
Plomatlk 
faaliyet __ _. 

HiTLER DÜN 

I
M AREŞAL PETEN 
LE DE GÖRÜŞTÜ 
M~lclkat küçük 
bır istasyonda 
Vuku buldu 

ffit[ AA er, ıvıareşal Peteni 
010111obiline kadar 
bizzat teşyi etti . 

HlUerl• Franko lraa,ı karıaYa 

Idare ftlerl telefom~ ı 20203 Fiab S bınıt 

1 Beş senede nüfusumuz 
L__ 1.711.883 kişi arttı--.... 

Türkiyenin nUfusu 
17.869.901 kişi 

Nüfusumuzun artış nisbeti hiç 
bir Avrupa memleketinde 

tesadüf edilmiyen bir nisbettir 
Ankara 24 (A.A.) - latatiatik 

umum müdürlüğUndon tebliğ edil • 
mipı 

4.lman~a. 
\te11t iisler 
-ıeb etml' 

,~~ -
~~ ~. <!;:~ mahal 24 <A.A•>. 
~~~ı tebli~: 

tl ~ b ı bugtın, Prnnsn devlet re:Sttr 'neknı ma.reşal Petalni ko.bul 
~~anya hariciye nıızırı Von 
~"'~ .. _a Fra.wıız başvekil muavl
~-"'L 8f>ril.şmelerde ihazır bıı • 

r·Ji~k~~j .. ·;;~j·j;i···ı HiT~.E~ • FRANKO 
MULAKATININ 

NETiCELERi 

20 llkte§rin Pazar günü yapılan 
umumi nüfus sayımı netice!inde tel
grafla alınan maiCUnata nazaran Tür 
Jdye nüfusu a17,669,901» dil\ 
1935 sayımında cd 6,158,0 18n nü ... 
fu.e bulunduğuna nazaran bet eone
do nti.fuaumuz <d , 71 1 ,88 3 J> kioi art• 
mıttl'l'. Bu artıt senede e<binde on 
aekiz» nisbetine tekabül edeT. Bu 
nitbori tayin hu&Usunda Hatay ha • 
rio tutulmu§tur. M ~. 

~~~- mahal :M (A.A.) -
ı., 'In· .. ~ız devlet reiSI miU'e .. 
ıı:._ l. lJ,..,_fle lörlipıe.sl hakkında. D. 
..., --

1
• ~ tafsllltı almııı-

!~~ Pransız devlet rei81 mare
~ ttıa arasında, Fransız nazırıar 
..;:-~ ntuavinl Laval Ye Alman ı 
~ bıulllıı:ıırı Von Ribbentrop da ha
~ ~ Ukları baldo yapılan görüş.. 
..:.._ ~klama. dolru meosut Frıı.n 

~ 
rının tüçük bir lstasyo • 

~h..~~ ıhuausı treninde vu
~-:.&t~· rikl4a -.ı- l'ranaa ne gayri 
~~ eıeı .\':ell'\daıtı sınır hattında, bü- 1 
~ t~ Pe b taratından karşılıman i 
'-~'bu ta tatn, refakatınde ba§Vek.D 1 
~ltte vaı oldutu halde, 1 

01'\1 atalnobnıe g~ttr. Al -
alttıUattnda.n bır tabur, l'ranaıa 1 
onU: 6ellm :resmini lfa etınlftlr. l 

~ a~thallnde, Franaız dev
~ ı \'on ı, Almanya harlotye 
....:. te lll' ~Rlbentropla maretal Kei-1 iar~coı ten orta elçi von D{!r-
~l'tne q_ '4rnış ve kendUerine husu

ltllrı hl'tr <far retakat etml§tlr. 
ı.; ~tıthı<t nıar~ Petalnı vagonu • 
1ıı ı 'er~ kal'fılamıo ve eörllşme - 1 

~tıt.. ın vagon snlonunda yapıl-

~'eıe 1 
' l»etıuı/den sonra, Führer ma. 
~ lt 'e nı ı otomobiline kada.r te§y1 

'-'lerı al'e§alın harekti esnasında 
Oaı :rnera.aım yapıiın~ır. 

~ ~'f e~orJt 2 
ı_:t •ı 'e l-f· 4 (A.A.) - Hitler • "J11da Mihıtler - Franlco mülakat -&:J• lalla Ver devletlerine Fran -
~;d~Od• ~Yada, timali Afrikada ve 
~· llıeaintnlz ve havn iliıleri ter -
~ ~ Coı" n ,bahia mevzuu oldu -
~ tnbı~ radyosu bildirmek -

~~ 'h"er d 
~' J.tııı1 b;vletlerinin bu euretle 
dt •lu sahada yani Akdcniz
tt~ttııı.' ll~bub Atlantik denizinde 
~-ı rt "• b ette biT taarruza geçe
~- ijt'tıın A.h·aon denizde Kanarya 
~ı t )'lJlıl ılta ve cenubt Ameri
~it ı~d'~ellln İngiliz ticaretine e -
~. teııuir fndfnnek Için mtihim 

J:' edeceği söylenmekte -
~tan 
~~ e~ hUkGrneti bu haberleri 
~ 1 tııı.ıJ!b~ de Columbla radyosu 
~ Çe~tili rinln hu tekzı'b hak -
"~ ~-1\ telaTafın bile .an.Ur 
'-d,~ 'trre~nk O?k yerlerinin çıka
t~dt? ~ltın.. e

1 
~önderilmeaine mü-

~· 0 dll~na itaret etmek-

Hitler- Laval vo 
Hitler- Franko 

mülakatlan 
ne netice verebilir? 
Yazan: H. Emir Erkilet Bladrldde 

teblit 
netrediidi 

Dün gece bir Oehrimizde rq,laMUf oı.n tnıate. 

Villyet itibarHo tafsil&t birkas 
gUn eonra neşredilecektfl\ 

Artıt nlabetl 
Ankara 24 (Huauat) - )93~ 

saruru lle 1940 sayımı arasında ,a. 
rUlen blnde on aeldz artı' nlsbeti hiç 
bir Avrupa ınemleketlnde tesadüf 
editmlyem bir nfsbettfr. Yalnız bu 
nlabetl tablt artıt :ııtabetl Jle karı§tlr• 
nıamalt llzımdır. lkl sayım atasın • 
efa heaa.b e~'!tl bu art.ıJı_n istatistik 
ilmt diU ile fiili artıt <lenilmekte, 
muhaeoretler de hesaba katılmak • 

fabrl• ka yandi renin Balkan aaftrl•rt 
Belıra-d "rır1 sır RcmaJc~ campbell. Yunanistanda asker 

Istatistik Umum !Müdür1üiüııcl• sayım Deliceleri tasnif edilirbil 
tadır. ı yoda bir konupa yapacak ve _. 

İatatistik ummu müdürü telal yımın Tmliii ııet.iceled etr&fl.ca 
Aybar önUmüzdekl ııünlerde ı-ad - izah edecektir. 

Bulgaristan 
SeiAniğe 

göz dikmiş 
Taymisin Balkanlar 
ve Ege denizine dair 

yeni bir yazısı 

ı Ingilizler Beriina 
kütle halinde bir 
hücum yapt1lar 

Almanyada fabrikalaı 
tayyare meydanlan 

bom bardırnan edildi 

Benzin fiatları arttı, 
gazyağı fiatlarında 

hiçbir değişiklik yok 
Ankara 24 (AA) - Ticaret Gazyaiı tek küçük teneke 92.3 rı 

Vek&.letinden: Motörin dökme kilnau 11,3• 
1 - 28 Haziran 1940 tarihin - MotÖrİ.ı\, çift bü}iık teneke 421,9 

denberi cari petrol müştaldar'\ fiat- Ankara, httmbul ve İzmirele tenr 
lan, vuk.ubulan tahaV'\oül dolayıaile, teli benzin ve gazyaiı azaml satıt f 
29 aayıh millt korunma kararname- atları §tınlardır: .a 
sine iatinad~n yeniden teabit edilmi• ~ ll ı 
ve 23 Birinciteşrin Çarşamba irÜ • ~ ~ i 8 ı 
nünden itibaren mer'lyet mevkiine '&,S .! 
konulmuotur. .~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Fiatlarına zam yapılan ml'lllar 2 tJ J? f 
yalnız benzin ve motorin olup ııaz- ~ J:J .o 
yağı fiatlannda herhangi bir de - Ankara 1015 m m ransad --

-~ f,tl "Yorlt ı-4 

Dün gece Galatada Çınar alb"l- Anbra sefırl Sir BU&'he Knateh1nall } •ft ·ı 
da Karaoğlan sokağında 80 sayılı BIJ&'esscn, Sofya. setı.rt B: Renıhl 0 an Çl Çl ere 
Zeki Elmasa aid madeni ya~ fabri- Londra 24 (A.A.) - Inrtıterenın ı·zı·n verı·ıı·yor 

ği~iklik ycıktur. lıtanbul 92!5 680 " 
Buna nazaran benzin, gazyağı ve İzmır ll30 810 lOl 

\t~~~n: (A.A.) - Royter 
~~~-qyd 
~~6.-:t t~rı New-York Times ga

ı.."~l'lbı 1 blr telgrafta Vichy 
'• ~ e k ait olarak Fratıtanın 
~~~ harbetmiyeceiini 

.. llloM&nu veuir 81 -
hil-

. TürltJye ibüyük elçiBi Sir Hughe Knat. 
kaandda~ yang~n çd1tmi:' kfab ~:.r za- chbull Huge.ssen İstanbulda İngUte. Atina, 25 (A.A) - D. N. B. 
man a evese 0 ere a nJLBnın renin Sofya ve BelgTad orta elçUarlle f::klmi kolaylattınnak Için, ail&h 

motorinin Istanbul, İzmir ve lıken- Dller yerlerde ıııuyalı n beMlll 
derun depo esas fiatları {unlardır: azaml sabf nat.ıarı, yukarıda bir .. 

dahJU aksamının yanmBS'Jna sebeb mtlllkattan sonra dtin Ankaraya ha- alhnda butunan zürraa ve ziraat lt- Benzin dökme kilosu 
iseden haberdar edi- reket etmiştir. lerinde çalı~n giindelikçilere bir ay Benzin dökme litresf 

..lliıllıl~ıınal~ile atet et- HugMSen üe son ııörü§lllesini ya - izNı verilecektir. Bu karar. baevekil Benzin çift büyük tenek• 
:IIJ.I!~,-:at-..:f~n baatırılmtttır. pan Belarad orta elçisi Sir Ronalcl Metakaaaın harbiye. bahriye ve ha- Gazyaiı dökme kiolau 

IUllııP.Ii!tHi• M:U'-*'Iıt çalttıiı tabkik Campbell de dön aqam Belırada va cıazırlarile yaptıia aörüpedeD ~·zvll.ln dökme Utreei 
biiyUk teneke 

Kuru1 mara altında rösteri!en depo - ~ 
31,28 atıanna nakltye .,. tMl tm ~ 
22.8:3 nmn, ma.haUl riıiumaıı. tb'ue ı., 

86q, 1 O lerine -.erO•n kirm ve ~ Veldle 
18,34 uvdi edil•n yerlere. iM peabDU ~ 
15,03 tıeı 18kontonnUD UbMI riNilll &ı-

628,1 3 11Ja ~ telbit edUtr. 



Hergün Resimi Bakale • & Kendi kendinize benzeyiniz =ı 

Tiirk dili fle arabca 

Sözün kısası 
Habbeyi .kubbe 
Yapanlar 

1 
23 

ÖA'f• lki nd ı 
::ı. D. S. D. 

V. ll &3 ı• 53 

E. ~ •ı 9 88 
an· ... ..;. 

Ankaraya göre saat rıı.r~ ,.: DYp 
İmsak~ us, onne~: 6~: Jf· 

ıı.43, İkindi: ıuo. AW 
Yaı&: 111.31. 



'relgrd, Telef'oa Ve Telsiz Baberieri 
~k!'Jr~un1udı.~~un_onı Samsunun askerlerimize ~~~~~e ı Ankaranın iç va d1ş kalaleri 

InCI VI Onümü k ı k b d• ı • • . d k' h . d ~~~ ~:;tisi büyük ış ı e ıye erı ·y~:~k:.~:::a~~:;meg ~rasın a 1 ~a a mo arn 
lt '\~:rı!;~~ğramı ooy~;:d.:: k~~/:.!.;-ı!!d1:,ı: ~!1ı •• ~~i:\.~-:.ı.:ı-.dt~::, k:~;::. ç ~0~:~=·~~:::~;~ n;.;.; : b 1 r park halıne so k uluyor 
.\nlt rimiz.e çorab, eldiven ve pamuklu Diğer taraftan tücea.riannuzın bu masını temin rnalr.sadile, İngiltere 

8.j a~, 24 (Huausi) - Ebedi h I f k d kl h . kA ... l'A l h "L!_ llliin ~tatiidün ölümünün ikinci yılı mintan azırlamak maksadi e aa - yardım için bugüne n ar yaptı arı ı..i umeti, Çin i~re si a ve müııun- Antara 24 (Hususi) _ Ankara.nm mU§tur. Bu ilde hedef bu 1WID Aa .. 
tiai ~e~.etile Cümhuriyet Halk Par- liyete geçmiş bulunmaktadır. tebenüat ~a tO bin lirayı geçmi§ mat yolla na~ Bırman~~ yo~unu ka· 1ç ~ dıt kaleleri arasındaki saha bu_ taranın ıarihl bir meTtii olmaa ft 
aı.t._uYult bir ihtifal programı .ha- Bayanlanmızın bu maksadla tet- bulunmaktadır. p~dı. Fakat uç sene muddc:~c ııed4e ralan .taoıı surette işgal edenlerden burasmı modem btr part halllle .,. 
~ktadır. O gün yurdumuzun d~len bu yol ... nnl~tma ':aduıade hiÇ -.e .taaen de dt&mlfık:ler yapılnrat tup tehre JeP181ll bir cQwelllt tM. 
~:«rafında Büyük Kurtaneının Ruzvelt, ben sulh Hariciye Vekili bır gayret gostenlmemıJ olm~ - tahllJe .Uirllmiş ve ba§tan aşn.ğı tes- mattır. İç kale duvarlannın imtida. 
~ 1 hatıralan yadedilecek. mem- dan dolayı tekrar n~ıldL. Hakikatte viye olunarak binlerce çam dık.ilmet dmea iki tararı ataçlarla mbenea 
ı.ı.~e Yaptıgwı muaz$m hizmetler Için, çahş•yorum, Sovyet setiri şere- bu yolun açılması sebebı ~aponya: ve ~ ekllınek suretne tezyin olun- bir de asfalt JOl )'apılmt.ttad.ır. 
~~~ d nın Almanya ve İtalya ale ask~ı 

fer, la nutuklar söylenecek, kon- diyor fina ziyafet verdi bir misak iın:r.a etmesi idi. Bu ıra:z.i-
~~ ~r verilecektir. Philadelphie 24 '·" "> _ u.uzvelt yet karşısında Japonya ~erhal ha - Bu1garistan Selani"ge 

L .. ""hi gün b ... M·ıı- c::.-r · ~ Ankara, 24 (Hususi) -Harici- k b ~ l ar- ı ı ~ tmız dün söylemi§ old~ nutukta, 1932 re ete geçti. Bir taraftan mat uah •• l.k • 
..._. 0 mak üzere Parti ve hüku- ye Vekilimiz Şükrü Sameoğlu yeni ate" püskürürke.n o·'bür taraftan da QOZ (1 miŞ 
~ e..ı." . A _ıı: kk de iktidar mevkıine geldi~ zaman c_ t 1 • · A d I 1 ı··b- d "' ııtlb' ı·'-~~. 1 tatü~ün muva at ~vye e çısıne na 0 u tu un e hava kuvvetlcıı·ıe 13ı"rmanya '-'Olunu •Dnd f ı 1 f ır en · . ed ki d w Birleşik Amerikada mevcud bulunan b. · f • u· B · f tt .. .__~ara. ı ncı say ada) 
lil& ıu Ziyaret ece er, iger şeraiti hntırlntmıştır. rr zıya et vermı:ı r. u :zıya e e bombardıman etmeğe ba~laclı. Veri dir. Tiirklye ihtiyatkar ve fakat azim-
tıe Ye:lerde de heykel ve büstleri- Ruzvclt sözlerine iÖYle devam et- Sovyet sefareti erkEmt ile Hariciye len haberlere göre Japonya tayyıı - ll bulunmaktadır. Rusya dı:ı. ihtiyatlı 
~kler koyacaklardır. ...:.,tır.· Vekaleti erkanı hazır bulunmu_ş· relerinin hu yol ü:rcrinde yaptıklan davranmat.ta, fakat Bukovinya. ve Be-

" ...... ,. )ardır. h •WRanı'standa bali a'hta"yat Oeçen seneler zarfinda bütün dü - Ziyafet yeni e1çilere veriimesi ta ribat mühi:ndir. Hele ıki aarp ya- sarabyada askeri harekat yapıldılı 
efr ~JÜncelerim dünya sulhünün, bilhassa mutad ziyafetlerden biridir. mk acı birbirine bağlıyan Lannang bildirilmektedir. 

at "lah 1 " Id b tı kür · öprüsünün tahribi Şang-Kay-Çek Eğe denizini ve çanakkule yollarını SI a tana çagirl ı Birle.ş_ik __ Amerika.. ve a yan csı lo sulhunun idamesme matuf bulunmuş.. Hitler - franko MüiAkatmm ordbulanh:ıaıyapılabildecekkyardıFnılka - kapamatta olan Yunnnistttnın vazi-
'-te ~ra 24 (A.A.) _ T:ı.rmis tur. Sil!hlnnmammn gayes~ ne bir ra ir ay i tesir e ece ·tir. a at yeti ibfisbQtfın başkadır. İtalyan dis-
tt...f::--e Atina' dan çekilen bir tel- tecavüz harbi yapmak, ne rtıtuhatta neticeteri davanın ehernmiycti ve mevzuu troyer ve denizaltı gemilerinin Ege 
liiJtr._ Yunan hükumetinin vaziyeti bulunmak ve ne de ibir ynbancı har- bahs olan menfaatlerin azametı, denizinde serbestçe seyrüsefer ctme-
~~etle karııılnmakta herdevarn be müdahale etmektir. Yabancı bar- {Baştarala ı lacl sa)'fada) öyle gösteriyor ki, Çinlilere sildh ve ~e müsaadeleri olsaydı :Mlhver dev. 
~·kaydedilmektedir. . be i.ştlrak etmlyeee~iı. Ordumuzu, do- ve Suner'den iba$a resm1 tebl~e mühimmat nakliyatını hiç bir sınet- letl~"nin tark1 Akden~eki kuvvet _ 
~ h ~ olan kanaat, Yunanısta- nanmamızı ve hava tuvvetlerimizl, müzakerelere :iştirak etmiŞ olarak gös le durduramıyacaktır. leri &rtm.ıl bulunurdu. Eter İtalya E-
~ lr~~n bidayetindenberi muha- taarruz vukubulmadıkça Amerikanın terilmemit bulunmakla beraber AI - lf ge denizinde Mer teşkil edecek olsa 
L-. ~ttıKl .. kati bitaratlığın memle- haricinde harbetme~e göndermiyece- ınan orduları bqkumand.anı marcşal Japon""nın Çinde giri.....,iş oldu- ve Alman kıtaatı da Romanyadan 
~~" · ı. d 6 von Brauchitsch ile İspanyanın B&- J- ,.-- B,,_.,. ..... __ ft Türk~ 1"' 

· ıyı oir siyaset ol uğu mer- ~iz. Ben sulh için çalıfmaktayım ve ğu davanm azameti her geçen gün ""& ... ..___ ~c, 'Y"" ıır•n va-
~e~ ~IT. Ve Metaksasın hattı hayatıının her gününü sulh için ça - lin büyük elç&si Bsplnosa de las Mon- biraz daha kendini gösteriyor. Bu EiYet daha tehdidklr, olurdu: Yuna-
~faltİh efidin umumiye tarafından Iı.şma~o. hasredeceğim. teres de hazır bulunmu.ştur. sebebiedir ki Japonlar, bu hnrbt bir nistanın stratejik ehemmtyetı bunun-
~ ı._,~ tasvib edilmektedir. Fakat Hit.lerin treni, 1'andevuye ~!eden hale, yola getirrneğe ve insan ve la <la talınamaktndır. Selanik. Var -
' ~ leahuıda mukavemet için bii- 1 '1' 1 B 1" küll eonra saat 3.30 da, gt.neral Franko - paracn en canlı kaynak!annı kuru - dar yaıtisınrn kapısını teşltll etmek-
""tedbirlerin alınmış oln.adığı nıa- ngl IZ er er me a nun tzeni de blraz sonra gelmiştir. İs- tan bu mücadeleye bir nihayet ver- tedi.r. Vaıdar "VadAsile demiryoluna ~h-
-~1\- trdeınez. BLW ihtiyat ehad halinde b:r hUcum yaptılar t.asyon, İspanyol ve Alman bayrak:la- mek istiyorlar. Japonları teHişn dü- tlva eden eenubi Makedonya ile SciL 
~na çağırılmı~ır. rile sü.slenm\11 bulunuyordu. Üç Al - türen arnillerden bir: de Asya tari- nı1t lima.wna Bulgaristan iöz dikmiştir 

Askeri 
'V'aziyet 

~ <Ba.,tara~ı 1 inei sayfab) 

hi L: Vapursuz kalmıyacağı gi
~..ı......,_ndranın vesair Ingiliz şe -
~ııetiaıin ı.hribile de 1118iltere 
.tt._le lnllneviyatı kuvvetli bir 
J;' t teaJim olmaz. 

s-dan sonra lngiltereyi istila 
---~eza Almanyanın lngiltereyi 
lııt.()~tılın etrnek için, naaıl yeni bir 
~)o~ takib ettiğini bittabi bile -
l iııt b {akat hadiaelerin dı' yüz-

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) man piyade bölü~ü ihttram resmini hine olan derin vukuflandır. Ucu Eğer f.ce denizindeki adabı.r Mih 
manında demiryollarma, tezglhlara ifa etmiştir. bucıığı tayin t'dilemeyen ve sükne - ver devletlerinin taeyiki altında bu-
ve antrepolara mütekft.sif bir hileuro General Franko, Hitlerle samimi sinin nüfusu aayılamıyar Çini istila- )unacak yerde Britanya kuvvetleri 
yapmı.şlardır. surette vedalaştıktan sonra dün alt- ya teşebbüa etmi1 olan Mongollann, için birer üs teşkil ederse Mihver 
.Bombardıman tnyyarelerimis, Al _ şam Madride dönmek üzere randevu Mançu ve fatarların, bu uzim in - devletlerinin J'ürkiyeye kaışı olan 

manyada ve düşman işgali nitında bu- mahallinden hareket etmiştir. san kalabalığı içinde boğuldukları - tehdidieri mühim surette azalır ve 
lunan arazide, ba..şka hedeflere de hii- MadridJ~ nefl'edilen ublij na ve kısa zaman sonra halis, muh- ~rita.nya.nın ,ark.i. Akdenizdeki va: 
cum etmişlerdir. Bu hedefler arasın- Madrid 24. (A.A.) _ Resmi tebl~: lis Çin li oluverdiklerine vakıfdnlar. zıyeti ~etl~nmı, olur. Demek kı 
da, Magdeburg ve Hanovre'da petrol Hitler, Fransız _ İspanyol hududun Onları korkutan t,.hlikenin biri de Yu?anı.ırtan bır askeri yardım ta -
tesisatı, Berllnın !jarkında Hanevre da general Franko ne bir mül~tta budur. Bundan dolayıdır ki bu mu- Jebın~e bulunur veyahud bu_ me~: 
civannda ve Frankfurt'da marşandiZ bulunmuştur. Millakat lki millet tu'a _ azzam ülkeyi beyaz ırka kapıyarak leke~. de Romanyada ~!dusıu aıbı 
i.stasyonlan, ~imnli ve garbi Alman - Isında mevcud dostluk ve samimilik kendilerine serbest pazar yapmak kendisini hare~ct aerb.~llsınden mah 

ve iktisadi Vf! ei'-•nsi bir kontrole rum edecek bır tccavuze maruz kal-
yadu fabrıkalar ve demiryolu iltisak havası içinde eereyan etmiştir. Al - b ~ı k h · J k . . dığı göriiiecek olu··ıo. alınncak tcd· 
noktaları, Lök van Hııllnd dokları man hn.rlciye nazın Von Rlbbentrop ag ıyara. ra ata varma ıslıyor • biri 'biri . d d h . . 
ve birçok dUşınan tayyarc meydan - ile İspanya harıcıye nazırı Suner, lar. Beyaz ırkın sevilmediği 7inde haizdir. Bi:kr g:rfit:via:m::km:C~~ 
ları vardır. mülakatta hazır bulunın"a1ardır. Japonyanın maksadına ermcsı bel- ı_·d d -·liz. Çünkü vazi.)·eti etrafile 

,..._ t esi k ....,. k' ·· k" 1 b'l F k J ~~>l e ~ TayyarelerimiZden •uÜ an a - LondrPda _ı.!-Jer ı mum un o n ı ır. a at aponya, t tk·'- bn ... va buna kar•• icab e-
" &IUll b bb'. ·· · · ·ı· • b. h k I e ı~~> e ege r 

yıb~. .. • . . Londra ?.4 (A.A.) - Hoyter a- u .~eşe . usucı· ıiT o_ı ır.ll"ah~ t .e den en mükemmel tedbiri ittih zet--
Ber:line kütle h.ılııldo taarruz edıldı jansının diplomatik muharriri ya - teyı ettı ve ,.ın ı enn mı 1 ı• en- meKe bol bol vaktimiz vaıdır 

Diplomatik 
:faaliyet 

(S., Wafı 1 inci sayfada) 
dirmesi üzerine Fnınsad11. umumf 
bir inşirah hasıl olnıu, olduğunu b ... 
ber vermektedir. 

Telgrafta Hitler - LavaJ mülaka
tının mahiyetindek.i ehemmiyetiıa 
bütün Fransa tarafından anlaşıliJUf 
olduğu ilave edilmektedir. 

Amerikamn bir teşebbUsO 
Vaşington 24 {A.A) - Stefalli 

ajarmndan: 
Amerika hükılrneri, V'ıchy hU • 

kiımetinden Avrupa ihtilii.fı kaTfl • 
aında vaziyeti ne olduiuou taaiil 
etmesini atenıiştir. 

Tecrübe balonlari 
Londra 24 (AA} - RoyteriA 

diplomatik muharriri yazıyoT: 
$imdilik. askeri vaziyet, ikind 

safhaya gimıit 'f(ibidir ve Hitler. dip 
lomatik veya siyasi herhanai bir 
muvaffaltiyet elde etmek için bütün 
gayretlerini sarfetmektedir. F ran• 
ve Ispanya ile görüsmderCien batka 
şarkta, zamanında öğrenilecf'k tef:.o 
rübe balonlan uç•ırulduğu da mub. 
temeklir. 

o:r lsviçre gazetesine göre 
Zürih 24 (A.A.) - Reuter: 
B:ısler Nachrichten enzetesinin Ber 

Un muhabirine ilSre. Hitler - Laval 
miil~katı, Ametikanm ha!'be girme • 
sine ın6.ni olmak iÇin Mıhverin ouyük 
siyaal ~urtdan blr eü1üdür. B1l 
nnzariYeye göre, Amerikanın harbe 
iştirakinin önüne geçecek hlcU.sclel'lı\ 
Amerika BirlCiik devletlerinde re.sl • 
cümhur seçiminden evvel vukua lel
mesi lfızımdır. 

·~Ciny a arak Almanyanın lt al) a, 
~ "e s" Ve İspanya ile, hatta Fran
;!!ılte~et Husy \ ile birlc§erek 
i_~ d Avrupa, Afrika ve As
~d~~~ hücum etmek tasarında bu
~ d a hükmetmek kabil olur. 
\ın~ a.lıa ileri giderek onun için 
ft:'· N· batka çare yoktur denile -
ltr ııeltıteJtirn üçler ittifakı, Ispanya 
...:ıfakll jkı temaslar, Romanyanın 
~ lrttia.ınarak bir Alman Üs!Ü ha
l "•1, ı-7~tnesi ve ııimdı de H:ıler -
~ ~ ~ ıtler - Franko mülakntları 

S 
f ni zedeledi. ller ne kadar ordulan • 

Berlin 24 (.\.A.) - te ani a - zıyor: Çinlilerle her hoy öküştükll"ri yer- Bugün matinelerden itibaren 
jansından: Hitler ve von Ribbentropun Fraıı de harbi kau,ndılarııa ıukerlerinin E M s 

~ ~feye doğnı atılmıt küçük 
'~ık adımlardan ibarettirler. S ~~nın İspanya ile Sovyet 
N~lti ıttıfalcına alaLılmeai fiiphe lJ;"It mühim siyasi ve aevkul
"-.. ....... ._nıuvaffakiyet olur. Fakat 
~~ ı;;"~ hiç de hayati bir ih -
llıı~la luyetinde olmıyan Cebe -
~1\t ~ransız Fasının bir kıa -
~~ \ıraı~ılc olarak harbe girmesi 
~~dG az. Cünkü evveli, onun 
t~~n ve kanlı bir iç haTbi
~ i) a.nle doludur. Jkinci!li. ken
~~~alcile Almanyanın harbi 
['•ci, ~ 'Ve kısa bir mücldet z<tr
~~~~ naca~ına emin olamaz. 
'li ltit-.ı b' h~r~e şcirmiyeceiini zan
,~~ ır uçuncü aebeb de uzun 
tl ~et'rılrıuhakkak olan bir harb 
~t at_.,_~ Ingiliz ablukasına dil
,~ ~1 aç, Pf'trolsüz ve kömür -
~~ ;-•1ı iınkiıo:ı ve ihtimalidir. 
,, ~Ursa olsun, Mihver dev
~~ '- ın •. f•nya ile aıkı bir dostluk 
lllllı~te t ,....faza etmeleri onun In
~ , ı"tafırıa meylederek hir In -
,.~ 1Piln 1 · · · li ı~ m· ro ıtııfllkıntn aktedıl -
~~ttin tllliı olabilecektir. Bizce 
\ "<11~1P~nya hududuna kadar 
~~ h •ımdilik çıkacak pra

~.~et J udur. 
~ ıtk M~hayaya gelince bunun da 
~tt~ •ii \ver devletleri yanında 
liit) tr }'o~ leneceiine da.iıt ali. -
t_~.tr, ha h~r. C".örülüyor lU B:ıy 
Jıt,(ttle b' ı. kendi lehinde muvnf -
~lıl ._ ıtırmek için çareler ara
ılir ll)ll~ lı~nun için ta Fransa ve 
lı;~ [:akat ~ıtrne~e ii~enmemekte -
'te '1\ ct_ t u Çarelerı bulmak, bu -
ııı.. ııı~e ,. .. et'nin etmek mu hal dere
~~~~ .. uçr· ~llltırı ur, Hı:( halde harb, Al-

\ı~~u ve menfaatle-ri hila -
a~l\ mahklımdur. 

b~et 
q·r F 

ida r.ınstz amirall 
~ıeb) ~a mahk011 edildi 

<AA.) - Toulon askerl 
~Ur l"ranaızlar denız kuv

kunıandanı UDiral Mıı-

Dün gece lngiliı: tayyareleri. Ber- aız - Jspanyol bududunn ge-lerek Ge- miktan, Çin topraklarının fiishatı SA ~ A R V A S i N A J 
lin üzerine kütle h~!inde bir liü~u~ 1 ncral Franko ve Suner ıle görüş- arasınrta bir ZNre mesabei.nde kal-
yapmışlardır. Jngılızler, Beriının 1 müt olması Londrada hnyret uyan-
muhtelif noktalanna ve bılhassa dırmamaktadır. Londradaki kan:ı:ıt dı. Maamafih Japonlar Çiniileri yo-
garb mahallesine bombalar, yangın la getirmek maksadile onlaı .. bir 

Almaniann si'!ltcmlı bir surette t:ıt - od h b' · b · d•w· J 
Çıkaran Pliklar ve ''Üksek infılaklı m em ar ın ıcfl ettır ıgı mıı -

" bik edilen diplomatik ş<ıntnJ' usuli.i- d h k ·ı 
bombalar atmıalardır. zeme en ma ru:n etm~ suretı e 

" ne mümcaat etmekte oldukları mer- 11 k k · d') B 
Yan .... nlar, derhal bastırılmıstır. ('ml" erine avuııma ıste ı er. i: -

.,. • kezindedir. ç· h·ıı · · 1 ·ı Birkaç kip yaralannu~tır. tün ın aa ı enni ışga :ttı er. 
Alman tebliii • <<Hitler usul :in den inlıiraf etti., Geriye kara yollan kaldı. Cini 

Hitler ya şimdiye kaclar karşılıı~- Sovyet Türkiatanma bağlıyan yol 
Berlin 24 ( A.A.) - Alman bBJ- hğı zorluklan Ispanya dtovlet reisile çok uzundur. Mühim hir ordunun 

kumandanlığı tebl\ği: şahsan temcata bulunmak suretile ihtiyi\çlarını temin edem-:z. Ru !!c -

Ingiltere adalan üzerinde dün hertaraf edebileceğini veyahud da bebledir ki Japonlar, evvela Fran _ 
fena hava prtları olduğundan ha- yaptığı ziyaretle koltukları kabara- sız rnüstemleke3i olan J-lindiçini _ 
Va 1-uvvetlerı'mw· ·n Iaalı·yetı,· gu··nduz.'" k 1 F k j er ~ı; ca o an ran onun spanyanın R - nin muvasAla vollarını ele geçirdi -

Hnk.1d sinema meraklllanna 
Beyaı perdenin 2 büyük yıldızı 

SILVIA S 1 D N EY ve H E N R V FONDA'nm 
Türkçe. Sözln en m6kemmel eserleri 

G0NAHSIZ KA TiLLER 

Bu 

fılmlni takdim ediyor. 

BU ŞAHESERi KAÇIRMAYlNlZ 
filmde aosiyal bir fııela ... Aşkın kudretini ve san•at kuvvetını göre

oet, tatlı unutulmaz heyecan dakikaları içinde yqayacaksmız 
Husus! nr.ve: RUDOI.P' V.u.ANTİNO'nun hayatı, ölümü ~ 

muharebe ketiflerine inhisar etmi:ı - çek menfaatlerine en uycun olaral ler. $imdi de Birma il alaka-
tir. kabul etmiş oldu.:-u harbe karışına- sını kesrnek a:zmin.o: dii.,tüler. Fa _ -.ı•••••••••• 

Londra ı·ıe merkezi ln•!Üterede k · · d · h. ( "1 ·-iiiiiii.-:V:=-:;=~::-:i:::i:"-=liliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiii.•ii-.. 
cenue mera.slmi •••••,••••W 

.. ma ~y~setın en ın ıra ~ temayu kat bu volu aeddetrnek isteyen Ja- ...ı 
bir fabrikaya bombalar atılmıştır. edccegını zannet~ekted!r: Hi.~er ponların lnrıiliz arazi"ine tecavüz _ ~--• Yaratılan bir devir ... 

Gece, ağır bombardıman tayya - b t h kku1
• Lt rın•k dı •cr · y J b" "-rih unu a a ı.;; e 1 '" ıçın <. den itina ile aakındıklarına bakılır- AŞ8D1 an Ir ua .... 

Jeıen. tekrar Londnwa hücum e - d ı t d 1 k d. d. r~ ev e a am arını en ı nez ıne ~ .. - T k h'·k· t' • 1 ·ıt · Ülk-• b• f 
de-L bı·rçok J:.ombaJar atmı•laTdır. ~ k 'b t J t d d'k 1 sa O yo U ·ııme ının n~ı ere 1 - eı.er 8f8D ll za eroooo 

, ... ~~; y gırma tan ı are o an ı.nu a ı - 1 l ·ı~hl b. ·ht'l'f d" k 
Sıs. lı' havadan istifade ederek Ho- "ı··k ı· cl • h. f t ··e e esas ı ve 31 a ı IT ı ı aa u~~ oo·· Nu·· LLu·· KAHRAMAN tatoru usu un en ın ıra e m ış • . _ .J·w· ı 1 b·ı· ç·· k·' 1 

ı d h·ıı · kl mag~a t b , l b·ı ıatt-meuıga an aşı a ı ır. un u n -an a aa ı enne ya aş eşe - bu uzun .seyanatten tam o moo;a ı e . . . 
büa eden birkaç düıııman harb gt- - bir şeyler elde edebilmek için va _ eılt .. renın yanıncia Aınrrıka vnrdn. 
ıniai bahriye topçumuzun ateşile karını haleldar etmeği göze almıı; _ Onunla kaoışrnamnk ıç•n c.l~ bir 
tardedilmittir. hayli dü!lünmek lizımdır. tır. 

Beriinin bombardımanı Roma 24 (AA.) - !3tefani ajan Japonya ~mdi bu devr«"de hulu-

24 Tetrinievvel akpm! Jngiliz 11 bildiriyor: nuyor. 
tayyarderi Alman topraklanna Ri - Hitler ile Gene-lral Fra,nkko ve Su- ..._<tz/illt (~ı.w. CIHtiÇ 
rerek Beriine hücum etmek tc.-şeb _ ner arasında YRP• an mü a :ıttan çı- -~.,- r 
büaüode bulunmu~lardır. Düoman kan mana kimsenin gözünden kaça -
tayyerelerinden valnız. birkaçı Ber- maz. Bu eörüşme Akdenizde istik
line kadar varabilmişler, mealtiin lalini, kunetini Ye hürriyetini te -
mahallelere yanqın bombalan ata - min etmeğe karar veren yeni lspan
rak binalara l-,.fif hRııar yapmı~lar yanın almış olduğu vaziyeti res -
ve ufak yangınların çıkuıasına se - men teyiçi etmi!i olduğunu gösterir. 
bebiyet vermişlerdir. Çıkan yangın- Meaaagero Ra zetesi töyle diyor: 
lar emniyet tertibatı ve sivil t~ek - İspanya, geçmişteki ve b1Jgünkü 
küllerin müdah~tlesile derhnl !öndü- bütün felaketlerinın lnı,Htere ve 
rülmüttür. Bir fabriknya da isabet Fransanın yüzünde:ı başına ttelmi~ 
vaki olmuşsa da fabriluuıı.ı pasif olduğunu hiç hir zamnn unuta:naı:. 
korunma te,.kilôtınııı mü,.ssir rrıüda- Berlin 2~ (A.A.) - D. N. B. 
hRlesi sayeırinde hn~ar ehemmiyet _ Deut~che Allgcmeine Zeitung dıyor 
11iz olmuştur. kl: 

Tayvarl'l,..-imizdı!n biri üssüne Akdenizin kapısında bulunan İs -
dönmemistir. panya, Afrikaya do~ru köprü kurnıak 

Ekmek bugünden itibaren 
ll ,5 kı:ruş 

suretile oynadığı rolil ve Mıhver dev
letlerinin takib ettikleri hedefi t.e~k.il 
eden yeni A...-rup:ı nızamında ı;;gal 
edecdı mevkii çok iyi bilıyor. 

Jap Jnya i'e ygni bir fcaret 
an:aş:r.as1 yap1s1yor 

Ekmek fiatlarının artırılması hwıu
sunda beledıyeye fırıncılar tarafın -
dan yapıinn taleb İktısad Müdürlü -
ğünce yapılan tetklkat neticesinde 
yerinde görülduğündcn, kilosu 11 ku.- Ankara 24 cHusı.ısi) - Ja~ny:ı ile 
rU!! ıo para olan ekinetin bugünden )'eni bir ticaret anla§muı muzakere -
itibaren ıı buçuk turu~& atılmumaıaıne Bariciye VeUlet.ancle iba4lanml§

\lr. 

TAKSiM 
Sinemasında 

MiUi kalu'amanlı~mıı7.ın canlı 
bir <Jestanı olan ... Alkı~lar ara
atnda beJ sünde ~ ki.;i ta-

rafından görl\len 

ÇANAKKALE 
GEÇILM EZ 

Türkçe söılü ve l}arkılı mllll 
film muvaffakiyetle devam ec!l_ 
yor. Bütün ~ehrimız ahali.si bu 
fıl."l1i görmek ve büyukler.nı ve 
mılll zarertnı alkışlamak !:zere 
Beyo~hındo. TAKSiM SİNE:\1A -
SINA koşmaktadır. 

Herkesin görebilmesi için fıl -
min irnesi bir hafta daha uz:ı -
tıl mı., tır. 

Suareden sonra her tarnfa 
otramvay ve otoblis temin ejil -
mi.ştir. 

Sea.n.slaır: 1-2.30-4.30-8.30 

T6rkçe 

GARY COOPER :o:E~r ~ı{t~~ 
Pek 

yakında LA LE'de 
Filmierin Güneşi... Şaheserlerin Şaheseri 
BAL.A.LA.YKA. 
NELSON EDDY - ILONA MASSEV 

Pazarteli matine
lerdea Itibareza SUMER 



ı 

Dinamik bir güzelliğe 
malikiyetinizin 

felıJı' Tfya&nm 
Tepebqında dram 

tısmında 

Aqam saat ıo,ao cia 

OTEL LO 
ı.t.wlı caddeli tamedi kısmında 

ü:.§am saat 20,30 da 
D ADI 

a.&eln JUZA ti7ainıftl 
IIAIJDB PİŞJdıif 1Mnber 

) ~ - W yı1.mda Allkazada ma.. 
tqet'kSl mamUl'in koopera'W flrketln.. 
den a.bmf oldulam 818 .ntmUU"alı dOrt 
b1Ye 20 Bralık mu?&kkai :tı.isR .ııeııe,. 
elim bel' DUilaa ~en. 
~ oDaa htıkmil olmadllmı 
ctiı'iıb. 

QeDehı Telpat Jıl. IL RüaeJta 
lllıımfl A&UIA. Çataı.la 

Kap1şllan Eser 

h attam Oüüdar, HAle ai.nema.unda 
:DNDtsbdN GÖLGESİ 

tomedi a perde 

Maarif VekAletmin takdtrıwne
sini hab olan Mnbar Oa.vı:eni:ı 
cLBS o.u.ı.tctSDos LBB PLUB 
ll8UEUJ• i edebi :l'raDsJzea öt. 
renenlarf.n en tJ7meQ )'&fdtm.
CJ.IIdlr. Mevcudu aımıırıotır . .tn.. 

lcWt .,. Ba§eb 1ıt &1'IQ'lillS. 

Jleılrt711l llilcliri: SeUm RaetP ı:ıneo 
putauwtı s. Ragıp EMEÇ 

1 A. Ekrem UŞAKLIGİL 

..--- SAAT İÇİN REKLAM ÇOK, fakat --~ 

IREVUB' 
, Saati emsalsizdlr. 1 

,'fo ' ' 

. , . l ~ ·. ~ . '""' 
ı . ' '' . '~~~~:J. •.• ~. '.' .·,· i 

)' .. " ., ' 

n 80 eenelik bir tecrilbe mah.!ıul11 oldolundan her clhet memnun 
taJmanm temin eder. 

R!:VUB saatlan, ancak maruf ticarethanelerde bulunur. 
Depomı: Galata, K11rekçUer, Manha.ym han btrlDci tu No S 

Telefon: •0386 P. K. 1248 

Açık u~uıne ekslltme llAnı 
Tekirdağ Nafia Müdürlüğünden: 

1 - Ddtmeye tonulan il! .Alpullu..Ha.Jn,bolu :yolunun cl& ~ 000 -
1'1 ':.f JOO. kllometceler.l araaında cS300:. m 2. bJt kısmın ad1 :taldırımla 
IDiua JeL Bu itin tGfU 'bedeli c75ıı5:t liradıJı. 

t - J:bıiltme: 6/111940 ta.rihln.e ra.stlıyan Çarpmba güntl aat 15 de 
'l"eıktr4aa h~- tonalında Nafia llGdih1Qii1 etailtme k.oıııi.Qıonu oda-
aDCia -- usulJle 78Pılaea.ttır. 

3 - Bil Joe Ul bıtlf evraklle, · etsnt.me, hamst ft rennı .prtnameleri 
IGnıuııt ~ lıerı11n 1fAt.la m11.4tı.rıntane mGraeau ederet izahat 
tJ•bo'J!rw. 

• - Zbiltı:ne}"e Cirebibnek için talipleıin ~ lira cS3• kuruşluk mu.. 
fttbt taninat 'ftl'Ule!i ve ihale günlinden en as db cün evvel Teklrdat 
ftlDIISı- mtlracaatıa alacaklan celiliyet 'Yeısfhab &le beraber HO yılına 

.tJd ~ od.ul ~ ibraz etmeleti ve isıeklilerl.n &1tll gQn ...e saatıe 
etalta. ~ odumda hazır bulanmalan lAzımdır. cl~ 

Kocaeli Vilayetinden: 
ia:ma Memleket hutabanest iç1n u075• lira 20 kuruş muhammen kıy _ 

..m a~ı~ .,. eczayf tıbbi'ye 2 inei Te§I'inin 4 ODcfı Pazarteısf günQ saat on 
~ ı-suJıt .ureWe aatın alınacaktır. Mtrfakkat. teminatı 80 lira 85 ku.. 
raot-. ı.tatliıertıı o cDıı mkredilen .saate k.a.cSar bu mik:tar teminatıa ve 
'Deanı* OdMa s 0aıdle ~ ~ ...-.. ,. eaa lJsteami ıör
met ~ .. ~ llemleU$ JaılaMııNIIu~ıt_~~~ 

Veril• Hariol Iskert Kıtaati Ilanlan 
.Aplıda 7U1h mrııadDL bfj)alı nrrıa etsfltmeım bizalarında 7uı1ı lim,. aatlerde lıalann<1a 

lıalJerdeki ask.erl eaımı alJDa toınis70nmıda :ya.pllaea:ttır. Tal.lblerin tamını veşlb.larile ~ ma.-ıP"' 
ihale aa.Und.en bir sad 8\"ftl ald oldoalu kom.lsyona lmDelert. Şartııamelert ~arında cörQ11ı1. 

CIDı!l ıı:tsütmentn yapJJ~alı ~ ıata.n Tutan Temtıı.atı hıaıe eilnl w -" 

Un. 
Un. 

Midyat. 
Edirne t;anayı ~amnda.. 
llmırum Lv. ~. 
Emırımı ~. Anütl~ 
Balıkesir. 

Van. 
Van. 
V .an. 
Va.ıı. 

~sk er lik Işleri: 
A 11'Up&da bulUDaD aençlerbı 

velilerine 
Fa.tfh A.sıikıe:ıtfk Daiıesln.dell: 
338 dolumlu vo bu dolumltrlarla 

muameJe ııören 1'8 b1Ueıı A-mıpada 
tahsQdo baJvncttıtJan ib.al4e henüs 
tah.s1l "f'eSikaa1 cO.nllermem~ csıaıııa ~ 
rm ft}Dertntn askerlik ttıbelertne 

r.~ HO nJ.b.Qet1ne bdar mara -
eaatlaıı IAn ciunur. 

200 ton. 
6320 :ton 

2,f58,800 k&IQ 
870,000 , 
cıo.ooo • 

430,000 • 
430,000 • 
350,000 • 
500.000 1 

1 

Lira L1ra __./ 

=s.,ooo ıaoo '1/11/940 -
8~760 6038 5 » 1 -

196,704 14753 4 1 1 .. 

69,600 6220 5 , 1 JJ 
k2lostı 30 :s::r.. 1350 'l • , ,. 

70,950 4797,50 ı • 1 ! 
'10,950 4797,50 ı , 1 ~ 

86,000 457Ş 1 » • = 
80,000 5750 ı , ~12GI • ,_ 

' ** Beher kilo.suna tahmin edae.ıı fiyatı 4 turu.t oııuı 500 ton samlll ~ 
llkla. aatm alınacaktır. Pazarlıtı IVll/940 Cuma. gtinü saat 11 ~ ~ 
teminatı 3000 Ura olup evsnt ve oartn.aıne& komisyonda görQlitr. :J 
Jerin mua,nıen ftkl.tte Ankara Levazım. lm&r~ satın alma Jı::tcidliiPII 
da bulunmaları. US45 - 10246)_ 

** 3ö0 ~n saman pazaı1ıkla satm alın~. Pazarlık günC ~ 
Pazartesi Pn1l saaı 18 dadır. İlk teminatı 1312 lira 50 kuruotaı. ".:A 
şartlan k~dad.ır. İateltUlMD. kanun! vesaik ve teminatıad rr 
Ulced aatm alma komisyonuna mii:raeaatıan. .<1349 _ 10274). 

** -~ 20 ton makarna. ve 15 ton sabun P.Uarlıkla aatm almaca.tıır. ~ 
İsta:üal AsU7e ıAitatAI Bak$ 4111/.940 Pazartesi ıtmtt aaıit 14 cıe matazna ve 18 cıa w~ ...,. 

mel.eri ya.pllaca.ktır. Taliblerin Geliboluda Bolayır asker! saım .-

Bayramda yalnız 

İilnlanmzl 1'mllekte bem tendGiH ft bem ele KızııQa yardmı 
etmi§ olacanmn, 

1 LA N 
FIATLARI 

bin aayfasında antimi 60 Krf. 
Sondm evvelki .. yfada ,. 100 , 
2 nci aayfada , 250 , 
1 nci aayfada , SOO , 

Mllracaat geri: 
lsıanbulda. Posıahane taııısm4a IDslla.1 •tıe tıtı.rosu. Tel: 22653 
İstanbul, Postane artastnda Unıcılık llrbtL Telefon: 20094 - 95 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilAnlara 

10000 kilo sabun alınacak 
261 T8Gl'ln.940 Cunıarteei ltlntl ea.a.t tl de pazarJ.ıkla 10000 :tilo sabun 

aiınaea.kt.ır. 
f.stetıiıerin Kesnnp&Jida bultmaıı toıDiqaDa mtlra.caatu.n. c1020~ ... 

18 metre perdıellk ~ map""" 
10 aıded. perde .tar tatımı. 
ı aded eaa. arabul ICin -- d:• J&ll:aıı.ı. ... 

60 aded gal:van.iı!Ci taa. 
1 aded raııiYO tınna.nıfa clba& 

Yul:acda cina ve m1ktan yasıh olanıana beır bb: talemi ~ ayrı 
26.10-.940 Cumarteal cQ.n! aaat 11 elen ltib&Nn pasarbk1a almaeakbr. 

ietekliler.in bQlli atın M a&tte ıruuııpepıda bulunazı lıxmıi.qona mtlra-
caatlan. c10218• 

2 takım elektrik ta.yııa.t clbas'an ıcta lııtlyilk yedek b.ıboıı. 
2 takım elektıilt kaJnak <>'battan ıcm kloQk }"edek kartJola. 

2000 kilo tekerlek kmnla uf1.l&. 
ıso :tno ~ linl. 
10 ton san kum. 

Yukanda ctna -.e mfkdarı yasılı beftalem ~ '2U0..9«t CUmaırieıd 
günfl saat ll de KISJllJPI..tll.d butu.n&n Deai:l Lt1n.zDn SabnaJma komil. 
::vonu binasında ad1 pazarlıkl& ebaltmeııi ~. hteklüeri beln ran 
ve .saatte adı aeçen komjayona mAraeaa*'•" d0260. 

Istanbul Limanı sahil sıhhiye merkezi 
sabnalma Komisyonundan : 
ı- MerkesAmbe ald Anb.ra. mot6r1i '*-w makine a.taamı açık u

&1tme ile tamir ettJrUeee~. 
2- Kqif bedtti 239S liradır. 

B - Bu ~e aid oartnameleı fG,D1ardır: 
A - Fennt oartname. 
B - İdarl p.rtname. 

t - istekliler bu oart.nameled cu. kurlll mukabWDde mer~Im4 le
vazımından alabUlrler. 

6 _ Eksiltme ıuı.940 Pel1embe rüntt -.as ı• de Galata Kara Mu.a~ 
tapafa .okalmda mezktn' meaez atnıalma komisyonunda yap~ 
lacaktır. 

e - Muvakkat temı.na• para.sı I'lt lira G turtqtu. 
ı - Blaıilıme;,t ~ tnı llbi ınoaar taınıratı J"&PtılıD& clair bil 

mis:;Jıonuna gelmeleri. (1353 - 10280)_ 

** , Kom.i.syonda m&VCUd evsat ve ieraltl d.aire&fnde :pazarlıkla ~ tl~ 
nacattır. Taliblertn 28/1011140 ıünfl aat ll de LOleburgazda ..,.S ".J 
alma komisyonuna ıeımeıen. ' 
~ ton bulgura talib ~-ch-l:ı_n_d_a_n_p_azarıııaa __ ebiltınesi ~ 

saat 15 de Ltileb~azda a.sıwt aatm. alma. komiıi.Y<mu!odır. 
Taliblerm koınisyo.na eeımeıen. 

150 ton ve aynea 6Q ton-iki-. -kal-em_1Ul_a.t_p_a.zarllkla. satın ~ 
Tallblerin 28/10/940 cfl.ntı saat ll de Ltileburgazda asket1 satın. ..-
Dl.isJonuna ael:melert. 0347 - 10273). 

** -~da. yu1lı mevadm. pazarlıkla eJı;sUtmeai .,11/940 ınna ..- 't-
lzmıtte askeri satm alma komisyonunda yapıla.caktır, ~ . 
mf.syonda. aörültı:r. Taliblerin belli vakitte ~na. gelmeled. 

anai. Miktan Tutan Teminau 
Kilo Lira Lira 

10,000 
D.ooo 

2500 
12Z:5 

188 
92 

1580 aded 79G,_ 10 Kı. 
~ 
-~ .(1351 • _,-.... 

Beher metreaıne tahmin edilen fiyat 1115 kartı§ olan GOO,OOO .--~ 
tatif çadır bezi pazarlıkla müruıkasaya to.nm~. Portatif ça<tll' .,.,. 
100,000 metreden aoatı olmamak §artile a::vn ayrı taliblere ~ ~ tr1 
lebillx. tııa.ıe.1 6/111940 Salı ı_ünil ıaat ll dedir. Evsa.t ve~, 
brtıp. tonw;,ondan alııur. Isteklilerl.n teklU edecekleri mikUeıdl' Jll 
ı1ılden kanun! kat1 teminatlarile Ankarada M. :u. V. Satm .,_ ~ 
mis)'onu.na eeimeieri. (1323 - 10168) ........-/' 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 
ıs'll ıııa sa kuru§lu te.pfll thıtveı:&te ıaıim taburu binasuuıı ~ 

rinın açık ek.siltme ne ihale.sl· UL940 Sah gt1nf1 saat ıa de f' 
~ İstetlilertn 123 l1ralık mUTaüat teminat ma~ ~ 
az 1000 liral.ık bn ıihi )f yapt.ıtı.na. d.ah" 1haleden eekiz gQn entl ~ 
bal Tillyetlnde.n aJmmıo ehllyet. veslkaaı ve 940 yılı Ticaret ()dilli , 
lanm hlm.il olmalan. Keoır. tartname, mukavele projesi ~ 
t6rlükte görülebilir. (10037) 

~ - - .....-. -- -- .----- ..... ...... .. , , "*""' 
KENDiN JBiRiRTi~ •• 

1940 lKAAMl~ 

T. iş. BANKASI JT~T~~ l 
.. , 100 1 -~' 1940 KUçUk 

Cari Hesaplar 

IKRAMIYE PLANI 

., •• 10. _,.,......., 
aıt • • • - _.... 

J(etfcl ..... ı ı Şuba&. 1 :;::. 
ı Alu*, ı tkbıcüelflll ...,. ... 


