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flQnlzlar bir !talyan 
generalini esir aldılar, 
~ iQnklarla harb 

Qzllnz iğtinam ettiler 

~tnavud ukta 
3.ooo· İta yan 
llıuhasarada 

~ti 
~.;a. 5 (A.A.) - Gece yarısı-

Y llD it leri telefonu : 20203 ÇARŞAMBA 6 IKI~CITEŞRIN 1940 

Askeri vaziyet 
Yunanistanda 

muharebe vaziyeti 
--- YAZAN ----. 

Emekli geneTal 

H. Emir Erkilet 
•Son Posta. nın ukerl 

muharr1rl 

Artık anlaşılıyor ki, Iıal-
yanlar Epirde taarruz e

derken Görice bölgesinde mü
dafaada kalmayı tercih etmit
lerdir. O halde onların Yunanis
lana karşı olan hnrb tasarian
nın iUt safhası Yanyayı zaptet
mek ve belki de Artn ve Preve
zeye kadar sarkmaktır. Arna
vudluktaki İtalynıı ordusunun 
büyük kısmının Delvinon - Yan
ya caddesinden cenuba ilerle
mesi ve Görice romtakasında 
şimdilik bir canlılık gösterıne
mesi bu plnn icabıdır. 

Ma kineye 
verilirken 

Amerikadaki 
seçimde Ruzvelt 

kazanıyor 
Va~nııton 6 (AA.) - Bu ak

tam, Birietik Amerikada yapılan 
reiaicümhur iııtihabatının neticeleri 
belli olacaktır. Şimdiye kadar alı -
nan rakmalara göre, Ruzvelt 35 e
yalette W ilki' den daha fazla rey 
almıtbr. Ruzvelt halen cümhuri -
yetçi namzetten daha fazla rey ka
zanmıo bulunmaktadır. Nevyork 
T aym;s ve Nevyork Herald T ri -
bün Ruzveltin intihabının muhak-

' kak olduğunu 1öylemektedirler . 

Balkanlar 
hakkında 

Halifaksın 

beyanalı 

"Türkiyenin bize oldugunu 
zannettiğimiz imam gibi 

bizim de TUrkiyeye 
iman1m1z vard1r, 

Bulgarlar ve 
Yugoslavların 

vaziyetleri 

. Nevyork Taymisin \Vilkiyi iltlzam 
ettiği hatırlardadır. 

Son dakika: Ruzvelt 
yeniden intihab edildi 
Vaıington 6 (A.A.)- Bah

riye nazırı Knokı, Ruzveltin 
yeniden intihab edildiğini fU 

· kelimeler le il ade etmiıtlr: 
<<- Amerikan milleti geçir

mekte olduğumuz ciddi devir
de Ruzvelti büyük bir ek•eri
yetle rehber seçmittir.u 

Yunan ordusu 
Görüce yi 

muhasara etti 

~ıı.r alınan raporlara göre, Yu-
ı..;tıı r cenub cephesinde ie~ııl et-I 
L""<tler llle~zilef6i mu'haflaza etmek- , 
~ 't · Dun İlalynn hücumlıın da-

~detli olmu§tur. 

halyanların Epirdeki tnarruz
lıırının Kalamas nehrine kadar 
ileriiyetek halyan kollannın bu 
nehre muhtelif noktalarda var
mış olduklarını birkaç gün ev
velki İtalyan tebliğlerinden öğ
renmiş idik. Bu nchir takriben 
Yanyanın 35 Km. şimal doiu
sunda Pind dağlan dolayiarın
dan türeyerek ı 5 Km. kadar cc
nu b istikametinde uktıktan son
ra garba döner ve umumiyetle 
hududa müvazi gil!lerek, hudu
dun ı O Km. cenubunda olmak 
üzere, Korfu karşısında denize 
dökülür. Birkaç gün evvel varı
lan nehir bu olduğuna göre, E
pirde Vustina ile deniz arasın
daki mıntakada, halyanlar hu
duddan itibaren 1 O :20 Km. iler
lemişler df'!mektir. 

Londra 5 (A.A.) - Lord Halifax, 
bugün lordlar karnıırasında Balkan 
vaziyeti hakkında beyanatta bulun -
m~tur: 

Lord Halifax İtalyan ültimatomu
nun Yunanistana verarnesi hadisesini 
kısaca hatırlathktan sonra başlıca 
denıi§tir ki: 

Atina 6 (A.A.) - himada de
ğer haberlere göre, Yunanlılar Ar
navudluk arazisinde ileri harekete 
devam etmektedir. Yunnn kuvvet
leri Göriceyi muhasara etmi§lerdir. 
Yunanlılar kasabanın müdnfaa hat
larına bomba ve süngü ile hücum 
etmektedirler. Merkez cephesinde 
Pindus dağlarında bir İtalyan kolu 
muhasara edilmiştir. Yunan tayya
releri dün sabııh Argirokastroyu 
bombardıman etmişlerdir. 

Atina 6 (A.A) - Dün, Görice 
tayyare meydanında 7 !talyan tay
yaresi tahrib ediimiştir. 

~ ~~~ ltalynn generalı esir 
\r1Jad~ 5 (AA.) - Yunanlı
~ l'oll ı:tölü 'Üzerinde Cöriceye gi- 1 

ıı ~ nr~n Htisak noktasında bu
>.A~rd lllJal Vere köyüniı işgal et
t~'-rı ır, Bu yolun kapanması ltal
~t Cephenin İnşesinin ya E.rgiri 
~b~~~ey~hud denizden yapmak 

tıı ~etınde bıralcmaktadır. Esir 
\~lle _ır İtalyan generalı Florina 
-~tr, ':\de bulunmaktadır. Alınan 
ii;ı "i rnavudlar tarafından iha-

"r. tadıklarını ifade etnıekte-

~~~~<\Vtıd h . d B··-ı· ~·ı itı: I cep esın e lK ıçta 
~ ta k edildiği zaman Yunanlı
"JI)\: h lar da dahil olmak üzere 

tri \: lrb maLzemesi iğtinam et
~;Ydedilmektedir. 

"t_~tıd ~ scöre tukeri vaziyct 
Itti ~h 5 (AA.) - Rayterin 

~~1}'1\ ~ abiri yazıyor: 
~ lytıı 11 ar için bu d~rece belde
V~ ~Otj tarzda inkir;af etmekte o
~~ ~4 h ce .muharebesi, halyan -
~ ~~rb~nin istikbali için en bü

t \;Otie ~ıyeti haıı: olabilir. 
~~d~d erıırı ı>tratejik kıymeti, yol
~)ı~ıltıq~k Bütün yollar bu nokta
~ ·.Jı,1 ta.dır ve bu sebebden do-

1\e c~lrıla.r e!las kuvvetlerini 
~;arına tah id etıni,lerdir. 

evamı 3 üııcii ayf da) .. . ... lll ............................ '-

anastırı meçhul i 
tayyareler 
bombal ad~ 

~' 5 (A.A.) - Bel
\'~ ~dYoıunun Lildirdiğinc 
~~ı.. Y~i :meçhul tayyareler 
~- ;x: bprakları Üzerinde 
~ nallhr ,ehrine 28 
~l 1& 'lnııtlardır. Bu bomba
~~ Patlam ı .w. 19 ölü ve , -N Vardır. Maddi hasar 

~ '{!~,--. 'll. . • b' ~ ~ 'W1n ını ıyetını tes ıt 
~ ~"d ına.ba.llin.e nıütehus ~·oqeriJıniflir. Tahkikat 
~ Yul'oalavya biikG-

ete ceçeeeldir. 

Atinada ingiliz 
tayyare sübaylar1 

Yugosla vlar büyük komşularının 

haris emellerini pckCU~ bilirler ve Yu
goslavyanın hükümranlı~ı ile telif e
düemlyecek her türlü talebi şlındiye 
kadar oldu~u gibi reddedeceklcrıne 
itlınadımız vardır. Yugoslavların göz.- Atina 6 (AA.) - Dün Atina -
önünde Romanya duruyor. da tehUke işareti verilmiştir. Pire 

Lord Halifax, Bulgarlarm ist.iklıil- li~anı bomba~.dıman edil~i~tir. İn
lerini müdataaya hazır olduklnruıı gılız tayyarc. suba.ylnrı Atınaya mu-
söyledikten sonra demiştir ki: vasa~~t e_!mışlerdır. 

Türk hükilınetinin hattı hareketi Dun ögleye kadar alınan haber -
büyük millet meclisinin açılışında re-ı lere göre, Yunan erkanı harbiyesi 
isicUmhur taratmdan bUyük bir vu- askeri harekatın inkişafından çok 
zuh ve büyük bir nzimle izah olun _ memnundur. 

(Devamı 3 üncü aylada) 
muştur. Türk hükumetinin klyasctll ltalyan tayyarelerinin 
ve baslreUi siyaseti tecavüze karşı Ç<lk k b l 'd b'JA 

(Devamı 3 üncü aayfada) Ur an arma a1 1 d0ÇO 

Bir katilin itirafları 
nıa keme salonundaki 
dinleyicileri kaçırttı 

<<Vz.erime 
mıttım. 

kan •ıçramaıın diye eelretimi •ırtımdan at
Kollarımı •ıvadun ve bıçalrla gırtlağını 

dıtarı çıkarttım.>, 

Üç gece evvel, Sultanahmedde ~- az sonra bu gezmekten vazgeÇerek 
kı hapl.sane blna.w1ın metruk arsa - birlikte yattığımız Sultanahmeddeki 
sında, Havva adında 86 yaşında ih - Öksüzler Yurduna döndük. Burada 
tiyar bir kadını parasına tarnaan yarım saat kadar yattım . Arkadaşını 
gırtlaCından kesrnek suretne öldü ._ Yavuz derın bır uykuya dalmıştı. Sa
ren Yugoslavya miıhaeırlerınden p,_ at 9 dan sonra Yurddan dışarıya çık
riştınelı Remzi hakkındaki tahkikat mak yasak olduğundan papuçlarımı 

evrakı meşhud suçlar kanununa tev odada bırakarak ve kapıcıya görün
fıkan ıkınal edilmiştir. meme~e çalışarak usulcacılt kapıdan 

Tevkif kararı alınmak üzere dün soka~a sıvı.ştım . 
........... ,, .. hu - Maksactım Sultanahmed civarında 

dolaşmak ve bir av yaknlamaktı. 

Hakim Reşıd burada suçluya şu su-

ali sordu: 
bir •- Av mı ... Ne avı arıyordun? .... 

.ı.aıra1ı-ı:ıı do _ •- Av .. :zani, BOyulacak in.san a -

0 _ nyordum. lfte bu mabadla oralarda 
I.UBYII-.J. Z DCi -J'IaGıa 

Atina 6 (A.A.) - Reıımen bil
dirildiğine göre, İtalyan - Yuoan 
harbinin haşlangıcındanberi Yu -
nanistanda 290 ki,i ölmü:ı ve 690 
kişi yaralanmıştır. 

Korfu tekrar bombalandi 
Atina 6 (A.A.) - İtalyan tay

yareleri dün öğleden sonra Korfuyu 
bombardıman etmişltrdir. Birçok 
ölü vardır. --------

Manastr1 italyan 
ta yyareleri 

bombalam1şlar 
Belgrad 6 (AA) - i)ün Ma -

nastırda 1 O meçhul tayyare ta ra -
fından yapılan bombardıman hak
kında, Belgraddaki Yunan elci:;i, bu 
tayyarelerin Yunan tayyarderi ol -
madıkları~ı kat'iyetlc beyan etmiş
tir. United Preıı~in Manastardaki 
muhabiri , tayyarelerin İtalyan ali\ -
metleri laşıdıklarını sarahaten ~ör
öüğünü söylemistir. 

Yugoslavyanın 

aldıği tedbirler 
Belgrad 6 (A.A.) - Resmi bir 

tebliğ, Yugoslav hükumetinin, Yu
goslav topraklarının ve bitaraflığa -
nın ihlal edilmesinin önüne geçmek 
için enerjik tedbirler almıı olduiu-

Idare itJeri teJefotul a 20303 ,. ..... kanltı 

• · 
Istanbul Kad1n1, 
Vazife Baş1na! 

Kahraman askerlerimize 
gönderilecek kış hediyelerinin 

kabulüne başlandı 

Parti bir beyanname neşretti 

Askerıeri içın yon çorap nı yun yelek ören ıngıfıZ 
kadınlan <Köşede halk taralından cepheler~ 

gönderilen bir hediyenin muhteviyatı) 

Hududlarımızı bekliyf'On kahra- rilecek makbuzlar ha~lanmış v• 
man askerlerimize kıs hediyesi top- Halkevlerine tevzi olunmuştur. 
lanması hususunda, Parti tarafından Dünden itibaren bütün Halkevle
yapılmakta olan hazırlıklar 10na rinde askerler için hediye kabulüne 
ermiştir. Hediyeler mukabilinde ve- (Devamı 3 üncü sayfada) 

illl Şefin nutku 
Vugoslavyada 

nas1l tefsir ediliyor? 
Belgrad, 5 (AA.) - Avala a

jansı bildiriyor: 
İtalyan - Yunan ihtilafı üzerine 

hadis olan umumi vaziyet hakkında 
tefsiratta bulunan Vreme gazetesi 
bn:ımaknlesinde Türkiyeye muteda
ir olarak şu satırları yazmaktadır: 

Türkiyenin hattı hareketi, son 
irad ettiği nutukla Hcisicümhur Is
ınet İnönü tarafından izah edilmiş
tir. lnönü' n ün sözlerinden anla~ılı
yor ki Türkiye Yunanistanı, barış e
mellerinde menfaattar olduğu böl
geye dahil olarak addeylemektedir. 
Bununla beraber Türkiye ayni za
manda gayri rnuharib sıfatile olan 
bugü:ıkü hattı hareketinden de vaz
geçmek tasavvurunda değildir. Bu 
hususta Reisicümhur tarafından söy
lenen sözler pek azimli ve pek 

<Devamı 3 üncü sayfadal 

Avrupada yeni 
n i zam projesi 
y1k1hyor mu? 

Nevyork, 5 (AA.) - r\ew York 
Times gazetesi diyor ki: 

B. Hitlerle muavinleri arasında 
yapılan devamlı görü~meler yeni 
bir nizarn kurmanın kolay bir şey 
olmadığı fikrini hasıl etmektedir. 

Bu projenin yıkılmasını intac; e
decek Mihverin nazik noktasının 

küçük Yunanistan tarafından ta
hakkuk ettirilmesi mümkündür. 

New York Herald Tribune, Yu
nan mukavemeti 1\lihvere mü:ıküliH 
ç}karabilir. Çünkü Yunanlılar bü· 

yük bir cesaret ve metanetle kartı 
koymuşlar ve muharebeye atılmııt 
!ardır. Yunanlılar, nazi ve faşist 
muvaffakiyelinin duvarianna zarar
lı ilk rahneler açabilirler. Bunlnn 
yıkacak ta ancak böyle bir cesarel 
olacaktır. 

Istanbul için un stoku 
Değirmenler dünden itibaren Belediye 

emrinde çalışmıya ve Ofisin 
verdiği fazla buğdayı öğütmiye başladılar 

İ1t.anbul deilrmenlerinden biri 
· Belediye şehirde meveud un ato-ı earet V eklieti Belediyenin yaptıit 

kunuo artırılınasına karar vermit ve müracaat Uzerine dUn ı:opr&k Mah-
bu hususta faaliyete aeçmittir. TI- (Dnaau 3 hri aayfada) 
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2 :Sayta 

Hergün 
Amerikadaki 
Seçim 

NI KAH 
Baydarpaşa ha.~anesi sertabibi Dr. 

miralay merhum Sadık Oydıı.ş lDzı 
Handan Oyda~a merhum miralay 
Şakir otlu Sümerbank Bakırköy bez 
:fnbrikası memurlanndan Turgud Bö
rünfin Kndıköy evlenme memurlutun 
da allelerlle do.:.-t.lan bazır olduğu hal 
~ akidleri tern edi~. 

Ttırafeyne sandetler dileriz. -···-· ........................................... . 
TAKVIM 

Resimli es Karar hakkı ... ;;; Sözün kısası 

• Çift tilld~;-
Ve Hava Kurumu 



il e e ls iz a erieri -
ı İzmir e tntnn piyasası ı ıt~~=~::n ! Istanbul kadim, vazifo başma! 

YuN· ISTA u n lerde açılacak Selfıniğe (~ ıil=:e~~ö- (Ba.ttarafı ı Inci sayfada) l zusunu yerine ııetirmek istiyen Cüın-
riceye dayanması lazımdır ve Yu- b&§lanı~uş~. . ·v. huriyet Halk Partili b u §erefli ite 

YE 
• nanlılar, muhte§em mukabil hücum- Partı mufettışliği Istanbul halkı- Halkevlerini memur etmiştir. 

NI KUVVETLER 
..__ 1 ·ı d ~ d d ~ d" ru askerlere ktf hedıy' esi verme<"e C:.. nJı o rdurnuza dn artılmaı- ı'stc-
~ 0 (A.AJ - Bacfuıler.de Mm- tıu1hin1 te3bit eyliyeceklerdi'r. Muhte. ar 1 e, ogru an ogruya uı;ınanın d • yu _. II: 

en h k .. .. .. 1 d' a.ve.t eden bir beyanname "'""ret- nen hedıy' eler normal ölçu-lerde yu""n 
t:ıka Tıcaret Müdtirltijt{lndc ttittm lif ~er :fazla miktarda tü•ün assas no tasına yununU§ trr ır. ..,.. 

G
'' Jaımp nUm tbne5Sill " 3000 İtalyan ınnhsur ~u,tır. Bu beyannamenin metni aşn- çorap, yün eldiven, yün yelek, yün 

ONDE 
•L•I ~ tq)huu~uk ~ ;:ı=::. fl.lmak için hazırlıklar ynpmak- Londra, 5 (AA.) ·- Yunanhlnr gıdadır: kum8§tan gömlek ve vatlmlı pa-

yeni bir muvaffakiyet ka,ydetmit- - «Sen ve Btcak yuvabnmızdn mukla dikilmiş içlikten ibarettir. 
lerdir. emin ve müsterih ynşarken bize bu Y ak.laşmakta olan kara kışta "as-"ç k Arnavudluk cepbesinde 3.000 emniyet ve rahab balışetmek için Jı:erlerimize faydalı olacak bu nevi-

O k vvet 
1
• ki~lik bir Jıatyan kuvveti dağda yurd sınırlarını çelik göğüa)erile ai- den eşyanın makbuz mukabilinde 

yolunu şaşınnıt ve Yunanlılar tara- perliyen kahraman askerlerimize Evimizin Cağaloğlundaki merkezi-

b
• bndan mubasara edilmi§tir. Yunan- karşı duyduğumuz Jl)innet ve şük- ne teslimini rica ederiz. 
ır or u (~ ı iMi sayfada) hlar esir almışlardır. ran hislerinin yeni bir tezahüıU ol- Kızılaym daveti 

l_ ı 1 )'fa.da) Sonra ö~endik ki Yanya üz.c:ıi- Yunan tebliği mak üzere, bu kahramanlam kl§ bo-

Ll{ . .ı.. Urma rtayız,, kat'idir. lurliye Reisicümhuru Tüı- ne yürüyen ve 2~ fuka tahmin o- naAntiı;:ı_:1 <teA.bA1•1lııı.ı-.· Bu sa.bahki Yu- diyeleri .avnmnk hususunda her ta-
Ankara, 5 (A.A) - Türkiye 

Kınlay Cemiyen Umumt Merke. 
zinden: ~... ~ kiye ile İngiltere ar da mevcud luoan İtalyan kolu Pind dağlamı- .......... b raftan gösterilen çok samimi ve bc-

~a 5 (A..A.) _ ~ekU Çörçı\, • 'fak müııaaebetlcrini bilhassa dulci Yunanhlann müdafan mevzi- Makedonya cephesinde kıtaa.tunız, yecanlı arzuyu yerine getirmek isti-
~taın K kaydqrl h ofmaldn benıbcr, bu leri önünde bir iki gün durııkladık- evvelki tcbli~lerde işgal eyledlkleri hn- yen Cümhuriyet Halk Partisi bu mak 

t lıacı.- ama.ra.smdn Mkm va. itti!aktaa hnrbe ;..tı•--ı.. ed-~ ne- ber verilen ....... lerden mnada, Arnn- sadla bütün teşkilatını hizmete a-
"Ulda beva""'•ta bul •v raK ......-.... tnn aanra taarruza hn§l mısbr. Dün- .... .,.. d , __ .. unmUŞ- • • -1.~1- /'\..ı_ e......l!~ k ı - vudluk arnw' ... nde yeniden bir tepe mn e bulundurmagvn karar vermioı 

L ticesl ~ ua z. '4"C' go;ıÜıÜyor Ü talyan tcbliğlcr.ine nazaran da ~ 1 '" ~~';ll, İllgjıterezıin Yu:nanistaruı ki !ürk menf tlcrin · doürudan İtalyanlar bu mevzileri delerek ;şgnl etmişlerdir. Qepbcnln muhtelif o duğunu arzedeı-. 
ıı...~ hakkında §U ci\mleleri sf;y dogııeya ve çok yai:m &- Yanynya daha yakb,mı~ıırdır. noktalarmda yapünn harekAt neti - Hediyelerin çeşidi: 
~: - den yeni h :eı· zuh\ir etmediği Şu anda burn.daki, iki tarann va- ce.sı kuvvetlerimiz, mitrniyözler, ha - Hediye yalnız üç nev' e münhnsır 

~• birde~~- ... _. . b'- takdiıd.e lurlriye hattı hareketini xiyetini bilemediğimiz için fazla taf- t van toplan, venir harb malzemesi olacaktır. Bu neviler nonnal ölçü-
"' uuın: ıuu.ı; yenı ... yar- d4:~ · -!'"~ ~ı· etm bir m1 ..... ft 1 d uı - ... ılm ..._.__ •uuur.:: T ı;iW vcremiyeceğimiz •:ibi esaeh bir '6 ı.nam iş ve ....... r ~ir al - er e yün çornp, yün eldiven ve her 

b 
.,_ lftır . .LWU.J'<An dik - .. ··• :. .J_ • ~L- ..,.,.,ın- " J" J-L G 

Yurdumuzun muhtelif kö§elerin
de vatan hizmeti görmekte olan 
kahraman erierimize muhterem hal
kımızın minnet ve şükran cemilesi 
olnrnk teberrü edecekleri cryün fnni
la, yün kazak, pamuklu mintan, 
yün çorap ve yün el<Hven'> den iba
ret olan kış bediydcrinin kabulü 
irin, Kwlay Cemiyetinin bilumum 

~.· ki La al.. ,.,____ f ........_., smd nonu nun nuu.u a ı:nı za- müuı.ıcı~ beyan etmek te kabil d&- ~ .... ~r. tür u göm c.ı;;tir. ömlek tam munn-
...a v ın .AüU4ll ao.u..ı.e - _] ıu..ı..:... • L -ha . LL ~lJL o- h ku tı~~..... -ıe ·ı ek 1 lla.rlak fiörtl rden marn:ıa u .... ,.eıun m::-r ngı ou ya- ~ .. uir. Ancak fiJDU söyliyelim Jı:i U§man ava vve ıonuın mu - sı e c et a tınn giyilecek bir teY-

~ tıı (ı de herha:aı bir nem. ::- bancı devlete b-rada VC7<1 denizde Yanynya giden yolun ilci tarafınd~ nddid bombardımanlarla tczahür e dir. Bu, sırasile )'Ünden örme yelek, r 
~ OYIUyar k k d~' ~ asla aevkulcen üsleri terketmek ta- ?C Yanyanın takriben 28:30 Km. ~-~n k'IIVl'etli faaliyetinden ~ btl- yün kumaştan ı::ömlek ve nÜınyct 

\~e, ktiçtl:, 'tS.:t öıı!ez E- ~.~cin olmad~ı .. bildirmek timııl batısında Kato Sudena ve un cephede mühim bir§ey kaydedil- vatkalı pamukin dikilmi ve mnruf 

rkez ve şubelerinde uyni teber
nt kabul defteri» açılm1ştrr. 

Istanbul için un sto u 
tizıtn (a.lkı§lar) fuiün tl1 itibarile de dıemnüyedidrr. Mazaraki gibi mevkiler vardır ki e- mcmişlli. adı ile içlik ol bilir. 

'-ta' ~ Ufak bır tahrik ol e ; - B lk 1 h k d ğer bunlar halyn lar taranndan - Hava kuVYetlerimiz cephenin muh.. H ediyelerin •kabul edileceği yer-
(Baştarafl ı inci sa)'fnda) 

sulleri Ofisine r.omir vererek, lstnn
bula hergün verilen 350 ton buğday 
miktannın 500 tona çıkanlmasmı 
bildirmiştir. 

~- bir ıntizakere ya. mıı ~:: a an ar a km a hnsa ve geçilse idiler tebliğlerde ve telif noktalannda kltaat tecommii - ler: 
eııı,;: Yunantstanı JstUA.ya f.eıt!b- Halifaksm be n tl haberleıde muth.ka surette z.ibe- lerı1e tanklo.nnı muvaffat.'yetle bom- Hediyeler bir teberrüdür, bu te-

.. ""'9 le Mu.ssor . ta rele dilirler idi. bardmıan etmiş ve ke§if uçuşlan yap_ berrüde bulunmak istıyenlerin ha-
~ le ininin 'YY ri, (Bqtanlı 1 · cayf&tla.) Fakat lt-'--1-nn Ynnya u" .. An·- m• .. lnrdır. 1 kl h d 1 l:tı~~tiııde daha diler açık Yuna~ sajUam bir sed tcşkü eder. Rcisictim- uqouıı<~ ....._ ~ zır ıyacn an e iye eri Hnlkevleri-

lııı..~ , erkek ve kadın adcdı h . emı-ı.~:..ı ne yiirthnek için yalnız Delvinon - Düşman tayyareleri askeri hiç bir ne getirip makbuz mukabilinde tes- Bu miktann 350 tonu şehrin gün
lük ihtiyacına sarfedilecek, 150 to
nu da Belediye emrinde vücu~C" ue
tirilecek un stokuna tohsis oluna
cnktrr. 

T. &rtan sı u El halkm k t.. urun 1 ın .,.....UUUd baiUayan it- Ynnya voscsinden değil, nyni zn- kıymeti olmıyan Pire, Patrruı, Volos lim etmek zahmetine katJanmatan 
tir. F:J.enıv en ı a tifak r.ab:tdarınm ~ ve çözfU manda d-.X. krt'alannın tnkı'b ed~ ve diğer bazı ao'hjr ve köylerı bom - ncn olunur.» 

~.~ ~ ~en er .kralı, Elen h~ mez Jtldutu hıtkkmdaki sözbrtnin be- 011!0 ... - ~ -'r ko~-~illeti, dünyanın pek o nJm de s<Werim oldutunu beyan ct- bHeeekleri patiknlard n da ü.tif de bıı.rdımnn etm~lerdir. SIV'ıl halk ar:ı- P rt'nin bu bryıınnamesi üzerine, 
~ "'-<!. Zineü"e TUrUlmanuı.sı mek iÇin bu ve.!ileden i Wade nA, .... _ edecekleri ve bu a.ıretle Yunan mev- ııındn birknç ölü ve yaralı kaydedil _ bütün vatandaşiann askerlere kış 
lıı lllevcudiyetıerinl ve şeref- " . bize ... .....,v zı"'.emıi. çevirerek iskata çah cakla- mı de askeri tc.!isata hiçbır hasar hediyeleri vermek hususunda vekdi- Istanbul değirmenleri bu v.aziyet 

üzerine Belediyenin un atokunu te
min edinciye kodnr hnricden i al
mıyarak muayyen bir müdd t Bele· 
diye emrinde çalı~acak.lnr ve Ofisin 
verdiği buğdaylan un haline geti
receklerdir. 

llcıataaya ume~ bulun _ ~~~= ıai::1m u zan - rı 
1 

aşıUrdır. Fakat Yunanlılar, 1ka edilmemiştir. Huva muhnrebcle _ ğerlerile yanş edeceklerine ·şüphe 

~ 
·'\}Al~ar). uc_....... --· 'l'lir'.:i- ~ ~ nı lıkla kun cı rnk, iyi rinde tayyarelerim.IZ ve müda!aa top.- edilmemektedir. 
' ~-ı-1-- reYe imanı.nıD y~r. (A].Joı1nr). t al ~'- · ed 'd · la 5 d" •ft · ..r. \..'.'!; iQ T .... ~ Sovyctl le .• ~n~ an .uotıza en. arazı en ı- nmız Ufiillln ,...yyar dil~unnf\,_ Eminönü Halkevinin te b lig" i 

k~ ı;_ .~ G.iridde bir h va ve All' c;:__ l Bi .,. . L-k }'1ee ıstifade ve Y nyanın ileri m ev- lerdlr. B1r tnyyaremiz üssüne donme-

)
'"qij t 'k c::dd 1 l ısonun '""'"J'et er r na - ·ı . . "dJ- "d '- . t· .E:rnhönü Halkevindcn•. 

t • Bu .~ etti • (.,...; et i a - kı dak.i bi sual' de Lord H li- z:ı enru uzıın mu oct mu aren et- mı:s ır. ı \~ Ue, donanın nın ve n r e mekle hayli valcit knzanabilecdcler- 1tclyan tebliii Aziz yurdumuzun bekçiai kahra-
bletlerinin faaliyetini ve h~ 11 ceva 1 : dir. Bn vakit ~. onla nnm sefer- Roma 5 (A.A.) - 151 ntıınD.ralı İ _ man asker kard~lerimize naçiz bi- Değirmenciler dün sabahtan iti-

'ıl. • .ını mahsus derecede ııe- trr ıgım Te tecemmiiünü tamamla- talyan tebliği: rer ı~ e iyesi sunmak heyecıınını baren Belediye emrinde çah1mağa . ~ Moakovadaki büyük dçimjz. b ı·v• · k h d 
~\ ını .. k" k-'- __ ._ 1- Sovyet hük etile hükumetimiz a- mak ;..on la k k }j gösteren muhterem halkım··- ar- b ) ) d l' ll kh' mum un uacuıı;tır. raıımda mevcud olabilecek bütün ..... on ra pe ıymet ve Cüzütıunlarımızın manevrası, Epir ~.. n~ amış ar ır. 
~n ı~~inde ve cenubi hal- auitefehhim>Jeri iznle için bütün fayd lı ol caktır. 1 bölgesınde devam etmiş ve burada --~-------------------------
td u erdek.i bcdefl re bT§J ayretini r.fu • Büyük Şimaldeki Görice bölgesine ge- müfrezelerimiz, düşmanın şiddetli nıu lzmir Lise ve Orta okullar Sabn lma 
~ ~n n ücumuna bqladık. Britaay hük etinin mü:ı:ahir ol- lin~e burnda lta}yanlan sükunet ve l kavemetini kırdıktan sonra, Voyussa 

hit . tlar). Bu daima fazla- duğu bu gayretierin ileride hcrhan- mu~afaada, Yunanlılan ise bil&kis vad.i.sinin yukarı kısmına. vLU'tllı.şlnr _ Komisyonundan: 
~ lti 1J:bette devnm edecektir. gi bir auitefehhümün çıkmasına mft- faaliyet ve taarruzda görürilz. Bu- dır. ihtiyacın cinsi Kilo Muhammen tutarı 

Lira Kr. s. 
İlk teminat 

Lira Kr. ~ ~ ıglar). ni olmak üzere esasi r lrumınk yo- nun sebebi İtalyanlann bu bölge- Kara. harekatıua mUznheret eden 
~la. i~;~Ylemek isterim ki Y ıman- lutıda muvaffak olacağmı ümid e- deki kuvv.etle:inin znyıf olmasıdır. hava kuvvetJer.imiz, bütün gün §id -

d,r1 anmızda olanın azamiai- dorim. Bu bu st elimizden crdeni Bundan baı.ık Göricenin ~mal do- deW :faaliyeUe bulunmuş ve Florina, 
b l'ardıın etmek arzu ve ni- yapacağız. iusund n cenab batısına doğru u- Kıı.storya ve Yn.nya mıntnkalarmdn 

a f:~~~k.a kuvvetler de hareket zanan MoTOva silsilesi bu bölgenin o.sker ve kamyon ltollnnnı, askeri 
~';'"Fçı1 b nisbetinde bulundu.,"'mnı ~etta:ten az bir b:ıvvetle rnüdafaasını müm- kamplan ve mtidafaa tesısatml bom-

lı undan sonr , Akde- dem 1t1: kfuı kılma r-.~t d llıtırni etten bahset- . ötedenberi .. na mak bil Yunan bu- b:ı.rdımnn etmi§tir. Yanyanın ~ima -
~ t' tınitti k' ~tımıı açm dudun'llD Pt ya. gölünün cenubun- Iındeki sırtta ve Yanya..K.nlibaki )''Olu 

tr •- r ı: gördü!thnüz haval!l.rda bttaberli~ d L--lı ~ d~tıi '"'raftan, donanmamız Al- zafer için de zaruı1 olan tefevvuk.u eL. ~ ~ yar~k Devı;l suyunun teş- boyunca topçu mevzflcrine ve d~cr 
<:altı gemilerinin çok tehli- de etmek ıÇin dü.şmanm bize nisbetle 'kil ettigı vadıy~ hülcım olan sntlar- hedeflere, muteaddid pike bombar -

~ tl kaıy nd deniz yolla- b k tır y1atı .Amelftada lardan eçmeın Yunanlıların bu dmıan harekAt.ındıı, isabetler kayöe-
~~~t&r, açılt de iLlerde tic.,. iı::r.ı:rıuk Ea içlnde süratle ar~ ~lgede halli taarruzlar yapma- dilın.i.Ştir. 
!:;; e ları nlarını sıkı brma- t . alltı tayyaree· yeti tl il nı kcrl ylaotırmaktadır. Bu se- ~k.n İtnlyan tayya.releri, Volos, 
~. _Q._Ve tam •bJuk•yı idame ~ ayyare ~~ lvde (Alt.'~" ) f 1' - beb)e onl r buralarda V Cfiye hakim 

'llll.t'-· .. .. .... - mesı, en ......, .. yo ur. .."'ii .... r . b' t k t 1 Id kl 'b' B'h- Prcveze ve Pa.tra.s limanlnnnı bom -
\~d ıı:ı Akdenizdeki filomuzu y • · d • ltı t n 8 ım epe cr 8 1 arı ı 1 ı bardıman etmişti'r. 

~~~takviye eyledik. Her da- Çör;ı deniz rneseleleri~erek lista ~ıı.hud. Bilc.lista kasabe.aını da ~ic:i!iaaiiEmrma~aiiei:iii 
~ttl: "n bahriyesi ile umumi eemiştir kl: zaptetmıtlerdır. Burası Yunan - Ar- 4. 
~~la, et~ tutuşmağa hazırız. Bir Denizaltılara karşi yaptığımız av aıı d bududile Deva I au;ru aTa :ın-
~b- filornuz, halyan filosunun kta dev . • da ve hududdan 4 Km. ılerdedır. 
~q dır taha "d" .. k k muvaffak olmn am edıyor. Gerek burasının a.lınmasmda ve 
! ola u unun ço ya. ın- Garb .s;ıhilleriın~ yakınında son üç . . . ijllll\ın Inı ış ve tayyareler hal- gün içinde yeniden iki Alman denizal- gerek. bu mıntaka~nkı ! u non fftalı-

~ bi:t ll~ ynkınlnrda bulundu- tı . . d ha batll'ılnıı3tır (.Alk yetJ~nnde heThnııgı kat i ve sevk:ul-
~~ bıldirm~ir. F kat, {im-

1 
~emısı a. • ış - ceyt\ mahiyet :ıramnk tümlilik abes-

~ -.r, ~u aeyirltrr, kat'i bir ';~ biri, Empressof B . ta tir. Yunan - İtalyan hnrbinin luın 
~ -.e ~~~esini ve_~erni~r. in'1 bs.tıraa: deniZıUtıdır. Bu de~ıt~ muharebe1erine a.id olan bu ilk •af
~'j'Ia b tefikl~ Turkler:ll gemisinin murcttebatmdan bir kJs _ hada Yunan ordusu içjn mühim o-

~niı Eilr her, S rki Akdeniz- mmı kurtardı.k ,e esir ettik. lan şey ileri kıt'alannı ehemmiyetli 
\ ~.'ıı~tıt O!>unun kuvveti, Fran- ,...;ı .. çfl fazltı nikhnlık göstermiş ol- bir bozgunluğa uğratrnadan mürn-

Ib 1 Undan dov · t" ~ ' k" rt b L't k k ~ı;i'tl tıtıekt d' mıbn dvnzıye ı maınak için vapur kafilelerinin uzun un me e e vaıı;ı RZ!lnma ve 
~ ~ . c ır ve u, ost ve ft~ .... old"~~. b Yunan ordusunun f b )'k ••• ııı dttltrıiz T" ki . . l .

1 
yollar alm-a mec .. ur "'unu u se er er ı .. _ 

~elli:z:de ur 
1 
er ıçıkn, 0~1 • .suretle vakit knybettaıerini ve birıa- tecemmüünü t mamlıynrak ltRlyan-

~·! f,f:ik bir sar ı ~n'd' U\Vet e- enaleyh . luı.rb hallnde bir ticaret va- lara kuvvetçe tefevvuk trmin ettik-ı 
ı "t d11tı1 eregarnhnti~ ır.b k I purunun sulh bAlinde'ki verimde bu - ten sonra büyük ve kat"i bir muka-

..._~ıı..'~ . cep esıne a ı ın, . • 
. ~~' ~llQdeki harb sahnesine lunamıyaca~mı kaydeylemiş ve de - bıl tae.rruza geçmektir. Bu huıııJ ta-ı 
~~ ~ ~ n dört ve beş ay mişt.ir ki: ki mütalerunızı S1Tası gf'ldikçe bil-

tdt ~11le cesaret edilerniyecek Deniz tehlıkelel'i hava te~ikelcrl direce~iz. Sirndilik. sö>:liy,.~eğim feY 
~ i ll~a iyi vaziyette bulun- gibi ani olmamakin beraber muL~ş - umum~ .aske.n vnzıyetın ) una~ or

(AJ~ 11ttar olunamaz snnryo- ıi.r Eter ihmAl edilecek olursa nıhıı.- dwru ıç:n hıç te fenn olmadıgıdır. 
~J li 1 l~ı.r). yet de~etln hayatına dokunabUi'r. Ö-
ı'l. ~Va luırebe1eri numtizdekt sene bize kar~ı daha şid-

)'ı:ıı) l, bund n sonra lngilte- detli bir denlıaltl taarruzunun ya -
l~,'~ hava hücuml n mese- pılma.sını beklemeliylı. Bunu kar.şı -

~ ..,trı/ ıızun beyanatta bu- lamak için de mtith~ hamlıklar :raP-

i qiliz do anmast 
T anca sularında 

ı 

Sinemasında 
Büyük isıw,nyol yildızı 

'yı 

İ8panyolca sözlü ve şarkılı 

KÖYLERJN 
ŞARKISI 

Tangolnr, farkılar ,.e ihtirnslar 
filmınde dinleyiniı. . 
İlnveten: Renkit 

MlCKEY MOUSE 

Kardeş Mısırın en 
yüksek artistieri 

Birinci nevi ekmek ~57150 ı ı 75 
Sadeya~ Urfa 25185 ı 88 
Koyun eti 35700 45 
Dana etA 26400 30 
Pirinç Tosya. 30150 25 
Kuru fasulye boı'oı 23850 26 
Nohud 7850 14 
Toz §eker 21000 37 ı 

l 
2264 4.S 
ısaa 87 

1793 86 

1921 66 

Komisyonumuza ba~ erkek. kız liselerile, Buca orta okula patı.'JiYonu -
nun kız mua.nım, bölge "an'at ve Kızılçullu köy enstitüsünün Mayıs 
1941 gay~ıne kadar ihtiyıı.eı olnn yuknndn mikdar, muhrunmen bedel ve 
ilk teminatlan yazılı yıyeceklcrin 25.X.940 günundeki kapalı z:lrf eltsa~ 
mesine iStekli bulunma~mdan 19 İklnclteşrin 1940 Salı günü saat 15 de 
pazarlık suretne ihnleleri icra edaecektir. 

Ek.s.Jtmeye gtreceklcr şartnamesinde yazılı ylyeceklere kül halinde veyn 
ayrı nyrı her okul nanuna fint tcklif edeblllrler. Şartnameler her gün İz
mir maıı.rif müdürlüğünde görillebilir. 
Pazarlığa iştinık etmek istiyenlerin yukanda yıı.zılı gün ve saatte İzmir 

Gazi bulvarmda mektebler muhMebeelli~inde tcmla.naeak olan tm alına 
kom1syonunıı müracaatlan ilAn olunur. (4700-10447) 

~ÖYÜK VALS'in bile §Öhret ve ra~bet rekorunu kıran 

NELSON EDDY - ILONA MASSEV'in 
yara ttıklan 

L 
sinemasında daha bir hafta 

temdid edilmiştir • 
Filme ilave olarak: Yeni FOKS JURNAL 

DİKKAT: İZDİHAMA MEYDAN vermemek için Ioca ve koıtuklaruuzl 
evvelden aldınnız. 

~,11 '}' . ~trıi tir ki: maktayız. 1943 ve 1944 senelerini ve 
~ ~: ... lı;ınde hadi hn aeyn' met.l:ilr senelerde hareket eıtfrt.bile. 
~ ~~~· . 

"'ttrrı ı:z:. değildir \ mem- c~iz ve Okyanuslarda ha.reket et-
~. ~\tııd~;ıc:i bir mRh:yette bu- ttnnek mecburlyetinde kalacattmız 

Tanca, 5 (AA.) - SıeFl\ni a-ı 
jansından~ 

İngiliz deniz kuvvetleri Tanc.a 
~ıı.ra sulannın açığınd dol şmağa 
..ı .. -" .... t<tmektı-dir. 

nin yaşattıkları ve bütün 

~ ~~ (lrc;i) · tonilatoların progromını d\i4ünme _ 
~ 2o 0• 14 ooo · ·ı· "Id··~.. -.: .. ıA--dır. ~'ll . Oo : . • &ıvı ın o ugu- ....... iU>Uil 

~~ bı.ı aı~ılın de ağır ~ata- İstili tehlikesi amldı 
' ~ ~tad ;ıayıatın bCJte dördü- Çôl'çU, iatilA tehlikesi hakkında çun 
;:;~tı . j olduğunu, halbuki ları söylemiştir: 

rı d 0 enierin 300 ve y.ara- Bugün bir hatıkattir ki, !stU:i tehli
lı ~ ~00 den ibaret bu- kes~ bilhaMa mavnaların kış mevS&
idcliy ern!ş v~ ((i<~te Al- mı ve havalarm karar ıl;·lile nzal _ 

1~% a "ttıklerı askeri he- mıştır. Bu tehlike keza, Ingiliz han 
· ~ ~u_duu demiştir. kUvveUerının muz:ı!!eri~etlerı ve i:n _ 

llı. ~ ~• ın uyİ tı ;iliz ord unun cıaıma nrtan kudre 
~'"tık 'Vlzl r.n tım ır. tA .say d aolmı t.ır. (Alk:.,.lar). 
~ t1 bir Ingılıı tayy:ı.r Çok kuvv tli ir ordu 
ıt ay an tııyyarc: ı rmbe - Ordu hakkında B. Çörçil demi{ı-

c.,vcı y p ~ı tahm n.. 1· ı..·. cd ırıo.ı. 
0 ru çık ını • Çok kuvvetli bir ordu 

tına ve yeti tirmekt yiz. Ayni 

da, cenubi Afrikada ve Hindistan
da da yapılmaktadır. Bugü.n harbin 1 
15 inci nyındn bulunuyoruz ve İn
giliz ordusu knt'i bir şekil nlmnya 
başlamıştır. Büyük Brlt nya impa
ratoı-luğunun ba 'ıca gayret unsur-
lan denizler ve havalar olncaktır. 
Fakat güzel ve kudretli, techi:ı:atı 
iyi, mükemmel silahlanmı , iyi tn
lim görmüş, iyi teşkil edilmış bir or-
duya n-.alık olmamız Jitzım-

dır. Nnzi ve fn~ist ordula-
rına nisbctle asker :ıdedi itibarile 
ordumuzun azlığını vaaıf ve techi-

• 
1 

(Arapça şarkılı - Tür h çe sözlü) 
filmine akın akın tehacüm etmek suretile coşkun tezahürnt göster

mekte devam ediyor. HaJkımızın bu tezabüralına kar§t 

A 

Filmin bir hafta daha te did edildiği 
ayın halka ilan olunur. 

DİKKAT: Programa aynca ikinci film olarak Amerika 
ordusuna en büyült kahramanları yetiştiren 

1 

A 
L 



Milli p·yango Dördüncü Tertic Plan• Cok Zenaind·r. 
Birinci çekiliş 

iKiNCI TEŞRINDE DördünCU ferf • •p 

1 

Bu Planın iki hususiyeti vardır. 
ı - 5000, 2000 ve 1000 Uralık orta böyüklük tetl 

lkramiyeler acled itibaPile fi.Zhllfiırılmlf, ayrı.ga bQ 
pllııA yeniden ve bundan enelki plialal'da m.TC_. 
olmıyan 500 'le 50 liralık iii::Nmiyeier ltonmu,ftur. 

500 LiRALIK 
İkTaml)'eieNı adedi btri.Dei 9fl'kilifte to, i.kiDctde 110, 

uı;<UıcQde 110 dJr. 
2 - Pi.ln~.C lt1Dei huua:qeti ele •7 tane ıesem ınil .. 

Uta&.ını tb&n-a etmeıridir. Teeelli müklfa\mın eea.aı 

fudur; -ıer bir Wettn büttin raltltamlan •üyük 
ftramt1e7i haDilll namaranın raklt&Jnlaıına :.e • 
n.tô: eder de, yatm. 1\er'tıanıi baa&cle :,.. • 
Ivnlf'o klunn eiı' tanNi deti.tft olur 
sa o bile' teselli m1ltAfatı. lcaanır. Bu suretle bü~ 
i~ taan.&n ııu.m.,.,.a lteazeyip 4e ,.ın~ 
bfr ha~detı rUb.m ayrı olan 47 numara !MeW 
t:rliU.tt.tt n..n~aktır. 

Bil~~erin 4eftıttrtl!Miri tanhfne dikkat edUbZ. 

Dert1Dlı bıltUorin er~i ayıw. ikinei cbü a}Q&IIId
na adar detifıtrtlmeai !Aınmdır. 

iki ci Teşri n 1940 
çekilişinde Büyük lkramiye 

30 00 
WrluOi ~k.Wşl.n tam oilet.l 2 yarım bileıi ı liraaır. 

Wneı çektli.lln tam bUetl 3 ,.arım bileU 1,JG l.iradw. 
OçllMtı 9ektllfin tam biieti • yarun bdett 2 ııruır. 

Planı T etkik ediniz. 
Hor çekilifte baetlerin fiatile beraber ikramiytlerın 

bem mlkta•ı. hem adedi ıt.r\t.IJ'ÜD:Uftlr. Yaai 1ana tb.. 
tımatı her çetui.fte çok daba tazlattı:r. l!!lu ,u.na r6re 
tal1hlllerin mlkt.arı arto.ca.k ve bu tallhlıler ayni 3a -

mL'1 Ja m lktaroa ct.ha fazla Uuamiye kazanacaktır. 

tr inci 

Kan, Kuvvet ve iştah Şurubudur. 
Her Ecz•n•c• bulunur. 

ls tanbul Belediyesi Uanlan 

n 

ı 
Bol&<li1& t.a.Mll tubeleri ta:rt.tından ah.sil edilmekte olan levba, illn, ten.. 

te ve sıp. r&llmleırtnm i40 malt yılı taksit ayı daimi encümence Blrinci.
kA.wln aon\1 olarak tMb\t n tayi.u edilmıftir. 

M11teıletleı1n takalt arı IÇinele ald o'ldutu tahail tubelerine müraoaatıa 
borçlarını oclemeleri Icab eder. 

Bu mtlddlat içineSI borçlaımı tesviye etmiyen mükellefler hakkında tah
ailı emftl lunlllW lıUık11mleriue ttvflb.n icral takibat yapılacatı Uln 
olwıu. (10497) 

Çok dayanıklı çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır 

Sabf depotU : 

Ta.htak&le, · Uzuneu Ova caddul 
No. 12 _ 14 .................... -.................................................................................... . 
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artt1r11m1şt1r. 
ŞEHİR TiYATROSU ı L . .;I.)ı..ı.;.W.~~~~~~ İSTANBUL IŞ BANKASI KARŞlSlNDA 

Tepeba.p dram kı.smında 

A.qa.m s~t 20,30 da 

BIR A A 
ı.tlkldl caddesinde komedi hsmın.cta 

Gündüz saat H de 

MALÜL CEMAL GIŞES. 
Her keşidede olduğu gibi Cümhuriyet Bayramı p iyangosunda da dört büyük ikramiye ~ ~ 

çok küçük ikramiyeler vermi~tir. İlanımız üzerine adreslerini teşhir etmiyoruz. 15 senedir u~~ 
tanınmış ııişemiz sizi de bir gUn muhakkak zengin edecektir. Yeni biletierinizi Gişemizden alıP

ÇOCUK OYIDro 
A~am saat 20,30 c1& 

DA D 1 

Türk Operet Beyeti 
Bu akşam Beyazıd Marmara 

s inemaamda 
Yarın ak§am Kadıköy Opera 

sinemaaında 

Ustad MubUs Sabahattinin 
İki büyük eserı 

I - Kerem aslı. Müzik.li ~ark ma.sah 
n - Efenin &fkı. Milll operet 4 perde 

Boyoflu Halk alneması 
Burıün 13,30 da 

ı - Deflne adası: Türkçe 
2 - Kan davası: Tamamen renkli 
3 - Mlki. 

Paza rtesi, Salı RaıJld Rıza. 
AKTÖR KİN 

tstanbul Levaztm Amirliğindan Verilen 
Harici Askeri kıtaatı Ilaniart 

Aşağıda yazılı mevadm kapalı za.rfla ekailtmeleri hizalıumda yazılı ııün 
n saatlerde ManiSada. ukerl "~atın alma komi.iyonunda yapılacatt.ır. 
Taliblerin· ihale saatlerinden bir saat evvel kanuni veaikalarile teklif mek
tublarını kbmi.syona vermeleri. Şartnameleri loomia'yonda görtulir. 

exn.st Miktan Tutarı Temınau İhale cim '" aaati 
Kilo Lira Ura 

Kuru o,. 1,080,000 59,400 4455 12/ 11/ 940 lG 
Yol lll,. 40,000 7,000 525 9 • • lO 
Koyun et&. 30,000 11,700 8'77,50 ı2 • • ıs 

Sabun. 120,000 •ı,400 3105 15 • • u 
Makarna. 120,000 36,000 2700 l<f. • • 10 
Nohud. 120,000 18,200 1216 14 • • 14 

Bulgur. 600,000 78,000 5850 • 15 • • ı o 
Kuru fasulye. 600,000 135,008 ı0,425 13 • • 14 

Arpa. unu. 432,000 32,400 3430 ı3 • • 10 
(1331 - 10200) . .. 

11000 aded kösele yular baılıtı satın alınacaktıT. Tahmin edilen tutarı 
38,500 lira teminatı muvaklı:atesi 2888 liradır. Tallbler~ 8/ 11/94.0 Cuma 
cünü saat 15 de İzmir Levazım Aıulrllii Satınalma Komisyonuna müra-
eaatıeri. (138:1 - 104:58) 

•• 
20 ton. ıo ton. 10 ton ayrı ayrı ihale edilmek üzere üç parti sade Yalı 

paza.rlıkla satın alınacalı:tu. İhalesi 13/11/ 940 ıünü .saat 10,30 da Ça.nak
kalede ukerl satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli beher 
kilosu 160 kuruştur. Taliblerın belli valtitte komisyona ıelmelerı. 

(1391-10483) 

** Derince silosundan Teltirdağına 400 ton buğday nak.lettirilecektir. Pazar-
lıkla ebUtmesi 11/ 11/ 94.0 Pazartesi ıünll saat 15 de Sülo~lunda askeri sa
tın alma lı:omi.syonunda yapılacaktır. İlk teminatı 450 liradır. Malın ma
ltyet fiatı iizerinden % 15 teminat olan <f.500 lira da ayrıca alınacaktır. 
Taliblerin belli vakltte koınisyona aelmeleri. (1389.10481) ... 

5680 aded telefon dlretıne taıtb çıkmadıjmdan tekrar paı:arhtı 11/ 11/ 
MD Paıartıui ııüntı sad 14,30 da.dır. İlk teminatı J7~ liradır. Evaaf ve 
twt.iı 8ılkill libidir. İsteklilertn pan.rlıt ıünUnde Oorltı uketi satın alma 
~ona mtıracaatıan (1383-l!K58) 

acele ediniz. 
1\IALCL CDIAL GİŞESİ 

Deniz Levaz1m Satmalma Komisyonu ilAnlari 
• &O ltilo Kartiçe ııı S/ m. 

50 • • 10 S/ m . 
50 • • 8 S/m. 
8 adcd Köknar kütük 600 x 33 x 35. 
8X65X3200 m /m Telll balata. 
e aded Pirinç ırea ya~danlık 3 No. 
8 • Pirinç ıre.s ya~danlık 4 No. 
J takım Me.sser oksijen kaynak talumesi. ~ ~ 
ll • Ş&rlı David 2 No. kesme lAmbası c6 1ar aded yedeJ ~ 
ll m/m kalınlıt, 96-100 m / m geni§llk:, ııooo m/ m uzunluk ,WII! 
• kilo Baeyum karbonat. 

100 aded Bilya ll m / m kutrunda 
10 kutu Şa.llak cnümune gibl». 
1 aded ı2 Yolta çal~ır korna 
ll • Mot6rlerde kullanılan madeni piton 
ı • 2 No. Şarldave marka kesme lAmbası. A 

10 • Kume lA.mbası memeai. 'A 
Yukarıda cin.s ve miktan yazılı 17 kalem muhtelif cinS ~:? 

7/ 11/ 940 Pertembe günü saat 16 da Kıuıunpaşada bulunan den"~ 
satınalma tomlayonunda adi pazarlıkla ekslltrne.si yapılacaktır·~~· 
rin belli gün ve saatte adı geçen komlsyona müracaatları UAil ,~' .... , 

ı - 20/ 9/ 940 cünü için ihalesi UAn ed.Umiş olan ve meztilt ~~ ~ 
münakasası yapılarak fartnamelerinin tekrar tetkiki doıayı.sill ~ PvJ' 
lemiyen 35080 lira k~if bedelinde iki aded motörlü tekne ien• ~ 
proje ve prtnameai veçhile 11/ 11/ 940 Paı:arte.si günü saat 14 dt ~ 
la ihalesi yapılacaktır. ~;# 

3 - İlk teminatı c263b lira olup şartnamesi, plA.n ve proJeleıi ~~ 
iş saati dahil1Dde mezkür kom~yondan cl75• kurut mukabiliJld'1f ~~~~.-

3 - Şartnamedo n 2490 sayılı kanunda zikredilen şerai~i ııa ~ 
isteklllerin yukarıda yazılı gün vo saatte bu pazarlı~a ıştlt" 
olunur. d0419• · .. ~~ 

ı - Tahmin edilen bedeli c30.ooo. lira olan c20.000• kilO eSi ~~ 
9/ 2.Tearin/ 94Al Cumarte.!i &ünü saat ll de pazarlıkla eıcsUt.ın i' 
caktır. rıd"., 

2 - bt teminatı c2250• lira olup ~artnamesi her gün kotntsY
0 f 

kuruş bedel mukabllinde alınabilir. te .,ıP 
3 - ı:.teklllerin 2490 aayılı kanunda yazılı vesikalarile birlikıo-t11' 

ve saatte Kasımpaşada bulunan koml.syona müracaatırı. « ..J, .. .. ~,..._, 

ı - Deniz ihtiyacı için bir aded elektrikli tav fırınının ~ı/~ ~ 
şembe ıünü aaat a de KMunpaşada deniz levazım satın aırn _.u/ 
nunda pazariılı yapılacaktır. 57 1P"" ~ 1 
1- Muhamınen bedeli c6500, lira olup kat'! teminatı •97

111 ,tP 
3 - iatekillerin 2400 11.yılı kanunun çerçıevesi dahilinde be 

at.te mezldir paıarlıl& iştirakleri UlD olunıu. c1047·b 

• 
l 

~i c 


