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1
cephe boyunca, kuvvetle-

er cm ~ d .. 
(Op 

1
. ege evam etmıştır. 

•rı e 0 ıs §ehri i~gal edilmi~r. 
• ~ b~ıntakasındıı, 1500 esi;, 

1' d.:r miktar top, hnvan topla
't•. •e:er malzeme elimize geç-

'i'arele . • . ' k lt l Yrımız rıc at etme te o-
b~trıba Yan kolunu muvaffakiyet
t~e ardıman etmislerdir. Ismi 

~irı 1~ece.n Meskorıolis şehri Cö
ind kılometre kadar şimali 

~ı rıa e 2bulunmnktndır. 'J!!a~ • 5 . (A.A.) - B. : -:. 
;ıı 

10 
ılen cüzütamları dün og

~ .,.e C~ .Ohrida göllinün kena
. itrıali orıcenin 30 kilometre ka
"~.,. nde bulunan Pogrndetz 

.. ırrn· 1 f'- ~o~ ı~ erdir. Yunanlılar Elba r r 1'\ı ılı--l .. m .. ı.-tı>dirl•r. 

leh~nsada ingiltere 
~ tne numayiş er 

rı~ra 2 
'itn

11
' 5 (A.A.) - Hür Fran-

Aırnk•n bildirdiğine göre, ce-
h F'r n gazetelerinden bir ço
n .. ~a. llrısadaki muhabiri bulu-
1a np Koucher, yaptığı bir rö
t ari3t~ t:ereyan eden İn
arı nümayişlcri nakletmek-

. <ltılar ta r d 1 ·ı · , 'tı'n ra ın nn ngı ız tay-
"dıl < barbarcn usulleriıı diye 
~llı e~ek <rChamps .E. h seesn de 
l~rj r.ı. a Beriinin Ingiliz hava 
i ı/arafından bombaTdıma-

;;" rı ~aterilmi<~tir. Halk her 
r ınfil&kını hararetle alkı,_ 
laj 

. ~t)~~rnada tıTippl"raryn şar-
1~i ~~.~erek yürüyen Ingiliz as
i•. s,t~r~n diğer film irae e
il... ~Yırciler ayağa kalkarak 

• t.t~ tekrar etmiş ve ıslıkla 
H Ustur. Bu hava r,-eçen 

i .;rkbde Ingiliz ordularının 
t ısı olmuştur. 

~Q 11 Qazete1eri ve 
~~~~ Başvekilinin 

i 8diği nutuk 
· ıs rı ha . ~A.A.) - B. B. C. 

~~<In tıcıvt• nezaretinin naşiri 
i'd p'Deutsche Diploma
~ ~~te .olitische Correspon
~t.ııılt 81

• general M~tnksasın 
1}-aGı-ı tahlil ederek ezcümle 

~ 11• •~tır: 
• l ·~tanın d'" k" "k B 1 

Arnavud lulda ric'at ederken çarnuriara sap lanan bir ltalyan tanki 

Yunan ordusu ....---B-ir-ln-gi-liz--.1 Elbasan İngili~ 
bütün cephelerde gazettisinin suali hava kuvvetleri 
ileri harekatina ALMANYA tarafından 
devam ediyor iTALVANIN bombalandı 

Elenlerin ellerine 
geçen ganaim miktarı 

gittikçe artıyor 

i MDADlNA 
GiDECEK Mi? 

Afrikada da muhtelif 
tayyare meydanlarına 

hücumlar yapıldı 

Atina 24 (A.A.) -Yunan baş- Kahire 24 (A.A.) - İngiliz hava 
kumnndnnlığının dün akşam neşre- Mihverin Balkanlar kuvvetlerinin bu ak§amki teblıfli: 
dilen 28 numaralı tebliği: . Çok fena hava şeraitine ra~mcn, 

Yunan kıt'nlarının ileri lınreketi, hakkındaki planları Ingilız hava kuvvetlerine mensub !>om 
bütün cephe üzerinde devnm et - bardırnan tuyyarclerl, dün Cumaıtc. 
mektedir. si gunü Elba.sann bir taarruz yapmış • 

Yunanlılnrın eline geçen terke • Londrada Almanyanın Bulga- lardır. Bomba, hedef romtakası dahi
dilmiş ganaim miktarı, gittikçe faz- ristan yolile Seliiniğe gitrneğe line düşmüş, fakat neticeleri mü§ahe-
Jalaşmaktndır. te§ebbüs edeceği fikri de imkıinsız bulunmuştur. 

Fena hava dolayısile, hava faa - ·z · .. .. 1.. Garb çölünde Eladen Gazala Ma. 
liyeti olmamıştır. z erı suru uyor na.stır ve Ga~1butn ~uvaftakiyetli 

Dahilde düşman hava kuvvetle - T k' y hücumlar yapılmıştır. Eladende tay. 
ri, bazı şehirleri bombardıman et • Ur ıye ve ugoslavya yare meydanıarı J:>inaıarı yakılmıştır. 
miştir. Hasar ve telefat olmamış - Gazala'da üç yangın çıkarılmıştır. 
tır. Londra 24 (A.A.) ~ Observcr gııze- Manastır ve Gambufda bombalar 

Cuma günü nk ama doğru, ltnl- tesi, Almanyanın İtalyanın Yuna • tayyare meydanlnrın:ı düşmü,rjtür. ' 
~an .torp!do .~uhribleri, Sisam'a ne- nistanda imdadına gidip gitmiyeceği Dun Malta fizerine iki düşman hü-
tıcesız bır huc~m yapmı'llardır. suniini sornrak diyor ki: cumu vukua gelmiştir. Büyük mıktar-

ltalyanlann bombardımanlan İtalyan hatları o kadar vahim bir da avcı hi.maye.ılinde seyreden bir bom 
Atina 24 (A.A.) - Yunan mil- surette bozulmuştur ki, ilkbahardan 1:1ardıman tayyaresi grupu ada üze. 

li emniyet nezaretjnin tebliği: evvel yeniden sağlam bir teşkilAt yap. rinde uçmuş, fakat hiçbir hasarı ,e. 
Düşman hava kuvvetleri, 23 Teş mak b:ıhis mevzuu olamaz. Bununla ya telefatı mucib olmamıştır. Bir düş 

rinisanide, Kefnlonya adnsındn E - beraber Hitlerin artık çoktan kendi- man avcısı düşürqlmüştür. Bırkaç sl-
iksuri şehrini ve Korfuyu bombardı- sine hem O.yar addetmedi~i Mussoli- (Devamı 3 üncü sayfada) 
man etmi§tir. Hasar ve telef t yok- ninin fmdadına gıtmiyeccğinl kabul e. 
tur. (Devamı 3 üncü sayfada) demeyiz. (Dcvam1 3 iincü sayfada) 

, . Bulgar politi kas1 
ve stratejisi 

Yazan: H. E. Er kil e( 

S abah gazetelerinde «Bul-
• "tle . . . ıger ucu a -

\t~tr.ı.k ıçın mücadrle ettiği
rttk• sasıın iddiası son de- ' 

Cl.r ve tehlikeli bir iddi-
t~tı 

gar ordusunun terhis edi
leceği ilan edildin ~eklinde dik
katimi çeken bir başlık gördüm. 
Royter ajansının verdiği asıl 
haber okununca, bahi'l mevzuu 
olan şeyin geçenlerde 75 gün 
talim için çağırılmıt olan birkaç 
senelik hiç talim görmemi§ ya~lı 
kimselerin, lalim devreleri bit
mek dolayısile. evlerine koyu
verilmeleri olduğu anlaşıldı. 

til:a. İngiltereden 
~: . ~ınat istiyor 

•ıı.Jl' (A.A.) - B. B. C. 
~-~ tı..ı;ı,;~u bu snbahki emis-

tııfı11d sılyanın İngiliz tayya-
A ııila barı bombardıman edil
·ı!h ~ et'J 
"\ ~tik ı e Fransa hükume-

~ tid~rı ~ .. fareti vnsıtasile 
"e t et)j bir protesto gön

a~m.inat taleb ettiği-

la· ...................... , 

~~·qllli Şef 1 

~ Yarış anm ı 
~~ret endirdl 

' S'-t' St~r t 24 (Hususi) -
~i .... '.llıet İnönü bu • 

-...ı~d e yapılan at 
~reflendirmit -

.Mauilyadan bir görUnüı 

iNGiliZ HAVA 
KUVVETLERiNiN 
YENi AKINLARI 
Serlinin garlarına, 

Laypziğe, Krup fab
rikasına hücum edildi 

Londra 24 (A.A.) - Hll.va neza"cti 
tebliğ ediyor: 

Cumartesi ve Pazar 
kuvvetlerimiz, Beriinin 
yolcu garlarını ve 
bardırnan etmişlerdır. 

hilcum da DuiSberg 
iç lımanına karşı apıllm.ı~ıt. 

kanalının 

Marsilya şehri 
bombalandi 

Vişi .meçhul tayyare
lerin Ingiliz olduklarını 

bildiriyor 

Atılan bombalardan 
4 kişi öldü, 

birçok kişi yaralandı 
Vichy 24 (A.A.) - Yabancı tayya. 

reler bu gece MarsUya V" Ave Cote 
d'Azur üz~rinde uç:nuşlardır. Marsil
yada nların, bır buçuk sa<ıt surmiiş 

şehir üzerine bir bomba atılmış • 
tır. Tayyarelerin millıyetinı tesbıt f _ 
ç n bir tahkikat açılmıştır. 

D. N. B. nin verdiği tafsilat 
Cenevre 24 (AA.) D. N. B. 

$imdi, bu yazının mevzuu o
lan Bulgaristana gelelim. Zaten 
Balkan hadise ve meselelerinde 
Bulgaristanın ön ufta bir aktü
alite olmaması mümkün olmaz. 
Evvela şunu !Öy)iyelim ki şim
diki Bulgar ordusu geçen Bü
yük Harb sonunda Nöyi mua
hedesinin yarattığı ağır maki
neli tüfekten, ağır toptan, tank 
ve uçaktan mahrum ve ııırf gö
nüllü erlerden mürekkeb pek 
kiiçük ve pek mahdud ordu de
ğildir. Bulg-ari~tan . 31 Temmuz 
1938 tarihli Selanik anlaşmasile 
Növi muahedesinin askeri 
m ad delerinin mecburiyelinden 
resmen kurtulmuş ve o tarihten 
itibaren resmen mecbı•ri askeri 
hizmet tatbikine başlıyarnk . Al
manyanın da yardımilc, 40: 
80 000 mevcudlu bir bant ve 
takriben 300.000 asker kuvve
tinde bir seferi ordu kunnu~tu. 
Bununla beraber Bul ar ordu 

İdare işleri telefonu : 20203 

•• 
Orfi idare 
ko111.atau:a 
şehri111. · zde 

• 
Komutan bugün lstanbulda 

vazi/ege başuyacak 

Korgeneral 
hükümet erkanile 

temaslarda bulundu 
Ankara 24 <Hususi> - Örfi idnre 

komutanı korgeneral Ali Rıza Artun
kal bu akşaınki ckspresle İstanbula 
hareket etmiştir. 

Dün u~am jandarma teşkılntını 

teftlşte bulunduğu Tokaddan şehri -
mize dönen komutan hükumet erka
nile temaslarda bulunarak talimat al
mıştır. Korgeneral yarın (bugün) İs. 
tanbulda vazifeye b:tşlıyacak ve örfi 
idare mıntaka.sı halkına bir beyan -
name neşredecektir. 

Bu beyannarnede örfl idare kanu -
nile kendisine verilmiş bulunan .sala
hiyetlerin hangilerini ve ne suretle is
timal edeceğini bildirecektir. Komutan 
bir müddet sonra örfi idare mıntaka. 

sma dahU diğer viHi.yetıeri de ziyaret 
edecektir. 

Komutan 
bu sabah 

geldi 
İdarei örfiye komutanlığına 

tayin edilen korgeneral Ali 
Rıza Artuokal, bu sabahki An
kara ekspresile şchrimize gel
miştir. Ali Rı7.a Artuokal Hay
darpapda, Vali ve Belediye 
Reisi lütfi K:rdar, Parti mü
fettişi Reıad Mimaroğlu. İstan
bul Komutanı, Emniyet Miidü
rü vesair :.ı:evat tarafından kar
şılanmıştır. 

Komutan şebrimi:ıde icab e
den makanılarla temaslarda 
bulunarak Hizuın gördüğü bü
tün tedbirleri alae~~ktır. 

Örfi id_are komutanı, em
rinde bulunacak askeri mahke
melere aid kadroyu da kısa 
bir zaman içinde ikmal ede
cek, bu mahkemeler derhal fa
aliyete ~eçecoklerdir 

Maskelenmemiş olarak 
ı r -5 amba 

ec 7 ··ı cek 
Dairelerde erken mesaiye başlanması mii

nasebetile, bugünden itibaren, 
~apur seferlerinde tadilat yapılacak 

Şehrinıizde ı~ıkları söndürme ve 
karartma mecburiyeti muvaffaki -
yetle tatbik edilmekte, görülen u -
fak tefek noksnnlnr hakkında icab 
eden tedbirler nlınmnktndır. 

Şehrin bazı semtlerindeki mağa
za ve dükktmlardaki kırmızı ampul
ler kaldırılmış, bunların yerine ko -

yu renkli mavi ampuller konıılmıoş
tur. Muvakkat bir zaman için ma'! -
kelenmemiş olarak sokaklara konu
lan 50 lamba dün gece saat 7.30 Ja 
söndürülmüştür. Bu ~ece de 7 de 
söndürülecek ve bir kaç gün sonra 
tamamen knldırılacakttt. 

(Devamı 2 nci s.t)fnda) 

Edirnenin kurtuluşu 
Garb hududlarımızın tarihi kapısında bugÜ"" 

düşmandan kurtuluşun yıldönümü 
büyük merasimle kutlulanıyor 

Edirneden güzel bir görünüt 
Bugün sevgili Edirne mutlu bir D&hi Türk mimnrı Sinanın: Türk-

y önümiınün heyecanı içerisinde- lüğün sembolü gibi oraya kurauğu 
dir. Dört defa düşman eline düştük- Selimiye camisile, 80 yıldan fazla 
ten sonra bir~ daha ayrılmamak i.ize- bize payitahtlık }tıpan tarihile Edir
re ann kucagına geçen yurdun, bu ne gatb hududlarımızda Türk m -
güzel köşesi. 1922 de son işgalden ' e 
kurtulmuştur. Her zamımkinden da- deniyelinin Avrupaya açılan kapısı, 
ha Türk ve her zaman da Türk kahramanlığile de Türk celiidetinin, 
kalacak olan Edirnemiz bugün düş- dışarıdan içeri, her türlü ihtirdslan 
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ôON POST 1\ 

Nakleden: Mcu:ızzez T ahs:n B erkand 
Nesrinin sesi o kadar mü1fikri ki 

Mediha hanımm kalbine cül:ünet 
:verdi. Bir gün evve.l nişanlısına !kar
ı o kadar muhabbet gösteren Seli-

min bu ateşlı sese, bu derin yalvan
kayıdsız alııuuına imk'-n yoktu. 

Bu ~mniyetle Medilm hanım tekınr 
odasına dönrneğe karar verdiii sh 

nıda kızının sesini qitti. 
- Cevab venniyonıun Selim, 

bala ka~nn ça.tık. eöderin bulut
la... St!ni btt derece ırücendinnek 
için ne ynpbm, Ne söyledim~ 

- Bu münak şaya nihayet ve
relim Nesrin. 

otur, sana bugün gelen hediyderi 
göstereyim. 

- Hnyu, ben unutnmnın. Size 
söylediğim .özlerin bırnamile dü
§Üncelerimi jfade ettifiDe emin ol
manızı istiyorum. 
-O baldei 
- O halde, düğünü tehir etmek 

mecburiyeti n~k.irdır. 
- Size bir tek aunl daha soraca

ğım Selim, son bir sual: fakat ccvab 
vermeden iyice düşününüz; çünkü 
sözlerinizin, tnsavvumnuzdnn daha 
büyük bir eh~miyeti vard;r. 

- Sizi dinliyorum. 
- Oüğünün tehiri 

e Gambettanın sözleri '§ Sözün kısa51 



g 
Bulgar· s ta na 
Yugos~avyadan 

verilen c~vab:ar 

' 
Çörçi in General 

.etaksasa 
tebrik te1graft 

SON POSTA 

Slovakya da 
üçlü pakta 
iltihak etti 

e 
Sovyetler Berlin 
büyük elçisini 
değiştirdil~r 

Londra 24 (A.A.) - ~ek.ü Ç51' Berlin 24 (A.A.) - D. N. B. Moskova, 24 (A.A.) - fass n-
çil, general Metnksasa aşa~ıdnki tcb- bildiriyor: jnruıı bildiriyor: 

Sayfa 3 

a, e 
Dünkü spor hareketleri 

Jg maçla 1, kon ur 
i i r ca 1 du· •• Yugoslav m i Ileti rit telgrafmı gönclermift:r: A:lmanya, ltalya Japonya amsm- Sovyetler Birliği yüksek Sovyet 

Q ~ Arnavudluk. cc;pheslndeld. bütnn da 27 Eylul 1940 da Beriinde imza Şk · a\J(am yum Ukl ra zaferler ve bilhassa en milhim zafe- edilen pakta Slovakyanm iltihakına meclisi. riy~set divam, vartzevı İstanbul lig maçkırma dün Kadı- lesi nitmda geçti Süleymaniye 
ri teşkil eden Görleenin zaptı müna- nid protokol bir tamftaıı memunyetinden affederek So~~~: köy ve Şeref sah::ısmdıı devam edU - düzgün oynuyordu. 

maliktir u sebetile bütün ıtnıbden gelen tebr~ hariciye ruu:m B. Von Ribbentrop, ler~~ Almanya.büyük elçı~gi miştir. Maçların heyeti umumiyesi Devre O- O berabere b itti. 
- lerimi a.rzcderını. !talya haneiye nezareti siyasi DUbe ne hancıye hnlk komıser .. muavın nonnnl neticelerle geçmiştir. İkinci devrenin ortalarında Bey -

tı~'ad 24 (A.A.) - Avala Aded~ ve teçhizatça bu dereee fa- şefi dçi B. Buti ve Japonyanın Ber- Dekanozovu tayin ey1emı~br. Galatasaray 4 - Altıntuğ 1 kozdan Şahnb )•egfıne sayıyı ynptı, 
liııt nr: ik dtlşmana ke.qı Yunan cesaretin.tn lin büyük elçisi B. Kuıııau, diğer ta- Onlntasaray uzun p:ıslı bır oyunın ve maçı ı - O bu surelle kazandı. 

lb.eb• ün Yugo.slav gazeLeleri, Bwı:ar bu güzel e3Cri hey!mlz için bir nbam raftan Slovakya başvekı1i ve harl - lngı.Iizler Fransız kat1 htıkimlyeti temin etti, . fnkAt şüt Ikinci küme maçları 
tın U.San meclisinde htikfunet ekse - membaı o1ncattır. Eski ve kldsik Yu- ciye nazın B. T uka tnra.fındnn 24 atmad~ı için netlee alamıyordu. llisal' sahasında: Alemdar Beyler -
t~ ınensub bazı meb'u.sların. ez- nan !e.tlerlnl andıran bu btiyQk Teşrinisanide Berlinde imza edil - sahillerindeki UZUD Oyunun 24 üncü dakikasında Gala- beyini 6-3, Anadolu Rumelıhisnrı 6-1, 
~ llleb'us Dumanof'un Yuı;oslav mtiTnlfakiJeU cYnşasm Yunanistan:. mi:ıtir. "l • • tasamy kalesi önünde Altıntuğun HlliU Anndoluhisannı 4-2 yenmişler-
'Gt onya.g fizeı'inde iddialar .ileri Wzlerile tes'\d ederim. Protokol ~tni şudur: m enzilli top mevzı erını bendbolunu görıniyen hakem sol için dir. 
tıa;n aon nutuklnrını ibtiyOk bir in- Bir taraftan Alman, ltalynn ve şı"ddetle bombaladılar attığı etitıc yapılan golü saydı. Karaı:ilınriik saha.sıncla: Eyiib Do-

lle babıs mevzuu etmektedir. 1 •ı· h k tl · · Japon hükumetleri diğer tarnftan Yan hakemle orta hakemi nrnsın- !usporu 2-1, Karagumrfit Bakırköyü 
t~fıtnetin nnşiri efkfırı Vrcmt ez.. nguz aya UVY9 BrfR!R Slovakya hükUıneti tam salahiyetli Londra 24 (A.A.) _ Reutc.r: daki ihtilafa rakten hakem bu sayı- 4-3 ycnmişler, Davudpnşn Dcmirspoy-

bu ~Yle demektedir: yen"t a Iniart murnhhasları vasıtasile müşahede e- İn iliz hava kuvvetlerine mensub da lSl"ar etti. Galatasarayın devanilı hı. 0-0 berabere kalmıştır. 
ıı.., lllananar "''DU bilmelitfırler 'ki dcrler ki: g ~- 'ki tek b •1 d•;ır;,., 28 1 o·· Jcü• k kur" "J J ·11.1hp -v- 1 bombardıman tayyarelerl, bu aqnm ı.uzyı rnr a9'n 'ti' zaman n- un on ıpı t er 
Itti, erver ve mfittehid Yııgoslııv mil- (Bq tarnfı t inci sayfada) Madd~ t - Slovakyn 21 Ey lu güneş battıktan sonra, ista! liman _ ci dakikada Gündüz beraberlik sayı_ Dün Sip:ıhi oca~ndıı konkuripikle-
~artaı ~lkçllcrin n:ıza.rı djkk:ate ~1 - tarn!mdnn bombalanmıştır. Tayyare.. 940 da Almanya, !talya ve Japon- lanna ve Fransız sahlllnde uzun men sını yaptı. rinikinci hnftası müsabakalan da bil-
'- ıcab e.,ı: .. en saıo'am '"'"'rDk ya arasındn akdedilen nı.kta iltihak D ber be b tt - b ...... :. ,.ra nınliktir 1 --v ..., 1 ~·· - her taraftan hedef olıı.rnk se.. .-- zilli top mevzilerine çok şlddetJi bir . evre ı - ı a re i i. yuk ir zevk içinde cereynn e......;.. 
~lillka · . çilmi.ş olan petrol tesisatı Wanne &.. eder. , •. .,_

1
.. ,_ d'' d" hücllm yapmıştır. Bütün hedefiere Ikinci devrenin beşinc.l dakikasmda tır. 

~1~· gazetesi, uzun bir .başına- eken ile Dortmound'dıı bulunı:uılar o.- Madde 2 - vç u o_adın _or un Salô.battinln çekti~ kornerden Gün- Alınnn dereceler: 
~~~~;- diyor ki: ,__ lup her ikisinde de yangınlar müşa- cü maddesinde me.zkur muııteTek yerden hllcum edil.mlş ve btlyilk çap- düz kata vuruşae Galatasarayın ı Ziraaı BantJvo miiki.fatı· 1 - ııe-

tılıd ~v arazısinin bir kJmu lı.z.c- bed dilin' Ur teluıilc komisyonlar Slovalcyn men- ta bombalar atılmış~. İnfllfLklarm kinci golünü yaptı. - liihat Altsel 1.17 dakika, ~ ·_ Edikan 
~ •. -eki iddial hakk da Bo!"ııda e e ~ · faatlerini alakadar eden mescleler- lŞıklan, Fransız .sahlli boyunca otuı ,.._..__ d 
~ll ~ ar m .~ Essen'deki Knıpp !ııbrikaları, Cıı.a- l l l w Sl k 1..n t d f zı bir mesafede ka- Bu sayıdan sonra Galatasaray ra- 1.35, 3 - .ıııı.o.uuuU Resne ı.48. 
ııı~ tınT.Jenın~'"te olan b"t"'- -"-'er e m-gu o aca'" zaman ova ya ııuıome re en a a . Sakarya ~ıı-J:.•-•·· 1 Yü b :""''.:ı--:a1r ,... u wı öUSo1 ' •- Pra··--• #--ı· •·A-• :ı.:-.ok ta'<'Vare ~.. ... h t b un1 Alt t ~ kal muıuuaw z a .. 
L -...u ~"' u..ı..&:~ .uuu AAO ....... :.- "" " ·ıı · d komisyona jetirak ranlık semayı aydmlntmıştır. a ır oy a ın Uo esıne yer- • - ...... 
·~ Bulgar mıı.h!ellerf.nin bu meydanlan {la ayrıca bomba ııt~ille mumessı f"n e " ı ~t' Tavat 1.48 hatnsız 2 - Rıfkı Alkan 
lt~ ~ı-raptıklan ~ ve taahhüd _ tut.ulmuştıu. ed~ceklerdir. .. . Işıklar bazn.n o derece şiddetli ol.- e Sara~ımin çektiği kornerle Gündüz (tistteğmen) 1.28 'bir hata ne. s _ 
~llltar Soıyen tekabul etmemcktedlr. Almanya dahiline yapılan bu taar- Madde 3 - Üı;lu J?ak~ı~ mr.:ttn muştur ki Kent sahaindekl . evlerill 24 üncü dakikada ii üncü olü tı Hıundi Barlıı.a (üst..te~en) 1.39 bir 
Shnrle branya.sında vukua gelen ruzlardan ba§ka, bombardıman tay- işbuf bprotokolk Japte~~~~ştı~.' h . caınlarına. aklsler ynpmı.şttr. In!iltl.k- Altmtuğun bir hJcumun~a s~tm~ hata ile . 
._, 11e~· r, Bulgar hattı yarelerimizden müteşekkil dl~er ~ u proto 0 ~ynı u mu ınz larm gürültüsü, Kent sahillerind!_n '- vurulan kascil bir tekineden sonra 1\lerkez Bazıkast mükatatı: 1- Me.. 
~ a .... ~e old~unu ve bu filomus .......,...;,........, hücum ......... !..+4.. olanık almanea, ıapo~ca, S~o~.ak şitilmist.lr. Birçok yerde projektörler Sal' 30 d kik d h d ık !Ahat Aksel 1.19 bir hata ile ~ - E -
ıı:.... ·~ siiktıt.l ... v.......,.,;,a .. _....... dT d ya7.ılmıştır ve rmzası a-unun- ım uncu n n asa n nn ç - ' 
."''lllu a Sahil müdalaa tayyarelerimiz Lo ı ın. ~b · ''d" Manşın ortalanna kadar her Jstikn- tı ve son ~ dakikada tekrar oyuna dlkan 1.34 bir hata ile, 3 - Mahmud 
llıt. erı buldutunu .rient'deki elektrik fabrika&ını den ıtı aren mer ı ır. mettc gök yüzünü taramnkta ve o - girdi. Bu müddet zarfında. O:ılnta..su- Resne 1.32 iki hata ile. 

~ llıı bek . . oehrini, Bolonyn şehr"ınln llman Ad 
1
. kt ibü.sler, yükseklerde patlamakta idi.ca- ray bir müddet bocaladı. 40 ı1cı da_ Binlcilik okula mükiilatı: 1 - Rıtkl 

~ltı lenmıyen ve sebebsız de- satmı bambaladıkları gibi gene sa riya 1 e Ju.s ve Boulogne limanlarile Oris-Nez kikada Saratim Onlatasarayın 4 üncü (üstteğmen) 1.18 hatasız. 2 - Kud-
~ ~· .~ir götürmez bir hareket - hil muhafaza.sma mensub' bir ta.na- top mevzileri, bu taarru- golünü attı. ret Cüstte~en) 1.26 batasız, 3 - İh-
ıt ti~Uo. tarihi . id te- -~~-,~r •t .acı .... ~ yen endai rcmis de nöbet. vnz<:fcsini ifa ederken b .

1 
r d en .

1 
z zun esas hedeflerini teşkil etmiştir. Sertlik te il . 'd Altı t ğ ~ i . san Atal (üsttegmen) ı .SO hatıwz. 

'<q h "'nuyecegıne ınanmaya - Norv69 sahillndeki V'tkero telsiz istas- erı gı en n u sno Çı- Bayan Gü.Jsüm müki.f:ıtı: 1 - E.. 
~lı~:~ulonan . Yugoslav efkfm yonununu bombardımnn etmiştir. İki tı nl hakem sahadan çıkannn~a mec- yüb (yüzbaşı) 1.37 hllta.sız. 2 - Rıf-
~· Yı.ı -....de endi.şc uyandı~ tayya.remis ~erine dönm~tir. muharebes·l m·l r. s e n ı· ibur oldu. Oyun Onlatasarayın devam- kı <ils'ttetmen) ı.28 bir hata ilc s -
~~~ltaı~oalav milleti, Yugoslavya ve lı tazyikl .~tında ilten. 4 - ı Gnlatasa- Kudret (tistte!Pnen) 1.42 iki hain lle. 
ı.~ıı ıatan araaıodaki cbedi dost - Alman tebliii Dubrovnik 24 (A.A.) - Dün ak- s • ray:ın galıbıyetae bitti. Sipabl Ocafı miikfttııtı: 1 - Cevad 
'ttiııe' RaYrimesullerin Bulear mil - Berlin 24 (A.A.) -Resmi teb- e V ı y o r u m Fenerbahçe 10 - Topl:.ap o Gürkan (yüzbaşı) ı.29 hatasız, 2 
ltbı "

1
e Balkanlarda sulha daima ı:~: Bir deııi.zalb genuııı, cen'an, şam, Dubrovnik.te denizden top ses- Mcl'h oyunun 4 üncü dak!k~ da 

~ "ıttt e . . 1 h m 29 00 1 leri işidilmiştir. d Id d ı • • c: m Cevad (yüzbaşı) 1.31 hatasız. 
f tii~ r getırmış o an mu te ı . 1 toni atoluk. altı düşman ti - Adr'ıyatik denizinin ağzında bir de- İ ye mtrı an 1. Fenerin ibirincl, Niyazi sekizinci dak'- -----
~tl~f!t!ci planlannın bodbin men- caret gemisi haı:ırmı,ı:ır. halebesi ıru . oıması kasında ikinci canerini yaptılar. Fe_ Elbasan irg"liz hava 
'ıırttt ıle bozulmamasını samimi 22/23 Teşrinisani gecesi Alman niz :mu vu a gelmış nerbahçenin uzun süren M!timiyetı kuvvetleri· ta~fından 
(),~~~mı etmektedir. bnva kuvvetleri Londrnya yapılan muhtemeldir. karşısında sıkı bir müdafna yupan • " 

~~~ d~de çıkan «Cenub Sesi:t ga- karplık hücumlnnna büyük bir mu- Yunan ordusu bUtUil Ttırodip·k. ap llk devreyi 2 - o mağlüb bı - bombalandı 
u ~tıl ıyor ki: vaffakiyetle devam etmişler ve kuv-
~~~:arlar şunu bilmeJidirler ki vetli hava filolan :nükerreren Bir - Cephe'ıerde "tfer·l harekAtına Fenerbah•çe ikinci devrede o kadar (Baş~: 1 

in: :~::.4~ 
~Sar onya, Dobrucn değildir. Ba- minghnm'da İngiliz harb sanayi te- Cl hfı.kim oynadı kl 8 gol yaparak maçı at sonra, evve c m §a •• ci 
~t tdy~ taİırikcilerine fU ciheti ih- aisatma hücum eylemişlerdir. Birbi- devam edi or 10 - o knzandL bir grup, e.dayn bir hücum yapmış ve 
ı il th....ı~ !ci, Vardar vadisi Belgra- ri ardından dalgalar halinde gelen Ömer nesinı ~alnız hafif hasnr vukua gelmiştir. 
,, "'-J!Yen b ~.d b t _1 b h"' ·--· ı 1 ı r d ) V f ı Iki dUşman tayyaresinin tahrib edil -~· lll ag ı ır ve u mın a - yü:uerce tayyare u ucum esnaııın- (Bıı.şw..nuı ne say a a e a 3 - stanbulspor 1 dıği ve düşürülduğü sanılmaktadır. 
~ lheı~ fednk&.rlıklar ve fev - dn 300 bin kilodan fazla bomba Bir düşman tayyaresi, Sisam a - Vefa olftukça h!kim oynadığı hal- Bütün cephelerde düşman nrnzlsi 
~ 't)ltrı er gnyretler pahasına Yugos - atmışlardır. bıldı bombaların ve vu- dasında Tigani üzerine bombalar de ük devreyi ı:0 gnlib olarak bitirdi. üzerinde bir miktar k~ uçuşları ya-
l'ı t!ıit 

1
} Pnrçalanmaı bütünlüğüne kua gelen yangınlann çıkardığı zi - ,abnış ve mitralyöz nteıi açmııtır. İk~.nci devrede ıstanbulspor bir ikl pılın"' ve bütün bu harekft.ttan tsy _ 

~~~ t .. ~ ?"U.Itur. Sobrnnynda söyle- yadan, askerlik bakımından dıc:m - Telefat voktur. m him fır:sat kn"ll'dı. ~ 
~ "'11tık 1 k 1 k ~ İtalyan t-Lı:.::.: u ı . '" yarelerimizin hepsi salimen üslerine !lı tıdak· çı söz er, i i mem e et a- miyeti haiz miiteaddid mühim fnb- cu,... Buna mukabil daha canlı oynıyan d .. nmü.,[ür 
llc:~lirı· h dnimi dotıtluk pnktının rikalann tnhrib edildiği kolaylıkl Romn 24 (A.A.) - 170 numa- Vetalılar iki sayı yaparak maçı 3 _ 0 ° " _. -------
~ ~&.ı d azırlamaktndır. O palı:t ki m~cahede edilmiştir. ralı tebliğ: kazandılar. d 1 d J 
1 tcer ~ ınilletimiz arasındn bu 23 Teşrirusani sabahı erkenden Düşman, kıtnatımızın nıuntaznm B 'kta 4 B ... 1 Japon ev et a am arının 
-·~.tt Ruze) bir nnlaşma havaa: ya- Gmntham silah fabrikalana ko.r§l bir surette yapmakta oldubı manev e§l § - eyog UEpor 2 en eskı"sı" öJdU 
b· ~· yapılan bir hav hücumu esnasında ralara muni olmıya boşuna uğnış - Mnçta dnha ziyade hti.kimiyet, elde 
QJ 1 b ch" d ·· dd'd 1 etmeğe çıkan Beşiktaş, Şeretin çok Tokyo 24 (A.A,) _ Japon r n .,. u ş ır e mutea 1 yangın ar mışbr. n el k " 01 IZ gazetesinin SUali çıkmıştır. Porthant, Southampton, Pantderya civannda avcı tAYYa- guz oyunu ve pe mukemmel !ki ndtunlnrının en eskisi Prens 

<na . . Portsmound ve cenubi İngı1terede relerimiz, Blenheim tipinde bir düş- Şayet bu kofay ve cazip gÜzellik go!ilc devreyi 2-0 galib olarak bitirdi. 92 yaşında vefnt etmiştir. 
~'~~ . ştarafa ı ıncı sa!fadal anİr mühim hedefler bombardıman man tayyaresine yetişerde bu nıy _ tcdbirini kullarurıanız ~ize de Ikinci devrede oyun birnz sert vo ~---ilC!IIIII•DI•a•••~~ıı. 

~~ ı. .• ıltih genç İtalua, uzun ve karan- ecliilmiştı"r. 1 d d . •. •. ayni söı:ü :ıöliyeceklerdir. hırçın oldu. Devrenin ortasında Hnk- O Q 
"'· ~ yareyi alev er için e ütiırmu..şrur. AKA G N D Z' u·· n 

l i:~rbi sevt ve idare etmek 1\in - Maltn fizerine yapılan hücum hn- Her genç kız, bu kelimelerin kı sıkı !bir şütıe üçüncü, Beyo~luspor . 
~<tiı.lıe e? kahramanlıb göstermene arsilya şehri bowba!adı Teketi esnasında avcı tayyareleri - nhengini duymak hulyıısındadlr. da Uç dakika sonra birinci gollerini 80'11 neşrohın:m~ 

'
~ b~haı~tir. Makul İtalyanlann mı"z du""""'an avcı tayynrelen1e nıu- B yapma~a muva.t!ak oldular. 

.. ,..... una da pek yakında nail olabilir - 35 i · dak'k d B kt t ~e~te tbden son derece nefret (Bq tnrafı ' inci sayfada) haTebeye tututmu~ ve alevler içinde neı ı ·a a eşi. aş nn Ya - TANK- TANGO 
b.-~ ~e nazı galibiyetinin İtalya_ da Vlchy'den • c tat.sil!l.ta göre, altı düşman tayynresi düşü-rülmüş- ainiz. Keşfedilen bu pek basit gü - vuz pcnaltıdan dördüncü, Beyoğlu _ 
~ııı it ir t.abiiyct aıtınn gtnnesı tayyareler şehır :ııerinde 85 dakilm zellik reçetesi aayesinde ve yalnız spor da oyun biterken ikinci gollerıni 

1\Illli - içtımai - Edebi 

1
• ntıe edecel;ini bUmektedir - alçaktan uçmu;Iardır. Gece tiirSnnali Afrikndn dü11man tayya - bir kaç gün zarfında · sevimiili - attı. Maçı 4..2 ~iktaş knzandı. Romanı Resimli Ay Mntbaasında 
ı. B d b b B k 1 sw· · 0 75 kuruşa satılmaktadır. ~ltııooıııltad ve sema yıldıZh idi. Bir bomba, bir releri T obruk ve ar iynya om a- ğinizi · yükaeltebilir ve cazibenizi ey OZ - eymanıye 

,_, ' ctırudcs Cennen imparatorluğu- eTe düşmü~ ve • ~nin ölümüne ve lar atınışiarsa da hasar ve zayiat arttırabilirsiniz. En esmer ve en ~O~yu~n~iki~t~a~kım~~m~sı~kı~bi~·r~m:ü~ca~d~e;-~~~~~~~~::::~~ 
~ ~011~esi tahakkuk ederse :ttaı- birçok k;şinin yaralanmnsına se~ebl- olmamı:ıtır. aert bir cildi beyazlatıp yumuşata- ,; 

b:'ll'at.otı lu altında yenı bir Ropıa yet vermiştir. Henılı teyıd edilmiyen -------------- 1 t b J L A • 1• "" · ..1 • V "J 
~~t Uitu kunnak r11yası bir mu- bir habere ,&e, §~hrin su tesisatı B b h F t"ht calt ve peresti~e layık bir hale ifrağ s an u evazam mtr lglnuan erı EJTI 
~ ~l~!!Ya gül6nç bir oyundan i- merkenne is:ıbet TlkJ olmu~tw. Ba- u sa a a 1 e edecektir. Keza, aolmu} ve aiyah Harici Askerl kitaalı IUinları 
~ -~al · nıldtlına göre, tayyueier ya Akde d benlerle dolu bir ten lazelqecelt 
~~<!i~~~ .. ~uharriri B. Carvin, nizde bulunan bir İngila tayynre ge- alacak yüzün en ve saf bir hal alacaktır. 
~ ~ .. ald 

0
Ttln askeri müliihazala - miSinden veyahud dn Rho:ıc va dası Bu baptaki mütehasstsın bu na-

~~anı ~~dığıknı yaunaktn Ye §Öy- yoıae İngiltereden gelmiştir. Bu lkin.. kan',l bt·r vak'a oiA.u sihatini okuyunuz: cıTasfiye edil -
~ ~~t ıne tedir: cl ihtimal dün akp.:n Cenewede bir U 
\ ~~~ltı ~denizden 1ngiliz donan- alarm iSnreti verilm~ olma&lle nUıka- mi~. taze ltaymak ve u:ytinyaiJ -
~~~tj"';llınası için İtalyan ha- dar • ·'ulmaktadır. Bu sabah, Fatihte bir alacak me- nın cild üzerinde fevkııl~de yumu-

1-ı~tı erınin bıı.~lıca Tolü oyna- D' :ı.:ıt 23 dc.n 23.45 ~ kadar ToU- selesinden dolayı kanlı bir dövüş ol- pıtıcı bir tesiri vardn-. Bu iki unsur, 
)ı ~~tı~ ~netmek hata idi. lon'dn ve Var eyaletinde de ala rm mu~ ve Kemal isminde bir adamın halihaznda digw er kuvvetlenditici, 
d.," ti~ ,.,}'lun evvel& Yugoıılavya- verilmi wr ağır surette yaralanmasite neticelen-
~1 E " 1Y • d .. • . h '"" 1 . . b 1 tı 1 1 ı:ııtı ~ Ctin e oldui'\1 hakkın - Lw:ıl Paristen döndü miştir. Yapbiızruz ta kikata gÖTe ces eyıcı ve eyaz ;ı cı unsur ar a 
~~flq~'-nı~rı bahs~den mu~ rrir, Paris 24 (A.A.) _ Lnvai., bu sabah hadise şöyle cereyan etmiştir: beraber beyaz (yağını:) Tpkalon 
\i j titnı .. Bulgımstan yolu ıle Se P:ırisdcn Vichy'ye hareket etmlljtlr. Fatihte oturan Cemalettin ile, Ke- kremi terldbine lcantt:ırılmıştır. 3 

~:'t:ti .. ege teşebbüa edeceği fik f-_!~A • mal isimlerinde iki kişi, sabahleyin aün zarfında To'knlon ktemi cil _ 
'-~)tt •ul'mektedir. Fnuısa uıgıuereyı protesto etti erkenden birbirlerine tesadüf etmiş- • 
~"!~t illnevra muvnHnlı:: olursa Vichy 24 (AA.) - Havas ajan- ler, bu tesadüf hemen nralnnndaki dinizi, hir. bf,k.lanediğiniz bir de -
~~'-')._ b ata t.dil cek olan Yu - bildiriyor: eski bir alacak mesClesini taT.e.lemiır recede tri.i:ıell~tirecdc ve yumu -
t ~~:~~~~ b·suretle taksim edilmek Dün gece Marsilyncla havıı tehli- tir. Münakaşa kavgaya müncer ol- ~tııcaktır.• 

Aşa~ıda yazılı mevaddın kapall zaTfia ek.slltmeleri 2tı2/940 PazarLesi 
günü snat ıs da Niğdede askeri satın alma k.omlsyonwıda yapılacak~. 

Taliblerin kanuni vesikalarlle tekli! mektublarını llıale saatinden bir saat 
evvel lı:omlsyona venueleri. 

Cinsi Mikdan Tutan Teminatı 

kU o Lira Lira 

Sade ya~. 45,000 6'1,500 4,1125 
Un. 960,000 14-t,OOO 10,800 

(1471-10858) 

Maarif V ekiiliğinden: 
3803 sayılı kanuna göre Samsunun Llidık kazas:ınm Akpınar me\·kiinde 

nçı1an köy enstitüsü i9in ynptırllacnk bınnlann avanprojelerüe vazlyet 
plf\nlnnoın hazırinnması işine aid mUsabaka tarıhınin göriilen lüzuına bl
naen 30.1.1940 tarihine kadar tr-mclıd edilmiş oldu~u ilfın olunur. cl0972ı~ 

'' ~&. t. ır hale t<elecek ~ Yu- kesine kr.rtı verilen al rmı, mütead- muş. nihayet bir dövii1 baıılıımı'!tır. 
~~ Ve br ~Iman vilıiyeti hı.lini did Ingiliz tayyaresi tarafından yn- Iki kavgacı bir hayli dövüşmüşler, 

'\. 11 rtı\j Ugun Romanyada tatbik pılnn bombardıman takib etmiştir. bir arnlık Cemalettin bıçağmı çeke-
\ ~~tır. ttern)eke idaresi nluna a- İngit.z tayyarelen şehir ve civa - rek Kemale saplıımağn başlamıştır. 

'll ~&.r"i nnın üzerinde uçmuFardır. Yirmi Viicudüni.in muhtelif verlerinden a-
l ~,kl-ırıtk rı ~akalesine f()yle de - hdar yangın bombası olmtık üze - ğır surette yarninnan Kemal yere 
, ~ ıtı )' ted_ır : re bir çok bomba atılmı"'tır. Şiındj - yuvarlanmış. Cemalettin de bıçağı
\ ~ ~~~tıkrltiy~nin bu düşüneele - ye kadar alınan hl\berlere gör~ nı atarak firar etmi:itir. Ağır yaralı 
~1S' )·11 lına .. iddetle ka!"Şl koya dört i:ndın ölmü, ve beş kişi yara - bulunan Kemal hastaneye l.:aldırıl-

iPEK - l ALE - ELEK - SA AV - SU ER - TAI<Si 
SAK RVA - ALK Z R - ASRt - ŞlK - YILDIZ -ŞARK 

Sine:naları Direktörlüklerinden : 

~ ~ ~oala, ların da mücadele lanmı~tır. .,1 , hadisevi müteakıb firnr eden 
~Iili tan~ımnın mukaddern - Patlamnmış bombnlarm tl"tkiki Cemalettin de bir müddet sonra ~n~ 

~1lll4Yccf"Jdt'Tini ve Ya - w: İtalyan aleyhtarı beyannamelerin • ........... ~"ri"" v.oık.At!!nmımr. 
in, Almaniann ve buluıımaaı. tayya.-elerin milliyeti üze 

lar hakkındak.i rinde biç bir f(iphe bırakmamak -

IZA EHE MiVETLi iLAN 
Bugünden itibaren Sinema g~terme aaatlerimiıi aşağıdaki tekilde değiştirdiğimiz 

arzolun ur. 



4 Sayfa 

Salılık çam ve köknar 
. tomruğu 

Devlet Orman Işletmesi Karabük Revir 
Amirliğinden : 

ı - Buyük düz bOlKesi katiyatından ormanda kasap kıran rampasın. 
d:ı ıstl!te mevcud c909» aded muadili c495-. metre mikflb, c920. desimetre 
mikab köknar Ye .312D aded muadili c156• metre mikA.b c68b desimetre 
mik~b çam tomrukları açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların kabukları soyulmt14 olup hacim orta lrutur üzerinden 
hesablanmıştır. 

3 - Tomruklara ald satı~ tartnamesi Ankara orman umum müdürın. 
ğunde Ankara, İstanbııl. Zonguldak orman çevirge müdürlüklerile Ka
rabük devlet orman işletmesi revir Arnirliğinde gbrO.lebilir. 

t - Tomruklann muhammen bedeli köknar dh lira c3h kuruş, çam 
d2» lira c6h kuru~tur. 

5 - İsteklilerın ~ 7,5 muvııkkat pey akçeslle 27.11.9W Çariamba cnnfı 
saat 115-. de Karabük revlr merkezıne müracaatları. (10852) 

T 
Barkes, bilhassa ÇQcuklar tarafından alınma.<ıı rayet 

kolay n müessir bir müstahzardır. 

KM!JI c-ayet teslrlldir. Barsak ~eıucanlnruıın büyüklerde Ye 
k.üçi.iklerde sebep olacatı tehlikeler ~öz önüne alınarak •olu.. 
can hııst:ılı.k aruıda buau kullanmaları faydalıdır. 

Hekioılerimlıe ve halkımıza ta.Y.slye edilen bu müsta.hzar ller 
eczahanede bulunur. · 

ata 11 25 ur tar. 

ans1zlar Için 
.. Pek Mükemmel 
ltn kansır düşmUş haltatarın u zaman 
~ar(ında iktisabi kuvvet etmeleri için 

~
r yemekdon sonra bir Likör kadehi 
UINIUM LAB/\RRAQUE almaları 

ifidir. En muannit sıtm nöbetlerine_, 
aflı dahi gayet müessirdlr. Zayıf hasl 

talıkdan sonra kuvveh:iıı. fazla çalışma• 
~an yorrun düşenierin ve pek çabuk 
~eşvünema bulmuş ıençlerin, zahmetla 
mkişaf eden genç kızların Lobusalıkda• 

alkan kadınların, ihtiyarlar, ve kanli~ 

a 
en: 

ların dahi tesiri mu• 
cerrep ve Paris Tıp 
akademisi tarafındoQ 
ka~ul~ilen. 

1 

Şarabını ıçmelidırler. 

Oepo!u : Gz ı ta, 

Gümru:C sak. No. 36 

Her Ecunede utılır~. 

um 

6 Muhasebeci ve 

üğiin-

5 muhasib muavini alınacak 
O:man Umum MudurlUCüne ba~lı Devlet Orman İşletmelerinde a:kaza 

veya vılayet merkezlerinde çalıştırtlmak üzere imtihanla 6 muhasebeci 
ve 5 muhasıb muavıni almacaktır. 

1 - Tnlıb:erın memurln kanununun 4 cü maddesi evsafını haiz olma_ 
ları. 

2 - .\skerl ğini bıtirm~ bulunmalan. 
3 - .Muhasebecıll'r içın lıse veya yüksek mekteb mezunu munvlnlerin 

de orta mekteb veya lise mezunu olmaları. ' 
4 - Musabaka imtıh:ı.nına muhasebe baenler ~Urak edecektir. 
5 - Mu."SB.vl derecede not alanlar arasında Yüksek İktısad ve Ticare~ 

mektebı ve Tıc ret LiJo. i mezunlan tercih edilecektir. 
6 - Muvaffak olanlar işletmelerde bir müddet staj gördükten sonra 

muh.ısebec· • olarak conderileeeklerdir. 
7 - lmtıha:ıda muvaf!ıık olanlara c3656P sayılı barem kanununun hü

kumlerı daıres nde muhasiblere 170 ve muhasib m un ~lnlerlne de 
100 lıraJ a k;ıdar tlcret verılecek tir. 

8 - İmtıhan 2 12.1940 Pazartesi günü saat 14,30 da Ankarada Otman U
mum Mudi.ırluğiınde ve İstanbulda Çevirge Mlidürlü~Unde y.lpıla _ 
caCındıın tal blerin a.şa~ıdaki vesaikle Orman Umum Müdiırlüfi'U _ 
ne müracaat etmeleri lAzımdır. 
A -Nufus cuzdanı ve askerlık terhis vesikası veya suretlP.rl 
B Hu..;nuhal ilmühaberi 
C Mekteb dıploması veya sureti. 
D - Varsa şımdıye kadar çalıştıılı yerlerden aldı~ı hfı.mü hizmet 

vesıkası. r7844 _ 10976P 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksütmeye konulım iş: 

ı. - To.rs:.ısta Berdan sulama §ebeke.si ikincı kısmı ve deşeraj ıtanallıı
rile s nal lmal!'ıtı fn.şaatı muhamnıen ke~ıf bedeli vnhldi fiat üzerindeu 
•765 000 liradır. 

2. - Ek ıltme 10/12/940 tarihine ra.c;tlıyan Salı günü saat cl5» de An
karadıı. Sulama İ~leri İşletme Merkez binası içinde toplanan Su Ekslltme 
Arttırma Komı.~yonu oda.c;ında kapalı zarf usıılile yapılacaktır. 

3. - t •eld ler, eksiitme şartnnmeJi, mukavele projesi bayındırlık işleri 
.,.enel şartn~ıne fenni şartname ve projeleri c38» lira c25• kuruş muka
bı.I.nde Su Işlerı Re sliğınden nlabi!lrler. 

4. - Elt'..s !tmeyc girebilmek JÇtn istekiiierin t34350D llralık muvıılckaL 
tem.nat verme;, ve eksıltmenın )'apılacağı günden en az üç gün evvel ei
lerınde bulu ıan vesikalarlıı birlıkte bir dilekçe ile Nafıa Vekrıletıne mü. 
r.ıcaat ederek bu işe mııhsu.s olmak üzere vesika almalan ve bu ı.-esıkayı 
~raz e tm f'r . tt.r. Bu müddeL içinde vesıkıı talebinde bulunmıyanlar 
kJ ıl .ı · e , ı k: edem('zler. 

- - -- _..,__- -

SON POSTA: 

Ucuza allnmış birçok yemişlerin d••• mo
kemmel olabilir fakat bilahare Içi çUrüll 
olduğu anlaşılır. 

Ucuz ampullarda öyledir. KuUanışta çUrOII 
olduğu yani fazla cereyan istlhiAka muktto 
bil az ışık verdikleri görülür. 

Maa r u f markası bir garanti teşkil edeft 
TUNGSRAM ampullarını almak menfaatır;•• 
lktizasıdır. 

TUNGSRAM ampullarının yOksek kalitesi 
bir çok defaJar denenmiştir\ 

HACI B Mamul ab 

Ağza alındığı % man eyrı bir hüviyeti olduğunu 
deı hal belli eder. 

AdiiMI Liraldı 

1 2000 

• 1000 

1 750 

t 600 

1 260 

ll 100 

• 50 

IDQ 20 

= 
= 
c:: 

' == 
-== 

-
= 
==ı 

Ll ra 

3000.-

2000.-

3500.-

4000.

GOOO.-

Türkiye tş Ban-kasına para ycı.. r 

brmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz . 
K~ideler: " Şubat, ~ Ma -ıı Kbum~~alıd ve kum~~Ullll 

ı 11 ,. t 8 İ.ldııc ı.eı es arın a eıı ıı.a ew • 
yıs, n.t;UB os. 1 

- rası bulunanlar .ltur'aya 
rin t.arıiılerinde yaııuır Cl&l:ı.ü ediLirler. 

l k incitetrlll ~ 

ETi BANK tan ,. r KAPALl ZARF USULiLE 
MALZEME SATIŞI 

Aşa~ıdaki listede yazuı malzeme, Balyada Maden mevkiinde J•rill:: 
teslim edilmek üzere 2/12/19~0 ta Ankarada banka merkeZiobı k e-
palı zarf usıılile satılacaktır. Isteklilerin malzemeyi mahallinde ~ 
leri ve topyekün bir fiatla beraber, malzeme cinslerine göre ayrı -:.:. 
dahi birer fiat vermeleri ve 2/12/1940 Pazartesi günü saat 16 tt s 
karada İnhisarlar başmüdürlü~ü yanında Dr. Salfthi apartımanuıda 
No. dairede, pey akçelerile beraber bulunmaları ill\n olunur. Jıı(alstılle· 
nin gümrük ve salr rüsumu alıcıya aiddir. 

I 

II 

LİSTE 
Pozisyon 
No. Adedi ~yanın cinııi 11 
207 ı FJektro]en motör grupu, Diesel Sıılzer 4 D 131 (lfl r 

Siemens Schuckert 300 KWS lık aıternatörile bd'1~. 
Efektif 210 volt. 42 peryot. <Motör için aksamJt. b 

liktel. ıl 
2U8 ~ Elektrojen motör grupu, Diesel Sulzer 4 D 10! -~9~. 

sıemerıs _ Halske, 234 KWS lık aıternatörile DCP'"'~ı 

Efektif 210 yolt. 42 peryot. <Diesel motörii i9ill Jed
8 

aba.mla birilktel. 1oı 
209 ı Elektrojen :notör grupu, D!esel Sıılzer 3 D lOt <19 • 

Siemens Schuckert 178 KWS lık, alternatörile a.ert,. 
ber. Efektif 210 voıt. 42 peryot. <D<esel motortl iqla 1 
dek aksaml.l. birlikte). 

210 ı Tevzi tablosu, tam teohizatla ve yukıırıd~ki din eıeı-
trojen grupu ,çın. IJl 

25& ı Muhavvile po.ste.sl ıll. 400/210 voltluk 300 KV.A. 'tt 
teçhizatla. ,_, 

259 ı Muhavvile pastası ıı. 400/190 volt. .WO KVA. '!'fo 
teçhizatın. 

26~ ı Muhavvile merkezi, 190/12.000 volt. 800 KVA . .,_ ~ 
hizatla. ,_, 

265 ı Muhavvile merkezi, 11.000/210 volt. 100 KT.A. 'tt 
teqhiza.tla. 

266 ı Muhavvile merkezi, 11.40!210 volt. 100 KVA. TUl ~ 
hizatla. J 

279 155 Muhtelif kuvvette elektrik motörlerl (kısmen ıaurd' 

ml 
Tııkriben 200 ton saç, halat, plk, çelik ve ray bar<!':' 
sı ve prota demirleri, ngon tekerlekleri ve ,_-ıeııı 
bakır teller ve plrineler. 

IV 

Devlet 

Muhtelif ev ve yazıhane eşyasL 

Denizyollari 
MUdUriUGU 

Işletma Umuf1'1 
Ilanlar• 

25 İkinciteşrinden 2 Birincikanuna kaclat 
muhtelif batiara kalkacak vapurların 

isimleri, kalkış gun ve saatleri "'e 

Karadeniz battJ.DA 

Bıı.rt.ın hattum 

l\lucl.ım:1a hattma 

İm!roz hattına 
Ayvalık bnttın.a 

kalkacakları rıhtımlar 
c~' 

- Salı 12 de {Ege), Per~embe 12 de (Allİ' 1111 
ve Pazar 16 da (Erzurum). Galata rıhtıiJll1l!ı , 

- Salı 18 de (Konyıı), C um n rtesi 18 de lAD 
ya). Sirkeci rıhtımından. ~ 

- Pazartesi, Salı 9,50 de, Çarşamba, PertetllııJI 
Cuma 16 da (Marnlı:az). Cumartesi 14 de ~~~o
ve P.:ızar 9 50 de <Mnrakaz). Galata rıhtunııı ıJ· 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,15 de (Tf'J , 
Galata rıhtıınından. Ayrıca çıırşamba Ytl 

011 

martesi 20 de (Saadet>. Tophane rıhtunı~~ , 
- Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophıın• ııJl 

mından. 

- Pazar O dıı <Tayyar). Tophnne rıht~·,r· 
- Çarşamba 15 de (Bursa), Cumıırtesi 15 de c~ 

sinJ Sirkeci nhtımından. 
tzmlr ısürat ıhattuıa - Pazar ll de (İzmir). Galııta rıhtımından. 

0
. 

izmJ.- ilave postası - Per~eml>e 13 de (Tır han). Galata rıhtuııınd' 11 , 
Not: Vapur seferlerı hakkında her türlll maltlmat aşıı~ıdıı. teıetOil ıı, 

maraları yazılı Acentalılrıınızdan ö~renilebllir. 

Galata Baş Acentalıtı - Gnlntn rıhtımı, Limanlar Umum MO... ~d 

dürlü~ü blna.sı altında. 4JF" 
- Galata rıhtımı, Mıntaka Liman Reis-

liCi binası altında. 4DlsJ 
- Sırkecı, Yol cu salonu. s%'1.,0 

GalataŞube • 
Sirkecl Şube • 

ILAN 
Maliye Vekalet.i ve Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasından : 
28/5 ve 15.12 1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı kanunlar ınııcY 

bince lhracına salahiyet verilen ve geliri tamamen Sıvas _ ErıurıJ%11 
demiryolunun Inşasına tahsis olunan ,.o 7 geliri Sivas _ Erıuıtıl~ 
istikrazının 20 senede itfası meş,.ut 5,5 milyon liralık yedinci ıır; 
tiblnin kayıt muıımele.>i 5.12.1940 ak§amı nihayet bulmak ~ 
20.11.1940 sabahından itibaren başlam~tır. 

Tahviller h1lmilınc muharrer olup behcri 20 ve 500 lira itflı,.t 
kıymette birlik ve 25 lik olarak Iki kupüre ayrılm19tır. tt 

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan dairC' ı 
müesseselerce vil1lyet hususl idareleri ,.e belediyelerce yııpıl~ 
müzayede ve münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve dt 
nece satılmış ve satılııcak olan milli ·emlak bedellerinin tediye.til' , 
başabaş kabııl olunncakları gibi gerek tahvil ve gerek kupoıı !)lt 
delleri de tııhvillerin tamamen itfasına kadar her türlü verı! 1 

resimden muaf bulunncaklardır. 

Ta~~lllerin ihraç fJatı % 95 olarak tesbit edılmlştlr. Yani 20 ).it~ 
lık bırlık tahvil bedelf 19 ve 500 liralık tahvil bedeli de 475 liflld 
Kayıd muamelesi Türkiye Cümhuri)·et Merkez, Türkiye cıuıı::: 

rly~ti Zıraat, Türkiye. İş, ~-mlAk ve Eytam, Halk, Türk Ticaret :Y 
ledıyeler Bankaları ıle Sumer, Eti banklar tarafından iCTS. ~m 
nıektedır. Diğer bankalar vasıtasilc de tahvil alımı temin oıunsı.DV'" 

Sermaye ve tasanunarını en emın ve en çok gelir getiren ~ 
larda işletmek isteyenlere keyfıyet ilft.n ve 15 günlUk suskripsıi~, 
müddet! zarfında bankalara müracaatlarının kendi menfaatıerl 
tızasından bulundu~u işaret olunur. cl0999• 

Devlet demiryoUart ve rmanları 
Işletmesi umum idaresi ilanları 


