
A ~ E V I 
İstanbul, Ankara Caddesı 102 

• TELGRAF: TAN, İSTANRUl 
;ı'EVF.FON: 24310, ı.ıaıs. 24319 

ALTINCI YIL - No. 1822 

A ERİKA İLE 
lw GILTERE 

A. ASINDAKI I 
ANLAŞMA 

İngiliz • Amqikan anlnşması sa
yesinde Amerıka butiln Uzak Şark 
ve Garp hemls!erinde Japonya 
isUifısının önune geçecek, yarınki 
bilyUk Amerikan imparatorluğu
nun temellerini atmııı olacaktır. 
ingiltere de Uzak Şarktaki altıka
lnrını tasfiyeye doğru yürilyecek
tir. Bu sayede İngiltere, ana va
tanın mildn!ansında da Amerika
nın maddl yardımını temin etmiıı 
olacak Ur. 

iti. Zekeriya SERTEL 

S on zamanlarda İngiltere ile 
Amerika arasında cere. 

yan eden müzakereler ve varılan 
anlaşmalar hakkında İngiliz 
Başvekili geçen gün kısaca ma. 
lfımat verdi. Mister Churchill'e 
göre bu anlaşmanın mahiyeti A
merikaya kiralanacak bir iki kü. 
çük adaya mukabil, Amerikadan 
elli destroyer almaktan ibarettir. 

5 KURUŞ GÜNLÜK 

--

İki hükumet arasındaki anlaş. 
mayı basit göstermek için yapı. 
lan bu izah bize meselenin ne
ticesini haber veriyor, fakat ma.. 
biyetini bildirmiyor. 

Arnavutluk • Yunanistan hududu il e İtalyanlarm bazı iddialarda bulun.. 
duiu Yanya ıehri ve civarını cösteren harita 

' 

İngiltere niçin bu deniz üsleri.. 
ni Amerikaya vermeğe razı ol
muştur? Buna mukabil Amerika. 
dan beklediği mukabele sadece 
eski destroyerlerden mi ibaret. 
t. ? 
ır. 

Bu anlaşmanın mahiyetinl kav
ramak: için Uzak Şarkta İngilte. 
re ve Amerikayı tehdit eden teh. 
ilkeyi bilmek, ve iki devletin 
hangi nokta ve sahalarda men
faatlerinin birleştiğini göz önün.. 
de bulundurmak. lizımdır. 

Başvekilimiz, Dü~ 
Sahalı Karahükten 
Ankaraga Döndü 

** lngilterenin Uzak Şarkta d0-
minyonlan, alikalan ve 

menlaatleri vardır. Orada büyük 
bir Asya imparatorluğu kurmak 
davasile istila hareketine başla
mış bulunan Japonya, İngiliz 
imparatorluğunun Uzak Şark ve 
garb hemisferindeki dominyon 
alaka ve menfaatlerini tehdit 
etmektedir. Şimdiye kadar siya. 
set oyunlarile Japonyayı idare 
eden İngiltere, şimdi artık Japon 
istili emellerine karşı tek başına 
durabilecek vaziyette değildir. 
Çünkü anavatan istila tehdidi al. 
tmdadır, ve bu doğrudan doğru. 
ya tehlike karşısında bütün kuv. 
vetlerini anavatan etrafında top. 
lamağa mecburdur. Anavatanın 
müdafaasile meşgulken Uzak 
Şarkta da ayn bir harbe tutuş. 
mak menfaatine muhalütir. 

l'lJlis~r ve Ziraat Vekilleri Şehrimize Geldi -

Ticaret Vekili Bugün lzmirden Buraya Geliyor
Dahiliye Vekili fzmire Gidiyor 

Fakat Uzak Şarktaki domin. 
yon, alika ve menfaatlerini de 
terkedip çekilemez. Bunların 
müdafaasında Amerika ile arala
rında menfaat birliği vardır. Za.. 
ten Cihan Harbindenberi Uzak 
Şark ve garp hemisf erinde bulu. 
nan İngiliz dominyonlarile Ame. 
rika Birleşik devletleri arasında 
iktısadi ve siyasi menfaat teessüs 
ctml§tir. Kanada, Yeni Zelanda 

(Sonu, Sa: Z, Sü: 1) 

BİR NOT: 

ChurchiD Değı1, 

Chamberlain 

Ankara, 24 (TAN muhabiri 
bildiriyor) ...:... Tetkikler yapmak 
üzere Karabüke gitmiş olan Ba~ 
vekil Re!ik Saydam, refakatinde 
Hariciye ve İktısat VekillerHe 
Başvekalet Kalemi Mahsus mü. 
durü olduğu halde bu sabah saat 
9,30 da Ankaraya dönmüştür. 
Başvekil ve Vekiller, istasyon

da hükumet ve Parti erkfınile 
Ankarada bulunan Vekiller, me. 
buslar ve kumandanlarla Ankara 
Valisi, Emniyet müdürü ve kala. 
balık bir halk kütlesi tarafından 
karşılanmıştır. 
İNHİSARLAR VE ZİRAAT 
VEKİLLERİ ŞEHRİMİZDE 
Gümrük ve İnhisarlar Vekilile 

Ziraat Vekili dün sabah İstanbu. 

AMERIKAYA 

18 YER 
KIRALANIYOR 

Buna Mukabil de 

. lngilterenin Harp 

Borcu da Temizleniyor 
Bazı gazetelerimizin ba§ hava. Nevyork, 24 (A.A.) - Nev. 

dls yaptıklan bir hata vardu ki, york Times gazetesine göre, A
hunun müsebbibi Anadolu Ajan. merika İngiltereden 18 yeri, üs 
sıdır. Ajansın evvelki glin ver. yapmak üzere kiralayacak ve bu. 
diği bir habere göre, Mister Chur nun mukabilinde İngilterenin 
c:hill, hastalığı yüzünden iktidar harp borcunu temizleyecektir. 
trıevkiini terketmek üzeredir. Biz. Amerika ile Kanadanın müşte
de, iki gün evvel kuvvetli nutuk. rek müdafaasile meşgul olacak 
larrndan birini iradeden ve harbi daimi heyet pazartesi günü top. 
•onuna kadar götürmek kuvvet !anacaktır. Amerika namına Nev. 
\re azmini gösteren İngiltere Bat- york valisi Guardia ile askeri 
\oekillnin hasta bir adam olacağı. mütehassıslar konferansa iştirak 
tıa inanmadığımız ve ajans tara. edeceklerdir. 
fından verilen haberin hakikatini Amcr'kanm harbiye nazm Kno:ıı:'un 
hildlğimiz için, bu habere katiy. cazetesi olan Chicago Daily News, 
ten göze çarpmayacak tali bir eski muhriplerin İngiltereye verilme
ltıevki vermistik. Çünkü, hasta si lehinde geniıt ne3riyat yapıyor. Es. 
ı>lan zatın Churchill değil, Cham ki muhriplerden dördünün Panama 

ı L mıntakasmın şark sahillerine hareketi 
ıoerlain olduğunu ve onun son a. bu Çefit muhriplerd:n ellisinin İngil_ 

' llıcliyattan sonra çalısarnayacak tereye satılacafma delil olarak telakki 
~ale geldiğini bütün dünya bili. olunmaktadır. 
~·or. Başka gazetelerin ehemmL. .A~e~ikada~ Alma~ turis~i~ yurt 
~et verdiği bu haberi okuyanla. muduru Schmıdt tahkık heyetının hu. 
tın onu ha~retlerlnden ''a. a.,, di. zuru~ ~ıkmaya da~et olunmuşt~r. 
4- k l d ki n s"yl k b l Sebebı buronun Nazı prop~gandasıle 
~ e .arşı. a. 1 

•• arı 1 0 eme , e • meş~ olmasıdır. Bu büronun 2000 
i bır küçukluk teşkil eder. Fakat ajanı bulunduğu bir Amerika cazetesı 
~u ~ibi haberlerin tercümesinde tarafından ifşa olunmuııtur. 
fllu derece itinasız davranmak, 
~apmaktan en çok fFkİndiğimiz 
nnsiyonun en ~~ebiyet 
erdiğini söf le"b!ei bıt'li• tet-
il etmez! '. '- '-' "*\ 
Maksadıni4 .ııtyuc unızı 

~dınlatı;nakilır. fnsta t 
thamber 'dir.-thmc 

\ 

Yakalanan Yahudiler 
Bükreş, 24 (A.A.) - D. N. B. 

Dahiliye Nezareti, müheyyiç ha. 
herler yayan 484 Yahudiyi mu. 
ayyen mahallerde ikamete mah
kum etmistir. 

la gelmişler, hükumet ve Parti 
erkanilc Vekaletlere bağlı mü~ 
seseler ileri gelenleri tarafından 
karşılanmışlardır. 

İnhisarlar ve Gümrükler Veki. 
li, İnhisarlar Umum Müdürlüğü. 
ne giderek tetkikler yapmış ve 
bu arada, İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürü Methiyi çağırarak 
kendisinden gümrük işleri etra. 
fında izahat almıştır. 

Ziraat Vekili Erenköyündeki 
köşküne gitmiştir. 
DAHİLİYE VEKİLİ İZMİRE 

GİTTİ 
Ankara, 24 (TAN) - Dahiliye 

Vekili bu akşam İzmire hareket 
etmiştir. 

(Sonu, Sa: Z, Sil: 8) 

tlOMANYA iLE 
MACARLAR 

UYUŞAMADI 

Bulgarlarla Rumenler 

Akşam Dün 

Anlaşmaya 

Nihai 

Vardılar 

Müzakerenin inkıtaı Ozerlne hüku
metinin alacağı vaziyet mc:-akla bek

lenen Macar Hariciye Nıu.ı;.• 
KONT CSAKY 

Bükreş 24 (A.A.) - Romanya 
ile Macaristan arasında Tumu 
St:verin'de yapılan müzakereler 
inkıtaa uğramıştır. İki taraf ara. 
sır.da bir itilaf esası bulmak im
kanı hasıl olmamıştır. Anlaşılan 
bu sabah Macar heyeti, eski tek
liflerinde bazı değişiklikler ya_ 
pım yeni bir muhtıra vermiş, 
Romanya heyeti teklifi ki.fi de. 
recede b'r esas teşkil edecek ma. 
hiyette bulmamıştır. Bunun Ü· 
z~rine inkıta tahakkuk etmistir. 
Reuter muhabiri.ne göre, inkıta
ın sebebi, Romanya murahhasla_ 
rınm yalnız ahali mübadelesi tl-

(Sonu, Sa: 2. Sil! 3) 

1 HARAÇÇI 
bmiı •• Ankarada olduğa 

KARDEŞLER 
gibi lstanbulda da buyijk Wı 

M O B 1 L Y E 

HALK GAZETESi 
Satıı mafazası açtılar. Salonlan cezinl& 

Adres: Fincancılar, Rızapaıa yoku~u Numara 61 
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INGILTERf 
• • 

Yunanıstanın 

YARDIMINA 

KOŞA ÇAK 

iki ltalyan Tayyaresi 

Hududunu 

Çalışta 

Yunan 
~eçmiye 

Atina Hazırlanıyor 

ltalya1 Bir Arnavudun 

Daha Katledildiğini 

Ortaya Attı 

İncilizter ıon cünlerde tayyare lmalltma büyük bir hız vermişler ve Almanlann malik olduktan tayyare aı 
rını apcak mertebe tayyare inpıma koyulmuşlardır. Resmimiz, 1ngi!t~ren in meşhur .. tayyare imalitban · 

.. Vickers,, müe11eıelerinde Wellinıtonı tayyarelerının yapıhımı costeriyor 

Dün İngiliz sefirile uzun uzadıya 
cörüıen Yunan Başvekili General 

Mı;._TAJC,SAS 

ITALYANLAR 
Sukutu Hayale 

UGRADILAR 
Mısırın Harp Kararı, 
lngilterede Derin Bir 

2.$,o_~,~ 
Sempati Uyandırdı 
Londra, 24 (A. A.) -İtalyanın 

1 
muhtemel bir taarru7.una karşı 
Mısınn İngiltere ile birli'ktt. ha
reket etmek için verdiği karar 
İngilterede derin bir memnuni. 
yet uyandırmıştır. Harbin başın. 
da Mısırın 40,000 askeri vardı ve 
bunlar iyi ta:im görmüşlerdi. O 
zamandanberi bu kuvvet mütema 
diyen büyümüştür. Londra gazc_ 
teleri Mısırdaki İngiliz hava kuv. 
vctlerinin İtalyan kuvvetlerine 
faik olduğunu ve İtalyan tahşida 
tını bombardıman etiikten başka 
bir İtalyan filosunu da imha ettL 
~ini yazıyor. Mısırın harbe gir. 
mesi, f ngiliz kuvvetlerine yeni 
bit ordu ilAve edecektir. 

Londra, 24 (A.A.) - Reuter'in Amerikada cikan Ncvyork 
diplomatik muharriri yazıyor: Times'e göre, Mısırın harbe ~ir-

"İngiliz garantisinden vazgeç- mek için verdiği karar, İtalyayı 
mesi hakkında İtalyanın Yuna- suk11tu hayale uğratmıştır. 
nistana 24 saatlik mühletli · bir Mısırdaki hazırlıklar son de
ültimatom verdiğini bildiren rece ilerlemiş olup, bütün Mısır 
matbuat haberleri Londra resmi 
mehfellerlnde teyit edilmemek. bir 1ecavüz tehlikesine karşı u
tedir. yı.nık vaziyette bulunmaktadır. 

Bu münasebetle 13 Nisan 1939 Libya ve Sudan hudutlarında 
da Avam Kamarasında bildiriL her türlü tertibat alınmıştır. 
miş olan garantinin metni, hatır. ROMAYA GÖRE 
latılmaktadır. Bu garanti, der Roma mahafili, İtalyan ordu-
ki: "Yunanistanın istiklalini teh. sunun Mısıra karşı değil, İngiliz_ 
dit edecek ve Elen hükumeti ta- lere karşı hareket edeceğ "ni an
rafından milli kuvvetleri ile mu_ }atarak, İngilizlerin Mısın taz. 

1 kavemet edilmesi esaslı telakki yik ettiğini, bu tazyik olmasaydı 
olunacak her hangi bir hareket Mısırın başka türlü hareket ede
takdirinde, İngiliz hükumeti Yu_ ceğini anlatıyorlar. 
nanistana derhal iktidarında bu.. Dün İskenderiyede elli beş da_ 
lunan büttin yardımı yapmıya kika süren bir alarm işareti ve. 
kendisini mecbur görecektir.,, rilmiş, daha sonra iki alarm işa. 

Londra resmi mahfelleri, İn-
reti daha verilmiştir. gilterenin bu garantiye sıkı su.. 

rette sadık kaldığını bildirmek. İTALYAN TEBLtlit 
tedir. f tal yan 1ebliği Seydi Berani, 

İNGİLTERE DERHAL Musa Matruh ve İskenderiye üs-
YARDIMJ\ KOŞACAK sünün uzun ve şiddetli bombar-

Atinadak.i İngiliz sözcüsü, ev- dımanlara tabi tutulduğunu, her 
velki gün, eğer Yunanistan bir yerde yangınlar çıktığı bil. 
hücuma mukave~et ederse, İ~ diriyor. Tebliğe göre, İngilizler 
giliz hava ve denız kuvvetlerı, terafından batırıldığı bildirilen 
derhal Yunan~tanm yardımına i bir tahtelbahir kurtanlabilecek
koşacaktır, demıştir. . . 

1 
tir. Hartum tayyare karargahı 

dolayJSile gerginliğin arttığı bir Malta, İtalyanlar tarafından 

, 
Askeri Vaziyet 

lngi:tereyi istila 
Hareketi Henüz 

inkişaf Etmemişt r 
A lmanyanın İngiltereyi isti. 

liya başlaması, günün en 
mühim meselesi olmakta devam e. 
diyor. İstila hareketi için en mü. 
nasip sayılan mevsimin ge.;mekte 
olınaıı bu hareketin vuku bulu:> 
bulmayacaiı hakkındaki ıııiphe'er: 
arttırma1ttadır. 

Fransa s&hilinden İngi:.'l. sahi
linin bombardıman edilmesi istila 
için bir mukaddeme sayılmıştır. Fa. 
kat tncilizlerin bu harekete hem 
uzun menzilli toplar1a. hem şid. 
detli tayyar~ hücumlar:le mukabe. 
le etmeleri bunun da mühim bır 
tesiri olmayacağını ıroster~i. 

Bununla beraber istila :çin mü 
sait olan mevsim büsoütüı r:eı;me. 
diii için önıimüzdek! iki uç haf. 
tanm en mühim mevz;ıu . bı• istıli 
bahsi olacaktır. Şimdıvl" kadar va. 
ziyet ııu merkezded"r: 

Almanya her lıuc:ketin~ ve her 
teşebbüsüne k ırşı İr giltl"reyi ha
zırlıklı bulmuş•ur. D::ha Ül" .. isınl 
hep birlikte goı ecef:z. 

Diler taraftan İtalyanın 'Mısıra 
lı:arııı taarruz hazırlığ• gözt ,.arpı. 
yor ve İtalyanın İngiliz kuvveti<!. 
rini ıkiye ayırmak maksadi'e Yu. 
nanstan _ Arnavutluk hududunda 
nümayişler yaptığı anlaşmyo• . Fa. 
kat lngilterenin bırakılıp bu Cf"P. 
hede ujira~ılması, Amerikı gaıete
cileri tarafından da, asıl cer-hf"de 
harekete geçmemek bakımır.dan 
muvaf!akıyetsizliii kabul etnıek 
sayılıyor. 

'-------- -1 

INGILTERE 
.SAHiLLERi 

BOMBALAN 

lngilizler de Almanl 

Sahilden ve Havad 
Mukabelede Bulun 

Londra, 24 (A.A.) - Bu 
bah Manş denizi uzerinde iki 

1 bil arasında karşılıklı topçu 
liyetı olmuş ve bunu bır 
muharebesi takib etmiştır. 
man endahtı bazı ehemmiy 
hasarata sebebiyet vermiştir. 
gıliz bataryaları da derhal m 
bele ederek Fransa sahillerini 
teş altına almıştır. 

Son tebliğlere göre, bu 
Almanlar Fransız sahill 
attıkları uzun menzilli t 
Douvres'i doğrnüşlerdir. DiaBan 

mühim dcğıldir. Daha sonra d 
man Douvres ve Ramsgate 
rine hava hiıcumları yap 
Bu hücumlar esnasında 
gatc'da bazı binalara ve gaz 
rikasına .sabetler vaki olmuş 
Birçok kimseler ölmüş ve y 
lanmıştır. Bu hücumlar esnası 
da on düşman tayyaresi dıiş 
mü~tür. lngiliz tayyareleri 

1 biri kaybolmuştur. 
İngiliz tayyareleri Alman 

taryalarının bulunduklan yer 
birb ri arkasına ve şiddetle d 
müşlerdir. Bir tayyare d" 
bataryalarının üzerine yan ...... _,,..., 

(Sonu, Sa: 2, Sil: 3) 

Bu beyanat, İtalyan tehdıtlerı 1 bombardıman edilmiştir. 

anda yap~lmıştır. . bombardıman edilmiştir. Üç 
Italy8: ıle Yun~~ısta~ ar~~;ında fng.liz tayyaresi düşürülmüştür. 

son hadıseler ser.lS1 netıcesı ola. 
Almanlar tarafından Fransız sahillerine yerleıtiriten uzun menzilli toplarla 

bombalanan başlıca 1nciliz sahillerini cösteren harita 

rak, dün büyük bir diplomatik 
faaliyet kendisini göstermiştir. İ
talya ile Yunanistan arasındaki 
hadiselerin sonuncusu, Yunan 
hududunu geçmeye çalışırken 
iki tayyarenin tahrip edilmiş ol
masıdır. 

Ingilterenin Atina elçisi Palta.. 
iret, Elen Başvekili Metaxas ile 

lngilterenin Türkiye 

Ticaret pirliği 

Reisi lzmird• 

Japonyad' 
Tek Part·ye 

iki görüşme yapmıştır. Bu gö. Lord Bir Körfez Tokyo, 24 (A.A.) - Parlimen_ 
riişmelerin ikincisi, 80 daluka 

Doğru 

sürmüştür. V d D.. tonun bütün siyasi partilerini ih. 
Royterin isfihbanna göre 1- apurun a UD tiva edecek olan tek bir parti 

talyanlar, şimdi diğer bir Ama. Ziyafet Verdi teşki:. etmek üzere Japon Başve-
vud un Elen ajanları tarafından k!li Prens Konoye, 25 kişilik bir 
katledilmi§ olduğunu tespit et- Jzmir, 24 (TAN Muhabirinden) - komite tayin etmiştir. 
mişlerdir. Italyan noktai naza. Burada bulunm.akta olan İngiliz İm- Gazeteler yakında yapılacak 
rından kavgayı sözde Arnavutla. paratorluğu Tilrklye ve !lalkanlar diplomatik değişikliklerden hah. 

"k. tl · · t" d ı· Ticaret Blrlili UmumJ Reuıl Lord 
rın şı aye erın~ ıs ına et ır. Glentommer, bu akpm Belediye rei- sediyor ve bazı diplomatların az. 
mekte bazı t.~~tık fayda ~ardır. I sile İzmir Ucarl mahafili mensupları- lolunacağını anlatıyor. Gazete. 
İtalyan prestıJı derhal bahı.s mev na ve matbuat erklnına bayraklı va-
zuu olmamaktadır ve tazyik, za.. purunda bir ziyafet vermişUr. Vapur, lere göre Berlin, Roma, Mosko
manın siyasi icaplarına göre artı. 'sııat 20 de körfeze açılmış ve ziyafet va. İsviçre, Portekiz, Holanda, 
rılabilmekte veya bırakılmakta. samimi hasbihaller içinde geç vakte İsveç ve Siam'daki diplomatik 
dır. kadar devam etmlıtir. mümessiller vazifeleri başında 

ASKER TOPLANIYOR Lord Glentommer, İzmir Fuarını knlacaklardır. 
Atina, 24 (A.A.) _ D. N. B.: çok güzel buldu~nu ve_ birçok Av. . .. 

B iht" "l"h fl "t rupa Fuarlanndan üstun olduğunu Çınden gelen haberlere gore, 
n~ ısas .sı a sı~ı arına aı söylemiştir. Mareşal Chang-Kay-Chek payL 

ihtıyatlar, hır ay muddetle ma. İngiltere Ticaret Birlikleri Umumi · 
nevralarda bulunmak üzere bu- Reisi, bugünlerde Ankaraya giderek, 1 taht olarak Y~n şehrıne geçme-
gün davet edilmişlerdir. iki ll)emleket Ucaretinln inkişafı için ğe karar vermıştlr. B~uı Set. 

(Sonu. Sa: 2. Sil~ 'f) alfıkalıWla temwarcta bulunacaktır. cuan eyaletindedir. 

Fakir 

Taksitle 

Köylüye 

Arazi 

Verilmesi Kararl•ı 

Taksitler, 20 Yılda 
Ödenmek Üzere Bir 

Talimatname Yapıl~ 
Ankara, 24 (TAN) - Mal 

Vekaleti, milli emlake ait •-~• 
raklann 20 senelik uzun taka 
lerk fakir köylülere tevzii 
lc:ndaki talimatnameyi hazırlı 
rclt Vekiller Heyetinin 
ne arzetmiştir. 

Önümüzdeki ay içinde faali 
te geçilerek, tevzi i$i için komllJ 
yorılar teşkil edilecektir. Bu sea 
ilk olarak Trabzon Gümüıhane 
Giresun Samsun. Eskişehir 
Ankarada tevziat vapılaoaktlr 
Dağ.:ılacak toprağın miktan Yrı,,,..._ 
nı!Jyon !itaya yakın bir kıymet.! 
üade etmektedir. 
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Beıinci 

Pamuk 
"V.ol" un 
Elleri 

Yazan: Naci Sadullalı 

TAN 25. 8. HO 

Narh Konuldu Diye Odlın Depolarında 
Pazarlık Usulü Kaldırılmış Değildir 

biltan kadınlar, yine 
kottuıar: Kiml su içirme

kJmi iUç taiıyor, kimi 
ordu. 

k:ı.mı tadamamak acısı, bana hodbin 
bır teessur veriyordu. Ufacık bır çı
tıröı, hatti delik dejışUren bir fare
nin, hassasiyeU son haddine varan 
..._Cızamda büyüyen ayak sesi, ıözle
rlmln önune sehpayı ıeUrlyordu: Be
ni ıötürmete ıcJdlklerlnl sanıyor
dum. Sonr2'_ da, ;yersizllli anlatılan 
bu vehme acı acı gillilyordum: Ora
da jüşilndUiüm yeglne şey, ihtimal 
b rJo:aç saat sonra ilzerlne çıkacatım 
•ehpada soyllyeceilm sö:ı.lerdi: İçimi, 
blılun duygularlle fçlne sıldıracak 
ıtadar sihirli ve emsal iz bir cümle 
bulmak istiyordum. Sonra, ihtimal 
benden de son arzumu sormak l\lt. 
funda bulunacaklardı. O, yabanı yu
rekli insanlar, bu umulmaz se\ abı 
tŞ'edıkleri takdırde, onlardan ne is
temeliydim? O anda, onlar bana ne 
verebılerlcr, ne yapabılırlcrdı? Ve 
bt-n, onlardan istiyebıleceklerımden 
h nıısını biltun dılerlerıne tercıh e

B qinci ''Kol,, un, pamuk ıt. 
bl elleri de var. Ve bun. 

lar öyle ellerdir ki, öpülmeye 
layık sanılan narin parmakları. 
nın manikürlü tırnaklan, uyku. 
larında boğazlanmış milletlerin 
kanlle boyanmıştır. Buaıiin, sahte 
bir şefkatle masum çoeuklanmı. 
zın ipek saçlannı okşayan bu na.. 
rin görünüşlü eller, yarın sırtı. 
mıza zehirli bir hançer saplama. 
)a davranabillrler. Ve çocukları. 
mızın modem dadısı sıf atile, ya. 
tak odalanmıza kadar giren ba. 
yanlara ait bulunan bu yumu. 
ııak ''e narin eller, gafil biı efen. 
diden geveze bir hanımdan, çap. 
kın bir şoförden, safdil bir ah. 
çıdan aşıtdıkları en bakir mem. 
leket sırlannı, diledikleri yerlere 
uçurmak imkanından mahnım 
değildirler. Beşinci ''Kol,, un. 
pamuk gibi elleri de var. Ve ay. 
hklarını bile kesemizden alarak 
kuyumuzu kazmaya çabalayabi. 
lt>('ek olan bu narin eller, sadece 
l..açakcıhğı yapmakla kanmazlar, 
kendilerine teslim edilen müs. 
takbel neslin, bomboş bir kaiıda 
benzeyen körpe dimağına, piç fi. 
kirlerin silinmez resimlerini çi. 
zerler. Ve bu zarif narin görü. 
nüşlü penceler, Beşinci ''Kol,, un, 
"şağ eli,, dirler. 

M 1 1 • l Müıteriler, Odunu Nev'ine Göre Pazarlık fiücvet Alan 2 emur ar çın v • l s 

Yeni Hükümler !::..~u.~:~~:lk.~~a\ ':.1.:~~:~:~.~!~~~~~- Kiıi Yakalandı 
min etmediii ıeklindeki neıriyatımız a mına 1u ızahatı vermııtır: 

-o- lika ile kal'fılanmqtrr. Dün bizim net. "Odun ı;e.kisine konan 435 ku~1 a

ve illve 

hazretleri emir buyurdu
-. .. --•• 1arm sabah, Adapa. 

ıörecetım!,. dediler. 
birlikte yolladılar. 

decektim? 
(DEVAMI VAR) 

Bir Tekaüt Sandığı 
T eıkil Ediliyor 

Bakin bu sefer sualini ı Ankara, 24 (TAN Muhabirinden)
oltukta otuıao yliı.ba- ' Muc11eseler baremine tabi tutulan te. 

l ıekkullerde bazı devlet miıesseseleri 
rll•JIP&llırn" memurlan için tct'kili mukarrer tekaut 

llMl!Jıiilt • sandıi1 hakkında bir kanun prof es• 
dud k hazırlanmıştır. 

J)acafız? İcabına baka
e ç ırdığı blr jandarma 

bulundutumuz oda
..... çekti. Ona bir tey

ben, o Jandarma tara-

Kanunda Esash 
Değiıiklik Yapılıyor 
Ankaradan bildirildiiine ıöre. hük\ı_ 

met, memurlar kanununu deiiıtiren 
mbhim bir kanun layihaıı hazırlamış~ 
tır. Yeni liyiha, devletin hizmet lud 
rosuna dahil daimi bir vazifeye maaıtı 
veya ücretli olarak ıalihiyetli makam
larca tayin edilmiı olanlara memur 
vasfını vermekte ve maatlı memurla 
iıcretli memurlar ara11nda vazife ve 
mesuliyet bakımından hiç bir fark "ör. 
memektedir. 

Aıkeri ve adli memurlar huıuıt ka. 
nunlarına ve emniyet memurları rıo. 
lis teşkilat kanunu hükümlerine tll:-i. 
dirler. 

Devlet ıiırası ve divanı muhaaebat 
kanunlarının intihap, tayin ve inzibat 
muameleleri hakkındaki husu.ı hü~ 
leri mahfuz bulunmaktaôır. 

Yeni layiha ile memur olabilmek 
ıartları da deiiımektedir. Buna göre 
her memurun devlet sicilinde kaydı ve 

Haklaranda Adli 
Tahkikata Başland. 

riyatunızı ıören diier ıazeteler de zami aatıı fiyatıdır. Pazarlık usulu ca
ayni bahis üzerinde durmuılar, fiyat t'idir. Perakendeci pazarlıkla daha u. 
teabitinden evvel 400 - 420 kuru,. sa- cuza odun satabilir. Fakat ne kadar 
tılan odunun, fiyat teabit edilir edil. iyi odun verirse versin hiç bir sebep 
mez 435 kurup çıkanlmış olmasından ve bahane ile 435 kuru,tan fazla üc. 
ıikiyet etmiılerdir. 

41 
ret isteyemez. Ali isminde bir arabacı müdcleiumu-

Dün bu mevzuu tet'kik eden arkada_ Muhtelif odun cinıleri arasında fark miliie müracaatla Beyoilu seyrüsefer 
bel d, ·L memurlarından Talatm kendisini yaka. ,mıız mıntıka ticaret ve e ıye ı.._ olduih• ve mütteri ile ıatıcı bu farkı 

· d" 1 ·ı · · •- layıp 3 lira riışvet istediiini iddia et. 
tısat mu ur en e temas etmışbr. hesaba lcatacam pek tabii olduiu için ml,tı'r. Alı"nı"n yanında ancak 55 kuru .. 

Ticaret müdürhiiü bu mevzuun tek- • . •· . " 
k'k d'l ::..· · .. 1 • f ' t odun cınılerı ayrı ayrı fıyatlandırıl. varmıı, Talat mütebaki 245 kuruı için rar tet ı e ı cce15ını ıoy emııs ve ıya 

mürakabe komisyonunun narhı yalnız mamııtır. Alinin ehliyetnamesini rehin olarak a_ 
belediye iktısat müdürlüiünün rapo- Fiyat farkınm sebebi maliyet un- lıp o civarda bir bakkal diıkkinına bı. 
runu okumakla iktifa ederek tesbit et. surlarından ileri ıelmektedir. rakmış, ve ptrayı oraya bırakıp ehli-
tiiini bildirmiıtir. Buıiınkü yükselmenin ıebebi ıu- yetııameyi alma11nı sbylemiıtır. Bu 

dur· nun üzerine dün bakkal diıkkinı civa_ 
Belediye iktısat müdürlüğü de fiyat ; rında tertibat alan memurlar Talitı 

mürakabe komisyonuna acele bir ra_ ueçen sene ormanda kat'iyat ve sa. 
h·1 • d' t• 60 k "k n bu bakkaldan parayı aldıiı sırada cürmiı por yetiıtirebilmek ıçın İineliadah ı e ın ırme vaaa ı uruş 1 e 

Hayda·r, Kandıralı Niyazi ile bir di. .. ·-''z yirmi olmuıtur Sonra meıhut halinde yakalamışlardır. Mah_ 
ııenel yuu~' rtu' vaaat·.

1 50 ı'le keme, Talatın tevkifine karar vcrmiı. fer odun tacirini dinlemiş ve raporunu nav un ere ı ıeçen ıene , 
hazırlamııtır. Mesele esaslı bir ıeJsil- 60 1itruı iken buıün bu ücret 100 ile tır iKİNCİ HADiSE _ K _ 
de telttik edilmediii için aleliimum 120 araımda deiiımektedir. Tereffü sel liı merkezi memurlarm~unN'::t~ t~ı 
bir tek odun fiyatı tesbit edilmittir. ~bi ~ylcce hüli~a. edildikten s~nra ıuçtan dolayı yakaladıiı Konyalı Meh. 

Ticaret müdürü Avni demiıtir ki: bır _çe~. oduna ne ıçın 435 kuruı fıyat medi serbest bırakmak için 20 lira rüı. 
- "Meseleyi yeniden tetki'ke tibi tu_ verıldııı anlatılır. vet istcdiii iddiaaile dün müddeiumu_ 

mıyacak deiiliz. Biz ancak azami bir Yaı odunla kuru odun fiyatı ara. miliie verilmiıtir. Nuri tevkif edil. 
fi7at tayin ettik. Odun tacirlerinin bu ıında pek tabii olarak fark mevcuttur. mttir. 
fi7ata ıürıen veya difcr nevilerle ka. Bu nokta üzerinde ayrıca durulabilir. ------0-----
nıık odun ıattıklanna muttali olursak kanaatindeyim. Sonra da konulan narh Mu''teferrik : 
o zaman tekrar komisyona davet ede. hiç bir zaman deiiımez deiildir. Bu 
ria.,. narh ileride yine tetkik edilecektir,,. 

edilerek, hapishane-

Projeye ıore, sandık hukmi ıahsiye. 
ti haiz. olacak ve bas vekilete b.ııflı 
buhınacaktır. Sandıiın ida e meclisi 
reisi ve azaları vazifelerinı fahri olrral: 
yapacaklardır. Sandıfın müdur ve mu. 
hasibi idare meclisinin inhasile batve. 
kil tarafından tayin olunacaktır. 

Sandria dahil memurlar aylıklarının 
dairesinden jandarma lle yuzde betini her ay sandıia terlcede. 

Bu elleri de sıkalım: Fakat 
çatır çatır kınncaya kadar! 

ııra namara11 bulanacaktır. Sicil kay
dında memunuı nüfus lı:iitüttlnde yazı. 
lı vasıflar, kanunen beslemeye mecbut 
ohluiu lrimaeler, tahıil derecesi, me.. 
muriyetten evvel ne iıte bulUDdap, 
aldıiı mlilı:tiatlar, nerelerde bulunda. 
iu, hanıi 7&banCı dili bildili, matbu 
eserleri var.. iaimleri, emllk ve ser
vetinin milı:tan ve ne ıuretle kazandı
iı, eıbhat raporu, resmi vazifesinden 
baıka fahri ve ıerefi muciv hizmetlef. 
de bulunup balunmacbtı. çocaldan var. 
aa dolduldarı tarih ve hanıi mektep. 
!erde okudukları, ilim. harı, meslek 
ve tefkat cemiyetlerile alllra11 olup 

Belediyede : 

Ekmeğin Tartı ile 
Poliste: 

Bir Kumarhanede 

lzmire ilave 
Sefer Yapllacak 

eye gıderken, muha. cekler ve memurların mensup oldukla. 
ıelmiştı. Yolda, ar- rı idarelerde bu aidata muadil o'rak 

ve I sıındıia her ay bir miktar para \'ere
ceklerdir. Sandığın teşkiline kadar san. 

si- dıia dahil olacak müe11eaelerde çalı. 
,anların en çok on senesi muayyen 
ıartlar da'reainde tekautluk muddetle_ 
rine illve olunabılecektir. 

Spor: 

lstanbul Kürek Satdması Muhtemel Cürmümeıhut 
Devlet Denlzyolları idaresi, İzmit 

Fuan iı;in bu ayın 27 ainde lzmire bir 
Ulve poıtaaı kaldırmata karar Yermiş. 
t::-. Bu aeferi Kadet vapuru npacak .. 
lır. 

Bir Kadın 

Tevkif Edildi 

ŞampiyonaSI 

Bugün Yapılıyor 
İstanbul kürek şampiyonluiu buıun 

Y enikapı ile Samatya arasında yapda. 
caktır. Müsabakalara saat birde bas
lanacaktrr. Galatasaray ile Güneş ekip_ 
•erinin çok çekiıecelderi tabının ciıl. 
mektedir. 

olmadıtını cöıteren •eaika ve t•rtlar 
bulunacaktır. Memurlar iı;in aeciyele
rini ihtiva eden aynca bir d~ ciali doı. 
ya tutulacaktır. 

Hamur ve bozuk çeşnili ekmek çıka. 
ran fmncılarla, tesbit edilen çeıniye 
ıöre un çık-'rmıyan deiirmenciler için 
belediye ıiddetle harekete scçmit ve 
bir çok fırmcılan ve detirmcncileri 
cezalandırmıı, bozuk ekmekleri müsa. 
dere eylemiıtir. Ekmekler mütemadi. 
yen kontrol edilecektir. 

Polonya İktısat doktorlarından 0-
ıüıt dün zabıtaya müracaatla CeW 
isminde bir adamm kendisini Taksim
de bir eve ıötürerek kumara ıolı:tuiu. 
nu ve neticede 150 İsviçre franıı ile 
30 dolar ve 25 Türk lirasından ibaret 
olan para11nı kaybettiiini iddia et. 
mittir. 

YEN! İŞLETME MUDURLERI -
Münalcalit Vekileti, Devlet Demiryol
ları iıletmeıindc bazı deiiıiklikler 
yapmııtır. Bu arada İltanbul dokuzun. 
cu iıletme müdürü Sait Toydemir Ba_ 
lıkeair iıletme müdürliiiüne, Afyon iı. 
letme müdürü, dokuzuncu iıletme mii
dürlüiüne, Haydarpaıa iıletme müdü
riı Kayseri iıletme mlıdürlüiüne ve Af. 
yon işletmesi mühendislerinden Galip 
Afyon işletme miidürhifiinc tayin o. 
lunmuılardır. 

Adalet isıninde bır kadm tanıdıkla. 
rından Nizamettin, Muıtafa ve İsmail 
isminde 3 ıoforle bir muddet Floryada 
eilendikten sonra avdet ederken ıo. 
forler yolda ve otomobilin iı;inde kı. 
dına tecavüz etmek iıtemiılerdir. 

Piyasada: 
Belediye, noksan ekm~ At .. ının a. 

nüne ıeçmek için tartı ile ekmek satıl
masının tatbik şeklini tetkik etmek
tedir. 

Bu evin Taksimde Anadolu soka. 
iında Aliye apartnnanın Zabel ismin
de bir kadın tarafından kiralanan dai
resi olduiu anla1ılm11, cürmü meıhut 
yapılm11, Nuri, Seref ve Sefer ismin. 
de üç kiıi yakalanmış ve Ogüstün pa. 
raları bunlardan istirdat edilerek ken. 
disine verilmiıtir Kadının istimdadı ü:rcrine iıe jar

darma müdahale etmiş, k:ıdın da şo
förler de Merkezefendi karakolun.ı ıo. 
turiılmütlerdir. 

Pek ıerhoş olan Adalet karakolda 
jandarma onbaııaına hakaret etrnit. bu 
suçtan dolayı Adalet dun mahkemece 
1 ay müddetle hapae ve 30 lira para ce_ 
zdına mahk\ım edilmiı ve d,rhal tev. 
kıf olunmuıtur. Tecavüz hadiıcai hak. 
kındaki tahkikat devam etmektedir. 

MÜDDEİUMUMİ - Mu:ldeiumumi 
Hıkmet Onat dun 1zmire hareket et
miştir. 

BUGÜNKÜ TENİS MÜSABAKA. 
Si - Bucun tenis ve dafcılık lrnlubu 
ile Moda deniz kulubü arasında bir te. 
nıı maçı yapılacaktır. Müsabaka sabah 
.aat 51 da baılayacak ve oileden ıonra 
da ıi~vam edecektir. 

YÜZME MÜSABAKASI - Dün 
husuıi mahiyette, Heybcliada havuzun
da yüzme müsabakaları yapılmı•tır 
Biıyuklerde Kadıköy Halkevi 76 pu
vanla birinci, Heybeliada 16 puvanla 
ikinci olmuıtur. 

Kuçüklar miısaba1'dıında yine Ka. 
dı'koy Halkevi 81 sayı ile birir.cıhii. 
Heybeliada 50 aayı ıle ikinciliii al. 
mıılardır. 

GALATASARAY KULÜBÜ İDA. 
RE HEYETiNDEN: Apfıda isimleri 
yazılı sporculann 26 Aiustos Pazarte-

GÜNLÜK BORSA 
24 AÔUSTOS 940 1 

ıi ıünü saat 18 de Beyoflundaki mer
kez lokalinde hazır bulunmaları ehem. 
miyetle teblii olunr. 

Osman, Adnan, Faruk, Musa, En_ 
ver, Celil, Etfak, Sallhaddin, Salim, 

mum-
1 

korkmuyordum. Fakat 
9&yli7e)'iın: .Bir ıün mutla

•=-llııcllan emın oldugum intı. 

(Batı 1 inc:icle) 

alya iktısaden ve siya-
tngüıereye olduğu kadar 

1a da bağlıdırlar. Bu 
lngilterenln aleyhine ve 

r!klmn leyhine olarak bugü
inkitaf etmekte devam 
Bu ıtibarla Uzak Şark 

hemisferinde İngiltere 
apon tehlikesine karşı A

ile anlapnakta fayda var. .. .. 
yayı istila etmek istida

dını gosteren nazizm teh. 
brpamda da Amerika Bir-
devletleri, Cenubi Amerika 

11411lıadll1Wl da iftirakile buyük 
Amerikan iktısadi birligi vu. 

ıetinnek, ve biıtwı Amerl. 
mahsus bir mudafaa 

kurmak luz~unu duy. 
Geçende Brezilyada top. 

panameriken konferansı 
lilin temellerini atmı~tır. 

ıaınanda Şimali Amerika 
hemilferinde bulunan Av. 
devletlerine ait müstemle-

bafka devletler tarafın. 
aline musaade etmiyece. 

lin etmiştır. Bu mi.istemle. 
çoğu Fransız ve İngiliz 
eke ve dominyonlarıdır. 

üstemleke ve dominyonlar 

rurlı altını :ı 120 ~urlın 
Klllce altın 244 Dolar 
Os. Banknoıu :: ı.s hvlcre 
<. Fonıiye 903 92 Atlna 

" 91 ı 11,50 Solya 
,. Amonl 52 Madrit 
.. Kupon ı.u Petı• 

Sıvao-Erıurum 1916 lsulırcı 
Haıine bonoıu SS7J IBcl•rat 
Merk. Banlıa11 ıo2 Stolıbol111 

520 
131 

%'59 
O,H,75 
1,62,25 

U.19,00 
26 53,00 

OU,25 

30,99 

ise Almanyadan ziyade .Japonya 
tarafından istila edılmek tehlike. 
sine maruzdur. 

Binaenaleyh Amerikanın mü
dafaası, garb hemisferindeki sta. 

tükonun devamı hususunda ln. 
giltere ile Amerika arasında 
menfaat birliği vardır. 

* * 1 şte bu menfaat iştiraki iki 
devleti yeni tehlikeler karşı. 

sında müzakerelere ve anlaşma. 
lara sevketmiştir. Bu müzakere. 
lerde vanlan anlaşma esasları
nın şunlar olduğu anlaşılmakta. 
dır: 

ı - Uzak Şark ve ıarp hemis 
feriJdeki statükonun müdafaa. 
sını Amerika derudte edecek
tir. 
2 - Buna mukabil İngiltere o 
sahadaki üalerini tedricen A. 
merikaya terkedecektir. 
3 - İngiltere bu sayede Uzak 
~arkteki donanmasını anava. 
tana getirebilecektir. 
t - Kanada, Amerikan nıü. 
dafaasına lttirak edecektir. 
5 - Amerika eski destroyerle. 
rinden 50 tanesini İngiltereye 
~erecekür. 

Bu suretle Amerika bütün U. 
zak Şark ve garp hemisferinde 

Japonya istiliamın onilne geçe. 
cek, ve yarınki buyük Amerikan 
imparatorluğunun temellerini at.. 

mış olacaktır. İngiltere de Uzak 
Şarktaki alikalannı tasfiyeye 
doğru yürüyecektir. 

Bu sayede İngiltere Uzak 
Şarktaki gailelerden kurtulacak, 
ana vatanın müdafaasında da A. 
merikanın maddi yardımını te-
min etmif ~lacaktır. 

Gundiız, Süleyman, Cemil, Boduri, Be. 
dii, Barbaros, Salihaddin Buda, Nec
det, Nino, Hızır, Mehmet, Yılmaz Sa
cit, Halil, Necmi, Talit, Hicri, Necdet, 
Liıtfü, Bulent, Hitim, Corci, Cemal, 
Feruhan, Nuri, Abit, Ruih, Danyal, 
Munevver, Suavi, Fikret, Mustafa Gü. 
ven, İhsan Vural, Hüıeyin Nevzat ~e-
zermen. 

ROMANYAILE 
MACARLAR 
UYUŞAMADI 

(Baıı 1 incide l 
zerinde ısrar etmeleridir. Ro
manya gazeteleri de arazi ter. 
ki üezrinde ısrar ediyor ve hu. 
dudu muıhafaza eden kuvvetle. 
rlıı ve Tunayı kontrol eden ge
milerin mukadderatından bahse. 
diyor. 

SALTANAT MECLİSiNDE 
Rumen Saltanat Meclisi dün 

topl:ınmış, Nazırlar Almanya ve 
İtaıyadaki görüşmelerini anlat
mış, Bulgar ve Macarlarla cere. 
yan eden müykereler tetkik e
dılmiş, neticed\! hükümetin siya. 
seti tasvip olunmuştur. 
Romanyanın ihtiyat subayla

rını silah altına çağırdığı hak
kındaki haberler tekzip ediliyor. 

MACA&iSTANDA 
Peşteden gelen haberlere gö

re, Macaristanda otobüs hatla. 
rından bir kısmı kaldırılmakta, 
tren seferleri tahdit edilmekte, 
taksi otomobilleri azaltılmakt4l
dır. 
BULGARİSTANLA ANLAŞMA 

HASIL OLDU 
Craiova, 24 (A. A.) - Dobruca 

haklımıda Romenlerle Bulıarlar ar11m. 
da cereyan eden müzakereler neticeıi 
bu akpm nihai bir anlaımaya varıl. 
mııtır. Anlqmamn bu hafta ıonunda 
ımza edilmesi muhtemeldir. 

İNGİLİZLERE GÖRE 
Reuter'in ıiyaai muharriri Balkan. 

IMda vuıiJeti ıu tekilde hüli.. edi
yor: 

Romen _ Bulıar anlaıması Karad~. 
niz sahili üzerindeki ıercinliıi azalta. 
caktır. 

ltalya • Yunanistan meselesine ıe-

Samsun • lasra 
Yolu Açllıyor 

Romanya hük6meti aeyriaefain ida. 
resi Samsunla Romen limanları ara.. 
ımda muntazam ıilep seferleri ihdaııı. 
na karar vermiıtir. Bu suretle Tunadan 
ıelecek olan ıimali ve orta Avrupa 
ile Balkan memleketlerin~en ıclecek 
mallar, Samsundan seçerek Hasra 
transit yolu ile bütün aark memleket.. 
leri ve dominyonları vaaıtasile de ln
ciltere ve Amerika7a naldedilebile
cektir. 

ÇUVAL İHTİYACI - Çuvalcılar 
birliii M11ırdan 500 ton çuval ıetirte.. 
cekti. Fakat M11ır hülı:Umeti çuval ih_ 
r:ıcını menetmiştir. 

Patlayan Y angm 

Söndürme Aleti • 

Avrupa vasiyeti mabeme setirmc. 
ye imkan verir vermez üç ekmek fab. 
rikası teıis edilecektir. Fırıncılarm e. 
111 teıkilit kanununun bahıettifi hak
lardan istifade ederek kurdukları ,ir
ketler kanunen feshedilcmiyeceilnden 
buciın için sıkı mürakabeden baıka bir 
ı;are ıörülememektedir. • 

KAPALI DURAK - Eminönü mey. 
danmda yapılacak tı'amvay duralı: yer. 
terinin Üzerlerinin kapalı olması, hal. 
kın tramvay beklerken yaimurdan ve 
'kardan mütee11ir olmamaımın temi'li 
kararlattırrlmııtır. 

Değiştirilmiyen İngiliz 
Liralarının Kıymeti 

Kalmadı 
İngiltere hükıimetinln aldıfı bir 

karar iızerine, her tarafta olduju ıl
bl, memleketimizde bulunan İngiliz 
lira!arının tesbitlne başlanmıştır. Dün 
ı.>k§ama kadar değlştlrmiyenlerin el-

YAKALANAN EROiNCiLER -
Sabıkalı eroincilerden Sabahat ile ar
kadatları Halil, Selim, Abdüsselim ve 
Kenan eroin .. tarlarken ytJralanmıı-
1a!1hr. 

ARKADAŞINI VURDU - Üal:ii. 
darda 1(111klı caddesinde oturan 13 ya_ 
ımda Orhan babasının av tiıfengi ile 
oynarken ayni yattaki arkadaıı İlha. 
nı yaralamııtır. 

ZENGİN DiLENCi - İ'ki ıün için
de 14 dilenci yakalanmış, bunlardan 
birinin üzerinde 97 lira bulunmuttur. 

Mesut Bir Evlenme 

İzmir, 24 (TAN) - Tırban vapurile !erinde bulunan İngiliz liralarının 
bır sandık içinde İıtanbuldan buraya hiçbir kıymeti kalmamıştır. 
cetirilen dört yanım ıöndürme maki. I Verilen habere göre, İngiltere hQ. 
nesinden biri bu .. bah nhtım iberinde kümetl bunu, Fransada Almanların 
p:ıtlamqtır. O esnada aaııdıta yakm eline geçen İngiliz liralarının tesbitl 
bulunanlardan Gümrük ambar memuru için yapmaktadır. Almanların elinde
Kadri yüzünden ve seyyar .. tıcı 15 ya. ki paralar anlapldıktan sonra, bunla
ıında Kadri de anlından atır ıuret.. nn serisi ve numaraları iptal edile-

Riy11eticümhur Yaverlerinden yüz. 
ba,ı Cevdetle, Do'ktor Hasan Eıadın 
kızı Leyli evlcnmiıler ve niklhları 
dün Beyoflu evlenme dairesinde ya. 
pdmııtır. Mer11imde, Başyaver Celil, 
Vali LOtfi Kırdar, htanbul komutanı 
Tümceneral lıhak Avni Akdai, Riya
aeticümhur yaverleri, emniyet müdürü 
Muzaffer Akalm ve her iki tarafın ya. 
kmlarile ıünde bir davetli kütlesi bu.. 
lunmuştur. Genç evlilere sonsuz saa. 
det dileriz. te yaralanm11lardır. cektir. 

KISA HABERLER 

SOVYETLER BİBLİÖİNDE: 

e Kopeııhac - So'9)'etler, Berine 
botazında Şimali Amerika toprakla. 
rına yani Küçiik Diomede ada11na 5 
kilometre mesafede Büyiik Diomede 
adaımda bir bava iluü t•iı etmiıtir. 
Maltuıı olduiu veçhile Amerika Alu. 
ka'daki hava üslerini takvi1e etmek 
için 30 milyon dolar sarfetmektedir. 
ARJANTİNDE: : 

e Buenos - Aires - Teşrii Mecllı, 
Reisicumhur Ortlz'in istifası meaele-
ini tetkık etmek üzere bugün içti

man davet edilmiştir. Reisicümhurun 
ıstifasını seri alacalı ve kabinede 
detişlklik yapacatı zannedilmektedir. 
ALMANYADA: 

e Berlln - Völkischer Beobachtcr 
diyor ki: 

"Polonya hlikıimeti, "işgal altında 

bt lunan toprak,, mahiyetl~i büsbil.. 
tUn gaybetmlı ve büyük Almanya
nın bir cüzil olmu15tur., • 

INGILTERE 
SAHiLİ.ERi 

BOMBALAN Dl 

Baıvekil Ankaracla 
(Başı 1 incide) 

TiCARET VEKİLİ BUGÜN 
İSTAN1$ULA GELİYOR 

İzmir, 24 (TAN) -Ticaret ve
kili Nazmi Topçuoğlu bu akşam 

(Bap 1 incide) İstanbula hareket etmiş ve me. 
bombalan atmıştır. rasimle uğurlanmıştır. • 
.INGtLlZLERİN MUKABELESİ Vekil ö~leden evveı ihracatçı. 

İngiliz cevabı saatlerce sür. lar birlijti binasında borsa idare 
müştür. Bu harekat devam e. heyetini kabul ederek mağa. 
derken İngiliz tayyareleri da. zalarda incir satışının menediL 
ha cenupta Saint • Omer ve mesini ve borsada nümune üze
Dinard'da, Brest civannda Lan. rinden incir satışı yapılmasını 
veoc ve Caen'de, $aint..Brieue, bildirmiştir. 
Lisieux, Deauvilla, Tours, Orlean Ticaret vekili bir müddet son. 
ve Chateaureoux'da düpan lf. ra da İnJCilterenin Türkiye ve 
gali altında bulunan hava mey. Balkanlar ticaret bir:ıği umumi 
danlanna hücumlar yapml§lar- reisi Lord Glentommer'i kabul e. 
dır. derck kendisiyle bir müddet iÖ

Aktam üzeri Alınanlar tekrar rü~müştür. 

lNGİLTEREDE: 

Fransız sahillerinden İngiltere. -----------
nin cenubu prkl sahillerine obüs landa ve Almanyada tayyare 
atmaya ba•lamı§lardır. Obüsler. üslerini, Ruhr petrol tasfiyeha.. 

neleri, Rhen ve Achen"de ia. _ den bir kısmı dahilde patlamış.. 
e Londra - Almanyanın bir sene tır. Çok az hasar olduğu zanne. şe depolarını bombalamışlardır. 

evvel malik olduiu 35 bin tayyareyi dilmektedir. On tayyare üssüne dönmemiştir. 
buıun tn11"ltere 12 a•da yapabilecek İKi YEN! MODEL TAYYARELER 

, OTUZ TAYYARE İngiltere hükOmetinin, Kana. hale celmiıtir. Simdi Almanlar a1da D"'"Ş"'"R"'" ... .,.,. 
1800 tayyare yaptıfı halde tnsilialer u u u~u dada yaptırmakta olduğu ve mo 
daha fulaauu yapıyorlar. Bu auretle DilflD8Jl tayyareleri akşam Ü- delleri gizli tutulan çok büyük 
aüratle Almanyaya yeti9iliy0r. zeri yeniden Londra civanna tayyareler orduya iltihak etmek 

e Londra, - lnciltere kralı 'Po- bombalar atmışlar ve tali hasa- üzı::redirler. Bunlar, büyük ol
lonya aıkeri hava talim merkuini zi. rata sebebiyet vermişlerdir. Bu malarına rağmen, çok süratli ve 
yaret etrnittir. akşam kuvvetli bir düşman hava manevra kabiliyetleri fevkalide 

fil01u Portsmoutha hu"cum et. y:a·--ktır' • lince, Yunanlılar, İtalyan propasanda- UA..: 

ıınm ıiddeti karıaında birik bir ılL mi§tir. Muhtelif binalara isabet- ALMANLARA GÖRE 
kiin cöstermelı:tedir. Tam ba t.nada ler vlki olmuı ve yangınlar çık.. Berlin, 24 (A.A.) - Alınan 
bir Elen ekonomi he7etin1n Berline OU§Ur. Bugün 32 düşman tayya· başkwnandanlığının tebliğinde 
sitmelı:te ohna11 aayam kayıttır. ltal. ıi diifüıiilmüJtür. 10 İngiliz taf- hulasaten şu malumat verilmek-
yan propaıanduı, belki 7alım sinir yareli üuüne dönmemiştir tedir: 

SİNJ!:K MUCADELESt - latan. 
bulda ıivri ıinekle mücadele faliyeti 
arttırılmııtır. Fakat belediye bu iı iı;in 
ııhhat mlıdürlüiüne 12 bin lira ver
ıniıtir. Sıhhat müdürlüiü ba paranın 
ıivriıinek mücadelesi için ıa:Jri klfi 
oldatwıu ve bunun 45 bin lira7& ı;ıka· 
nlmadıfı takdirde yapllacak mücade. 
lenin faydasız lcalacaiını aö)'lemektc.. 
dir. 

VALOVAYA GEZiNTi - S1·S .. 40 cu
marıeal ıı lnO Schremınl Çocuk Wılrsem• kU• 
rumu Yalova7a bir denla seaintlıi urtip et• 
miıtır. 

R A D Y O 
BUGCN&C PROGRAM 

S,SO Proıram 
1,35 MQailı (Pi.) 
9,00 Haberler 
11,10 Yamck llıt11l 
9,20 MQaik (Pi.) 

• 12.~o Proıram 
12,U Şarkılar 
12,50 Haberler 
U,05 Sarlıılar 
U,25 Orkeatra 

il.Od' "°•ram 

11,05 JılQdk (P1.) 

ı ı.so lılüslk <PL> 
ı8,45 Orlıesıra 

ı 9,SO TOrlılller 

U,45 Haberler 
20.00 larkılar 

20,15 Sarlular 
20.45 Konuıma 
21,00 Şarkılar 

21,SO Operet 
22.10 Haberlet' 
21,00 Cubanıl 
21.:ıı.s Kapanıı 

INGILTERE 

Yunanistanın 

YARDIMINA 
KOŞACAK 

{88§1 1 incide) 

Yunan sueteleri vui7et baklanda 
mühim neıriyat yapmaktadır. 

Proia diyor ki: Yımaniıtanda bir e
kalliyet meıelcai yoktur. Baıka asıL 
dan olan halk vardır ve Ça.mhk Ar. 
navutlar1 bunlar araamdadu\ Fakat 
bunlar diler vatandaılarla ayni muame 
leyi cormekte ve ayni babaca idare .. 
den istifade etmektedir. Buna muka
bal Yunanistan, Tirananm garip uy• 
durmalarile karıılaııyor. Yunan hilkG. 
meti cenubu 11rki Avrupanın aulbu.. 
nu bozmamak için elinden ıeleni ya.. 
pıyor Fakat memleketin istilı:lil ve 
bütünlüiü bahia mevzuu olursa hükQ
met bütün varlıtı ile mücadele:rc siri
ıeı:ektır, 

Akropoliı ıaı:etcai diyor ki: 
Elen topraklannda, hiç bir çete, hi' 

bir ıilihlı ıayri meaul crup mevcut 
deiildir. Bütün memlekette olduğu ci
bi Epir'de de, ezcümle son dort sene 
içinde istikrar keabetmiı olaa tam ve 
mü1ı:cmmel bir nızam hlilı:uı:u turmek. 
tedir. 

Arnavat dili ile konuı;;-oa velri• 
bin kiıi "meselesi .. ne selince, bu da. 
ıillhlı çeteler meselesi kadat fantazi 
rnahıulüdür. Ve tahakküm altında bu
lunan bir ekalliyete ait, cnterı:-.aııyonal 
bir meaele mahiyetini ve ceni,:liini a
lamu. 

harbi ile alllradar balanmalrtadır. Fa. 21 Alman tayyaresi bütün Avustralya sularında 8706 ton 
kat bütun Balkanlarda •ahim aldılcr bo-LA1A--• bir ... ı..m· ·· t"' luk Turakina şilebm" ı·, denı"zaltı J • • b"'t" C b• doiurabilecek ihtilltlar 7&ratma11 da •uu-.u&µ& ~ us une re erımız u un enu ı ve Mer-
mümlı:ündür. bırakmıılardır. Bqka bir Cenu. gemileri de, sekiz gün inçinde kezi İngilterede şehirler, liman· 

Tiırlriyeye selince, Tirldye, uc!iıe b1,1 Şarkt tehri üzerine 200 bom- 10 bin tondan fazla gemi batır. lnr ve fabrikalan bombardıman 
leri derin bir aWra ile •e aıil"'vakk11 ba atılmıetır. mışlardır. etıniflerdir. Bir mühim.t fab-
bir ihtiyat ile takip etmektedir. :·na~ ta»ru.ltri Fransa, Ho 23 ve 24 Ağustos gecesi tayya. rikasında infilaklar olm;J;tur. 
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25. 8 - 940 

TAN 
ABONE 

Türkiye 
BEDELi 

Ecnebi 

1400 
750 
400 
160 

Kr, .. .. 
• 

1 sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
80() 
300 

Kr, 
•ı .. 
• 

TAN 

r ' l HAFTANI N MUSAHABESi~ '- - ___ . _____ ../ 
Makiyajlı Kadın 

r-··-7,k_ t_ı-sa_d_i _H-;;t·-t-a--1 
\-., _______ __..rn--wwwm ______ _,_ ____ __, 

Rumenlerle Ankaradaki Müzakereler 

2 

Devam 

Milyon 

Ediyor. Bu Hafta 
ihracat · Yaptık Liralık 

3 

ifaRvimde 
~apraR 

Odunun · Kıymeti 

B undan sonra birisine ö 
lenip ''odun,, demey· 

B u hafta siyasi hadiselerin si d.: temin edilmiştir. Nitekim, Çiinkü narh konulmak ihtiy 

=.:_ ... 

8 
....... u .. _ ..... G ........... u::-.. N ......... !_.. pa •senGı·,iildeedbı· akm1tıbmu: allıgv Sı enneirehdaesn., ..____ Yazan .. koketlerisiniz; ancak ölüm sizi piyasada yeni bir tesifi Ticaret Vekaleti, bütün ticaret hasıl olduğuna göre od unun 

~· si!sleye~iliyor: :Eski r.omanlarda- görülmemiştir. Yalnız İtalya _ müdürlüklerine yaptığı bir ta- ıneti anlaşılmı~ demektir. 
5 ! aldın, markası nedir? Pek iyi kı, son __ ınefcsı.':~ yer_dikt~n son~.a Yunanistan arasındaki siyasi ger mimde, Romanyadan alacaklı O- ben narh usuliinün oduna tat 
~ ! cins bir mala, çok pahalıya ben- R 1 ·k U ı ·d daha ~uzelleştıgı ıddıa e_dı_len m~-. ginliklerin Akdenizde deniz nak. !anlardan izahat istemiştir. Bu kını da anlamam. Odun di 
: .................................. _ .. _ ........ : 1 ziyor. Ya süründüğün baygın e l fl, j Q l tıwerrıın .~~?C kızlar gı.~ı A_~r~_ıl Jiy:.ıtına tesir yaptığı aşikardır. h_arek~t, piyasada çok iyi bir a. geçmemeli. Onun da çeşitl 

A 1 d 1 
parfönün adı? kanadı suruı;.meden vucudunuz Bu yüzden Yunan vapurları, Ak- liı.k.8: ıle karşıl~nmıştır. cin~leri, nevileri vardır. Bu 

n aşama 1 ar Gül gülümsedi, sırrını ver~ sıhhat rengı ve tuvalet manza. denizden seferlerinde tadilat ~ Pıyasamızın Ital~ada da alac~- uğra~an komisyon bu çekisi 

l
, o·· R D ~ l medi. ya koymak veya bozulmasın diye rası alamıyor! yapmışlardır. Bunun neticesi O- gı vardır. Y~lnız ~!~ yumurta tı-1 kuru§ narhı meşeye ıni, 1 
azan: mer ıza Og1'U e Tabakta duran kirazları buz dolabına saklamak istiyo. Mermerdekiler cevap vereme. larak, Yunan limanlarile, Ro- carethan~smın ~1ır~ng hesabın- ı nemi, kestaneye mi, köknara 

ilk görüyormuşum gibi hayretle rum. Boyan öyle tabii, parlak ve diler. F~kat ha~eketsi~. ~ur~şl~-
1 
manya limanları arasın~aki. v_a- dan alcagı BO. bın lırayı bul~~k- tatbik edecek? Mahlut yağlara 

R omanya ile Macaristan a. 
rasında baslıyan miizake

reler bir çıkmaza sapını~ \'e ni. 
hayet iıılutaa uğramıştır. Roman. 
~·a - l\Iacaristan ınüzakcrcleri bu 
iki memleket ricalinin Alman~·a. 
yı ziynret etmelerini, Alman 
Fiihreri ve Hariciye Nazırı ile 
görüşmelerini takip etti. 

''e hayranlıkla seyrettim: sıcak ki ... Limon yumurtasından rında bıle ebedıyete suslu gıtmış pur seferleri de tatil edılmıştır. t:.dır. Fakat ltalyanların klı7ı~g pıldığı gibi hepsine birden tat 
Dudak boyasını sizden mi ya- mı çıktın? Kanatlı bir limon mu. olmalarının azametini sezdim. Bu işin bize temas eden tarafla~ r.~!'aplarmı_ te~vıye etme~ ıc;ın, 1 ct:se oduu alırken yüzde kaç 
parlar, dedim, siz, fildişinden sun sen? e Sağıma baktım süs, sohmıa rından biri de, Rumen firmaları. ~~çbır teklifler~ ~oktur. Italyan se olduğunu anlamak icin uta 
sık kutulara konup süslü etiket. Kanaryem hoşlandı, keyüli kc. döndüm süs, süs ve rayiha. Ha. nın Yunanistandan alacakları fırm_dar~n!~ klırıng hesaplarının koklar gibi birer bire; muaye 
• yifli öttü. ı tcsV1yesı ıçın, alacaklarına kar- • d g-· ? 
lerle bir güzellik enstitüsünün vada boya, toprakta ho}'a, ~u-~a malları bizden almalarıdır. Bu uk 1 k ·· k · · mı e ece ız. 
k i tal fl ı dız" ·ı <t ıa· e Bir karııuz kestiler: - Oo, b C ı ı b t n şı 0 ma uzere pamu ıstıye- GöriiHi:\ or ki diikkan c 

r s ra ar na 1 me0 e - oya: - an ı ve cans z u u mallar da zeytin zeytinyağından celder.nde_n bahsedilmektedir_.. ka" nlaı:·ınd'a ,,.
8

,,
8

" ... a,•ac:: pasta, 
yıksınız; küfeye konup manav diye haykırdım, yeşil ve sert ka. tabiat, yedi kat gökte parlak yıl- ibarettir. ' H lbuk kl "' " "' :.. 

.. • d b - · · d b · d f. b d a ı pamu ınmız ıçın, k l t d l ış (N o 1) dükkanın a, trotuvar ken.mna ugunun ıçın c ır e ıne u ... dızları ve yedi k~t yer altın a Romanyaya tiftik ve yapağı başkc.. memleketlerle taahhütle.! t"~kal a. ~n yapı .m f' e 
1 

Almanya, kendisi için cok mü. 
him olan bu iki komşu menıleke. 
tin bir takım ihtilaflar vüziinden 
harbe girmeforini isteınivor 
Çiiııkü, bu iki nıemleketin h~rb~ 
girmesi. Alınanyanın bu memle
ketten gıda maddesi almasına, 
biJhassa Romanya petrollerini 
<·ekmesine mani olur. Bu da, bil
hassa hu sırada Almanya ic:;in 
çok miihim bir ka;yıp teşkil eder. 
Almanya bu kayıba uğramak is. 
temez ve uğramamak için her 
~eyi yapar. Bu yüzden Almanya, 
R:>manya ile Macaristana anlaş. 
mayı ve aradaki ihtilafları sulh 
yolile halletmeyi tavsiye etti. 

değil! Tarihin kitab1ara geçmemiş uzak ısıldak madenlerıle, bulutları, S"tışlarında da harbı·n tesı"rlerı·. · · t•V• · d h h ld b u · ermın yerme ayongo . 
1 

. 
1 

d . d k lm b. . . k .. , 
0 

" , re gır ş ıgımız en, er a e u .. 1.. 1 .. k""' "iki .... 1 Kıraz ar sevınc erinden bır evrın en a a ır çını up. gölleri, suya akisleri, sıra dağları, . k 1• d ş· d" k lı v . k. 1 sus u sa ııcı LhL er goru ece 
k t d h k d l 

~ d . d 
1 1 . h b 

1 
.
1 

k 
1 

b k nı arama azım ır. ıın ıye a- ma vermege ım an o amıya. T .. k. 1 u ki 
a a a ızar 1 ar. evır e, an aşı an, sıya .a anoz- ziya ve gölge oyun arı e: e e e • dar Rumen fabrikaları Avustral C'aktır. Ankarada bir Macar gru~ ur ·ıye, orın9:n arıa n ço 

e Batıda renk renk lodos bu. dan cil sikkeler basarlardı ve o l~ri ve .böccklerile, ye~işleri "..e ya yünlerinden istifade etmekte! pu da bulunmaktadır. Macar le ıncslıuı-du.' Bı~ bu. ca~ım 
lutları süzüli.ip toplanı~·ordu: - sikkeleri intizamla dizerler, bu, çıçeklerıle, hatta kurbaganın go- ı idi. Halbuki harp, normal ticaret grapu Türkiyeden, pamuk, tif- ~ıanl.?r~. eskı devırler~n la~~ 
Hele durunuz bakayım, dedim, güneşte pişirilmiş boyalı toprak. zü, Y.~ıvanı~ ?eri~i, _ _kapl~n~:ı .. P~.s- yollarını kapattığı için, Rumen tLl<, krom istemektedir. Buna , gı_ yuz~ı~den ınahYet~ık, bıtı 
bahar zamanı Boğaziçi k'.lrula- t~n mahfazalarda yere gömerler- tu, gu~~rcının tu.~u, sukulunun fabrikaları, Türkiye tift,klerini karşılık ta sınai maddeler vere- ~ır sıgara tellendırınek 
rının ergovanlarını siz mi alıp dı. . . . kuyrugılc sade susten, boyadan l satın almrya mecbur kalmışlar. cektir. hır orman tu.t~~tur~~~~ 
gitmiştiniz? Mor salkımlar şim- Karpuz hıcabınd;ın serın serın ibare~ti.; gün süs içinde ~oğuyo:, ~dır. Jsveçle de ticari mfu?.asebetle- h?lta sınamak açın. s1;1glun 
di gokte mi açıyor? Yoksa U. terledı. boya ıçınde batıyordu. Dunya hır 1 D k 1 k" h rimiz artmaktadır. Isveçliler bı ne çamlar devırdik. Ç 
zuncayır yay aya mı çı ı, ıraz .• .a ar va tı yenı çıçe en. bo?"a ve renk sergıs~, ır ma ı. miyet itibarile ticareti tazyik et- her zaman aldıkları gibi, bizden ıcanııı ~am_ı anca a ın a 1 kt b . B h k • . • kl . . b" k" eme o uyor ı, arp umu- ' 1 I k d d k 

da havada mı seriliyor? nuş erık, el~a ve a.rmut _dalla~ını · ya~ ~alo_nu, san~tka:., c?ş~un, ı tiği gibi, bu arada da istisnai o- \tütün, kuru meyva iste~ektedir- A~_emdagı dıplomat ,kafasına d 
Bulutlar utandılar, alı al, mor okşadım; elım~~' cı~slerıı:ıe gore, musrı~~?ır. kudretın, guneşın ı~a- larak müsbet roller de oynamak. Jer. Bundan başka. bir Isveç fir-ı du. • . 

ru mor kesildiler. okr. rasel, naturel, mcecık, ha. re ettıgı bır takıp takıştırma, sı.&s- ı tadır. ması da sünger talep etmekte- O~ o.lsun. Şımdı odun. d~ b 
• Koyda sabah oluyordu. Su. fif. hiçten, şeker kokulu tozlar lcnip püslenme müessesesi idi. dir Finl&ndadan her hafta itha- den ıntikam alıyor; kendını n 

lar demin mürdüm eriği ren. kadı: Sizler, aynalarınızın Ve 0 zaman anladım ki vapur. Dış Ticaretimiz lftt tf..cirlerinc teklif mektupları ç~ki.yor. Bu .böyle devam e~e 
gindeydi; şimdi çağla bademi gi. karşı t'nda fazla durmuş, pudra da. karşıma gelip bacak baC'ak gelmektedir. gıtgıd~ edebıyatın~ızda. d~ bu 
bi, tüylü ve buzlu bir yeşile bo- kutularınızı çokça kull~n?1ış~r- üstüne oturan gene k~dın'. bu B u hafta içinde dış ticareti- S .., M il mevkı tuta~ak ~aırlerıınız: l\lacaristan ötedenberi mihver 

devletlerine bağlı bir harici siya
set takip ediyor ve bu siyaset 
yakın zamana kadar daha fazla 
İtalyaya teveccüh ve itimat gös
teren bir siyasetti. 

Romanya da iktısaden Alınan. 
~-;.ya bağlı olan '\'e son zamanlar. 
da Alınanyaya karşı bağlılığını 
temin eden bir memlekettir. 

Bu yiizden bu iki memleketin 
mihver dpvletlerinden aldıkları 
ilham dniresinde an\aşmaları 
bekleniyordu. Fakat miizakere
l<'rin acıldığı giindenbcri iki ta. 
rafın anlaşma hususunda son 
derece isteksiz davrandıkları gö. 
Z(; çarpıyordu. 

İhtilafın Sebebi: 

ı ki memleket arasındaki ih. 
tilaf, Trinnon muahede-

..-mm Ronıanyaya devrettiği 
Transilvanya yüzündendir. En 
son istatistiğe göre, Transilvan.

1 

:vanın nüfusu 3.367,169 dur ve 
bunların 1,,100.000 i Macardır. 
Bu istatistiğin Romanya lehinde 
bir mübalağayı ihtiva edip et. 
ınediğini bilmeyiz. Fakat 1910 
da Macarların tuttuğu istatistik. 
terde, buradaki Romanyalıların 
sa3·1sı 1,472.031 \'e Macarların 
sayısı da 918,217 gösterildiğine 
ve bu hesabın da Macarlar hesa
bına mübalağalandırılmış oldu. 
.!!u kaydedildigine göre, muhak. 
kak olan nokta, Transilvanyada 
:yaşıyan Romanyalıların Macar. 
lardan bir hayli çok oldukları
dır. Bilhassa Romanyalılar, köy. 
lerde ekseriyet teşkil ediyorlar. 
Romanyalılar Transih-anya. 

ıım illıakından sonra, burasını 
22 eyalete taksim ettiler. 

ik:. memleket arasında bu ih. 
tiJaf üzerinde anlaşmak icin mü
zakerelerin haşlaması üzerine, 
Macarlar bu 22 eyaletin 14 ünü 
cılmak ''e geride kalan ahalivi 
ıniibadelc etmek istediler. Bu~a 
mukabil, Romanya da ancak 
ricirt e~·alet vermek ve mübade. 
ll'yi yapmak fikrinde olduğunu 
hildirnıekle mukabele etti. 

Teklifler arasındaki uçurum 
t:{>k geniş olduğu için, anlasma 
imkanı hasıl olmadı. Ve nıliza. 
kereler inkıtaa uğradı. 

İnkıtadan Sonra: 
·~~~~~~~~' 

l n~ıtadan sonra ne olacak? 
Iki taraf arasında muha

rebe mi kopacak? Yoksa ihtila. 
fnt halli için bir hakeme mi müt 
racaat edilecek? 

Mihver devletlerinin bir harp 
<·akmaması için bi.itiin ni.ifuzları. 
nı kullanacakları muhakkak ol
duğuna göre, iki tarafın mihver
cilerdcn miitcşckkil bir hakem 
heyetinin kararını kabule cmale 
edihncleri kuvvetle muhtemel. 
dir. Mihver kaynaklaı·ı daha şim
fliden bu tedbiri ileri siirmekte 
oldukları icin, ışın bu saflıaya 
~irmcsi beklenir. Macar kaynak. 
la1·1. Romanyalıların son günler. 
de Sovyet miizahcretini de temi
ne çalı~tığından bahsettiğine ha~ 
kılırsn, So,,·;retlerin de hakem 
lıe;yetinde yer almaları ihtimali 
de ileri siirülebilir. 

Hulasa, mİh\'crcilerin miiza. 
k.ere yolile yapılmasını istedik
leri anlaşma yapılmadı. Son ça. 
tı.>nin ne olacağını, önümüzdeki 
~iiııler gösterecek. Fakat unutul. 
tııaması lazım gelen bir nokta, 
ltomanya ile Macaristan arasın. 
~a cıkacak bir harbin mihver 
1lcvİetleri ic:in biiyiik bir mağlfı
~iyet teşkil edeceğidir. Ve hunu 
~öriikliycn amiller de eksik ol. 
ltıasa gerektir. 

yandılar, daha sonra gökyakutun, nız; hem de tuvaletler gıyınmış. renk renk hışıltılı ve ıpcklı ku. rnizdc yeni tahavvüller attıgımız a ar Ouun! 
en soğukta bile i!; hararetini mu. göz alırcasına ~oketleşmişsiniz. maş deme:i'. turuncuya çal~n ya- göze çarpmaktadır. Türkiye ~ l.J u hafta ihracat bakımın. SKaonlkı·ıın kbaduıdnıı.n 
hafaza ettiği sanılan ve mavi Ne o. bu gece, dorder, beşer, kol. nakları, lacıverte kayan goz alt. Almanya ticaret anlaşması et- D d · b" h ft d ' • 
bir kan damlasını andıran ılık kola, ay ışığm~a (Kı~ıl~yın) kırı ları, mermere düşmüş s~cak reçel ı rafında yeni bir şey yoktur. Da- . an. zengın ır a ay. ı. Odun. 
rengini aldılar; bundan da vaz. balosuna mı gıdeceksınız? damlası tırnaklan tersıne dön. h 1 t tb"k k"" . 1 Istanbul Tıcaret Odası kayıtlau_ Diye şiir yazacaklar. Şu yol 
geçtiler, zannettim ki bir çam Ağacların göğüsleri ütiharla müş Kardif kömü'rü kirpikleri ı a SJ?- taışmaYalnı mek-..;d ııne gtır- na gôre, ihracat yekünu 2 mil- ~azılmış a~k mektupları da go 

t b·ı ıı-. k b d. d . . ' memış r. a ız es ı en sa ışı yon lı·ray yakınd B k. . ormanı, yan ya mış, ı :?meı gım a ar ı, erın, ılık, rayıhalı ne- ham böğürtleni hatırlatan kulak yapılan yarım milyon liralık tü. a 1• u ye unu, ceğız: 
bir tesirle fıkırdayarak eriyor: fesleri yüzümde gezindi memeleri henüz düvend~n cık t.. ·· ·h .. d ed"l · bu kadar kabartan sebeplerden "Sevgili (dtlenbik) im 

A 1 d d d' T b" t k 1 · · ~ • - İ unun 1 racına musaa e ı mış- biri de Almanya t lan 500 -
- n a ıın, e m, a ıa u - • Bir deniz kenarı lokantası. mış ve yağmur yememiş yaz sa. 

1 
tir. Ayrıca, 190 bin liralık ta b" 1. •

1 
k t·· .. dY_a sa 1 Senin bir (çınar) kadar ge 

lanacagı boyaların tecrübelerini n t "'h ı g· d l h ın ıra 1 utun ur b. ( ) k d k ti' ın mermer ezga ına sıra anmış manı ren ın e saş arı, marangoz 1 nlı ihraç edilmiştir • Bundan 0 . v 11 i d ır me:e a ar U\'Ve ı a 
burada yapıyor, Hilkatin labo- barbunye balığı, haşlanmı§ kari. elinden yeni kurtulmuş koyu bac:ka Almanyaya başka bir şey R ıger ma ar55~. ar rır: la gö1: ya§ı dökmekten (sa 
ratuarınd;ı.yımt des ve istakoz buketi gördiim. mahun teni ve insan ağacının bir 

1 

scıblmamıştır. k omyta~yayF<l:li t• ın23ırba_ya ya- söğüt) e döndüm. İki (gürg 
Dalgalar hışıldadılar, sözümü He · d bi i ·t b 1 ı cins yamyam "içegvi olan sıkla tn ze ın, 1 s ıne ın lıra. dalını andıran kollarımın araıldlll 

alkı~ladılar. g psı e ~ .s an .. u lf~~es ya~. d d kl ·1 k b • Ankarada bulunan Rumen he. Iık tütün, İsveçe 28 bin liralık 

kınının va şı guze ıgınc, go. 
1 
me~h ud a adrı e, ren .' oyda' ve 

1 

yeti müzakerelerine devam edi- ı barsak, Macaristana 30 bin lira. da seni ne zaman (utağacıJ 
• Kanaryem dertop olmuş, e vurmuş alev, yere serpil. rnyJ .a a. o. erece mırasyc ı o. yor. Bu müzakereler ihracat ta~ 1 k h ·d b kır koklayacağım? Bana karşı 

tüueğiıc!e, nedense düşiinü~or. miş kor rengine bürünmüşler; lan bu Tabıate uymaktan başka cirler.ni pek sıkı bir surette a-1
1 

Ik. _ur. "d a d. t 
1 

ali dananarak (dişbudak) olma s 
d s d d" b h ı· l d · d" 1 · • k b' d ıncı erece e sa ı an m ar 1.. • u: - en, e ım, u a ın e sa. enız ıp erının ar.ın acıktıran ırçey yap~ıyo~ u. . lakadar etmektedir. Çünkü Ro- da şunlardan ibarettir: gilim. >:)enden ayrılalı (Mar 
pı kısa kesilmiş katmerli ve dol. tu~ ve y.osun kokusunu . sur~n- . Kad_ı~, ?ılkatın kendındcn e. manJ aya mal satan tacirlerin, ı Bulgaristana palamut hul8sa- çırası) gibi J anıyorum. Halb 
gun bir çiçeğe, yahut, tam olgun. mı ~ı_erıh:. - Vah __ vah, dıye so:>:- sngedıgı?ı, ?na mcyd~n -~kurca. Rumen firmalDrında alacakları sı, Çekoslovakyaya keten tohu- senin başında (ka\•ak) yeli 
!aşmış kehribar sarısı bir nadide l;ı;d m, sız, bu dunyamn makı. sına, delıcesıne, makıya1ıle ta-

1 
v_ardır; Son Ankara görü~Plele- mu İsviçreye fındık, barsak., Yu~ Y.~~· Hayat.ı b~na (z?kkum) e 

armuda benziyorsun; alıp vazo. ) aJı canına mal olan en bedbaht mamlayordu. rınde, mal bedellerinin ödenme- n:ınistana tuzlu balık ı tıgın yctı~mayor hır de b 
·· (servi) lcrin yanında mı gö 

1 ................................ ... ..... ...... ... ...... - ........ - . ..... . ....................... ------ ist~~orsun?,, 

1 D=f) 1 K A V le: Odunun kıymeti terbiy·emıısnı 
Sempati Sinirlerinin : ı 2 a 4 ş ti 7 8 9 de tesir edecek. Mesela biri 

Sag .... lını • ~.•.. Baftal· Ağan;n Riyası 21~•:.ll I ılill lmıı~ı Fau~~ .~!~sind::~4~~~lama· rdiunneu: sAzııniuzzi".ı ıd. eNseeknaıdualrıat~\~>ıned 
°':ı Yazan: U • 1 lıi;ıt 1 1 lliıl sında ıubeye gelnılyen muhtelif ı~ıf ''e rOt- . 

S 
: ..... ,. .. ......... ................. LU N AY _ .. _..

1
' • -ı beden •ıaiıda isimleri yazılı aubayların Jl'be- 1ıal nıalıcup, gözlerini indirere 

empati sinirlerinin, bilinmesi fay. 3 1 1 1 !iki j ı ı · 

S 
ye ııe me erı veya vaziyetlerinden tubcyi ma- _ Değcrimdcn fazla iltifat h 

dalı, daha bir çok hastalıkları vardır. ırtını Boğaziçinin en tanınmı~ - Mademki öyledir, dedim. K::ılk j 1 ı-ı l!I lOınattar etmeleri ilin olunur: 
O_nlann hepsi~ sa~ak ve ~lametle_ri: korularından birine dayayan M:_sıra git. Bakalım Allah ne gösterir. 4 """ 1 1 Urkapanı EJvanıade sokafı No. 8 de he- yunlyorsunuz. cevabını verec 
n~ ~~!atmak mumk_u? ?~sa bıle, heps!nı 1 büyük kaşanenin denize M.kim _ . Hamz~ Y?la çı~tı. Mısıra va~dı. Dil 5 1 1 il 1 (]il kiın yilzba~ı 35873 sicil ATI! oğlu Ihs:ın Oz- ve bu gidişle bizim muhitlerd 
b.ıtırı~ccye kadar ıçınızın sıkılması ıh- lamlık tarafınd . b .. t se bılmezdı, kımseyı tanımazdı. Bır mi.ld \ l gen; Fatih Kızuıı caddesi No. 20 de he- kunrlura boyacılarının ağızla 
tımalı çoktur. Zaten sempati sinirler· ı peykcleri tize: e genı~l 1I arasa~ı~ 

1 

det alık alık dolaştı. Kemerindeki 6 1 1 11111 1 1 1 1 kim yilzl>aşı 252·731 7 aicil Rüstem oı:ıu Ali kadar dii~en "listad,, kelimesi 
has~alanmca, hastalığı geçirmek için sedirlerde baı.d ın kserı enk yhubnıuş.ı p~.ralar da yavaş yav::ış ~rimeğe baş- 7 1 R'I 1 ı_~-J Rıza Bekalçay; Fatih Nuripaıa cadde 1 Ho. ~·erine herkes hirh"rine "me 
hekıme mü a t ıl ·d· ı; aş urara so et e- l d l · 'b" - l .... M 123 t~ asteğmen 3ı540 sicil Halil Vehbi uf-

B. . r caa .. zaı- ~ ır. diyorlardı. •Rüyalardan bahsedildi. ı ~ ~· ~ın ~ar~ ı, ;~agın\ gem~~ koy.- S~liil _1_ I 1 1 181 1 " HUm> """"' .,.,, v'""'•m• '"""' odunu., diye hUab edecek. V 
d _ır d rıvay~~e. gore,. ılk canh hücre Kol kethüdası Sarı Çavuş: _ug~.n an ;rı ~~ ı y~ı sa_rı 1 emı: J No. 84 te asteğmen 280·2774 sicil Mu.ıafa zanneder· ın o kadar da fena O 

kenılz e tcbş~"'."ul etmış ve yer yüzünü - Riiyarun aslına akıl, sır ermi- r~. rluyasın a ghorfmt elmesi idı. Evvel.. cı_ı 1 1 m 1 1 -, ol!lu Solahattin Tandal: Halıc Feneri Abdili· mayacak! 
ap_ ayan utıin nebatlar ve hayvanlar yor, dedi. gt~' er, s?nra a a ar, aylar geçti. ezel cadc!csi Na. 274 albay 323·5 •idi Malı· 

denızden çıkarak karaya yaytlmıclar o an~ kadar su·"k-"tu .ht· d H.ıHI. yeşıl sarıklının \'aadettigi ser- ı Soldan •a"a. 1 B. b 1 mut oğlu Tahsin Ozkan; Usküdar s hvan Takvimci 
d . ., - <• • u 1 ıyar e en . < " • - ır •ayı - ır m<:yva. 
ır. Belkı, ondan dolayı olacak. insa. ev sahibi Battal ağa: vetten bır şey cıkmıyord\ı. 2 _ Şiddetli. 3 _ Atın yedi~i . bır ceı;ı $eyhcaml sokağı No. 29 da iandarna t.inbaıı =7-==============~I 

nın da. hayatma hakim ~eğil_s~ bil~, o. _ Ben de size bir rüya fıkrası an. Sağa, sola 1' ;ur?~; hiçbir. iş bu"'. örlil . bir nota. 4 _ LSkırdı • uzaklık ol 645 sicil Faik oflu Madt Akan; Edı+.ıett•Pı 
nun nazum olan scmpatık sırurlerı su-, !!'tayım dedi Pek yakınd t d lıımadı. Mısıra g~ldığındenberı sankı çOsü. 5 _ Beraber, ve _ ve harfi deıii~lne llacrmuhtitin sokafı No. ı 2 de lirıyOzbn11 Kiiçük 1\temlcket 

Hnbederi 
dan pek hoc:lanırlar Bu me - d d ı · ' · an anı ı- üstUne bir u1Tur•uzlul' ço"'kmU..+'0 N ı:eni•lik manaaına n•lir, 6 _ Gaz•terı"ı• . hı·r 3139 sicil lbrahim otlu Ahmet Faik K<>cuk. . . ~ . vsım e, e- g1m bir aşinamın bal;jına geım· t' ,, - ' ~.u. e • .~ • • 
nıze gırmeyc alışmış olanların deniz ''Ben 

0 
zamanı Ak . lŞ ıtr: ynp«a,. muvaffak olamıyor, bütün te- 1&yı. 1 - Amel, dy · cilt • bir hitap edaır. (devam edecek) 

ba d h .. ıır saıay sem ın- bb" 1 . . .. .. . . s p·ıa· 9 " h k' b' • . ~yosun an s?nra em vucutça, hem de ufak bir evde otlu-urdum Ko • şe us erınm onune bır duvar çekıli- . - 1 n. - v• ıı, ımse - ır erkek . 
fık'irce ne kadar rahat ettiklerini bilir. 1 ıarımızd . . . mşu yordu. Dirkaç hafta borçla yaşadı. ! •smi. Sarıyc~ Askerlik şubuınden: . K f ZI LCA HAMAM Buraya 
siniz Bazıları denize i . 1 ~n Kara Hamza ıs~ınde ben H-nda oda kirasını d". . . Yukarıdan aşağıya.: ı - Siyasf. 2 _ Ren· Şul>emııde mukayyet tam ehlıyetMm lı \'İZ bilyüklüğunde dolu yağmış, 
vata~ına kavu b. . g rerk gdırmkez, I cıkran bır ahpabım vardı. Ikimlz de 1 '" t , 1 kverme kıgı ıc-1ı1n, delenmi; tahta kınnıısr. 3 - Benzer . lek· ı kısa hiımetlilerin ı Eylill 940 tarilıınd~ Y~· d:ııdkn sıirmustür. 

şmuş ır ınsan a ar e mutaf! k d · t d 1 ıurcunu, ya agını a ı oyara zava ı- . yif du arl Ş h ld .. • 
1 

ı e er ve aynı us a a ça ışır- k ~ t nık bilgi · bir nota. 4 - Tavlada. 6 -- Lez dek S11bay okuluna 11vkedllmek ve 29 Aıfuı. · i 
h" b" y t ar. u a . e .vuc~tlarının dık. Arkadaşım işi serseriliğe vurdu. Yl so aga at ıl::ır. Borçlandığı aş~ı. zet. 5 - Evl.n ustU . demir ib. es - Ağızda tos 114tl perıembe gtlnünde dofum 1 &"ıtlıı· IZM T - Belediye içkili gazino ta 
h~ç vır arafında bellı başl! bır h~st~- Fal~rü zarurete düştü. Ofurduğu ev- Hamza~ın sırtından esvaplarını ald~. 1 bulunur _ insanlar. 1 _ Bir çalgı . bir renk . rile beraber şubtye aelmcleri. ilin olunur. rıfelcrınde t nzildt yapmıştır. Lo 

eya çok şeylere manı olan ıhtı- dEn başka bir §eyi kalmadı B Ak- Kahvecı ayağından papuçlarını c;ektı, ıiz. s _ Salatan katılır. 9 _ Milli duyııu. • ta ve e lence yerleri tarıfeleri de 7 
ya~lı~ bulunmaya~l~ra. ~empati sinir. sar?y semtini bıraktım. Bir~~·imizi çıkardı. Biçare yalınayak, başıkabak Dilı•kü bilmece soldan aağa: ı - Geveze· Yerli Eml~önil Askerlik ıubealnu•n: nlden tanzim edilmektedir. Göle 
~e~ının ~u.vazenesını, nızamını temin kaybettik Bir giln Hamz d .. kk" sokaklarda kaldı. Karnını doyurmak lik. 2 - AlelOmum. 3 - Nal · tam. • - Emulleri &evl:cdild,fi halde herh~:ı~i ı.tr ı Sp rla, İdman Yurdu B. takımı kar 
ıl;ın en ~yı vasıta deniz banyosu ... Su 

1 

geldi; ' a u ana için imar~tlere gitti: "Elin ayağın tu- he - Un · na. 5 - Aid - mil. 6 - Naim - ıebeple ıubeye müracaat etmiyerek bakaya- şıl:ışmıs, Göl.:uk 5 - 1 galip gelmif 
hayatın ılk vatanı ise güneş onun kay B tt 1 d dl S . . tuyorl,. diye kovdular. Sina. 1 - Kasalia. a - El· Roma - o. !I - da knlmrı $16 ili 335 dahil dol!\ımlulara ka· tir. 
naaı oldugyund d · b - - a a ' e · ana acaıp bır şey A t k f'l d ı k kl Puı: - saf. d • f K f f .. an, enız anyosuna gii- söyliyeceğim Ben i.ıç gec d. k r ı aç, se ı o aşıyor, so a ar- •r topçu ve diı;er •ını erat eevkeJil~cek· ZILCAHAMAM _ stıınbul 

n_eıı. ba~y?su da _ilave edilince sempati arkaya bir ~üya gÔrilyoru~. ır ar a da :vat~y?rdu. Memlek~te dönmekten !erinden şubeye müracaatları. niyet bır nci şube muduri.l Edip Ya 
sınırlennın k~yfı daha tamam olur.. _ Hayırdır in~allah! dedim. de ilmıd.ı _kal~adığı içın, camı kapı- • \ut:. kaz ınız kaymak mlığına1 kq 

Ancak, denıı: banyosu da, güneş ban- _ Yatağıma giriyorum. Gözümü !arına g!_dıp, dıl~nmeğe başlıı_mış~. . Be>koz Askerlik §ubealnden: Olı:unlJk m. tamım z Hamdi onay da, Tunce-
yosu da her yerde ve her mevsimde k?payıp, kendimden geçer geçmez, Bir gun şehrın sub;:ışısı dılencıl~rı 1 imtitanlarında ikmale kalıp ta ikmalrte ır.u· 1 n.lc Portek k ymakamlığına ta7!n 
Y. a.pılamaz. Sonra _da onlar herkesin yeşı·1 s~ı·ıklı, beyaz sakallı, nt·ıranı· ıdoplatırkl·e. n,l Hadmğzaya ral stladı, halın. vaffak olacaklar da Harp okuluna kayıt " ed lrı !erdir. 1 ... k Arkaaaııııarınıza •u auallerı aorunu• •e bır kabul olunacaklardır. Bunun için Harp oku· 
ışıne ge ~~z1: ~enız banyosu fazlaca yüzlü bir adam karşıma dikiliyor, en y~r ı ~.ma. ı/~ı ~-n ıyara : dakika içinde cevap vermelerini iateyiniz: tuna keyıt ve kabul muamelesi EylQI n·ha· d A~A~A 

5
-d Ad na ve millh katı 

yorgun sınır en tehyiç eder, güneş ban berıi sarsarak: "Hamza! diyor, kalk - en ımsı_n. ~ ı. . . ı - Tırnaklarınız saniyede nekadar uzu. yetine kadar uıatılmıttır. Okula ıı;irmek U· a :ı ' ı terı, 4 emiplı dizan 
yosu yapmıya mani olacak bir çok hal. Mısıra git senin rızkın oradadır - Ben garıbım, bır iş bulmak ıc:ın yor? teyrnlerin evrakı bu tarihe kadar tekem >ili teri. 3 §Uph 1 kuduz ve bir şarbo 
!er bulunur. Iık gec~si aldırınadım. İkin · .,, ?~raya geldim. Biraz param vardı. ! 2 - Si• ki sarışrn (veya esmer) sıniz, n- etrniı bulunması lbımdır. Talip olanların ou· v. kr~ı k ydedıl H tır 3976 kiş ye ç 

cı gece, Icım Imnd a t"k dl f·ı ~mızda kaç k 1 var> k 54 f Fakat bayağı sudan -bir hastalık o;e yine o adam ayni lakırdılarla beni u "' 0 1• P ram u en • se ı ı ' . .: . bemize miıracaatlırı. ce • Y tifo aşı ı yapılmıştır. 
bebile- çekinecek insan pek azdır. Ba: yı:.ndırdı. Hele dün gece gördi.ığiiı~ 1 kaldım. 1 ~ - Herg(ln iis~uıtek kdullandıf'ını: ket;::ıe~ • AN KARA - Zırııat Vekfıleti mev-

ri.ıyn daha dehşetıı· oldu Go." l . ı· Subaşı, Haınzanın sözüne inann10- crı Y•r:y~na yarsa __ ne a ar uzun" ta o r. lltykoı As•erlik şubesinden: Kısa M::mtt C'tıt tohum ı l h istasyorılan tarafı 
yagı su da sempati sinirlerinin muva. < ' • z erım 

1 

dı ka "ISll k ld k· 4 - lliltOn ömrunOzde ntkadar ekm~k Jcr. r d" 1 1 zenesine çok hizmet eder. Deniz ban. kapar kapamaz, yeşil sarıklıyı yine ' ym"'la ıı at ır;rad. d' H . ·. nek~dar su içerglniz? ha~k'.nı haiı tam ehliyetnaınclilcr ı. E ıuı P401 l ln y p m tt:ı olan to!ıum iıretm 
kıırF.ımda gördu"m "H~ınza' d dı· - a ncı eres. e ı. epınız Gö ,,1 • • k" ki . 1 h k"k tarıhıı.de Yedek Subay okulundakı ha ırlrk ş er.rıın mutcdavıl sermııve ile ..;ı yosu yapmak miımkün olamayan mev- , . ... . e . . . ] .. l . . 1. . . re.- <smız ı verece erı cevap ar " ı a· . J .. 
Yüreg-ini temiz tut. Senin rızkın Mı- 1 ooy e soy ersınız. şını;z; gücünüz hır- te hemen hemen hıç uymayacaktır. 1,,;;, ha· !matın• ~evkedılecekl frı.den. evvelce yo d.ı- rtmllmes es, ~ını kabul etmiştir. B1i 

simlerde, yahut denizden uzak yerler- ı k 1 ı ı k ılı ı 1ı k sudadır. Git rızkını al!,, uyandım. 'j sız 1 • kikate çok yakın olan takribi cevaplar: ma arı yapı ırı ta •ev c 1 mıyen er er ue ı.e- _ıu-ard:ın sonra tohum üretme çift 
de bir dere, bir göl bulunur~a oralar. Düsündüm ta ı dı . k 1 d - Hamza onun ayaklarına kapandı: ı: o,000.000,000,002. br~lc olursa ol un yoklama kaçalı ka.b" \C lıklerı tesiıı edilecektır. 
da banyo yapmak mümkündür. Onlar. • ş n m, sana a ı a 1 Ağ . ·· .. v bu sene yoklamaları yapılan um elrlıyetna· 
dan biri bulunmayınca en iyisi sog"uk nışmıya geldim. Ne yapayım? - om, ~edı. O~muş anacıgımın 2: Sarışınlarda '.so,ooo. esm~rlerde. ıoo,ooo meli kısa hlzmeılı eratın ıubemize :nür.ı<ut-

Evvela aklıma Hamzanın Mısıra mezarın::ı yemın ederım, yalanım yok 3: Günde vasatı ı1,ooo kelıme kı, yanya- lan 
su ile duş. O da alışık olanlara hemen l na y .. ıırrlar~a 700 metre uzunluk olur. 
hemen denize girmiıı, gibı" keyı·f verı'r, seyahat bahRnesile benden para iste- ur. • Okuyucu Dilekleri · · Subaşı serserinin sözünden bir sa- 4: Vasati ömre allrc, 200.000 kilo eKm~k. 
Keyif duymak _alkolden keyif değil, mcsı ihtımali geldi. Arkadaşıma; ~ . t ' k 1 1 so.ooo litre muhtelif mayi at. Fatih Askerlik şuboindon: ı - ı 5 eylQI 
viıcudunun halinden keyif duymak. - Mademki bu kadıır ısrar ediyor. mı'?1ıy~ 0 <usu n mış olac;ıktı ki, 940 tarihinden ıtibaren Gulhane, Gumil~uyu 
sempati sinirlerinin muvazenesine en Yol parasını tedarik et, Mısıra git... maıyetıne: ve Haydarııava hastanelerinde açılacak ı;orıUI- Bir Rica 
l'yı' ala"metı·r. Dedim. - Şunu nlın, Şalına konağına gö- hı>llesinde Kulogi!u sokağında Osman 10 d h · 1 k · · d d 

Şu kadar ki, birdenbire soğuk su 
duşuna tahammül edemiyenlcr de hay
lice vardır. Onlara da ılık sudan ba11l•. 
yarak gitti'kçe daha soğuk su ile duş,.. 
Sonra da sertçe bir havlu sıkıca ovuş. 
turularak kurununca sempati sinirleri 
daha ziyade hoşlanırlar. 

Eve veya apartımana duş koydurmak 
da bir külfettir, diyebilirsiniz. Herkes 
bu külfete katlanamaz. O halde de a_ 
laturka su dökünmek sempati sinirleri 
ne hizmet eder: Tabii gene ılık sudan 
başlayarak gittikçe daha soğuk su ... 

Fakat banyoya girmek bunların ye
rini tutmaz. Banyoda çokc;a durunca 
sempati sinirlerini gevı;er. Soğuk au i. 
le dolu banyoya acele girip çıkarsanıı: 
iyi, ancak o da suyu kıt ve pahalı bir 
memlekette su israfı demek olur, 

türün! yar ımcı cm~ıre er unu ıçın ıım ' en Karılerımızden Nıyacı Arman yazıyMI 
_ Ben de öyle düşünüyorum, dedi, Kahya vakfından çitlenbikli evin bah kayda ba,ıanacaktır. Halk Panlsinin Caı'!aloğlunda açtığı vil.ı iti 

ne olursa olsun, kalkıp gideceğim. Hamzayı götürdiller, bir müddet çesindedir. İncirin dibini eş, küple 2 - 20 40 yatları arasındaki okur yazar ~ılık ku talebe .ııurdundakı kayıd ıubul mu 
_ Yol parasını ne yapacaksın?• hapsettikten sonra, subaşıııın kar§ı- altın var!,, diyorlar da gülüp geçiyo. olan bayanlar tercih ~dilereklordir. amelesi bitmlı. yer kalmamııur. 11lOracaa 

- Evi istiğlfil eyliycceğim. sına çıkardılar. Şahna: rum.,, 3 - Kura milddet1 2 buçuk aydır. Devam ed• n talebclenn is• adedı yilzU mütecavı.. 
_ İyi düşi.in. Elinde, başını soka- - Anlat bakalım, dedi. Kimsin? Hamza, bu sözii işitir i1ıitmez, kü- uaıları oğleden sonra ı4 ten 17 ye kadar· ı dir. Genel Sckreterli4ın d~ nd fil ba b y 

cak bir evden başka bir rıey kalmadı. Nesin? Buraya neye geldin? 1 till<: gibi di.lştü bayıldı. Subaşı, adlı dır. iyllıktcn r;erek t ıradan \uku buları nıiir 
De]ı.kaı•l ba ına 1 · '] g- on·ıe Hım ın · · so··yıemı'ştı' 4 - lsteklilerin S eyıuı 940 allntlne kPdar cut ve ı:crtkse buraı' k"ı t•lı.bl ılfa O da giderse, sonra sokakta kalırsın. ' ı ş ge enı ag ıya a • ı " ı ı zan evını . u 

l 1 tt E ı· · d." h t hk'k (cumartesi ı::iinleri harıç) httıı:;Cin oğlcden ed bil sı ·1 Bu endlce Hamzayı, fikrinden vaz- ıy ... an.a ı. vve a ın ıgı anı a ı e 
~ il y } 1 d 1 1 ıonra askerlik ıubui bınasrnda kayıt ve ka· b 

geçirir gibi oldu. Fakat devam etme- ett er. a ~n. 0 ma ıg_ı _an~~şı dı. M~- BU tün etraflarındaki eşya, zerre- bul muameleleri yapılacafından iki kıta •rıi· 
di. Birkaç giln sonra arkadaşımı yine nra ge~mesının sebebını soylemek ı- lere varıncıya kadar, koyu e!li'ıttin ka fotograiıle nUfuı cfızdanları beraber mil· • 
karşımda gördüm: çin yeşıl sarıklı emirin rüyasını da bir tille bürünüyordu. Ta uzaklarda racaatları llln ounur. 

- Arkadaş, dedi. Ne olursa olsun, ~a~~ğı zaman s1:1başı, dayanamadı, bır ishak öttü. Misafirler abdest ta- Aksara:vda oLuran b r okuyucumuz yarıyOt" 
"- Fakir bir kadınım. Kimıem yok. Sa 

sunda noarden musaddal: bır senetle 1200 
• 

ben Mısıra gidecegvim. Seni gördii 1 güldu: 7.elemek üzere kalktılar. Battal Ala-- UakUdar Askerlik 'ubesi başltanlığı'ldan: 
ğümdenberi her gece ayni rüyayı gö- - Sen ne ahmak adammışsın be! mn anlattığı vaka hakkında hiçbiri-
rüyorum. dedi. İnsıma rüyasında böyle bir ser- si i:ıir fikir söylemedi. F;ıkat hepsi 

Bana da ~Uphe geldi. Daha fazla vf'!t va3dedildi, diye işini, duzen!ni aıılamı"tı ki, \•akadoki Hamza, mev
nıuni olursam, Hamz:anın, benim, işi- clagıtır, evini rehine kor da gurbet- hüm bir şahıstır. Hddisenin kahra. 
ne engel olduğumu düşüneceğinden lere düşer mi? Ben, bir senedir her m~nı. mutaf kalfalığından birdenbi
çckindim. Zaten benden seyahat için gere rüyamda görüyorum: Bana: "Se- re memleketin en zenginleri sırasına 
bir şey de istemiyordu. nin rızkın İstanbulda Aksaray ma- giren bizzat Batta! Ağanın kendisidir. 

An~ara Yuksek Zırııat Ensıitfısii V-.criner Bafrada da ıı:tn< noıerden tudı 1i '>ir ene 
fakultuinc askeri k11ma bu yıl tam devreli 60:> lira ala a m var. Sa alcı •lac 
sıvil liselerden iyi ve pek iyi derecede n•c un 

1 
mın ıcra do ya numarası 939 a 2039 ve Bı 

olan ve olıunluk lmtlhanlnrını vermi5 o1mhk 1 radakt alaca ımın icra doaya&r da wcııe 1139 
ıartllo taleb" kayıt ve kabul edileccl!ındcn 5112 dır, Bir senedenbcri her ikiılni de tak 
isteklilerin ıeraiti öğrenmek Ozert aıkerllk ediyorum. Simdlyc kadar bir netice alama 
~ubulne müracaatla.rı. dım.~ 



' -- TAN , ........ ......._..._ ____________ __ 
® 

... 

M••d•• ı·· ..... d •''•ACELE SATILIK•'\ 
u ur ugun .en. SiNEMA Makinası 

Orman Mekteplenne "P H 1L1 p a .. Marka 939 

Umum 
ve Bolu 

Almacak T leb • K t Modeli, Sesli, Seyyar. İki üç ay a enın ayı kadar kullanılmış müceddet bir 

ve Kabul Şartlan 
ll4o - 1941 Tabıil devresi için Buru ve Bolu Orman mekteplerine pa
JMlb 100 talebe alınacaktır. :Mekteplerin tahsil müddetleri üç senedir. 

va:ıiyettNir. Yedek bir takım 
llmbalan da mevcuttu. Sirkeci 
Vezir iskelesi No. 6. Anadolu 
TicareUıanesine müracaat. Te-

SiNGER 
SAAT ve KRONOGRAF birlikle 
I>Qktorlara fevkallde lü.zwiıludur 

N. 59-A 40 Lira 
~c.ssas - Sağlam - Zarif ve 15 sene 

garantilidir. 

SINGER SAAT 
MAGAZALARI 

İstanbul - Eminönü No. 8 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Müdüriyetimiz muamellt memurlan için SO takım resmi elbise ile 5C 

adet ka•et ve 50 çift fotin yaptırılması açılı: eksiltmeye lı:onulmuttur. Bir 
takım elbise ve bir adet kasket ile bir çoft fotinin muıı,mmen bedeli 40 li_ 
radır. Muvakkat teminatı ıso liradır. Eksiltme 10.9.940 günü saat ıs de mü 
dıiriyetimiz binası içinde yapılacaktır Taliplerin ayni gun ve saatte müdüri 
yetimiz binasında kurulu komisyona, ıartnameyi görmek için de S. 3 mü. 
dürlüğüne müracaatları. (7522) 

iNŞAAT ILANI 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

1 - İzmit Sellüloz müesseseleri Fabr:lı:alanna Sapancadan isale edile 
celı: suya ait boru ferşiyatiyle müteferrik inpat vahidi fiat eııaıile ve kapal 
zarf usulilc eksiltmeye 1ı:onulmuıstur. 

ltbu in3aatm muhammen keşif bedeli 439.S67.03 liradan ibarettir. 
2 - Ek .. iltme evrakı 22 lira mukabilinde Sümer banlıc muamelit ıube 

sinden alınabilir. 
3 - Eksiltme 10.Eyfül.1940 tarihine müaadif Sah cünü saat 16 da An 

karada Sümer Bank Umumi Müdürlüiilnde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat miktan 21.333 liradır. 
5 - İstekliler teklif evrakı meyanma ılmdiye kadar yapm1' oldulı:Jarı 

bu kabil işlere bunlarm bedellerine, firmanm teknik tetkilltınm kimlerden 
teşekkul etti(ine ve hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesi. 
kalan koyacaklardır. 

6 - Teklif mektuplarmı havi zarflar lı:apah olarak ihale cilnil aaat 15 e 
'kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer bank muhaberat müdürlüiüne 
teslim edilecektir 

7 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir aut ev
veline kadar ıehnit ve zarfın kanuni tek'lde kapatılmıı olması llzandır. 
Postada vak olabilecek gecikmeler nazarı itibara alınmıyacaktır. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbeattir. "7827/4982" 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
• - ·-••""" "'""""'--....&.1. \•V • ..,,, &•lu ,..,._, _.,. ... .,.. Va.1oU .JU ... ~ IJ.A~'-\ö&a& C..C.a.. 

trilı: malzemesi (27.8.1940) Salı günü saat (10,30) on buçukta Haydarpap
da Gar binası dahilindeki lı:omiıyon tarafmdan açılı: eksiltme usulile satın 
almacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (123) lira (64) kuruıluk munklı:at temi. 
nat ve kanunun tayin ettiii vesaikle birlikte eksiltme ıiinü saatine kadar 
komisyona müracaatları llzımdır. 

Bu işe ait ıartnameler komisyondan paruız olarak daittılmaktadır. 
(71!13) 

(Onnuı Mühendis Muavini) unvanile meılekte kullanılırlar. la. lefon : 20887. •••ıl Her Akşam: HARBİYEDE 
1- Tiirkiye Cümhuriyeti tab'aamdan olmak, KAYIP: Seyyahat esnasında Zon-
'1 - YAfı 20 den yukarı olmamalı:, guldakta bir sepet içinde bulunan B E L V 0 BAHÇESiNDE 

... .._ atatıda 701h prt)a.r aranir. 1 
1 - Sailık durama noriDal derecede, yani dil, cöz, kulak \'C v\icadunda mRaş cüzdanımla beratlm ve tatbik 
~ık bulunmamalı:. ~rualı ~e .dailık yerlerde yürüyüp cezmeye, I mlihürümle nülus cüzdanımı uyi et. 

bınmeye bilnye teteklı:ulltı mü1&1t ve dayanıklı olmalı:, Um. Yenilerini alacağımdan eskile- SES KRALİÇESİ 
- i7i ahllklı, hümilhal aahibi olmalı:, ıeçmiı mal*dmiyeti bulun. rlnln hükümsüz olduğunu ilin ede- ı H A M 1 y E T 

- 1 rlm. - Deniz Emekll Yüzba1111 Ah· 
1 - Orta mektebi pek i:ri 'ft7a i)'i derecede bitirmit bulunmak, met Kemal Sakman. 

- Bu tartları haiır olanlar Bana Orman mektebi miidürllitllne hl. 
7Uıp ıönderecelderi dil.eye: Seanslarına devam ediyor. Baıka hiç bir yere i•tirak etmlyeeektir. 

'il) lfllfu cüdanı, aaıl ven tasdikli suret!. jNCAAT ILANI ---------am YOCESES 

.., Udncü maddede nırıh sallık c!unımlaruu bildirir tam tetc1r'riillll ~ TÜRKiYE ECZACILARI CEMiYETiNDEN·. 
Yeya ba butahanelerin bulunmadıltlan yerlerde hulı:Gmet 

1 
alacaktan taldlı:ti raporu, (tam tqekkWlü haıtane olnµyan Sümer Bank Umumi Mü- Çankırı Memleket Hutaneıinin 30 L'ra maaıh Eczacılıiı münhaldir. ls-

bbul edilecek isteklilerin kayıtları mektepçe yaptınlacık muaye- d .. 
1

..... .. d teklilerin Cemiyete yahut Çankın Valiliiine müracaatları. 
e kadar esulandırJlmu Ye bu m11&7 .. ede )'Ulh evsaf kendisin-, ur UguD en: 

.. lllaıDIDayıınblr mektebe alınmaz.) ı ı - Karabükte kurulacak Asit sat 
C) Çiçek .. ısı vesikan,. . . . fürik ve Süper fosf,'lt fabrikası in 
!>) Dtirdtındl maddedeki )'U1J& ciSre Beledıye Yeya Pohı merkezlen şaatı talip zuhur etmemesine binaen 

tamim ve tudlk edile~ büsniihal mazb:'t~aı: -· ikinci de!a olarak vahidi fiyat esasi- 1 Motorlu ve motorsuz reınu naJı:U vaaıtaıarı ıçın yapuruacaa numara pti. 
~) Ortaıne«,tep phadetnameauun uıl veya taadilı:li ornecı ve, le ve kapalı zarf usulile eksiltmeye katarı açılı: eksiltmeye konulmuıtur. Tahmin bedeli 1472 lira Ye illı: teminatı 

6X9 ebadında 6 fotoiraf konulmuştur. 110 lira 40 kuruştur. Sartname zabıt ve muamellt Müdürlüiü 'kaleminde cö. 
1;'1amalıdırlar. İşbu inşaatın muhammen keşif be- rülecektir. İhale 9-9-940 Pazartesi -:ünü aut 14 de Daimi Encümende )".ıpıla. 

oban evrak setiren ve ıönderenlere müracaat etmemiı nuarite deli 494.508.07 liradan ibarettir. caktır. Taliplerin illı: teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılma ait Ticaret 
2 _ Eksiltme evrakı 25 lira muka- Oduı vesikalarile ihale ıiinil muayyen saatte Daimi Encümende bulunma.. 

f - Mekteplere cirecekhrin byıtlan 1 E1fül 1940 tarihinden 15 Ey. bilinde SUmerbank muamelit •ube. lan. (7789) 
lt40 aqımmı kadar, yalnız Buru orman mektebinde yapılacaktır. " ·------
'1nekıuer, evraklarriu doiruca bu mektep müdürlüiiine ya bizzat •ey& sinden alınabilir. 1 t b 1 E • ..., 

olarak poataya tevdi etmelidirler. 3 - Eksiltme 9 ı1ıcı1 1940 tarihine s an u. mnıye ~ Müdürlügünden: 
Ka,ıt Ye kabulde müracaat arası nazan itibara alınır. Su kadar ki is. musadi.t Pazartt'si günü saat 18 da Miıdüriyetimiz emniyet &mirleri için 13 takan resmi elbise ile 13 adet 

miktarı bir cünde :rüzü tecavüz ettiii takdirde kurra yapdacaktır. Ankarada Silmerbank umum! mudür- kasket ve 13 çift ayakkabı yaptınlması açılı: eksiltmeye lı:onulmu,tur. Bir 
- Betinci maddede yazılı prtlan haiz talebe, kadroyu doldurmadı.. lüğilnde yapılacaktlr. takan elbise ve bir adet kasketle bir çift ayakkabınm muhammen bedeli 50 

de, orta dereceli istekliler araaında bir müsabaka imtihanı açılacaktır. 4 - Muvakkat teminat miktarı liradır. Muvakkat tem natı 49 liradır. Eksiltme 10.9-940 aalı ıünii saat ıs de 
t - .Kayıt ve kabul edilen talebeler Buru ve Bolu Orman mekteple- 23.530.32 liradır. müdüriyetimiz binası içinde yapılacaktır. Taliplerin ayni sün Ye saatte mü. 
lıllr'a ile ayrılacaktır. 5 - istekliler teklif evrakı meya- düriyetimiz binasında kurulu komisyona prtnameyi ıörmek için de S. :; mü.. 
10 - llekteplere alman talebeler, kendilerine nrilecetr niimuneye ıö- 1 runa, şimdiye kadar yapmış oldukları dürlüğüne müracaatları. (7S23) 

lilıten tasdikli birer taahhüt senedi vereceklerdir. Bu senedi ıetir. bu kabil işlere, bunların bedellerine, 
il mektebe devamlarma müsaade edihneır. (7316) firmanın teknik teıkilAtının kimler

Bugün Öğleden Sonra -

HAMiYET YOCESES 

den teşekkül ettiline ve hangi ban- , 
kal:.rla JnUamelede bulunduklarına 1 
dair vesikaları koyacaklardır. 

-Jsküdar ·Kadıköy ve 
Halk Tramvay1an Türk Anonim Şirketinden: 

25 - 8 - 940 

30 Ağustos Zafer Bayramına Mahsua 
Fevkalade Piyangonun Planı 

ikramiye adedi ikramiye miktarı ikramiye tutan 
Lira Lira 

1 60.000 60.000 

1 20.000 20.000 

1 10.000 10.000 

2 5.000 10.000 

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 Yekfın 360.000 
Zafer 30 Aiustostadır. Milli Piyango da lzmir Fuarında ceki1mel< 

üzere bir Zafer Piyangosu tertip etmiştir. Türkiyenin her taraf~da 
satıhia çıkarılmış olan bu levkalade p.yanıoda mevcut 300.000 bılet. 
ten 63.345 tanesi mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım biletler (1) liraya satılmaktadn 
Zafer Piyangosuna siz de bir bilet alarak ittirak dıniz. Vere_ 

ceiiniz paralar ebedi Türk Zaferini temin edecek vasıtalardan birı 
olan hava kuvvetlerimize aarfedilecektir. 

Ziraat Vekaletinden : 
Zitllllt Vekileti Veteriner itleri Umum Müdürlüfü ihtiyacı tein 35 

adet 11e~r koruma ve tedavi banyoları açık ekailtme uıulile aataı alı. 
nacaktır. 

Eksiltme 29/8/940 tarihine müsadif Perıembe ıünü saat ıs ele Zi
raat Veklleti binası içinde toplanacalı: satmalma komisyonunda yapı. 
lacaktır. 

Bıınyolarm beherinin muhammen bedeli 145 lira umumunun fiyatı 
5075 l!radır. 

Banyolara ait .. rtname ve plln Levazım Müdürlüğünde mevcut olup 
parasız olarak verilir. 

Muvakkat teminat milı:dan 380 lira 63 kuruştur. "7168., (4493) --
iSTiKLAL LiSESi .. 
MÜDÜRLOGONDEN: 

1 - tık, Orta ve Lise kısanlarına yatılı veya yatısız kız Ye erkek 
talebe lı:aydma batlanınııtır. 

2 - Eslı:i Talebe Eylül'un On bef inci gününe kadar ıerek mektup_ 
la, cerc.4' mektebe baıvurarak k~ydını yenilemelidir. Eski Talebenin 
Eyliil'iin On betinden sonra yapacakları mliracaat lı:abul edilmiyecektir. 

3 - İstiyenlere mektebin kayıt ıartlannı bildiren tarifname ıön 
derllir. Adres: Sehzadebaıı Polis karakolu arkası. Telefon: 22S34 _, 
Kızllhisar Beledıye Reisliğinden : 

lüyükclere BEY AZ Parkta 
ve arkadaşlan İki Seans 

8 - Teklif mektuplarını havi zarf- 1 
lar kapalı olarak ihale günü saat 
15 e kad3r makbuz mukabilinde An- ı 
karada Sümerbank muhaberat mil.. 
dürlüğüne teslim edilecektir. 

Şirketin tasfiyesi için vilı:i talep haklı:mda 8 Aiustoı !140 Perıembe 
cünü saat onda ikinci defa içtimaı mukarre olan hi11edaran fevkallde 
toplantısında dahi nisabı mlizalı:ere hbd olmadıimdan hususu mezkflru 
müzakere .için 9 Eylill 940 Pazartesi ıünü saat onda Uslı:üdarda Ballar. Kızılhiaar kasabaamm hali hazır haritalarmın yeniden alunı ltf ki. 
baıında Şıı1ı;et :Merkezinde hi11edaran umumi heyetinin fevkallde içti. palı zarf usulile eksiltmeye çıkardmıştır. 

llKKAT: 
Bayan HAMİYET Hıırbl• .. ~e 
BEL VO Bahçesindeki seansla
rında bulunacaklardır. 

eyber1acla Harp Okulu ve 

7 - Posta ile gönderilecek teklifier 
nDıayet ihale saatinden bir saat ev
veline kadar ıelmia ve zarfın kanuni 
şekilde kapatılmış olması lhımdır. 
Postada vlki olabilecek gecikmeler 
nazarı itibara abrunıyacaktlr. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbest-
tir. (4980) (7828) 

Lisesi Komutanlığmdan: .. ... 
,l - Ba yıl Deniz Liaeai birinci sınıfa ıirmefe istelı:lı okurlann milaa. K9dıkoy Kaymakamlıgı ve 
~Ylarma 5 Eylül 940 Pertembe ciinii sabah saat dokuzda baılana- I ~lediye Şubesi Müdürlü· 
1 - Sınavlar Fen bilciıi "fiırilı: kimya,. matematik ve türkçeden yapı- gunden: • ı Kadıköy otomatik Telefon santra-
ş - Sınan cirecek obrlarm köprüden sabah saat 7,25 de h"reket eden tının tevsii için Vlllyet İdare Heyeti 

yanlarında ıi:ralı mürekkepli lı:alem ve terıim malz~mesi oldufu hal. I tarafından umum! menfaaUer namına 
olnı1a celmeleri. Sınav baıladıktan ıonra müracaat eden okurların aına-

1 
istimllklne karar verilip takdiri kıy-

blmayacafı alllı:adarlara illa olunur. (7620) met komisyonunca Kadıköy Osman 

•• •• •• ata mahallesi Kuşdili caddesinde es-Ekskava+or Operatoru Aranıyor • ~ ki 118 mükerrer yeni 27-27/l No. lu , . - . 
1 

dı.ikk!nın 1328 lira, ylne mezk(ir cad.. I 
Tokat ta Kuova Su~ma11 ınpatmda muteahhit ömer Urcan adre. ı dede eski 118 mükerrer yeni 21 No. 
derhal müncaat edıhnesl. Ju dilkklna da 1410 lira kıymet tak- 1 111••••••••••••••••••••- dir edildiği tebligat makamına kaim 

1 

İktisat Fakültesi Dekanlığından: olmak üzere ilAn olunur. (7825) 

Pakilte kaleminde 20 lira aall maatlı bir kltiplik açıktır. Memurin Ka. 
• dardündi maddeainde cösterilen tartları baiır talipler arumda Salılbl ve Newrlyat Müdürü Halil 

/!140 Pertembe ıünil saat 10 da milaabalı:a imtihanı yapılacaktır. la. I.ut.ti DÖRDÜNCÜ', Gazeteclllk ve 
· ZI Çartamba akpmma kadar Yesilı:alarile Falriilte lı:alemine mli· ı Neşriyat T. L. Ş. , Basıldılı yer: 

tlan. (7611) TAN MATBAA81 

Eski Feyziati 

maı tekrar takarrür etmiı olduiu ve birinci içtima için dühuli7e alma- itin vüs'ati meslı:Gn ve gayrimesktın 12S hektardır. Bedeli keşfi mak.. 
MIJ olan hissedarların içtima gününden bir hafta evveline kadar ş;rlı:et tuan "3000,, liradır. Muvakkat teminat 22S liradır. 
Merkezine müracaatla hiıselerini tevdi ederek diihuliye kartı almaları ihale Kızılhiaar Belediye dairesinde arttırma ve eksiltme ve ihale ko-
ilin olunur. miıyonu tarafmdan 2 Eyltıl 1940 günü saat ıs te yapılacaktır. 

l 
R U Z N A M E : 1 - Şirketin feııh=ıe tasfiye memurlannm in- Istelı:liler Anlı:arada Belediyeler imar heyeti fen ıefl iinden eksilt. 

tihabı ve salihiyetlerinin tayinine müteallik teklifi tahririnin müzakere. meye iıtiralı: vesikası alarak bu vesikayı teklif zarfına koymalan !handır. 
sile karar ittihazı, Teklif mektuplannm tayin edilen saatten bir saat evvel Kızılhisar 

İDARE MECLİSİ Beled'ye Reisliiine verilmesi. Posta ile gönderildiii takdirde bu saatten 
evvel cönderilmiı ohnası llzımdır. (7029) 

Belediye Sular İdaresinden : ı ' • ------ır 1\ 
.. İdaremiz için kapalı z~rfla eksiltme ile "6,. metre boyunda dip kutru (22) UZAY GEOMETRiYi ANLAMAK iÇiN 
ust lı:ıımı (18) c/m olmalı: uzere ''2SO,, telefon direği alınacaktır. Direkler çam 
aiacından olacaktır. Eksiltmeye girmek iıtiyenler idaremizin Taksimde Sıra. ı 
servilerdeki merkezin~e levazım. ser~isine müracaatla f&rlnameyi alabilirler. 1 

Kapalı zarfla verılecek teklıfler n 9/9/940 Pazartesi ıünii saat "10 a ka 
dar Müdürlüıie verilmesi !handır. Bu saatten ıonra verilecek teklifle; kabuİ 
cdihnez. "7711,, 

Leyli 

Erkek 

İLK ORTA 

Taksimde Sıraservilerde 
LİSE 

Yeni Açıldı. 
Müdürü: Eski Şişli Terakki Direktörü M. AH Haşmet Katta 

Huıuıiyetleri: YABANCI DiLLER OGRETIMINE seniı mik_ 
yasta ehemmiyet vermek, ımıflarını u mevcutla tetlı:il ederek talebesinin 
çalqma ve inkişafı, ıdıhat ve inzibatı ile yakmdan allkadar olmaktır. Mek
tebin denize niı:ır Kalöriferli teneffüshane ve jlmnaıtlkbaıJesi vardır. 
Herır:iin saat (9 ite 13) uaaında talebe kayıt ve kRbul olunur. 

:Metematik Muallimlerimizden M. Fuat Arsan'ın Riyaziye imtihan. 
larma Talebenin hazırlanmasını temin için yardımcı matematik kitap. 
lan aeriıi meydana ıetirmektedir. 

Th. Moreu:ıı:'den evvelce tercüme ett'ti (Cebri anlamak için) ve 
(Cebire Devam için) kitaplarından ıonra bu defa da (Uzay Geometriyi 
anlamalı: için) lı:itabmı tercüme etmiştir. 

Her talebeye ve müaabalı:alara hazırlanacak her cence edinmelerini 
tavsiye ederiz. Fiyau 100 kuruıtur. ____ ._..._... ............ ,~ 

öanta;, .......... - ......... 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır .. 

Barsak Solucanlarına 
----·· fELEFON: 4115!1 ---1·----· Yatılı B O GAZ 1 Ç 1 L 1 S ELER İ Yatısız lstanb-ul Emniyet Müdürlüğünden: 

Müdüriyet hizmet otomobili ile motosikletlerde kullanılmak üsere •-

lcırp ı•:reı tesirlidir. Barsak solucanlarınıa büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacaJı &ehlikcler ıöı önüne alın.,alc solucan butalıklarıncl& buttu 

lcullanrnalan faydalıdır. 

KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜKLERDE ıınmasma ihtiyaç cönı1en azı 10000 çoiu uooo litre benzin açılr eailtme 
, Dk, orta ye tiıe ımıflan için eski talebenin kayıtlarını tecdide Ye yeniden talebe kaydına ba1lanm11tır. suretile alıdacalrtır. Eksiltme 10 Eylül Alı cünü saat 15 de 7apdacaktır. 

•1t11ıaleme imtihanları 27 Afuatoıt&n itibaren batbyacaktır. btiyenlere tarifname cönderilir. Telefon: 36. 210 Benzinin muhammen kıymeti 3750 liradır. Muvakkat teminat 282 lir&dıı:. Ta. 

Amavutko"y • Çiftesaray~---.. ·-•••••••••••• ' liplerin ayni dn \'C ayni aaatte müdüriyetimiı: binasmda kurulu komiıyona I 
····•••••••••• uu-11 ıartnameyi ıormek için de Ş. 3 Müdürlüfiuıe qaüracaatları. · (7524) 

Heklmlerimtze ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuru~ur •. 
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