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·G U ~~~V E N 
SiGORTA: SOSYETESi 
Haya~·· Yangın Nakliyat Kma 

J 

llsuk U. l\IüdUrlUğtınde, sayım neticeleri hakkında vilayetler den gelen cevaplar tasnif ediliyor 

()Sinanlı Borçların~ 1 

l Qınamen Tasfiye 
~demez miyiz ? 

~~kiye, her sene bu borçlan 
tı~lamıık lçln biltçeslne koydu. 
l~. ağır yükü, müdafaasına, maa
~ ktılkınmasınıı snr:tedebllir. 
~ l>eryalhıtlere eskJ devrin borç-

lnı ödemek z:amıını geçml:ştir. 
t!b• en ortada alacaklı kalmamı§ 
t <dir. Bu eski emperyalizm zin
t-ı~tı.I artık tamamen kırıp atmak 
'-nı gelmlGtir. 

hl. Zekeriya SERTEL 

~ ükumctin Düyunu Umu
~ miye meclisini lağva ka

"t~ "~ı:tnesi, üç çeyrek asırdan. 
ııı ... urkiyeyi Avrupa kapitaliz

t .~mali, iktısadi ve siyasi esa. 
'1tında bulunduran Osmanlı 

!ıı~ratorluğunun son mirasına 
~~uş mühim bir darbedir. 
' \ Düyunu Umumiye Avru
},t'ı llpitalizminin Türkiyeyi bir 
"'~ ltı müstemleke halinde idare 

1~ bir mümessili, bir müesse. 
ı:\Uı. ı. Avrupa emperyalistleri, 
~~elif zamanlarda Osmanlı 
~~~torluğuna ikraz ettikleri 
~~ rla, Türkiyenin mali, iktı
Q~ hatta siyasi istiklalini elin. 
~alıvermişlerdi. 

l :~anlı İmparatorluğunun bü 
~~ıraslarını silkip atan Türk 

'l' ~r, Avrupa emperyalizmi. 
iirkiyedeki bu esaret zinci-

~e kırıp atmıştı. Düyunu U
~~enin memleket dahilind~. 
(~~Yazlarına nihayet vermış, 

·ttı ·.renin istiklalini rencide 
t~ bUtün haklamu reddetmiş, 

. büyunu Umumiye müesse. 
·~ 1tı Türkiyede mevcudiyetini 
~ abul etmemişti. 
~at bülün kapitalist dünya 
'4ll münasebetini kesmek is-

"lq>-. i~ı için Osmanlı İmpara
~ 6Unun borçlannı üzerine al

!.ı::, a mecbur olmuştu. 
~~q ~atı'da Osmanlı İmparator. 
~lıı~~sfiye edilirken, lmpara
\ ~1:'11 borcu 239 milyon altın 
~ı. Yeni Türkiye bu borcun 
ı ... · ·~ı kabul etmedi. Borcun, 
~ hitj Osmanlı İmparatorlu
~~tı ayrılan diğer yerlere 
~I ;.~i, geri kalan kısmını da 
il Urkiye ödemeyi deruhte 

r~tkiyc Cümhuriyeti beyne1-
~~ !:t1ünasebetlerinde dürüst. 
ırı b U rnuha!aza etmek istediği 
't U .. borcun taksitlerini, kendi 

lıtı ?utçesine rağmen, ödemeye 
~l\J.J~~du. Fakat yük ağırdı. 

11 llrkiye bu ağır yükün al-
92: kalkamıyordu. 
bit de Pariste alacaklılarla ye
. toı rnüzakere yapıldı ve borç 
İtı<i~ı~ın 87,316.ooo altın lira-
t aıt ltilmesi kararlaştı. 
rı~İt .o tarihten sonı:a meŞtıur 
. mılel iktısadi bUhran baş. 
~u buhr~ndan Türkiye de 

'(Sonu; Sa; 2 Sü: l) 

. . 

Ankara, 23 (TAN muhabirinden) - Nüfus sayımının umumi 
neticesi yarın ilan olunacaktır. Bugün. 10 .şehrin belediye hu
dutlürı içindeki nüfus miktarı belli olmı;ştur. Bildiriyorum: 
ŞEHiR 940 TA 935 TE ARTAN MİKTAR 

tmılr 184362 
Adana 89990 
A.ntalya 28127 
Sıvas 41247 
Kastamonu 13760 
Konya 56580 
Eskişehir 60614 
Balıkesir 29059 
Mersin 30193 
Gaziantep 57314 

lngiltere Üzerinde 

Hava Akınları 

ilk Şiddetini 
Kaybetti 

Londra 23 ( A.A.) - Hava Ne. 
zaretinin tebliği: 
"Düşmanın bugünkü hava fa

aliyeti münferit tayyareler tara
fından yapılan bir kaç münferit 
taarruza münhasır kalmıştır. Bu 
tayyareler cenup sahilinde bir 
şehre ve Londra bölgesinde iki 
yere bombalar atmıştır. Hasar 
hafiftir. Londranın bir bölges!n. 
de mevcut pek az ölü ve yaralı 
müstesna olmak üzere başka yer. 
lerde insanca zayiat yoktur.,, 
EVVELKi GECEKi HAREKAT 

Londra, 23 (A.A.) - Hava ve 
Dahili Emniyet nezaretleri tara. 
(ından tebliğ edilmiştir: 
"Düşman tayyarelerinin 22-23 

İlkteşrin gecesi Büyük Britanya 
üzerindeki faaliyeti pek dar bir 
mikyasta olmuştur. Sabaha ırnrşı 
yapılmış olan münferit bir ilci 
taarruz istisna edilecek olursa 
Alman tayyarelerinin faaliyetle. 
rine geceyarısından evvel nihayet 
vermi~ olduklarını kabul etmek 
icap eder. 

(Sonu; Sa; 2 Sil: 3) 

170759 13405 
76473 13517 
22993 5134 
33890 7357 
13661 99 
52093 4487 
47045 t:J5G9 
26699 2360 
%7620 %571 
50965 6349 

"' Askeri Vaziyet 

ROMANYADAN 

SONRA MiHVERiN 
HEDEFi NERESi 7 
Arka arkaya relen malO.mata 

ııöre ve meydanda ııörülen bütün 
al1ime bakılırsa, Almanları Ro
manyayı işııale aevkeden ba!llıca 

sebebin Yananistana doiru sarka
rak bu memleketi de işgal altına 
almak oldufu anıa,ılmaktadır. 
Maksatları Yunan deniz üıılerin
den istifade ile Akdeniıdeki İngiliz: 
deniz 'kuvvetlerini iz'aç etmek ve 
buralardan İskenderiye ile Süvey· 
ıe karı:ıı hava akınlarını yapmak
tır. Londradaki salihiyettar ma
hafilin kanaatine ııöre, Almanların 
İngiltereye karşı ihraç ve istilS. 
plinları müşkil!Ata ufradıfı niıı
bette, mihver devletlerinin Mısıra 
karşı taarruz hareketleri artacak 
ve bu istikamete doiru daha ziya
de inkiıaf edecektir. 

Fakat İnglltereye karşı taarru:r 
pl1nı, her!le:Yden evvel hava haki
miyetini mutlak bir surette temine 
mütevakkd olduğu ribi Mısıra 
kareı düşünlilen hücum pllnları da 
berşeyden Önce Akdeniz:de kati bi; 
deniz hikimiyetini tesise bağlıdır. 
Bu denizde herhanııi bir askeri ha
reketin icrası ve muvaffakıyetle 

(Sonu; Sa; 2 Sü; 7) 

'---------·-------~ 

Dü:1marı arazisindeki hedef1erc taarruz ederek, vazifesini biti. 
ren bir tayyare grupuna, hareki tı idare eden tayyareden ışıkl• 

''dönus .. isarcti v .. rilivor 

Laval, Petain'le 
Görüştü, Yine 
Parise Döndü 

işbirliğine Fransa1 

Matuf Sulh Bir 
Akdini istiyor 

Temaslar ilerledi 

Harp ilam Haberi 
Tekzip Edildi, Ciano 
da Berline Gidecek 
Vichy. 23 (A.A.) - Havas a

jansı bildiriyor: Laval, Hitler'le 
görüştükten sonra buraya dön
müş v~ Mareşal Petain ile görüş. 
müştür. Laval, derhal gene Pa
rise hareket etm:ştir. 

Fransız hükumetinin mihver 
devletlerile, Fransız donanması.. 
run bu devletler tarafından kut. 
!anılması hakkında müzakerelere 

K A 

• 
R K A T o R 

ALMANLAR iN 

Bulgaristan da 
Faaliyeti Arttı 

Bitaraflık Siyasetinin 
Kati Surette Terki 
İçin lsrar Ediliyor 

Yunanistanda 

Hudutta Bir Çok 

Köprülerin Berhava 
Edildiği Doğru Değil 
Londra 23 (A.A.) -Times ga· 

zetesi yazıyor: 
Atinadaki Alman ve İtalyan 

sefirlerinin General Mctaksas'ı 
ziyaret ederek bir sürti istekler
de bulunduklan hakkındaki ha. 
berlerin mihverin faydalanabile
ceği bir telaş havası çıkarmak 
arzusunda bulunan mahfıllerdcn 
çıktığı zannedilmektedir. 

girişmış olduğuna dair çıkan şa. • . . • , 
yialar tekzip edilmektedir. l\Iarcşal Petaın. Vıchy de Amiral Darlan la beraber 

Yunanistan hadiseleri hakkın
da daima iyi malumat alan Türk 
mahfilleri böyle bir ziyaretin vu. 
ku bulmadığı kanaatindedirler. 
Bununla beraber mihver başka 
Balkan memleketleri üzerine da. 
ima tazyikte bulunmuştur. Ti.ır
kiyedeki kanaat bu tazyikın şim
di arttırılacağı merkezindedir. 
Fakat bugünkü askeri vaziyet ve 
mihverin harbe Balkanlarda baş
lamamak hususundaki arzusu se. 
bebile Yunanistan mukavemetine 
devam edebilir. 

Laval'in Parise, Fransanın fn-
giltereye harp ilan etmesi etra-~ , -----·------
fında müazkerelerde bulunmak Alman. Sovyet ı ' 
üzere gitmiş oldu.ğuna. müted~ir H ·ıtler. Franco 
haberler de tekzıp edılmektedır. 
L~val'in Parise gitmesinin umu. Ticareti lnkicaf 
mı meseleler hakkında Alman S 
makarnatile görüşmeler yapmak • 

1 
• 

için olduğu söyl~nilmektedir. Hahnde mıc ı 
BAUDOt. n1N SÖZLERİ S • 

Nevyork, 23 (A.A.) - Reuter 
ajansından: New-York Times ga-
zetesinin Vichy'deki muhabirin. Berlin, Mübadelelerin 
den: Petain hükumetinin Harici.. 
ye Nazm Baudoin, Amerikalı ga- Daha Ziyade lnkicaf 
zetecilere beyanatta bulunarak s 
Fransa ile Almanyanın mesai bir- d ·· 
liğinde buıunmaıarıne medaroıa. E eceği Umidinde 
cak bir sulhun akdi zaruretin
den bahs~mi~ir. 

Baudoln, sözlerine fu suretle 
devam etmiştir: 

"Fransamn berri Avrupa ile 
mesai birliğinde bulunmıya A
made olmasının sebebi, yarım a. 
sır içinde üç defa istilaya uğra
mış ve bu harpler esnasında çok 
ıstırap çekmiş olmasıdır. Bu se. 
hepten dolayı Fransa. adalet e. 
5asına miistef';t bir sulhü şiddet
le arzu eder. Fransadaki yeni re
jimimiz, hakiki surette tensikine 
kayıt v~ sartsız olarak yardımda 
buhınacaktır. İste Fransa. bütiin 
milletlerle bu mesai birliği zih. 
niyetile hareket ~derek kendi ik
tısadiyatını yeniden ihya etmek 

Berl'n. 23 <A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: Sıılfıhiyettar 
bir eJrnnomik kaynaktan aldı;tı. 
mız mahimata göre. Sovyet _ Al
man ticaret münasebetleri iki 
tarafı dr. ... memnun edecek bir 
tarzda inkişaf etmiştir 

Almanya ile Sovyetler Birli~ 
arasındn ticari siyaseti sanasın
da ihtilaflar mevcut olduğu hak
kında ıııon zamanlarda İngiliz 
propagahdası tarafından yayılan 
şayialar asılsızdır. İki memleket 
ar:ısındaki tlcaret hem Almanya, 
hem de Sovyetler Birliği için ge. 
niş karşılıklı tamamlama imkan. 
ları sebeblle büyük avantajlan 
haiz bulunmaktadır. 

Hudutta 
Buluşuyorlar 

Hariciye Nazırları 

da Bu Mülakatta 

Hazır Bulunacak 
J\'8drit, 23 JA.A.J - Alınan 

radyoı.u, Hitlcr'Je General 
Franco'nun Jspanyol - ft'ran. 
sız tiududunda mülaki ola. 
caklarını bildirmektedir. Dev. 
let reislerine Von Ribbentrop 
ve Suner refakat edecektir. 

• l\fadrit, 23 ( A.A.) - Alman 
polis şefi Hinımler, bu sabah 
tayyare ile Barselon'a hareket 
etmi~tir. 

'-----------' 

Bulıarların hattı hareketi caıete• 
)erde tefsir mevzuu teıkil etmektedir. 
Fakat Türkler bu hususta bütün bü
tün iimitsiı deiillerdir. Romanya hi
diııelerinden den alan Butrariatanın 
kendisinin de tıpkı difer Balkan mem. 
lckctlcri ıibi mihver lehine olarak ia-

(Sonu; Sa; 2 Sü; 5) 

Petrol, Benzin ve 
Motorin Fiyatları 

T esbit Edildi 
Tk~ret VekAlell, petrol, benzin ve 

motörınln Azamt tiyaUannı tesb!t et
miştir, Şehrimizde çift teneke benzin 
925 kuruş, çift bilyiik teneke petrol 
660, tek küçük teneke petrol 97, mo. 
törln çift teneke 460 kuruştur. Dök-

Başvekilin Teşekkürü me olarak bir litre benzin sat.ışı 25 
Ankafa, 23 (TAN) - Ba11vekil Dr. kuruş yedi sanUm, bir kilo petrol de 

R. Saydam, Beden Terbiyesi G. Di- 19 kuruş 55 sanUmdir 

azmindedir .• , 
Baudoin. ilave etmiştir: 

rektörlüğüne ııönderdi~i bir mektupta, Dün Ticaret VekAl~U tarafından. 
Balkan oyunlarında muvaffakıyet ııös. Mıntaka Ticaret MildllrlUğüne blldi

Almanyanın şimdiye kadar teren atletleri ve onları çalııtıranları rilerı yeni fiyatların tatbikine buglln· 
Sovyetler Birliğinden aldığı em- tebrik etmiştir. den itibaren başlanacaktır. 

"Yahudiler, Fransanın fikri ve 
manevi mirasını kabul etmemiş. 
lerdir. B:nnetice yeni kanunların 
hedefi, Yahudileri idari vazüe
lerden çıka""!'Ylak VP. Fransız se-

(Sonu: Sa; 2 Sil; 6) 

lngiltereye 

Silah 
Yığacağız! 

Bahriye Nazırı Knox 
Yeni Bir Nutuk Söyledi 

Nevyork, 23 (A.A.) - Bahriye 
Nazın Knox bugün söylediği bir 
nutukta demiştir ki: 

"İngiltereye ve Çine, Hitler'in 
ve Mussolini'nin bu hususta ne 
düşündüğünü hesaba katmadan 
yardıma devam edeceğiz. Silah 
yığacağız. Ve her kim olursa ol
sun yatıştırmaya çalışmayacn. 
ğız . ., 

Mihverle İspanya arasındaki 
müzakerelerin Afrikaya yolu aç
mak için bir teşebbüs olduğunu 
tahmin eden Bahriye Nazın, bu 
teşebbiis muvaffak olduğu tak. 
dirde Amerika için muazzam bir 
ehemmiyeti haiz bulunacağını, 
zira bundan böyle Brezilya karşı. 
sında Nazilerin bir hava üssü te
min etmiş olacağını kaydeylemiş
tir. 

WILKIE'YE GELiNCE 
Chicago, 23 (A.A.) - Amerika 

Cümhurreisliği için cümhuriyct
çiler partisinin namzedi olan 
Wandell Wilkie, söylediği bir nu. 
tukta şöyle demiştir: 

"Biz. Amerikada diktatörlere 
muhalifiz. İngiltereye yardım e. 

fSonu; Sa; 2 Sü; 2J 

tia listesi ezcümle şunları ihtiva r----------------------------
etmektf'dir: 

Bufday, sebze, kolza ekmeği, ke. 
ten ynğı, kereste, bez, asbest, glise
rin, benzin, maden! yağlar, gresyağ?, 
benzol, parafin, ham fosfatlar, tUtiln, 
deri ve kürk, plAtin ve irldyam, ma
de~.ıer, ot, terebentin vesaire. 
Bum~ mukabil Almanya da Sov 

yetler Birliğine anlaşma muci. 
bince Alman sanayiinin çeşitli 
mamôlatını ve mesela makine 
vermiştir. 

Şimdiye kadar ticari mübade
leden elde edilen neticelere ve 
takas imkanlanna göre, iki bü
yük devlet arasındaki t icaret mü 
nasebetlerinin istikbalde daha 
sıkı olması beklenebilir. 

EREGLI • AMASRA 
Kömür Ocaklarına 
Kıymet Biçiliyor 

Ankara, 23 (TAN muhabirin
den) - Ereğli • Amasra arasın
dakı sahada bulunan bütün kö
mür ocaklarının devlet tarafın. 
dan işlettirilmesine karar veril
mesi üzerine işletme faaliyetine 
ait ilk hazırlrklara geçilmiştir. Bu 
arada ilk iş olarak bu sahada bu. 
lunan faal veya metrük bütün o
cak sahiplerinin mümessillerile 
devlet mümessilleri toplanacak. 
tır. Bu toplantıda mevcut ocak
larla ocaklardaki alat, edevat ve 
malzemeye kıymet biçilecektir. 
Bu iş süratle ikmal edilecek ve 
ocaklardaki alat ve edevatla maL 
zeme gibı menkul ve müteharrik 
maddeler tespit edilen kıymetler 
üzerinden derhal peşin para ile 
devlet tarafından satın alınacak
trr. 

Ocakların tapulan iıe, yine ayni 
he~t tarafından konulan kıymetler ü
zerinden devlete intikııl edecektir Fa 
kat, ocakların bedelleri yUıde bee fa. 

(Sonu: Sa; :? Sü; 6) 

GÖRÜŞLER: .. -.... _..... 

Düyunu Umumiye 
Meclisinin Lağvi . 
Ve Yeni Nizam 

Sabiha Zekeriya SERTEL 
Avrupa emperyalizminin ya. 

nm müstemleke halinde istis
mar ettiği Osmanlı İmparator. 
luğu 1 1854 te istikraz ettiği 
127 milyon liraya faizlerini de 
katarak 239 milyon borçlandı. 
112 milyon faiz akçesi, emper
yalizm istismarının kazanç 
hanesinde ne mükemmel bir 
soyguo ptanasını ifade eder. 
Bu borcu Meşrutiyet nesilleri, 
Cümhuriyet nesilleri bugüne 
kadar ödedi ve gene de öde. 
meyi üzerine alıyor. Bu eski 

. nizam dedikleri nizamdır. 
istiklal mücadelesi siyasi is. 

tiladan. Cümhuriyet rejimi bu 
yarım müstcmlekenin ikhsadi 
şartlarından kurtulmayr istih
daf etti. "Capitulation., ların 
kalkması, kendi kendine yeter 
iktl.\adi hlr sistem kurulması, 
beynelmilel sermave rekabet
lerinden uzaklaşıp ·kendi ibtih. 
saline dayanan bir devlet teş.. 
kili, Türk Cümhuriyetin em. 
peyalizm . siyasetine arkasını 
çevirm

0

esi demekti. 
Beynelmilel dünyada çarpı

şan iktısadi menfaatlerin neti
cesi olarak 1939 da ikinci bir 
emperyalist harbi patladı. 
Türk Cümhuriyeti bu davada 
hiç bir alıp vereceği olmadığı 
için, ancak kendine bir teca. 
vUz vukuunda müdafaaya geç. 
mek şartile, kenarda bekliyor. 

Bu intizann beyhude oldu. 
ğunu, dj.inya~·a ş&mil yeni bir 
niıBmın i~inde Türkiyenin de 

eriyeceğini iddia edenler, bu 
yeni nizamın Türkiyeye geti. 
recefi yeni iktısadi ~artların 
neler olduğunu sarahatle söy
lüyorlar. Eski nizamın \•arattı. 
iı menfaat zıddiyetler1ni bir 
tek inhisar altına alacak efen. 
di bir millet. iktısade.n geri 
memleketleri kendi emir ' 'e 
irade-iyle organize edecek, di. 
lediğini ziraat memleketi, di
lediğini sanayi memleketi, di. 
ledi~ini çoban millet olarak 
kullanacak. halk kütlelerini de 
ef<'ndi snr1f, köle sınıf, di.r<' 
kan ve ırk imtiyazlarına göre 
tasnif edecek, dünn milletle. 
ri tek hakim bir d.;vlctin mils. 
temlekcleri haline inkılap ede
cektir •. Şimdiye kadar muhtc. 
JiI cmperyali!it devl<'tfer ara. 
sındaki menfaat zıddivetleri 
ortadan kalkacak, bütün. diin. 
ya bir tek devlet hesabına is
tismar edilecektir. 

Eski nizama rahmet okutan 
bu yeni nizam, ec;ki, hem o ko. 
dar eskidir ki, l\fakvavel 
"Prince., isimli kitabınd~ bu. 
nun planlarını çizmi,, Orta. 
çağda bir çok devletler ve ci. 
hangirler bu niıaını denemİ!ll. 
lerdir. Roma İmparatorluğ~. 
Çin İmparatorluğu, Osmanlı 
İmparatorlu~u, hu lktısadi 
menfaat zıddiyetleri, istismar 
ve istila çarpı!!ımaları içinde 
dağılmıştır. Dünyanın muhte. 
lif defalar yapılan yeni baştan 
taksiminde his~ alamıvanlar 
bu defa, yeni blr tabime çı~ 
karken, bunun adına yeni ni
zam ismini verdiler. Eski nl. 
zam mf"deni~·et '°etinnek hR. 
banC6iyle girerdi; bugünkü, 
yeni ni,;amJ ~etirmek için _geli. 
yor ... Ve dünyanın değlştiğln. 
drn hh:i hPherf1a~ rtmİ"P ('Dlı. 
~ıyorlar. Evet! Dünya değisi. 
yor, eski nizamlar dalma def'i
~lrler, fakat eskiye ve geriye 
doğru değil, ileriye doğru •.• 
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Yazant Plılllp Walton-Kerr 
yor, hıyıUarı hakkında bir tok taf
ıllU \•erlyOt", ve nihayet civardaki as
ktt1 mevki memurlan ile temaı edL 
yor \•e burilardan dost kazanıyordu. 

Bu dost ktıh bir memur oluyor, kAh 
blr emirber olu7or, fakat ''ublt mer
kez., her ıeyden fazla, askerlikle ve 
askerlik !llerlle uzaktan yakından 
hiç bir alllı:an yokmuş libl harekete 
itlrıa ediyor. Halbuki bu "sabit mer
kezler .. takip edecttklert tıler üzerin
de en ıenı \erbf7eyi ıörm(iatür 
ı. e onun için m masum konuş_ 

e anSlZln ufrayor malômat a- maiardan fsUtade 701laııına vakn
ve talimllt \•eriy~lardı. tırlar. "Sabit merkez., askeri iş

Sabit merkezler,. e haftada 2 ile 1 lerle a1Aka11 7okmus ve bunlardan 
hsıWı lıruı ınuı;ınria \icreot n!ril· hiç bir 1e7 anlamaunış ılbl da\·ran-

ekte idi. dıı,'l için, onun kal"f111nda ıennt teıer-
Jf. Ji1. r\}ııta dalr bir çok meseleler konuıul

::luğu için bilsÇütiln tehlikeli blr ma_ 
hlyet ılıyor. 

1 GÜNÜN MESELESi i . . .......... ..,..._... . 
Çare 

Yazan: Nacl Sadullah 

H eplnltıe ıeçmlı olıun Nlhayft, gUnde en u birkaç 
defa hayatımızın intizamını, ve Aea
bımızın leaylfinl bozan ezell bir dert· 
ten kurtulmamızın 91reıl de bulundu. 
Nihayet. altlarında ayrı, lçlerlnde ay. 
rı eaildliilmlz tramvaylarda eeneler
denberl çektliilmlz çlle de dolacak. 
Ve nihayet tramvay arabalarında eı· 
ilınılıcık bir yer bulmık, yeni ıua. 
ranın ltarrndı mlna bulmak kadar 
lmklnıız olmıyacak. 

TAN 

Finlandadan 

Bir Ticaret 
Heyeti Geldi 
Finlanda Harlct Ticaret Dairesi Re

isi Tomi Yalantin'ln Baıkanhğında 
Finlanda Banka11 Müdürü Erino E
neııre ve kiğrt 111na7ii mümessili Hel. 
loııtin'den mürek'kep bir heyet dıin sa
bahki konvansiyonel treniyle Pireden 
İstanbıılı ııetmi(itİ r. 

Heyet Reisi Gazetecilere demiştir 
ki: 

"- İki memleket arasında mevcut 
anlaşma hiıkumlerine istinaden Tur
kiyc - Finlanda iktısadi münasebet· 
lerinin inkişıth için temaslarda bulun. 
mak üzere memleketinize. ıceldik. Bu 
akşam Ankaraya hareket ederek Tica
ret Vekfilctlni:ı:le temaslarda buluna
cağız. 

ltH 1ıe ısılı ,.Un ıe,ooo ajan. 
milte~ekkll a ordu efradına mun 

maaılar veriliyordu. Bunlar 
maron 14 vlllyetinde yerleşmi~ler 
Bunların 4000 1 ziraatçi \"e renç-

Hepinize geçmlı olıun ... ÇDnkD ya. 
kında, timdi eey:yır birer mıhıere 
benzlyen tramvay erabıları. bütün 
l::talarındın kurtulmuı gönüller kı· 

dar ferahlıyıcık. Şimdi tecrübell he. 
kimlerin, ııyıflamık lıtiyenlere bir 
tedavi çarnl olarak tavılye ettlklerl 
tramvay ıtyıhıtl, tez gOndı, balayını 

Bu çetlt konuşmalar esnuında "sa- giden çiftleri bile imrendirecek bir 
bit merkez,, in takındıfı tavır, konuı- teneıı:zOh hıllne girecek. Ve 0 zaman, 
mayı metrul olduiu ise çevirmeye tramvayı binmek, masum insanların, 
çalışmak ve böylece asker! bahisler- üıte para vererek çekmlye mahkQm 
le, hfç bir veçh!le ı!Akıdar olmadı_ edildikleri bir lfkınce olmıyıcık ..• 
cını ıustermekdlr. Bunun içindir ki, hepinize bir defa 

Burayı gelmeden evvel ayni mak
satla İtalya ve Yunanistanla da te. 
mastarda bulunduk. 'Buradan sonra da 
Sofya, Biıkreş, Belgrat ve Madridl de 
ıiyaret edeceğiz ... 

Heyet dün akşamki trenle Ankara
ya gitmiştir. 

• 5000 - 6000 i kadın hizmetçi i-
• Ve bu kadınlara iJ buluncaya 

her :rardım temin olunuyordu. 
kadınlar, bilhassa memurlar ara_ 

it bulmaya ehemmiyet vermek
idiler ve hepsi de ... ablt merkez,, 
• 1emas ederek ' 'wtelerini yap

ıkta idiler. Fakat bu kadınlar da, 
an eweı, ve maişetlerine hakim 

Be çesit hareketler bu adam hak- dıha geçmlt olıun diyorum. ÇUnkU, Piyasada: 
kındık! itimadı arttırıyordu. •orı oıın•erde sabır tüketici tlddetl 

Fakat bu adam biltün dinledikleri buıbOtUn artan tramvay izdihamını 
ni kaydediyor \•e bildirilecek yer~ ortad:ın l<ıldırmııık için bulunan yep· 
bıldirlyordu yeni çara, bu uell derdi k6kDnden 

Tüccarla r Buğday 

Stoku Yapıyorlar .., mer ez., bu ıekllde hareket meraka sokmadın bu dlhlyane çıre 
"~ablt ' k 

1 

kurutıcık kedır dltılyanedlr. 8lzl 

ettiği için, her yerde dostlar temin yl de mUjdellyeylm: Tranıvey araba: 
etmekte, aileler içine ıırmekte ve tarının oturulacak yerlerini kaldır· Bufday tacirled, Anadoluda, mtis

tahsilden bol miktarda buğday almalr 
tadırlar. Sıvas, Kayseri, Yozgat taraf

k Jçfn her- çareye bıı vuruyor, 
bunu yapmaya muvaffak olmatlal' 
7a &eri çalınlıyor, yahut hiunete 

etmelerine miluıde ediliyor_ 

çok ıecmeden bir kadının mahrem mıKI 
dostluğunu kıı.anırak, alAkadar ol

Benee, arabalardan kıldırılacıl< o· larında bazı tadrler, Toprak Mahsul. 
lan kanıpelerl de, bekleme mahalle. Jeti Ofisinin verdiği fl71tlardan ziyade 
rln~ koyıunlar, ve trımvaydın inen· fiyat vererek köylliden buğday topla• 
lerl rahat rahıt dinlenme!< lml<lnına 

1 
m:ı.ktadırlır. Ekserisi İstanbul buidıy 

kavuıtur1unlır: lıte ancık o zanıın· tacirlerinden miırekkep olan bu tüc• Dalm1 hizmete dalın ol.an ve maaı
:rııuntazam alan ••sabit merkez,, 
muUaka Alman olmalarına e
lyet verilmiyordu. Fakat ekse

Almandı. Ve yabancı mem_ 
Uerde yaııyan her Alman, Alman 

bir casusu sayıldığı için bu "1a-
1D11rkez,, lerin b!rile ıemaıa ve 
ôirenlligini ona bildırrneye mec
ıutuluyordu. 

e,kllatın askerl nıahfyetinl tavUh 
bır Fraruıız yahut bil' İngiliz: as
mevkllnln yanı batında çılııan 

"•abit merkez,, in ne 7apmakla 
1 olduğunu anlatmak lAıımdır. 

* * 
llDJ'Se bfr yerde çahşan ajan 

tütüncü, gaze'tecl, ,ellercl, ye
bakkal,. elhasıl buna benıer 

dilikln açar ı. e burada yerle· 
laerktile lyl geçinir, ve kendini 

1eVdlrirdi, Bu 'sabit merkez,, 

duitu ıahıslann husuı1 hayatlarım da 
lakfp edebilmekteydi. Onun -.erdlgi 
butün mılUınıt, umumi karırgihta 
ta.•mif ed1U7or ve icabında kullanıl
mak u:ıere hıholunuyordu, ,,. ,,. 
l\IAUBECGE'İN ESRARI· 

1914 de Almanların Parise do&ru 
yürOduklerl zaman Mtıubcuge kaİe
sin'n ugnıdığı :Okıbet, Almanların bu 
varfideki taaliyeUere verdikleri ehem 
m1yet: tebarüz ettiriyor. Mııubeuge'u 
bombardıman edebilmek için. toplar 
için bIAttorm yapılması ınu.mdı, Ve 
bu bl!ttlormların inşası 7.ıımana mlL 
levı.kkıftı. Halbuki Maubeuge, bun
lann inşns. tein IA:z:ım olan müdde
tin onda biri içinde sukut etmişti. 

(DEVAMI VAR) 

R A D Y O 
BUGÜNKU PROGRAM 

içtimai taal.!yeUere i11Uralt e- ı,oo Proırum 

ınaballl hastahanelere teberrü- ı,u Mcııtk <PL) 
bulunarak, mahalli killae7e yar. ı.u Heı.arıe. 

.terek. ve bu hayır 151ne işU- "!0 
MY adı. <1~1.> 1 1,.0 uatk IOIH 

ederek, kendmi ziyarete aelenle-

ll,40 Su 

19,U Mrutı. (Pi.) 

ıı.ıe Haberler 

u.u s .. 

.aırıayarak dost kaznnma1a bakı
" mu.Vaf1ık oluyordu. .Bu ~ 
IMrkez,, lerln iyi Fransızca bll-

• Jf,'SO Proıra m 
ıı,u Sartnlar 

:10,15 Radyo raretul 
20.H Sola 

12,şo Hatıerlor 
ehemmiyet verildiği için ya u,o.s &adılar 

cııldukları belll olmuyor; belli u.20 lıılt.rilc (Pi> 

j 21,00 tıırUılk (PL) 

ll,SO Xonuıma 

:ıı,4& Orhıtra 

.U,H Haberler 

%2,4S Ca•bınd 

U,1$ Kaııaıııı 

bunun menfi bir tesır bırak- • 
için her ı~ yapılıtordu, Ha~ ı ı.oo Provaa 

bu "sabit ~kez:,. ler Jrendf şah.. u.cı> Orhaua 
eri hakkında çok açık konlliU- 1 

amamen Tasfiye 
Edemez miyiz ? 

(Başı 1 baeide) 
lteeaıir oldu ve Türkiye, bu. 

hüsnüniyetine rağmen, borç
ödemek iktidarını göstere. 

on üzerine 935 te Pariste 
ılart. yeni bir toplantı ya. 

. Bıı müzakereler neticesin.. 
Türkiyeain Avrupa devletleri
olan borcu ve bunun ödenme 
lan yeniden tespit edildi. Ve 
ıuretıe bu borcun her sene 
,000 altın liralık taksitlerle 
aeııede ödenmesi kararlaştı. 

O tarihtenberi Türkiye para 
a mal olarak borcunu öde.

devam etti ve nihayet bu. 
cihan harbi geldi. 

Hasıl olan yeni vaziyet Duyu. 
Umumiye meclisinin vazifesi

ifa etmesine imkan bırakma. 
iç n, §imdi Tıirkiycnin bu 

Hsi de ilga ettiğine ve bu su. 
le Duyunu Umumiye müesse-

e bir nihayet verdiğine şa· 
• luyoruz. 
~ryalizmin yeni Türkiye
dahi. şeklen olsun idame etti. 
IOn eseri, Osmanlı İmparator

un bu memlekete bıraktığı 
kötü miras ta. bu karar ile 

Knox'un Nutku 
(Başı l lncldeJ 

dilmesi lehindeyiz. Ve bu yardım 
milli kalkınma rejiminin yap,,tığı 
yardımdan daha tesirli olmalıdır. 
Bu yardımı temin etmek ve aynı 
zamanda kendi askeri ihtiyaçları
mızı karşılamak içindir ki sanayi 
mekanizmamuın derhal ve bütün 
ıüratile işlemesi lüzumunda ıs
rar ediyorum.,, 

KF.NNEDY GiDİYOR 
;Londrı, 23 (A.A.) - Amerika Bü

yük Elçisi Joseph Kennedy, Amerika. 
ya ıitmek ıiacre dün Londradan ayrıl
mııtır. 

• Vaııinıton, 23 (A.A.) -Blrleaik A-
merika hıva kuvvetlerinin pllot yetio
tirme iıleri için acele ihtiyacı olduiu 
cihetle, tıveç hlik~metine ait 100 tay. 
yarenin musadere edilmiş bulunduğu 
Harbiye Nezareti tarafmdan be1an e
dilmi,tir. Bu tayyarele?'ln 60 ı avcı •e 
50 si de hafif bombardıman tıyya
rPlridir. 
JAPUNY ADAKJ JNGIUZl .. EB 

Londra. 23 (A.A.) - Reuter ajın· 
ımrn diplomatik muharririnin öfrendi 
iine ıöre, japonyıda ikamet eden ln. 
ıiliılerin toptan tahliyesi meselesi ba
his mevıuu deiild!r. Bununla beraber 
Japonyada kalmalı icap ettiren Yazi
feai olınıyanlann ıimdiki müsait tart
lardan iıtifade ederek ayrılıcakları 
muhıkkalc addedilmektedir. Ancık fa 
anda \raziyet deiiımemiştir. Japon. 
yıda i:ıi olanlar $artların müsaadeı;i 
nlıbetinde iıeriyle meşguldür. 

e kanş:mı§ bulunuyor. artık emperyalist davalar güde-* * cek vaziyette değildirler. Boyle 

F ekat Türkiye Cümhuriyeti olduğu halde, bizim hala ne mak
borçlarını ödemeye uevam satlarla verildiği ve ne maksat-

ktir. Çünku Türkiye taah- larla idame edildiği malum olan 
tlerine sadık kalmasını bılen Düyunu Umumiyenin hissemize 
ınlekettir. düşen borcunu ödemek mecburi
Çunkiı Türkiye Cümhuriyeti yetinı duymamız: bize biraz garip 

nelrnilel münasebetlerinde dı.i geliyor. Onun için bu İmparator
tlüğü kendisine umde ~inmi§ luk mirasının da artık tamamen 
devlettir. tasfiyesi zamanı geldiğine kani 

Fakat bunun böyle olması, bulunuyoruz. 
rkfyentn yeryüzündeki deği- Türkiye her sene bu borçlan 

Ierf: göz kapaması, ve hi- karşılamak için bütçesine koy. 
elerf n seyrinden istüade etme. duğu ağır yükü, müdafaasına, 

demek değildir. maarifine, kalkınmasına ~arfede-
,Dünya degişiyor. Kapitalhm bilir. Emperyalistlere eski devir

mperyalizm yıkılıyor. Türki- lerin borçlarını odemek devri 
e mali iktı5ndi, hatta siyasi geçmiftir. 

t aİtında bulundumtnkta Esuen orbda ala aklı kalma-
r~aut gören empery.alist dev- ~ış gi~id~r. ve lı• eski emperya. 

. ·ogu ortadan kalkmıJ bu. lızm zıneırıni ıtttık tatnam@n kı
lerın 5 ~lacaklılarımııın çoğu, rıp atmak zamanı rıelmlstlr. 
uyoı .• 

dır ki, tıpkı kondUkUlrler gibi cılSöD•· 1 bu"day stolı:u vücudc ıetir· 
1 1 Ük U a U car ar. r 

fer mir gere gere h m m z vere• mektedirler. 
biliriz: 
"-Tamamı .. 

Kömür Tevziatı 
intizama Girdi 

Şehirde kok kömürü bol olduiu 
halde vesaitsizlik yıi?.ün~cn iyf tevzi 
cdilemedifi ve sikayetlcrin bundan 
ileri ııetdiıt anlaşılmııtır. Bunun U
ı:erine belediye 10 kamyon temin et
mie ve tlili depolara bol mıktardıı kö. 
ruür ıevkine baılanmııttr. 

.Siimer Bank, Jorjet 
İmaline Başlıyor 

Ankara, 23 (TAN) - Sümer Bank 
Fabrikaları, buma imalitını arttıra
c.aktır. Jorjet imali için yapıtan tec
rübeler muvaffakıyetli netice venniı
tir. Sümer Bank Umum Müdüril Bür
hın ZUıni tetlııiklerde bul\U'ına'k üze
re bu akpm 1stanbula hareket et
mittir. 
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ltalyanların 
Bir Taarruzu 

Bekleniyor 
Londra, 23 (A,A.) - Reuter'in mu 

habiri blldiriyor: Mare~al Grazian!'
nin yakında İtalyan kuvvetlerine ile_ 
r1 harekeü için emir ver~eğinl tah
mfol etmek makul olur. İtalyan tay
yarelerinin, 1n&U!z mevzilerinden 15-
rCilebllenlerlnln fotografiarını çekmek 
te olduktan zannedilmektedif. 1nıı
llz hava kuvvetleri ise, Sldl Barrani 
ile Blnıazl araundaki İtalyan ihtiyat 
kuvvetlerını her atın dövmektedirler. 
Mareşal Grazlani'nin şimdi muavi

ni clbl g8z!lken GP.Deral Galllna kı
taatı Mısıra karşı yeni bir taar
ruza hazırlanmHı huswunda bilyilk 
mtişkUllerle karıılaşmaktadır. 

Garp çölündeki lngıliz kuvveUeri 
müdn!aa hazırlıklarını tamnınlamak 
kin hararetle çalışıyorlar. Her taraf· 
ta itimat ve silkUn htıklmdır. Kahl
re.:fo uz:un bır talim de,•resi geçirmiş 
olan yen! Zelandalı kıtalar harp nıın
tnkasına gonder!lm!ş oldukl:ın için 
bıl?ıassa bahtiyar görilnilyorlar. 

Bir kısm tacirler de, Adapazarı •e 
civarından patıtea topll)'llrak ıtok 
yapmaktadırlar. Zeytinyağ üzerine 
stok yapanlar da vardır. 

FRANCALA FİYATLARI - Frın.. 
cala bui\inden itibaren on yedi buc;alr 
kuruş üzerinden satılacalrttr. Yumutak 
buğdaym piyasaya mebzul miktardı 
gelmeyişi bu tereffüe sebep olmu,tur. 
Yeni mahsul bol miktarda şehrimize 
gelmlye başlayınca bıı narh indirile
cektir. 

FASULYE .FlYATLARI - Pirine; 
ve fasulye fiyatlarında tereffü kayde
dilmiştir. Bir kilo pirinç 32 lruru5tan 
35 e, f11ulye de 22 kuruıtan 24 e c;ık
mıştır. Belediye bu işle ciddi ıurette 
meıı~I olmuıtar. Zahirenin toptan fi
yat~ yüzde 15 kuruı um ile satıl
ması kararla!it,ınlmıı iken perakende· 
cilerin fazla kirla tatııa lcalkmalan 
nazarı dikkati celbetmiı ve belediye 
tedbirler ittihazını karar Yermietir. 

PAMUK tPLtCt İHTİYACI - lk
tısat Vekılleti, bütün vil41etlere r ön
derdiği bir tamimde pamuk ipliğine 
ihtiyacı olanlann önümUz:delri ayın on 
d5rdilne kadar Fiyatları Mürakabe 
Komisyonuna müracaat ederek bir se· 
ne zarfmda ne kıdar ipliğe ihtiyacı 
olduklannı bildirir bir beyanname ver
melerini bildinniıtir. Bu beyanname
lerin tetkikinden sonra memleketi
mizde halci1tt pamuk ipliii ihtiyacı 
anlaııılmq olacaktır. 

KISA HABERLER 
ALMANYADA: 

• LUk1tmburg, 23 (A.A.) - Al· 
man vall bir kararname ile Lllkıem· 
burıı Mebu11n Mecllılnl ve Devlet 
Korıaeylnl daQıtmııtır 

AMERIKAUA: 

e Nevyork, 23 (A.A.) - iyi h•· 
ber alın bazı kimseler, Amerlkı hO. 
kOmetlnln bitaraflık kanunı..ı ile 
Johnıon kanununu llOvetmeyl mıh· 
rem olarak Jnglltereye vıadettlı)I ka· 
11aatlndedlrler. Bu auretle Amerika 
lnglltereye krediler ıçabileoek ve in_ 
glltereye halihazırda ordu ve donan· 
mı hizmetinde bulunan harp tayyare 
ve gemllorl ile Hlr harp levazımı ve• 
rebllecektlr. 
BELÇIKADA: 

• Londrı, 23 (A.A.) - 9 ugUn 
Lertdrayı muv11alıt eden Belçika 
Baıvekll! Plerlot ile Hariciye Nazırı 
Spaak, ırkıd19larlle mutabık elarak 
Belçika hUkOmetlnln merkezini Lon· 
~radı tesis etmlt olan Mıllye Nazırı 
Vieıchau1ı1ıer ile MUıtemleke Nazırı 

Outte lltlhık eyleml9tlr. .. 
Sovyet Rusya, Yugoslavya 
Ve Romanyadaki Zelzeleler 

Belcrat. 23 (A.A.) - Dün tabab 
saat 7.38.04 de ikinci bir ıelzele kay
dedilrnlotlr. 

İı gılb: ordu u, çölde, btlyük yeraltı 
lstihklmll\rı yapmıştır. Çadırların ve 
harp malzemesinin gi:tlcme tertibatı 
o kadar mükemmel yapılmıştır ki, İ
talyan bombardıman tayyareleri bel.. 
ki bir hedefe rastlar ümidlle bomba
larını geli!jl güzel çöle at.maktadırlar. Belıcrat, 23 (A.A.) _ Belgrat Sis. 

moloji EnstltuıU Miidilrü Mihalovlç, 
lnnil+Arısa Üzerinde Romanyada vaka butın ıelzelenin bü

yiık bir n.trh kıplamılrta oldufuna ve 
{Ba§ı 1 incide> 100 bin metrcmilclphlc bir toprak küt 

''Merkez! İnı:flll'redt' takriben iki J~ainin 30 kilometre derinlikte bir 
saat devam etmiş olan taarruz, bıl- heyelan hu5 ule cctirmiı olduiunu be-

yan etmiştir. 
hnssa bir şehri! knrşı yapılmıştır. Bır 
ka~ yangın çıkml~tır. Bır talum e\. l\!oskovn, 23 (A.A.) - Tass Ajansı. 
lerl.- sair binalar ha!!ara utramıştır. Bcsaraby:ıda Akkerman ıehrinde 
Bırkaç kişi telt'f olmuştur. Yaı alıln- Czernovitz vesair mahııllerde yer ıar_ 
nn mıktarı !azla değıldir, •ıntıları olduğunu bildlrmektedır. 

Londra mıntakası ılc, ln;:ıltere Moskova radyosunun haber verdi-
Kontlukları ve İngılterenln Cenubu ı tine ıöre, Şar~l Avrupa aaaU ile dOn 
G-rbtsinde 'e Galles mcmlekeUnlo sabah saat 9 ıle 10 arası, Ukranyadı 
c:nubund11 bazı noktaları da bomba· K!ef, Polt;ıvı ve Şarke ıehlrlerinde 
lıır atılmıştı~Aünan raporlar, vukua de sarsıntılar hlssedilmtştir. Hiçbir 
gelen hasar lğır ve ı,1efat mtk- yerde hasar olınamıetır. 
tarının fazl olmadığını göstermek.. 

ve diler aııkert hedefleri mOe111lr blr 
tet~~ra, 23 (A.A.~ - Hava Neıa- ıurette bombardıman etmiştir. Kıran 
ntinden resmen blldirlldiğlne ıöre, lık basarken ai1r bombardıman tay. 
tem. havr. dolayslle İnglUı hava V• 1areleri Londraya 7BPtlaa kartılılr hii
vet~d dOn ıcce Almanya ve gal eumlarına ve ailAb aaııayi merkealc. 
altında bulunan arazi Ozerlnde hıç- 1 ine karıı alunlanna devaaı etmi$tir. 
bir ıaaliyette bulunmamıştır. Thaıneı nehri eahlllerinde Yeniden 

ALMANLARA GORE yanırnlar çıkmıttır. Coventr1 ve Bir
minıham'da mi.ıhim müe11eııelere cid
di isabetler 1rıydedilmi,tir. Dun, duı
m».n tayyareleri Almanya lizerlndt uç. 
mamı,Jardrr. 

Berlin, 23 (AA.) - Resmi tebllt : 
Hıfif muharebe tıyyarclerinden mu 

rekkep [ılolar dün giınduz Londrayı 

Fin Ticaret Heyeti Azaları 

Dl··1n Pirc'dcn şehrimize gelen Fin hn~·c•·ı 3-.:ıı:ı r • t d "- • •. r ıs as;von a 

Gümrüklerde : 

Serbest Hali Sat:ş 

Yeri Açılıyor 
Gümrukler Veklleti 1ıtanbulda ter

beıt bir halı ıatıı yeri ac;mıya karar 
vermiıtir. 

Bu hwnuta hazırlanan proje Baş
velrllete gönderilmiştir. Bu projeye 
gore 1ıtanbul hah ıntrepoıu ıümriik 
bakımından ıerbeıt bir 1er Al';Jlacalr 
ve hah tuccarlan burayı ko?M:akları 
halıların yalna Şark hal11ı gibi wmıml 
tarife ismini ve ıiltletini bildirınelde 
iktifa edeceklerdir. Tacirler bu terbat 
mahalde maiazalar ıc;abllccekler, an
trepodan dıpnya çıbrdmamak tar
tiyJe mübadele yııpabilecelderclir. 

Gümrük idaresi harada kontrol .._ 
dfesi cörecelrtir. Bu halılar dahile sa
tıldığı takdirde cümriık resmi ödene
cektir. 

YEN! OUMRUK KANUNU - Bu
radaki alikatr makamları ıelen ma!Q
mattan öfrenildiiine ıöre, seneler. 
denberl hazırlanan 7enl süauiılrler b
rıunu ıon te'klini almıttır. Yakında 
Büyük Millet Mecliline verilecektir. 

Poliste: 

Kinin Sahtekcirlığı 

Yaparken Tutuldu 
Kıttlay kininlerine sahte etiket ya

pııtırılarak piyasaya sürüldüğti zabı
taya ihbar edilmiş, l'.abıta yapttfı ta
kibat neticesinde Tahtakalede, Sabun
cu Hanmda 32 namarada ottıran Asafı 
bu kininlere "Hollanda - Roterdaın,. 
yazılı etiketler yaprştırırken clirmü
meıhut halinde yakalamıotır. 

MOTÖR BATTI - Şile limanı a
çıklarında 26 tonluk bir motör batnııı 
ve mürettebatı lrurtanlınııtır. 

KARISINI YARALADI - Fatihte 
Niyazi Melih ıokatında 35 numırah 
evde oturan Muharrem, karısı Hür
müz: ile kavga etmiş, ve hürmüzü muh
telif yerlerinden ağır surette yarala
mııtrr. 

BİR MANDA BOŞANDI - Evvel
ki alcşam azgın bir bofa Kafıthane 
lcöyilnün altmı üstüne getimriı, Mııa. 
tafa ve Ahmet adında iki kişi ile iki 
beyıiri yaralam1Jtır. Manda sekiz 
kurıunla öldürülmilıtür. 

Bulgaristanda 
<Başı 1 incide) 

t klllini kaybetmek tehlikeainc ma
ruı bulunduğuna vakıf olduğu kana
ati mevcuttur. 
KlŞ HARBi BEKLENl\llYOR 

Londra. 23 (A.A.) - Daily Telec
raph ga.ıetesinin Atina muhabiri, Yu
nanlıtanm Arnavutluk hududundaki 
köprüleri berhava ettifi hakkındaki 
haberin doğru olmadıgını. Yunaniı
tanın mukavemet kararında hic; bir 
ceiiıiklik gorülmeditini ve bütün 
memleketin General Metaksasla mu. 
tabık bulundu'1ınu bildirmektedir. 

Atinada iyi malumat alan mahfille
ri_n fikrine ~Öre, mihver bu bölgede 
bır kış harbıne atılmaktan ziyade ıim 
diye kadar elde ettiil ka:tandan tak
•İye edecektir. 

BULGARiSTAN VAZiYETi 
Lo.ıdra, 23 (A.A.) - Times gaze

tesinin Sofyadiki muhabiri yazıyor: 
Bulgar Kralı bırkac gün evvel Von 

Tvardovski'yi kabul etınl.jtir Kral bu 
suretle iki gün zarfında ikJ Alman 
şahsiyetini kabul etmiş oluyor. Sa
ray:ı. yapılan bu mütemadl kabul is 
teklerfnlı1 arkasında, hükümdarı ana: 
a~vt bitaraflık siyaseUnden vaz geç
mıye ikn:ı için ruhi bir taıylk ~eb
b~sil mevcuttur. Bulgar mllleU ser. 
cuuşte atılmak taraftan değıldir 
Bulgar ordusu Alman malzemesin~ 
ratmen, fena teçhiz edilmiştir. Bu 
malzemenın Bulgarlara göre değil 
Alınan ordusuna göre yapıldığı gö~ 
rtilrnektedir. Bulgaristan resmen bl
tnraf~tını idame eylemekte ise de, 
bu 1>1y11etln umumi ve ananevi te
melı! Almanyanın Aşağı Tunaya ka_ 
dar mmesı ıle ve SovyeUer Bırliğin!n 
b~t?n Balkan meselelerinde göster
dığı ihtiyat yUztinden ortadan kalk
nuştır. 

~iı Bükreı ıazetui, yiyecek mad· 
delC'l"i fiyatının yuzde yüz arttığını 
'e bu artışın et ve fasulye için yüz 
de 400 olduğunu yaz:mıştır. Bu vazı: 
yet bua!lnku Romanya hakkında bir 
tıkır vermektedir. Bulgarlstanda da 
13nl hAdiseler baş ıöstennekteclir 
Bulıarlstanda fiyatlar 1939 yılµun ~ 
'1ndanberi :vOzde 40, Yuıoslavyada 
lie YİUd• 100 artmlfbr • • 

So!:Ya. 23 (A.A.) - D N B . Al 
man. Maarlf Nazın R~ıt, • ,.ed1· ıaı: 
Bulgarbtanda kaldıktan sonra dQn 
Svfyadan hareket etmiftir 
ANTONESCU'NUN SEYAHATi 

Roma, 23 (A.A.) - Stefani Ajan
sından: 

Romanyanm Yeni blilı:Gmet reisi Ge
neral Anto.ne:ııcu'nun yakmda Romayı 
yıpacafı zıyaret munıısebetıte bu se
vahatin onümilzdclti 11rincite~rın ayı. 

Müteferrik ! 

Bayram Hazırlığına 

Hız Verildi 
Cüaıhuriyet Bayrammı kutlama 1ıo

ımsyonu dun Vil~yette toplanml"f p. 
pılacak tu7inat ve ba1ram proıramı 
ıle meşıul olmuştur. Kaymakamlar 
mıntıkalarındaki tez1İnat iti için li
zım olan talr ve dövizleri tesbit et
miDlerdir. Geçeıı aeneden malzemesi 
me.aıt olan taklara bu aene 7eni lli
Yeler 71pılac:a1rtır. 
Tıhim ıneydanmcla lnınıtacalr tri

btin üç kısma •J'l'tlacak Ye ellerinde 
iChit annesi oldaiuna bildiren vesi
ka~ taılJ'IDlar ıuiler tribününün en 
önünde 1a' alacalrlardD'. Be7oiluda 
Galatasaray melrtebi önünde bir tak 
kurulacak bütün mekteplerin önünde 
Ebedi Şef ve Milli Şefin •ecizelerl a. 
sılac:aktır. Meydarılum tezyini itine 
bqlanmııtır. Elektrik direklerine bai
l~na? çerçeveler içine konacak istatis
tilı: ~e crafilderin taınifi ikmal edil
mlıtır .. Beyazıt me1danmın elelrtrik
l~nmeı.ı,, Topkapı Müzesinin sizli ten
YJran ıçın li.ırm olan reflektörler ha
zırlanmıştır. BaJ'l'lmda açılma mera
li.mi yıpdıcalr Yeni Eminönü Halke.i 
bınuı da reflektörlerle aydınlabla.. 
cılrtır. Hılkevleri Bayram ıecetıi :va
pacakları müsamere ve konferans 
pr.o~~larmı tesbit etmişlerdir. E
mıı~o?u Ha!kevi o rece Kral Ödip pi
,~ı~ı temsıl edecelı: ve Yeni reis milli 
ır .ıLonfcrans verecektir 
Ya t k • • d f pı aca ıec;ıt resmine bu sene ilk 

ı e .•.lolaralı: beden terbiyesi mlikellef 
erı ı c para üt -1 -
tir. ~ ş çu er de İtJtiralc edecek-

Kömür Ocakları 
<Başı 1 incide> 

lzJi ve on il d • 
sitle o· d elrtn~ va eh bonolarla ta1t-

cnece ır. 

Ba ıuretle devlete reçecek olan A
~.asral - Eretli arasmdaki tahada 
surat e en ınoder . dal . n, en serı ve en fay-
tak~i:~~ıs~.~-viihcadEe getirilecektir. Bu 

1 k 
. 1!a !mas,. denilen ve 

ınem e etın ıktısadi b.. . .. . 
nıüb' . unyesı uzcnnde 
tı h~: ~e::t~i 0

1
lan lı:ömür istihs.ıli-

lnı ın ırı m", hem de çoial-
tr ış olacaktır Yi b . 
vulnde h . ·d ne u tesıaat sa-
. ance e en iyi ıaı t1 da. 
reıinde istenildiği lradar . ." ~r ı-
me& imklnı La __ , &:omur ver. 

uaau olacaktır. 

Laval'in Temasları 
. . ffia$ı ı · 'd cıyesınin teşekkülü üzeri ı~cı te ı. 

icra et 1 • n e esır 
CİAN~e B~Ll~~n~t~~ak;ır.,. 
Nevyork, 23 (AA) ECE~ 

llndan: Nevyork . Tiın-;s Reuter A~a?. 
Romadaki muhabiri t ııazete~ının 
tında d • talyan payıtah-

evcran eden ve K t c· 
yalımda Berr on ıanonun 
bir takım ,.~:1:;~:~eii 1elı:linde olan 
bu ziyaretin V Rj bahııetmekte ve 
•artlarmı m"- kon bbentrop'un sulh 

"'' ere etmek .,_ F 11818 yapmış ld • ıuıere rın-
rıasebettar ol: ~~!" ııeyahat ile mil
dir. Uıı.wıu beyan eylemekte 

ili Ab~ C1I ~etenin Berlin muhabiri Je-
ır emırn • d • dufun ame ıs. ar edilmiı bulun. 

u ve bu emırnam "bi 
ecnebi nıııhab" 1 . e mueı nce 
un ıôrü:snıel ~ enn Von Rlbbentrop'
teflirlerde bel ha1kkında miltaliı ve 
d u unma arınm m 1 utanu blldirm k . emna o -
bıllfına ha k e tedır. Bu emirname 
&11sluk ile r~tt~~ edenler "siyasi ca-

Bita;:.f .ı ı m. edilecektir. 
lerin Lıvaıdi'?:om111 mahafilinde Hit
duiu ıöriıı~:ı~Pmı:a ılritmlı ol. 
müttefikine kar,;ın' ranaanm elki 
miyle vazıeı;mek •~lratten tama
izhar etmesi tıkdiri~:ın~e ol~flınu 
ı>ılmakta olan mil Vı~ ıle ya
neticelere miincer :ı:":;lerın müsbet 
te olduıh ınütall nı ı6ıtermek 
dir. aaı aerdedilmekte-

Ayni mabafil ha 
devletleri ile norm 1 ta~rde mihver 
Yeniden teıisl im~ münasebeUerin 
tını beyan etmetlredi mi ın b&ıd olaca· 

N lı: r er. 
ev:ror , Timea . . 

muhabiri ,.. .ıueteaının Roma 
• .... ıano ile Ribb 

F~naada d!P~oınaıi faali ı . ~ntropu.n 
mı meselesını tetkik ~ettnın tanaı. 
nı, yalnız Vichy'yc ~ '' olduk1an
Vich1 hlikilmeti ile a ber ıitmeyip 
relerde bulunarakları:,r~.~~~ı m&aaıı: .. 

BERLINDEIU kANA~;dlr. 
Berllnı 23 (A.A.) _ D N . 

· · B. Bıl-

nın illı on ıünii zarfında npılacatı 
ve !cami mahiyette olac:atı barıda sa
llhi,Yettar mahafilde taarih edilmelr
tedır. 

BUK.REŞTE TECllUBELo 
Bükret. 23 CA.A.) - Stefam AJan 

andan: 
Dlin 1~ BWue,te pa7ftahtm 1111• 

~il tertıbatınrn ne IQretle ltlemetr· 
te olduiuna ve diitnıan ta:nareled 
tarafından hlicum YUlı:uanda halkın ne 
suretle 1ev1r ve idare edileccıtlnl kon
trol etmek için bir tehlilı:e ipretl Ye
ri lmi§tir. Alarm, saat 3.35 ten 4.20 ye 
kadar devam etmiıtir. 

Elııperler, tesadüf edilen mahrvr. 
!arı inle için muktezi olan tedbirleri 
tesbit etmfşlercfir. 

24 • ın • 94.0 -
Dobrucadan 
Dün Gelen 
Muhacirler 
Dobruca Türklerinden g34 ktelti~ 

bir kafile dün Eti vapuru ile 1ehrl111il' 
gelmiştir. , 

HQ"et relıi Hasan l1l izahatı ytt• 
mittir: 

••- Bulgarlar Dobruca71 ltıa1 -'er 
kcn bize ancak 2 saatlik bir mühle1 

verildi. Dobrucıınm işgaliyle bitta,ıl 
Pazarcık, Kavarna, Silistire, Tatarı· 
kan da Bulıarlara geçmiıı oldu. B~I· 
ıarlarm Dobrucayr iHal edeccğifl 
öjrenince 2400 kişi kaçmı1a karıl' 
verdik, bBtün mallarmıı.z orada 1raJ4ı. 

Rumen hükumeti pasaportlarıınt1tt1 
yapılması ve buraya gelmemiz içlO 
b;ze fevkallde kola7lık ıöıterdl. su· 
nun için bilhusa müteşekkiriz. ~,,. 
kinda ctiicr rrlıdaılanmu da ana .,. 
tana celmiı olacaklardır.,. 

Spor: 

Türkiye Güre! 

Birinci6ği Y apllıyor 
Bu ayın 30 ve 31 inde ıehrtmı.zd' 

yapılacak Türkiye ıüreş blrlnclliğltı1 

Ankara, Balıkesir, Ço?Um, Ed~,~ 
lçel, lstanbul. 1.z.mlr Kayserl, Kocı...
Konya, Samsun, Seyhan. f;ıvas, Tr•lt
z:on b6tıelerl iştirak edecektir. 

FENKllllAHÇELILERtN TQPLANTll> 

Rl - •--~ he7c:tl puar lflnll 1aıt -
dirttc lı:lllp lllaauıı.da toplalıacalı: ,.. ıc:nl ~ 
ıı.11 terbbrnl olHmnamclioe lıı.ub9k .... ır 
liAi .Orllteeaktlr. 

ATLETl.DllllZ CAQ?Jtil.ITO• - ~ 
lllrüıd Ballıu O)'Waluıas lttlralt eda ..,.. 
utJa lı:adronae ultll •tletJerla ıı. cumı .. 
ol •aat on aclıWa OrpnisaQOa lıomlıı.ıı
laGrKUI &t-Jerl rica olım-u. 

Askeri Vaziyet 
(Bap 1 incide) 

intacı, bir taraftan Cebelitarılr, cl
ier taraftan da Silven deniz iialC" 
rinin saptına bakar. 

ttabamn elyevm elinde bu1U11" 
durduiu deni& üsleri, bir taa~• 
hareketine ıeçmeıine klfi detildıC· 
Banan için mihverciler, Yunan lis" 
terini elde ederek hava alautarıt1• 
daha müsait şartlar ve hareıcet 
noktalarını temin etmeyi dii~üıı" 
müılerdir. Fakat mihverciler, Yıl" 
naniatana br,ı harekete ııeçtiklc" 
ri takdirde, Yunan lstik!M ve ta" 
mamiyetiııi tekeffül etmiş olan 111-
rilterenin derhal makabil harekete 
ıeçecefinden tüphe edilemez. Bil 
havalide mihvercilere kal'şt milda" 
faa tertibatını ıevk ve idare edecels 
tnıiliı deniz ve hava kuvvetleri• 
Eıre Denizindeki Yanaft adalanr 
dan iatifade etmek imkinmı bula" 
cak ve Almanlarla İtalyanların ınl
nakallt hatlan ve hatti RomanJ• 
petrol membaları, 1~iliz tayyar.
Jerinin mütemadi akınlarına mana' 

katacaktır. Yunanistarun mukaddt" 
ratı, Akdenizdeki İngiliz hildmi
yetinin devam ve bekasına haili" 
dır. Ve 1uıilterenin ı-erek kendi 
menfaati, ıerek Yunanlıların ııdS• 
met ve istiklUlerinin muhafazası 
için, bütün kuvvet ve vasrtalariylcı 
mücadele sabuma atilıcatına ıüP
he edilmemelidir. 

diriyor: HTt1er - Laval mUUkatıJSI 
dair Berlinde bu mtilAbtta aörUıUlfl' 
meseleler ve istihdaf edilen mak••1 

hakkında bir netice çıkarılmasına ifil~ 
ka.n verecek mahiyette hiç bir babC' 
neıredilmemiştir. 

Alman matbuatı, tebarllz ettirere) 
r.eşrettikleri hSdiseyi aynen nakil il• 
iktifa etmektedirler. 

İSVlÇRELtLERE GöRE 
Zarlch, 23 (A.A.) - Volksrecht ,. .. 

zeteıine Bem'dm bildirilidiğine c&r• 
Mihver devletleri Vichy huldlmctlJI' 
•oaiıdaki teklifleri yapmışlardır: 

1 - Alaaa - Loren'inin Alman1•" 
:va. Niı'in de ltılyıya terki. 

2 - Tunuı Fra.mı ile İtalya ar•" 
sında taksim edilecek, Cezair Fransl" 
Ya kalacaktır. 

3 - Fu'm Şimal Jı:ııunnım !apd" 
yaya terki. 

4 - Afrikadakl Franııı mlittemJr 
lı:elerindcn ıeri kalan kıaım Fr.
Alınanya ve İtalya tarafından birlikte 
idare edilecektir. 

5 - Hindiçini Japon71ya terkcdi· 
lecektir. 

6 - Akdenb:dekl Pranııır: filolll 111 

Şimal Afrilı:11mda bulunan Franeıı 
tayyarderi İnıiltereye kareı kallarııl· 
mak Ü.Zere mihverin emrine tcrkedilCI"" 
celrtir. 

Ba ıartlar kabul edildiği takdirde 
Alman11 isıall altındaki Fransadar. 
Manş limanlan •e İsviçre hadudanda' 
denize bdar uzanın ıreni:t bir ecri' 
müstesna olmak üzere bil1ilk bir kıt 
mı boşaltacaktır. 

'Volksrecht ıazetesi ilave edi1or: 
"Bu teklifler Vichy kabinesinin hU 

&usi bir toplantısında tetkik edilrnl 
ve Lanl, Bıudoin ve Amiral Darlan' 
raimen hararetli bir müzakerede 
aonra Mare4al Petainin ısrarı !Uerirır 
lrabitıenin ekseriyeti tarafından rcd 
dedilmiştir. Mareşal Petain miistenı 
leke imparatorlufanun bu tekliflorirı 
kabul etmiyerek derhal General d 
Oaulle'un dıvaııını iltihalı c:decefi ıra 
naatini ızhar eylem:ştir. 

• Ncvyorlı:, 23. (A .A.) - Nevyork 'fi 
meı pzeteslnın Berlin muhabirını 
bll~irclitfne cöre, Mareşal Petaln. Teı 
rinicvvel eonıındı Veraailles'dıı yer 
ı .. melr lzere icap eden bUtUn bastf 
lt'klarım J'&PIDıttır Marepl'in Alın'' 
larm tahli.7e etmek Ü.Zere ~ldukl•' 
BilyUk. Triınon'da ikamet ettneli aıul 
temeldır. 

YENI TEVJmiI.ER 
Cenevre, 23 (A.A.) _ D. N. B. ,. 

Jan~ının ~~rendifine göre, Lyon Br 
ledıye Reıııı B. Nicod ve mesai arkada· 
l~r~dan bir çofa ihtil!Jci harekeılr 
r n e~ dola71 tevkif edilmişlerdir. V 
H. B. Ye celen haberlere nıı:ııaran J,y 
on'd b" k a uyu bir tasfiye hareketi yapı· 
lıcalı:tır. 
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"1.sanın en m~ur Başve
killerinden bıri, şüphe 

1\1 Laval'dir. Bugı.inkü 
•ldann başlangıcı olan 
r sırasında Fransanın 
lliğini denıhte eden M. 

'bilhassa lngiltere ile Jtal
lrasını bulmnk '\e Habeş 

encel olmak için çat11-
töhret kazanmıştı. (La-

!or) pllinı halli hatırlarda
•lbe istan nesabına araai 

klan pahasına ltalyayı 
etmek isteyen 1". Laval, 
imparatorluğu hesabına 
takım arazi fedakarlıkla. 

tlanarak Fran n :ile Jtal
lrasını dı.izeltmİ) e çalış. 
aıçok ta mm aff ak elmuş-

de onun hem Fransa 
orluğa, hem ana Fransa 
fedakarlıklara katlana. 
a ile Alman) a arasında 

ıu\h :yapmak için çalıştı
byor. 

· ünde ıeniş bir sahaya 
olan ve bu geniş sabalan 

ederek rahat rahat do.. 
lerin bir takım arazi 

ıldanna katlanmalan, ol
kazaııçtan ufak bir zarar 

~eceği için, esas siyaseti 
•'-fedakarlıklara ıöz yum. 
;:-_11 M. Lava\ in bir takım 
"'IGakirhklarile Fraasanın 

kurtarmayı dtqünmüş 
![ayet muhtemeldir. Fa
fe"akarlıklann Fransayı 
bileceği çok §ilpbelidir. 

an gldlşlmlz htmen he
lta.çış oldu. Prilukof'a blr 

btraırtun; bunda. beni attet
unubnuı ve bana yeniden 
kazanmak ,,. kurtulmak 

'tennesi için yalvarıyordum. 
minnetlerimi. bUUbı teea_ 

16Jlüyordum. ltendiıdndell, 
kariyerine_ ODU isıenıeden 

...... atı bedbaht ben! - benim 
namusun yüksek ve dotru 
donmesıal. dunyada onwı 
aziz ve mukaddes olarak, 
, bu eylerın adına nıya1 

( MODERN HARPTE HAVACILIK l __________________________________J 

Tayyareler Nasıl 
Zırhlanacak ? 

3 

COZUM[ [ADPAMLAD 
~~~ 

~al<vimden 
~bir~aprah 

Yazan: Sevim SERTEL 

Rica+ EsnaSHtcla lmtllan Veren Talebe • 
Plot 0•11ak lafCI Gelnc:e 

M ON 1 R 

KAD I KÖY 

SÜREYYA 
Sinemasında 

Bu gece: 

JUL Yrrt ŞARK filmdlitinia phestri 

MECNUN 
Leylanın """'"'" M'OZEYYEN SENAR 

NUREDDiN 
Pilaıirı fevkalide uzunluiıından Seanslar: 2 - 4.15 - 1.IO •• t 4l;ı 



4 TAN 2( - 10 - 940 ______________ ................. ,, , , __________ _ 
Bayramda yalnız YERLi RESiMLi • iKTiSADİ MAL 

KIZILAY GAZETE i 
Çıkacaktır. 

fılnlannnı •ermekle bem Jrendinlze •e bem do Kızılay'& yar-
dım etmiı olac:aksmı:z. • • 

illin sayfasında santımı 50 Krş. 
1 L A N Sondan evvelki sayfada ,, 100 ,, 

FIA TLARI : 12 nci sayfada • 250 " 
1 nci sayfada ,, 500 ,, 

Müracaat yeri : 
f ıtanbulda, Postahane brtısmda K~lay Sat" bQroau, Tel: 22653 

lıtanbul, Poıtınc arkasında İlancılık Şırked Telefon: 20094 - 95 , 
Samsun Valiliğinden: 

ŞOSE INŞAATI 
1 _ Samsun - Kı..Jr yolunun Sam111r1dan itibaren ilk 2.5 knometre1ik 

iısmmm Sandwicb aisteıninde çimento harçla esaslı t.ımiratı kapalı sarf 
ualiyle ekılltmeye konulmuttur. 

2 - Elı:slJtme 1 - b:inciteşrfn - 1940 tarihftıe raıtlayan Pertembe ril-
atl aaat (115) da Samsun VilAyetl Daimi Enciimeninde yapılacaktD'. 1 

s - İnşaatın lte~if bedeli (lS.668) lira (25) kuruş ve muvakkat tomi
ut:I (1.400) lira (12) kuru~tur. 

4 - Bu iıe ait evrak ıunlardl?': ltetif, ınıneı fiyat cet.en, fenni h11sn-
8' tartname, ooı;e ve köprüler fenni tartnamesi, baymdırlık İ$1erl senet ıart
ıDamesi, eksiltme ıartnamesi Ye muka•ele projesinden ibaret olup Samsun 
Ankara ve htanbut Nafia Müdürllllı:lerindo ve Sam.un Daimi Endimen Ka
leminde bedelsiz olarak ıörülebilir. 

5 - İsteklilerin bir mukavele De en u (10.000) Uralık 109e itini taah
btlt •e baprdığua dair bu lıl yaptıran mUesseseden alacalı •eaika ile ihale 
s&nBnden en geç bet ctln OVYel Sam1U1S VaHJiiine fıtlda ile mOracaat ederek 
alacalı ehliyet •eıibımı n c:arf ıeneye ait Ticaret Oduı naikasau teklif 
mektuplamıa eklemeleri Jlzmıdrr. 

.. 6 - Eksiltmeye iıtiralr edeceklerin yıı1nrs teklif ml!ktuplarmı ba.f •e 
bpüı bir urfı ve üçüncü maddede yazılı muvakkat teminat makbuzunu ve 
betincl maddede yazılı •esikalan bir dq zarf içine koJUp n mühür mumu ile 
bpayarak ihale günll saat IS e bdar makbm mukabilinde Daimi Encümen 
Reialiğine •ermeleri veya iadeli tuhhiltJO olarak Poıta ile söndenniı ol-
malan lhrmdır. Postada olacak ıecilaneler kabu1 olunmaz. (10038) 

ETi BANK ŞARK KROMLAR .. GI 

MÜESSESESiNDEN: 

DOKTOR ARANIYOR 
Müessesemizin Ergani Madeni civarındaki Guleman ili 

!etmesinde istihdam olunmak üzere bir Doktor aran. 
maktadır. Ev, tenvir ve teshin müessesece temin edilmek 
üzere, azami 300 liraya kadar ücret verilebilecektir. Dok. 
tor'un dahili hastahklarda vukuf ve tecrübesi olduğu gibi. 
kınk ve yara gibi ufak cerrahiden de anlaması lizımdır 
Mütehassıs olanlar tercih olunur. Talipler mel\lek hayatla. 
nnı ve medeni ha11erini gösterir terciimei halleriyle, hir 
fotoğraflarını "ŞARK KROlt MADENu adreaine r;önder
melidlrler. 

Kışlık ldstikleri, çizmele· 
ri, ıosonlan ve ökçeleri 
tecrübeli ve çok Bağlam
r.lır. Her yerde ısrarla ia· 
teyiniz. 

Umumi satıı yeri: lstan
bul Barnatan han No. 5 ........................... 

pGözden irak olan gönülden her vakit irak olmaz. 
Misal mi arıyorsunuz? "1şte,, : 

HACI BEKiR ŞEKERi 
Gözlerinden irak olmasına rağmen 

Amerikalılar ·haıa onun hasretini çekiyor. 

ALi MuHioo
1
iN 

H CI BEK R 

Ankara Dil, Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi 
Dekanlığından: 

Fakültede &1atıdald asistanlıklar 
münhaldlr. 

Klftsik filoloji "'LlUnce ve Yurıan-
ca.. asistanlığı. 

İngiliz Dl} ve Edebiyatı aslstanlı#J 
Alman DU ve Edebiyab aslstanlıtı. 
Türk Dil ve Edebiyab aslstanlıtı · 

1 

Arkeoloji Asistanlığı • 
Mekteblmizdeld fakfiltelerden lisans 

dl'recesinde mezun olnlar veya Ec
neM memlekeUerde bu derecede dlp-
loınay halı olanlar arasında talip 

TİCARETHANELERİ: • olanlar imtihanla bu Vazifelere alına-

• 

_____ , caklardır 

......... Bah,.e'--p• Karaköy, Beyoflu, Kadıköy t 
~ .. ..., .. mUhanlar Blr!nclteırtnın 25 tnde 

yapılacaktır 
Takas Limited Şirketinden : 

ITHALATÇILARA 
. d t - T t kast mübayaa etmis ve fı-Şirketimizden muhtelif tarihler e ngı ız. ~ d memi olup evvelce 

kat mücbir ıebepler dolayısiyle bu takasla~r ıs:~ma; ~ i~tal t:ıeplcrlne rai
bu sat1'l•rm iptalini talep edenlerle "barı ıtha tı;ı ~ 'd" rl örül-

Me.-nurin °kanununda1t1 evsafı haiz 
olup bu vaz.lfeye talip olanlar ve im
tihan şarUarını öğrenmek isteyen
ler An~aradakl Dil - Tarih ve coğraf. 
ya fakultesl dekanlığına müracaat ey
lemeler! (8720) (9829) 

Türkiye Cümhuriyeti 
Haydarpata Llıesi Muallimlerinden: Azi% D"1'imd - Cemal 

Cofrafya tedrisatını lı:olaylaıtrran ~e ~emleketi~~n maıı..ıl 
riblarmı malilmat •e iıtatistiklerle resimlı n renklı ıoıteren 

1 dır. Fiyat! (50) kuruıtur. 

Satrw Yeri: Ahmet Halit Kitabevi, Ankara caddesi, tıtanıı.I 
, .............. .-.............. mlll'j 

KOK SATIŞLARI 
Ereğli Kömürleri İşletmesinden : . 
Alıcılara bir kolaylık olmak 6.ıere Yedikulo •e 'Do1mıbaliçe 

rile Hasköy Kok Fabriblarında ve Kuruı;e,me dcpomıızda da kok 
na bı&slarunfltrr • 

Dolmabahço Gazhanesinde Bq Tona kadar 
Yedikule Guhanesinde lki Tona lı:adar 
Hasköy Kolı: Fabrikalarında Bir Tona b~ 

sctıılar yapılmaktadır. 
Galatada Yeni Volen Salonunun Uc;6nc:Q katmdalrl tdıre 'ftef 

eskisi ııibi biliimum aatıılara n Kadıköyünde Pazar yolundakı 
da Kadıköy ve Anadolu yakaaı aatışlarma devam edilmektedir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ı la 

Muhammen bedeli (850) lira olan 100 adet ıu H bemia Jro 
muıılulı:lu ve bpılı:lı SO kiloluk calvanlze aaçtan .bidon (28.l.0;19:ı 
tesi ıünü ıaat (11) on birde Haydarpatada Gar bınaauı dahılınd 
yon tarafından pazarlık nııulile satm alınacaktır. aJ. 

Bu !ıe clnnek iıtiyenler~ ~127) lira (SO) ~ıluk. kat1 temi 
nunıın tayin ettiil vesaikle bırlıkte pazarlık ıünu 1&1.t.ine bdar 
müracaatlan lbımdl?'. 

Bu iıe alt prtnameler komisyondan parasız 

men takaslannr kullanmrt ?ldulı:lanndan bu talcple;ın la~!':~ ~~":aıc:ılan
müştür. "Bu defa yeniden ıp~al talebinde kbulunaca ~ bulunan ithılltı;ılara 
nrn yeniden ithalit takaıır mubayaa etme arzusun d d hal irlı:etimize 
iptal talebi tarihi ırraaile devri mukarrer bulunduiun ~n er 1 ,_ 

1 · · · · • l lduldan aplıkaayon me..tup annı 

,htira llanr 9', 
"Müteaddit 7tlksek tekenilrlil 
Telefoı. tesisatı,, hakkında alın
mış olan 29/4/940 günlü ve 2847 
sa!ılı ihtira beratı, "Elektrik 
Süzgeç vasıtalarının kurulması 
terlibı., hakkında alınmış olan 
29/4/940 rünlü ve Z848 sayılı 
h~ı. beratı ve "AYnt zamanda 
'luksek tekerrürle nakledilen ve 
alçak tekenilrle nakledilen mıı
lCımatı birbirinden ayınnata 

Başka Bir 

GUZEL 
Büyük Anne 

latanbul ikinci lcl'I Me"' 
dan: Dairemlzln 940 - 2580 
dosyaslle merhun olup bu 
raya çevrilmesine karar ~ 

şantaşınaa Güzelbahçe Hacı 
fl"ndi sokak 41 No, lu apar 
No ı. dairesinde oda taıoın' 
ve 

0

soba ve sandalya vesalr~ 
cl atık arttırması 5.11.940 
saat 15 ten 16 ya kadar ita 
U· Bu arttırmada mahÇUZ 
ba~men dderlnln yüzde 

iptal tıleplerını teyıt etmelennı ve a mıı o . . d . 
teyidlere leffen ıynen eirketimize iade etmelerınl rıcı e erız. . 

ıo ıı 940 tannine adar iptal taleplerini yenilemly~n~erle ~enı~en. ip~l 
talebinde .bulunmryanlann ve aplikasyon melı:tuplarrnr ıa ebetmı~~n erın a -
mıs oldukları tanılara kullanılmış nazariyle bakılacalı:l •f .u ~nbulten d~~n~a 
30 9.194-0 tarihinden evvelki aatıılarunıza ait iptal t~ epen ..a e 1 mı-

yecektir. ..10222., 1 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyon~~: 
28 Numaralı İIAn - İltanbul Vilbetl hududu dahılind~ •pamuk lpllil 1 

kullanan bilcümle fabrib ve imalathanelerin muamele •errıııı ham madde 
d f • k d .. ve bu ver.,.ive tlbi olmayanlarm da tutmut oldukları e terı ay ma ıore " · f da · ı 'k rf k 
diğer kayıtlara nazaran 1940 ııenesi ilk altı ayı zar .'n ı~ e_dı le pamu 
• ı·1ı:1 • • • 'kt r ve nurnaralarmr ayrı ayn rösteren bır beyıınnaml!. ı ıp ı erının nevı, mı • 2 k da s· "d 
Din nihayet 4 İlı:inciteırin 940 Pazartesi ııU~ü _ ııal~ft ul ye kab r ::~h~cl~ e 
Liman Hınmda bulunan Mıntaka İlı:trsat Mudur u ne ma uz ?1~ .... ı ın
de tevdi etmeleri ınzumn 29 No. lu Milli Korunma Kararnameıının 6 ıncr 
maddesindeki ıalihiyete iııtinaden ilin olunur. (10258) 

mahsus tertibat., hakkında alın
mış olan Z9/4/940 gQnlQ ve 2849 
nyılı ihtira beratı bu defa mev 
kli fllle korunak üzere aher -
devrü ferağ veya icar edllec; 
ğinden, talip olanlann Galatada 
İk~sat hanında, Robert Ferriy~ 
müracaaUarı illın olunur ' . . , · 

einl bulmadığı takdirde, i~ 
arttırma 11.11.940 ta pazar 
ayni saatte ifa edilecektir. 
lanlann muayyen giln ve ııaJ 
haJllnde hazır bulunacak ?!\ 
mCracaat ederek almaları l1A' 

Nişantaşında husııst c 
müessesesinde kıa k 
ba~lenmıştır. 

9' lıtanbul Üçbnco 1;,.a MemurluOu-n. ı Harp Okulu Komutanlıgı"" ndan : ıhh tini r •-1id 1 d.arı: Par.aya tevrilmeslne karar ve-yut..L Yor- Yatak koDamnak kese •e ı a ze ay..., ır l b l - Aşağıda yazılı ıartlan haiz okurlar, Harp Okuluna ahnacaklardrr. ... .--. • rı en ır adet kasanın birinci açık j 
A) Ankarada bulunanlar doinadan dolnayı Harp Okutıma. Ankara harf- BİR KUŞ TÜYÜ YASTIK 1 LİRADIR. I arıtır:nasının 25 - 10 - 040 tarihine 

dnde bulunanlar bulunduktan yerin Aalı:erlilı: &ubelerine müracaat edecek- , tesadüf eden cuma gün{l saat 9 30 da j B E F 
lerdir. Yatak yorsanlın da pek ucuzdur. Adres: htanbul Cakmılı:cılar ~salanbdul Rızapnşa yokuşunda • Şark 1 50 ;!;ı~cla . oı: 

8) Kayıt •e kabul maunel11i 30/10/940 dan itibaren 31JU. Kl/1941 tül- ~--•••• Xaı TUytı F:ıbrikasr Telefon: 23027 nın a yapılacak ve kıymetinin '7c 

TFP~BASINDA DRAM tel 
Bu akşam saat 20,30 da ( ... 

O T 1. L L O 

l1tlkllı .. dClealnde Komedi .1111 

Bu akşam ııant 20.30 U"" 

DA p 1 

lliae kadar devam edecektir. ' 75 tini bulmadığı surette ikinci açık masına rağ-
2 - Girit Şartlan: arttırmasının 28 - 10 - 940 tarihine men nasrl genç 
A) Türk ırkından olmak, Maı·ıye VekaAletinden. tesadüf ~en pazartesi aıınn ayni sa- ' .. ••·····görünmiyc mu. 
il) Lise bitirme ve olcunluk imtihanım •ermlt bulanmak, • at ve mahalde yapılacatı il!n olunur. 
C) Tam teıekküllil Aılı:erl Sıbhl He7ctten (Harp Okuluna ırlrer' brar1ı Gümüş Yüz Kuruşlukların Tedavülden vaffak olduğunu anlatıyor. 

lıhhat raporu almıo olmalı:. d İl" PROF. Or ._... "Ben 51 yaşrndayım, dört defa 
D) 18 : 23 ya•mda bulunmak. Kaldırılması Hakkın a an KEll,YAL CENAP l . k d 

.. 1u ev fnmış ızım ve 3 a et ~ocu. E) Difcr tartlar Askerlik Şubelerinden n Harp Okulunı'ın !Sfretınebnir Gilmllı yGJı kurutlulı:larm yerine ııilmllı bir liralıklar darp n Pi.ya~ayı ğum vardır. Buna rağmen ten ve 
(1330 - 10l97) klfi miktarda çılı:anlmrı olduiundan ıümüt yüz kuru3lulı:ların 31 İlı:•ncıkl- Muayenehanesınt ve İkametgA. 

İYO ŞAM 
AMPULLARI 

Çok dayanıklı, çok ucuz ve 
tamanı 1000 saat dayanır. 

Satıı Dep03u : 

Tahtakale, Uzuncu Ova Caddesi 
No. 12 - 14 

nun 1941 tarihinden aonra tedavülden lı:aldırdmasr kararlaıtırılmııtrr. hını, Taksim Doğu Pabu Apt cildiınin 30 yaşlarında bir kadm-
Gilmilt yüz kuruıluldar ı Şubat 1941 tarihinden itibaren artık tednüt <1Stad)'Um karşısı) nakletmıı- lrk gibi taze ve nennin olduğunu 

etmi•ecek ve ancalı: yılnrz mal aandıklarr ile Cümhuriyet Merkez Bankaar t r . T~ : 43963, Birinci T~rln· söylüyorlar ve bunun sırrını oğ. , 
ı den itibaren hasta kah••l "'1•" ıubelerince bbul edilebilecektir. - ••••ili renınck istiyorlar. Tatbik ettiğim 
Elinde sümllı yüz kuruttuk bulunanlann bunlan mal sandıklırile Cüm- usul budur. 

huriyet Merkez Banka11 Şubelerine tebdil ettirmeleri ildn olunur. Aıtvln A ıı H 
"70025., "102HI,, 

1 
ye ukuk MahkemHloı- Ben her akşam terkibinde m~ş. 

~~n: inArtvin vUAyetlnin Ardanuç na- hur bir cilt mütehassısı tarafın-
yes e bağlı Tosunlu köyijnden Ha.. d 1 t · Karacabey Harası Müdürlüğünden : cı Kaya kıı.ı Cevahir Altınkaya ta- an keşfedilen ve cildi genç eş ı. 

ı - 31/M~ yrı/941 tarihine kadar harı inek aUtJerinden imli oluna- rafından verilen 25/3/940 tarihli lsU- ren kıymetli "Biocel,, cevheri bu
cak tahminen "on bin., kilo krema kapalı zarf usulile arttırmaya konmuştur da ile Ardanueun Tosunlu köyQnden lunan pembe renkteki 'fOKA-

2 - Arttırma 25/10/940 Cuma ~ünü ıaat on beıte bara merkezind~ ~bcıullahtan olma ve ölü hemşıresin- LON kremini kullanıyorum. U. 
yapdacaktır. en d~ğma Yedi, sekiz yaşlarında Re yurken cildi besleyip gençleştir. 

3 _ Kre"1•ı&m beher kilosuna SEKSENBEŞ kurut tahmin olunmuttur. ~ua ~n~aki çocuğun 330 senesind; m.ekte ve h~r sabah daha genç 
4 

_ Bu lı için ALTIYOZ KIRK lira muvakkat teminat alınacaktır. mcmlek~t~nndenH ahrb
1 

ı UUmu1ını dolayısile 1 gostermektedir. Gündüzleri de 
~ _ Şartn .. meıi Bursa ve İıtınbul Veteriner müdiirlüklerlle hara mu- ere e splr kazası- b N k 

haaebeıinden p:ıruız olarak cöıterilir. na gJtmişJf!rse de, harbin ıiddetıe de- 'ı eyaz (yağsız) TOKALO re-
" fy F k""ltesi Dek b"" d 6 - İlte":üerin teminat ve vesai1tilo birlikte arttırma ıünü harada vam etmesi ve İspirin de Ruslar ta- minı kullanırım. Esmer ve sert 

Dil ve Tarih - Cogra a 
8 

u an gın an: buıunmur. (971)6) rafından 1şga11 dolayısııe adı geçen• ciltıilerle çirkin tenler üzerınde 

Her tarafı. otobUS 1~11 

l\liknatis1enmeden miitee 
mıyan iyi cins saattir. ,/ 

-4 
Umumi acenta: 

Palrültemizln cofrafya enstitllıüne aıaiıda söıterilen prtlar dahilind• Recebin 330 senesinde İspirde kaybo_ 1 şayanı hayret bir tesiri vardır. 
Ye imtihanla bir asistan almıcaktır. 1 EMNIY. ET SANDJ"I 1· LA- NLARI l lbup halen hayat ve memab m""hul Mesamelerin dahiline nüfuz etti. a _Taliplerin cofrafya ıubeslnln ea11 c!iılp1in1erlnden lisana imtihanmı \.J ulunduğundan gaipliği hü ~,,, ~· . 

lstanbul, Kutlu ban ı-4 
~ 

Satış mağazaları: 

a.r.affıkıyeUe vermiı olması veyahut o derecede bir imtihanı vaha,...• hir ._ ___________________________ _. rllmesını tal bi' d ne küm ve- gınden toz ve gayr:ısaf maddeler 

tiniversitede verm=~ bulunması ıırttrr. s d v E 1 A k pılmakta ola: du ava e~emekle Ya- ihraç ve s iyah benleri izale eder 
b - Bir ecnebi dılini liyıkile bilmesi. E m n i y e t a n 1 g 1 n 1 n m a sln-!enben hayat r::m~ a, ; 30 sene- ı ve açrk mesameleri sıkıştırır. Bu 

A. BAROCCİ, Sultanh 

PANCİRİS ve SAVAiD~ 
lata, Karaköy. 

c - Namzedin bahis mevzuu olan ilmin bir •eyabut bir kaç ıabesile bulunan adı geçen Rece~ı~8.ı1 1 me~hul1 suretle cildinizi yumuşatır ve gü. 
•ewul olup olmadrfm• tasrih etmesi ıızrmcıır. . Satmak ve Almak lsteyenler·ı hayat olup olmadığı hakkın;aenmaleu:: 

1 
zeııeştirir.,, Ba evaafr haiz olan talıplerin 25/10/940 Cuma !ünü tam ıııat 9 da fa. b 

Hltede imtihanlan yapılacaktır. İmtihan yazılı n aozlil olacaktır. matı ulunanların 11An tarihinden 
1
• ı S iz de bugünden itibaren TO-

Taliplerin 20/10/ 940 tarihine kadar fakülte debnlıtrna müracaat etme. AlaA kadar Eden Mu··h·ım B·ır Kararı ~b:r~n bir sene içinde Aı;tvin asliye 1 KALON kremini kullanınız; ne • 

K. AREVY AN, SirkecL 
ALBERTO ASSANTE, 

caddesi. 

.Jeri lizımdır. "5857,, "8942,. 1~ ~ltı:!~~~esine maHlınat verme- ticesinden son derece memnun ;iiiiiiİİİİİİiii.;;;~İİİİİ.;iii~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmm;;İİİİİİİİİİİİİİ-- Müessesemiz, emlik Htın almak lıtlyen tasarruf erbabmm. cünden r. (29964) kalacaksınız. Her yerde satılır • 
.4 \l süne artan tavassut talepleri brıııımdı bir taraftan bunlara yardım, diier 

Azf zy AN Biraderler, 
cad. 337 

ODEON 
Yeni Çıkan Lüks Plaklar 

Müzeyyen Senar 

N 27o~as ALAMAM DOORUSU DEST! EMELE Oe ~ DERDİMi UMMANA DÖKTUM 
Beste: Şerif İÇLi. 

No. 270386 ELA GöZLO_M_:_C-ana-k-kaJ_e_F-ilminden 
HOY BENİ - Müzi'k: Sadettin Kaynak 

No 270392 SUN DA tçstN - Beate. 
• HALELİ GÖZLER - Blmen SEN 

No 270~91 TURNALAR - Beste. 
• ~ GOL DERLER - Sadettin KaJ"llak. , ............................... , 

"emıakiı'in Takvimi ... . 

0SJC0DARDA 

Eski Hamam 

tarftan milll aervetın miJıim bir rüknü olan emlikin maıırafıız ve dcier 
bedelile el deiiftirmesini kolaylaıtırmak ıurctile, mülk sahiplerine hizmet 
malı:aadile, ıu kararı alm11trr. 

Bundan böyle İıtanbuldalri satılık em111tin reıılm •e mufassal adresleri 
Hlr serekJi rrıalWrıat ile birlikte, mal aahiplerinin talep ve müracaaUan ü
zerine, eatre ıalonumuzda halka arzolunıcaktır. 

Her ıün yüzlerce •atandıt tarafından ziyaret edilen bu salonda ıayri. 
menkullerinin aatrlıh konmasındaki büyük menfaatleri ballı:rmmn takdir 
edecefine ıüphe yoktur. 

Bu itlerdenalınacak ücret: Satrfıla konan ııyrimenkul için talep edilen 
bedel üzerinden, bir liradan ııafı olmamalı: kaydiyle, Uç ay için, bin lirada 
on iki buçulı: kuru~tur. 

Emlak satın almak isteyenlerin her şeyden e,•vel satış 
salonumuzu ziyaret etmelerini tavsiye ederiz. 10205 

Zonguldak Belediye Reisliğinden : 
Yüz lira aylık ilcretli ihtraaı mevlcii olan Fen memurlufu mUnhaJdir. Ta 

llplerin evrakı müıbite ve lstidalarile 25/10/940 tarihine kadar milrıcaatlan. 
(10201) . 

Tak8S Limited Şirketinden : 
Şlrketimb Menıin fUbesine aakerlltinl "PMll Yilbek tktısat 'ft Tlcare 

Mektebi ••1& Ticaret Liıeıi mezunlarmdan bir muhaaebeci alınacaktır. 
Talip olaılann 2s.ıo.g40 tarihine kadar tirketimizin lı baıımdati merke 

dne mBracaatlan iUa olunu~ (10117) 

Taşra için acenta aralll 

Semti 

Brıhçekapı 
İç kısımda 

" 
" 

- . . 

· stanbul Vakıflar · Direktörlüijü ilanları 

Mahallea Cadde ve aokaOı No. Cinai 

Yenlpostahane karşısı Valide hanı 11 Dükkln 
" .. .. •• 12 .. 

,. Dördüncü kat 79 Oda 
MQ " " ., 80 ,, 

Ç , bi ddeU ıcar: Teslimi tannlnden 942 senesi MaY?s sonuna kndnr. 
e.e oflu Altıcddin Tomruk 29 Hane 

Unkepanı Kaı;ap Demirhun Kurak çeşme 5/ 8 
Zeyrek Husnm Bey Çln!U odalar 9 " 
Çarşı " 

Perdahçı han 25 Maıdôp dQkkAn 
Keseciler 69, 67 ,, ,, 

.. .. 
" 55 DükkAn 
.. 57 .. 

Yaldızlı han alt kat 7 Oda 
7 1/2 pa7 dilkkAıı 

Rut.lfye hanında ız Dilıı:kAn 
• " 5 1/2 pay dQkkAn 

Yerucamı avlusu 73/75 Damlalık mahalll 
Cenber 14 Cami avlusunda oda 

" Daya Hatun TıJcılar .. 
Çarp • 

.. 
Celebi o~ı ı Al!eddın" 
Ayvansarıy Knrabq 
Balıkpazan Ahi Celebi 
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• Ramazan: 22 Peqembe 
iftar 17,16 • !~~~-

EiİLAKlŞ. alıcı ve sa~r. 

Teni mtlatedrl tarafmdaa itina De 
tamir ettirilerek teml.s bir nrette b
drn •e wkelı:ler için ftrt taraflı olualr 
açılm11tır. Gelen ınllıteri1er memnun 
olmaktadır. 

SATILIK KERESTE 
YaJ iske1"1 Kanlıca pazar kayıtı J 

l!:yü c iskele yerJ 
P amil Kebiı Kalenderhane DükkAn arkasında arsa 

Fatih Nişanca Bakkal zade cami arsası 
MOddeU icar: Tesl!rnJ tarlhlnden 941 senes· Mayıı sonuna kadar Seneliği 

ı ~ 
o 

en buyük rehberldır. 
Galatasaray Ltsesl karşısı Ne. 

184 Tl"lrfm? • 49011i 
Sıhlıo •• Neırl:ırat M0diir8ı &a.I• UZlılAH 

O:uıudlı.lı "' Nı,arbaı T.L.1.-T4N ltaıbuaı 

Çıtı, 11fmık n htt nevi demir lntut yerine kullanr1mafa elverltli 25 
ne 60 aantim kutrunda yeni çam kütükleri mevcuttur. Sahilde bulunduk
tan yerde teslim ılınmak üzere metre mikibr 30 liradır. Taliplerin 40545 
No. ya telefonla müracaatları. 

Yeni Bahçe Arpa Emini hastahane önünde • Mektı" ve bostan 
MQddeti icar : Teslimi tarlhtqden 94: senesJ Teşrinievvel sonuna kadar 
Yukarıda yazılı mahnller k lnıva verilmek 07.cre l!Ana konmuştur. fsteklil~ ihnle gUnO olan 

940 Çarşamba günü saat 15 c kod-ar Çcnbcrlita~ta İstanbul Vakıflaz BaıınildürlO:ünun Vakıf Akarlar mir.e gelmeleri. 

' ıııo 

(10248) 


