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~akineye 
"erilirkon 1 

Iliter ile 
l:.a.val neler 
töriiştüler? 

~ransaAisas Loren, 
Ton us ve N isi 

terk mi ediyor? 
F:ransa hariciye 

Ilalaranın beyanata 

Alman hariciye naz1r1 
Vişiye gidiyor , -

~~ıcı, donanmasının Ingil
eye kar§ı kullanılmc.isını 

kabul etmiyor 

Yan i~leri telefQnU : 20203 

Ereüli hömür ocaM1ar1 Hanundan 
iti aren deulet tarallndan işletileceM 
Kararname dün intişar etti 

Ereğli Kömürleri Devlet İşletme İdaresi Kanun 
baŞında ocaklara ve bütün müştemilat ve 

Ankara 2:A Ulusu 
si)- Heyeti Vekile, 
Ere#li k~ür havza 
sı namile marui sa. 
ha.nın Amasra- A 
masrn lsttsmar mın 
takası dahil - ve 
Ere#li kasabaları a
rasındaki losmında 

mevcud üzerinde 
intifa hakkı tesıs 

olunmuş veya ki-

ı.. teferrüahna vaz'ıyed ediyor 
.ıim edilmi:ı ola -
cak ve Birincikii -
nun ayı başında 
Ereğli kömürleri 
devlet i§letrne i -
daresi, ocaklara 
ve bütün rnÜ§te -
rnilfıt ve teferrüa
ta vaziyed ede .. 
cek tir. 

Ocak lar~ 
daki menkul ve 

l raya verilmiş ol .. un 
ta.dtondra, 23 (A.A.) - Alman ohl).nsın, gerek i _ 
tttı~ru, Hitlerin dün Parisi ziyaret mal ruhsat tezke _ 

ga• rnenkulle -
ri '' ·..J hü· 

~.nı. ve Lav:ılle göriıştüğünü bil
A.lrıı ıutır. Diğer taraftan, ayni radyo, 
ltoıı 1\n hariciye nazırı 1- on Ribben
~i')~n .da yakında Vi§iye gideceğini 

l. tnııtir. 
~?rtdrada, bu görütmelcrin 
fetb1

• rnütarekenin tartlarını 
~ 1~ etmek gayecine matul 
t,.Qtıh ileri .-ürülmektedir. 
oi,.;:•a. Mihver devletlerine 
Ct& •:Loren, Nu, Tunu• ve 
~~ tıtıyi terketmek teklilinde 
~~~llacakmıı. 

t ~ihver devletleri, 
~ansanın Ingiltereye 
arşı harbe girmesi 

~~t.tile bu tekliflerle 
bfa edeceklermiş. 

reli ve gerek im ti -
ynzlı faal ve gcıy -
rifnal metruk veya 

ku ı. • .: ucak lar 

imtiyazı feshedU • 
mi~ bütün ocak.lo. -
rm devletçe i§letti
rllınesine karar ver 
miştir. 

Ereğli kömür ocaklanndan bir görünüt 

narnma seçilecek 
dört mümessil ta.~ 
rafından takdir o· 
lunacaktır. Depo 
ve mağazalarda 
rnevcud yedek 
malzeme mali -
yet fiatlan üze -

Kararname çıktı 
Ankara 22 (Hususi) - Ereğli 

kömür havzasındaki bütün ocaklar
da devletçe işlettirilmesine dair h~ 
kOroetin kararnamesi bugünkü Reıı
rnt Gazetede inti~ar etmi§tir. Bu 
yeni vaziyet karşısında Zonguldak 
ınıntakası iktısad müdürlüğii ocak
lardaki mcs'ul rnüdürlere iki1er mU-

rneasil intihab ederek. bunları üç gün 
içinde kendisine bildirmelerini teb
liğ edecektir. Bu mürnesailler Zon -
guldakta toplanarak İktısad Ve -
kaleti mümesaillerile birlikte ocak
lardaki menkul ve gayri menkul -
!erin mikdar ve hali hazır vaziyet
lerini gösteren birer zabıt varakası 
tanzim edeceklerdir. Bu zabıt vara
kaları nihayet yirp:ıigüne kadar tan-

rinden, direk sütunlar ise piyasada 
kıymetleri takdir edilerek bunla ı.. 
rm bedelleri hükumetçe pe~in para 
ile ödenecektir. 

Diğer kıymetler için aahiblerirıe 
yüzde be, faizli hazine bonosu ve
rilecektir. Bonolar on sene içinde 
ve on rnüsavi t~ksitte itfa oluna -
ca,6ıır. 

Sovyet - Alman 

D· 
~lıtııu~,- F rnns,ı hariciyc nazırı Bo- -
llıı~ ·~erikan matbuat rnümessille
~ ._,!11F' beyanatta bulunmuştur: 
~h~kl ransa, Almanyaya diJ. 

omanyadan 160 bin 
ton petrol alacağız 

ticari münasebat1 
ve Alman ajansi 

~ded· e hareket etmek mecburiye
~~i ır. Çünkii bunu bir borç te
~" etmektedir. 

~1\ ı~· F'ranr.n ve Almanya ara
~~ilthr Yakln§ma vukubulmalıdır, 

~~i . 
';hilti memleket arasında böyle bir 
~l!ı~ rneaai tt>menni etmemek, ab
~· Cülünç ve manasız olur.» 

~-~etecller, Boduen' e Fransanın 
'il'~llYa Al~ &-Loreni, terkedip 
~~ eğini sormu§lnrdır. 

, ıı....._ır lU cevabı vermiştir: 
~~~ kflmnn niyetlerinin ne c.Jdu
t Vi . ı Illiyorum » 

Dün Rom~nyadan avdet eden Ticaret Heyeti 
Reisinin temaslar hakkında beyanatı 

Romanyada bulunan, Bilecik J bazı anlaşmalara varmış bulunmak-
meb'usu ve Adana pamuk ihracab- tayız. Romanyadan iç piyasalarımız 
çılar birliği reisi Kasım Gi.:lek, pet- için lüzumlu olan birçok maddelel'
rol limited şirketi müdürü Sedad le bilhassa petrol ve kağıdın geti -
Ziya ve Istanbul Zirnat Bankası rilmesi temin edilmiştir.>> 
müdürü Mehmed Aliden milrekkeb Petrol limited l)irketi müdürü Se-
ticaret heyetimiz dün Besanabya' dad Ziya da ~unları söylemiştir: 
vapurile şehrimizc gelmi~lerdir. He-'ı - MaHımunuz olduğu veçhile 
yet reisi Kasım Cülek ve atknda§ - Romanyadaki tema lanmız bilhassa 
lan Romany~.daki !ema~lan hakkın-ı petrol işi ü:ı:.erinde cereyan etmiv~ir. 
da şunları soylemıvlerdır: Romanyadan ton anlaşma üzen ne 

Berlin, 23 (A.A.) - D. N. B. 
Almanya ile Sovyetler Bırliği a-

rasında ticari siyaseti hakkında ih
tilaflar rnevcud olduğu hakkında 
aon zamanlarda İngiliz propagan-
dası tarafından yapılan şayialar a
sılsızdır. 

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

Borçlar meclisinin 
ilgasından sonraki 

asarruf um uz 
Osmanlı borcları itfa • 

edilineeye kadar tasarruf 
10 milyon lira olacak 

Ankara 22 (Hususl> - Düyu. 
nu umumiye mecliSine mevdu va.. 
zl!elerln hükfunetçe ifa.'>ıno. ka -
rar verilmesi üzerine 1933 itilCı.f -
namesi muciblnce kurulan ve Pa
riste vazife gören borçlar meclisi 
fiilen üga edilmiştir. Bu yeni va -
ziyet hfı.millerin hukukunu sıya. 

net bakımından lchlerine bir ha
reket oldu~u kadar, Türkiyenin 
aidat oliU'ak mezkftr mecliSe her 
sene ödemekte olduı;tu 29450 al -
tın Türk lirasının tıı.so.rruf edU -
mesini temin eylemişt.ir. 

Filhnkika son zamanlarda Bü -
yük Millet Meclisi mehafllinde 
Türkiye taahhüd eylediği taksit
leri muntnzaman öderken borçlar 
meclisinin bir şekil ve sUsden iba
ret mcvcudiyeti müna~ayı mu-ı 
cib olmakta ve bunun ele alına-

cak bir tasarruf mevzuu olduğu 
ifade edilmekte idi. 

1939 - 1940 yılından itibaren hll
kfunetimiz senede (700) bin ııltın 
liralık bir taksit ödemek taahhd -
d ünde idi. Bu taahhüdü yeni b
ro.r fizerine (670) bin liraya te -
nezzül etmektedir ki, bu da hilkü
metimize yılda 200 bin lira ve u -
mum1 borcun itfa müddet! olarak 
kn.bul edilen 50 senede 10 mılyon 
lira kadiU' bir tasarrufu ifade ey. 
lemektedir. 

1933 anlaşması mucibl.nce ha.. 
millere verilen yeni tcıhvlllcr için 
kabul edilen itfa müddet! esııa ltı
barile 50 sene olmakla beraber 
1943 yılı Haziranından sonra 
Türk hükümetine erken tedlye 

konversiyon hnkkı verUm~ 

Bir arahacı metresini 
öldürdükten sonra 

evin bahçesine gömdü 
On gün evvel işlenen cinayetin faili ihbar 

üzerine dün tevkif edildi 
Eyüb jandarması, dtin yapılan 

bir ihbar üzerine, ika tarzı bakı -
ınından cidden esrarlı bir cinayeti 
meydana çıkararak failini yakala -
ıın.ıştır. Bir muharririmiziıl vak' a 

mahallinde edindiği malumota göre, 
bu cinayetin rnahiyet ve taEsilatı 
şudur: 

Eyübde Topçular caddesinde, 28 
sayılı F ehmiye ai d ve bahçesinde 
bir de ahır bulunan evin iki oda -
sında üç senedenberi o civarda a -
raba sürücülüğü yapan Daniyel ile 
metresi Santuhi adında bir kadın o
turmaktadır. 

Daniyel 35, metresi Santuhi 45 
ya~lanndadır. Aralar~ndaki bu yae 
farkı Daniyeli çok seven ve o nis -
bette de kıskanan ya§lı kadını biT 
takım §iiphelerc dü~mekte ve bu 
yüzden de onu beraber ya~dığı er
kekle sık, sık kav~aya aevketmekte
dir. Bu kavgalar, son ~ünlerde bü&

(Deva.mı 3 üncü sayfada) Katil DaniycJ 
~ t(i;den verilen diğer bir h:ıbe
h..~ ı~tle,. ~ransız hükumeti, Mihver 
~~l:ııı etinın Fransız donan -
tli h ~ullanmasına müsaade ede
t ~"1\ erini tekzib etmektedir. 

«- Romnnyadaki temaalarımız 1' 60 bin ton i)etrol mübayaa etmek
rnernnuniy~t verici fekilde cereyan teyiz. T emaslarımız petrol mu ka -
etrni~tir. Şimdiki hclde Romanya ile bilinde pamuk Yerilmesi. meseleleri 
ticaretimizin ink; :ıfı için iki taraf üzerinde cereyan etmiş v~ müs
da çalışmaktadır. Romanyadan bir- bet neticelere varılmıştır.» 
çok ihracat mallarımıza talib çıktığı Serbest dövizle nlım &abm yapılacak 
gibi bizim tem:ıslarımız da buradan Öirenildiğine göre son anla§ma 
mal getirteceğimizi göstermiştir. Ro- üzerine Rumenlerle gene dolar e -
manya ile bugünkü §artlar dahilinde sası Üzerine serbest dövizle alım aa-

Almanlar Mısıra 
karşı bir teşebbüste 
bulunacaklar mı? 
,.---YAZAN 1 I. z . 

Emekli general ı ı tr mvay 
~atl:ı il~ın Frnns:ının Ingiltereye 
1 &.ti~~ ~ını müzakere etmek üzere 
~ de Rıtti~iııe dair verilen haber
~~ .. tAkz;b ~dilmekt,.dir. Lavnlın, 
t' •~ı .. ı lman mnkamlnrile umumi 
~~i billeli :~zerinde görüşmek için 
~ilm ektedir. 

l?.omangada 
b· şiddetli 
!~ Ze/zele oldu 

~~~~~ ~~ 22 (AA.) - D. N. B.: 
~~'e bir ll~ saat 8,40 a doğru Bük
~f!le ~ı dakika aliren şiddetU bir 
~lt ~ llluştur. Evlerin yüzü, ta -
ı,;~ı_t k tljmı§ eııyalar devrilmi§, 
~~~ te} ı;ı rnı!ltır. Birçok mahalle -
' ltiJ. et on nıuhnberatı k~ilmiotir. 
\ıt~ .. ~ delleri kopmuştur. Şehrin 
~ ~ .. ~ de tram,•ay seyrüseferi ya

ı,~~te Urmuştur. 
~i~c!~:22 (A.A.) - Stefani a-

i~ •o~~llt 8, 38 de, ikincisi beş da-
6ıı ' "e ll olmak fizere üç zelzele 
l1b, ~~~~~ ~n~kı tel!ea dü§iirmüitür. 
\.''lıt, "ee iıın ikincisi en ştddetlisJ 

&· 5 anniye devam elmiş -
likre· 
il~k Jeo-D.:namik enstitü -

~Yıdlıınna göre 
üstü bizzat 

ve dolar esası baki olmak üzere (Devamı 3 üncü sayfada) 

Izci e Ankaraya • i er 

si ve muallim mektebi izeilerinden 
müte1ekkil 88 kJ,Uik Edirne ızc.ı 
grupu da ayni trenle Ankaraya git
miştir. 

Reaimde dUn Ankaraya ıı:iden iz-

.~. ~:~. ~~i~k:d i ar 
muharrtrı 1 çare • • 

sı ı 
·- ı .. . 

ngiliz haı biye nazırı Bay E
denin Mı4ırda ve Yakın -

~oğuda yapmakta olduğu tef- 1 
tış ve temas seyahatı dünyanın 1 
dikkatini bu taraflara çekeceği 
tabiiydi. Bundan baııka Alman- 1 

1 ların Romanyaya bir nskeri he- • 
yetle askeri kuvvetler gönder - 1 
meleri, onların Balkanlar, batı · • 
ve cenub Anadolu, Suriye ve Fi
listin üzerinden Mısıra yürüye
rek İtalyanların batıdan zapte
dernedik.leri, Süveyş kanalım 
doğudan almak istedikleri hak
kında rivayetler çıkmasına ae -
be b oldu 1 Fakat hakikat nedır). 
İtalya, Libyadaki ordu~ile Mı -
sın zaptedemiyecek midir) 1 Bu 
takdirde Almanların bunca dev
letleri ve milletleri eze eze ve 
üzerlerinden korkusuzca basa 
basa Mısıra kadar yürümek is
temeleri acaba dddi bir §ey 
midir) 

Pek nktoalite olan bu sorgu
lan ortaya attıktan sonra, şim.
di onlara birer birer cevab ve -
relim: 

İtalyanın Libya ori:luaunun la
(Devamı C ilncii sayfada) 

ramvaylar a, tek kişilik 
yer r kaldırılacak 

İdare, bu suretle arabalara çok yolcu alınaca
ğını, izdihamın hafifleyeceğini ümid ediyor 



Hergün 
SaBlam kJbliliA 

§3 Bir Fransız mütefekkirinin sözleri s 
Sözün. kısası 

_ Yazan: Mahfttia Birgen 

* Bu mü bedenin eh~iyet; iia -
rle dah fula tliTllra lüzum yok-
Yalnız.. tunu &iiyliyelim: Loıı.

':fa hüküm .üren saği m kalbii -
bugünkü müıtkül tartlıu içinde 

ılterenin gÖ!terdiği mukavemet 
müdafaa azminin çok dikkate 

i r bir izahı demek ol n. Bu aağ
ı. duygu bizim için de örnek o
Ak duygudur. Aramızda, bu aibi 
:liselere knrııı biz Türklerin tap
Jileceğimiz duygulan duymak Denizyolları Umuın Müdürü -
hetinden mahrum olanları bir .. tkik h • 
afa bırakarak ve onlann yarat - nup te aeya ati 
an böyle sağlam ve eanılmaz Dentsyollan Umum Mfıdfuil İbra -
nıayı kendimize bir par edinme- him Kemal Bıcybura dün GQneysu 
z. T&purtle 8am8uD.a baretet etmiıtir. \. ................... . 
Bilenler, bilmiyeınlere öğret..iıl: 

yenilmez Türklüğüu hem fBDl, 
n de vazife!idir. 

f45on Posta» nın edebi telrikcuı: 86 .lı:i. Ihrahim efendiy~ kaf1A ae diye 
minnet altında kalayım} 

tilıJı ittu-ı. c23;,. 9.,. 
- Ben sana Icendi paramdan 

veıiyOTUm. 
- Peki. Teşekkür ederim. Sizi 

sıltmamak ~artile .. 

Yazan : Ercumend Ekrem Talu 

Şehime hanım odadan çıktı. Ken
di odaama gidip ufak bir çıkın h• 
2:1rladı. Içinde on lira, bir kat biçil
memi~ esvablık, bir de, kendi ana

- Bakalıın. Kwnct ne ise o olur, 
Dün aq m saat sekize doğnı anne. Hde biT kere lstanbnla ayak 
aalıadada NPrçiçe\ı:. sokıığmcla a- baaayım. 
tat Arldyadi'lin on odah büyük - Vazgeçaen- burada kalsan.. 
künden atet çıknuştır. aana Ketıe münasib bir koca rasnk... 

Bu adada mevcud eski aistern bir Genç belını böyle bir oeyin ihti-
halle tulumbuı at~!İ sündüreme- mali tnaavvunı bile sinirleııd.inno

ve Büyükadadmı gönderilen ğe k S gdiycrrdu. 
topomplar 8aye inde at~ önlen- _ Aman. annel dedi; üzerime 
rtır. A!e ' hacanın . tut~pnaaın- varmaymı 1 Bu yerde kabil değil o

çıktıgı tahkikat netıces.ındc aıP turamam 1 Zaten z.ihnim.de fenalık 
lmımr. VBT, büsbütün ddiririm. 

- Sen bilinin. Müjg&ncığım. Sa
önlemek için na aynca tenbih etmeme hacet yokı 

aavaılıL kuvvetli oiıruak lizmıchr. lrzını, namuaunu iyi koru. Kendine 
litre ve ZekAtUU7J Dava Kunı - en ufak ta olsa, bir aöz getirme. 1 ... 
anna TenMide bu tehlikeye laW- tanbul senin ail:ıi hem taze, hem de 

_,.... olleabQin. alizel biır bdıa i&ia e.blikeli Wr 

Müjgiln, güzel .özünü Teddedcr smdan kalma gümü' kemer vardı. 
gibi bir harekette bulununca, analı- Bunlan, nder olduğunu aöyliyerek 
ğı: evledına verdi. 

- Yok! dedi; güzelliğine güzel- Müjgllnın gitme karonm İbrahim 
sin al. Son zamanlarda bir parçacık efendi tamamile bitarafane ka11ıln
süzüldüp. ifte o kadar. Onu da. dı. Ne memnuniyet izhar, ne <!e to
biraz v'Skit geç8in, yeniden toplar- esaür beyan etti. Yalnız. genç kadı
mn. Ne diyordum~ Ha, evet. Za- na, bir iki gün aabretme::ini ve şa
mane &.cnyib oldu. Ortalıkta ırz. dü"' yanı emniyet yoldaılar bulunmadan 
manlan çoğaldıkça çoğalıyor. Onun yola çıkınamasun tavsiye eyledi. 
için gayet dikkatli ol. Öyle yaptılar. Ve Müjgan çok 

- Hiç merak etmeyin, annel bekleme<!i. Civnr kaza kaymakam-
- Merak ettiğimden değil. Se- lanndan biri Rumeliyc tahvili me-

ni, ~orlanadan, bir tubur askerin muriyet etmiş, ailesile birlikte Mi
içine aahveririm. Sana yerden göke haliçten geçerek lstanbula gidiyor
kadar emniyetim var. Ukin, anne- du. Müjgft.nı dn onlann yanına kat
lik ifte.. aöyletiyor. Sana biraz da tılar, uğurladılar. 
pua yanıncia bulunsun. Bu defa, anuaona ve v&dine 

.. -

Zaten yol arkadaşları da o güzel 
§ehirde kalmadan Mudanyaya in
mek ve hareket frÜnünü tnhkik ey
ledikleri vapura yetiomek karannıda 
idiler. 

Deniz biraz kabank, fırtınalı idi. 
M6jgAn. elindeki giiverte bileti ilc 
bayli rahatsız oldu; ÜJüdn. Maama
fih pUyet etmedi. Hem kime §\kA.. 
yet edecekti~ Kaymakamın çirldn, 
biçimaiz haremi. bu kıskıvrak, yoa
mn kadını, Mudanyaya iner inmez 
kocasının mubitinden uzaklavtırm~ 
'kendi haline bırakıvormi§ti. 

-·-Sayıma aid .•• 
Gecikmiş intıbalar 

E. Ekrem Talu 

* Balat çarşısmdn: _. 
- Mişonl Memur, haçaı:ı. •ıı:J~ 

nna dilinden bnıtka dil bilirmısın 
diysnn, ne cevap verdin) ... 

- Ne eevnp mi verdim> Eh·0~ 
rada sirada Turkçe konufUruZ. 
dim. Yalıın ıı!)ylemedim a~ 1 

F-. Eteam. rC ~ 

Birincitetrin 

23 

Müjgan bundan memnundu. Ha- GON 
yalatile başbaŞ!l kalmaktan, daha ıı...:..::>:.:. :;.;.::u::ı..~ 
çok mahzuz oluyordu. KaYfwnda 6 19 
köpüren co~kun denize bakarak ru-
hunun dinlendiğini hissediyordu. 1 00 
Içinde büyük bir sabırsızlık vardı. OQ'Ie 
Vapurun ağır gidişinden 8%\ilüyor- s. o. 
du. 

lstanbula bir an evvel kavuflllak, V· 
11 

5ô 
14 17 

E. 6 89 9 88 12 onun teneffüs ettiği havayı ci~etle-
rlne doldurup ta, kaç vaktin birik- An,karaya göre saaı tarklatl: ~: 
tirdiği z.ehirin tesirinden kurtul- imsak: 4.26, Günet: 6.0~ • 

1
.,,., 

mak .. ah 1 Bundan ba§ka e.meli, ga.- ıua ikındi: ı.uı. ~· 
yeal yoktu. • 



• 
SI.Z e 

kiZILDENiZDE 1 

D
DENiZ HARBi 
AHA OL U 

Omanyadan 160 bin16~ttrtQe: İzdibama karşıtramvay 
. !~ etrol alacağız • ~:r::az::T siyasi idaresinin bulduğu çare 

. _ • ~ 1 iBci ~ ı O iğer taraftan öf:reni\diğine gôro Yazan: Selim Ragıp Em e~ 
~~'h 

1
. -1. ~ tım yapı!abı1cc:eitir. Amerika blik6- Romanyadan lel'best dövizle mü - Tl'tlpayı ba~tanbn~ sara _ 

..,- ~Al meti tar~ ~Türkiyede la- bayan ednen kfıCıcflann önfbnfu:de- malda kulmayıp diinya -
,:al,.Btro tirnal edilmek lizere bloke paral:a- ki hafta zarfınd gelece!'!i bildiril - nın ~ kıfası üz.erinde derin a -
't nn bınıJabc:ajı a~Ilu'.iştfr. Bn __ L.ed· R •1 ~ • ü kisler uırakan büyük ve kanlı hzı.. 

vaz:iyet fi:z:ed pmdild halde Ro- mc:JI;l. ır. 0~~nyn .1 e ~c~ı m .- Üe karşısında her ııuretle tnvzih e-
• l'IUlDyaya ps:nuk, zeytinyai, yün nasebatmuzın fYJ şekılde ınkışafı pı- dilm~ buhuıan Türk siyasetinin he-
.1 ve.ıWre verilerde mubbilinde ibt:i- yasada büytik memnuniyetle kar~- nüz idrak edilememi§ taraflan ol-

~ - yacmnz ohın maddder alınacaktır. lamnı:tır. duğunu b8zı Avrupn gazetelerin -
ıee: (A..\J _ 2D/21 Tell'ini- de intip.r eden gene bazı çarpık 
teıııı. l)lp denl:!:fnde btr ingu..~ ı· ı·, n Tür ,. Edanı·n Ank ra 1 mütaJealardan anhyonı7. Defalar -"~lhıtı btr · la anlatılan. yazdım, söylenen bu 

ettt !talyan distroyeri- siyaaetin ana hatb milletler arası 
~~~~- ı r.esınen bildirilmekte- V un istan ziy r t edaceg" i tnabhüdlere sadık kalarak her IÜI -
'-"~ n<>:--·~~· lü tecavüz fikrinden uzak. durmak 

~lnd;~ d:u:=; dal·r bl·r ma 'a'~i dog"ru deg"il ::ıc k:ıtjri::t~~!k~ ede-
tı.ie'ITelı 21 rro.....ı,..;evveıe ~ ln ü F ., ... ~........ g tere Ve ranısa ile vnktile 
~ece kalilel--'-'~-... biri 1 lan ıki . =~u . Londra 22 (A.A.) - Tin:tes gazete&. Londra. 22 (A.A.) - RoyteT yapı mı~ o itilfıfın esası bu anıı. 

~an dls~yen -, cBalknn strntejisiD ~ o.Rmcm neş.., ajansının diplomatik muharririnin prensipten mülhem olduğu gibi .iyi 
hhn.a, ~'l'll~. I!!llyan retMi ba~al:.alesil'lde ~ ki: öğrendigine göre, Ingiliz hdrbiye ve kötü günlerimizele kendisinden 

lt ka,:u=~~- tonrt...:; Türkiye ~li*i.ı.z is:;i.kWlni mnhsf:rz:a nazm Edenin muhtemel ~larak ge- ancak ~~ret görmir§ olduğu .. 
""' ..,..,... ~v bcdt hafta ~ yakın bır :zamm> muz büyük kom~uz So.yet Ras-

. 'ettlkçe, ~ &kı d.urdut;a ve da ArJa..za.ra gideeoii h kkmda ya bakbnda bu itı"lafa dercettirdi-
~ ü~:ileri derhal düşman ge.. ~:ı:m ~::ı~~:~ BerL:.n ndY'Oiu tarafından verilen '+.niz malum kayıdlıır dn ahde vefa 

(Başta.ralı ı inei sa.yfada) idarenin yapmakta olduğu tetkikle.. 
ler ahn.alı: üzere tetkikler yapmak - yakında neticeleneeek, kısa bir 
tadrr. müddet sonra kat'i karar verile -

İdare. bugii.n.l-ü trnmvay sıkınlı.Bı eektir. 
hakkında halkın hergün üeri sür - Alak.adarlar. halkın buc~ 
m.ekte olduğu §ikfıyetleri haklı bul- §B.Ttlar içinde tramvay orubalarında 
makta, fakat malzemesizlik yüzün-
den, mtiyacı karşılıyamıyan trnm - rahat bir §ekilde seyahat etmek im-
vay şebekesİnı geniiietmek imkanını kanı olmadığına &Öre, hiç d~~ 
bulaınamaktadrr. bir dereceye kadar izdihaımn önü-

TTarnvay idaresi §Ündilik tran$. ne geçmek. ve yolculan - ayakta da 
vay arabalannın ikinci mevkilerin- olsa - vaktinde işlerine yetiştinnek 
de tek kişilik oturma yerlerini kal - için, oturma yerlerini k:aldmnakta 
dmnağı ve bu suretle ayakta dur - bir mahznr görmemektedir. 
ma yerini genişleterek arabalara da.- Tek lcişilik yerlerden sonra iJğ 
ha fnzhı yolcunun binmesini temin kişilik oturma mahallerinin de knl
etmeği dii~ünmektedir. Bu hususta dmiması düşünülecektir. 

Yugoslavya 
harici siyasetini 
değiştirmiyor 

Romanyada 
şiddetli 

bir zelzele oldu 
"''llJa.,._ ~ateş açarak bu gemi • ını· •""'a -c!~ı..- .... --..... ..,~_, habeı:i., k~"(rııta ~ yoktur. gibi Türkün milli seciyesüıde mek-
ı-~ ı.ftft ""' ....,_...._......, ~~...... --~- nuz olan fıtrl dürüstlük bilveıılle 
~ ~lamJ,ftlr. MQtea- Gnı.ziao.i"r..in çok «eti lı:almJII ~ Bdgnıd 22 (A.A.) - AYIIIa (Ba.ştan.fı 1 inci say:fıufa) 

· nıu?atkaten taybe~ llerleNine. $ııa1Mrı yardım- inniUz, Alman t:J:ieJıt:tı::rir· o~o~;:; Başvdöt Tsvetkoviç, Ni~·de parti bulunmaktadır. Payitahtm birçoi 

l
aölterk K berie . da bulum:na3ma imkb ~. ~ ferdaya ıüd tl\haffaz endi~sinden konferanamda söylediği bir n~ mahallelerinde halk, panije tuttıJ. 
!lıil~ J· om • y JS • Yuns'Df:st.ip•n bir ub!! JWdnn~ h~~va kuvvetlert•nl•n doğmuş biT nevi kalkan ttmin et- ta ezcümJe demi§tir ki: ~~Ve sokaklara fır}El.Dll3t.ır• 
~ "t . ı troyerı teması !eb etmea takditklöe veyal:uxt balen U rnek isternek sananlar mevcud ola- H.alen. aarih bir enternasyonal Bükre~ 22 (AA) - Rador bil-

te·h· ma, ve Franeesco Fullo ~ mnb&tkü surette his- b k cak ki, bizi ele bazı devletl~r gibi, vaziyd br,ısmda bulunuyoruz. Bu.- diriyor: 
ıs ~il~n bir düşman ~ li:d, Yunan;nımm da hare.tet muteka il 8 1 n art hadDelerin tesiri altında taahhüd - gün vaziyetim-iz 0 tarzdadrr ki ha - Bu sabah saat 8,35 de Bükret 
tn.ı.ı .~rebeye t~f" .ser~nden :ına.hnJm blaeai dere- lerini sı1kip atabilecek hynette farz rici siyasetimizi, şimdiye kadar ol- mmtakaamda şiddetli bir< zelzelö 

~~"- el.ernsu~n ~r muharebe- oede bir taeyik.e tabi tutuımalt üzere Londra 22 (A.A.) - İngiliz hava ne.. ederek vaktile yapmış olduğumuz duğu gibi ayni hatlar üzerinde ta - hiasedilmi,tir. Zelzele, 30 ~niye ka
~tıı '-rı ltalytnıyet~ Rl?e~ ha-.. bu!tmıdnlunıın gQirlUmesi takdirinde za.retinin teb~i: a~alan fesih ve iptal etmemiş kib etmemiz, yani her türlü sergü - dar sünnüştür. Hall-, evleri terke -
~ a~ CÜ!It~oyen ~aı'ft- alınacak tedbirler, bu sureUe en bö.. İngiliz bombardıman tayyareleri olmamı:u Romanyanın uğradığı a- zeştten ve sulhü Ihlal edebilecek her derek sokaklam çılonnıtır. İlk ha -

•ttıt · h~ilteakiben Kim - yük eheımniy8t1 haiz bulunmütu'. diin Boulogne 'Ve Gravelnies'e g!lndliz kibete atfetmek isteyenler bu)u - şeyden sakınmamız lüzımdır. Bu ae- beriere göre, binalarda bazı madd'i 
'-"il~a ır torpÜ d~man hücumu yapmışlardır. Boulogne'da bir nuyor. Bir İsviçre gazetesinde D. N. bcbledir ki bütün komeulanmızla basar vardır. 
~ ·· atmışbr R B ~'--- t; • • •--'--~ olm ·'-'c·- · _., 1 t b Id Id .. 'dd' iyi ve dostane münasebetler idn - r--ı L---ı:ıil•· ıç to.... .. _,_~_b b' k•t• ....._e gemiSine~ uş, r~ ımzaıwe s an u an yazı ıgı ı ıa oLofSÇ'OI,&e ~at yok 
~:c-tv~sını~nan ı:nu:r=ıı;e ır umen aşve 1 f larla depolara hasar yapllnu.ştır. olunan uzunca bir bendde, fena mesine ehemmiyet verdik ve chcm- lzmri 22 (Hllb--usi) - ZeJzelc 

•tıtı.'llı~rl at~şı altın~a. bu- Başka bir hava kuvvetimiz Fransa. neticesi Türkiye için iyi bii den miyet vennekte devam edıyoruz. t 

~ ı • .,e Tneye brr mermı ısa- Romaya g·ld.tyor sahilleri açıtiarında. bir düşman gemi t~ eyleyen Romanyanm siyasi Ba~vekil bundan sonm, pek ya- ı.zmirin bazı kazalannda hafif, ba-
' h erminin parçalan bu- tafile6ine hücum etm~tir. Sr gemiye dönek.liği olmasaydı, Türkiyenin de kında birkaç milyar dinarlık bir da- Zllannda §iddetli Keçmi~tiı . Hnsn • 
t~~ . a~ara uğratmı, ve bu isabet olmUJ Ye gemi batmıştır. Jngiltere ile mevcud misakı bozma- hili istikraz çıkanlacağını bildirrni~r rat yokbır. 
lı nm aiiTati azaimıştrr. Bükreş 22 (A.A) -- Stefani a- Dün gece fena. bavo. yüziinden İn- ııı bek:lenebilirdi, deniyor ki. bu - Mani'Sllda 
e~?er Kimbt"rley kara jansmdıın: giliz bombardıman tayyarelerinin ha- nunla makale muharririnin, gnliz Eski Leh Hariciye Manisa 22 (A.A.) - Dün a.k-

tıı uç toptan ikisini sus - Romanya devlet reisi General va taarnızlan tahdid edilmiştir. Bu- ve kısa bir eiyasi görüş ı;ahibi ol- Nazırı tevkif edildi tam saat 20 de Manisa Te mülha • 
~~ta.neff k holmu~r. Antonesco, Ouçenin davetine ica - nunla beraber Hamburg askeri lıma _ d uğu isbat edilmiş oluyor. katında orta şiddette bir yer sar .. 

1ıtt rnu nrebecle Kim - betle yakında Romaya gidecektir. nma. §lddet.li bir hücum yapılmış ve Hnlbuki her politika hfidj!:f'sini Bükreş 22 (A.A.) - D. N. B. amtısı olmuştur. Gerek merkez ge-
0l't-rinde " lı:' • B ıl w 1 ı k d' · • .. .. .. "] .... ·ı Sabık Polanya hariciye nazırı Bck n uç 111 yara - u ziy;ıretin yap acaı;:ını. ta - bambardıma.n netice.sinde birçok ya.n- en 1 myası gonışu ve 0 çusu ı e rek kazalarda hiç bir hasar yoktur. 

yan linzetderi muhabirlcnne bizzat gı.nlıı..r çıkmış infılAklar olmuştur. tartan Türk Cümhuri~tinin hüni - dün Bükreş civarında Snagov'dn tev- Rasadhanenin teb~i 

01ara~n ~aaş'arı avans 
~ e~~el Yratrdan 
~~ veri' ecek 
~;; (1-tıı i) B"t" 

Ve ~ - u un 
~:Yr nıustahdt""ml"'nnirı 

all'! d 
tılsn an e'"" 1 Vt!ril-

~ıı. 1 li.ıki'ımetin 
'lle~ RÖre, Zirant Bnn-

r 'lle .. •- '-
b "" rnuauuıde.ınle-
~ '-• ane olaralt tediye 

etle ıneınuriu ma
'Ve Solter Bay-

general söylemiştir. Tayyarel~izdcn biri üssünc dön- yet ve istiklale hünnetkih her ha - kif edilmiştir. Kendiı~inin, 15 günden.. Istanbul 22 (A.A.) _ Bu gece 
m~tir. reketi Sllygı ile kaT$lladığmı ve bu- beri kaçınağa hazır1:ı.nm:ık:ta oldu~ biri saat tam 22 de, diğeri snııt 0,18 

Bir arabac1 metresini 
öldürdükten sonra 

evin bahçesine gömdü 

Londra 22 (A.A.) - Hava nezare - nu kendine şiar edinmi~ olduğunu ölrrenilmişU. Bek'"ın üzerinde blr İn:;i- de iki hafif ve bu sabah saat 8,32,5 7 
tinin tebliği: herkes öP,-renmiş sanıyorduk. Ynnıl- liz pa.saportu bulunmuştur. de §iddetli olmnk. üz.ere üç zelzele 

Bugün İngiltere üzerine yapılan mışız. Meğer daha bnzı idraki kısa TAYİNLER kaydedilmiştir. 
düşman hava. tanrruzlnrı çok kuçük inaanlar varmı, ki en :ısil bir duy -
mikyasta olmuştur. gunun mevludu olan vesikalann Ankara 22 (Hususi) istanbul Bu ~el.zel~ . merkez üstün ün. 

Bir Alman Jilcbiııe taarna: rnahiyetini nnlayamıyacnk kadar posta telgrllf mürakibi Nureddin RI.ıe cenub ıstikamebrnı~ çok yakın ve 
{Bafıazafl ı iru:i sayfada) Londra 22 (A.A.) _ Hava nezare- havaalalan dannış. posta müdürlüğüne Kastamonu lise- İstanbuldan 360 kilometre mesafe-

bütün had bir şeldl almı§. · çok de- tlnin ~· Hakkına h\irmet ettimtek iste - si tarih ~retmeni Fevzi Çankın Ma- de bulunduğu tahmin edilmektedir. 
falar mahalü zabıtasına bile akset- İngiliz ~tlerlne mensnb b'r bom mek kadar gayrin de hakkını tanı- nrlf Müdür.liiğünc tayin edUmişler _ Üçüneünün tahn"bat yapmı' ol • 
~· .. bnrdnnan tayyaresi bugün ö~lcden m ayı. vazife bi!en bu milletin. iç ":.~ dir. maSl muhtemeldir. 
~ayet _bundan on ~n ev_vd co- sonra Hölt van Holland açıklarında ~ış myasada kımsedf'n al?bıl~egı 

ne ~yle bır kavg_n}:! muteakıb San- takriben 10 bin tonluk düşınan §ile- orne~ !~k.tur, derse~ hakıkıılın ta 
tuhı ortalarda gonııu:ıez olm~ : bini görerek hücum etmiştir. k~.~ısmı ıfnd~. etnnş .oluruz. O~u~ 
tur. Ka~mı?. .. bu anı. g~ybubetinı Pllot bulutlar arnsnıdnn pike ede- butu~. teme~nısı, .kcn~m': h~s Te~~mı 
merak edıp ogremnek ıstıyen kom- rek 

300 
• k d al alın ve yuksck ınsanı telakkJlerıle cıun-

. . . . metreye a ar ç ış ve bi ı · • · cla 
şulara ve ev sahıbı F elınuye D anı - yilksek infilak kudretli iri bombalar yanın r an evv<:. ız an. ve vıc -
yel. Saııtubinin kavgadan sonra Iten bırakmıştır. Va.purun ön tarafına. nakkb:n"Uşmasını gonr.ektbır. kO, al~ f-
disine danlarak Beyoğlundaki ak- tam is:ıbet kaydedilmişti ca · unu yapıyor ve aş a a a 
rabalannın nezdine gittiğ ni söyle - Alman t bl'.:: kulak asmıyor. 

• . c ıga < ~ m G 
miştir;__ Da . ._ _ 

1 
.J A Berlin 22 (A.A.) - Alman orduları Jt!.lün UC.aaı.lt. C,HUÇ 

Faıu&t nıyeı.c son gun erue ıı- b:ışkumandımlı#mın teb~i· --u 
nz olan bir takım ttayri tabii hare- 21 ~niet vdde, mutıardıe tayya
ketlerden kıqk.ubnan ev a.ırubi F eh- releri, Londmya ve merkezi ve eenu
mi. dön evinin hahçesüıde dol~u- İng[Iterede difer mfthlm hedeflere 
ken bahçenin kenar bir köşesindeki hücu:ın etmişlerdir. 
taze toprak. yıpndan şüphelen - Londrada bir çok yeni yangınlar 
miş, bu toprak yığıruru Santuhinin çıkmıştır. Liverpool'un .şbnnlinde Ler
meçhul ak..ibetile alikah görerek land tayyare motörieri fabrika.!md:ı 
meseleden E'.yüb jandarmasını ha- ve daha bqlta iki sil~ fabnkasmm 
herdar etmittir. Çok mühim atelyel.eTi tahrib edUmiŞ

Bu ihbar üzerine Eyiib jandarma tir. Askeri kn.TCplar ve tayyanı nley
lromandanı Halid, hadise yeriııe danlanna bombalal' Isabet etmi4, yer
g~ bahçedeki topJak de bulunan tayyareler tahrib edilmi.~
lcazdmnca. SantuMnin taa~fün et - tir. Birçok bi.'yük petrol depolarile 
mek üzere bw•nan cesedıle karoı- liman testsaı.ına da a:rnca hüeumlar 
la~ıttrr. yapı.lml.§tır. 

Bu vaziyet karşı.nda keyfiyet . . . . . 
_ıı· ,_.ıd·....:ı_.:.. -ı._-~ • "d Ingılterenın şart sahalerınde bir aa ryeye aı ıı~, no~çı mu - . :•~~•--

d 
• . . F----'_ı B b . gemı kaf~ yapılan hava. htıcumu 
etumumım erıaun ttgana e - . 
berinci dt:... d kt Sal' h HA_ esnasında üç bın tonluk ~ ticaret 

T8 e 8 UJ' e 0 oru ı 8 iline ciddi bl ilabet lm net 
şim olduğu hald- cinl\yet mahalli - gem r 0 _.ur. 

Dünyanın 

Dalına de*tli ve kortunç film
ler yaratan biiyük art.ist 

BORiS KARLOF'un 
en son çevird.ili şaheser 

Pek yakında ............ sinemasında 

Senenin en fevkalılde filmlerini elde et.meğe muvaffak o1ruı istw.ı.. 
bulun en bilyük sineması 

ÇEMBERLiTAŞ ved:b:ı:a- FERAH 
Bugün matinelerden itibaren . 

ATLAS EK PRE [Türkçe] 
Azaınet ve lhtlşamlle ~ları dondüren ... Heyecan ve h:ıleca.nlarile 
knlbleri durduran... Yiğı!.lilt tarihinin parlak efsanesi; 20.000 san'at~a..r. 

10.000 şim.endiferci ve 1.500.000 dolara mal olan 
CECİL B. de 1\lİLLE"ın şaheseri 

- Ayrıca yine 2 ainemaJa ilaveten -

Jutland ~~~~ <TtiRKçE> Paramunt Ha:!ı:;;~eri CTt'JRKÇE> 

Bu Akşam : Beyazıt MARMARA Sinemasında ' 

RAŞ!D RlZA TiV ATROSU 
H A L 1 D E P 1 Ş K 1 N beraber 

:Meşhur edip, büyük dabl Aleksandr Dumanın taheseri 

AIKTÖR KÖN 
Piye!: t perde ı taı.ı. 

Mutlaka gidip bu yüksek eseri ltudreUi ve kıymetli 

art.iat RaJid Rızadan gôrüniiz. 

• 

, ne gelerek tahkikata ~la~tır. 
Brr müddet sema Edirnekapıda 
yakalanan katil Daniyel de vak'a 
verinr. getirilmiş. müdd,.iumumi ta -
ranndan sor~uyn c::eki1'Tli .. tir. Suçu
nu büvülc bit aoğu~kanhlıldn inkara 
ka'fk~ katil, cinayetı §U tar%da te

Sayım neticesi 
bu akşam 

ilan edilecek 
BU AKŞAM Senenin en büyük sinema hadisesi ... 

SARAY ve iPEK Şark Edebiyabnın ROMEO ve JULYETI 
vii etmektedir. 

«- Santuhivi ben i>ldürmedim. 
On gün evvel bir gece hırda bey
s.;:ire yem veriyordu. Hayvan ken
di3ini tepti ve ölümüne sebeb oldu. 
K endi 'le dargın ve kavJ;talı oldu -
?umdan hen~ onu bcvdr değil. 
Oaniyel öldürdü diyeceklerd.i. Bo 
~phcden korkrırnk onun ölümünü 
gizledim ve bunu temin için de ce
sedini ha"" ey.. ı:;:-ömdüm. n 

Ankara 27 CB~'>Wli) - İ3tatisti.k U
mum Mudürlü:üne bu &Jtşa.mıı. ..ta -
dar 42 vilt'ıyetten sayun neticeleri tam 
oıanıt gelmiş brutumı:.ı.ktadır. ~er 
vUayeUerin el:seri kazalanndan da 
netice bildirilm~tir. 23 kasadan ma -
Ifu!ıat beklenmektedir. Yarın ak.şa -
ma kadar tasnıf itmnl edihnfl l:ıulu. 
na.cak, umtıml netice nwtbuat ve :-ad
yo va.s:tasi!e i1U.n olunacaktır. Cinayet etrafındaki tetkiklerine 

dün abam geç vakte kndar Eyuh r.::.:=:.:.;.;~;;,;,;~;.;;;;.;,;,;,;;;.:.;;;;,;;.;;;;,~;;;.;~ 
jandarma bölüğünde deıtam eden 
miiddeiumumi F eridu.ı Bagana ka
tili teTkif etm~. 

Diier tıuaftan acliS teekikata e -

Sinemalarında Şark filimciliğinin en Muhteşem Eseri ... 
Bilyük Türk Şairi FUZULİ'nin Kitabmdan alınan .,., 

TÜRKÇE SÖZLU - Yeni şliP. eri yazan VECDİ BİNGÖL 

Musiki: ÜSTAD SADETTIN KAYl AK 

ME~"U'nun yeni ve nefis 
şnrkılo.rını sôyllyen 

Münir Nure~din 

Bu gece için numaralı bilet 
ler s:ıbahtan it4baren 

SARAY ve IPEK 

Lı::YLA'ıun müess\r ve bs.ri.
kula.de prtllarım IJÖ1liyen 

Müzeyyen Seııar 



Asker i 
vazlyet 

Istanbul Lnaztm Amirfiğinden VeriJel Harfet ~skerf Kitaatı IlAnlari 

, ~ ı IDd •,-tada) 

~eı:b'e ile Kahireyi zaptederelt 
a&ven kanalına el atabilmesi için 
~elembde, Libya - Nil deltası a-

Ata.,... ,.a.zıh ~ a••d/Ma eı,sıatmeler1 btp.la:mıda yaa1ı gim, ~ -.e mabal.leı'deki askeri sa.tın 
aıma ~ ~tır. TattbJrdn ihldıe ftıktinde aJd okttıtu mmiQuDC2a bulunmalan. Şartna:me-
leri ~ c6rtUOr. 

cmısı. )ıftkWı Tutan 
Ki1o 14& 

Balda'J nakli. HOO tQil 50,000 
Bama.n. ..... Jdlo ıt,m 

Batday na~. 1000 ton 50,000 
Bina inŞası. 1 aded 19,998,12 

SPOR 
Galatasaray Fener 

ile karş1 laş1yor 

t.ııın.ddi ... 00 Km. lik çölü, MlS1T· 
buhman İngiliz kuvvetlerinden 

~ca bir misli fazla ve nakil vası
talan pek çok bir OTdu ile a;eçmeie 
~ mfim.kib Ingitiz müdafaa hat -
lannı zçta muvaffü olmelan ik -
~ eder. Bu ise pek güçtür: çünkü 
~ fng;liz kuvvetleri iki vüz 
na iki yiiz elli bin kişi ve taUil:Ma .in uçak lahmin eo<lilmektedir. Ba
ba gÖl'e İtalyanlanA 400-500 bin ki
• bir ordu ile ve "" az 1560 illi 
!()OO uçakla Mısıra taarruz etme -
leri ve Du derece 'büyük tuYYırt -
lerle •uyu pek ıu, yiyecek ve M -
ruııııcak irnUnlan yok olan, kupku
ru ve bCO'Uk. bir çölü ltarbede edo 
tec;rnele.i lazım gelir ki bunun İtal- Uimhari,.et bayramıncia Fener -
:r-nhrr için ne kadar büyı.ı""k güç - bahçe ile Gala~y araarncia bir 
lnklene clolu olduiu m~<ianda.cf;r. EutlxM temua yapılmak için devam 

Bununla beraber halyaniann e _ eden cörüpneler dün ..q.m anla, -
laemrniyedi bir mikdar öncii kıt' a _ ma ile bitmiştir. Her iki takım 30 
lıarla Seydi-Barraniyc kadar gele _ Birincite§rinde Kadıköy •tadında 
irdt bu birinci lqi~:i:z mevziini zap - karşlqacaklardrr. Müeabakayı Bo
-ekri elbette burada kalmak için Jiktaştan Hüsnü idare edecektir. 
olmamalıdır, mü laheza sı da varid- Yan hakemleri Şazi Tezcan ile Na
Yil': fakat ltalyanlerın ileri kıt'a - ri Boeut seçilmişlerdir. 
a.rıa Muıtt topraklarına giTerek Şeref stad1 Galatasaraya 
Seydi-Bananiyi zaptetmderi, şid -
~ctli Ahnan hücumlanna maruz: o - ml Q8Ç6CSk ? 
lan Ingilterenin sinirlerini bozmak. 
faı,anyayı harbe teşvik etmek ve ni- Uzun zamandır, Beşiktaş klübü . 
hayet büyük ölçüde kara ve hava uhdesiııde olup Milli Emlake aid 
kuvvetlerini Mısıra bağlıyaralt bun- bulunan Şeref atadının Birineiki -
larm İngiltereye gitmeterine ruani nun içinele mukavelesi hitam bu -
•hnak maksadiarını elde etmek için laca'brr. 
de olabiliTI Saltantn y~iden kiralanması için 

O halde halyanların Mısın zap- Milli Emlô.k tarafından açılacak mü
febnelcrine Almaniann yardım et _ nakaşaya Calatasaray Ye Istanbul -
lllderi ieab etmez mn ı Eder! Fa - •por klühleri de iştirak edecekler -
bt bunun daha ziyade fenni vrwu- dir. Bu suretle ~tnoın vazjyeti 
t.lar ve bilhasaa kamyon ve ben - cidden müşk.ülleıı.rni.ş olacnk, müna
ain, vermek suretile olması makul k.aaada kaybettiği takdirde ahaaiz 
olur. Yoksa Almanların yukanda ta- kalacakbr. 
lif ettiğimiz veçhile Balkanlan, Bo- Bürban Felek mıntaka ct-za beyeti 

Teıniıwdı İba1e etin ve saati İbalelıln yapılaefliı ym:. 
Ura 

3110 liı;'U/HO 10 Erza:r.um.. J./f. A r~. 
ltl8 4 • • ıo,ao Emırum. Lv. AınirJ.ili. 
1750 4 • • ıı;so J:rzwwn. LT. AmirJ.ili. 
1~,90 "l • , lG Balıkesir. -- (1331 - 10198) 

.... 
Aşailda yudı m.vadm tapalı zarfla ebiltmelert hizalannda yazılı ıün 

ve saatlerde Maniaad.a a.skert so.tın alma komi.ııyonunda yapılacakt.ır. 

'hlib11u'in i.bale ıaatlerinden bir saat enw t:anunt ftı8ikalarile teklif meC
tublarını mmiQona vermeleri. Şartnameleri Jwm.i,qonda gör11lftr. 
CiıW Miktarı Ttıtan TemJıoat;ı İbale gün 'f'1! eaatı 

Kao Lira Liır& 

Xuru ot. 1,080,000 59,400 .. 12/11/940 15 
Yoturt. 40,000 7,006 625 9 • • 10 
KQfUil e~. 30,000 11,700 1'17,50 12 • • 18 
S&bun. ı%0,000 41,460 3105 15 • • 15 
lıfa.kama 120,000 36,000 ı708 lt • • 10 
Nolwıd. 120,000 16,200 1211 14 • • H 
Bulpr. 600,000 78,001 5851 15 • • 10 
Kanı ra.suı,.. 600,000 135,000 10,425 ıs • • 14 
Arpa unv.. 4.32,000 . 32,.00 M38 lS • , lO 

(1333 - 10200) .... 
5000 ton un m~atile -re pmrhkla eatlll ahnaeal'tır. İhalesi 25/ 10/ 940 

Cuma günti saat 16 da. Kayseri askeri satın alma 1ııomisyonunda ynıııla
caktır. On beş günde 100 ton te.5lim şart.ıe ayn ayrı tnılblere de ihale 
edilebilir. Tahmin bedeli 725,000 lira ilk teminatı 86,600 li.radır. Tallblerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. (1313 - 10192) 

** Komisyonda mevcod evsaf dahllinde 21,000 kilo benzin, 1192 kilo ınce 
Ynt vakum, 802 ·kilo kalın ya~ vaıvaUn, 16'7 kilo çok kalın yş,t gres, 182 
kilo gaz, po.zarlıkla satın a.lltlD.Cllktır. Pazarbii 28/10/9-40 günü saat ll de 
Lllleıburgaz askeri sa.tm alma komisyonunda yapılacakW. (l32'7. - 10194) 

** Komisyonda mevcud evsa.f dahilinde 21,.32'1 kilo bem:ı'n, 1192 ltilo ince 
yağ vaku.m, 802 kilo kalın ya{; valvalin, ıeı kilo çok kalın yağ gres, ıs:. 
kilo eaz pa.zarlıkla satın alınacaktır. Paza.rb!ı 5/11/940 günü aaat 15 de 
Lüleburgaz askeri satın alma komisyonunda yapılaca&tır. (13:1j - 10196) 

.... 
Aşai'!dakl mevadı.n U.palı zarfla ek&:ltmeten hia.larında ya.züı gftn, 

1o,sıt ve m.a.hal.lerdelr aakerl satuı alma Jı:ıcım~a J"DPılaeattır. 
Talib~rin kanuni 'Yesikalarlle teklif mektuiıiannı Dıı&Mı nailerinden b1r 
saat eTVei akl old$ ıtomisyona veı'meled. 

Btitftn dlinyaya nam veren büy6k Ttirk Şek--' 

ALi MUHiDDiN 
C B i 
Ticarethaneleri 

Merkezi : Balıçekapı, Şubeleri : Beyoğlu, 
Kadıköy. SipariJleri Ticarethanenin Merkezi 

Bahçekapıdaki mağaza kabul eder. 

Urfa Gümrük Taburu Sabnalma 
yon u Başkanlığından: 

Tutan , '1,5 
Miktan muha.m- temi-

men na.tı İhalenin nL!ll 
Cinsi Kilo Lira Lira yapılaealı 

Sade :raıı 1.2000 18000 1350 Kapalı zarfla 
Bu~ay kırma 493500 1'1274 1296 Ka.palı za.rna 

Arpa. 583000 36729 2755 Kapalı zarf 8.11.9~ 

A- Yukarıda yazılı üç kalem erzak kapalı zarna hizal~ 
rilen gün ve saatlerde ihaleleri yapılacaktır . 

B - Şartnameleri okumak ~teyenler A. fıkrasında sözü ~ 
ki satınalma komisyonunda her elin okuyup ıörebilirler. 

C - İstekliler girmek ~ikleri kalemin bizasında gösterilell 
akçesini Urfa Gftmriik veznesine yatınp vezne matbuzu VfiP 

mektubile şartnamenin dördüneli ve hnsu.sl tartlarm sekizinci 
de kendilerinden istenilen vesikalarla birlikte teltlif 
saatinden bir saat evvel komt.syona vermi§ bulunacaklı:ı.rdır. 

92 senedenberi bütün dfJ1I" 

ELECT'ı o~ 
1 

Krotıoıııeb-elerimetin..,.;!J 
prantilidir. Yeni zarif --'J 
Bahçekapı Oç Kardeşler, 
Köprii Cad. Pandris, 
to Süreyya karıısı ~ 
maiazalannda satılır. f",.dıt' 

tudur. 
Toptan ırlpa.rl.şJer H R K • Yeni ıün 1331 
Için müracaat yeri • • Oll Inci sokak No. 3 

faılnn, Tmos ve Amanosları, Su - azıdaima kabul etmedi 
~ Filktini. nihayet Sina çölünü Istanbul ınıntakası ceza heyetine 

Cln.si Euntmenin ya.pı- Miktan Tutan Temmatı İha.le ctmü 'f'1! aaatı ...._ __ _ 
ı~ yw Kilo Lira Lira 1' BANKA VE TİCARETHANELERE: 

~lan. yani Büyük lskendain 
'rtl Haçtdann Sf"lerlerini teberla _ &eÇilen Bürh.n Felek beden terbi -

yesi umumi müdürlüiii iatipre he
I'Da§a ~alaTı bu zamande. ycti ua.sı olduiu için bu vazifeyi 
lıiraz fada macemlı bir hareket o - kabul edemiyeceğini bildirmtiitr. 
lur. Ceza heyetine ihtiyat aza olarak 
~Yk bir hareket için Almanla- aeçuen eşki futbol ajattu aV\lkalt 

tm eYTet& SoyYet Rusyayı birlikte Abdullah da bu va'Ziyet üzerine asH 
haTeltete aeTkedebilecekkıri pek u- aı:alıia tayin edilmi1tiT. 
amlmu. Jlı:inc:i.i onlar Bulgaris - .;;;;;,;,;~~===:::ıı::='===-== 

Bulgur. Nl~e 225,000 33,711 2521 M/10~40 lCI 
Arpa.> 495,000 32,111 2414) 
Yulaf.) Söke. 495,000 34,15t ~919 28/10/ • ll 
Toz şeker. ) 30,000 4.- Sett 11/10/9t0 15 
Çekil'debiz üımm.) BMn,köy 15,000 1:ı,011 i* * * (1221 - 9827) 

'12.COO kao sabun kaP'\11 u.rna ebU~ mnmnttur. İhaleai .t/11/MO 
Pazartesi günü saat ll de Erzurıuı:ıda a4bd .-m alma ~UDıda 
yapılacakt.ır. Tabmln bedeli !6,008 Ura Ut: vrrnınw S'l'OO liradır. Evu.f 
ve şartnam.e3i korJıisyonda. ıörüJfır. Ta.llpJerin tamm1 TeStalarile teW 
mektuplarını ihale .ııa.a.Wıden bir saat enel ~ nrmeleri. 

(1~) 9802) 

tanda butacaklan açık yolu Türki -
,-ede dahi bulmak limidini b~liye -
tnezler. Bu vaziyette Suriyenin 
Fransadan 1\ynhp müstakil olarak 
kzyam etmesi lı:abildir. Almanlar 
Filiııtfnde de mukavemete uğnyarak. 
Sinada büyük güç}üklede kalJlla~ 
Inalan pek tabüdir. Nihnyet Bulga. 
ristan hududundan 1600 küsur ve 
~ıınyaclan 3000 kilsur Km. u -
D.klapcak olan bir Alman ordu -
.unun a1"k.a.elnda bırakacağı bunca 
düşnan inilletler ve kuvvetler ara
mıdan bir menzil ile buna dayana-
cak olan ordunun halini düşiinmek 
l.kbza eder. Her scye rağmen Al -

manlann böyle bir projeyi tatbike 
azınetmeleri halinde Romanyada 
yaptıklan ve yapmakta oldukları 
gibi kademe kademe ilerlemeleri la
zrm gelir ki bu da birçok aylar ve --------------------------
hattA aeneler ister. Onun için, Bal-

1 
1940 KüçUk 

Cari Hesaplar 

PLANI 

kanlar ve Anadolu üzerinden Mısırı 
zapta giderlten evdeki bulgurdan 
olınak. ihtimali pek vatiddir. Bu ee
bcble biz böyle bir hareketi ne ma-

~11f.Y~~:L 

1940 IKRAMIYELER1 
ı aded 2000 Uralık - 2000.- Ura 
8 • 1000 • - 3000.- a 
o • 500 . • - 3000.- • 

13 • 250 a - 3000.- • 
<&O • 100 • - .aoo.- • 
'15 • 60 , - J7SO.- 1 

210 • i5 • - 5%~0.- • 

ıteşldele.r: 1 Şu~at. 1 M&7ıs, 
1 ~ ı Dwl&eıii'IA wnu.. 

Galatasaray Lisesesi Salınalma Komis-
yon u Reisliğinden: 

Beher K. T. Miktan İlk t&ninatı Eksiitmenin 

Cin& fiyatı KU.o L1ra yapılacatı 

Kuru.§ gün ve saat 

Kaymak 150 1000 112..5 8..xi.940 Per-
tembe günü sa-
at 15 de. 

Malatya. ka.yl3isi '75 2508 
Kuru üzüm çekirdeksiz 33 1208 
Kuru üzüm rezzaki 32 500 

Ceviz i9i -lS 600 8.xr.940 Per-
Fındık içi (kavrutmamlf) 45 500 250 §embe günti sa-

Badem içi llG 250 at 15.15. de 

Çam fıstılP, 100 251 
KU§ üzümü 25 250 

Kuru lnctr 23 500 

Yukarıda yazılı yiyeceklerin I...iaeler satmaıma ~u binasında 
toplanan komisyonda açık eksiitmeleri yapllsea.ttu. htekliler hizalarında 
cösterüen gün ve saatte ve&kalarile bulunmalan 
Şartname lisededir. (10205) 

1~~ 
L--ç-ARŞ_AMBA __ ıs_11_o-11u_o_...~. S EL AN 1 K B A KA S 1 

YO 

B: Saat ayıı.n, 8.03: Hafif musıki. 
8.15, Ajans haberleri. 8.SO: Müzik, 
a 50 _ 9· ET kadını. 12.30: Saat ayarL t . 

. . . dare Me.rkezi: ISTANBUL (GALATA) 
12.35: Müzik: 12 50: Ajans haberlerı. 
13.05: Müzik. 14: Radyo Salon Orkes-

trası. 18: Saat ayarı. l8.03 : Mü.zik. TiirlriyedeiR Şubeler-i: 
18.30: Kon~a. 18.46: Çocuk saatl 
19.15: Çocuklar için musiki. 19.30: Sa- tsTA.tmUL, Galata Te YenicamJ 
at ayan, ve ajans haberleri. 19.45 : MERSİN, ADANA BürOSll 
Radyo ±nce.saz Heyeti. 20.15: Radyo 

QQzetesi. 20.45: Şarkılar ıve türküler. 
21.10: Konuşma. 21.25: Müzik. 21.45 : YımanistcmJaki Şubeleriı 
Rtyasetieümhur Bandosu. 22.30: Sa
at ayan, Ajans haberleri, Borsa. 
22 . .V.: Cazband (PU 

DOYÇE ORIENT BANK 
. Dresdner Bank Şubesi 

Mcr<ezi · Berlin 

Türkiye pbeleri: 

Galata _ i.stnnbul - İzmir 

Deposu: ist. Tütün G~ü 

SELANİK - ATİMA 

Her nevi banka mtıamE>ltlerı 

JOralık kasalar aerv18l 

Doktor 1. Zati Oget 
Belediye ıtarvısındıı.kl muayene
hanc.slnde ~n sonrı:ı. hasta-

~ıı::!:!:JI larını kabul eder. ............................... ._... ............ . 

İngi.J.izce, i~yanea ve fransızcaya bihak.km Aşlna, banka 
gayet iyi aDlıyan ve uzun müddet memleket dahaindeki 
MUliA..<lEBECİLİK. ve MUDÜRLUK vazifelerini ifa etmiŞ 
beraber çaıı.,btı yerlerden referansları haiz bulunan enerjik~ 
zat banka., ticareUıane ve bu gibi m~erde çalışmak 
dır. AHikadarlar (C.T.M.) harflerlle Ista.nbul 176 No. lu posta 

~Y~~~~aı~w~~~~~--~~~~~~~~ --··--·..: 
Karacabey Belediyesinden : 

Karacabey belediye.5i elektrik tesı.sa.tı Için asgart c75t ~ 
tlnde ve elektrik fstih&ıillne elverişli az müstrunel bir lokoiiJoıU"""" 
makinesi pazarlık suretne satın alınaeakbr. Ellerinde bu gUil 
olan isteklllerin satış yapmak üzere hergün Karacabey 
racaatlan llft.n olunur. c9707~ 

iR 
Kurul~ taribl: 1888 fl 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Llr' 
!Şube ve aja.n, adedi: 265 

zıraı ye ticart her nevi banka muameıeıe:rt 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.80° 
Li A iKRA iYE VERiV~ 

zıraat Bankasında tumbaralı ve ilıba.ı'als ~ruf , Jll ;iJ 
en a.z 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kura. 
ciak1 plAna göre ıtramiye dai:ıtı.la.caktlr. ı,..lrl 

4 Adet 1,000 Lira h k 4,000 

, 
4 " 500 " 2,000 
4 n 250 n 1,000 

40 ., 100 n 4,000 
100 n 50 n 5,000 , 
120 " 40 " 4.800 
ı 0 

11 
20 ., 3,200 dJP'' .1 

Di.kknt: Hesablanndı:ı.kl parnlar blr sene Içinde 50 ~:rııcO'JtV 
du.şmiyenlere ıtramlye çıktığı ta.kcllrde % 20 fazlasll~ıırı 1f l 

Kur'alı:ı.r senede " defa, ı .Eylôl, ı BirinctkA.nun. ı 

tan ı.ariblerl.nde çeldlecek1111tır..._ • ....-~~~---------~~:::. 


