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ITA!.YANIN 
AKDENİZ 
Etrafındaki 

FAALİYETi 
İtalyanın takip etmekte olduiu 
yol !;Öyle iznh edilebilir: Hava 
bomb~rdımanlan ile Akdenizdekl 
İngiliz Uslerlni rahatsız etmek. 1n
silterenin Akdeniz donanmasını 
daimi surette tetikte bekletmek 
•e Fransanın han> sahasından ce
kllınes!nden istifade ederek A.fri
kada taarruza geçmek. 

M. Zekeriya SERTEL 

A }manyanın İngiltereye karşı başlıyan taarruzu ile be
raber İtalyanın da Af rikada ve 
Akdenizde faaliyete geçtiğini gö_ 
tüyo ruz. 

Talih, İtalyayı A vrupada kara 
harbi yapmaktan korumuştur. 
Mussolini, Akdenizde İngilizlerle 
doiırudan do{!ruya carp1c:maktan 
içtinap etmek suretiyle denizler_ 
de de dövüşmeyi kabul etmemiş.. 
tir. 

Fakat büyük Alınan taarru
~da İtalyaya düşen vazifeler 
'lardır. Ve Mussolini bu vazifeyi 
ifadan kaçmıya muktedir değil_ 
dir. 
İtalyanın şimdi takip etmekte 

olduğu yol şu suretle izah edile. 
bilir: 

~ Akdenizde Malta, Cebelitank 
,\ t>e İskenderiyeyı havadan. bom
~ hardıman ederek Akdenızdeki 
' lngiliz üslerini rahatsız etmek, 
• ?ngilterenin Akdeniz donanması_ 

l\ı daimi surette tetikte beklet
!llek ve Fransanın harp sahasın. 
1an çekilmesinden istifade ede. 
'ek Afrikada taarruza gecmek. 
İngiltere: Afrika. Orta Sark ve 

lakın Şarktaki müstemlekelerini 
~ubafaza edebilmek için Akde. 
~iz ve Kızıl Denize hilkim olmak 
~ecburiyetindedir. 

İtalya. bu iki d~nize h.aki~ ~1-
'hak suretiyle İn~ılterenın butun 
lınparatorluk yollarını kapat. 
nk ve İnJtiltcrey.i Akdeniz.den 
~armak hayalindedir. Bu ta
lavvuruntt fiil sahasına koymak 
~n Habesistanı bir askeri üs ola
tak kullanmaktadır. İn~iltere. 
ı\frikadaki .müstemlekelerinin 
trıüdafaasını kısmen Cenubi AfrL 
~a devletine bırakmıştır, kısmen 
e Filistin ve Mısırda tahsit etti. 
~ müstemleke askerlerile temin 
hnektedir. Fakat. Fransa mağ_ 
~P olduktan ve Tunus gibi. Fas 

.. ijbi, Cezair ,gibi Fransız müstem_ 
• tkelerindeki kuvvetlere karşı 

l 
.arp etmek mechuriyetinden 

kllrtulduktan sonra, İtalva Habe_ 
~tanda orızanize ve teslih ettiği 
~vvetleri birden İngiliz SomalL 
'ne sevketmiş ve buralarda der. 
~l taarruza geçmiştir. Buralarda 
~glliz müdafaa kuvvetlerinin 
~Y'ıf olması s~~esin~e İtaly.anlar, 
"llgiliz Somalısınde ılerlemıye ve 
den Körfezinde Zeila limanım 

'1nuva muvaffak olmuşlardır. İn_ 

11 ~1tz.Basvekilinin beyanatına ba_ 
~ lırsa İta lyanlann bütün Soma
~ de ise:al etmeleri ihtimalden 
~ de~ildir. 
İngiliz Somalisinin tsgali Kızıl 
enizin ağzında anahtar vazife_ 

gören "Aden,. in tehlikeye 
UŞmesi demektir. 
?talyanlar, bir taraftan da Bin. 
:az.ide Tarablus hududunda da 
lr taarruz hazırlığı yapmakta_ 
~rlar. Bu taarruzun hedefi de 
t1sırı iş!!al ederek Süveyşi kapa_ 
..aktır. İngiltere, bütün bu taar
~l;ıra karşı müdafaa tertibatı 

Vbakla meşguldür. 
1talyanın Eritreye, Habeşista_ 

a, İriııiliz Somalisine ve nihayet 
\ısıra h~kim olması İngilterenin 
~tün f moaratorluk yollannın 
hlikevr: düşmesini icap ettirir. 
,fşte İtalyanın Akdenizd~~i fö. 
1:\'etini bu zaviyeden tetkik eL 
ı'!k. hatta, Yunanistana karşı aL 
lh mütecaviz vaziyeti diğer sa
lardaki faaliyetlerile birleştir_ 
ek lazımdır. Bu zaviyeden b:ık. 
~nıız zaman İtalyanın Akde_ 
~deki faaliyetlerini daha kolay 
~ mlimkün<lür. 

Letonya Elçimiz 
~emlekete Döndü 

5 KURUŞ GÜNLÜK 

Cümhurreisimiz 
Milli Şef, Dün Gece 
Trenle Yer köye 
Hareket Ettiler 
Ankara, 16 (A.A.) -Reisicümhur İsmet İnönü, 

bu gece saat 23 de hususi trenle Yerköy istikameti
ne müteveccihen şehrimizden ayrılmışlardır. 

Milli Şef, garda, Vekiller, C. H. Partisi Genel 
Sekreteri, mebuslar, mülki ve askeri erkan tarafın
dan uğurlanmışlardır. 

'--------------------------------../ 
Başvekilimizin 
Büyük Biraderi 

Vefat Etti 
DR. REFiK SAYDAM, DÜN GELDi 

Başvekil, Haydarpaşada karşılayanlar arasnıda 

Başvekil Refik Saydamın bir 
müddettenberi rahatsız bulunan 
büyük biraderi emekli ordu mt>n. 
suplarından ve eski İçel mebusu, 
Hakı Saydam, mübtela olduğu 
hastalıktan kurtulaınayarak ev. 
velki gece vefat etmiştir. 
Hakkı Saydam, son zamanlar. 

da fazla rahatsızlandığından Ye. 
niköydeki köşkünde istirahat et. 
mekte idi. Başvekil Dr. Refik 
Saydam, evvelki gün kardeşinin 
ağırlaştığını öğrenince dün ya. 
nında hususi kalem müdürü Ha-
san Şükrü Adal olduğu halde şeb 
rimize gelmiştir. 
Başvekil, Haydarpaşada, tktı. 

sad vekili Hüsnü Çakır, Vali ve 

belediy~ reisi Dr. Lutfi Kırdar, 
emniyet müdürü Muzaffer Aka. 
lın, vali muavini Hüdai Karata. 
ban hüktimet ve parti erkanı ta. 
rafından karşılanmıştır. 

Dr. Refik Saydam, kendisini 
karşılayanlarla birlikte Haydar
paşadan bir motörle TClphaneyc 
geçmiş ve oradan da otomobille 
biraderinin Yeniköydeki köşkü. 
ne gitmiştir. 

Başvekil, Yeniköyde bir müd. 
det kaldıktan sonra şehre gele. 
rek Parkotele inmiştir. 

Memlekete kıymetli hizmetler 
de bulunmuş olan Hakkı Sayda. 
mm vefatı hakiki bir zıyadır. Ga 
zctemiz, sayın başvekile ve ke. 

(Sonu. Sa: 2, Sil: 7) 

Başvekil ve Vekiller 
de Izıriir F uarlnı 

Ziyaret Edecekler 
Ticaret Vekili Bugün Şehrimize Geliyor 

Ankara, 16 (Tan muhabiri bil.. 
diriyor) - Ticaret vekili Nazmi 
Topçuoğlu, İzmir Fuarin.i açmak 
üzere bu akşamki trenle Istanbu. 
la hareket etmiştir. Oradan va. 
purla İzmire gidecektir. 
İZl\IİR BELEDİYE REİSİNİN 
GAZETECİLERE SÖZLERİ 
İzmir, 16 (Tan muhabirinden) 

İzmir belediye reisi Behçet Uz, 
Ankaradan geldi. Şu beyanatla 
bulundu: 

"Reisicumhurumuz aziz milli 
şefimize hemşehrilerimin derin 
tahassürlerini ve tazi.mlerimizi 
arzederek fuar günlerinde İzmiri 
şereflendirmelerini istirham et.. 
tim. Büyük milli şefimiz, her za. 
mandan ziyade zinde, daha neşe
li bir halde idiler. Ve çok sami
mi, sevimli tebessümleri ile ayni 

letonya Ekimiz Nuri Batu hasreti duyduklarını üade huyu. 
il sabahki Avrupa ekspresile rarak İzmirlilere selam ve mu.. 
lırimize ı?elmiştir. habbetlerini götürmekliğimi e.. ----- ------ -

" 

~Uri Batu, ı;?azetecilere demiş.. mir ettiler." ı 
"ki: Belediye reisi, İzmir Enternas lktısat Vekili 
..._ Biliyorsunuz ki. .Baltık yonal Fuarının yalnız İzmirin de 

Ge!di 
Hüsnü Çakır, 

dün sabah bir kaç gün kal~k Ü

zere Istanbula gelmiştir. 

\.ıetıeri Sovvet Rusya ı:lirliiH- ğ!l, .cumhu::_iyet h~~umet.i~izin İktısad vekili 
iltihak etmislerdit.. Bu müha. lutu~'ye muzaharetı ıle mıllı şe. 

h !'P~amelel'eri fimizin işaret buyurdukları gföi 
t'ikl~ ~ ~ (Sonu1 Sa: 2, Sü: 6) 
" . 

t 
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1 A Ş K 1 N T E M i Z 1 ~I 
Milli, Hissi ve Aşki Roman 
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iNGIL TEREYE 
1000 Tayyare 
İLE TAARRUZ 

Neticede lngiliz1er 

34, Almanlar 153 

Tayyare Kaybettiler 

Almanlara Göre 

lngilizlerin Kayıbı 

143, Almanlarınki 

ise 32 T ayyaredir 
Londra, 16 (A.A.) - İngiltere 

Hava Nezaretinin resmi tebliğine 
göre, dün düşürülen Alman tay. 
yarelerinin sayısı 169 u bulmuş. 
tur. Düşman tayyarelerinin 153ü 
avcı tayyareleri, 11 i tayyare da
fi bataryalan ve biri de bir pro
jektör mevziinin mitralyöz ate
şiyle, ikisi de piyade ateşile dü
şürülmüştür. 

Tayyarelerlmizden 34 Ü Ka
yıptır. Fakat pilotlardan 17 si sa~ 
ve salimdir. Bu harekata 1000 
tayyare iştirak etmiştir. 

Gece esnasında düşman faalive 
ti büyük bir sahada fakat daha 
ufak mikyasta genişlemiştir. 

1 
Sark Kontluklarında geniş b.ir a. 
razi üzerine atılan yangın bom

! balan iş'ara değer hic bir hasar 
ve zayiat verdirmemtşlerdir. 

Bir merkez şehrinde evlere ba_ 
zı hasar yamlmıştır. Ezcümle has 
taneler ve bir stadyom zarar gör. 
müslerdir. Bir fabrika da hafif 
hasara u_ğramıstır. Yaralılar ve 
bir miktar da ölü vardır. 

İngilterenin Cenubu Sarki. Ce 
nubu Garbi ve Şimali Şarkisine 
ve Gallesin Cenubuna bombalar 
atı lmı~tır. 

1 

İngilterenin Cenubu Garbisin
dc bir fabrikada hafif hasar var
dır. Bundan başka vukua gelen 
hasar hafiftir.. Bir kaç kişinın ya. 
ralandığı haber verilmektedir. 
Humber mıntakasında avcı tay_ 
varelerimiz bir düşman bombar-
dıman tayyaresini bu sabah er_ 
kenden düsürmüşlerdir. 
İNGİLİZLERİN TAARRUZU 
Londra, 16 (A.A.) - Hava Neza

reti 'tebliği: İngiliz hava kuvvetleri 
bombardıman tayyareleri dün gece 
İtalya üzerine hücumlarını tekrarla
mışlardır. 

Torinoda Fiat tayyare motöril fabri 
kıısı ve Milftnodaki Caproni tayyare 
fabrikası bombardıman edilmiştir. 

Cenova civarında bir izabe fırınına 

da isabet vAki olmuştur. Gelsenkir
chen, Reisholz petrol tesisatına Lu
nen, Essen, Gladbach ve Dusseldorf 
cephane fabrikaları, Chemerich ve 
Holanda - ·Almanya hududundaki 
antrepolan, Hamm ve Soest iaşe de
poları ve Fransa, Holanda ve Alman-

(Sonu, Sa: 2, Sii: 2) 

Mebuslarımız 
Yalovalı'arı da 

Din!edil er 
Yalova, 18 (TAN Muhabiri Bil.. 

diriyor) - İstanbul Mebusları 
bugün 8 kişilik bir grup halinde 
Yalovaya geldiler. Parti binasın
da halkın dileklerini dinlediler. 
Elmalı köyünden Rasim Koçalın, 
çok çocuklu babalardan yol ver
gisi alınmaması için yapılan mu. 
amelelerin büyük müşkülatla yü.. 
rüdüğünü, 6 lira kazanmak için 
4 lira masraf ettiğini söyledi. 
Kaymakam vaziyeti izah etti. 
Mebuslar, bu mesele ile meşgul 
olacaklarını vaat ettiler. 

Katırlı köyünden hiç arazisi 
olmıyan bir köylü kendilerine 
kavmakamlıkça arazi verildiği. 
ni, fakat muamelenin bir türlü 
neticelenmedii?;ini anlattı. Kav. 
makam, şikavetin haklı olduğu. 
nu söyliyerek vilayet ziraat mü
dürlüğünden ı;?eçen bu muamele. 
nin köy bürosu tarafından ser
dedilen itiraz üzerine tekemmiıl 
etmediğini söyledi. Me'tuslar. bu 
:neseleyi de not aldılar. 

İsadiye kövünden Ali Kava, 
Bursa - Yalova yolunun bozuklu. 
ğunu ve sık sık heyelanlar vuku. 
bulması yüzünden bu kıs seyrü
sefer bakımından tehlike ve 
müşkülat arzettiğini bildi,rdi. Yo. 
~un kıstan evvel tamiri hususun. 
da tesebbüslerde bulunulacağı 
vaadini aldı. 

Mebuslarımız, bütün dileklere 
karsı va.kın bir alaka ı?Österdiler 
ve ak5am üzeri vapurla bur:ıdan 
ayrıldılar. 

Alman üslerine devamlı taarruz] ar yapan İngiliz hava kuvvetleri ne mensup bir lilo .. 

AF~,~~~~<zı~ Şehrimizde Kuru an 
TRABLUSTA Gençlik Ku1üp1eri 30 
BİR PETROL ' . ... 

Deposu Yakddı Ağustosta Açılıyor 
Birçok ltalyan 

Hava Meydanları 

Hasara Uğradı 
Kahire, 16 (A.A.) - En son 

İnJ?iliz tebli~ine ~öre, Trablus~ 
aat·pta Bomba mevkiine karşı 
muvaffaleyetli hücumlar yapıl; 
mıs limandaki deniz tayyareleri 
hasara uğratılmıştır. Bir petrol 
dcpcsu yanmış ve iki tayyare 
mah volrr, uştur. 

Eritre ve Makakadaki. Habe. 
sistanda İrjiga ve Desesdeki 
tayyare meydanlarına hücumlar 
vapılmıs ve yan.amlar çıkarılmış. 
tır. Yerdeki düşman tayyareleri 
2tes almıştır. 

İnı;?iliz kuvvetleri Fransa kuv 
vetlerile birlikte İn~iliz Soma. 
!isinde Adaheh mıntakaları Ü
zerinde mühim keşifler yapmış. 
lardır. İngiliz Somalisinde bir 
İtalvan avcı tayyaresi düşürül. 
müstür. 

İtalyanlar Maltava taarruz et. 
mişlerse de, az hasar olmuştur. 

• İtalyan tebli~i. Somalide ta. 
arruz hareketlerinip inkişaf et. 
tiğini Zeila'da bir Ingiliz tayya. 
resinin ates alarak düştü~nü 
bildiriyor ve $imali Afrikada 
Fuka - Mursamatruh demiryolu
nun bombardıman edildiğini na.. 
ve ediyor. 

* İSKENDERİYEYE TAARRUZ 
İskenderiyeden verilen malu

mata göre, dün gece İskenderiye 
üzerine iki baskın yapılmıştır. 
Bununla beraber, bombardıman 
ve top sesleri fasılalı surette 
olmuş, denize bir çok bombalar 
düşmüştür. Şimdiye kadar alman 
raporlara göre nefsi şehir üzeri
ne hiç bir bomba düşmemiştir. 

* Somalidek:i vaziyet İngiltere. 
nin salahiyetli mahafilinde endL 
şe uyandırmaktadır. Sebebi. İtal. 
yanın burada kazanacağı muvaf. 
fakıyeti istismar etmesidir. 

KIZILORDU 
GENEL KURMAY 

REiSi DEGIŞTI 
Moskova, 16 (A.A.) - Tass A. 

iansı bildiriyor: 
Mareşal Budeni, Moskova as

keri dairesi kıtaatı kumandanlı
ğından affedilerek Milli Müdafaa 
Komiserliğinin birinci muavinli. 
~ine tayin edilmiştir. 
Mareşal Çapoçnikof, sıhhi sebep 

le vaki isteği üzerine Kızılordu 
Genel Kurmay Reisliğinden affe_ 
dilerek Milli Müdafaa Komiserli_ 
ği Muavinliğine tayin edilmistir. 

General Meretzkof, Müdafaa 
Komiseri Muavinliğini muhafaza 
etmekle beraber Kızılordu Genel 
Kurmay Reisliğine tayin edilmiş.. 
tir . 

Mükellefler, Klüplere Tevzi Edi iyor 
İstanbul, 16 (a. a.) - İstanbul. 

da beden terbiyesi mükellefiyeti 
kanununun tatbiki hususu ilerle. 
mektedir. Bütün kaza ve n ,:ıhiye
lerdekı istişare heyetleri teşek
kül etmiş, bazı kazalarda köy teş 
kilatlan da yapılmıştır. 

Bütün kazalarda mükellefiyeti 
haddi dahilinde bulunan gençler 
tesbit edilmektedir. Eminönü, 
Fatih. Eyüp, Adalar kazalarında 
bu ış ikmal edilmiştir. Diğer ka. 
zalardakiler de bir iki güne ka
dar bitirilecektir. İstanbulda bu
lunan mükellefiyete tabi serbest 
doktorlar da tesbit edilmiştir. 

Beden terbiyesi mükellefiyeti 
kanununun hükümlerine tevfi. 
kan intibak beyannameleri ver. 
tniş olan kiüplerin teftişi bıtmiş 
ve hangi klüplerin birer spor klü 
bü olarak mevcudiyetlerini muha 
faza edebileceği veya gençlik klü 

Kruvazörü 
ltalyanlar 

Torpillemiş! , 
Yeni Askeri Tedbirl er 

Alındığı Söyleniyor 

METAKSAS 

Bükreş, 16 (A.A.) - Reuter A 
jansı bildiriyor: Köstencenin Yu. 
nan limanlarile münasebette olan 
mahafilinde · söylendiğine naza.. 
ran Helli Kruvazörünün torpil
lenmesi dolayısile Yunanistanda 
büyük bir ~erginlik hüküm sür. 
mektedir. Her an beynelmilel bir 
buhran çıkmasından korkulduğu 
söylenmekte ve mühim askeri 
tedbirlerin alındığı da ilave ediL 
mektedir. 

('8onu, Sa: ! , S U: 5) 

bil olabilecekleri tesbit edilmiş
tir. 

17 ağustos 1940 dan itibare 
!stanbulda bulunan mükellefle 
klüblerine taksim edilecek ve b 
suretle 30 ağustosta İstanbu 
gençlik klübleri açılacak ve b 
tarihten itibaren gerek bu klu 
lerde ve gerekse eski klüplrde ç 
lışmalara başlanacaktır. 14 ağu~ 
tos 1940 da bölgedeJoplanan b 
komisyon gençlik kıüplerinin a. 
çılma töreni ile iki aylık çalf~m 
programlarını tesbit etmiştir.Her 
mıntakada gençlik klüpleri do 
rudan doğruya kaza beden terbı
yesi teşkilatı başkanı olan kaz 
kaymakamlığına bağh olacaklar. 
dır. Spor klüpleri ile ihtiyarı 
sporları da yapan gençlik klup
leri şimdiye kadar olduğu gibı 
bölgece tanzim <>lunan program
lara göre faaliyetlerine devam e
deceklerdir. 

Macarlar 
Tekliflerini 
Bildirdiler 

Rumenler Pazartesiye 

Cevap Verecekler 
Turun - Severin - "D. N. B" 

Rumen - Macar müzakerelerinin 
açılış celsesi hakkında nşağıda. 
ki karşılıklı tebliğ neşredilmiştir· 

"Bugün saat 12 de Macar _ Ru 
men müzakerelerini yap:nayo 
memur heyetler bir açılış celses 
akdetmek üzere toplanmışlardır 
Celse, Bibiesco müessesesi sara. 
yının büyük salonunda akdedil. 
miştir. Açılış nutuklarından 'c: 
müzakerelerin tam muvaffo. 
kiyetli bir neticeye varması hak 
kında temcnilerden ve salfıhiyet 
lerın teatisinden sonra Hory, Ru 
men noktai nazarı ve Rumen hü
car tekliflerini tevdi etmistr. Rt! 
men nokta nazarı ve Rum.en hü
kumetinin teklifleri aynı salond 
19 ağustosta saat 1 O da akdedile. 
cek celsede bild irilecektir. Ru 
men heyeti saat 16 ekspresi il 
Turun • Severini terkederek Bük 
re~e hareket etmiştir. Heyet saat 
22 d" Bükreşe muvasalat edecek 
ve Rumen hükumetine Macar tek 
liflerini bildirecektir." 

Yugoslavyada 
Belerat. 16 <A.A.) - D. N. B 

Aiansı bildirivor: Veldes yazlık 
kö~künde bulunan Nazırlar ara. 
smda dahili politika hakkında!· 
müzakereler dün devam etmis. 
tir. Bac:vekil Svetkovic. Bacv<>1<:•l 
Muavini Macek ve Hırvatistan 
valisi TchuboiJc: Naip Pren Paul 
tarnfından ~r.~llboure civarın. 

u, Sa: !, Sii: ]) 



TAN 

GÜNÜN MESELESi 1 

AlAN: ISMAIL Garson Münakaşası 
R lediye, Romanyadao, 

Odun Ve l(ömüre Ait Azami 
Fiatlar T esbit Edildi 

aların Sözüne inanmıyor, 
keye Atılmak istemiyordu• 

altı tane ıarson setirt.. 
ti. Bu ıanonlar .. natlann.. 
daki ihüsulanm, buermek. 
tep dlplomulyle labat etmlt 
ldımelerdlr. Ve açutı mu.._ 
HHlerden birine ayal a. 
maada ıanon yetlıtlren bir 
m•ktep karakteri ••nnek la. 
t•yen heledl7e, ı•tlrttlil aL 
tı diplomalı ıanona, blNI' 
muallim Yaslfeıl de ıördflre. 
eektlr. 

Yeni Bir Çöp lhtlafl Çıktı • Mezarlıklarda Tetkikat Yapılıyor 

dürbünümle, dillmanın 
uza aırtlara bak

ıo--..-. üçer be"r aüv 1· 
lrUPW belirmekte 

IQıları n ılttlkc:e art• 
v ete baflanut-

o a dolru, ddetlJ a
denbire hatUledi ve 

bulunUtumun ıebebl, 
teYe raıımen, bir Uir

pi11931'111JDda. 
D 71 ile kar11 karşıya 

71nmda, yine .Ann zade 
De, yerlllerden birçok 
Zav Ilı İsmail efendi: 
Artık "t>.:rram :papı

•llllıarla aramızda hic:bır lh
• cU7or, bir c:ocuk sfbl 

Ben, onu sukutu hayale 
.._.,.ordum. J'akat veri-

meçhuı teminata bu de-
IM•lllb ve kendimi&! kapıp 

de tehi keliydi. Ni~ 
"llııebıın kınlmaaını da töze 

efendinin kulatma: 
•ermekte pek 11-:.ıe 

mi, ıenln kadar uatalıkla sWIJ't
mem, bir falso yaparım. Bu il 7ine 
ı na düıilyor. J'akat bu Nfer, kadı· 
yı mutlaka kandır, beraber tötilrl., 

D yı, bu tavsiyesinde haknz delil· 
dl. Ben de K dının aötilrülmnlnln 
ıyl tesir yapacatına kani oldulum 
iç n, kendlıinl buldum. Ve jeçen se
fft.kl ricamı tekr rladım . .Fakat mil
b rek J:rm se 1'ad11ı. Nuh diyor, pey
i mber demıyor, benimle beraber 

Kadına Söı 
Attıktan Sonra 

Yakalandı 

Şimdi Eski Suçunun 
1 emek ic;in. bahane arkasından 

b h ne sayıyordu. Israrın beyhudell
tınl bir defa daha anladılım için, 
y lnız aitmete karar verdim: Yanı
ma bir tek rkad ı aldım. Ve yola 
c:ı hm Z ten yü Qyecellm yol da çok 
a dı Fakat yilrd nln temlzUtlnden 
olıJu(&u kad r, hl si kablel\lukuunun 

Şu alh ıanon mevsuu L 
le, vekiller, mebuslar, vali.. 
ler, poliı müdürleri, müddei. 
umumller, usun usun met
ıul edildi. BAii da edUlyor. 
Belki de daha edUecek. Ga. 
ya bblm ıanonlar: "Blı de 
uatayız. Bizim, o Rumen deli .. 
kanblanndan den almaya 
ihtlyacımıı yok!" diyorlar. 
mıı. 

1 

Hesabını Veriyor 
Samatyada oturan Gülizar is

minde bir kadm bir buçuk sene 
evvel Muhsin isminde bir hurda. 

1 

cı ile tarupnıftır. 

u "e nden de emin oldutum Dayı 
Me udun, benım y lnız altmeme bir 
Ul 1il taraf r davr nmayııı. lcime 
bir kurt dil rm lıtU. 

D yının ben ntle beraber .. lmek 
ed muhakkaktı. I' kat. teninin 

k ra ve tatlı renal, o sevimli ve dü
r 1 t arkadaıın müstear hUvlyetlnl 
derh l meyd na vuracaktı. Zaten o
nu a1ıl dil ndilren de, müstear hil· 
v yet nln d ha ziyade renal yüziln
cttıh anlatılmasıydı. Nitekim, acı acı 
gül!l)'or: (Devamı var) 

30 AGUSTOS 
BAYRAMI 
Bu Yıl da Mutat 

Merasimle Kutlanacak 

Filhakika, Türklyede, çe. 
ldrdekten yetlımlt bir çok 
teerilbell, becerikli ıanonlar 
vardır. Fakat bu, TUrldyecle 
bir ıanon mektebi açılma11 
IUzamunu inkar etmek için 
kati bir Hbep midir? Ve bir 
ıanon mektebinde den ve. 
reeek mualllmlerin de iflek. 
tep mennu ıanonlardan ıe. 
çllm•lnden daha tabii •• o. 
lablllr? O muallim ıanonlu, 
kanunen ''kUçak •nal'' sa. 
yıbyor diye, ıanon mekte. 
binde den .. reeek eeaeblle. 
rin birer üniversite profesö. 
rii olmasını iste7emeyiz ya? 

Bizce, bu ıarip münakaşa. 
nın uzaması, hır defa daha 
gösteriyor ki, ihtisasın bu de. 
rece inkir olunması d-, lü.. 
nmıua milteha!lllllarua boL 
laştmlması kadar muzirdir. 

Ankara, 16 (A,A.) - 30 Aiustos 
Zaferinin 18 inci yıldonümu mUnase
beti;,le, Damlapmarda lıleçhul Aıker 
Abldninde :rapılac:ak aıerasim pros. 
ranu tesbit edilmi,tir. Merasim, Bii.. -
yük Mıllet Meclisi, Vekiletler, mılli -------------
tqekküller ve mueaıeaeler mümessil- iHRACAT 
leri, dmıirJ'Ola Jtlserdhmda laalanan 
Vill)'etler, Parti, Hallrevi ve Umamt 
Meclis adına sec;ilecelıc • .,,.ttan miı.. 
rckkcp heyetler, Afyon, Konya, lzmir 
izcileri, Istanbul, Ankara yükıek okul 
lan talebe SJ'11plan ile Ktitab)'a, Af. 
:rem ve diler cıvar villyetler köy ve 
'blaba balkı ile yine ba civar ballan
clan olup IatıkW Harbine lıtirak etmiı 
olan mticahltler ve ulterl kıtaat lıtl. 
ralr e:rJi}'eeektir. 

GEVŞEDi 
İhracat faaliyeti yeniden gev. 

şemiştlr. Sevkiyat yalnız trenle 
yapılabildiği için ancak 1sviçreye 
ve İlveçe aekiz bin liralık fındık 
ve tuzlu barsak gönderilmiştir. 
Bu hafta içinde Findandaya mü.. 
him miktarda yaprak tütün gön.. 
derileceğlndeıı haztrlıklara baş. 
lanmıftU. 

Her ikisi de kısa bir zaman 
zarfında izdivaç için anlaşmış. 
lardır. Bu arada Mubıln, Güliza.. 
nn altın ve elmaslarını §ekille. 
rini detiıtlrmek, yenilerini yaP
tırmak bahaneleriyle almış,nikih 
olacajı &ün de ortadan kaybol. 
muştur. 

Aradan bir ıeneden fazla uman 
ll'Çmil. evvelki gün Sirkeci istasyo
nunda Gülizar trımva7 beklerken, 
yanına sokulan bir adam kendisine 
söz atmıstır. Gllllzar kendine lif a
tan adama slddetllce bir mukabelede 
bulunmıya hazırlanıtken, bunun, şap 
kan yüzüne inik oıauıu için kendi .. 
ılnl tanıyamamıı olan Muhsin oldu
iunu tarketmll. hemen POlial catıra• 
rak Muhslni yakalatmıı ve derhal 
cürmilmeehut mahkemesine leVket
tirmistlr. 

lIAkim. davayı kendi mahkemesi
nin salAhiyeU haricinde görmile. 
mPvkuf bulunan suc:lu ile birlikte ev
rakı sekizinci asliye ceza mahkeme
alne ıöndermlıUr. Dav17a buaQn ba· 
kılacaktır. 

BİR CİNAYET DAVASI DCN 
NETiCELENDi 

Silenin KervanAra:r köyünde 
Muhtar Ahmet Cevdet! öldürdükten 
so:ıra cesedi yakarak clnayeUnl .ıılz
leınek lsUyen Nevzadın duruıması 
dün ikinci atır ceza mahkemesinde 
netlcelenmlşUr. 

Nevzat bu clna:reU, Muhtar Ahmet 
Ccvdetin kendisini mecburen kGyden 
ll)'Jrarak •ububeUnden blllstltade 
k:ın11 ile mtınuebette bulunmak ls
tedillni hl11etutl için ltlemit. alzll· 
ce evine saklanmış, sonra pencereden 
içeri air•n Muhtarı öldürmilıfür. 

Kadıköy ve Üsküdar 

Nazım 

ikmal 
Planları 

Olundu 
Belediye iktısad müdürlüjü 

odun ve manıal kömürü hakkın. 
daki tedkikatını bitirrniftir. O
dun ve kömür için azami oir had 
olmak üzere bir flat tesbit edil. 
miştir. 

Yapılan tedkfkıttan İstanbul. 
daki stoktan başka İjne ada ve 
havaliainde bir müteahhfte alt 60 
bin, clijerine ait 50 bin ~eki o. 
dun ve yine bu miktara yakın kö 
mür mevcut olduğu anlaşılmış.. 
tır. Bu odun ve kömürün ya de. 
niz kenanna yahud da karadan 
lstanbula nakli için vesait teda. 
rik edilememektedir. 

YiNE ÇÖP 1HTtLAn 
Son günlerde belediye Ue şehrin 

cöplerlni nakleden müteahhit araıın
d:ı, sık sık ihtilM mevzuları çıkmak• 
tadır. Son lhtllAt müteahhidin. cöp
lerln arasında çöp sayılamıyacak 

ır..addelerin mebzulen bulunt11u hak
kındaki ılklntten doimuttur. Bele· 
dlyt:, müteahhidin bu huaustakl ıl· 
Jr4yetin1 vArlt J(Örmilş, çöpün ne gibi 
maddelerden mürekkep olacatı hak .. 
kında bir talimatname huırlamıya 

karar verml$tlr. Müteahhidin ve be· 
lediyenln nokta! nazarına J(Öre, ev
lerde d&klllen aıvalal', çilrUyen soba 
borulan, eskiyen minder veya haıır 
parcaları. karyola kırılı .ııibl seyler 
çöpten madQt delildir. Talimatname
ye. olJpçQlerln bu libi 197ltrl tafıya .. 
m17aeaklan hakkında maddtler" ko
nulacaktır. 

MBZA8LJK TANZİM 
EDİLİYOR 

Beled17~e ıeçen maarlıklan tan .. 
z1m etıntkle meuul oluı kom!Qon. 
aehJr dahlllnde bulunan bu mezarbk
lan \etldk ve buralardaki tatlan nu• 
maralandırm11lardır. Bu ınuarlardan 
bir kıamırun tarlhl bakımdan bir kil' 
met• malik olmadıktan ıörilldültın· 
d.,,, bO.bötün kaldırılmıelardll'. Xo· 
mi.ton balta J:7üpıt Yavtduı me
zarlılmda tetkikat 7apmaktadır. * ULSDtYJ: tiner MildQrlQ,IQ, 
KadıkOJ' ve UlkOdar ciheu.rtu alt 
nlaım plinları ikmal etmiftlr, tmar 
müdilrtı Hüaıll. pllnlan Nafia Ve
kllttint tudlk etUnntk OUN pa. 
zartell IOnü Ankara71 ıötürtcektlr. 

Milli Korunma 
Kanununa 

Aykırı Hareket 
Üç Dün Zabıta 

Suçlu Yakaladı 
Çiçek pazannda Fmdıklıyan 

hanında kumaş ticareti yapan 
Sabatay ve Refail biraderler, 
metresini 575 kurup sattıkları 
kumaşın kıymetin; faturada 500 
kuruş olatak göstermek suretiyle 
Milli Korunma kanununa aykırı 
hareket etmişler, dün yakalan. 
mışlardır. Her iki kardeş hakkın. 
da kanuni takibata baılanmıştır. 

Bundan başka Bcyojlunda Ab 
dullah sokağındaki 2 numaralı a. 
partırnanının kirasını yükselten 
Afrodltl hakkında da takibat ya. 
pılmaktadır. * DÜN Kwnkapı Nieanca11nda Sa
kf'ye alt evde nnıın cıkmıe. ateş bü
yümeden IÖndUrülmilftür. Yapılan 
tahkikata göre, ateşin bltlsllc evde 
oturan Agavninln attıiı s!J(aradan 
cılçtıll ~nlqılmıştır. Agavnl yakalan
mıstır. * SABIKALI eroin kaçakçılann
dıın Arap Mşhmut ile karısı LOtfiye 
dOn Unkapanında eroin satarlarken, 
suç üstünde yakalanmışlardır. 

lokı Müıabakalan 

lu Akıam Yapılıyor 
Senelerdenberi bir türlü yapı

lamayan bolu müaabakalan nilıa 
yet bu akpm reıml hakemler L 
dareılnde Beyollunda Halle ıine. 
maaında yapılacaktır. MU.abaka.. 
lar ıaat 21 de baflayacaktır. * ASKERi lllelcr ara1ındald 
ıpor bayramı yarın Çenıellcöyün 
de yapılacaktır. 

*GELECEK hafta Hıybella. 
da plljmda bir yüzme müaaba.. 
kuı yapılacaktır. * YARIN ölleden IODl'a Ta.. 
rabyada tenli mO..bakalan ya.. 
pılacaktır. 

11.8.HO -
Baıv •n Büyük 

Biraderi Y efat Etti -(Bqı 1 lnelde) 
derli aflesine içten gelen tAziyeı. 
lcrinı sunar, elemlerini paylapl'• 

Kr. 
• 
• Merhumun cenazesi, bugün öJ

le namazı Teşvik ye camiinde r----·
kılındıktan sonra Asri mezarlık
taki ebedi istirahatgahına tevdi ...,_ ..... 
olunacaktır. 

MEıtHUMUN TERCÜMEİ JIAıJ 
Merhum Hakkı Saydam. ı 288 yıldl

da Istanbuldı do ·muıı. tahc;ilini Istad" ,._ _ _. 
bulda yapmı,tır. Fatih Aslc~ri Rü ti. 
yesini ikmal ettikten sonra MuhendiL 
hanei Bcrrii Hümayuna girmlt ve b• 
radan çok iyi derece il\ istihklm zabi· 
ti olarak ne et etmiştir. Hemen hr 
men Türklyenin her tarllfında his...ı 
ııören Hakin Saydam, Harbi Uma!llL 
den ıonra iıtlhklm binba,mı oıar91 
aalıcerlilrten ayrılmıoıtır. MOtealubef 
htanbul Belediye Mecli•ine ha ol
muş, ve UçUncU Devreıte de tçel M• 
buılufuna seçilmi~tir. Bu devrede r9o 

hatsızhi1 dolayısi)'le mebusluktan a1• 
rılm1ştır. 

Merhum cerek askeri cerelr il~ 
hayatmda hlisnühizmeti ıebkat euofl 
kıymetli bir zat idi. 

İstanbul Levazım Amirllll 
Satınalma Komis1onu 

llanlan 

Dofu bin adet büır karanu _,_._ ...._. 
nataktır. Puarhkla tkliltmell ı---·-
940 Pazartesi günü saat H de Toobl" 
nede İıt. ı.v. AmirlW satın alma 
misyonunda yapılacaktır. Tabınbı 
det! 32,400 Ura, ille teminatı 2430 
dır. Nilmune ve şartnamesi k~ 
da görülür. İsteklllerin belll ıaatte ~ 
misyon• ıelmelerl. (239 • T:Nll9 

Miktarı 

adet 
Cinai 

4,883,000 Mat kaput dOtnıeaL 
4,189,000 Mat ceket dO.lm& 
1,138,000 Küçük mat dQlme 
1,972,000 Kilelik maden! düjmeo 

13,195,000 Büyük madeni düjme 
508,000 Sakandırak düiıPesL 

1,849,000 KQçilk kopça. 
1,732,000 Büyük kopça. 
Yukarıda yazılı sekiz kalem doJll' 

ve topçanın ~apalı zartla ekalltm
de bir kısmına talip cıkmadılı ve .,.. 
kısmı da pahalı ıörilldiljünd• ~ 
lakla ekslltm• 19·8-940 Pazartesi r Cbki1 cSolrusunu 16:rle

.un.. w.en~ Dek 
•nmı" dedim. 

Burada mutat teldlde merasim ya
pJlacak ve nutuklar verilecektir. Ay· 
nt'a Baıtumandanhk Zafer Muha
rebesinin 7,l)d6nüm mtınuebetlle 
bfttftn ~terde geçit reslmlerl, as
keri merasimler ve Halkevlerlnde 
toplanblar yapılacakbr. 

11Lta'fbn.B TiCARET 
Ftlistinle aramızda mevcut 

ticaret mukavelesine nazaran bu 
memleketle ancak 77 bin liralık 
ticaret mübadele kapasitesi bu. 
lunduğundan mübadelitm artı.. 
nlmaıına imkan görülemiyordu. 
Filiıtin tüccarlanndan bir zat 
mıntaka ticaret müdürüne mü.. 
racaat ederek hususi taku 9\U'e
tiyle iki memleket aruında mü.. 
badelitm arttınlman mümkün 
olaoajuu bildirmiftir. Bu teklif 
tetkik ediltoütir. 

Mahkeme. suçu sabit aörmü1t fakat 
Nevzadı, bu cinayeti işlemeAe aevke· 
den kllvv•W. 1ebepler bubnUI. ve bu 
yüzden suçlunun 8 sene beı gün hap
!Je konulmasına karar vermlıtlr. 

* ZABITA! bel~ taUmatıaa
mMlnla ~ alt imal talCllk 
odilmek Qzere Dahlllyt Ve1tllet1ne 
ı~ndtrilmlltlr. Talimatnamenin bu 
kısmı tasdikten gelir •elmez. derhal 
t:ıtblk edilecektir. 

Mekteplere Girme 
Şartlan 

nü Nat 14.10 da Tophanede tst. .. .....,_-ı 
t. '*Um vehham davrandı· 

• -.esinı kırmak i te
beni de kendisi gibi dü- BiR DEMiR TACiRİ 

BEBAET ETl'İ 

Amirliği satın alma komlqon 
yıı::nlacaktır. Hep inin tahmiD 
100 998 Ura 10 kurus, ille tem 
8299 Ura 90 kurustur. NOmun• 

ft sevındirmek lcln. ak- Harp Okulu Talebesi 
.,,: ~=Y~°!ıu~e ken Atatilrkün Kabrinde Fiyat Murakabe Komls7onun1uı Pancar Mahsulü 

Toplanıyor 

ınrtnamesi ·komisyonda ıörQl~ .• ~ 
KIZ ENSTİTCl.EBİ justOI ayı taks!Uerl. diler ay ıa-.. 

~uz Anlan n Sü· Ankara, 16 (a. a.) - Bu sene 
tesbit ve ilin etti.ti narhtan 1azla fi
yatla demir satblı iddlaslle mahke
meye verilen Baki Tezcan ile yine 
belediyenin koydulu narhtan fazlaya 
kömür Attılı iddlaslle mahkemeye 
vPr!len Menelaosurı. mahkemece suç-

TİCARET LİSELERİ lerlne bırakılmıt\lr. Her kalem 

bDtanıarla Demir Ahmet harp okuluna ıelen yeni talebe .. 
lar. Hemen batün na- lcr bu""'n zafer Abidesine mera. 

da onlann etrahna toı>- lml •'"1 

TQrlr. vatanda11o orta ticaret veya ayrı taliplere de ihale edllebWr. 
orıamektep rnezunu olmak. 18 yqın· 1 

lile'1n belli saatte komisyona ıelıD,, 
dan kilçilk, :U 7qından büyük olma· rL (2·H - 'IS 

Berkea Akıbeti meçhul blr s e . çe. enk koymuşlardır. Bu 
~ Bir aralık. biz Da)'l 1 merasımı müteakip talebeler ara. 

Bu sene hayll mebzul olan 
pancar ınahiulünün toplanarak 
fabrikalara sevkine başlanmıf
tlr. Hattl Alpullu fabrika•• fa. 
aliyete geçmiş bulunmaktadır. 
Mahsuliln bol olmaeı dolayı. 
siyle teker istihsalit nılktarınuz 
da geçen seneye naıaraıı ı:ok faz 
la olacaktır. Yapılan talunbılere 
göre şeker lstihsalltı bu sene '7& 
bin tonu ~ektir. 

m:ık llıımdır. Liseler Ankara. latan- ,_ 
bul ve İzmlrdedlr. 250 ıramlık beher kutmuna 80 ~ 

Mı ktaara cekild1k. Ben1qı 11ndan ayrılan bir heyet, Atatilr
IDdlielerlm• o da lfUraJc lrün Etnoırafya milzesindekl m11-
AM&alarla yine konuna& vakkat kabrini zlyuet ederek •· 

la lhı17aten. momar biıw bedi pfin manevi huzurlan öniln 
amızı eöyledım: DQuun de hürmet ve tazimle etllmi .. lr 

YV'ZDOBCLBN VAPUR 
Portlaidden yükledlli ldhallt 
mallarım ptlrirken Çanakkale 
ctvarmda karaya oturan Yunan 
vapuru yüzdürülmü' ve yola çık 
mıştır. Ganinin blr 1mun hunu. 
lesini a1mı, olan ErzUl'uın vap11-

lan sabit görillememl1, her tklslnln 
df' beraetlertne karar verilmiştir. 
Mevkuf bulunan Baki Tezcan tahliye 
edllmlıtlr. 

Ilkokul mezunu olmak llzımdır. rue tahmin edilen bel ytıa bin kutla 
Ortamekteplerden nl'klen aelenler 

1 
ıronservesl alınacaktır. PazarlıJda ~ 

m•lek denlerlnden ımt.ıwıa tlbl ıu.. liltm~i ıa .. a-NO Pazarlell ıüntl ~ 
tulur. Jtaaandıklan takdirde muadil! IUO da Tophanede İıL Lv ..... .,.,._ 
11nıfa alınırlar. Tatbikat auufı olan utan alma kornllyonunda 7a 

~rhfrL oldu. Benimki de: 'I'• • ru hamulealnl Yunan vapuruna 
iade etm(ftlr. Vapurun bugün lL 
manımıza gelmesi beklenmekte. 
dir. 

son sınıfa 7alnız dlier sanat okullan 1 tır. İlk teminatı on altı bb\ Ud 7°' 
il" Kız EnaUtülerinden naklen ıelen• liradır. Sartnamesi komiqonda ._,,,.__ 

IUIAK: la'bılr U•klldar mataaamfı CeW 
Çakma ken-.1 llnia ile Tıllir ~ıtmer m• 
!-ıılaıuıutİI~. Tlllrill .... 

ifil' kabul ecllllr. X17ıt muameleli lür, isteklUerln kanllnl veıdk 
baılamsetır. belli Aatte komilyona aelmelll'L~r.re 
............ ~ (Hl· 

INGIL TEREYE 
1000 Tayyare 
ile Taarruz 

illa pilot kurtarmıftır. K •• •• 
Bir Alman denizaltıl\ oeman 14000 ruvaıoru 

ton hacminde lltl .ıılhlalldınlınıt ti- 1 
earet aemtal batn•nuıtır. Blrluc Al· talyanlar 
mıın maJin tua71cıama hQcum. eden 

1n spımr .. tanar.ınden cl6rdo dil· AMBIUKAOA: TorplHemlc! 
1 

iNGİLİZ GAZETELERİNDE \ 
Londray 18 (a. a.) - Oeyli Te

legraf ıazeteslnin deniz muharrl 
rine ıöre, Yunanlstarun Helli kru 
vazörüııün bir İtalyan denisaltı. 

ıilrObnO.ıtır. • Vqlnfton. 11 - ~ !ıı• S 
(Bap l iaeldeJ MtLLI DUA Gtl'NO 1 10 .a-.ır ı..ı.. (Bap 1 bacide) 

Londra, 16 (a. a.) _ İngilte- il twe;ye ..-.~ •tdıaua ._ •-- I 
yada muhteUf tanare 111eydanlan Azadan Lee tarlfmdan )'apılan tekll1, Dün ~iliz, Almşıı ve talyan 
kuvveW bom~an tanare filo· rt krahnm al'EUIU üzerine 8 flJ- çok ııv.retU w uuo mQn•kıplara elçileri M.ıüsu'ı liyaret etmiş.. 
!arımız tarafından bombardıman .. uıı. teadüf eden Pazar sÜJlÜ, Yol açıaqU, MOzü..ı.- devam et- lerdir. İtalyan Elçlsi ziyaretini 
dılmiflerdir. m!lU dua ıünil kabul olunmut- natlsı. ollılllo bnOı ıu~ war ve- tekrar eu.üftir, 

Holandada Jlt1dlrl clok havuzu ıe- tur. B .. Puar, harbin ilbından rllmemiftlı'· * 
c:e ket11 4evrlJeltn 9lkD Rhll mu- bir Mne IOIU'aya teudüf eden ilk J'BANIADA; Londra, 11 (A.A.) - "Rtuter., 
hafaza Jcuvvetlerble m--. .a.ar tay- paurdır. Sal8hiyettar mahfillerden Reu. 
yare tarafından bomban:lunan edil- Hava barbl en mühim ın ... ı... e Laltdfa. 1e - lllıbcld..., Praa- ter Ajansının ö~ndlline naza.. 
mlşUr. Bu tanare dilfıaanııa bir de- dir. Taymia diyor Jd: sn: hava kuvveıten emrinde plıtaD rq HeW Yunan buvuörü tor .. 

• pzetesi, halDıuırda. ni& ta17anlinl dU.ünnQftür, llu ba· "Eler düşman İnfiltereyl la. nki Avuatu,,.a JJaıveldl muavini pillendiki sırada Ege Denizinde 
lllll'lrltcıh. Matchek bbineal- rf"Jclta !fUrak eden tananıertmlllleıı tlll etmek nlyetlnl clddl surette ~ ltarhemberl, timdi General Tlnot Y\lllan adası civannda hlç 

iktıudi 11ene1i için hir ilçü o.ı.rtne clömn~. bi1A besliyorsa, bu hava hücum- De GıuUtt'Uıı kunuııdala altıda bu• bir cltnlaltw bulunmamakta kil. 
iktaadl ve ictlıut ıslahat ALMAN T&BLlClNB OOU ları bir Uırao hareketinin elaem lunan htır l'ranu !ıa" laavvetıerlla· tı.ı,a denlAlUluuun bu mın-

buırlaaıaktan wade. Berlln. 11 (A.A.) - Almus .... lıuirhk afhuım tef)ıil etmekte. de ~..;.~e1rwır. takalarda huült Jlpbldan ma.. 
ıuntte lüzwnlu buı lan ~danlılı tebllll: 11 A• cllr. Bu faNzlyeyl kabul ettllL SO ataıJCbıDB: ltlmdv. 

n içtimai kamın proje. lttttoe S(lnQ ve 11-11 ıeoeet A1mu ıaia takdlıde, hava hücumlarının llftAICIAllN moaAn 
1>Dlak bahis mevıuu oldu. hava Jcuvvttltrl harp da -:'..,U mQ: ço~1~ pctdetlenm-1ni bekle.. m~ ::~ -=.:Qkt.; AUu, 11 (A.A.) _ Mttüus. 
YUmakııadır. sewlert. tanare mey n h ft • me 3 .., ve mevsim haylt ilerle. bu fehlr Jtaunu'ın :rwlne llldll tlbl Hellt Xruvu&rQnQn torpilltndi-
nretle yakında Yuıoalav lor. baraJlan PorUand, ScarboroQb. mı, olduıu- ıört, kati aa yak. hükfunet m~ktıl olınu,tur. l'lftl Xrıla blldtrdlkten IOllra Ti.. 

etinde yeni bir ıefkilit. BridUqton "" Mlddlwborouth U· laflYdl" tlemelrtlr." !NGILTEBEDE : not makamlarına ttlırafla ... ıı. •a& yapılacak upri bir fi. malan tllllata Jlu11 civanncll ak· Amtr1ka ~telerl lnciliı mü. deki talbnatı venm.ür: 
edılecek ve natia lflcriıı aılqham ve •01ılllt "11art motenı datauan üita Mr tüdlr ile kar- • IAndra. ıo - Ga1rl kı· 011JaıetvUırtıa büQd lbııler 
tamiın cdllec.ktir. Bun fabrlUlln "" !qüw.1a Cenuy. şılıyor v. lnıtlterenhı ,.aDtılı 11ual 1ıV teeeldcOl olu ••trıancll Cüm· olmU IUbu'iJ'lt tetole UltiJavJa

miW bankanuı devlet. Cenubu lu'kl " MwkatHı ısıuhte- müdafaa kadar taarruıdQ da e. hur!nı arclutu.. balvuıdan oldutu n olmamakla beraf»V onlUa oe. 
esi dt müzakere edilecek lif tayyare mqdularwa ltaqarla- min oldutuDU yazıyorlar. b~~ ~~ ~. !_m•ll ulan~~ saNt ftl'dltlnlldta eminim. Ke.. 

11 ıünlerde Yugoslav salihi. n üzerine htkıumlaıana devam ederek ..-,,_ Ull" ._.p .... IOIU'I -· za cila!~ da Jlpalaaajuıa e.. 
mahfillerile Sovyetler dai.. mtlh m hasarlar vercllrmlılerdir. Bu HARP UZATACAK fut'da tevkil tdflmlılerdll'. BU •· mlntm. Z!Jantgllırln avdeti hak 

• tuafındau batmldıjına hOk. 
snetmtk mantild olur. lefuharrir 
ilave ediyor: 

Dln1 bayram dolayıslle donatılm11 

oldulu lcln kruvazörQn ~anlışlıkla 
b111ka bir millete mensup olduğunu 
pnnetmlı olmak lmklnsız oldutuna 
ıöre, taln'Q&Ull klllden vlkl oldutu
n11 inanmak icap eder. Bu taarruzun 
Yunanı.tana karsı blr yıldırım har
bifte Mukaddeme olup olmadığı suale 
l&Jıkıır .. 

Dallv Express 2azetesl. ttal .. 
'HD • Yunan ınüııasebetlerine 
tahsil ettW ı>.ı makalesinde töY .. 
le diyor: 

"Mufl0Hnl1 ml!\ver ztlınl1etlne baş 
oı.n IG?pri& darbelerinden blrlle an
IJZln Yunanlatanla UıUlAf çıkarma71 

muvafık ıGrmüıtür. Bu darbe, aon 
:rıunanlarda huaaten berrak törünen 
1t11lyan • Yunan Mmaaında bir ılm
ı•k ıürültüsO libl paUamılbr.,, 

İtalvan 1anıı Helli kruvazörilne 
taarnu etmelerindeki sebeDleri 
araştıran Times diyor ki: 

"Bunun Nbebl belki de. Adece 
Kor1u adaaını ve Amavutıuta civar 
bölplerl ı.temeden önce Yun•n hQ· 
kQmetlnl korkutmaktan tbaretUr." 

aret heyeti arNında iki r ünasebetle tiddetli hava muharebe- Zurih; 18 (a, L) - Korrlyera dunlaruı toplandılı "' polla c:ebrtn kında .ı. dratle OIYap YWtee.. 
aruuıdald ticari lllÜ. teri olmuıtur. Müteaddit İngllz ll- della Sera pzetesi, hali hasırda. alnn!ttL Yedial te.llm olmUflana da celim ft ~ lolıı tertibat laıv•Ln ve VekDler 

h_'",__.1_ ::.--'-ereler ce man1an &ıüne mulD dOldllaıo,tür. ki ukori vulyote nuaran, har. ıerl ll•lınlar kaSUUllar ve IOkaklar- a, ___ ._," NI 
-.u- m~ hıallialeriıı Garbl Alman7ı aı.la4e b; ........... ın-111-ı- -··'"' .. -el ...,..__ -ı-+ır Yugoslav mahfil ... -- -- uau -uu-... da takip ~ J'aU~· •--1.11 Ilı•·'--- ..... _ ... _, • .,._ (8 • ı •- ld ) "''""~· · ıw :raptıklan !ıava bOo•m•an tld'• olduğunu yumaktaclır. • BUlUtcm. 11 - cs.mudtl ada.. --.~ -- ~11t11 -.-- •tı ... e e 

Sovyetlerden mısır ithal dS •aaaı JapmlJIUltlr. ltilbodaa Neue Zurlohtr Zei.. lan) Wiıacllcır DQk •• ~ lNlibt lıdakl cevabı almıftır: qıi1U bir toplanh ve enterDUJO. 
lnıkinlanndan baheedil 16 Atustot lbQ dQflnan .-an tunı ~ plen bir teı.r-ı. Bahamu'a laar*t& ~. "Sözlertım. inlibaılı halka ho.. nal llttıaadl kaynapa yeri oldu-
• ~ 1'3 ıanar- kuHtlıütUr. Bl&Dlar4a1I da bu makalqi likretmektedir. FhfLAMDADA: parlörlerle teblil edilmiftir. Sim tunu, fuan 20 atustos 1Mt 18 de 

Alman • Yqmln mO.. lOI a bav. nı~ dalQ• wn ltlmacbmız vardır. Verecelf- bükdmetlmlz nımma ticaret ve.. 
bugQnlerde Duhrovnik- nu.a,. JC'b'• k•Jvlar "*' veıa e 9e1ıhtld, ıı _ aov,.t. l'hl a- ıü her emri bütüa kalbimizle ita k1U Topçuotlunun açacalım söy. 

J.tlıyaeaktır. Bu mttzak.._ tanare 4'fl bata?7alanamua •tettlt lfoskova ElçimİI earet muaheclellnln, taldlki bQtan .teeett.. Alay ... t 11.IO da ya. lemlf ve b8fVeldllmlzle vektlleri-
hedeft harpten evvelki bort imha edllmlflerdir. 21 baraj 'bUmu •-'--v. Gitti l'tl'l ınatbuatı taıaımdan memaunl· pılmıfbr." mtztn de tuarnı devam ettlli gün 
Wr tesviye ametine ballan ctnftlrOhrlQftOr. Abnaıı taJJ"arelerln· ADallllll.,,- 7etle karpJaıamaktıadı, Gazetel•, R~et, fU ana kadar deniz- lerde lzmtre teref vereceJderlnl 

. Evveli baht. meyzuu o. den n il Oslerlne cl6mntrDitlerdlr. Ankara. 18 (a. L) - Moaova bu hldltenln lld memleketin ticari altımn hüvt1ıtini twbite yara. lllve etmiştir. 
ve ı• lwp Jlt1Jau1a.. Fakat Alman tahn.lJ't ..,..... Maat lta,.Gk elçbnlz Alt Ray.tar Ak. mtınaııebea.rt tlzainde mGlalt te- yacak ht; bir umura ıuUk deliL FVAU ISTtaAK BDENLD 

deftlzlncle 4lolnm .Allnaa ve bir ı-..1 tay bu uAaJı ~ geldi. ılrletl otaeatını ;razmaJctadlrla. clir. frmir. 18 (A.A.) _ Bu 

Müstemlekt1 
Adaları 

Kira/anaca 
Londra, 16 (A.A.} - Lef 

11 bildiriyor: Londrada lyl b 
alan mahflllerde beyan ..tJt)ıdtj~ 
ne j(Ört, İn•llterenin Amerika 
lanndaki bazı milıtemleke 
nnı Amerika destroyerlerll• 
badele etmeyi tuavvur ettlJl 
kında Nevyorktan verilen teJJP'lN..JJ 
uıl ve eııaatan lrldir. 

Fakat böyle bir mübad..
münuobetab aöıükmoılne 
bil hava üsleri tesis edilJntk 
re bu adalann kiralanmall 
yapılacak tekliflerin daha m 
bir '8kilde kar•ılanacajı 
edilmekte ve bu mevıu etr 
Londra ile v a,ınaton ar 
nokt.ai nazar teati edildiAi ~ 
dilrnektedir. Bununla beraber 
mesele Amerikan destroyı~r•~';dı•lk 
nln İngiltere tarafından mü 
asile blrleştlrllmem ştlr. ~ ._. 

Martinik AdalanndP' 
Fransız Donanmd 
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TAN 
ABONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi 

~ Kr. 1 • .,,,. 2800 Kr. 
150 • 6 Ay 1500 " 
400 • S Ay 800 • 
~50 • 1 Ay soo • 

s .. u-s·u-N-·ı 
•H•••-... •••·--·• ..... ••--·-·-••••••I 

giltere Harb; 
Yazan: Ömer Rıza Doğrul j 
( ns:iltere üzerinde devam e. 

den hava harbi, gün ıı;eç. 
e daha büyük 'e daha 2eniş 
ölçü almakta, fakat lngiliz. 
de her taarruza mukavemet 
ekte 'e Almanlara aiır za. 

t verdirmektedir. Evvelki 
bin Alman tal yaresinin iş. 
ile vukuhulaıı hücum, ~İm-

TAN 

e kadar vukubulan hücum. 
n en şiddetlisi ve en btiyüıcü 
ılmaktadır. Fakat İnıcilizler, 
nıuharcbenin büyük bir mu. 

takıyetle nihayet buloıasın. 
nıcmnuniyet ıı;östermekte ve 
anyanın daha büyük, daha 

Cenubi Dobrucanın baıhca ıehri Puaraııç (Hacıoilu Pazarcıjl) da bir pazar yeri .•• 

~ 
taarruzlarına karşı da ha

olduklarını söylemektedir. 
Çünkü, .s!nıdiye kadar alınan 
ce, ln"ılız tayyareleri le. 
edir ve Almanların zayiatı 
karşı dört velıa beş nisbe

edir. Fakat zaJiahn en mü. 
• tayyarelerin kendileri 

·ı. bu tayyareleri kullanan 
nlardır. Ve Almanların bu 
aki zayiatı ıcilnden ııüne bil. 
ektedir. Almanlar, bu tayya. 

lb.uharebelerini miiteakıp, ne 
acaklar, karala asker çıkara. 

mı, yoksa hava harpleri. 
verdiii neticeye bakarak, 

dan vaz geçecekler mi? 

~ 
nokta, hcniiz meçhuldür. 
, İngiltere adasına asker c:ı. 
ih takdirde, AlmanJ anın en 
tli mukabcleJ i 2örccei'!i de 
kknk sayılmaktadır. Vazi. 

ıünden glinc İngiltere lehine 
ınck istidadındadır. 
akat bu lehteki istikametin 
i•etle taayytin etme9j i~in da. 
lrıühim inkisaflan beklemek, 
lncvsimi iyi sartlar içinde at. 
ak lazımdır. Ondan sonra 
mukadderatının istikameti. 

ltyin etmek daha fazla kolay. 
aktır. 

yaya Taarruz : 

öyter, İtalyanın ancak se. 
lecek ay sonundan evvel 

a taarruz edecefini tahmin 
• ktedir. Itall anın Şarki Afri. 

ki miistenılckeleri ile irtiba. 
nidcn tesis için taarruza ııeç. 
mecburil etindedir. Aksi tak 
irtibatın kesilmesi, bilhas. 

'arki Afrikadaki yerliler ta. 
dan bu irtibatın kesilmiı ol. 

ıııl na kanaat hasıl olması ~ ü. 
en cok mühim hadiseler vu. 

~tdabilir ve bu hadiseler, i. 
nın bu havali ile olan irti. 
ın daimi bir surette kesil. 
e sebep olur. 

lya, buna imkAn vermemek 
hu irtibnb tesis etmek nıec. 

d )'etindedir. 
ıra karşı yapılması melhuz 

taarruzun ilk hedefi budur. 
bunun tahakkuku kolay de 

• Ve kolay olmayacaktır. 
İtalya da, lnglltere.Alman. 
binin neticesini bekli) or! 

• 

~ ,..,_-+-·-F=J 

1 ........ --------------~ ıı• 
tı' 
ci '- Sevgili - Ağızda bulunur 
'I" Qökte bulunur • T baka - Bır 

'el tı 3 - Bir nota • Vermek • 
4 - Bır erkek 1 mi - F sı-

' Bir fslAm kralı 6 - Bir de
ltiı va tası - Kuluçka tavuk 
~ır sayı - A!rikad dır 8 - Bır 

- Kurum - Bir nota 9 - Ni
.. Ocaklarda mangalda bulu-

' lt~RDAN AOAGI: 
el Portak lı m urdur - Keza. 

• d hl 2 - Ane - Cerey n e
ı.:- 'Ozerine yok yere atm k 
'l.lr bağl ma edalı il - Lezzet -

6 - Ters okunursa bir hay-
• Elanek yapılır - Bir prt 

, - Cart 8 - Akıtmak - Ka
emkat 9 - Dadının erkeği -
. gizlememek. 

Bir Tashih 
nilshamızda "Hava Harbi 

Bir Safhada,. baılıtı aUuı
r eden habtrler Anadolu A· 
n alındı.itı halde. bir sehiv e

rak "Hususi,. kaydı ile ~· 
l)QWUriz. 

Romanya ile 
Bul9aristan 
Arasındaki 
Lastik Top: 
DOBRUCA 

--YAZAN--· 

Faik Sabri Duran 

s alzburg müli.katında veri-
len kararlardan biri de 

Romanyanın cenup ve garp kom. 
şulan ile olan ptınizliı arazi da
valarını kendi aralarında ve sulh 
yolu ile anlaşarak çabuk hal et. 
meleri olduğunu ajans haberleri 
bildirmişlerdi. Geçen hafta için. 
de de alakadar ht.kümetlerin 
mürahasları ilk konuımalara 
musbet bir havı içinde haşladı. 
lar. Görülüyor ki Türkler Bal
kanlan terkederek bu yanmada. 
nın bir ucwıa çekildikleri gün. 
denberi bu kıt'a üzerinde &iyaşi 
vnz"yet büyük bir degişiklik gris. 
termiş değildir. Yarımadanın 
mukadderatı ve orada olacak hU
dut değişiklikleri hep biıyük dev 
!etlerin ikbal veya idbarina jÖrc 
ayak uydurmaktadır. 

Son zamanlarda Balkan Dev. 
Jetlerinin kendi işlerini kendileri 
halletmeleri esasına dayanmak 
suretiyle tesisine çalışılan BaL 
kan Antantı lazımgelen kuvet ve 
dayanıklılığı elde edemediği için 
Balkanlıların familya işlerinde 
emirler ve direktifler yine Av. 
rupanın vaziyete hlkim olan bil. 
yük payıtahtlarmuıdan geliyor. 

T unanm bataklıkları ve a. 
iızlan ile Karadeniz ara. 

sında bir ada gibi yukselen Dob. 
ruca ilk zamanlardanberi muh
telü kavimlerin ileri geri hicret 
hareketlerinde mühim bir geçit 
yolu olmuştur. Her gelip ıeçen 
milletten orada bliyilk bir tortu 
kalmıştı. Tarihinin baılanğıcında 
Dobrucayı eski Elenlerin bir ko. 
lonisi olarak buluyoruz. Sonra 
Miladın 677 senesinde Bulgarla. 
rın eline geçiyor. 1118 de Bizans. 
lılar tarafından zaptediliyor ve 
1186 da tekrar Bulgarlara dönü. 
yor, XV inci asırdan XIX uncu 
asrın ortalarına kadar, hemen 
500 seneye yakın bir devirde ise 
Osmanlıların idaresi altında kıı. 
lıyor. Bu uzun devrin izleri el'an 
Dobruca üzerinden silinmiş de .. 
ğildir: HaJtı on binlerce Türk o. 
rada yapyor, bugün köyler ve 
kasabalar Türklük tesir ve ınti
balarını tamamiyle muhafaza et. 
miş bulunuyor ve denilebUir kl, 
Balkanların Osmanlı Saltanatı
na ait izleri en lyi muhafaza ıL 
miş olan köşe5ini ancak Dobruca 
da bulm11.k mümkündür. 

Dobruca 1877 Rus muharebe. 
sine kadar Osmanlıların elinde L 
dl, ondan sonra, hepsi değilse bi. 
le bir parçası Romanya ile Bul
garistan ırasında atılıp tutulan
btr lastik topa döndü. 1878 Ayas. 
te!anos ve Berlin muahedeleriyle 
Karadağ, Sırbistan ve Romanya 
müstakil birer devlet şeklini alır
larken Osmanlı saltanatına bağlı 
mumtaz bir eyalet olmak ve vas. 
sal bir prenslik halinde id•re e
dılmek iızere bir Bulgar hukume. 
ti kuruluyordu, Ruıya, ~nm 
muharebesi neticeainde terk(!~ 
miş olduğu Beaarabyayı •larak 
Tuna ağızlarına tekrar yerle~
ken bu kaybın bir karııhll ol
mak üzere Dobruca RomllJ'lyaya 
verilmişti. Yalnız çok kesif bir 
Türk ve Bulgar nüfusuna malik 
olan Cenubi Dobnıea Bulgaria. 
tana brr11.kılmı1tı.O zamanRoman 
ya ile Bulgaristan arasındald hu. 
dut Karadeniz üzerinde MangaL 
yada da başlıyor Ye Silbtre el. 

,-_ . ......... ·---·---· .. ··-·---
Hl KAV IE 

BiR LiSAN MESELESi 
·-------....... . Yazan: ULUNAY -········· 

(Cumhuriyetten evvel ( ... ) ce. 
za mahkemeei salonu. Reiı, lza, 
zabıt katibi makamlarında ... Din. 
leyldler de ekseriyetin kıy af eti 
siyah fea, eamadanvari yelek, 
yumurta ökçe kundura... Reis 
maznun Tevfik'in isticvabına de. 
vam eder ... ) 

Reı. - aeç.n Teırlnlııanlde Ga
latada Kuledibinde Fuat isminde bi
rim ile dOJüllnQşsiln. Anlat bakalım. 
Bu kavıa naaıl olduT 

Tevfik - Yarradam klbriya hakkı 
icin rrei.a Be;,, bu cinıarda benim ııu
c:um yok. Evveldenberi Menıenelıler
le Cukurc:eJmellier birbirlerini kötil
Y• bolarlarm11- Çukurceımelıler de 
p:ıtakozu Veli dört kolluya binmeden, 
Mengencllleri madra etmisler. Beni 
C<'şmemeydanından ayarttılar, ön ta
kıma aldılar. Ondan aonra Men1tene, 
Cukurçeımeye urıan salladı. 

Relıı - (hayretle uzun uzun din· 
ledikten aonrll) ne aöylilyor1un? An· 
lamıyorum.. Acık söyle. 

Tevfik - Söyledim ya Reis Bey, 
Kocakarıdan emdiğim süt pekmez ıl
bi kan olsun yalanım yok. Kilrekçl
lerde yangın oldu. Dônuste Unkapa
nında Cukurçeşme ile tutuştuk. Ön 
takımda Fil Hüseyin ile ben vardım. 
Arkadan Ördek MehmeUe BUlbul 
Oıaman yüklendiler. Atlamada Cu
kur~şmeyi geçtik. Bıktım avallerin 
ııandığında tepelık t.itreme.iie baıla
dı. Borucu Havroz Nurlye, salla nl· 
rayı dedim. O da biraz. fiyakalı lı:o· 

yuverdl. Cukurçeımelllerde Tonıa 
Fuat buna içerlemiş; Kel Eşrefle To
pal Basriye poata okumuı. 

Reis - Posta okumuı ne deme'k? 
Tevfik - Anlıyıcaitın. avurt keı

tnls. 
Reis - Avurdunu mu 'kesmls? 
1'evtik - Bir yerini kesmemiıı. lA· 

fın fiyangolusu; m~ydan okumuş. 

E:,ref bana: ''Tonıaya diklr. ıel! Se
run gacoyu dldeliyor,. dedi. Sallama-

varında Tunaya kavuşuyordu. 
Bulgariıtan prensliğini teşkıl e. 
den 22 mutalarrıflıktan ikisi: 
Dobruca ve Siliştre daireleri bu 
ıu·azi içinde idi. ...ı ,,, . , 1 

B alkan Harbinde Osm~nb 
orduıu bozularak Rume~ 

yl terketmı,, fakat Osmanlılar a. 
~hinde 'ı)layca birleımlı oJan 
Balkan Devletleri bu mirası tek 
sim için aralarında bir türlü an. 
!aşamamışlardı. Her devlet har
bin icap ve zaruretlerine göre M 
keri ijiitali altına alını§ olduğu 
yerlerden çıkmak istemiyordu. 
Bulgarlar ise askeri muvaffaki
yetlerinin artması dolayııiyle ar. 
zularına bir hudut çizemiyor ve 
Balkanlarda bir Bulsar i:npara. 
torluğu kurmak istiyorlardı. Bu 
vaıiyet Sırpları ve Yunanlılan 
1913, 3 haziranında aralarında 
ayn ~lr ittifak kurmaya ıevket. 
miı ve Romanya da bu anlıtmet· 
ya müıahir olmuıt1.1. Bulgariıtan 
ise, Sırplann birdenbire çok bü. 
yüyüvenneleri.ndeıı hoılanma. 
yan Avıuıturyadan te§Vik goril. 
yor ve Viyananrn vaitlerine ıü. 
veniyordu. tı yttni bir h•rbe da. 
yannuıtı: Bulıar ordulan 29 ha 
ır:iranda Makedonyada taarruza 
geçiyordu: Füpt bu 1ef er tali 
Bulgarlara yü•ünü çevirmiıti: 
Bütün cephelerde Yunanlılara 
ve Sırplara fena halde yenilmiş. 
lerdi. Romanyll ordusu da bu se. 
fer harbe karıpnı§ ve Tunayı ge. 
çerek Varııaya ıirmiı, Sofya ü. 
ıerine yürnmiye ba§lamı§tı. 
Trakyada harokote ıeçen Oaman 
4 ordulan da Bulgarları püskür. 
tüyor ve Edirruıyi geri alıyordu. 
Her taraftran iylce ıalupn BuL 
garlar 17 temuada ıaıtplerden 
Avusturyayı Balkan işlerinden u 
zaklaştırmak için en ılyade müt .. 
tefiki olan Almanya uirapyordu. 
Nihayet Kayıer Rusya 9an O. 
zerinde müessir olmuştu. Çar 
Rumellde Osmanlı m.lrasınm tak 

dım. Yalnız Süpürgeyi sıkı:;tırdım. 
Reis - SUpürıe ne? 
Tevfik - Benim gaconun li\kabı. 
Reis - Gaconun ndı yok mu? Onu 

söyle. 
Reis ..!.. Çirkef Sahinin kızı Supür-

11e 1''ettan! 
Reis - LAhavle velA kuvvete .. Uı· 

knpları bırnk ta vakayı, dô •usu an
lat. 

Tevfik - O aksam Tongayı ara
dım, bulamadım. Tophaneye Zehir 
Alinin kahvesine geldim. "Pan nlde 
hnpayı kaydı, Kuledıbinde Pannaksız 
Yorglnln dukkAmna aitti.. dedılcr. 
Bitirim yerint\e enseledim. Plyastos 
oltiukunu anlayınca, kakancaya el a
tar glbl hal kesti. 'Toıılultuna bir ok
kalı kullüm ektim. Baktım. ava
li'l ıözu yaşlı, O da bana sallııdı: ku
ıağımdan pantofla fırladı Limoncu 
Hasanla Tatar Emin ge!dller Alayı 
birden, "morulta hampır!,. diye baJtı
rıyorlar. Anladım ki, Tonganın işi, 

Koftlnln parası ic:lne. Bu serer kıs
kaca saldırdı. Ben de fenerlere ektim. 
Şahnişi patladı. O da benim bodo la
mama kondu. Bir daha salladım 
se-kU. Uzaktan kol geldi. Kul yutmı 
vııyım, diye nergellerl actım, clzlam 
çektim. bte anlıyacajtın kavga b6yle 
oldu. 

Reis - (Bir müddet sükôttnn son· 
ra, yanındaki ft.ıalara) bir şey anla
dırıır. mı" 

Azalar - Hiçbir şey anlam dık. 
(Baıbaşa verip muzakcreden son

ra): 
Reis - kabı keyfiyet ledelmüza

kere maznun Tevfığın istımal eyle
dlll lisanın heyeti htıkimece anlaşıl· 
ması muhal görillmUs ve dıger şahit
lerin de ayni lisan 11e ithamı meram 
ede<'l!klerl revi!ii halden an 1 sılımş 
olmakla, muhakemenın yevmı ah re 
talıki ıle esnayı muhakemede bu 11-
ı;ana Aşina bir tercüman bulundurul
ması lüzumuna ittUııkı Ara ile k rıır 
verildi. 

simi işinde hakemlik rotundan 
vaz geçerek bu vazifeyi muharip. 
lerden biri olan Romanyaya bı. 
rakıyordu. Romanyanın ilk ışi i
se Dobruca hududlarını Bulgaris 
tanın ıdeyhine olmak üzere, ce. 
nubda bir parça daha ileri sur. 
mek olmuştu. Romanya 1913 
Bükreş muahedesi ile Bal~ık
Tutrakan hattına kadar bütiin 
cenubi Dobrucayı alıyor, Silis. 
tre, Hacıoğlu Pazarcıgı Roman. 
yaya geçiyor ve Bulgarlar Rua;. 
cuk ve Şumnu kalelerini yıkmayı 
ve Avrupa devletlerinden sulh 
istediler. Büyük devletler arasın. 
da yine entrikalar <!önüy~rdu. 
kabul ediyorlardı. Hohenzollcrn 
hanedanından olan Romanya kı
ralı Karo} l, ağua;tos 7 de hısımı 
Almanya İmparatoru İkinci Wıl. 
helme sektiği bir telgrafta: "Se. 
nln sayende bütün guçlukler yı. 
kıldı, sulh imzalandı, bu sulh 
kat'i olacaktu-," diye yazıyordu. 

F akat bu sulh kat'i olmamış 
tı. M"uahedelerin bir ço. 

gu, sibi 1913 Bükreı anlaşma ı 
da gelecek karışıklıkları hazırla. 
yan bir mi.ıkaddemeden başka 
bir şey değildi. Cihan HarLinde 
Almanlar Romanyayı i§gal etti. 
ler. 1918, 7 mayısında amzala. 
nan diğer bir Bükreş muahedesi 
ile Romarıya butiın Dobruçayı 

müttefik devletlere bıraktı. Al. 
manlar Dobrucanın cenup 1<ısmı. 
m Bulgarlara iade ettiler ve şi. 
mal kısmında müttefiklerin miış 
terek bir idareleri tesis edıldi. 
Bu da uzun 11ümıedl Almanlar 
harbi kaybedince 1919, 27 ikinci 
tefl'inde imzalanan Neuilly mua. 
hedesl bütün Dobrucayı Roman
yaya bırakıyor, Romanya ile Bul. 
g81'iıt~n ,ra11nda hudud yeniden 
1913 deki vaziyete donuyor ve 
nüfusunun ekseriyeti Türk ve 
Bulıar olan Cenubi Dobruca Ro
manyaya geçiyordu. 

~.:· COZUM[ [ADPAMLAD ((ELEK 
Olamaz Aaah 1 v .a7;an• Sl:lvİm SERTEL 
Olamaz! 

lnglliılerin Bir Oyunu • Açıkgöz 
Çiftçiler • iyilik Yapallm Derken 

Yazan: 
Bu şarkıJ a göre: 
"Uir göniildc iki 

nıaz" 

Tam iki aydanberidir, ikide bir. 
de, Almanlar EylGlıin on be

ııinde Londrada olacaiız, demekte idi
ler. 

lnıilizler de. daima bu ıôzlerle a. 
lay etmişler, buna imkln olmadıimı 
söylemişlerdi. Fakat, Almanlarm Pa. 
riste verdikleri ~andevuya riayet et
meleri üzerine diier bazı devletlerin, 
bu ikinci randevunun da tahakkuk e
debilmesi ihtimalini diıtünerek bir 
parça tereddütlerini mucip olmuıtu. 
Ayın on beıi gelip geçti. Kalblerl ü. 

zilntüde olanlar, derin bir nefes aldı. 
lar, Fakat bu işin imkinsızlığmı ilk 
ııündenberi bilen Inıilizler, dün ıoylc 
bir oyun hazırlamışlardı: 

Londrıının buy!ık parklarından bi. 
rinde biiyiık bir eğlence tertip edilmiş 
ve bütün halk buraya davet edilmiş, 
ite biraz ruh vermek için de on beş 
yaşlarında bir çocuğu Inıiliz tayyare. 
cisi kıyafetine koyup kendisini bütün 
eğlencenin reisi yapm111lar. 

hte bu çocuk, halk eğlenirken bir. 
denbire orada bir masanın üzerine 
çıkm~ ve herkesi aüki'ita davet ede. 
rek kendilerine söyliyecck bir kaç &o
zli olduğunu bildirmiştir. 

Halk, dikkatle dinlemiye başlamıı
tır. Çocuk: 

- Demin, demiş biri Almanlardan, 
diğeri de Italyadan iki telıraf aldım. 
Dinleyiniz. Bunları size de okuyorum. 
Birincisi Almanların telgrafıdır: 

"Her ne kadar ayın on beıinde Lon. 
drada bulunmayı vaat etmiş bulunu_ 
yorsak ta Almanya üzerine yapılan 

ııiddetli Jngiliz tayyare akınları yü. 
zlinden blitlin tayyarelerlmiz onlarla 
mücadele ile menuldürler. Maalesef, 
bizi oraya getirecek. bir tayyare bu
lamadıfımdan bu söz!lmilzU tutamıya. 
c:afız, özür dileriz.,, 

Bu da ltalyanların tetrrafıdır: 
"Ayın on beıindc Londrada bulu. 

nacağımızı herkese vaat etmittık. Bu 
sozümüzü tutmamıza buııün de hiç bir 
mani yoktur. Yalnız aon zamanlardı 
Akdenizdekı Ingıliz donanması fazla 
faaliyete gec;tiiinden, Italyan donan. 
ması onlarla boy ölc;ilşmekte ve elle
rinden geleni yapmakla meşgul bu. 
lunmaktadır. 

Bu arada yollar da fena halde ka_ 
panmıştır. Biz yine sözümüzü tutmak 
isterdik, yalnız, ne bizi ta~ıyacak bir 
gemi, ne de bu geminin geçebileceği a. 
çık bir yol var, Bu sebepten maaleıef 
ıbzümliziı tutamıyacafız.,. 

SAGLIK Ö~ÜTLERi 

Vücudümüzün 
Zahire Ambarı 

Cildin ehemmiyetli bir iıi de her 
gün yediiimis yemeklerden o günkü 
ihtiyacı temin ettikten ıonra fazla ka_ 
lan kıımını ihtiyat olarak &aklamak. 
tır. Bu i•i de cildin altındaki ipoder
me denilen tabaka görür. Cıldi besll. 
yen damıırlar, ona lüzumlu olan s;nir. 
lt'r, cildin çıkardığı terle yallı mad
denin guddeleri ve kılların koklerı 

hep Q tabakanm içinde bulunduğu ıdbi 
bu tabakanın içinde -herkesin haline 
göre- az çok yaf da bulunur. 

Bu yaflar hcrııunkü gıdalarımı d:ın 
artan kısımlardır. Yediğimiz gıdalar 
yalnıı: yaadan ibaret olmadığı halde, 
aarfedilmiyerclı: ıaklınan kısmının boy 
le yılnıs yağdan ibaret olması ilkin 
insanı garip gelir. Acaba gıdalarımı
zın terk bindeki aı:otlu ve eeker ola • 
cak maddelerin hepsi sarfolunur da 
yalnız yafdan mı bakiye k11lır1 
Hayır gıdalarımızın terkibindeki a.. 

rotlu ve şeker olacak maddeler de 
tekmil sarfc:dilemediii vakit onlardab 
da kalır. Fakat vücudümüz onların 
ikiıini de Ylli haline çevirerek bu ııe
kilde saklar. ıonra liizumunda tekrar 
çevirir, ııeker halınde aarfeder . 

Bunun 1ebebi yağla öteki iki tür!U 
gıdanın verdikleri kalorinin farklı ol
masıdır. Yığm her gramı ötekilerden 
birer grammdan iki misil faııla kalori 
venr. Vücudlin fazla gıdayı saklamak 
tan maksadı kalori ııaklamak oldui!ıtn 
dan aynı ağırlıkta iki defa fazla kalo
ri verecels olan yaiı ı;aklar . Kunı 
b~rada para Hkhvanlarm ıki beılik 
banknot yerine -daha az 7er tutsun 
diye- bir onluk banknot ııaklamaları 
gibi. Görüyorsunuz ki tabiat pek ihti. 
yatlı bir i1't11atçı hem de bir aarraf 
gibi he11pçıdır. 

Yediğimi• ııdılardın herııiinkü ih 
tiyaçtan f11.lı kalan miktarı bi>vle sak 
lamaktalri hilnnetl de tahif tak~lr ... 
elersiniz: Kıtlık zamanı ihtimalinden 
dolayı ~dtil, hir h"stalık zamanı !rlr 
ihtıyat lazıındır Meseli uzun a de 
11am edrcek ve iştahı da keserek ye 
meğe mani o!acalc bir karahUın"la ha" 
tahtı gelebilir, O vakit vücudun ııai 
lık zamanınkindcn daha ziyade kalo 
riye ihtiYJcı olur Vücut yeniden gıda 
bulamayınca, cildin altındaki yafları 

rakarak kalori çıkarır ve uımvlannm 
hep:ılni gene i letir . Onun icin u"ım 
ca bir ate lı hastalıktan )'~tanların 
yahut yatırmadan iştahtan ve ye!Tlek 
ten kesen bir hastıılıia tut\ılırnhırrn 
vücudü :ı:ayıflar, hastalık &ettikten 
ıonra tekrar semirmek üzere .. 

Ta biatin ieleri t;olc defa ııelc · he:ıa"h 
oldgh helde onun heaaplan her vakit 
bizim .isimize gelmez. Mesela bayan. 
lar cildin altında böyle yai toplanma. 
ımdan -ıayıflık moda,ma uyıµn ol. 
ınadıfı lc;i-... hoılınm111lar... Zaten 
tabiatin kendisi de bazan hesapların_ 
da p~k ifratll gider. Imıanlardan ba. 
zılarma f87.la iştah verir, çok yediriı:, 
yahut yediğinden pe\ azını ııarfettirir 
Ye fazla kalan gıdalan derlıılnln altın
da biriktirir. thtiyatm ifratı da 11$. 
manlrk haatılıfını meydana çıkanr. 

Bu telgraflar bir alay olsun diye ın. 
gilizler tarafından uydurulmuştur. 
Maksat sôzlerlni tutamıyan iki devlet 
ricaline takılmak ve kendi kuvvetleri. 
le ovunmektir. 

* Açıkgöz Çiftçiler 

Darbı mesele göre: 
"iki karpuz bir koltuğa sığa. 

nıaz." 
Meşhur Tuna türküsüae gört 

de: 
"Bu dünya böyle kalamaz." 
Elbette bunun bir durıualak, 

bir düzgilnlilk devri gelecektir. 

A lman paraıutçülerinin Holanda Ne zaman gelecek? • J 
ve Belçikada oynadıkları büyuk Bunu kestirecek kimse J'~ 

Ne her Hitler,ne mister Çör~ rolu gôrduklcri giındenberi Ingılizle

rln düımın paraıutçulerile mücadele 
için bUyuk bir organizasyon kurdu. 
ğu ve halkın goziınu dört aı;tıgı ma. 
IOmdur. 

Halk bu uğurda o kadar fazla haı:ır_ 
lanmıştır ki, ,imdi gözlerinden sinek 
bile kaçırmıyorlar. Geçenlerde Jniil
terenin Şimalinde ıoylc bir vaka ol
muştu: 

Ina'ilterenin Şimali umumiyetle 
çiftçilerle meskUndur. Bir gün bu 
çiftliklerden birine bir para;ütçii iner. 
Çiftçi bunun indiiini aörmez. Fakat 
birdenbire mısır tarlasınrn içinde aca. 
yip bir korkuluk gorür, çiftçinin kor. 
kuluk zannettiii bu acayip mahlGk 
oynamıya ba:;lar. 

Elinde ıiltihı ile oraya kotan çiftçi 
bunun bir paraşütçü olduğunu aorür. 
Hemen sil&hmı cekip üzerine davra. 
nır. Bu ıırada difer çiftlik halkı da 
etrafına üşüıurler. 
Paraşütun altmdıki genç güzel vü

cutlu bir delikanlı mütemadiyen onla. 
ra işaretler yapmakta, kendisinin in.. 
giliz olduğunu, tayyaresinin bir kaza. 
ya uğradıiını ve yere inmiye mecbur 
olduğunu anlatmıya çalışmaktadcr. 

Çiftçiler o kadar vesveselidirler ki 
bir türlü onun sozlerine inanmazlar, 
Genç tayyareci baıtka çare bulamas, 
cebinden hüviyet vırakasmı çıkarır. 

Bunun üzerine mesele deği~ir He
men eline ayafına sarılırlar Kendiıı ne 
riayet ederler. Evlerine götürüp ya. 
ralarmı temizlerler, kamını dovurur _ 
lar 

* İyilik Yapalım Derken 

sinl or l\lusolini, hatta ne 1'1arM 
pasn! Onun için fazla kaa;avet ,-. 
kip: 

- Acaba bu badire ne zaman 
sona erecek? diye nh ve vah et. 
mele gelmez. Çiinkü iı olaeajl. 
nn varır. Bu böyledir diye de ~a. 
huğu yakıp sefaya bakmalt khıı 
akıl değildir. 

Geçen sene kış fazla oldu, ini 
l ti az olur diye de tabiatın 11\L 
IRJ cmetine ümid bağlamak ihti. 
J atlı bir hareket olamH. Şiauli. 
den kışlığımızı tedarik edip iP 
sonraya bırakmamak gerektir. 
Karıncaya bakıp ibret alınn. 

Siz, çocukluğunuzda ağustos bö. 
çcği ile karınca hikayesini oka. 
mndımz nu? 

Cırcır ötmeden işini .utm• 
hayırlıdır. 

Olamaz ah olamaz! 
ncyip nevmid olmaya relm~ 

Olnnınynn şeyler çok delildir. 
Bir göııilldc iki sevda, bir kol. 
hıkta iki karpuz, bir adamda L 
ki kanaat, bir koyunda iki pöste. 
ki; bir erikte iki çekirdek, ltiı 
~ocuta iki baha, bir ipte uq 
cambaz, bir kocaya iki kan ol .. 
mnz. I.ôkin bir adamda iki yüz, 
bir lilfta iki mana, bir davada L 
ki tnrnf bir i te iki rakip, bir ba. 
tında ki çocuk, bir taşla iki kut. 
bir ~·unmrtada iki san, daiına 
miiınkündUr. muhtemeldir. L6. 

G 
kin muhakkak değildir. 

ec;en günkü Inııiliz Alman tay. İmdi ciimleye tavsiyemiz 111. 
yare harbi esnasında Mans dur: 

Denizinde şöyle bir vaka ol~uştur_.. Tedbirini alıp takdire fntlzar. 
Oralarda dolııtmakta olan hır Ingılız N r J t l k • ~ 

gemisi denize düıen bir paraşütlü tay e nz a asasız ı • ne zıyaae' 
~areciye rast ıelmiı. Para,ütli be..' knygu. 
lıne dolanın bu Alman tayyarecisinin ===========::1::==ı
paraıütun •iırlriı kendisini miltema. 
diyen ııafı doiru çekmelrtedır. Uıte 
lik ağırca da yaralıdır. • 

Hemen kendi ıemilcrini durdaran 
Jngılızler biçare Almanı kurtarmıya Bugünkü Program : 
ufr8fırlar. Fakat, tam bu 11rada sc- ~ 
mada bir kaç tane Alman tayyareaı 
belirir ve Ingiliz gemisinin uzerine •· 
tef açmıya başlarlar Tabii gemi de 
onlara ıteı açar, bir kızılca kıyamet. 
tır kopar. 

Yaralananlar c;oialır Bir Alman 
tayyaresi daha duter. Bu sefer lngıliz_ 
lor denizdekileri bırakıp kendi canla
nnı kurtarmak iızert kaçarlar. Alman 
tayyareleri de onları takip eder. 

7 30 
7 3S 
8.00 
li.10 
8 20 

Pro r. m 
Muzık (Pl.) 
Aj ıu h e lerl 
Yem k lıst ı 
Muztk • 

Simdi denizde bir tane yaralı Al
man ıle bir kaç tane de yaralı Ingi!ız 
v'.lrdır. Oradan geçen bir klman gemi. 
ıı bunları gôrup imdada gelir. San_ 
dallar indirir, Tıım bunlan kurtarmak 
üzere iken bu sefer de tesaduf bu ya, 
onların uzerinde Ingiliz tayyarelen 
belınr ve muthiş hır ateş açar De. 
nlzdeki yaralılar cırpına dursun Al
man gemisi ile lngilı:ı tayyareleri ara. 
smı'la buyuk b r harp başlar. 

(Pl.) 

Bu sefer Alman gemileri de aavu_ 
ıup giderler. r nglliz tayyarelerı onla. 
rın peşine düıer velhasıl bir türlü 
kimse gelip te kazasız belb,z bu ka
zazedeleri kurtaramaz. 

NiKAH - Belma Callı ile SunıerbAıık ma 
kf..., muheıullıl Murııd Taldnla nılılbl•rı dün 
B•raflıı PYl•ııma d ır~şinde ırU ide d;ıv ti 
ı., huzuru ile icr• edılmıtllr. Sudetler d• 
ı .. ız. 

30 Ağustos Zafer Bayramına Mahsus 
Fevkalade Piyangonun Pl~m 

Jkramıye adedı lkramlye m 
L ra 

1 60.000 60.000 

1 20.000 20.000 

1 10.000 10.000 

2 5.000 ıo.oop 

10 2.000 20.000 

30 1.000 30.000 

300 100 30.000 

3.000 10 30.000 

30.000 3 90.000 

30.000 2 60.000 

63.345 Yekun 360.000 

buı l.Wlala 

Zafer 30 Ağustostadır. Milll Piyango da lzmlr Fuarında çekilmek 
uıert bir Zafer Piyangosu tertip etmiştır. Turkiyenin her tarafında 
satılığa çıkarılmış olan bu fevhlide pıyınaoda mevcut 300.000 bilet. 
ten 63,345 tanesı mutlaka ıkramlye kazan caktır. 

Tam biletler (Z) liraya ve yarım bıletler (1) lırı1a satılmaktadıı 

Zafer P yancosuna sız de bır bılet ala"k ıttırak ecl nı•. Vere 
cc!llniz paralar ebedi T\lrk Zaferıni temın edecek nııtalardıuı bi~ 
olan hava kuvvetlerimize aarfedılecektir. 
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CEM 1YET1 KIZILAY GECE EGLENCESI 
Kızday Beşiktaş Şubesinin 

SÜNNET DOGONO 
Maçka Küçük Çiftlik Parkında 

MÜNİR NURETTİN 

Biricik Sinema :Mecmuası 
44 ncü sayısı dört renkli nefis bir 
knpa k içinde orijinal resim ve 

entcrcs:ın mevzularla çıktı. 

KIZILAY 
UMUI\1:İ MERKEZİNDEN : 

Açık eksiltme ile 

4000 KASA CAM ALINACAKTIR 
Eksiltme 20 Ağustos Salı günü saat 14 de Ankarada Ycnişe_ 
hirde Cemiyet Umumi Merkezinde yapılacaktır. Bu işe ait 
şartname Umumi Merkezimizden ve İstanbul Satış depomuz 
Müdürlüğünden öğrenilebilir. 

" •!!m::--Bm!il:m ................ ..,,,, 

Bu akşam saat uçe kadar 

Tepe bası Bahçesi Af aturka Kısmında 
S A F i Y E 
ve büyük saz hey'eti 

AG 
1 

Avrupadan gelen 

BAYAN SENİYE 
Leyli 

/?Erkek YENi KOLEJ Nehari 1 

Kız ' 1 
San'atkar N A Ş İ T ve arkadaşları 

Akrobat yıldızı Paraskiva Olsen - Okuyucu Necdetin 

tarafından görülmemiş numaralar 

KOME SAZI, ÇIGAN ORKESTRASI 
ZENGiN VARYETE NUMARALARI 

Sabaha kadar dans, eğlence \·e sürprizler 

S A T 1 Ş 1 L A 'N 1 
L~bul Dördüncü İcra Memurluğundan : 

ilk • Orta - Lise 
TAKSİMDE Sıraservilerde: YENİ AÇILDI. 

Müdürli: Eski Şişli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kırra 
Hususiyetleri: YABANCI DiLLER OGRETIMINE geni:ı mile.. 

yasta ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcutla teşkil ederek talebesinin 
çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatı ile yakmdan alakadar olmaktır. Mek
tebin denize nizır Kalôriferli teneffüshanesi ve jimnastikhanesi vardır. 
Hergün saat (9 ile 13) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. 

----·· TELEFON: 41159 --------· 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : 

tık gecesi - :\Iiçe Pençcf Cambaz ve varyeteleri - Arap 
Rakkasesi Swctta - Naşit tarafından (Kalaycı) Ku· 
vartettosu - Çalı Kuşu ve l\Iişel Varyeteleri - Naşit ve 
arkadaşları tarafından (Ağamız eğleniyor) kahkaha· 9 39 

h komedi - Orkestra ve diğer numaralar - Duhuliye] 
be tt

. 7iik Ro 
ser s ır. kan Bal 

---------.-~· ı tantı, Jn 

ZAFİYET ve ADEMİ İKTİDARA DUÇAR.• 
OLANLARA TAVSİYELER : 

ıüpaplan 

alman~r tarafından Vakıf Paralar idaresinden 24728 ikraz numarasile borç 
ffM9İad ~Ya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenme. 
taraf en dolayı saUlmasına karar verilen ve tamamma yeminli uç ehlivukuf 
Ha~dan (350~). lira 00 kuruş kıymet takdir edilmiş olan Fındıklıda Selime 1 
l:ıraf ınah~llesının Taşmerdiven sokağında eski 3 yeni 3, 53, 55 kapı sayılı bir 1 
ft ~ Bahrıye Yu~başısı Hakkı Efendi arsaları hır tarafı Haydarpaşa menzili 
.._ ~f! Fevzı Efendi menzili ve Derciçi caddesi ve tarafı rabii Taşmerdi. 
--~-- ıle mahdut iki kigir dıikkinı müştemil ahşap apartımanm evsaf ve 

Maarif Vekilliği Köy Enstitüleri için aşağıda cins ve miktarı yazılı eşya ı 
pazarlıkla satın alınacaktır. 1 

Zafiyet, vücu~ün iyi gıda almaması neticesinden 
husule gelir. Ademi iktidar ise, zafiyetten ve 

bünyenin kuvvetsizliğinden ileri gelir. 

till edil 
ra inece 
coslavya 
ınişti. y 
pırda 
iken bir 
)'Ük mil 
btledild 

--1 apğıda yazılıdır: ı 
-~erdiven so~ağmdaki 3 No. h kapıdan girildikte zemini çini bir korL 
ı oda lıi tahta bolme ıle ayrılmış bir daire vardır. Bu dairede bir sofa üzerinde 

t1 r hel1 ve bır mutfak vardır. 
.... -~t Kat: ~i.r. sofa üzerinde 3 oda bir heli ve zemini cimento mutfak ve 

Ça aktan bıtış·k arsaya çıkan bir kapı vardır. 
E tr. Katı: Bir odadan ibarettir. 

... -ı:ki Dereiçi ~~i Meb'u~an s~k!1ğmda 53, S5 No. h dı.ikkanlar: Cepheleri 
Jeti 

1 
tor k_epenklıdır. Zemınlen çımento olup 55 No. h dükk&ndan çıkılır. 

Yıldız'ın bu sayısında: 

Beyaz perdenin çok sevilen Yıl
dw Clark Gablc'in hayatının 2 
nci kısmı - Holivud'un 10 entere
san şahsiyeti kimlerdir? - Loret
ta Young'un Ask sahneleri - Step 
nereden çıkmıştır ve nasıl oyna
nır? - Beyaz perdede seyrettiği
miz Yıldızların nelerini severiz? -
Holivud bütün dünyayı cekiyor. 
Yerli hiktıye: Bir evlenme sekli· 
Roman: Kadın • Dert ortafn: Ay
rıca 8 artistin resimli hayat ve 
edresleri, Tablo v. s. -.U oda. bır mutfak ve bir helidan ibaret bir daire vardır, Sokağa demir 

~ e&ıneki.n:ı vardır. Bina tamaxrı-n ahşap olup içinde su, elektrik tesi-
--.. ır. I Heryerde 15 kuruş. 
~eaahaıı: 91 metre murabbatdır. Türkiye Yayınevi 
~ ~ıda hudut, evsaf ve mesahast yazılı gayrimenkulün tamamı açık art-

n aonmu,tur. I Ankara Caddesi No. 36 
'8D ~;-/ !ıbu ga~imenkulün arttırma şartnamesi 19/8/1940 tarihlnden itiba. ·~~~~~~~~~~~~~~~· 
lııain 438.9 No, ıle lstanbul 4 cü, icra dairesinin muayyen numarasında her. -
~öre~ılmesi için açıktır. lliinda yazılı olanlardan fazla malumat almak Ga~·rimcnkul açık arttırma ilanı 
atııelidl er, 11bu şartnameye ve dosya numarasile memuriyetimize müracaat et. G6aea icra Mcmurlufuadıa: Juanbalda 

r. Rızkallah Hıyaıa bakiye 11422 lira borcun· 
~ - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7.5 u nisbe- dan d~la~ G5ncrıde Hatt Ali bey cifttiii u· 
ti Pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecek hlplerı Alı oflu Fehmi ve Mehmet ve Alımc· 

r, (Madde 124) - din bu borçlarından dolayı ipotekll olup bor-
3 - !pot k sah 'b• 1 kl l l eli l can paraya çevrilmesine karar verilen Hacı 

ltriabı . e ı ı a aca ı ar a ığer a akadarların ve irtifak hakkt sahip_ Ali bey cifıllfi namUe maruf cifılifin upu· 
aıs,-~Y?men!ml üze:indeki haklarmt, hususile faiz ve masrafa dair olan rıun K1nunuunl 928 tarih ve ı, 2 • .s, 4, a. 
IİtliJrte nı ı~bu. ıla!1 !anhinden itibaren yirmi giın içinde evrakı müsbitelerlle ıı. ıı, 12, 14, 17, ıs, 24, 21. 2a, 29, 30, 3ı, 
Ae 1&b' nıcmunyetımıze bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicili 32, 33, H, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, o, 

4 
ıt olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

elnnnut - Gosten1cn gunde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini ve Mayıa 935 tarih ve 30 numaralı 42 par 
olaaurıa;'e luzumlu malumat alınış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar ,ada (8146) dllnilm arazi ile tapunun Kınu-

. nusani 1128 tarih ve 56, 5 7, numaralarında 

hdar5!- Ga:vrimen~l. 19/9/1940 tarihinde Perşembe günü saat 14 ten 16 ya kayıtlı ile katlı ilst katta ile o~a bir ıo~a b~r 
ı~nbul 4 üncü ıcra memurluğunda üç defa bağrıldıktan sonra en çok hail, orta kalla bir mutfal1 bır oda bır kı
~ ıbale edılir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ini ler, .•it kattı aırıvırt bir ahır bir oda bir 
~mu ven satış istiyenin alacağına rüchanı olan' diğer alacaklılar bulunup ta peynırhıne ve sat. tarafındı derıb dhetindc 
"9cleJ banlann bu gayri m kul 'l t • d.l • al kl d bir mıfaıa, ve ebnıycrıln karımrıdı tahtadan 
f•Jan ~ltm en ı e emın e ı mış aca armm mecmuun an mamul ve ktlmıle CIYl'lsılih zahire ambar· 
*tin daha az_sa e~ çok arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 ları ve un fabrikau binaaı ve sol tarafında 
<&. .. ._ _ t~_tcmdıt edıle.rek 4/10/1940 tarihinde Cuma günü saat 14 ten 16 ya 
-~ qgnb 1 ---, bir demirhane VC ahır 'l'e damlanrıı mllttemll 
~ u 4 cu ıcra memurluğu odasında, arttırma bedeli atış istiyenin cUtlilr ebniycsiıu!eld borçlulara •it lpatelrli 
~ riıçhanı olan diğer alacaklılarm bu gayri menkul ile temin edilmiş dllrtte o, hiuul (2280) sayılı kanun hOkOm· 

1 Muhammen bedeli 4020 lira teminatı 603 liradır. lstekliler bu tabakla-
' ra ait şartnameyi Maarif Müdürlüğü Yardirektörlüğünde görehilirler. Pa. 
zarhfın 22 Ağustos 1940 Perşembe günü saat 16 da Jstanbul Maarif Müdür_ 
lüiü binasında yapılacağı ilan olunur, (7417) 

öevıet1femiryö1fafveJfininraiı .isletme ·idaresrııariıan 
' - .. "' ' 

HavaJch eşya taruesı, mamul ve gayrı ııı.uııu1 LULUll, lOı:uuc:ııt., ı.ıc:r ııc:vı 

-:igaralar tazyik edilmiı ve edilmemiş pamuk ve kıl, kurutulmut tüylü deri 
ve post, çöven, yün, yapağı v~ tiftik nakliyatma ait olmak üzere yeniden tan
zim edilecektir. Yeni tarife 1.9.1940 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. 
Ucretlerde şayanı kayıt bir fark yoktur. Fazla tafsilat için istasyonlara mü· 
racaat edilmelidir. ( 4702) (74SO) 

* ... Muratlıda Sırtköy Taş ocaklarından ihzar edilmek üzere 15000 metre 
mikabı balast kapalı zarf usulile satm alınacaktır. 

Bu işin muhammen bedeli 29250 ve muvakkat teminatı 2193,75 liradır. 
Münakasa 2 Eylul 1940 Pazartesi gilnü saat 11 de Sirkecide 9. cu lşleUne bi. 
nasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

isteklilerin aynı gün saat 10 a kadar kanuni vesaik ve teminatını ihtiva 
edecek olan kapalı zarfJarmı komisyona vermeleri lfi.zımdtr. Şartnameler 147 
kuruş mukabilinde, S' rkeci veznesinden temin edilebilir. "7164,, 

Daktilo Alınacak 
Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığından : 
Bölgemizin mükellefiyet bürosu için 60 lira ücretle ve imtihanla bir ba. 

yan veya bay memur alınacaktır. Aşağıdaki evsafı ha!z isteklilerin Salı rünü 
saat 12 ye kadar hüsnü hal varakası ve basit bir tercümeihal ve ikişer fotoğ_ 
rafla birlikte Taksim Sıraservilcr .!\7 numarada bf!t!eo terbivesi lstanbul böl
gesi Ba5kanhğına müracaatları. 

1 - Türk olmak. 
2 - Yaşı 18 - 30 arasında bulunmak. 
3 - Orta mektep mezunu olmak. 
4 - Fransızca bilmek. (7461) 

Kanii, Canlı, İştahll olmak için 

LESIKALSIN 
kullanmız. Lesikalsin sizi hem zafiyetten ve hem de iktidarsızlıktan mıs
hakkak ve derhal kurtarır. 

- Sıhhiye Vekaletinin ruhsatmı haizdir. Her 

Simdi, 
btediti 
devenin 
bu nlaıı 
dir. 

Sabiha 

una 
raf 

Bu akşam_ .......... -.~ 

SUADİYE PLAJINDA 
Türk Kadınları Esirgeme Kurumunun r co 

vutluk 
ın ba Pek neşeli bir bolasu vardır. Kaçınlmaz bir fırsatur. 

-~11..rlar. H 

~------~-----------------------------------•----, bir ha 

~. AYDA ~b~:!';t 
&iifı=F:"4L W 1 l Lira Taksitte ~ ~:;~ 

• 1914 ~ 
Bayanlara mahsus 14 ayar altın saatlerin yeni modelleri gehnlstıt'Eavutl 

Emsali gibi 15 sene tell}inatlıdır. Taşradan sipariş etmek istiyenlere it•" tlanru 
talck gönderilir. Saat deposu: lstanbulda Sirkecide Liman Hanı maslll" \rRalara 
da Yelkenci hanında No. 8. , Arna , . ~~ 

aat ett 
hudut TUZLA İÇMELERi 

Trenlerinin vapurları Köprüden: 6,25 - 7,30 • 9 "' 
11 - 11,50 - 12,30 - 13,15 - 15,45 - 19,10 dadıt· . ... 
Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

lllak r! mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin % 75 ,ini tut. lerl dairesinde açık arttırma Ue aatılacalctır. 
..::ıle en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale Tamımına (16902) lira (50) auruı kıy· 

15 • Ve ~tı5 2280 No .. l~ ka?una tevfikan geri bırakılır. mu takdir oluıunuıtur, 
Jet içi ;°•yrımenkul kend.ısıne ıhale olunan kimse derhal veya verilen müh- ı - Blrlnd acılı arttırma 111. 11- 940 pcr-

~--AR L ON 
Fakültemize baflı Diı tababeti mektebinde iki asistanlık 

Arzu edenlerin mezkQr mektep müdürlüğüne müracaat etmeleri, 

------~,, .......................... lııiiiiil.iliiiiii--~ 
alek :ı.e pararı vermezse ıhale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yük ıcmbe ınıın aut 15 de Gllnerı icra Daire· 
• :e ıfte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, ra: sinde yapılacaktır, bu arttırma Jlç defa baft· CO: mu veya bulunmazsa hemen on beş a:iln milddetle arttırmaya çıkarılıp en rıldıktan sonra takdiri kıymetinin ~de 7 S 
S ten ar:;ırana ihale edili~, iki i~ale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 11 nisbetlnde bedel elde edildill takdirde art· 
._ __ .esap olunacak faız ve dığer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın trranların haklın baki kalmalı <ızcre arttır· 
--.ıurı1etimizce alıcıdan tahsil olunur, (Madde 133) ma ıs ıOn temdit edilcrelc 4 • ıo. 1110 cu
..: 7 '7 Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag harcını yir- ma &ilnO ıaat 15 de icra Dalrcslade yapıla-
... aenel .. iJı: vak_ıf taviz bedelini ve ihale karar pullannı vermeğe mecburdur.' cak ikinci arttırmadı )'ilzde 75 clsbetindc be· 

M t k del elde edflmuae 2ZSO sayılı kanun hUkllm· 
Ht bel u. era ım vergiler, tenvirat ve tanzifat ve delliliye resminden mütevel- leri tatbik oluııacılı Ye ihale yapılmıyacakur . 
.._,1 ediye ru. sumu ve miıterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma be. 
-. ndcn tenzıl olunur. :z - Satı§ peıln pıra iledir. Arıcak ınOı· 

İf b terlye yedi ailnil sccmemek !!zere hlr mehil lafa U gayri menkul yukarıda gösterilen tarihte lstanbul 4 cü icra memur de nrllecektir, Verilen milhlet zarfında mnı-
.a:.. odasnıda işbu ilin ve gösterilen arttırma ııartnamesi dairesinde satılacai~ terl parnını vermeue ondan evvelki tıllbe 
r-" olanur. (7422) armrdıfr bedelle telılif olunacak bu da lra· 

BU AKŞAM 

Büyükdere Beyaz Parkta 
Neı'eli ve Eğlenceli Bir Gece 

HAMİYET YÜCESES 
Bestekar: Salahaddin Pınar 

ve Suad Gün Konserleri 
'fozel kadın orkestrası, danı müsabakaları. 

Masalarınızı evvelden tutabilirsiniz. 

bul etmene veya bulunmana l.S ailn mOdt'et· 
le yeniden arttırmayı 'ıkanlarık en <Ok pey 
ıilrene ihale olunacaktır. Ve iki arttırma bey· 
nlndeltl fark bllkme hacet kalmıkaızın ve yUz
de beı faiz ve masraflırile beraber parayı 
vermeyen rrıG1teriden tahsil olunacaktır. 

fer hak iddia edenlerin bu lddlalannı :?O C{ln 
s _ fpotck sahibi diler alıcalclılarla di· ı 

1 
zarfında memurlJ7etlmlzo b{ldlrmcleri llzım· 
dır. Alcı! halde haklan tapu alctıiyle nblt ol· 1 
madıkça paranın paylaımaaından hariç bıra· 

l 
1tııacaktır. 

4 - Arttırmaya l1tlralı: itin muhammen 
krymetinla 71lzde 7edi buçuk rıiıbetlrıde pey 

l akcau veya mllll bir bankının teminat mrk-
tubu derhal tevdi etmek mecburiyetindedir. 

Dikk t Yarin M il" Ve 

S d. Ve 
MOıterl talep vulıuunda utıı bedeli !cin ay• 
nca teminat dahi ı6stermelı mecburiyetin· a : gündüz ua a kemani a 1 arkadaslar• j dedir. 

~ 1 S - Alıcılar tekliflerin! utıı ıaatinde Dı· •••••il !remizde yapmalıdırlar. Ba;ka bir 7erde olan• 

T • • k M •t c e lar bulunduk lan icra dalreılne d!lrdOnc(I mr.d· ur aarı emıyet·ı dedeki ıartlıra riayet etmek aurctlle teklıf 
W- - 7apabllı:rler, Ancak bu teklifin satıı ıaatlnde 

Ankara Kız ve Erkek Kollcı"Jerile Bursa Kız Lı"sesı' Dairemize vbıl olmuı bulunması ve tekllfln 
muaJ'YCn bir bedeli lbtln etmesi liı:ımdır. 

ve İzmir Ege Lisesi talebe kaydına baslamı"4ır. Kayıt ve prtlı ve milphem teklifler kabul 0-
ö:)L lunmıyacaktır, 

Ücretler aşağıda yazılmıştır. 1 6 - Satılan pyrlmenkul hisselerin verıl 
borclannı Dılremb tarafından utıı bedelin· 

1 lk Orta lise don tesviye olunur, delllllye resmi, tapu fcrai 
GUndUz Yatılı GUndDz Yatılı GUndOz Yatılı hare ve masrafı ve ihale pullyle uyrlmenlıu· 

Lira lira Lira Lira Lira Lira ı lün teslim masrafı mDıterlJe aittir. ı 
1 - Gayrimenkulde ekllmlı olup halen 

Ankara Kız ve 
Eritek kollejleri 70 240 110 275 130 300 

toplanmakta oları mahsuller Dairemiz tarafın• 1 
darı borçlu hesabını toplıttırılacıktır. Bunlar 
1atııa dahli deflldir. ihale tarihiyle mıhıu· 

lilrı toplanmuınm hitamına !tadar muhafara 
murafları lcra Dılrulne aittir. Teslim tarihi 

Bursa Kız Lisesi 00 00 50 
İzmir Ege Lisesi 00 00 60 

185 60 200 
200 85 220 

c;;;aatlerinin ffavet Zengj-

PIRLANTALI ve ELMASLI çeşitleri gclmiıtir 
SON YENi MODELLER ÇOK ZARIFTJR. 

1 
Fiyatlan fevkalade uygundur. Bir defa görmeniz menfaatiniz icabıdır. 

İstanbul, Sultan~~ma~. Aca!c!a~\!. N ARLON d•nosu . I 
~ .............................................. ~. 

Traş bıçaklarının satışı % 50 ye düşmüştür. 
Çünkü: 

POKER TRAŞ BIÇAKLARI 
ile evyelce 10 defa traş olunabilirken son 
i:ekemmülü sayesinde şimdi rahat rahat 

20 defa traş olmak kabil oluyor. 

Antalya Orman Çevirge Müdürlüğünden : 
l - Antalyanm Alanya kazasına bağlı Söğüt devlet ormanından bir se

ne müddetle ve kapalı zarf usulile 1408 metre mikip gayri mimQl çam ağa_ 
cı yirmi gün müddetle arttırmaya konulmuştur. 

2 - Artbnna 27.8.940 tarihine müsadif Salı rünü saat 10 da Antalya 
orman idaresinde yapılacaktır. 

3 - Çamın beher gayri mim!ll metre mikap muhanunen bedeli 940 
kuruştur, 

4 - Muvakkat teminat 517 lira 44 kuruştur. - • • 
5 - Teklif mektupları 27.8.940 g:ünü saat 9 za kadar behemehal An. 

talya Orman Müdürhiğünde müteşekkil komisyon rcisliiine verilmelidir 
6 - Şartname ve mukavelename projesini görmek istiyenlerin Ank~ra 

Orman Umum Müdürlüğüne ve Antalya Orman Çevirıe Müdürlüğüne mü-
racaatlan. "7174,, 

llfll ............. .. 
FevkalAde manzaralı 

FLORYA 
Plôi Gazinosu 

Demir ve saire satışı 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin Mektep Müdürlüklerine bas vur-
.,.. .. ı.. ... f4400\ (7170\ 

Her gün 
~~~~~dalcl muhafaza masraftan mG1teriye ORKESTRA - CAZ 

Taksim stadyumu dahilinde 
bulunan demir potrel, demir su 
h<>rusu, oluklu saç, demir par
maklık tribün ve güleş ringi tah 
talan, demir kasa, yazıhane, ma. 
roken bir kanape ve iki koltuk 
vesaire 19 ağustos 1940 pazartesi 

1 
günü saat 18 de satılacaktır. AL 
mak istiyenlerin gelmeleri gör
mek istiycnlerin her gün mahal
linde Halime müracaatları ilan 

Deniz Gedikli Erbaş Ortaokulu Müdürlüğünden : 
l - Doğrudan doğruya Donanmaya sevk ve gedikli erbaş olmak üzere 

orta okul mezunlanndan tensip edilen miktarda talebe alınacaktır. 
2 - Yaş haddi 15 den büyük ve 19 dan küçük olmak li.zundır. 
3 - Muracaatlar nihayet Ağustos sonuna kadar Kasnnpaşada Deniz Ge

dik!: Okulu Müdiırlüği.ıne yapılmalıdır. 
4 - llerde Türk donanmasında Gedikli erbaş olarak denizlerde çalı&. 

malc suretiyle hem memleketine hizmet etmek ve hem de hayatını mükcm.. 
melen temin etmek istiyen orta okul mezunu gürbüz ve kuvvetli Türk genç. 
luinin bir an evvel kadromuz dolmadan okula müracaat edetek kayrt olun.. 
maları ve diğer eartları öğrenmeleri ehemmiyetle illin olunur. "6493., 

Münakalat Vekaleti İstanbul Mıntaka Liman 
Riyasetinden : 

Denizcilere tıan 
J - Arnavutköy akıntı burnu ile Kandilli arasında lı:onmuı olan deniz. 

altı kablosu tamir edilmek üzere kaldırılacaktır. 
2 - 19.8.940 da başlana~ak ve lS gün kadar sürecek olan tamir iş~için 

kullanılcak dubada beynelmilel işaretler ıece ve gündüz bulunacaktır. Bu 
sahalardan geçecek gem lerin dubanm yakınından geçmemeleri ve bu hizada 
aüratlerini kesmeleri bildırilir. (7408) 

8 - Satıları hisselerden yazlık mer'a do~ o·. "'I ak 
yada mevcut mukavele muciblrıce •• 11. 940 g e ve şanı 
tarıbıne kadar ahara ıcara verıımıı oh'lutun Nefis yemekler 
dan alnuı mOsteclrln bu hakluııı tarıırrıak mec- 1 
burlyetlndedirler. 1 ve meşrubat vardır. 

9 - Şırtııame 19 • I· !HO taribiaden ltlba-
rea herkese açık bulundurulacaktır. Satılan Adi günlerde son tren saat 11 
ciftlik hudutlın dosyadaki tapu kaydında dedir. 
mevcut bulundufundaıı fazla izahat isteyen· Müd!lriyct : Canllbalık 
terin 940 • S No. ile memuriyetimlze milr•· ı t:1t;,ı•ai'm••-•••••••••i 
caat eylemeleri ilin olunur. (27553) 

Eski Feyziati 

olunur. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 
Lut!I DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. $. Basıldığı yer: 

TAN MATBAASI 

Yatılı BOGAZiÇi L i S E LE R i Yaflsız 
KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜKLERDE 

Ana, ilk, orta ve lise sınıfları için eski talebenin kayıtlarını tecdide ve yeniden talebe kaydma başlanmıştlf'. 
Bütünleme imtihanları 27 Aiuatoatan itibaren baıılıyacaktır. Istiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 36 • 210 

----------Amavutköy - Çiftesaraylar __ .. _______ _. 

f' AKİR ÇOCUKLARIN 
Büyük Sünnet Düğünü 

Kızılay Horhor Şubesinin bu rece Yenikapı Havuzlu Bahçede Mıyl11ı 
bir itina ile tertip ettiği sünnet düğününe Türkiye Ses Kraliçcei Haııı-İ• 
yet Yücescs ile arkadaşları Bestekar ve Tanburi Salahattin Pu. • ~ 
Kemani Nobarın fahriyen verecekleri konser müstesna bir kıymet ve· 
recektir. 

· ' De~z Levazım Satına!~~ .·' 
Komisyo~u ilanları . · · 

~ 1 - Tahmin edilen bedeli (8487) 
lira (50) kurus olan 25 ton kalın 

1 

Benzinin 20 Ağustos 940 Salı gilnü 
saat 16 da pazarlıkla eksiltmesi yapı
lacaktır. 

1 2 - Kail teminatı (1273) lira (13) 
kuruş olup şartnamesi her gün Kasım
pasndn bulunnn komisyonda parasız 
olarak alınabilir. 

Z - İsteklilerin 2490 sayılı kanun
da yazılı ve~nlk ve ikinci m addede 
gösterilen temlnatlarilc birlikte ko
misyona belli gün \'e saatte müraca
atıo.rı. (7191) 

... .... ' 

45 TON Arap Sabunu AlınacılC 
Tahmin edilen bedeli (15.750) 

olan 45 ton arap sabunu asker! 
rikalnr umum müdürlüğü merkeı 
tın nlma komisyonunca 29·8-940 
E<?mbe günü saat 15 de knpalı 
ihale edilecektir. Şartname 'P 
olarak komisyondan verilir. TaU 
rir: muvakkat teminat olan (1181) 
ra (25) kuruşu htıvi teklif mekttl 
nnı .,e~r günde saat 14 de 1t' 
komisyona vermeleri ve kendi! 
de 2400 numaralı kanunun 2 v• 
maddelerindeki vesalkle komisY 
olmadıklnrına ve bu işle alllkadat 

ve 

Marmara Üssübahrt K. Satınalma 
Komisyonundan: 

cardan olduklarına dair tic:ıret ~fllll•l!!Bıııi 
vesikasile mczk!ir gün ve saatte 
misyona m!lracaatları. ez'"~ ............. 1 - Çene Dağından Derince iskele

sine indirilecek olan su tesisatı ~inin 
8-8-940 gün\lnde ynpılacak eksiltme
sinde talibi zuhur etmedil!inden ye
niden kapalı zar! usulile eksilbneye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 28 A~stos 940 Çar
sambn günü saat 16 da İzmitte Ter
sane kapısındaki komisyon binnsında 
yapılac!lktır. 

3 - Tahmin edilen bedel! 64775 li
ra 3::; kuruş olup muvakkat teminatı 
441>8 lira 77 kuruştur. Bu ise alt fenni 
sartname, pl1'ın, resim ve evrakı t.cıkım 
hıılinde 324 kurus mn1'-ııbilinde ko
misyonumuzdnn alınabilir. 

4 - isteklilerin simdiye kadnr bu 
miktar ve buna benzer taahhüdatı 
yaptıklarına dair icabeden vesil ı 

, 

, .. KİRALIK 

Talebe Yurdll 
Sehzadebasında Toros Kız Tıılt" 
be yurdu binası bir kısım eŞyıı• 

sile kiralıktır. İçindeknere 
müracaat. 


