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Mueşal Çakmak. Veyıand'ın Yakın Şark Orduları Bafk 
lkı n Ankaraya yaptıiı ziyaretlerden birinde Generalle 

Maresal, Aniara • 

General Ası 
Gündüz, D .. 
/Jegruta Gitt 

Bulgaristanla Almanya Arasında Yeni Bir 

Anlaıma imza Edildiği Resmen Bildiriliyor 

Lendra, 24 (HUIUlt) -
cephesinde iki kritik nokta 
Biri Mant Ahili '8hMı, 
Arru .. Sonra dilfDıan ild 
tadan da §lddetli tazyik 1 
ve bunlar Belçika ile Sofya, 24 (Hususi) -

Bulgaristanda bugün gençlik 
bayramı kutlanmıştır. Saat 
10 da Aleksandr Nevski 

Bulgar Bapeldli Flloll 

nun cenahlandır. MaDf 
de Almanların Boulo~ 
dıkları haber verildikten 
muharebeni,n şehir d ..... a_..,. 
haricinde devam etüll 
ve bu suretle vaziyet m 
yet içinde kaldı. Fakat 
lar burada Kale'ye dolra 
)•orlar. Arras'ta muharebıf 
detle devam ediyor ve 
lar Somme hattı uıer1D4a 
şiddetli tazyik yapıyor. 
cenaha gelince. Almanlar 
çikanın eenabJDı taıyik 
n gibi Majino'nun eeDı&IUl• 
tazyik ediyorlar. rwı 
YA karp taqikleri bir 
vennedJll halde, BelçlkaJı 
vik etmeleri netice verm 
Almanlar burada iler 
dlrler 
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ltalyadan avdet.eden Iraklı talebe grupu - Paristen gelen genç bir talebemiz arkadaşları arasında - Ankaralı talebeler, Universiteyi dünkü ziyaretleri esnasında .. ~ 

ANAKKALEDE YENİ 
ÇILACAK PANAYIR 

Kadın Yüzünden Çok Feci 
iki Cinayet işlendi 

Belediye Müdürleri Dü~ 
Ankaraya Gittiler. 

acık Panayırı 261--.. ------
yısta Kuruluyor Görele Kazasında ihanete Ujrayan 

Adam, 16 Senelik 
;:') 

----- ==·:·ılMüesse~kiPas 
Af manyaya Yenı 1 Müdafaa Tedbirlerin• 

, (,.AN) - Her se. 
ta olan Ayvacık pa-

geçen sene salgrn halinde 
PP hastalığından dolayı 
ştı. 

sene 21 mayısta Yenice, 26 
da Ayvacık panayırlan
asına Ziraat Vekaletin. 
de edilmiştir. 

panayırların içerisinde en 
olan Ayvacık panay•rı
ayır Gemedere d~nilen 

m kenarında bulumm çeş. 
da kurulmctktadır. 

aeneki panayırın geçen yrl. 
aran daha kala balık ola~ 
diden anlaşıln10ktrı ve 
yeri için müracaatlar ço. 
dır. 

' 
lanyada 

--0---

lsabetile 

Kiıi Öldü 
a, (TAN) - Son günler. 

baya çok şiddetli yağmur 
yor. Hava günlerdenberi 

. Evvelki gün bir y:l-
isabetile Has:ınbahçe ma
de tüccardan Arslan öl. 
. Yarubaşındaki karı~ma 
olmamış, çocuğu ha!if su

,-aralanmıştır. 
yaya bir saat mesafedeki 
yiıne de yıldınm cföşmüş, 
ile iki deve ölmüştür. 

Küçük Memleket 
Haberleri 

MIR - Buradaki çuval ve ka
üıracatçıları bir birlik teşkil 

. Canlı hayvan ihracatçıla
fe)dlde bir birlik kuracak· 

M 1 R - Kızılay Dikili felAket
evvelce tevzi ettiği 72 bin 

bqka yeniden 49.060 lira da
lnıJitır. 

ZM'" - Belediye, Ebed! Şef 
validesi Zübeyde'nin met

-nd\1111 Osman paşa camii ci
gü:r:el bir park yaptırmıştır. 

5 p o R 

UGONKÜ 

1 
1 

in ~ltay ve Altınordusu ~ 
me maçlarını yapmak ü- ı 

tanbula gelmiııtir. Bugün 
stadında saat 15 t.e F"e-J 

e - Altay, 17 de Galata-ı 
- Altınordu oynayacaklar-

ı 

lilerin kendi sahalarında 1 
muvaffakıyetli netice. j 

karşılaşmaların ehemm:. , 
arttırmıştır. 1 

• lerarası Müsabakalar ı 
kiline haricinde Kalan 
arasında tertip edilen ~e

arası müsabakaiarına ya. 
am edilecek ve Taksim 

Şişli, Kurtuluş kar;iüa. 
dır. 

1 
da Petrol Bulundu . --4•--... ,--

Kcrısını Bıçakla 
ihracat Başlıyor ~~~~~~~~.:':;!~c~k 

Nümuneler Tetkik 
için Ankaraya 
Gönderiliyor 1 

Pafamparça Etfi 
Şehrimizde kadın yüzünden i. 

. kt cinayet işlemntştir. Bunlan 

Talimatname, Dün 
Ticaret Dairesine 

Tebliğ Edildi 

fet, tramvay ve elektrik müd~ 
Tayfur Nazım, Sular İdaresi ın 
dürü Ziya ve mezbaha müd'. 
dün akşam Ankaraya gitmiş} 
dir. Belediye müdürleri An 
ra.da muhtelli işlerle meşgul o 
caklardır. 

Görele, (TAN) - Görele Beşiktaş Cinayetı Katili Ahmet bjldiriyoruz: Haliç cinayeti Katili Hüseyin 
Yalovanın Kiriz köyünden Alı-

Kendilerile ticaret ve tedL Müdürler, evvela kendi d • 
lcrine ait bütçe hakkında Dah 
ye Vekaletine izahat verecek! 
bundan başka pasif korunma 
kımından müesseselerinde al 
tedbirler üzerinde alakadarlar 

kazasının Kumyalı mahalle. 
p 1 

met Yücel isminde bırisi Asiye J 

azarlıksız Satış adıı bir kadınla 16 seııeaenbc:ri 
evlidir. 12 yaşında Hü.c;eyin is. 

Kaldırılmıyor minde çocuğu vardır. Geçen 

ltalyaya Fazla . · 
Mal Gidiyor i

l sinde su yoUarı belediye ta. 
rafından tamir ettirilmekte 
iken, Tepeeteği mevkiinde 

i hükumet konağına t~nen 
i 150 metre mesafede ve Ce-

1 nup tarafuıda kesif gaz ko- 1 
kan bir çamura tesadüf ediL i 1 miştir. Bundan haberdar edi. ! 
len kaymakam. belediye reisi 
ve jandarma komutanı ma
hallinde tetkikatta bulun. 
muşlardır. 

Pazarlıksız satış kanununun 
meriyetten kaldırılacağına dair 
çıkan şayialar resm~ıı tekzip e
diliyor. Satılan eşya ve maElde. 
ltrden kıymeti ! üz ltul'Uştan faz
la olanlarına fatura verilmesi ve 
bütün perakende satı~larda mal
lann üzerinde etiket bulundurul. 
ması hakkındaki hüküınl<:?rin tat
bikine başlandığı, belediyelerce 
alakadarlara tebliğ edilmiştir. Ti 
caret Vekaleti teşkilatı ile bek
diyenin bu işte müşte1·ek hare. 
ketleri kararlaştırılmıştır. Takip 
ve teftiş işlerini belediye müfet
tışleri yapacaktır. Fatura vermi
yenlerle etiket koymıyanlar mil.. 
li iktısadı koruma kanunu hüküm 
lerine göre şiddetle cezalandırıla
caklardır. Belediye bilhassa mey
Vfı ve sebze satışlarını muraka
beye başlayacaktır. 

çarplnba günü Hüseyin ögleyin 
eve geldiği zaman annesinin, köy İki gündenberi İtalyaya fazla 
m1ihtan Halitle beraber yatakta mal gö~derilmektedir. Lima~ı~ 
yattıklarını görmüş ve koşa koşa ı za. al~.ı I~lY;an vapuru gelm_ıştir. 
evden çıkarak babasını araınağa lkı gunlu~ ~ihracat yarım mılyon 
başlamıştır. Oğlunun ne yapmr.k luaya balıg olmuştur. 

ye anlaşması olmıyan ve ih
racatımıza döviz vermiyen 
memleketlerle takas esasına 
müsteniden alış veriş yapıl. 
mas~ hakkındaki talimatname 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne 
ve Takas Limitet Şirketine 
tebliğ edifıniştir. Bu memle. 
ketler İspanya, İran, Dani· 
marka ve Almanyadır. 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğü 

bu kararı alakadar ihracatçı. 
fara bildirmiştir. İhracı mem
nu olmıyan veya lisansa tabi 
olan eşya takas esaslarına u
yulmak şartiyle bu memleket. 
lcre de ihraç edilebilecektir. 

Çürük bir kayanın altında • 
sularla karışık petrol sızmak- ı 
ta olduğu görülmüştür. Ga. 
zın sızdığı kayanın civan 30 
santim kadar daha derinleş. ! 
ürilince, sızıntının fazialaştı- ı 
ğı görUlerek yolun tamir işi • 
tatil edilmiş ve şişelere kC\. 1 
nan nümuneler vilayete gön. ! 
derilmiştir. 1 

istediğini pek çabuk anlayan Asi- * Romanyada ticari görüşme
ye hemen eşyalarını toplamış, ilk ler yapan Servet Berkin heyeti
vapurla İstanbula gelmiştir. nin yarın şehrimize avdetı bek. 

Biraz sonra hadiseyi habe.r a. leniyor. Romanya ile görüşmeler 
18.l! Ahmet, perşembe akşamı is. iyi bir şekilde neticelenmiştir. 
tanbula gelmiş ve karısını bul- * Spekülasyon yapanların ta
muş, o geceyi Hati~nh evinde kibine ba§landıktan sonra altın 
geçirmişlerdi_r. Fakat sabahleyin, alıcıları azalmıştır. Fiyatlarda dü 
Asiye her nedense tekrar suratı şüklük görülüyor. 
asmış, aşıkı Halidin bulunduğu 
köye gitmekte ısrar etmiştir. Bu
nun üzerine sabrı Lüken~n. Ah
met bıçağa sarılmış, kadının rast
gele yerlerine vurmağa başlamış
tır. Kadın biraz sonra ölrnüi ise 
de, Ahmet bir türlü hırsıa ala. 
mamış, onun kollarını, bacakla
nnı kesmiş, göğsünü parça parça 
etmiştir. Biraz sonra da Beşiktaş 
merkezine teslim olmuştur. 

Piredeki Demirler 
Amerikan Export Lain 

Ku~panyasının Ekzamioer 
ve Eksministr vapurlariyle Ji. 
mammıza gelmekte olan de· 
mirlerin Pireye çıkarılması 
muhtemeldir. Vilayet ·bu nümuneyi, Ma-

den Tetkik ve Arama Ensti. I 
tüsü müdürlüğüne yollamıs-

1 tır. 
L • .....:._..___ --· ı 

~enç Hukukçular Bugün 
Merasimle And İçecek 

Hukuk Fakültesi talebeleri, bugün saat onda Üniver
site salonlarında büyük bir toplantı yaparak Atatürkle 
İnönünün büstlerine çelenk koyacak, Türk istiklfili için 

İkinci Cinayet 
Haliç Fenerinde, Arnavut so.. 

kağında 1 numaralı evde otııran 
Esma isminde genç bir kız, Hü
s~yin isminde bir geınlci ile ni
şanlıdır. Son günlerde henüz ma. 
lum olmıyan bir sebepten dolayı 
Esma, Hüseyine yüz vermemeğe 
başlamıştır. 

and içeceklerdir. Talebeler Rektör, Dekan ve Profesörle- Evvelki gece Hüseyin nifan11S1-
. . nın evine gelip kapıyı çalmış, aç-

re de bırer buket vereceklerdır. mayınca zorla içeri girmek iste. 
Bu toplantıda RektörCemıl Bilsel bulunan Ankaralı talebeler, dün [ miştir. 
fü· Dekan Ali Fuat Başgil birer Yeşilköy Tohum 1slah istasyonu- Bu sırada Esma kapıyı açmı~, 
nutuk söyliyecektir. Müteakıben, na gitmişlerdir. Halkalı Ziraat ve iki nişanlı arasın1a müthiş bir 
talebeler Taksime gidere!~ Cüm. mE-ktebinde öğle yemeğini yiyen kavga başlamıştır. Hüseyin bu 
huriyet abidesine çelenlt koyacak misafir talebe, saat 16 dR üniver- esnada nişanlılan aytrmak :ste. 
lardır. siteyi gezrni§ ve Rektörün verdi. yen Mustafa isminde birisini bı-

Ankaralı Talebe ği çay ziyafetinde hazır bulun. çakla yaralamıştır. Y clralı, biraz 
Dört gündenberi şehrimızde muştur. sonra ölmüştür. 

Çeşmede Yakalananlar 
İzmir 24 (Tan Muhabirinden)
Çeşmede kara sularımızda Ele. 
ni isim1i gemilerile balık avlar. 
larken yakalanan altı Yunanlı 
Çeşmeye getirilmiştir. 

i Demirlerin doğruca limanı. 
İ mıza getirilmesi temin olun. 
i muştur. :·-·········----... ·------, .. 

Avrupa Trenleri Ba9ai 
Nakliyatı Tahdit Edildi 

Harp vaziyeti kara nakliyatı üzerinde de mühim bir 
tesir yapmıştır. Avrupa trenlerile evvelce Şimali Fransa
ya kadar yapılan bagaj eşyası nakliyatı tahdit edilmiş, 
italyadan ilerisi için ewa kabul olunmaması hususunda 
şimendifer idarelerine emir verilmiştir. 

Gelen Iraklı Talebeler fayısile, Irak hükiimetind~n al. 
Irak hükumeti taraflndan gü. dıkları emir üzerine tahsillerini 

zel sanatlar için İtalyaya tahsile yarıda bırakarak geri dönmekte 
gönderilen beş talebeu~n mürek- olduklarını, İstanbuldan trans.it 
kep bir grup, dünkü konvansi- geçerek Toros ekspresi!e Bağda-
yonelle şehrimize gelmiştir. da gideceklerini söylemişlerdir. 1 

Bu talebeler, bir muharririmL İraklı talebeler arasında genç 
ze, Avrupadaki harp vaziyeti do- bir kız da bulunmaktadır. 

temas e~eklerdir. 
* Sürpagop mezarlığı.nın 

kısmındaki arsalar, patrikhan 
terkedi'hnişti. İmar pl8J1ıf\a' g 
Dağcılık klübünün köşesind 

gazhaneye inecek olan büyük c 
denin de genişletilmesi laztm 
diğinden patrikhaneye bırakı 
olan kısımların istimlak edilrn 
zarureti hasıl olmuştur. Fiy 
patrikhaneye tebliğ edilmiştir· 

*Üsküdar - Kadıköy tr 
vaylan işletmeleri umumi h~ 
yakında toplanarak idarenin 
ziyetini tetkik ve ta:ifiye ed 
tir. İdarenin hali hazır vaziy 
f uliyetine devam edemiy 
ar.laşılmıştır. Borçlulann tal 
üzerine emlakinin satışa çık 
ması kararlaştırılmıştr. 

Şeker Fiyatlarına Yenid 
Zam Yapılmıyacak 

1 Hazirandan itibaren bazo 
gilere yapılacak zamlar arasın 
şeker istihlak resmi 7 kuruş 11 

tmlacaktır. Bu münasebetle 
ker fiyatlarının yeniden 7 kur 
yükseleceği hakkında piyasa 
bazı şayialar çıkmıştır. Şeker 
keti nezdinde yaptığımız talık . 
neticesinde şeker fiyatlarıntn, 
tihliık: resmine yeni yapılacak 
zam dolayısile yükselm1yeceği 
istihlak resmi farkının bun 
evvel yapılmış olan 10 kuruj 
dan alınacağı anlaşılmıştır. 

31 Mayısta İcrada Tahsilit .,, 
Tediyat Yapılmıyacak 

lataftbul C. MOddelumumtllll" 
939 mall yılının bitmesi ve hes 
umumiyenin 940 defterine devri 
etmesine binaen İstanbul icra 
hasebesi, Mayısın 31 inci cuma 
Haziranın 1 nci cumartesi ve 3 
dl pazartesi günleri tahsilit ve 
diyat yapmıyacaktır. 

ÖLÜM HABERLEll 

ÖLÜM 
Evkaf Nazırı Merhum Gallp ~ 

1 Hafidi ve Şurayi De\ let Malive 
1 resi Reisi Merhum Cemal o ıu· 

1 
riciye Vektıletl İshhbarat Şefl!ıtın 
mütekait Şakir Cem!l Balisot V 

1 etmiştir. Cemızesi yarınki Pazar 

~+_ ,, : 1 nü Şişli Halaskar Gazi cadde . 
~ ""~ j (332) No. lu Sırmalı Apartımanı 
~ ~!"*' f. saat 1 l de kaldırılarak Teşvflt 

• ~\~ I.! ~ :.'-1. j Camiinde öğle namazı kılındılt 
" "' ;~ • 1 sonra Kabat.aş'a indirilecek ve 

· · - · -· ·· • 1 susi vapurla Kadıktlyüne nakq ,,. 

Hava kurumunun dün Ankarada yaptığı gösteriler çok muvaffakıyetli olmuştur. Resimler, Başvekilimizi nümayişleri takip ederken göstermekte, :.!~~s:~1~nakö:er~:;~~~~~~~~tck~ 
Atatürkün kabrine konulan çelengi ve tayyarelerin uçuşlarını t.esbit etmektedir. rahmet eyliye. 
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'iahametle 

Mücadele 
Yaza,,: ö. Rıza DOGRUL 

M üttefiklerin giriştikleri bü. 

TAN 

Eski Vergi 

Borçları 

Yazan: 

.. .. 

B ir gii<;liiğiimüz ,. 

hunu itiraf etmeli~ iz 
yük mücadele devam edi. 

Yor \'e müttefikler vahametten 
kurtulmak için en biiyük gay. 
teti gösteri~·orla.r. Fakat bugün 
de \•alıametin azaldığı söylene. 
'nez. Bilfikis müttefiklerin kcn. 
dilen, daima hakiki \·azi:oretleri. 
tıi anlatmı~·a ehemmiyet ~erdik
leri icin \•ahanıetin de,·am etti. 

1 

\'ergisi olursa olsun mi.ı 
bir tiirlii borcundan tl"hriy 
meyiz. Bir gün gitseniz d 

... .... , 
~ınj itiraf etmekte tereddüt et. 
ın· 1Yorlar. ı 

Vahameti iti.raf etmek. en isa. 
h~tli harekettir. Çünkü bu şe. 
k'.lde hareket edenler, kendileri. 
Ilı aldatmadJklarını, ve kimseyi 
de aldatmak istemediklerini gös. 
terllliş olurlar. Daima hakikatle 
karşılaşmak, vaziyetin icapları
na göre hareket edebilmek için 
aldanmaktan ve aldatmaktan ko
ttınn:ıak lazımdır. Bu sayede isa. 
betü tedbirlere müracaata, her. 
kese ifa edeceği vazifenin cid. 
diyetini anlatmıya ve vazifenin 
hakkından gelmek için en büyük 
g•neti isteme~e imkan hasıl o. 
l "' il?. 

Almanlar tarafından talırip olu11an Loul'airı 
şehrinde 1 ngiliz tankları 

iNGİLTEREDE 
--o-

Tevkifler ve 
Tedbirler 
Arttı rıh yor 

lngiliz askeri Louvain caddelerinde 
istiralıat ediyor 

Fransız motörize kuıTctlcri 
Belçika köylerinde 

HAVA MİTİNGİ 
- - o--

tahsil uhcsinc: 
- Efcncfon! Ben im l"e 

horcum 'aro;a hir m"slini d 
, ("reyim. B a na lıu tarihe 
hir bir horrum olmadığına 

hir 'e ika ,·eriniz! 
Dest•nİT. kabul etmezler. 

) ine itiraf etmeli~ İ:t. Ka' 
mıza, tahsildarlarımıza 'e 
ettiğimiz paraların defterle 
yıkı vcçhile geçtiğine emin 
liz. Bu emniyetshlik her m 
ru kendisini rniidafnaya ,. 
kellefe yiiklenmiyc yol aça 

Hatta El·kaf İdaresinin v 
makbuzlar da lastik miihiirl 
~ılını~ \'C idarenin e ki bo 
istemek hakkını muhafaza e 
ne cfair bir ibare bile ' 
Çünkü miikellefler borç 
\"erdikçe makbuz alırlar '\e 
tık :yolu odur ki: eski borç d 
ken yenisi tahsil edilemez. 

Yoksa vaziyeti iyi göstermek 
feei sürprizlere yol açaT ve bu Londra, 24 (Hususi) - İngil
lecj sürprizler manevi kuvveti tere hükılmeti yeni fevkalade sa. 

ltalyan Matbuatı "ltalya, 
Gayelerini Elde Etmek için 
Harbe Girecektir.. Diyor 

Dün Bir Keçi 
Paraşütle 

Atlama Yaptı 
Bu bö,lcdir. B<iyle gel 

Ankara, 24 (Hususi) - Tü1k maalesef. hala c~a bövle gitm 
Hava kurumu 7 inci kurultaymın 1 dir. Bir tahsil ~ubesinden se 

Daha Tirana Gittiler toplantısı münasebetile bugün E. borcunu temizlemek isti~e ~1 ~kal'. ıruı1yetıerini kullanmakta ve Kont Cianodan Sonra iki italvan Nazırı 
11 Fakat hakikatin yüzü ekşi de memleketin insan ve tasısat kud- • 

~Isa, insanın ancak enerjisi~i retini seferber etmektedir. Bütün Roma, 24 (Husu!i) - Bugün t. 
6 lı~n:ıçılar ve manevi kuvvetlerı- fabrikalar ne işlerle meşgul oJ - ı talyanın Cihan Harbine girişinin 

timesuttaki tayyare meydanır.da bir miikelld yoktur ki, sa 
mir, kömür, petrol neft bulundu- büyük bir hava mitingi yapıl- dan. haliyeden hulasa hir 
ğu , ye bi.ıtün bunların istismarı 1 mıştır. tezadından dcl:ıyı ı:ubc ile i 1 h~_zlan~ırır. duğunu, kaç işçi kullandtğını, :1e- 24 üncü senesi münasebetile Ro. 

k d'~uttefıkler de bunu n~zaT~ ler istihsal ettiğini hükı'.mıcte bil- mada nümayişler tertip edil!lliş, 
t~ kate alarak, dai~.a hakık~tı diriyor. Hükumet bütün bu faa- 1 nutuklar söylenmiş ve ga,zetelcr 
l Ylernekte ve ona gore tedbır- , livetleri idare edecek ve memle- tarafından neşriyat yapılm ıştır. 
e~ al~ak~_adır.. .. e k~t müdafaasını temin için kulla- İtalyan radyosu dün akşam h.ı 

ile bir taraftan İtalyanın , diğer Basvekil. vckil1er, Parti Genel haline dii!!mesin. 
taraftan Arnavutluğun müstefit Sekr~teri ile mebuslar, kurultay Bu sene borcunuzu temi 
olacağı anlaşılmaktadır. delegeleri, Milli l\Iüd.ıfaa crkam ğinizi zannederken gt"lecek 

tice u_gunku vazıye~e gore d~, n - nacaktır. münasebetle yaptığı neşriyatta 
Yı beklemek lazım gehyor. o·g· er taraftan hüktımet mem- İtalyanın Akdenizde rieniz yolla-

n ki k · ·· t" F kat 1 

Ciano, yeni yolları, hastanele- ve kalabalık bir h a lk ktitlesı bu sabıkadan bir takım horçl 
ri ve mektepleri de gezmiş ve Ti-ı teozahüratta hazır bu~uıunuşl::ır. çıktığını g<irür. sorarsınız: 
randa modern bir gazete tesisine dır. _ 932 den e' velki borcla 
d~ karar verm~ştir. Bu. maksatla 1 Dört saat devam Pden miting- dır. Derler. 
Tıranda son sıstem bır ma~b~a de havacılarımız piarıo.-lerle, Sekiz. on sene e'' ''<'lki 
kurulacak ve Arnavutça yenı hır muhtelif tipte tek •; e çift mo- makbuzlarım da saklanuş 

011d e eme gerçı guç ur. 8 lcket dahilinde herhangi bir te- rmın kapanmasına nrtık taham. 
•n ha~ka çue yoktur. şevvüşe meydan ve imkan bırak- mül edemiyeceğini, bıı vesile :;e 

~evkalade Tedbirler : mamak için muzır saydığı u~s~.r- bir defa daha tekrar ettiğini söy
ları tevkife devam ediyor. Buyuk lemiştir. 

gazete çıkarılacaktır. törlü tayyarelerle uçuşlar yap. miikellcf az bulunur ye e~cr 
Kont Ciano'nun Balkan sey~- mışlardır. Bu arada akrobati!i ha

hati münasebetiyle İtalyanın hır reketler ve parasütçü!crin toplu 
Balkan devleti sıfatiyle bütün atlama gösterilerl ve file? uçuşla
Balkan devletleriyle dostluk ve rı alaka ile takip edilmi'"itk 

J ngiltere ile Fransa fevkala Harp sırasında Amerikada~.ı Al. Giornale d'İtalia. gazetesi . bir 
man casuslarının şefi olar. yuzba. başmakalesinde (Cıh.m Harbınde 
şı Witby bugün tevkil olu?du.Bu harbe niçin girdik?> sualine şu 
zat lngilterede ikamet ediyor ve cevabı veriyor: 
tn~liz tabiiyetine geçmcK için - Biz Ciran Harbine üç sebep
de müracaat etmiş bu!.unuyordu. le girdik: Birincisi, hudutlarımı. 
İrlanda Cümhuriyetçileri de zın selametini temin, ikincis i faz_ 

Tevki( Ediliyor la nüfusumuza arazi t em ini. ü-
Belfasta polisler bugün. gayri çüncüsü Akdeniz yollarının ı.er. 1 

kanuni bir teşekkül olan Irlanda bestisinin istihsali idi. Bugün de ' 
Cümhuriyet o~dusu ~zalarını.n ~v gayelerimiz değişmemiştir . Ylm. • • 

ıyı komşuluk m~nasebet~e':.ini Mitingin sürprizli bir gösterisi 
idameden başka bır şey duşu~- d bir keçinin 100 metreye ya. 
mcdiği anlatılma~ta. ~e seyahatı_n k~n bir irtifadan parasiıtle atılışı 
bu maksadı temın ıçın yapıldıgı l a· . k d r· l r bu gi .. 1 kt d ' o muştur. ıı ço e a a , • sov enme e ır. • .. . 

·Bugün İtalyan Nafia ve M~a- ı bi atlayı~lard~ unsıyet peyda et-
rif Nazırları da tayyare ile Ti. miş olan keç~ bu. ~efa muvaifa-
rana gitmişlerdir. kıyetle yere ınmıştır. 

de tedbirler almıya de
\>.11ll\ ediyorlar. İrİgilterede fa. 
Şıstter tevkif olunuyor. Frans~ 
d, da bozgunculuğa imkan ver. 
llıeınek için kati tedbirler. alını. 
~11l'. Bu tedbirlerin hedefı, da. 
~ili emniyeti sağlamlamak, Be. 
4111ci Kolon faaliyetine karşı gel. 
lııeıt, sabotaj ajanlarının faali. 
~tli1te imkan vermemek, elha. 
•ı] tephe gerisinde her hangi te. 
fe\·vilsün vukuuna meydan ver. 
llı.ell\cktir. 
t" İngilterede büti.in halkın, bü
tUtı hak ve hürriyetlerini devle
t~ devrettikleri sırada, dahilde 

lerinde taharrıyat ıcra etmışt.ır. isteklerimiz bundan ibarettir. Bu ı Mussolını 
Resmi tafsilat m:vc:.ıt .ol~amak. gayelerin tahakkuku için İtalya raz; temin etmek ve Akdeniz yol
la beraber asgarı 20 kışının . ~~- yine harbe girecektir. Londra larının serbestisini mümkün Kıl
miserliğe götürüldüğü bildmlı- paktı, bunun için yapılmış, ve İ- maktan ibarettir. 

Harp Malfılleri de HaT.ırmış Milli Şefe Tazim 
Harp malulleri milli cemiyeti T . Hava kurumu yet.l inci k:ırul 

icra komitesi,. Romada toplana. tayına vilayetı:rden .gelen. dele. 
rak, bir takrir kabul etmiştir. Bu gclerden kura ıle se1;;1lcn bır he
takrirde harp mallıllerinin ev. yet T. Haya Kurumu başkanının 
vele~ vahim anlarda yaptıkları reisliğinde bugün kurultayın ta. 
gibi, bugün de harbin ön safında zim ve bağlılık duyguiarının arı.ı 
bulunmak arzusunda oldukları için Reisicümhur İsmet İnönü ta. 

yor. talya bu yüzden iki s~ne harp et- Bu gayelerin tahakkuku için İ-

Qlt • kA , takım teşevvüşlere ım a~ 
~l'tn:ıeınek, hükumetin en bellı 
~ llşlı vazifesidir. İngiltere v_e 
, tansa hükumetleri de bu vazı

Bu tetkikat neticesinde Lon. mişti. N.eticede sulh, Londra pak: l talya yine harbe girecektir. 
dranın muhtelif mahallelerinin tını teyıt ve Versa-'! m~ahedesı İtalyan milleti hür yaşamak 
bazı evleri ziyaret edılmlş ve ba- müsavat ve adalet~ temın etme- ve deniz yollannın hüriryetini 
zı kimseler faaliyetleri hakkında eli. İtalya, Akdenızde mahpus temin etmek için harbe hazırdır. 
isticvaba tabi tutulmuştur. Bt~n- kaldı ve Avrupa em~ryalizm si- HarekeT saatini Duçe tayin ede
lardan bazısı yeni tahkikata ın- yasetine kurban oldu. Neticede, cektir. Millet Duçenin emrini 
tizaren serbest bırakdmamı~tı:. Versay, bugünkü harbi hazula- ı •Pk l <>rrı "'ktcdir. Bu emri bekler-

beyan edilmektedir. nıfından kabul buy~tru !muş tur . 
Mussolini Nutuk Söyliyecck Milli Şef kurultayın cahsmc.-

(e~· 

e .ı 1 Yapıyorlar. 

lt~ ~ısırda · 
r~. J.! ısırda da hükumet emniyet 

-" tedbirleri almıya devam 
l?' ~d· 

Resmen bildirildiğine göre, Ir- maktan başka bir işe yaramadı. ken harbe hazırlanmaktadır. 
landa cümhuriyet ord~tsu mensup Bizim Cihan Harbine girmek- Kont Ciano bugün Tiranadan 
}arından 76 kişi tevkif olunmuş- le gözettiğimiz gayeler bugün de İşkodraya giderek senede 6.000 
tur. değişmemiştir. Yine istedikleri- ton bakır veren madenleri ziya. 

miz, hudutlarımızın selametini ret Ptmistir. Bu münasebetle Ar
Harbe korumak, fazla nüfu~umu7a a. navutlukta bakırdan başka de-

Mus~ol~ni pa~ar ~ünü~ bir asır. !arından çok memnun oldukları. 
danberı zıraat ışlerıle ugraşan ve nı sclfım ve sevgilerinin kurults-
bu suretle "toprağa sadık,, un- . • _ . . . 

1 1 ·ı 1 d " 1 ya ıblagını bıldırmıslcr ve mu-
vanını a mış o an aı e ere ıp O- . • - . 

la kt. D nı·n bu vaffakıyet dılemışlerdır. m.a r verece ır. uçe 
münasebetle hale uygun mahi. 
yettc birkaç söz söylemesi varit İngUtere Ue Olan 

Ticaret ~1uahedesi 

Dün Tasdik Ed;~di 

1l'or. Akdenizde emniyet sar-
•tld ır... k .. .k d ~· lt;ı takdirde, Mısır ço mu- Amerı a a 

et 'l>t bir vaziyetle karşılaşabile-
:::ıd beğ1 için, Mısır hiikôme.ti, bi~- Girmek Temayülleri 
att llssa. Beşinci Kolon faalıyetlerı. 

tıe llıani olmak için şimdiden ha. G•+t•k Artıyor 
rıl ~rlanınaktadır. Mısır hükômeti, 5 1 çe 
ııdi ~:trıleketin bütün muvasalasını, Nevyork; 24 (A.A.) - ~irl~şi~ 
şif d UUin köprülerini, tayyare meY- Amerikada çok ileri gelmış 28 kı

i.J'D trıJarını ve bunlara benzer ha- şilik bir proteston grupu tarafın. 
, ı: f:ti kıymeti haiz bütün nokta- dan neşredilen bir ~yannamcde 

1ı tıı tlltı, bunlan müdaf~aya . m.e- şunla; söylen~e~t~dır: .. 
• <' il llr kuvvetlere tevdı etmışhr. Amerika içın ınfıratçlık polıtı. 
dgı t ll kuvvetlere kar~ı gelnıeğe k devam etmiye mi, yoksa 
~ d~Şebhüs edenler derhal imha e- A~:.:ı~~ tehlikesi karşısmda büttin 

•leceklerdir. kuvvetile çaı-pışan milletlere bu 
h l\ttsır hükumeti süphe yok ki, .. .. durduracak yardı:nı 
~ lı. tedbirleri almakla isabet edi. tecavuzu karar verecek an ar. ı 
· l)t \'e korkulu rüya görmekten yapmıy~ mı . . 
1 e . tt" tık hulul etmıştır. '• ' uyanık kalmayı tcrcıh c ı- . 
~•tıi ·· t . Amerikada lnfıal Artıyor 

l\ gos erıyor. ~ . .. h rreisi Hoover 'da 
" lısır zabıtasının uyanıkhgı, Eskı cum u k . 
"lıtı · · ı · . tuk ·rat edere?k demo rası\1 an propaganda servıs erıne bu nu . ı 1 t hl 'k e 
l'ıı t gizli bir telsiz verici cihazını yi tehdıt etmekte o. aı:ı : .. ı ey 
1)\ el>dana cıkarmasile göze çarp- işe; ret etmiş ve demJ§~ır ~t 

1 
n 

'ktadır. ~ Bu da Alman propa-, "Her gün Vl \ ua ?:•me el ol a. 
d " asına karşı açılacak muca- · facıalar, ızım • . 1 
t'"d .. ı . b" · dahılı mese e erı- ı 
tlerıin çok geniş olması lazım mizle meşgul olmamıza manı C'k-
~cliğini gösteriyor. maktadır. Sulh ~alin~e.~:-şı~:ln~ 
~ ta olan milletlerın ıstı a -

h . f ekildiğini ve kadınlaıl::ı 
lran Şehinşah• 
Seyahate Çıktı 

!;) 't\ı.hran 24 (Hususi) - İran 
'l'ii!h· ' 
l~r· •nşahı Rıza Pehlevi Hazret. 
ıı 1 bugün maiyetlerinde bazı 
l~~larla birlikte Şimal vilayet
~1 teftiş için seyahate çıkmış · 

11'. 

r:C:~ar~n vahşiyane öldür~ld~k 
lerini öğrendiğimiz zaman ınfıa-
limiz artıyor." ' 

"Amerika Nazilere Harp 
ilan Etmelidir,, 

1913 ten 1916 senesine kadar 
Reisicümhur Wilson zamanında 
Harbiye Nazır Muavinliği yapmış 
olan B. Henry Breckenbridge, 
söylediği bir nuukta demiştir ki.: 

S. Hoar Madrit Sefiri "Amerika Birleşik Devletlerı-
' londra 24 (Hususi) _ Cham. nin, emniyetini tehdit eden insa
~la la.in kabinesinde son olarak niyet düşmanı N8zile re harp 

;; ıı:ı "a Nazın bulunan Sir Sa- ilan eylemesi. la~ımdır.. . . 
~~el lioar, ingilterenir Madrit Fransa ve Ingılter.enın :ahrı~ı, 
\i ı.ı~ l.İ.k Elçiliğine tayin.n'>dilmiş- Amerikanın mevcudıyetinı ve ı!-

t', tiklalini tehlikeye koyacaktır. 

görülmektedir. 

HADİSELERiN iÇYOZO 
• 

• 

Yu1ıanlıların, bilhassa Türk dostla
rına karşı bağlılıkları, hergün biraz 
daha tebarüz etmektedir: 1 1'1 ayısta 
tesit edilen Ortodoks Paskalyasında, 
halk, Türk Serafethanesi önünde, 
dostane rıümayişler yapmıştır. 

• • 
Balkanlarda, bu yıl. -kJşın uzun sürmesi, 
, .e bir çok memleketlerde müstahsillerin 
oı·du hizmetine alınmaları yüzünden
mahsul kıt olmuştur. Geçen yıllardan art. 
tırılmış stok erzak ta yoktur. Yugoslavya, 
Romanyanın son mısır, buğday, stokunu 
satın almak üzere müzakerelere girişmiş. 
tir. Fakat Rumenler, başlarına bir felaket 
gelmesini muhtemel gördükleri şu günler
d.!, bu stoku muhafaza etmeyi satmıya 

miirercah bulmaktadırlar. 

• • ait Balkanlardan, tabii ahvalde bir hay-

• 

li zahire satın almak mecburiyetiT1de 
olan Almanya, bu sene hiçbir şey te
mirı edemiyecektir. Bugün bu i.'ji, 
kuvvetle de başaramaz. Alma11 ordu
su bu memleketler üzerine yürüse bi
le, orada yiyecek bir şey bulamıya
caktır: Çünkü Balkan memleketle
rinin zahire ambarları bu yıl boştur. 

• • 
Son g-i.inlerde, Almanyaclan İtal~· a~·a. tiir • 

car, ~azctcci. ta lehe gibi sıCaLla da al .. ın 
eden seyyahların sayısı gittikçe artmakta-

• 

• 

dıt. Italyan resmi mahafilin bu akını 
anormal bulmadığını söylemesine rağ
men, vaziyet şayanı dikkat görülmekte. 
dir. Vakıa, bu Almanların orada, başka 
yerlerde olduğu gibi Nazi propagandası 
yapacakları umulmuyor. Onların, Beşinci 
Koloıı'un Norveçte gördüğü işi başarmak
la miikellef bulundukları da sanılmıyor. 
Söylenildiğine göre, bu seyyah Almanlar 
itaİvada bir harp propagandası yapacak 
ve İtalyan milletini, Almanya ile birlikte 
bir an evvel ateşe atılmıya sürüklemiyc 

çabalıyacaktır. 

• • 
Almanlar, Garp cephesindeki taar-
ruzlarına başlm·larken, bugün gör
dükleri kadar şiddetli bir mukave
metle karşılaşacaklarım ummuyor
lar, bütün kuvvetlerlle saldırdıkları 
için, karşılaşacakları her mukaı:eme
ti, bugünkiinden çok dalıa kolaylıkla 
yıkabileceklerini ümit ediyorlardı. 
Şimdi ise, ayni iddialara inanmak 
lazımgelirse, bu hesabın yanlış çık
ması, bugün Alman erkamlzarbiyesi
ni müşkül vaziyete sokmuştur. 

• • 
Fransada, bütün Fransızlar ve Fransada 

,·asamakta bulunan ecnebiler. ellerindeki . ~ 

hiitün alim para1arı, YC C-"ı~ arı , (:l0) llazİ. 

ran tarihine k:::tlar Fransa Bankasına ya

tırınıya mecbur edilmi~l<'l'dir. 

Ankara, 24 (A.A .) - Büyük 
Millet Meclisi bugün Şemsettin 
Günaltayın Başkanlığında top. 
lanmıstır. 
Ruz~ameye geçilirken söz alan 

Maliye Vekili Fuat Ağralı ruzna. 
nıede bulunan kazanç ve mua
mele yergilerine ait kanunların 
bütçe müzakerelerinden önce çı. 
karılması zarureti dolayısile bun 
ların müstaceliye t karariyle mü
zakeresini istemiş ve bu talep ka
bul olunmuştur. 

Milli Müdafaa Encümeni Reisi 
Kazım'ın da Milli Müdafaa Ve. 
kaletinin müstacel inşaatı için 
Meclise tevdi edilmiş bulunan 
layihanın havale edilmiş olduğu 
encümenlerce seçilecek azadan 
mürekkep muhtelit bir encümen 
tarafından müzakere edilmesini 
milli müdafaa encümeni adına ta 
ı~p etmiş ve bu talep de kabul e
dilmistir. 

Tü;kiye ve İngiltere ticaret ve 
tediye anlasmasının tasdikine ait 
kanunun müzakeresi miinasebe
tile ileri sürülen bir mütaleaya 
ticaret vekili Nazmi Topçuoğlu 
kArşılık olarak verdiği izahatta 
Tnl?'iltereye yapılan ihracata mu
kabil alınacak serbest dövizin 
miktariyle İngiltere ve impara.. 
torluğun diğer aksamında yapı

lacak ithalat miktarları hakkın. 
da izahat vermiş ve bu karşılık
l! muamelenin bugünkü ahval 
ve şerait altındaki seyrine na_ 
zaran bir para t erakümü mev. 
zun bahis olamıyacağını işaret 
eylemiştir. 

Bu izahatı müteak~ an1aşma. 

kınııı m iidafaa edemez, \ e 
vermi~ oldıığ'unuzıı ispat ede 
seniz hu para~·ı da sizden 
ı;atır alırlar. 

Bu eski borç tahs"line sıkı 
mek işi bilhassa, bo sene t 
edilememiş olan \'ergilerin 
ruru zamana uğraması \'C b 
rı miiruru zamana uğratanla 
tahsil edilmesi hakkmdak 
nundan sonra bir kat daha !l 

peyda etıni~tir. 
Memur da haklıdır. Esk 

yıtların noksanı olarak açı 
rünen bir borcu Hazirana k 
tahsile teşcbbiis etmezse ma 
dan keserler. Onun icin, yo 
rası , bina vergisi, \'eraset h 
ne ki tahsil edilmemi;: gö 
vorsa hir kalemde bu parala 
ter. İhbarname gönderir 1 
korar ve miimkiin olursa 
de t"der. 

Lakin miikellef 
Mesela bir yol pnrası mak 
kaç sene !>aklanır? 1\aç sene 
lanmalıdır? 

İn,.an M~\·gili~inin fotoırraf 
l>ile bir iki seneden fa:7.la ko~ 
da saklamaz \ ' C ni•rn,,·ct ,·er 
vermiş olan miikel!ef 'k' ld 
) ıtlarmdan miitcmadi bir se 
.,iiphe mi etmeli. nıiikt>llcf·~ 

ifa etmi~ c-lmasından miih.'\l 
istirahati mutlakn makhm:l 
'astıf~ının altına kovmak su 
le mi tahtı temine almalıdır? 
le yol parası. kazanç falan 
a)· lıkla miistahdeın olanların 

lı~tıkları miicsseselerce k 
mekte olan ,·ergiler için e 
takip etmekte ne derecf'\'c k 
isahet olduğu ca)·i sualdir. 

Bir devlet memurunu iki • 
he~ sene e\ velki kazanç. buh 
mm·azcnc \'ergilcrinden do 
nasıl sıkıştırmıyorlarsa. u 
damı ~·ol parasından dola 
takip etmemek gerektir. ÇÜ 
herkes bilir ki bu paraları da 
hklardan keserler . 

Lakin bunları kime anla 
nız? Mükellefleri eski borçla 
dan dolayı muttasıl tartakla 
mak için devletin vazettiği m 
nı zaman onların daha fazla 
hnlma ına sebep olursa b 
§Üphesiz kanuna değil, tatbik 
ait bir özür telakki eder, du 
mesi temennisini böylece bur 
yazarız. Elden başka ne geli~ 

nın tasdikine ait kanun kabu 
dilmiştir. 

Bundan sonra m.üzake 
geçilen muamele vergisi ha 
daki kanun layihası üzerinde 
zı hatiplerin noktai nazarlan 
lenmiş ve maddelere gecil 
layihanın yetmisinci madd~ 
kadar müzakeresi ikmal cd 
tir. 

Meclis pazartesi 
11acaktır. 
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• Geçlik 

...... Bayramı 

Bir Harp Deva 

RESMi HARP TEBLiGLERİ 



1 lfıne 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

Ecnebi 

2800 Kr. 
1600 " 

800 .. 

300 " 

'daşlar tarafından ke
etle söylenilen baha. 
nıübalağah sözler, tel
kalmıya müstait ya. 

Cafil kiınselerin mane
~lhll· ıde hiç te mila'bet bir 
~tınaz. Nitekim.._. Alman. 

llllu hesap ettikleri ~ 
~nci Kolon,, adını -.er. 

fe§kilatlannda çalıpnla
., 7erl~klerl yerlerde 
palavralar savurmaya 

et.rnişlerdir: Harp başlar 
gizlemiş bulunduldan 
rını giyerek halk ara. 

flııen panik yaratmıya, ve 
~ili koyunlarında bir yı. 

beslemiş olan zavallı 
arkadan ve içten vur

enen "Beşinci Kolon,, 
harp başlamadan evvelki 

L~ de o milletin manevi. 
qnıirmektir: Yukandaki 

lan aafiyeUe savuan
nce, onlu da farkına 
"Beşinci Kolon,, a fah-

laa olmuş gibidirler. Bu. 
•Q,_içiadir ki, Yunanla 

eti, halk arasında mu
nıüteallik münakaşala. 
e inj bile yasak etmiş
kuvvetimizden de, her 

karşı aldığımız tedbirle. 
etinden de emin bulan
ı.._ için, o derece ileriye 
~ gonnüyorwı. Fa. 
rağmen, hallpmızın ko

blraz daha dikkatli 
nı temenni etmemek 

en gelmiyor. ÇUnkü u. 
il ki, neticesi hakkın. 
en biç bir şey söyliye-

ı.... • bu yeni harpten ev. 
.... tün utllilarda, Alman 
1lıı en korkunç kuvveti, 

dakilerin zaafı idi. Ve 
hu yeni harpte şimdi. 

.. ~ide ettiği şüpheli neti-
~la vaktiyle Polonyayı 
~ .... içinde ezişinia karşı. 

rde uyandırıdılı ma. 
bya borçludu: "Be

ıı,,1111 vazifesini hiç far. 
•dan kolaylaıtıran saf.. 
' ağıdarmı 8f1Dadan 

hakikati difODsünler! 

• 
Musikişinaslar ( !) 

.Belçikadan lnpltereye nakledilen Belçikalı çocuklardan bir grup 

TA l'f 

Alman istilasından kurtulmak için yollara do"külen b:r aile .• 

Yazan: Sevim SERTEL 

Eski Dostlar Buluıtu • iyi ki Gazete 
Bakmıı • Top ve Yeni Prenses • 

ikizlerin Baıına Gelenler 
Eski Dostlar Buluştu İkizlerin Başına Geleni 

80LOAN aA6A: 
1 - İçilir - Ayak 2 - Mef)ıur 

roman - Genif detfl S - K 
Büyük bahçe 4 - lcra .. A7ak 
5 - Dahi - Kay 6 - Bir tasın* 
Bir J)e7gamber 7 - Uç • Bir 
8 - Genit delil - Bir nakil 
tan 9 - Genitlik - Memlels .. 
7et - Kabahat 

YUKARDAN AfA61: 
1 - Bir artlst1ın1z • lçmae ;a 

lsnat • Daman hatırlatır 3 -
Pilllik t - Marmarada birkaO 
var - An 5 - Nota - lstlda • 
zımdır • Bir renk 1 - I>emlr"9. 
kaeakta olur • Erkek 7 - 1Jabl -
vll17eUıniz 8 - ~lr l'ranm 
Bir jpret sıfata 9 - HqM -
~ var 

• D'CNKO BULMAÇ 
ffAl.I.l!l)tulİŞ Şm.l 

80LDAN aA6A: 
1 - M Dtemadl 2 - Netice 

Al • Kecll 4 - Ray • Re • 81 
Abad • Tay 1 - Vaka • AN 
Ada • 8 • la 1 - Na • Lal• 
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MUHTEREM HALKIMIZIN YÜKSEK GÖRÜSLERiNE 
1 

Bugünkü piyasa vaziyetlerine rağmen eski satış fiatlarını muhafaza eden müessesemiz ıubelerinde 

Yüksek Evsafı Haiz Mevsimlik Zarif ve Zengin Çeşitli 

K s 
METRESi: • • 1 5 .• , ., 6. 

1 6.50, 6.75 L i R A ·Y A SATILMAKTADIR • 

SOMER BANK YERLi MALLAR PAZARLARI MÜESSESESi 
~ Şubeleri : lstanbul - Beyoğlu - Kadıköy • Ankara - lzmir • Adana ve Mersin 

Güzel 

Olmak 
• • 
lçın 

Her $eyden evvel 
ıhhatli ve parlak bir 

tene, lekesiz ve düzgün 
bir cilde malii.; olmak 
lazımdır. 

K 

Pert v 

40 senelik bir tecrube ınah "lulu olnn KREM PERTEV, tertip 
ve yapılış tarzındnki incel ik dolayısile, tenin razla yıığlanma
!flnıı mtlni olur. Yağsız olar&k husıı~t tüp ve va7.0larda ::.atılır 

.ı-----------------, 
skeri Ortaokuluna 
T edebe Ahnıyor 

1 - Konya askeri orta okulunun her uc ıanıfına da önümihd,.ki F.y· 
u bırıncı gunü başlıyı:ıcak 940 : 941 ders yılı İçın talebe alınacaktır. 

2 - istekli talebenin Turk ırkından o1ma~r. ftenaıııinin ve alleıinln 
tu hfıl v şcihret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkması ve 
pılacak seçme sınavında da ka7.an ması şarttır. 

3 - Bır sene tahsilı terkedenler, yaşını büyültmüş veya küçültmüş 
nlar, kendı okullarının sınıf geçme sınavlarında ipka veya buh.inle

eyc kalanlar, yaşla rı, boyları ve ağ ı rlıkları talimattaki hadlere uygun 
mıy nlar asker i okullara alınamazlar. 

4 - isteklilerin. şimdi oldukları okullarda tahs illerine d"vam et
e ·le beraber 10 Hazirandan itibar en bulundukları yerlerdckı askerlık 
be inden dtğer kaydu kabul şartla rile müracaat yollarını öğrenmeleri
ve buna gore de kaydu kabul kfı ğıtlarını en geç 30 Temmuz 9.ıo ta-

h ne kadar tamamlamış olmaları lAzımdır. (4350) 

ET ROL 

sıÇ .DOKOLM_ESINI .. 
~~,. ÖNL~R t; · ·.. , 

. ,.· . 
· KASINTIYI KESER 

:·. :ı -. r-· 4 - • • 

Adana Belediye Riyasetinden : 

i 

1 - Asfalt Dortyol ağ7.ından Kuruköprüye kitdar U?ıınacak olan Di
ar> yolunun te\•sıen \'e parke olarak inşası kapalı Zdr! usulile ekıoiltme

k<ınulmuştur. 

2 - Kt!ştf bt!delı 22050 lira 3~ kuruştur. 
3 ...- Muır.ıkkat teminatı (1653) lira 77 kuru~tur. 
4 - İhale$ı Hazırımın dörduncu Salı gunü sa&t 15 de Belediye encü
ndc ynpılacJktır. 

5 - Şartname keşi!, proje ve diğer evrakı belediye !en i~leri mı.idur
undedır. İstiyenler 110 kuruş mu'kabılinde alabılirler. 

6 - Parke yol inşaatı milnakasaeına gireceklerin ihale tarihinden en 
z uç gun evı. C'l beledıye ten işleri mildurluğilne milracaatla bu işi ba
rabılcceklerlne d air ehliyet veslka!ı almaları şarttır. 

7 - Talıplerin ıhale günü teyli! mektuplarına ehliyet ve3lkası, Ti
ret Odası kayıt vesıkasını ekliyerek en geç saat 14 de kadar teklif. 
ktuplarıru .Beledıye rcısliğme ma kbu~ mukabıll vermelerı ilAn olunur. 

(4057) 

Satllık Vah 
Arnavutköyünde Kuruçeşme 

caddesinde vapur iskelesi civai 
rında iki tarafı deniz ve bir ta
rarı Tramvay caddesi, Bahçesi, 
Terko~u, Elektrik, Havagazı ve 
Kalöriferi olan 1 numaralı yalı 
kapalı zar! usullyle arttırmaya 
konulmuştur. İsteklilerin 10.6. 
940 tarihine rastlıyan Pazartesi 
giınü saat 16 ya kadar Tıirkiye 
İş Bankası İstanbul Şubesi Hu
kuk muşavirliği servisine teklif 
zarflarını vermeleri ve bu işe 

mütedair malumat istiyenlerin 
..,.,., ~,., .. ~ervise müracaat etme-

eri ilan olunur. 

Yeni bir ııanayi formülu 

15 Sene Garantili 

UYANDIRICI 

Bir SINGER SAA Ti 
Çok zarif ve Nölam muhtelif renk· 

lerde yeni modeller: 
?'\o. 403 beyaz minelisi 5 lira 
No. 404 beyaı; fosforlu 5,5 ,. 
Taşra siparişlerinde her saate 25 

kuruş posta masrafı ilfıVe olunur. 
SİNGER SAATLERİ Mağazası 
İıtanbul Eminönü No. 8, Tel: 21964 

KAYIP - ORDINO: OUED SE_ 
BOU vapurunun 27.11.933 tarihli scfe_ 
ri hamulesindcn BA markalı 3 sandık 
aiaç metro için Mcsajeri Maritimin 
vapur acentesinden almış olduğumuz 
ordino kaybolduğundan hlıkınu yok-

1 
tur. Ankaralı Behar ve Albukrek 

İST ANBUL ASLİYE ON 1K1NCI 
HUKUK HAKİMLlCINDEN: 

Davacı Hayriye Görıün tarafmdan 
İstanbul Kiıçükçckmccede İstanbul cad 
desi Dalyan sokak Xo. 76 da iken ika 
metıahı meçhul Hal:t aleyhine açılan 
hoşanma davasında: 

Davacı tarafından mahkemeye ika_ 
me olunan ve tafsilatı zabıtnamede 

ya.ııh ,ahitlerin şahad !erile işbu da_ 
va davalmm gcçimsi.ılite sebebiyet 
verdiiinden boşanmalarına 13-5-940 
tarih ve esas 40-58 ve karar 346 No, 
ile karar verilmiş olduiundan evvelce 
davah hakkında yapılan bütün teblii_ 
ler ilanen icra edildiiinden işbu hij_ 
kum hulasasının da ıarete ile ilanına 
ve bir nüshasının da mahkeme divan_ 
haneıine talik olunduiu teblif yerine 
ıcçmek üzere ilin olunur. 

Pek u: müstamel, ufak model satılık 

Otomobil Aranıyor 
Posta kutuııu (406) ya mektupla 

müracaat 

DiŞLERiNiZ için 
korkmadan sigara içiniz 

\ 
•••• Şu ıortlalcl, Nikotin'in di' minalon üzerinde 
yerleımesıne mOl\ı olmalısınız. Heroün •oba), 
ve oltıom 

DENTOL 
MUıtan:ıorıanN &LıtHOnoro• ou fft.O"ZUl'\I oeteOl.n•-.• 
Poıteur tetlr.lltle• aGyealnde laHhnr olunan 
OENTOL müstahzorlon gayet AnlıHplilı . Nllr.otın'I 
ı.aole ve ditlere porlalı bir beyadılı temin eder. 
AOıada do lotil bir lı olıu ve aerinlllı bırolıır. 

O E N T Ol müalohsof'lon .-..--~'.":":~==~~:r 
E.c:aonelerde , Portumerl• 
lerde ve buyulo. mo(loıo• 

lor do sotolır . 

Traş bıçaklannda 
Hiç zam yapılmamıştır. 

Piyasamızda daima mevcuttur . 

Bursa C .Müddeiumumiliğinden : 
Bursa ceza evinin 1940 mali 5enesi içinde ihtiyacı olacak bulunan 

219000 kilo ekmeğin kapalı zarf usu lile 22-5-940 tarlhlnden itibaren 
10-6-940 tarihine kadar münakasaya çıkarılmıştır. 

Ekmeğin beher kilosu tahminf bedeli on kuru~ olup yüzde yedi buçuk 
kuruş nısbetinde muvakkat teminat akçesi olarak 1576 lira 80 kuruş ve
rilmesi lazımdır. 

Eksiltme 10-6-940 tarihine teı;adüf eden pa;.lartesi güni1 ııaat on altıda 
Bursa C. Müddelumumlliği binasında icra kılınacağından taliplerin o gün 
·ihııleden bir ~aat evveline kadar temi nııt nıektuplaTı ile teklif mektuplan
nı mahalli me1.kürda müteşekkil komisyona te\·di etmeleri ilan olu-
nur, (!ll 75 l 

~-------------------\ ESKi ve YENİ ROMATİZMA, Sİ-
Y ATİK - LUMBAGO - OMUZ - AR
KA - BEL- DİZ - KALÇA ve Soğuk 

algınlıklarından ileri gelen 
şiddetli ağnlar1n1 

Gedikli Erbaş Hazırlama 
Ortaokullarına Talebe Ahnıyor 

1 - Kayseride Gedikli Erbaş hazırlama ortaokulunun I. II, Iİİ. sı
nıfiarına Kırıkkalede Sanat Gedikli Erbaş hazırlama ortaokulu ile An
karada Musiki Gedikli Erbaş hazırlama ortaokulunun yalnız I. sını!la
rına önümüzdeki Eylıllde başlıyacak olan 940 - 941 ders yılı için talebe 
alınacaktır. 

2 - İstekli talebelerin Tiırk ırkından olması, kendisinin ve ailesinin 
kötı.i hal ve şöhret sahibi olmaması, ı;ıhhl muayenede sağlam çıkması ve 
yapılacak seçme sınavında kazanması şarttır. 

3 - Gedikli haı.ırlanıa orta okullarına alınacak t.kıebenin ya~ haddi· 

Gedikli Orta 

" 

Sınıf Ya! 

t 
II 
m 

14 : 17 
15 : 18 
16 : 111 Olmak 

Bu ya~lara ait boy ve atırlık hadleri a~kerlik şubelerindeki asker! 
liseler ve orta okullar talımatının 71. maddesi ôzlerine uyıun olması la
zımdır . 

4 - Her üç okulun 1. Sınıfına istekli olanların beş sınıflı ilk oku · 
lu bitirmiş olmaları şarttır. Orta il ve ili. sınıflara girecek olanlar bl 
«ını!lara terfi ettiklerıne dair tahsil vesikası veya şahadetname ıı:östere· 
<:eklerdir. 

5 - Hangi sınıfa istekli olursa olsun, iki yıldan faz.la tahsili terket
miş olanlar ve evvelce gedikliden veya askerl okullardan ~arılanlar a· 
lınamazlar. 

.Ooeya No, Vakfın lami 

1 Kandilli Sürp Arakelos Ermeni kilisesi 
lıgı vakfı, 

2 Ü:;küdar Sürp Harç Ermeni kilisesi 1"e mektebi Ye m 
vakfı. 

3 Üsküdar Sürp Karabet Ermeni kilise3i ve me~bi ve 
lığı vakfı, 

g Kadıköy Sürp Takavor Ermeni kilisesi ve mektebi n 
lığı vakfı, 

10 Kınalıada Sürp Lu~avoriç Ermeni kilisesi ve Nersesyıuı 
tebi ve mezarlığı vakfı. 

11 Kuzguncuk Sürp Lusavoriç Ermeni kilisesi 'Vakfı. 

12 Kartal Sürp Ni~an Ermeni kilisesi ve mektebi ve 
vakfı. 

13 Kadıköy Aya Efemiya ı.•e Aya TiTyada ve Aya Yor~ ff '}l 
Yani ve Aya İğnatyos Rum kiliseleri ve mektepleri .,.. 
zarlığı vakfı. 

14 Kınalıada Panaiya Rum kifüesi ve mezarlığı vakfı. 
15 Beykoz Sürp Niıı:aıı:os Ermeni kil.isesi ve mektebi ve m 

vakfı. 

17 Kuzguncuk Müsevi cemaati vaklı. 
18 Heybellada Aya Nikola ve Aya Varvara Rum killselerf 

mektebi ve mezarlığı vakfı. 

19 Üsküdar Profitilya Rum kilisesi ve ayazması ve mektebi 
mezarlığı vakfı, 

20 Kandilli Meta Morfosls Rum kilisesi ve mezarlığı 
ve Göksu Panaiya ayazması vakfı. 

21 Çengelköy Aya Yorgi Rum kilisesi ve Aya Pandeli ay 

ve mektebi ve mezarlığı vakfı, 

22 Büyükada Panaiya ve Aya Dimitri ve Pro!itilya 
leri ve mektebi ve mezarlığı vaktı. 

23 Burgaz adası Aya Yani Rum kilisesi ve mektebi 
vakfı. 

24 Beykcıtı: Aya Paraskilvi Rum 
vakfı. 

25 Pa:ıabahçe Aya Kostantin Rum kilisesi ve mezarlığı ~ 
27 Kuzguncuk Aya Pandeleymon ve Aya Yorgi Rum kllise1'fl 

ayazması ve mektebi ve mezarlığı vakfı. 
34 Büyilkada Heset Leavrah em Musevi Sinagonu vaktı. 

Mıntakamız dahilindeki semtleri ve isimleri yukarıda yazılı azlı1' 
kıflarının tek mütevellileri yeniden tayin olunacağından bu milS! 
rin idare ve temsil vazifelerini mevcut kanun ve nizamlar uy.arınca 
ruhte etmek istiyeceklerin 4 - Haziran • 940 sah günü akşamı sonurı•. 
dar birer istida ile Kadıköy Vakıflar Müdürluğüne müracaat etmeletl 
Vakıflar nizamnamesinin 37 nci madde~inde yazılı vesikaları da bU 
gazetelerle tayin olunacak imtihan gtiniı getirmek üzere şimdiden 
zırlanmaları lüzumu ilAn olunur. (4ı&Sl 

Sahibi ve Neşriyat 'Müdürü Halil Lutfi DÖRDÜNCÜ, Gazet 
Neşriyat T. L. ş. Basıldığı yer TAN Matbaası 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden , 
İdaremize (260) ve (210) lira aylık ücretle birer yüksek mirnlf 

ya yüksek mühendis ve ( 170) lira ücretle üç mühendis veya Feıı 
muru alınacaktır. 

Taliplerin iştida ve evrakı müsbitelerile birlikte 
kadar Ankarada P. T. T. Umumi j'riüdürluk Muamelat 
müracaatları. (2476) (4320) 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması 2'avet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak. Solucanların·a 
karıı iayct tcsırhdır. tıarsak solucanlarının büyüklerde ve Kiiçükterd1 

ıebeb olacdı tehlikeler ıöz önüne alınarak solucan hastalıkluında bı..11111 

kullanmalan faydalıdır 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bU 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
c -~ y,..ı.ı, " .... .. .r, .. ı ... . .. ıqo ..... , ı, .. .. 

, __ HALI L SEZER 
~ - Kayseride Gedikli Erbaş hazırlama orta okuhınun her üç sınıfı 

ile Kırıkkalede Sanat Gedikli Hatırlama orta okulunun I. Sınıfianna 
köylü istekli, Ankara Musiki Gedikli Hazırlnma orta okulunun I . Sınıfı 
na musikiye hevesli şehirli isteklile r alınır. 

7 - Yukarıdrıki şartlan haiz is tekliler 10 Hazirandan itibaren bulun-
dukları yerin askerlik şubesine muracaat ederek diğer kaydü kabul 
şarUarile müracaat yollarını öğrenmeleri ilan olunur. (1732) (4351) 1 

Karyola ve Madeni Eşya Fabrikası ~· 
Muhtelif cins karyola ve divanlarla madeni möblele: fıb 

1 

1 

kanı:.ı salo.nlarında t:ş?ir. e~ılmektcdir. Bir defa malları~"' 
zı gormenız menfaatınız ıktızasındanır. Sirkeci Salkıt11· 

ğüt, Demirkapı caddesi No. 7 Tel: 21632 

l 


