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ızılay Cemiıye:/Ji 
Hataydak ·Jsseyl@erzdele-
- rin]imdad~ a ıkoş 
ayıadağının Mey.daÜ._kö~ijnde 1 ~eıte;. 
en zarar gören bir köye iJk yardım ol 

mak iizere . ikiyüz lira -<gönderildi 
~J Geçenlerde vukua .ıı:eJen dadına koşmuş ve ilk yardım 
Jnıur1unn hasıl ettiği sel· olmak üzere telgraf havale· 
~Yayladağı kazasmıo Mey sile 200 l~ra göndermiştir. Bu 
' köyünde zarar yaı ımış ve para seylaptan mutazarrır o· 

köylünün evir i sular sü· lan köylülere tevzi edilecek· 
leyip götürmüştür. tir. 

· Vaziyetten haberdar edi. Harpte v~ sulhta f elak.d 
biricik ,şefkat müessesemiz yoldaşı kara gün dostu ve 
lay Cemiyeti derha! bu derd __ ortağı ola~ ~ızılaya te· 
ketzede yurtdaşların im· şekkur etmek bır borçtur. 

Hava kuru 
muna 

iminilerin yardımı 
'l'ürk Hava Kurumuna mi

' İni yavrularımızın göster 
ı Alaka çok asil ve göğüs 
, artıcı mahiyettedir. hab<1_r 
ğımıza göre, ilkokcllara 
m tar nfıııdan konulan Jcu 

ra gündelıkleripden arl· 
ıklan paraları atan ~tale· 
rin miktarı her gün çoğal 

K dır. g~çt•ıı birty içinde 
zi Çakmak iikokutundan 
, Cijmhur iycl ilko~qlun· 

' 358, Ulus ilkokulundan 
kuruş kumbara muhtevi· 

çılıcm1ştır. 
'\sil yavrularımızın gös· 
İ~i bu derin alakaya Türk 
a kurumu candan teşek 

3 etmt·ktedir. 

leriınizın teberrüü 
Diğer tarttf tan jandarma 

k ti de IDijaşlarmdan oır 
e ını Hava kurumuna ter· 
1 eyi kararlaştırmış ve ilk 
ll 1tk Merkez Jandarma bö· 

' erleri geçen ay 1a1aaşla· 
a.n 19 lira 10 kuruşu ku 

~ ~ terk eylemişl~rdir. 
Y <tlınz cephede değil her 
de fedakarlığın ön safın· 
6uluııan kahraman erleri 

tebı ik ve kendilerine 
kür ederiz. 

4kşam kzı 
~o.nal okulu 
ilyıt ve knbul mu· 
t"tıelesine başlayor 

l ~btimiıde kurulan akşam 
O •88.nat okulu dikiş öğre:· 

1 Saim~ Erdiç şehrimize 
·;~k vazifesine başlamış · 

O ikinci teşrin pazart~ · 
~tı İtibaren okula talebt! 

lzmirde 
Rüyü_k bir Atatürk 
müzesi kuruluyor 

Izmir 13 A. A. Izmir 
birinci kordonda Beledi· 

Y"" tarafmdcıı alınan AtGtürk 
konağrnda biiyiik bir Atatür.k 
müz"'sİ vücud~ g lirmek üze 
re teşel.:kül eden komisyon 
fa aliyete geçmiştir . Bu müze 
de Ebedi Şef Atatürk için 
Jürkçe ve. yabancı dillerle 
yazılmış bütün eserleri havi 
bir kütüphane bulunacaktır. 

Bu biı_yij,k müıı·ııin açıl · 
ma töreni 11 inci beyııelmi 

lel lzmir fu ırmın açılma gÜ· 
nü olan 25 ağusto3 941 de 
yapılacaktır. 

RomanyadR.n 
Yurdumuza bin Türk 

daha geldi 

İstanbul - Avrup ının muh 
telif köşesinde kalmış ırkdaş 
lan mızın m emir.koli ınİzt! av lt! 
ti devam etmektedir. 

Kösti!nceden limaııımlZU dua 
1000 e yakm ırkoaşımız gel· 
miştir. 
H~men hP.me.1 eşyalctrınm 

mühim bir kısmını ve 
hayvanlarını getiren mu 

hacirler, özvataııa dön.lükle 
rindeıı dolayı büyük bir se· 
vinç içiııdeyJiler. Kendıleri is 
kan kısa hir misafirliği rnüte 
akip yurdun mulıtt:"lif yerleri 
ne dağıtılııcaktır. 

ku)'ıt ve kabulüne başlana · 
cal..tır. 16 yaşından yukarı 

ilkokul mezunu ve:yahut Mil· 
let mt-ktebl A. sııııiındaıı 
mezun bayanlarırı 1 erkek li
sesi karş~mdaki Kız :sanat 
okuluna müracaatla kaydolun 
malan lazımdır. 

Çöıçil ltalgan donan- Molotofıı.n .. 
deniz 'zaferiııi mosına mülJ.im Ber:liiısegahntı 

an/attı bir darbe in- Ve lngitiz nıatbuatı 
Kazao,Jan bu ınu
v ;.ı ffakiy et İtalyan 
donanması aleyhine 

çok mühi~dir 
Londra 13 A. A. - İn· 

gillz Başvt;ki\i Çörçil bugün 
Avam kamarasrna gıı•lerek, 
Tarantoda İtalyan donanma· 
s•na karşı kazanılan büyük 
zcıf~rj müjdelemiş ve kürsü· 
ye çıkarken mesu<l olduğu 
yüzünden anla~ılan Başvekil: 
.. size iyi haberlerim var " 
cümlesile söze başlamıştır. 
Çörçil evv~la Bahriye Neza· 
re tinin bu büyük zafer hak· 
kmdaki raporunu okumuş 
ve~ demiştir ki : 

" Bu şanh zaferi Mecli
se~ bildirmeyi bir vazife te· 
lakki ettim. Bu zııferd~n 
soora ltalynn zırhlılanndaıı 
ancak üçü artık muhardıe 
edebilecek vaziyette.:lir. 1.3 ı 
vaziyet bütüı~ Ak lenizdt> ve 
dünya deniz kuveetleri mu· 
cehesind.- bizim ldıimize mü 
hiın bir tt'S~t icra. edecek · 
tir. '· Çörçil lngiliz havacıla 
ruıı bu muvııffakiyetkrinden 
dolayı tebrik eyl emiştir. 

Uçan kaleler 
lngiltereye 15 ta

ne geliyor 
Ntvyork 13 A.A. Uçan 

kalelerden 13 tanesinin bu oy 
içimle lngiltereye yollanma· 
sı takarrür eylemiştir. Bun· 

dir.ildi 
Imgiıizler 6 !taJyan 
harp geı"isini .. boın

baladılar 

Lorıdra 13!A. A. - ln· 
giliz tayyarelerinin Taranto 
körfezindeki ltalyan donah· 
masına yaptığı taarruz ha1c· 
kında şu iafsılat verilmek{e
dir : ltalyan donanmasını f<:l· 
ce uğratan bu taarruz m ·, • 
htm bir darbe olmuştur. ln· 
giliz tayyareleri Taranto li· 
maninda1(i ltalyan aonaıımu· 
s.ıııa bır hücum yapmıi ve 
lımanda demirli bulunan bu· 
Y.~k ltalyan zırhhlarından üç 
tanesini ve ik! muanin krôva 
zörü işe yaranuyacak biı· 
hıtle koyD?uştur. Bu suretle 
ltalyanların işe yıuar ancak 
üç zırhlıları kalmış bulun • 
ınakt(\dır. Batmlan büyük 
zır l1!1lurdan ikisi 35 b" ıı lem 

• luk olup Muso!jııiıı iitihar 
eylediği bu son sistem hıtt'p 

gemile~i 38 santim}ik . 9 ve 
15 lik 12 top, 12 tııyyare 
dali topu ve 40 tayyar~ da· 
fi mitralyözü ile mücehhez • 
di_, Her birinin üç tayyaresi 
olan bu gemilc:r 936 da inşa 
edılmiş olup saatta 30 mil 

sürate malik bulunuyordu. 
Bu bombardımann 

1

i~tirak 
eden lngiliz tayycrt>lerindı!n 
yalnız ik'isi Üslerine dönme· 
mişl,.rdir. 

larlarla Atnıaııyanın her tar.ı · EN SONDAKIKA 

Londra 13 A.A-Molotofıu; 

Berlin seyahatından ba· 
hs~deıı Taymıs gazetesinin 
siyasi muharriri şu mütaleayı 
yürütmektedir: 

Rus murahhaslarının üzerinde 
şiddetli bir tazik yapıldığı 
şübhesizdir. Ruslara nasıl bir 
iş birliğ'İ tek!if edildiği henüz 
btll\ değildir. Fakat Ruslara 
yalnız ticari ve sinai anlaşma· 
dan balısetmektedirler. • 
Almanların en büyü,k arzusu 

Sovyetlerdt!n iptidni madde 
koparmak olduğuna şüphe 
yoktur • Stalinin en büyük 
gayesı , Hitleri başka 
) erlerde meşgul etmekdir. 
Bu suretle Sov~etler birli~i 
iki üç senelik bir vakit kazan 
mış olaclildardır. 

Rusya .Almanya ile hiçbir 
iaman harhetmek istemiyor. 
~lnıanya daRusya ile şimdilik 
b~r harbe girmek isteınez. 

Y unarıistanm Halyaıı plaııı· 
nı alt üst ~den mukavemeti 

' Türkiyeniu lngi lizlerl~ olıın 
ittifakını teyit eylt!mesi;lspan· 
yada azimli bir harp harici 
siyasetinin devamı , bütiin bun 
Jar Hitle!İ endişeye ,düş:.ireıı 
şeylerdir. Hitlcrin Avrupadll 
~~kimiyetine mukaui( Sovyet 
Rusyaya Turk:yenin Asya kis 
mini, Irak ... ve Iranı vadt!tmc· 
si de muhtemt>ldir. . . 

Hitlerjn ziyafeti 
Berlin. 13(a.a.)-Almaıı ajan· 

(Sonu ikincide) 
• • 

.. ı. 

fı~~ı bombarJıma~v etmek müm MolotofBerlı·n. vıınan kuvvet-
kun olacaktır. Dıgr taraftan ,1 1 

Aınerikada icad_ edilen ve den ll!JYl/dz /eri ilerliyor 
bomba atışlarırıın•sıhhatirıi kon 
trol etıneğe yarayan aletler· lngilizler Be,lini Bu sabahAtinaya 00 
den iki makiua lngiltereye bombaladılar Italyan esiri daha 
gönderilmiş tir. Şimdi lrıgite- Berlin 14 A. A. - Sov-
rede buııların. tecrübesi yapıl yet Hariciye Komis'.:!ri Moıo· geli rildi 
maktadır. tof bu sabah Be-rlindeo ayrı 
Çıktığı gibi bala· !arak Moskovaya Jön ıoüştür . 

Cil k mı? Nevyork 14 A .A.- Dun 
Romanyada ·1832 senı~ • akşam l3erlindeki Sovyet Elçi 

:.ıinde otan büyük zelıele ne· liğiııde Molotof tarafında:! 
t. · d 'ı'- J .. fa p .. tr 1 f bir ziyafet Vt'rilirkeıı ıngiliz 
ıcesın ~ ı ~ ... ... o ış· . . .. 
kırmıştı . Gelen zelzele tafsilli tayyarderı l3erlıne hucum e· 

tına g()re birçok kuyuların 1 derek bn boml>aliir atmışlar 
suları ı,;ekilıniştir . Petrol ku· dı:. ~u yüz Jen Mololo~un 

ı ·y t"ı ...ı mısafırleri sabaha kaJ:.r Elçi 
yu arının VCJZI e ye aynen 'k b" '- ~ 

k 1 .b.d' V k .
1 

h ınasında beaı;l eınege ınec 
su uyu arı gı ı ır . a tı e b l I d 
. b. f t t• . . ı ur o muş ar ır. 

yın'.:! ır a e ne ıc;:sınu c! or 
taya ı,;ıkaıı Romeıı petrolleri köyünde Ekrem Ôzdebir "'cldlı 
nin b,üsbütün kaybolmak ih· •bir şa\ısın yabancı bir adanı· 
timalıeri vaı dır. la ecneöi bir Cievl~t hesabıııa 

iki casus yakalandı 
Ankara - lstanbuldaKıadı 

asleeri is~ihl>arat yaptık'.ları 
sabit olmuş ve bunlar mahke· 
meye tevdi edihni~lerdir. 

Atiııa 14 A A. - C~p· 

hedı:rı buraya gel~n hıaberle 
re g-öre, lta!yıın \ar Kalamaı:ıı 

nehrine kadar ı ücat etmişler 
<lir. l3urada mulıareberıin ~id 
detl~nmt;Şi be~ l~ıımekteJir. 

Piııdüs mıııtakawıdu Yuııaa 
askerleri mı.ıvalfakiyetli bir 
taarruzdan sonra Arnavut 
topraklarında yen idr' ıı hi rsı nıı 
lt"p .. leri işgal t"lıni~le• d· r. Üu 

sabah Atirıa.Ya yeııiden 500 
İtalydn çsiri gelmiştir Daho 
birçok esirle.r beklenmektedir 

İngiliz ta) y;ueler;, ltalyan 
limanlarına akrnlar,1 devanı a· 
diyor. lngiliıler büyük tah· 
ribat yapımşlan.lır. 

Kızılay, hamiyetli ve yurtsever vat11ndaşları bekliyor! t y.aln~ 3 tayyare -kaybetmi;· . 1 maktadir. 
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Milli korunma~ 'kanunu 
Madda 11 - Hükümet sa· 

nayi Vt! maad!n müessesele · 
:nnin mamullerini ve istihsd· 
lerini normal maliyetine yüzde 
muavyen bır kar ilave edert>k 
satın alabilir. Bu mal!arın 
hükumete teslimi mecburidir. 

Madcje l 2 - Hükumet bu 
kanunun derpiş ettiği hizmet 
leri ifa mabadile salahiyetle 
rini kuJlamlırken icap eden 
müesseselere ve küçük sanat 
erbabına ve iş sahiplerine lü 
zumu olan krediyi temin e· 
der. 

Bu kredi: nakid ham mad 
de v€ya yardımcı im -ılz~me 
vermek veyahut bir btınka 
tdvsit edilmek suretile yapıla 

de fazla çahşmaya lüznm gö 
rülen hallerde işlerin mahiye 
tine ve ihtiyacın d~rf!cesine 
göre günlük iş saah her giin 
iç:n üç saate kadar artımla 
bilir. 

ış kanununun 50 inci mi\d 
de~inin küçüklerle kadmlara 
ait daimi hükümleri sa!!ayi 
müesseseleri ile diğer iş yer 
lerinde tatbik olunm1ya bilir. 
Hafta tatili kanunu bu kanunun 
istihdaf ettiği ,,hususlarda tat·: 
bik edilmez. 
Şu kadar ki bu hüküm isçi 

nin haftada bir gün tatil hoa.k 
kını ihlal etmez. 

Medde 20 - Hükumet, 
memleket ihtiyacı için hariç 
ten idhalı zaruri maddelerin "b.I' n ., ı ıro1. 

Madde 13 - Hükumet halk miktar, cins ve nevilerini lü-
ve ~milli müdafaa ihtiyacm 1 zumu~halinde tayin ve tt>~bit 

~karşılamak için mnktazi olan eder. 
maddeler veya yardımcı malze Memleket ihtiyacı için za-
meler stokları vücude getire ruri olmayan maddelerin ith a 
bilir. llni de hüL-umet tahdit veya 

Madde 14 -- Maddelerin menedebilir. 
veye yardımcı malzemel~ri Madde 21 - Halkın ve mil 
muayyen ellerde toplanarak li müdafaanın kati ihtiyac. olan 

h k 
zaruri maddelerin istihlak 

al ve müdafaa ihtiyacının 
mikdarını lüzum haliuda hüku 

tazyika düşürülmesine mey· 
dan vermemek için Hükumet met, tayin ve tahdit edebilir. 

Madde 22 - !-lalkm ve 
değer fiat mukabilinde bun· milli Müdafaanın kati ihtiycJcı 
lara d koyarak ihtiyacı olan olan zaruri madd~leri nıemle 
müessesele•e karsız tevzi e· 
debilir. ket haricindan c~lbetmek 

Madee 15 _ Her hangi bir maksadile icabmda hükümet 
L teuaib ettiği ticaret müessese 

sevep dolayısile metruk veya 
lerini ve ticaret birliklerini 

muattal veya natanıan bir hal 
kredi, döviz ve akreditif ile 

Havalarda 
lngiliz t~bliği 

Londra 13 A. A. in· 
giliz Hava Nezarc!ti bildiri • 
yor : Dün g·c~ bombardıman 
tayyarelerimiz Almırnyanın 

mühim şehirleri üzeriade uça 
rak petrol tesişahnı, demir·. 
yol merkezlerini, denizaltı 
üslerini, hedefleri ve dokları 
şiddetle bombardıman eyle· 
ıniş, birçok duşman tayyar\!: 
meydanlarına !ıücum eylemiş 
lerdir. Bir tayyaremiz üssüne 
dönmemiştir. 

Yunan tebliği 

Atina 13 A. A. - Yu · 
nan emniyet Nezaret~ tebliğ 
ediyor : üşman tayyareleri 
pazar ve pazartesi günleri 
Yanyanın köylerine bomba • 
lar atmış ve köylerin damla 
rına kadar alçalarak köylere 
mitralyöz ateşi açmış, el bom 
baları atmıştır . · Sivillerden 
bir kcıç ölü ve yarab varc!ır. · 
Hiçbir askeri hedef hasara 
ukramanııştır. 

Pindüs mıntaka'ianda riı· 
cat etmekte olan düşman ta· 
kip edilmektedir. Düşman Çt' 

kilirken bütün köyleri )'ağ· 
ma etmektc!dir. Düşman ha~a 
küvvetlerinin bütün maksadı 
münbasiren •ivil halkı teh • 
dittir. Buna rağmen halkın 
kuvvei ıraanev~y~si fevkalade 
yüksektir. 

ltalyan tebliği 
de kalmış olan sanayi ve maa tecbiz eder ve bu müessese Ronn 13 A. A. hal 
din müe:-seseJerini ve diğer ve birliklerden lüzum görü· yaıı resmi tebliği, lngiliz tay 

~illYARIN 
- ı1 Kimsesf~ ·ve yoksullara yardım 

günüdür. Hayırsever vatandaşla=
rın, para, eşya, yeyecek ve her ne: 
vi_teberrüleri Kimsesiz ve Yoksul
lara Yardım Cemiyetinin merkezi 
olan Ulu cami~~varındaki),tekke
de.kabul edilecektir. - -· ---

100 kuraşluk gümüş liralar 
1 şubat 941 den itıbaren geçmiyecek 
Maliye Vekafelininl9 - 10- 940gün ve 52206-1 - 1463; 

sayılı tamimi üzerine: 
Gümüş Yüz kurnşlukların tedavülden kaldırılmam hak· 

kında ilan 

iş yerlerini Hükümet, bulun lenleri memlekette stok yap- yarelerinin Tarantoyu bom 
dukları hal ve vaziyete göre mağa mecbur kılar . bardıman ettiğini, Alrikada 
tayin edilecek bir taviz muka Bu maddede vazıh müesse da bazı mıntakalarda hava 
bilinde işler hale getirebilir. ler Hükumetin murakabesine çarpışmaları olduğunu bildir /ngi/iz/er Mo/ofo1un 

Madde 16 - Hükmi ve ha· tabidir. mekte•.lir. Bir miktar ölı.i ve j 
kiki şahıslar elinde bulunan 12 MiLYON KiLO TÜfÜN (Başı Birincide) 

d d M d 23 22 · · d / yaralı vardır. ALACAKLAR b'ld' · R'b ma enler en azami cevher a a ge -- ıncı ma • ıı ı ırıyor: ı entrop tat 
Jab\lmek ve istibsalleri bir deye müsteniden stok yapma En ağır hücunı lzmir - lngiltereye sa· fından Sovyet Hariciye kort' 
elde toplamak maksadile bti· ğa mecbur tutulanların bu tılmış olan 5000 kilo incir seri Molotof şerefine bug~ 
kumet, bunları birleştirerek mecburiyetle yaptıkları st!'1: · l..ondra l3 A.A. - Av· ve 5000 kilo üzümden son · bir kabul resmi tertip edilrJl 
işletebılir.Bu maddenin tatbikı larda sunu taksirlerinden müte lonya limanır.a geçen pazar ra ikinci parti olarak satıla·, ve bu kabul sesminde kı 
dolayısile işletmeden n:ahrum vellit zararlar müstesna olmak günü lngiliz tayyareleri tara cak üzüm, incir, küsp~ ve nutuklar taah edilmiştir. 
kalan maden sahipleriııin de üıere fiRt sukutundan doğa· fından yapılan hücum hak· kaysı kurusu için verilmiş Hitler bu ~kşam Moıot 
vam eden mahrumiyet müd· cak hakiki zararlar, satış mü kında tafsilat gelmiştir. Bu olan montenien piyasada hıt· şerefime bir ziyafet verJJI 
detlerine aid zararları ödenir saadesi tarihine kadar geçe· hücum harbin haşlangıcından raretle karşılanmıştır. Bu hu v~ bu ziyafette Molotofıı 

Medde 17 - Hükumet, sa cek zamana ait kanuni faiL ilt- beri en şiddetlisidir. Çıkan susta Ticaret Veka!etinde maiyeti nkanı ile Hitletİ 
hiplerine kati iüzumu olmtı· birlikte devletçe tazı;nin olu· yangınlur .. l~O kilo~e~re me yapılan müza"erelerin yakın muavini Rodolf Hess, Ahı> 
yan makine. alat, edevat ve nur. safeden gorulmek.te ıdı.Ahlan 1 da biteceği tahmin edilmek· orduları Baş kurnandanı,M 
tesisati ve sair her nevi istih Madde 24 - Hükumet da· bombalar.m hepsi h~efe is~- tedir. reşal Gör ing hazır bulıl 
sal va11talarmı sahiplerinin hinde imal ve istihsal edılen b:t eylemiş bu ~~rekata işti Ayrıca lııyiltere ve Dô· muşlardır· 

·•işlerini st-kteye uğratmamak maddelerin memleket ihtiya· ~ak eden tayyarelerin h~p~i minyonl~rına satılacak tüte.in· Hitlerin ziyafetinden so 
şartile ihtiyacı olan imüesse ından fazla olana mikdarını bd üslerine dönmüşlerdir. ler için müzak.~rel~r yapll· Alman Hariciye ·:~azın Ri 

' k ·· J Ç b I ·· ı ·· ·· tropun odasında ve Molol seıere verme uzere eğer rice çıkarmak maksadite yapı· em er aynın O umu maktadır. lngilizler Samsun 
h k b·ı· d fun . iştirakile siyasi mu··zı~ 

pa ası mu a ı ın e sa lacak satışların şekil ve şart ve f ransız matbuah ve Ege mmtakalarından 10 
tın aladilir. larmı amil ve müstahsillerin milvon kilo tütün alacaklar • relere devam ~dilmiştir. 

Madde 18 - Hül<umet: teb hak ve menfaatlaruıa zarar Zürih 12 (a.a.) - Burada dır. 135 ton sadeyaS 
liğ ettiği tedbirleri tatbik et· vermiyecek surette tanzim çıkan bir gazetenin Lujondan 
miyt"n vo iıtenilen derecede ed-bilir. öğrendiğine göre Çember- Öğretmen Vekili alınacak f 
istihsalde bulunmakta taallül Madde 25 - Memleket ihti layr.ın ölümü hakkında şimdi· olmak istiye:nler Askeri evsafta ve isi~ 
aöstererı sanayi ve maadin yacı bakımından hükumetı·n ye kadar yazt yazan tek ga- yede t.thlil vı:ı teslim edil,(ıı • Li!te ve ortaokul mezun ·· b · b .eı 
müesseselerine el koyarak lü1umlu gördüğ~ maddoleri zete Lötandır. Bu gazete uzere ve er partı eş '1 
k d

. d ları öğretmen Vekili olarak on ton olarak ayrı ayrı ti 
en ısi işletebilir. Bu işletme kükumetçe tayin edilecek mik

1 
iyorÇ ki:b tayin edileceklerdir. Bu gibi lerden pazarlıkla cemaıı 1' 

nin devamı müddetince mü· tar fevkinde ve şartlar baricin " em erlayn hayabnı l d k k 
b 

er en öR-retaıen ve ili olma ton sade yagv alınacaklıt'· 
essese sahiplerine münasip de saoat ve ~icaret erbabının' arış ülküsü uğrunda feda · ı V k 1 b l;I . 

1
. • d ıstiyen eri11, esi a arile ir- • ıip olanların teminatlarife 

tazmrnat veri ır. stok yapmala.nnı ve tacir ol· e . en asil bir adamdır." likte Mcaarif Müdürlügv üne mü· t~ 
M~Jd 19 B k 1 ı ı ba k likte 2 inci teşrin 940 

a e - u anunun mıyan a.n ar ı e ş a mad- . ' racaatları icap etmektedir. ~~ 
· tt b l d w d 1 1 hinin·14 - 15-16 ıncı g merıye e u un ugu zaman· e er tıcaretde meşgul olan- melerini Hükumet menede· . .. .. .. " 

)arda sanayi ve maadin mü· ların da şahsi ihtiyaçları fev b' r · · Neşrıyat Muduru ri öğleden sonra saat 1'1 
esseselerile digw er i,q yerlerin k' d · •'~ b" ·ı . · 1 1 ır. · Selini' ÇELENK lslahiy~de askeri satıı>•,. 

• ın e 0 neva maw:arı ırıe;tır· -Sonuvar- eCH.P.matbaaaı - ANTAK'f A komisyonuna· müracaatl•,. 
1 
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Londra 5 A. A. -
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lngi / tc~dir. 


