altıntla, 400 ölii var, hallı 
ar lııaldı lsıanbulda saat 5 ten itibaren halkm sokağa 

çtkmasl menedildl, faaliyete saat 7 de geçildi Madrid, 20 (AA.) - Tufanı 
andnan yaimarlar Katalonyada 
tuğyan.&.m sebeb oLnu§tur. Barse
londa .,ağı mahaller au altındadır. 

Adalar, Beykoz, Kadıköyde niifus sayımı 7,30 da, diger kazalarda 
7 de başladı, Begotlrmda aparll.RUln kapıcı/arına akşam tebligat 
yapılmadıgı için ktıpıların geç açJması güzünden sayım 7,30 da 
başlıyabildi, Fatihte, 8,30 da bir dotum vak'ası oldu, derhal ebe 
gönderildi, Yuşa tepesine otomobil çıkamadıgından memurlar 
hayvanlarla gittiler, Kavakta fırtına oldugundan evvla buradaki 

Son baberiere göre 300 ila 400 
kiP boiulmuflur. 

Perpignan, 20 (A.A.) - Doğu 
Pirene.inde büyük tuğyanlar m~ 
him hıuarlara aebeb olm\lfhır. 

T elgmf ve telefon hatlan bozul
mtt§tur. 

Prpignan şehrinin brr kısmı elek
trik hatlarının bozulmasından do
layı karanlıktadır. Birçok evler yı
kılmJf ve halk ekmekaiz kalmıştır. 

merakibin sayımı yapılıyor, vesikasız dolaşan 3 kişi yakalandı 

, 

Blum ve Reyno suistimal 
suçile itharn ediliyorlar 
V.idıy, 20 (AA.)- Leon Blum, 

Rion mahkemesi tarafından başve
kil olduğu sırada vazifesini suii!ti
mal etmekle itham edilmi~tir. 

Mahkemeye eeki başvekil Paul 
Reyno hakkmda da hazine aleyhi
ne aniistimal suçundan tahkikııt ev-

rakı ~elm,;.;_~=--·r_. -----

Mu.olini Fiumede 
Nevyork. 20 (AA.) - Roma

daki bir Arnerikah muhabir tara
fından gönderilen yan resmi bir 
habere göre, Musaolini dün akoam 
F.iumeye hareket etmiştir. 

ingilterenin 
Bulgarisiana 

bir ihtar1 
Eden Türkiye ve Yu· 
nanİstana gelecekmiş 

Roma 19 (AA.) - D. N. B.: 
,.. -· . - - . _ • ._ Stefani ajalUlnm Sofyadan öğ -

•\.. Sayım ant~6Uii.a S.~ meydtmmtn hali rendiğine göre İngiliz harbiye nazırı 
'Dmtımt nfttos .sa.yliiu · ~tU~nrd ~ tıun1ara hücmn etmiş, ba edebilmesi için sütçülerin saat 7 ye Edenin Mrsıl'<lan Türkiye ve Yu -

46n tamamen itmal it ve pb.h1la:2eıı flı:ı:Dlann önü çok kalnbalılt kadar sütıcrini ~ıtmnsına mü,aa,. nanistana gidece!ine dair şayialar 
~bütün mm~ bu a.Joımupıır. · de edilmiŞttr. dolafiTlaktadır. 

Bn Abah saat, 4 ten itibaren polis, Gazete müvezzileri de sabah saat Bulgarİstana gelince, İngiltere 
ıllılttır· · jaru!anzıa. piyade Te süvarl mOfreze- 7 de Vılayet blna.sında toplanmış ve ?ükO:U~ti, Tü~~yedeki büyük . elçi 

lf:a21on bugüııkü lhtiyaçlftnru tam;. leri soU,tiaıld:a balkın d~ı çıkma_ sayımları yapıldıktan sonra şehrin ıle goruşmek uzere Jstanbula gıden 
~ bnkfin Termek mak:sadile dün bU- sına mA:ni olmak özere icab eden ted- muhtelif semtlerine da.ğllarak gazete- Sofya. elçisi V&Sltaaile Bul~ar h~ -
t.tn dükltfUı ve ma~zalar saat 23 e birleri alm~. Vilayet merkez sa- lerini tevzi etı:neA"e bqlamUJlardır. ~~etme .~nver devletlerı lehıne 
kadar açık alımştır. Dün bilha.tsa ı yım bürosu saat 5 de faaliyete ı:eç- Saat 7 den ittbaren sokaklarda 7&1- ıt~~ ettıgı h~ ttı ~a::~~tten. d?la~ı 
baıt ekmek ihtiyacını tcmiu edobil- ~. Halkın süt iht:Aya.cmı temin (Devamı 3 üncü sayfada) kat ı memnunıyetaız~g1n~ bildmn~ 

~ ____ - .-. - - - __ .-. ___ .-. .-. - _ (Deva:ını S uncu sayfada) 
~4V4V·~~ 

.. Sayım bir anayı senelerce NÜFUS 
SAYIMININ 

r··-.. ·--········ .......................... , 
1 Askeri vaz i yet 

TARİHİ 
evvel kaybettiği 1 Iki taraf da Sovyet 

! Rusyayı · iknaa 

Bugün, yurdumuzun her köte -
ev adına kavuşturdu ~ çalışıyor 

-nıde cümhuriyet rejimi altında ü - • d 
~cü umwnı sayun yapıldığı .,ra- Bundan evvelki nüfus sayımı günün e 

y AZA...'i -----. 

Emekli getHn'al 
~. tarihe kı~ ~ir göz atar~ sayı - geçen şayanı dikkat bir vak' a 
,lnın mentelennı araıtırmagı fay - H. Emtr ErkHel 
daL ve anteresan bulduk. c::_ d '~ 'L d ı 

a.. 1 - L tle · · ••f L E~= ..-u a~aa a sayı -
nııem cı&;e rının nu u. ıı;.e• <:auu _ ,_ B 11 L 

"--"-- 'rt •• w L 'ht' ·ıL •• ffi&&.UryiZ.. Of yı ııı;. 
·,..,.g ve ~~ ı ıyacını ı ıı;. on- ı . 
~ eaki Onliler hiaaetrnit ve :-Aili.d-l b!r. artış .t~unun 
'l.tı 12 00 aene evvel bu iııe teıeb- bazı geruş umıdlere 
büs etmi,Jerdir. ~ 1 götüren yolu üzerinde 
. Daha eonr~lan, tekrar nıiladda~ 

1 
ne~. ma~d~ ~e ma

~el olmak üzet"e, Avrupada eakı nevı ııuvenımızı art • 
~ahlar vergi tarhı ve ötür tah - tıracak canlı ve heye
lili için umumi sayımlar teı.ib et - canlı biT faaliyet için· 
~erdir. Eski Rom&da yapılan bu de bulunuyoruz. 
~~ar esn~~ında: yalnız ~lkın .a- Yerü sayım yapı! -
Cfecbnm teabıble kiiayet edtlmemış- ma51 mevzuubahs olduğu glioden -

(I>ev.mı 3 üncü sayfada) beri, her aayım lafı geçişte 5 sene 
evvelisıi hatırlıyorum. 

illi Şe 
Ankara 19 (A.A.) - R ei!i

cümhur lernet lnönü Sergievin
de açıhnıt olan ve Y ozgad li e
ei talebelerinin eaerlerinden mü
rekkeb re!İm sergisini bugün 
ziyaret etmi~lerdir. 

Milü Sef sergide te hir edil
mekte olan eserleri nlfıka ile 
t.etkik ederek talebeJerimizin 
başanlanndan dolayı lise TI'&ÜD 
öiretmenine takdir ve memnu
Ziiyetlerini beyan etmitlerdir. 

1935 nüfus sayımında Abaray
da, baaık, çarpık ve harab bir eY.. 
dekoru içinde, şu vak'a geçti: 

Sayıında, bu evin bulunduğu so
kağı yazmak üzere bir genç tavzif 
edilmii!ir. Bu genci tanıyorum. A 
naswu, babasını pek küçük ya,ta 
kaybetmiştir. Müşkül şartlar içinde, 
pazarda limon satarak, bazan ga -

yaparak hayatını 
.~e?l!*- devam ediyor, 

baunıyordu. 
bitirdi. Et 

.....,~~ğu elbir-
. Bugün 

~~~~- mi:ibim bir 

.... çler ittifakının Sovyet 
U Rusya aleyhinde olduğu 

hakkında dünya basınında çı - 1 
kan türlü tefairler üzerine Rus J 
(Tas) ajaMı, Almanyanın böy
le bir ittifakın akdolunacağın - 1 
dan Sovyetler Birliğine daha 
evvelden haber verdiğini bil -
dirrneğe lüzum görmüştü. O za. 

Delikanlı &nne!!ile babasını Mılli man akla şu suaJier geliyordu: 
Mücadelede kaybetmi~tir. Köyleri Acaba Almanya üçler ittifakı-
diişman tarafmdan ezilmiş, o her - nın akdolunduğundan ne ka _ 
cümerç arasında anasını kaybetmi.o, dar bir zaman evvel Sovyet 
babaSl ancak onu yakalayıp mu • Rusyaya haber vermiş} ı Ona, 
hakkak bir ölümden kurtarmı,_ köy- dü§i.inmek ve muvafık görüyor-
den kaçmıtlar .• Fakat babası da, iki sa ittifaka iltihak etmek için ka
köy sonra onu köylülere emanet e- tl fj bir zaman bırakmış mıdır) ı 
derek, çarpışanlann safına iltihak Yoksa ittifakın imzasından pek 
ctmiıı .. gidiş o gidiş .. İşte hayat de- J az evvel, mahza nezaket olsun 
nen oyunun, Aksarayın bir köşeııi 1 diye mi. bir malumat verilmi~ -
ne fırlatıp attığı, bu çocuktur. tir} 1 Şimdiki Alman - Rus mü-

Sayım günü, kendisjne isabet e- nasebetlerinin içyüzünü anla • 
den mıntakayı yazan delikanlı. mak için bunlan bilmek ehem -
bahsettiğim, harab ve çarpık eve miyetli olmakla beraber maa • 
uğruyor. Evdekiler birer birer yazı- le!ef ~mdilik mümkün değil • 
lıyorlar. Karpna çıkanlara, deli _ gibidir. 
~L. aonı.yor: (Devamı 3 ÜDcÜ sayfada) 

(DM'aml 3 ünoii Gaıla4a).. . '\........ ........................................ -" 

Ingiliz ba§vekili Çörçil harekatı takib ederken 

iNGiLiZ HAVA Almanya ve 
• 

Ingilterege • 

KUVVETlERI 
RODOS ADASINI 

BOr~ BALADI 
gapılan son 

akınlar 

İtalyanlar hafif hasar 
olduğunu bildiriyorlar 

Kiel ve Hamburg tekn 
bombardiman edildi 

Roma 19 (A.A.) - lM numaralı Londra 19 (A.A.) -Hava 
tebliğ : zaretinin tebliği: 

Do~u AkdeniZinde tayyareleru:ıtz Havanın fenalığı, al~k buL 
blr kafileye retakat etmekte olan In- .. •. 
giliz harb gemilerine hücum ederek ve buz husulunu kolaylaştıran 1 
10000 tonluk lbir kruvazöre isabet ıc.ay. prtları dün gece bombardıman 
det.mlşlerdir. yarderimizin harekatını zorla, 
Düşman tayyarcleri Rodo.s hava mıştır. Bununla beraber Kiel 

meydanlarınıı birkaç defa taarruz e- Hamburg deniz tezgahları boJ 
derek bir kişinin ölmesine, 2 ~in Janmıt ve Luenen alominyom 1 
yaralanmasına ve binalarda hafif ha- nhsile Dortmund fabrikasınet 
sarlar vukuuna sebeb olmuşla.r:lır. Ouisburg nehir limanında yana 
Tayyarelerde hiçbir ha.sar vultu.ıı. gel. çıkarılm§!tır. Schwerte, Osnal 

memi.ştir. ve Dortmundda marşandiz Ir 
Hava teşekkilllerimiz Marsa Mat - d · 11 diL 
h El r..o.'ba M te Da .,..,.,ft ve emıryo arına tı:ıarruz e ru , _..,..., , a n guş, ., ........ ve . B h kA · • '- ed 

B. Ak •t'd d" ha tır. u are ata ıştıra.ır;; en 
ır ..... usmeı e u.şman va mey -

danlarını ibombardnnan ederek .Jözle yarelerimizin hepsi salimen d 
görülür hasarlar vulru& getlnnişlcr - müşae de keşif uçuşu yapan biı 
dir. (Devamı 3 ü.Dcü sayfada) yaremiz dönmemiştir . 

-
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CUmhuriyet bayramanda 
mahkümlar affedilmeli mi? _ 

Avukatlar ikiye~ 
ayr1hyorlar ' 

Bir kısmı affın şiddetle aleyhinde, 
kısmı ise bunun faydalı olacağına 

Şehrimiz hapishane.inde bulu. : 
nan mahkum ve mevkuflar Milli 
Şefe bir ariza ile müracaat ederek, 
cümhuriyetimizin J 7 nci yıldönümü 
münasebetile aflannı taleb ettiler. 
Ankara cezaevi mahkiimları da bu 
harekete imtisalen Millt Şeften ayn 
ricada bulundular. Mahkumlar, bu 1 
mektubda çekb1deri derin ıztırabm 
kendilerini ıslah ettiğiıü söylemekte 
ve aflannı dilemektedirler. 

Bu talı-bler bazı muharrirlerixni - Hasan Hayri 
zin de alakalarını celbetti, ınah -
kumlar lehine bir takım fikirler ileri yen cezasını çekeceğini 
sürüldü. Bu yolda bn lıyan neşriyat çekmelidir. 

devam ediyor. Avukat Sadi Rıza 
Acaba talebın kabulü faydalı ne- - Affın. her akla 2eıauıı.ıı 

ticeler do~mbilir mH •. Bu ciheti lm h E Afl k 1 yapı ası tu a tır. ann. 
şehrimizin tanınmış a~ ·at arı ~ra- isti!naiyeler sonunda 
Sında bir anketle tesbıt etmek ıste-

bl d doğru bulurum. Mesela, 
dik Aldığımız eeva arı, aşağı a . Jd ·· .. .. d 

· yetın onuncu yı onurnun e 
bulacaksınız: • lunan affı umumi gibi. Arad 

Baro reisi Haıan Hayrı Ta'! yedi buçuk sene geçmcdi. A 
diyor ki: za mahkemelerinde henüz 

- Af. her halde iyi bir şeydir. rüyet davaların müruru zam 
Fakat, ayni zamanda adli kudreti lan gclmediği bir sırada, bt 
sarsan, zayıflatan bir §ey. Sebebsiz af Hanına, tnrııftar d.~ği~m. 
aflar doir'l deiildir. Kabahat itti- <Devamı 3 uncu •a 



C ya tan"'hinin hu çok mülıim 
a le, bugün Türk nüfusunu 
~t yrtin elile iiçündi defa aa-

d k lh!erimizin hütün sami -
ıl t~m~nni ed,.1im ki. bu -

ı~ olduğunu gö~ 
ıt.) ak olan n6fusumu:run bu 

j en78!1Z~a 'Ve mÜtemadi -
am ,..t<-{n 1 
MUHITTIN BIRGEN 

Bu prtlar dahilinde, analığının 
eTinde daha ziyade kalamıyacağmı 
anlamışb. Arhk yavaJ yavaf kend._ 
ııini walı:ale baılıyorlardı. 

(Alk. -w•) 

Sözün kısası 
.__.,._ 

Kabahat ne onda, 
Ne bunda_. 

E. Ekrem Tala 

35 kurutluk bumayı 100 
kurnıa aabnlfl 

S adak ai F ı br 

Ltanbul Müitiliğindcn: 
En iyi İyi Son 

K. K. K. 
Buidaydan 23 20 ı 7 
~adan 40 34 27 
üzümden ıı7 ı 00 84 
Oiynnet İşleri yilksek ~indcn 
verilmiŞ olan fetva mucihince Sa
dakai tıtır ve zek!ıt ile miıkellef 
olanların TÜrk Hava Kurumuna 
yardımlan ve bu suretle Ana -
yurduınııza. hizmette bulunma.la. -
n lüzuma ehemmiyet.ıe IlAn o.ıu.

nur. 



tJctı-'; N e k ad ar nüfusuna: 

tt.' .. J\ınan baymı kerem 
~ "iiliQum olMydı bruaJa 

OltırırrJam1 

lfc st m 

Sayım gününde: 
Sayılanlar •• 

a ihti ar yapan bir ~~~~;Q-E s Nüfus sayımı sabah 
.. r ma u o u açı?n::av!i\knh:idis: h r yer e ş adı 

- Acaba gizli bir nülcu 
mal 

Türkün edebi kahranı n· 
lık destanı 

Türkçe sözlü - ~arkılı mu 
milli ve askeri fılm 

Ş:lrkılan yapan ve hazırlı 

SADETTIN KAY AK 

m 

Ezeldenberi k.a.hramanlığı cıhn.nı 
samn Türk ordusunun yenilm 
kuvvet. ve kudret.ini, Türk aske
rının hi~!r kuvvet ve sililli kar
şısında ~ilmcdı~ini bu filmde 

göreceksiniz. 

Bu hafta R Sinemasında 

~k i.stikW.ine temel taşını 
koyan ka.y:m3kam MU STA
FA KEMAL'in bu filmdc Ça

nak.kale.nin nasıl geçi.me.z 
oldu~ isı* ettifinJ beye-

canla seyredecekslnb;. 

Char'es Boyer ve irenne Dunne 
tnalmda.n ya!ratıl3.D ve kemali takdJı1.e --

Mevsimin en bilyUk fnuwzcıı sözltı qk filmtni gör:lln{lz. 
Sua.reler için yerlenn evvelden aldınlması rica olunur. 

2 TÜRKÇE 

Bu !ilmdo !Şidecdl.nlz şiirler.n 
g{iftelerini: VECDİ iBINOÖL 
SADETTİN KAYNAK n! AŞIK 
V ANLI EMRULLAH tnrnfı dıın 
hazırl aıtı gibi gene bu mmde 
NAMIK KEMAL'in tEY GAZi -
LER• ~arkısile MEHMET AKİ 
tEY BU TOPRAKLAR İÇİN 
TOPRAÖA D()şMt}Ş ASKER:t 

şarlerinl de 

SÖZLÜ FILM 1 
BUGÜN 
PEK 

Sinem"sındıı birden gösteriliyor. 

• 
• 

Seanalar: 

Biiyük Taklidli 
KOMEDI 

TÜRK ÇE SÖZLÜ ve ARAPÇA 
ŞARKILI DRAM 

2 de Zorla Tayyareci; 4 ele Lekeli Kadın; 6 da Zorla Tayyareci; 7.45 de 
lekeli Kadın; 9.45 de Zorla Tayyareci. 



Romatlzma 
Siyatik - Nevralji - Loınbago 

Ütfbnr6:\esı mOtevellit bütün alniara ka111 Salifor sOriinOx. Vücudti 
kwlraxa.k eoiuiun ciğerlere i§lemesine (Zatürrie) ve (Zatiilcemb) 

gibi teb.lilteli ba.Nalıldarın ba~lamıuma mlni olur. 

Milli Piyango İdaresi İst~nbul 
Direktörlüğünden: 
Balloetapıd& · dördüncü Vaklf hanı altındaki MUl1 ~ İdal'e!i 

İatanbul biir081lnun istk:aniıdaki mahal (eM:! Vakıf Parala.r Mödürltltil> 
tı.smen tiralık.tır. 

'1'1ı.l1bJıerin ayni mahalde Mi1l1 Piya.ngo ~ Barosuna ~ mtı -
racaatıarı. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Istanbul Şube
sinden: 

P'ral:ııı!ıD lnOOi.Çinisine aattıtmuz afyon& muknbll tahakkuk eden &186,3/4 
8tedilalit t.a.ku bakJamrzı a.tacatımmc:b.n ~ ob.nla.nn Sirkecl Liman 
han oa tatta ofi.slmize 25.10.940 CUma glb:ıtl attamı a.&t 17 ,e kadar 
mtlraııcaaUa.n 11mmıu DAn olunur. cl0075ı. 

Her eve 

Uyandırıcı 

G 
Lizlmdır. c- satrif ftl sattam mahlei.U 

ftJDklerde :reDi modeli: 
No. 403 Beyaz mineli 5 lira 

Ta§ra<lan siparif vukuunda. posta 
nwın.tı olarak saatin bedellle ber&-

-------------------------------------------------- ber = ~ gwoo~etidk. Bu "

Kadıköy Vakıflar DirektörlügU ilAnları 
şae - Yeniköy vakıllar onn&nlannın ~sen~ a.i<1 !>irinci mattam. 

dan imAl ol&maeak lT., kental kömür açık art:tırmı;ya çıD.nlmlftır. :bıa.ıe:si 
t-11.940 Pua.rtesl gtlni aaat 14 ded.lr. istetıaer 85 ııra &O .ktı.ruf munkkat 
temamat ile Kad.ık.öy vakıflar mti.c:Hirltiltine müracaat.ıarı. (9899) 

Fennin en son ica4ları ve ~ 
meCıodlar sayesinde imal edilıd.lli için 

SAATLARI 
YilkBek derece Ba&t.lıu' sırasında olm.&kl& be -

raber fiatJan nisbeten daha ehvendir 

Tanınmı~ aaatçılarda arayınız. 
Depc:ımı: Galata, Kürekçller; Manhaym hAn 
ı inci kat No. 8 Telofon 40386 P. K. ı248 

Deniz levaz1m Satınalma Komisyonu ilanlar1 · 
ı - Tahmin edilen bedeli ı860 lira olan 186 aded bornozıın, 22. Blrl.ncl
~ NO Salı gunü saat 15,30 da ıxıza.rl.ıkla eks.Utmesi yapılacaktır. 

2 - İ:!tekliler.tn bc.l.ll gün ve saatte 279 liralık .ka.i'i teminnt makbuz veya 
banka mektubu ne btrllkte Ka.sJmpaşada bulu.na.ı:ı kamisyona müraeut
lan. (10076) • 

** ı - Beher kilosunun tahmin edUen ~li cl50.. tu:ruş olan ı.sooo kilo 
sadeyal:mın, 22/.L Te;Nı.JN3 Balı günü ll de paza.rlıtla eksiltme.sı yapı
laca.ktlr. 

2 - ilk teminatı c1687~ lira c50» k~ olup şartnamesi hergün to _ 
milıyondan parasız olarak al.ınabiUr. 

3 - İırtekllleıin 2~0 sayılı kanunda yazılı vesttaıarile birlikte belli gün 
"Ye saMte Ka8unpaşada bulunan komisyona müracaatıarı • .ıooso. 

Ankara Dil- Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
Dekanlığından : 

Fatiiltede aşatıdakf. asistanlıklar münh&ldir: 
KlAaik faolojl clAtince ve yunnnca» a.s.istanııtL 
Ingilis dil ve edebiyatı asistan!$. 
Alman dil ve edebiyatı aaistanlliı. 

Tilr.k dil •e edebiyat.ı a.NW.nhit. 
Arkeok>J i a&sta.ııl$. 

ıtııe~eki fnkültelerdcn lisans dereeeeind.e mezun olanlar veya 
ecnebt memleketlerde bu derecede diplomayı haiz olanlar ara.sından ta _ 
tb olanlar ımtauı.nla. bu vaziteıere alınacaklardır 
İmtibanlar Birinc'teşri:njn 25 inde yapılacaktır. · 
Memwin ununundaki evaarı haiz olup bu va.ziteye t.aıib olanlar ve 

•tihaıı tartlarını öğrenmek l.sUycnler Ankarada Dil_ Tarih ve Co~rafya 
f'a.killtesl Dekanlı~ miiracaat eylemcleri. a6'720:t a9829.t 

TIYATROLAR ) 
Şebir ~ 

~ dram kwn•nda 
Oündiız na.t 16,30 da 
Ataam saat 20,30 da 

OTEL LO 

22 Birindtetr:in iHO Salı akşamı 
C umuml istek üzerine) 

Ü5tad Muhlis Sa.be.hattinin 

İki bft,yük eseri 

1- Kerem ulı 
(Mızıkalı tar.k masalı) 

2 - Efenin a.okı 

atler' tedtyell göDdeıihnez. 
BİNGER SAAT MaPz;alan: 

htanbtıı. Eminönü No. 8. 

1 -GENÇLIK 
2- GÜZELLIK 

3- SIHHAT 
İjte yüksek bir kreınde 
aranan lbu mez~tlerin 

hepsini slze 

KREM PERTEY 
Temin edebilir. 

1-KREM PERTEV: Bir tuva
ıet müstahzandır. İnee bir 
it..ina ve yapılışında.k.i husu
siyeti itibarile yüzdeki çizgi 
n buruşukluklarm teşek.k.ü
lüne mlni olur. Deriyi &enç 
n gergin tutar. 

2-KREM PERTEV: Bir güzel
lik vasıtıısıdır. Oeni§lemiş 

mesamatı .stlCıştırarak cad
deki pürtük ve ka.bıırcıkları 

gklerir. Çil ve lekeleri ızale 
eder. Teni ma.t ve şeffat bir 
hale getirir. 

8-KREM PERTEV: Bir cild 
deva.sıdır. Deri guddeleri
nin ifrazatını düzeltir. Sivil
ce ve siyah nott.a.ın.nn teza_ 
hü.rüne mA.ni olur. Cild ada
leımıi besliyeret Jruvvetlen
dirir. Kuru cildler iÇin Yatiı 
ve ya4lı eı1dler için yağsız 
hususi ttip ve vuola.n va.r
dır. 

• 

hayr-~ .. -

mahsv.s /evlrt~!c;·d; 
PIYANGO PlANI 
!lu-am/ye 
IJ<iedi, 

1. 
1 
2 
4 

so 
80 

400 
4.1Jd(J 

i h-Bm iye 
m,,t filPI: 

i. INA 

60,000 
20, ()(/() 
10,·{J(JO 
~000 
1~ ()0() 

5()0 
100 
10 

iArenu;,. 
tuf41'f, 

1.. iR..q 

60.000 
20,000 
.ıo, ouo 
20,000 
81!.,000 
40,0()0 
4~000 
4tJ,()00 

80, 000 2 (6(}, (}()() 
84,568 , 480,000 

8 TI.Jt'4~/ MUKAF.if"T/1 

4 250 ~~""" 
f4,616 YEKÜN 4~2:,400 

' •••• 
Istanbul levazım Amirliğinden Verilen Harici Askeri Kıtaatı I lanları 

Aşalıda yıwlı meva.dın kapalı za.rfla eksUt.me&i. hizalarmda yazılı gün, saat ve mahallerdcki ~ ;.sa
alma komisyonlannda yapılacaktır. Taliplerin kanuni veslkala.rae teklif me.k.tuplvını aid oldulu ~ 
ihale eaa.tıerinden bir saat evvel vermeleri, oartnaıneleri komiSyonlarında görillQr. (1311) (101.2~ ..., 

OinBi miktan Tutan Teminatı İhale gün ve saati İhalenin yç•' ,.. r-

P1riJıO. 
Zeytin yatı. 

Kuru Wıııl1e, 
Nohud. 
K. J4ercimek. 
Toz te.Jı:.er. 
Yemek tusu. 
Hayftıl tuR. 
Arpa. 
Yulaf. 

48.000 
18 

187 
120 
145 
33 
79 
M 

4,560 
soo 

kilo 
ton 

• 
» 

• 
• 

:ura. Lira 

15,360 
ı2,960 

48,620 
20,400 
29,000 
12,870 

6,530 
1,680 

364,800 
28,800 

1,152 
972 

3,647 
ı,530 
2,ı75 

968 
4ı5 

126 
ı8,342 

2,160 

** 

6/11/940 
11/11/ 940 
11/11/94.0 
11/ll/IHO 
11/11/ 940 
11/11/V40 
1.2/lı/94() 

12/11/940 
12/11/940 
u;ıı;g4o 

10 
10,30 
ll 
14 
15,30 
18,30 
10,30 
ı ı 

14 
ıs,30 

________ ___.., 
Adana 
Edirne Hava. 

• 

» , 

• 
• 

Apiıda yuılı mevadm kapalı za.rna eksiltıneleri bizalarında yazılı giln ve saatlerde bizalarında JM'!'._~ 
hallerdeki a.skerl satm alma komisyonunda yapılacaktır. Taliblerin kanunl Tesik.a.larile teklif m~....

ihale aatlnd.en bir saat evvel a.id oldulu tomlsyona vermeleri. ŞarLnameleri kom.isyoıılarında görülk. 
CiDiıi EUatmenin ya.pılaca~ yer Miktan Tutan Teminatı İhale güntı w -" 

Un. 

Midyat. 
Edirne ~i ~lasmda.. 
Brzurum. Lv. Amlrl.ili. 
Erzurum L"Y. AmirlitL 
Balıkelir. 

Van. 
Van. 
van. 
Van. 

200 ton 
5320 ton 

2, 458,800 tao 
870,000 » 

60,000 • 
430,000 » 
~30,000 » 
350,000 » 
500,000 » 

Ura Lira .,..........,. 

%4.000 1800 7/11/940 ıt 
95,760 6031 6 • • ıt 

19e,704 ı475S 4 • .. ,. 
89,600 6220 6 • • ıı 

k1losu 30 Kr. 1350 7 » • ıl 
70,950 ~797,10 ı • • • 
'10,950 4797,50 ı » » ıt 
86,000 4576 ı ~ » ıı 
80,000 6750 ı » • ıl 

(1285- ...... 
Oönd1iz eaat 15,30 da 

~ saat ~.ıo da 

YALI UŞAÖI 

M1lli operet ~·perde 

Beyoğlu Balk Sint«DUU Ziraa1 VekAlett tombinalan iÇin 
Tarzanın iDUkaını: TUrkçe elediye tarşıaındald muayene- Afyonda m.oe. edilecek ba.ngar illfaa.. 

Kahraman atıvarller ane3inde ö~leden sonra hasta- tı kapalı zar! ıı.sulile eks.lltmeye to _ 

Doktor 1. zati O§)t Afyon Viliyetinden: 1 

Oanaterler kartı ~. JılİKİ - larını kabul eder. nulın~. Kefif bedeli «1198~ Ura 

,_------------------------------------------------------- c23• ~. İhale 5/11/V40 tari -

~~da 7azıh meve.dm paza.rlıkla eblltnıele:rt hJzalannda )"Udl ,., 
ve 888.tlerde Geliboluda aakerl aat.ın alma toİnısyonwıda yap..,..-. 
Tallblerin tanunl vesl.ka ve temlnatlarüe lhale &"ün ve sa.a~ )#111111' 
yana gelmeleri. Şartnameleri komisyonda göıillör. 

Cinsi. Miktan Tutan Temlnatl İhale gün 1111 .,JiJ 
Kilo Lira Ura 

SATIŞ DEPOSUa Z. SAATMAN Sultanhamam Camcıbqa han 1 inci kat 
Satıı yerleri. latanbul, Bahçekapa Oç kardeıler aaat ticarethanesi 

Ankarada: Analartalar caddesinde N. 25 A Gqenci 
İımirde: Balnlar caddesi 225 M. Fevzi Ka,b 

hine m6.sa.dif Salı günü saat 15 de --B-u~-daJ-.--
Afyonda ZJra&t Mftdtlrlü~nde müto.. 
oeltkil to~:n.~syonda yapılacak tu. Mu -
vakk&t ieminat a.tçe31 897 lira 32 ku
ru.ştur. Ke§ltna.me, oartname ve pl~ 
Afyon Zir&&t :Müdürl~ünde görille

300,000 
100,000 
100,000 
500,000 
250,000 

27,000 4050 25/10/~ 

bilir. 
Talibl.erin ihale gtio ünden en az 8 

gün enel fiın4iYe kadar buna mü -
masa itıeri yaptıklarına dair ellerin
deki ve:w.iki ba~Iaynra.k latida Ue vi -
ı~yete mtıraca.aUa alacakları eksllt -
mcye ittirak vesikası ve teminntı ile 
b irlikte teklif mektublarıru 5/ 11/ 940 
Salı gilnQ saat 14 de kadar kom.syon 
rei.sliline cöndemıeleri ilO.O olunur. 

c9980» .................................................... 
Son Posta lUa'baası: • 

N~ Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
S&Uieı W: S. Ragıp EMEÇ 

~ Ekrem uşAKLiatt. 

Balye samanı 
Buaday. 
Kuru ot. 
Kuru ot. 

4,000 600 21 ~ • 
g,ooo 1350 25 • • 

30,000 ~500 21/10/ • 
15,000 2250 21 .. » * * (1231) 

Ma~ıda yazılı yulaflar açık eksiltıneye konmU§tur. İlıaleleri ~"' 
rında yazılı saatlerde Manl.sada askeri sat.ın alma komisyonunda ,aP" 
lacaktır. Şartnameai komisyonda görülür. Taliblerin ihale .sa.atmd.t ~ 
yonıı gelmeleri. (1209) (9547) 
Miktarı Tutarı teminatı ihale saati ve günü 

Kilo Lira Lira 

48,000 3360 252 27/10/~0 ı4 
48,000 3360 252 27/ı0/940 14 

•• ı98 ton bulday Haydarpaşadan Tek1rdt.ğına nakil ve ö~ü~· 
Açık eksUbnesl 21/10/940 Pazartesi günü .saat 15 de Teklrd~ ~~,!: 
tm alma komiSyonunda yapılac:ı.ktır. Tahmin bedeli 4158 lira, llk ~ 
tı 311 lira 75 Jruruştur. Tallblerin tanu.o1 ve.sikalarlle belll saaA*ıl • • 
m.J.syona &eliiWeri. Ulae) (iSı'l). 


