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Tarlasız köylüye 
arazi dağıtılıyor 

f Yunan hududunu 

geçmiye çahşan 

Dt A.nkaııı <Hususi muhabirimizden) -
Vlet ınalı araz.inin pek çoğundan ls· 

1.ttade edilememektedir. Hükumetin bu 
::.ı toprakları fakir koylUye dağıtmak 

arında olduğunu, bunun itin de bir 
taUınatnnme hnıırlıınarnk Vekiller He· 
Yeline sevkedlldlillni telefon haberi o· 
~arak bildirm~tim. Tallmntııame hllen 
d:ıUer Heyetinde tetkik edılmekte • 
~ (Devamı ••ıf• S, ıwtun 1 da) 
~ 

l_~~!? .. I.~~.~ 
Franaayı 

lleyhaae. 
Mahvetmlt! 

M uepl Petain, mütareke ak-
~ dinin akabinde, Franıamn 

;'i~~•iı müth~ inbidamın sebep- t 
S:~• ~nlatırken ıu acı .özleri söy
~~ıuşta: cı:Zevkü ıafaya dalmııız, 
'Yretiınizi eşireemiıiz.» ı 

Bu sene, Trabzon, Gümüşhane 
Giresun~ Samsun,Eskişehirve 
An karada tevzia ta başlanacak 

.. 

~u sözlerin aksi hala birçok 
ol selerin kulaklarmda kalmlf 1 

1 
~ &erek. O vakittenberi Fran- 1 
~ '• büyük bir kalkmma, top - ı 
k /!"" ve nefsini ıslah etme bare
chs 1 vu. Parlamento usulü hari
fal de • lqekkül etmif olan Mare-

~ ~~~~~ 1 
~1aorıuz1aımaktan kurtannak, Fa/tir lcôylü ara~i •alıibi ,Jil•cek 
lrll etin çok illa u(ramlJ olan .J 
ttnn~~i. kuvvetlerini yükıeltmek. .......................................................... ,, ................... •••••• ... •••••. •• 
'fltfaç 111 fedakarhğa v~ feragati 
)." e alııtırmak ve alelumum 

1 

il ransızlan sefa bet meylinden 
"i~~rrnak için hemen hercün ye-

RUMENLER. 
8 it karar ittihaz ediyor. Macarlarla 

anlaşamadı 
._ . ~. rneyanda hükumet, bilhas-
1.i, İÇ)cıye karıı da eaaılı ve ,iddetli 
'- ~Ücadele açmıı ve praptan 
d{rı birçok içkilerin imalini tab-

F 'Veya menetmiftir. 
!iJu·ranuıda içki yanğı emri ve
he;:~i daha evvel telgraf ha -
~it !" hi1ı-f ~~ • 'ı! it. b:.c. wı:.ı• 

Romanya hava 
akınların~ k;arın -

tcG F ınanmak iıtememittik. Çün
lti t ransa l'MP medeniyetini en 
~ C:tnsil eden bir memleket diye 1 , 
"'e f olduğundan ve medeni 

1 

~ınlelcetlerde ise içki kuUanmak 
~~i medeniyet imtiyazı veya 

1 

~ lı addedildiiinden, Fran -
ttı··~tın bir içki yasaitna tahaın
d~ edeceklerini zanneylemiyor -
'-i · Halbuki te1ırafiann verdik
~ ~her çok doiru imif ve b11-
~~il Fransa hük\ımeti balcika
'Çırııçlôye karfı kıya11ya bir aavq 
)llp '{lır· Bu cümleden olarak ilk I 
(t.,1 an iılerden biri Franıızlann 
~~evie) yani ( ibı bayat!) 
~ ılderi bir nevi rakının imaJini 

netınek olmu,tur. 
~ \~ Zlımanda matbuat da içki )at ırıde sayct kuvvetli nef~ -
)o] Yaparak hükümete içki cidali I 
~rıda candan müzaheret et •

1 
~ ledir. Bu nqriyat arasında da 
Çekan •on derece nazarı dikkati 

icil tedbir aldı 

Gisurtu ~n Yazılara tesadüf ediliyor. 
(l' esefi dün relen me,bur 
t:ı trnpı) suetesinde bir utatis- Turnu Severin, 24 (A.A.) - Sle-
"" ne,.. d"I faul ajansından: 
iten b" ~ ı miıtir, ki bunu okur- Saat 14 de iki tıU"afın murııhha• 
tt\İf ~rn bile tüylerimiz Ürper- hevetlerl mfiza kerelerin inkıtna ug 
tcıt-ı ~e bu, koca Fransız İmpara- rndığını ~yan ettikten sonra koıı
te u'!1"un üç hafta içinde yerle- ferans sarayını terketmie~crdir. ı 
~rtlereJc fİmdi galip bir dü.t. ?ılacu ve Rumen noktııı nuurları 
te bın çizmeleri altında inlemek- a~smdıı bir itiliı:I'. es2sı lmlrnnk ım· 
~ , ulunmaıının hakiki sebeple-ı kanı hnsıl olamamıştır 
tınj ~İze de öğretmiftir. Kabinede değişiklik 

bı.ıa~u ııtatistife nazaran Franaada Bükrcş, 24 (A.A.) - Kl'ali)ct 
ı9ıtlübiyete takaddüm eden mecli i dun öğleden sonra kı alın ı ı. 

Macaristan da 
ASKERİ 
TEDBİRLER 

Diin yeni bir 
emırname 

neıredildi 
Budapcşte, 24 (A.A.) - Rcutcr: 
Bugün lrlııcaılstanda neşredilen e· 

minıamelerle unrnmi naklıyc ııervis
lerl tahditle tibi tutulmu~tur.Otobüs 
hatlarının ekserisi yarından itıbaren 
kaluırılacaktıl'. Tak i otomob!llcri -
nin miktarı da pek tok azaltılmı.ştır. 

Yarı Tesmi meınbadl\n verilen ha
berlere göre, euk ınıntakasına doil:· 
ru giden trenleı· nıledi ıle ıid<letli 
tahditlere tabi tutulmuştur. Askeri 
tedbirlerin J:azlalaştırılıtcağı tahm!ıı 
edllmektedir. 

Şurası sarih gibi gözükmektedfr ki 
Macar hilküınet.i, Rumanya He mü
zakerelerde bir çıkmaza vnrılınasına 

!Jsaade etmlye mütemayil de -.aldır 
e haldı telakki eyledi~ri talı•plerin

de değişiklikler yapılmasına dn mü
saade etmek ısteınlyccektır. 

Geri çağrılan 
JAPON 

SEFiRLERi 
Bunlar Japonyayı temsil 

edemedikleri için yerleri
ne başkaları tayin 

olunacak 

İki İtalyan . 
TAYYARESi 
düşürüldü 

Yunan Başvekili, lngiliz 
sefirile iki defa uzun 

görüşme yaptı 

Bazı ihtisas sı
nıfları dün silah 
altına çağırlldllar 

1.ondra, !?4 (A.A.) - Rcuter: 
Daily Tclegraph gnzctcsinln Bal

kanlıır muhabirı, gazetesine aşağı -
daki telgrafı _ı;töndermiştiı·: 

Athıadaki lngiliz sözcüsü, evvelki 
gün, cğt>r Yu.nanistan bır hOcuma 
mukavemet ederse, ingillz ha\'a ve 
-c1sıuuunA ıuı.ılap •ı.ıanaAAm\ zıuap 

ıın yardıma koşncnklard ır, deıniı:ıtir. 
Bu beyanat, ltıılynn tehditlerı do· 

l:ıyısile gergiııl1b-ın arttığı bir anda 
)":ıpılnııştır. 

ltalya ile Yunanistan arasında 
son hadiseler scriı;;i neticesi olarnk, 
ılün büyük bir l\İplomatik faulıyct 
kendisini gô::.tcıımştır. itnlya ılc 
Yumıııiston Dl'nsmdakl hiidıselerın 
sonuncusu, Yunan iıududunu gcçmt· 
ye çnlışırken iki Tayynrcnın tahrip 
edilnıi~ olmasıdır. 

lııgiltcrenin Atına elçisi Paltniret. 
Elen Başvekili M•!taxns ile iki gö • 
rüşme ~ ııpmıştır. Bu gorüşmelenn 
ikincisi, 80 dakika sürmüştür. 1 
Bazı •ınıflar silah altına alında 

... -

LANl'fıO/'f. 

o CARHA/}I. 
o 

) "INCHESTER 
o 

SOl/THAMPTOtt 

P<>RTSHOIJTH 

C'AEIY 

~VltEVX oı 
.., c..... 

MORTAll:(._'-

BEltCH 

Dunk•r'ın üurinden lntıilter• •ahilini bombardıman eden Alman topçularının 
m•ukilerini v• lnıiliz •ahill•rini 6Öderir harita 

İNGİLTERE 
Fransa dan 
bombalandı 

- - -
Bazı binalar ha· 
sara uğradı. ya
sara uğradı, bir 

kaç kişi öldü 

Atlantikteki Manş üzerinde 
İngiliz üsleri şiddetli bir 
kiralanıyor muharebe oldu 

lngiltere Amerika lngilizler Manş 
ya harp borçlarını sahillerini şiddet
bu suretle ödemiş .le bombardıman Atina, 24 (A.A.) - D.~~.: 

,Bıızı ihtısas silah sınıflarına it ıh
tiyatlar, bir ay müddetle manevra - olacak ettiler 
ıardnn bulunmak uzcrc bugün da,·~t Londra, ,24 <AA.> - Ha~a ve Dahıll 
edilmişlerdir. IEmnıyet Nezaretleri teblığı: . Nevyork, 24 (A.A.) - Reuler: Londra, 24 (A.A.) _ nu saba1ı 

Bu sabah Dowres Fransız sahıllerın· Ncvyork Tımcs gıızetesinin Va - l\fanş denizi üzcrin<lt>, topçu !aaliye-
İngiltere yardıma hazır den ııulan toplar tarafından bombıırdı· ,ın~torı muhnlıırlııln bıldirdi~ine gö- ti olmuş ve bilhassa İngıllz sahille· 

L d 
.,

4 
(A A ) 1, t . 1. 1 mnn cdilmışur. E\•ler hatlı hasar gör· k 1 1 il ü 1 • 1 on rn, w • • - .cu erın c ıı mU$tür. Znyıat azdır. Bllahara düşman re, Atlanti tek ng ız. s enıı n A- r1 Ozcrındc lıiı· ha\a muharebesi ee-

lomutik muharrln ~·azı)or: Douwreıı ve nomsgate üzerine hava mcrıka Bırlc$ık Dcvletler1ııe kiıaya ı·eyn:ı etmiştir. 
tn~llz ~ı nti$indcn vıızgcçme 1 hUcumlıırı teveth etmiştir Douwres'te verılnıt:sı hakkı:ıda Reislcfimburn Saat ona doğru, penıcmbc akıaını 

lı:ıkkında 1tıU,•anın 1 •mıınıBuına 24 az ııas;ır olmu$sıı d:ı Ramsgatc"dc b:u:ı tevdi cdılcn ve Londnımn muzaher- mermilerin duı,müt1 olduğu mahalle, 
10.vlrını sayf• S. alltun 4 \e'l blnalarıı ve bu meyıında caz fnbr kıl- I unl haız bulunun bıt teklif, du ız yani Douvıvs civarına bir Alman meı· 

sına 1s:ıbcUe~ olmuştur Mub\el ! kim· f"Ü l •n oitmra vantr on eku kadın·j mısi dü,ı..,l\şttır. Deı'h:ıl uzun men-... 
• 

t Ş ••pt- llln " • " 1
• .P -· · ıu • plan .mub • _. 

cıurmdıı M us ton da lu ıUt 1 va 1 \. gılter t!n Ti Am rı >.ayn <ıtıın uı ı~mi çerek l' raııııız s:ıhilinde bulunan aa1-
vetler1, \ayynre m~)danı ıı da hücunı· 11ıa1ı> borçlıınnın tam mının itfa ı man bataryal:ınna ate• açmış ve bır Ballianlarda 

SiYASİ 
.VAZİYET 
Londra, 24 ( A.A.) - Rcutc

rin diplomatik muharriri yazı· 
yor: 

Rumen - Bulgaa• me elesinin 
bir hal ırnretine rnııte<lilmcsi, 
Karndeni:ı: sahili <11.crinılelcl gl'ı • 
gııılii!:i muhııkkılk surette azul· 
tacnkttr. 

Transilvanya h1okkıııdu bir 
Mııcaı· • Rumen an~aşmnsına va
rılması şayiaları ise çok şüpheli 
l:'Özuknıektedlr. İki memleketin 
lltacaristanla Slo\'nkya nrnsın
dııkı hudutlar hukkındaki anlııe· 
ınnzlıkta elde edılen hııl . uretinc 
mfişabih bh· hal ı:ıurctıııe var
mak için nıih\•erin hakemllğıne 
muracaatlerl şaşılnı•nk blı hadı· 
sc teşkil elmiyeceklır. 1'ıl1hverın 
bu meseleyi hal kın ltunuınya 
ve ?olaca ristana, harlıe nıüı aca· 
ntı> müsaade etme i pek az muh· 
temeldir. 

İtalya - Yunanistan nıeselec:i. 
ne gelln1:e. Yunanlılar, italyan 
propnganda .. ının elddetl knr~ı· 
sında büyük bir sükfüı gö ter
mcklcdir. 

Tıım lıu esnada bır Elen cko· 
noıni heyetinin Bcıllnc gıtme-k· 

laT )'2pılmıJur. B n:ılar çok hasar gör· fıkrinı terviç eylem etedir. toNn dUellosn bıışlamı~tır. Alarm ı-
mnştür. Şımdiye kadar gelen ra(>Orlara • · ki· 
nazaran bu lıarekllt esnasında blrı tay- Amerıkada Alman faaliyeti o:ıl'ctı duduklerı l!alkı ~.ğtna art. 
yare datl bataryaları tarafından olmak ~tmlye davet e~mış ve hır kaç da· 
üzere on d!lşnuın tııyyaresf dilıuraı. revyork, 24 (A.A.) Alman tu· kıkn sonra )"Cnı düşman mermtler1 
m!lştür Bugün dilşürOlen düşman tay- rıstlk 1n:,1Gmlll bGrosa, Aıneıikan patlamı§tır. Son mermi patladıktan 
yarelerı adedi bu suretle on üctı bul • cılmı~·anların faahyeti lıakkındıı tah- sonra lmçml\kta olan bir düşnıan U\y 
muştur. Toyyaretcrlmızden blrtnı kay- ldkat yapml\a memur komite ta111- )aresl bOyük bir bomb2 ntmı~sa da 
bettlk. Pılotu luyattadır. fından b<itCin do .. ya enakını ibrıu:a bomba denize dOomüıtür. 

Manı eahillnde kullanılan (Devamı .. yfa S, a"tıtun 2 de) (Devamı sa)'f• S, sütun 2 de) 
Alman topları ......... t•-11111 •• "' .................... .. 

ingiliz Banköotlan Londrn, 24 CA A ) - Fransız sahille· 
rinden Jngillz sahtllerine ateş etmls 
olan Almıın topları hakkında Reutertn 
asken mahfıllerden öğrendltlne göre. 
bu toplar, muhtemel olarnk 300 mili· 
metre \.'C belki de lıirnz daha btiyOk 
çapta tel~kkl edilmektedir Bunların - - --
r:ıylnr fizcrlnc konınu:ı batarya araba· T •ı ..., M k B k 
l lnrındn bulundukl:ırı. belkı de at~ et· atı e ragmen er ez an ası 

mele ıçln llcrllere kadar getlrlldlil \.·e 
blliihara gerıye alındı:ı muml."llndur \ k k d ) 
Almanların bu ~ptn topları olduğu a şama a ar ça ıştı 
malümdu. Fakat bunların Fclıındres 
scfen esnasında .kullanılmış oldukları 

( Devu.mı ıahif t 8. cutım :ı de) .............................. , ................ . 
Basvekilimiz 

I Karabükteı Ankarayı 
Döıdü 

Ankara, 2.ı (A A.ı Ba~v~kll 

Bu kararla Almanların ve ltalyan
ların elindeki İngiliz banknotları 

bir kağıt yığını haline geldi 

39 aenes· d • :raseti nltında toplnnmış ve iti.iman 
8o kiıi:r b1!' e, yanı ı~çen sene hükumet fızalnrı da iştirnk ctmıştiı. Tokio, 24 (A.A.) - Hnriciye Ne
~t • e. 11' meyhane. ~bet ~!- Siyasi mahf1llerden öğı t>nıldı{;ıl'i' zarC'tl namına söz söylcmiye saliıhi
tiitt F 1hUf ve o sene ıçınde bu- göre mcclfı; knbincdc bir dc~iş!klık :. cttar şahsiyetin gazctecilcı· toplan
)\n' ransada tam (505,000) yapılması hakkında knrnr verecek· tısında yaptığı heyanata nauıran, 
.:llt 1.>'~rn milyon meyhane mev- tir. ' 'yabancı memleketlerde bulunan 4.0 

te olması ııayanı kay1tt1r. ltal -
~·an propngandao;ı, lıelki yalnız 
sinir harbile alakadar bulunmnk· 
tndıı. 1-'nkat b\ı~un Balkıınlaı da 
\'ahim akisler doğurab lecck ih
tiliıtlar ynratmnsı de mfimkün· 
dur. 

1'iırklycye gelince, Tfırkıye lıl· ı 
diseleri derin hır alükayla ve t 
ınütC)' kkız bir ihtıynUa takip I 
"ttnektod i r. 

Doktor Rdik SaJ daD'I l'efakatind 
Harıcivc Vcldh Şukrü Saraçoğlu, İk
tı at \'ekıli Hü~nu Çetkır olduf'u hal
de Karabüke )&pmıo oldugu ttıtk k 
g~ısmden bugün :ıat 9.30 da şehn· 
mb.e donmü~ ve i ta~yonda bulun:m 
\'<:t.,ııer, l\tcbuslar, Parti Genel Sek· 
rctcd ve ~ uksek <?rkanı, Ilnşvckalct, 
Uancıye ve İklısat Vekii.lctleri yfik-
sek menıurlan, Ankara Vail ve Bo
lcdıyc Reisi ve Mctl-:c:ı: Komutanı tıt.i 
rafından istikbal edtlmlıh:ıdir. 

~ ~. Franıada 80 kiıiye bir Bükteş, 24 ( A.A.) - n.N.B. : J:ıpon d.lplomnt1nın geri çağınlışın-
ı·ı ~ iuıbet etmesine auka- Resmen lıild!rildlğiııc gjirc, P,nşvc· da bu <lıplomatlaıın Japon~·ayı tem· 

1 J\lnıanyada 2
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ki • b" kil mua,•iııi Geııer:ıl Mihail kabine - (Dev•mı H)'fa 3. sütun S te' 
~eYban • ,ıye •• ır den çekilml~ ,.c numen Gcnclkurmny 1 ___ ... _____________ ,. _____ " __ u_.., ___ _ 
l,ır e, Sngılterede 430 kitıye bagkanlığınn t .. yin olıııımu~tur. j 
l't ı,'!1e1hane, bviçrede 700 lı:iıi- Saltanat Meclisi hüku:Oetiİı ' Harbiyen·ın 319 senesı· mezunları 
tiye 

1b~eyhane, hveçle 3000 ki- •lyasetini tuvlp etti ı 
~ il" meyhane, Finlandiyada B-k 24 (A • ) ~ l•- t 

Ticaret vekili 
bugün geliyor 

.._ :ı: S400 kİf~ye. bir !1'eyh~- mcc~sre~iltı kralın ··~i~n~i:e ~:;., su,.baylıklarıı ı ldo" 11 11 IU11 k0tıa•ııar ,_)• • t etmekte ımıı. Fınlandı- lanınıştıı·. nn~vekıl Gigurtu hnrlci 1 yı numu u 1 Vekil .... Jzmlrde Dün ln6ilİS liralOl'ına ·alaip olonlat •onclıltları1un JibinJen 
1-cİt -.ı olan ıu son rakam fevlı:a- siyaset hakkında izahat vermiş, hü. paracılılmını çıltaranlar, Mulre& Ba11k .. u11n •İı•lcri 
~ İH..batti harikulade addedile- kumetln siyaseti tasvip eclilmıtıtir. DEVR 1 J Ti R İ 1 mtlhlm tetkikler 7apb önünde toplonmıılarJı 
~· rakamdır. b•eç ve Fin- Hava akınlarına kar,ı BU EN N HUSUS Y .E E S . ~zm!r (Telefonla). - Tlcııret Ye- Türkiye Cümhurlyet Merkez bankuı MalQm ya; cuma gUcltii gazeteler iıta 
~n:r· Avrupanm en ~oiuk tedbirler cOMHURUMUZUNDA AYNI YILDA kılı Nazmi Topçuoğıu bugiln (dfin) kurulduğu g(indenberi ilk defa olarDk giltere htlkumetlnln İngiliz. banknotı .. 
ttiJı d eketleridir, oralarda ıcne - Bilkrcş, 24 (A.A.) - ttumen·'M•· ı lstanbula hareket etti. Vekil, aabab- dün, bir Uıtil günü olduf\ı halde skşa- c.ını tedavülden kaldırmıya kRrar ver-
ttri ,okuz ayı lnı büküm 'ltirer, car müzakere!eıi lıakkında Reutcr o A A l('yln İhracat Birliğinde meşgul ol- ma kadar kapılarını ve gişelerini halka dlğlnl \'C ellnde bu paralardan bulu -
~ ..... ~•bl~n üç ayda da havalar, muhabiri anlal)mu Omidi kalmadığı· S B Y ÇJKMIŞ OLMAL RJDJR 1 du ve boısad~ a~ikadarlarla görtıı- ncık bulun~urmak. ~at~ bil.tün memur- nanlann Ağustosun 24 üncü günü s:ıal 

-.: • "ki" • b 
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yazmaktadır. Rumen ınatbuatınınl ı tukten sonra ıncırin badema çarşıda lnrile, btltun me\cudıy~tıle seferber 11 e kadar banknotlarını Merkez ban-
'-'~d· ızaın ı ımlenn ahanna hücumu azami l)lddcU bulınuııtur. 'ı satılmayıp yalnız borsada satılma - olarnk ~lışmak mecbunyeUnde kal. kası &ubelerl.ııe teslim etmeleri l!ızım-
Sohkl olacak ıurette serindir. Diğer tal'aftım Msniu'nun Maca- Ankal'a (Hususi) - 319 sen~in·\ Mezunlar adına General Hüsnü smı emretti. mıştır. geldiğini llln ettiler. 
\Jenbe •• rn~mleketlerde ise eski- dstnna arazi tcrkc-Jllmenıesi için teş 1 ele Harbiyeden n(!.$et edenlerden An- Riza ismet inönü'ye telgrafla tazinı Vekil mfiteakibcn Türkiye ve nal· 1 ~ilnk b~:k~nm kapısıni· mer~ivıe~e: ~~,~~~ ş~~e~~ !~u~~;:ın:~ ~~: la 'tanrı ıdı~~rt~nun çok lcuUanıldı- kil ettiği cTr:ııısilvanra hareketi> karadak lıulbunaln~~r Orduevinde. top·ı vc ö~rü ~fiyet temennisinde bulun- kanlar Ticaret Birliği umumi heye- : ~ldbı~nl~r ~~~;~ne v~ığı~~ak o~ ~o~~ da, d!lne kadar bir kıymet olan o İn· 

ne ılırdı. Öyle iken luım hiçbir zaf eseri göslcnncıllektedir. lıınııra su ay ı arının 38 incı yıl- t l~ . l ·- hu un z 1 tini knbul ederek Türk - İngiliz it- durnn insanları ve bunların işlerini bir g.lliz bn1iknotlsrı artık birer kdğıt par-
(Oev•mı aayb 3, ıUtun 4 de) Hnva akınlarına kıırşı tı!dbirleı· a· dönümünü kutlamışlardır. Bu dev- mu~ ur. k c~ c~ım r ;" k~~v;ıp;: halat ve ihrncnt ı,icri ilzcrlndc gö- nn evvel gördürebilmek ıçu:ı çırpınışla- çıısından başka blr şey değildir. 

lınması ve nihayet 15 eyllıle kadar\ renin en büyilk hususiyeti, Milli Şe- 1 ~n .a ~r 8 ' ş ı.rıı~u eş~ ur c. 111 ı üştü. Bu mevzuda mahsullerimizin rını se)Tcderken, tekrar inandığım tek Bu niçin böyle olmuştur? 
Ebüzziya Zade sığmaklann hazır bulunması için e- fimizin de ayni ~·ılda subay çıkmışı bıldırmıııler v~ bılmukabclc dıyet llnsuı ~·olılc sevkinin ınümktln oldu- ıcy, para denen nesnenin kudret '<e Anlattıklarına göre, meeclc şudur 

VELİD mirler vcrilml~tir. olmasıdır. :t tcmennıs nde buluıımuşlaıdır. ğu nulaşıldı. kuvvetindeki azamettir. (Devamı sayfa 8, ıtitun 2 de) 
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Piyasada çuval! İstiml8k işleri Mekteplerde •si! -==:::BİR HATIRA===-
................................................................. buhranı tekrar •• , ti b•t• •1 k ikmal -- -· . --- . 

başladı sur a e 1 ırı ece imtihanları Trotzki'nin katr Halk üniveraitui 

dolayısile 

Mısır h'"'k'"""meti d- ı·b- B bek l f • l d T 1 L- k t Ankara muhabirimiz bu üni-
u u ... e - s ınye yo un an a euw .,. zamanı versiteden bahsediyor, bunllll 

racab menetti k h teabit eclUcli maarif programında yer aldığııılt 
İhracat mnzlmiuio gWmezI ~- Çl an i ti/af halledildi Munı·it Bnş müfetUşierindeu Salih bu ünivenitenin Yanda tqkil e• münasebetile 

yıııile piyaııadaki C'UTnl buhranı tek· Zekinin riy:ıı;ctinde toplanan bütün dileceğini bildiriyor. 
All;ıha Cm:ın ~en '\"e Wlk:ıUn bu ra.r başlamıştır. Çuval ve Kallt91f'ıı,;e or~, lls.e ve sa~at l)kullurı .. müdür- Bu müeaseseye ait tafsilata yikJf 

gordüğümüzden ibaret c;ılmayıp alt ta- yazan: Birliği, barhin Akdeııize ge(ıncsile İstimli.k işlerine devam ediliyor. ııra~ında bir ihtilaf çıknll~ •e it len imtıluın taJınıatn:ımesi uzeriade uıı 
ratınd:ı bilinm~ bir scktlde devam 1 l'ortsaitte kalmış olan CıOO ton kadın İlk is timlak sahası Eminönü ile maııkemcye aksetmi$ti. bir konuşma )"apnıışlardır. olmamakla bera~, Yl?:rdumu:ı • 
edccdini bir nltide :;nynn ins;ınlar, el- GaJı•p Kemalı• çuvalın memlekete gct.irTimcsl iç1n Uııkapam ve Unkap'lnı ile Yenikapı Belediye şöyle bir cuel hal bul • Eyhil devresi imtihanlarına "° ç<* muh~ç old~ ?1une~~er. e, 
bet dik.kat etmişlerdir iti: Hııyatta lr- vapur ve nıotiir sahiııkrUe tcmııs et- amsınıJaki Gazi bulvnnndndır. muştur: nnııızet tnlebe kn)·dıııa 27 ai?:ustos lemanı suratle yetııtırmeyı ıstıb 
tikAp edilen mesa-.:in!n cczıw bic de s mektedir. Akdeniz tehlikeli o,..u""ın· '·apılan tetkikatta 20 U ı · J il ü ..... 1 kt ı daf tt· · · · l 11 ı vl ... 5 ' .. m ron ıra Bu vol 213 bin lira,·a ınu·· teah'-ue sa ı g ıı uaç nnııca ır.. e_ ıgını anıyoruz. .• . _ 

ı e u ış n • gı an nııı mııı - ihıılo cdı1miştL Fak•t ha'Pft va..h·eti Ortamckteplerılc 6 -Jul ""''""embt• Münevver elemanı aara e J e tihirete katmıyor! B!r lnkıMbı cebir ve 1 oy emezog u dnn vapur göndcrilıneıılne rtıüsaade ·ı b · ı bn"anl:ıca· ı J J J ıuu ti . 
kahrile, tendik>rınden hiç de :r.ırdım edilmemektedir. Bu nakliyabn bfiyQk b - • ., -~ _,, ,-... 
istem.iyen ve beklemtrcn butün dunya ,.._ .. ._. snç motöl'lerle yapılması dü...nnül _ r. il Unk dohıyısile, malzemenin pahalı olınası günO bfit.ünleme imtHıanlan bi tecek-! tiftire rek ameli hizmet bayatııı• 
mllleUerine kabul ettirmek b.sille ~- mektedlr. ;ı-u Eminon - apanı nrasındııki yüzünden müteahhit bu parayla işi tir. vermek. çok parlak bir t~bi.is· 
rekct edCtı 1017 - 18 Komünist fhtn5J- ne şüphe etmem• dedim. ·Evet. dost sahndn, tarihi kıyıncti olan bazı e - bnşnı·amı.yacağrnı . anlam~tır. Ştmıli . 7 C)·l(i! cunınrtcsl günü elc~e İm· tür. V e b ize kalırsa bütfuı rnaarif 
ci rüesası aras10da Trotı:kl en tıı:ı.taki- olmamız J!wmdır. Bu hlıliı;ane tcmen· Ports:ıittc cuvald:ın maada, mü - serler nrlizclcr tarafından tesbit e- bu işte bır Koorılınasyon kararındnn tıhaıılnrına başlanacaktır. O .ı:un im- · t · · • bu d _,,5J 
lerden b:·Pid•P. nilerin tahakkuku •-bil •--ıınl cdi - hlm miktarda kalay, çay da vardıı'. dılerelt uıuhafaznları '-in ha ... tndn . d k .. . tih T - l d ı · w emımızın esasa ayan ...... " ~ ... ~ p ru . b ... •• .. ı tifade c ere mutı>ahhlt, Beledıyc-- ı an .ur :çı• c•nc ır. . k ha I l 

KcndL-!nl Dk defa ol rak, o znmanki lir. Fakat. cennete gitmek .icin bile bir o aıtte ulunan &00 ton çuvalın yerleri gösterilmiştir. Banlar iki ca- yeye müracruıt edecek ve Belediye 9 eylul pazartesi tabint Lilglaın - ço .'flr ı o ur; •• , 
rnuttdılı:ltth:ıir. Almanyn, Avtt• turya kaldırımdan geçmek icap eder .. dcd1. ~rtilmcs:i için bu lmd:ı.r müşkü - mi ile bir blzanten burçtur. a nıütcahhidin mürac:ı.atini Heyeti dm, 10 cyl fıl salı ım:ıtematlktcndir. • Verılen m alumata c o_re. orl~ 
ve Bt~•n hukfut:ctlt'rfom - Al- Bı.r sözkrlnden. §ernW .s.ulhıyeyi he- lfitln mücadele edilirken diğer taraf- Unkapnnı ile Yenikapı anısındaki Vı•kileye bildirecektir. Hc~·eti Vekile 13 e) 101 günü eleme imtihanları - mektep mezunları halk unıverıt' 
m:ınların tel.lifi uzcre - B~ - Li- men imza etmek nıyetinde olm:ıd$ tan limanımıza blr kaç gün evvel iııtimliik i~i dnh:ı kolay ve seri ola- müteahhidin hakik:ıten bu ;.,te zarın· nın neticesi lılldidlccckür. l esine k a bul edilecekler ve o rad• 
tov 1: ruua hcd i imzıılol nada evveıJ m~nsım çıkardı!mıdan, hemen heyctı gclmiş ve transit dcyıolanna konmuş caktır. Çünkü buradaki yerlerin kıs- ..,, 24 ~ - ı ı ·· · d -zıu i tı kI 
ban muk~n·el:lt nkdı için Pcırogra1 munıhhasıımn: Tclst. Tnl4t Pnsayı zıya- olan GOOO ton gibi mühim bir p.'lrti mı Cıznmını arsalar teşkil etmektedir. gördüğüne kani oiunuı müteahhide ey~ s:ı ı. gunu e so . m • bir ibtısas fUbesinde yetişc.ce et· 
(şimdiki Lcnır"radl n ,,._ ... _ ...... 1 .. lerı· ı mlc, hem veda cttım, hem de bu nıu- "Uval ve kanevı·,... de hn"- ,,.~Imı·ş- . _,,_ ..... 1 1 nyrıcn para verilecektir. hanlnr bı tccektır. dir. 

.. "'ıuı=nı" af Uıt nJ tt d .. ~- ••~" .,"' IstimlaA ıı:ı.ıı en ye:r er iyi bir şekle n .. 
he:>ı:tkr ar~:ıd:.\ ben de Türk ~i kfileme t sı ını a ;ı un. s.ı ı:ıznm tir. Memlekctimlı:in tızun mflddct lh- sokulduktan sonra tckrnr ist!u"ııl"re Bu işlenlen b:1şkıı• munz:ım hüt- 27 eyllılde de namze! tnlclıe kay- Ortamektep mexunlannın baP> 
ınurııhlıa a" ı·eı ı - •ar.ak .,_.._. _ Lı·· P.:ı.,<-anın yanında, Ra.ıt Bey de otum- t.i, •--•- _.,, ___ ,. _,_ b 

1 
,... L ~de Be'-...ı. istınve yolu '-in kona dına ııih a~et verllecekhy ' ~ "" ...,=• VQrdu {e. bak Basvckil. simdi Eaym )acını ı.c.w.w cu"""""" wun n ma • satılncnktır. 1 •- 3 3 .,.b"'. -li · 100 b" ...- 1. - '· •• l üniversitesine kabul edilmelerinıtl 

ttowsk'Hd:.~. gı>~~~i~ za~~~ no~l d~ ~·ustanmızdan) Ciarıptir Taltıt Pa llar Osmanlı Bankası narrıın Hin - B ebek - htin ... e yolu an 1 ın rnnın ın ırası n· Liselcnlc 4 eylül ~nrRamha gün il b' ilh ·-· b. d .. .• a,.... 
um uuı cyı ....,.., z.ıy....., can an u· - • • • • • 1 r t nd bl y il 1 ,, lınarak bununla ıla llürı-İ)'l'ti Ebe- bütünleme 

1

lmtihnnl:ırı bitecek ve rı ı ~ . am cltıgı rr U§Unce, •1 .. 

hate rut kilçük bir kı mını nyncn y:ı • olmadı. •SımdJ s.lzl. bllhaı ;a fıkrını nn- m ti ve bn,.kn memleket içm oldugu rıısmdaki yolun da inşasına tekrar Anadolu .. sahili yollan, Beykoz yol- lı.,ncnktır. 1n A'(,•lu"lde ı 1•6n bı"tlı·nl•t! ü n iversiteye girmek prtların111 
m:ık l(;in hlltmıt d ftl'rlmln btı ~a. • Tr~.Yı zfy:ırc.t ~. mcn.munı < ı~ a ıın • r unan vap~r e gc_ . Diğer taraftan İstinye ile Bclıek a diye ve Kai:"lthane arasındnki yolla ey!Ulde Jhm bitirme imtihnnları lı:ıs- gun lıse mezunlarına hasredı t •• 

zıyorum: lamak Cizcrc biz @nderdik. zannede - kaydilc transit dcpolnnnn naklcdil- kb ,, " ~,, " 

S lı. 8 l 1918 
ı cek, bu da r:ıuzakcrat U.zerıııe miıessir ıniştir. başlannc:ı · r . lan ve Usküd::ır meydanı itmam c • imtih:ınl:ırı bitecek ve 20 eylülde im- kolııyla,tınlmasıdır. 

a • • Bu yolun m\iic::ıhhidile Beledi d'l kti ı ç k d • ·ı ~ • · olac:ıktır'.- demu mi? ·Aman efendim! Tacfrler bundan i~tlfnde için teşeb ' :ve ı ece r. tihı:.n neticeleri biidirilecektlr. ün ü, oğı-usunu ialerse?ı. ı 
Sl'yah;ılimız yolanda de\, m cdı)or. Usul \e fıd5.bı mua~eret muktezası bır 1 biislere • ı lşl d" D 1 ) 1 k · "h nl b" · · t · · l • ~ 

Alexandronov'da, guJl"r .t. ve zabıta 1ııbancı memlekete gıden hcrhangl 15.İ- gır .şm er ır. .• Rumanyaya go-nd ·ı k ... 1 ev et o gun Q ımti a arı 1 ızım SiS emımız, gen ç erım h 
memurları seyalıat eu .. kım•Lı rr. uaye. vasi memur, yolda. oranın Haricly!! Mmr ıhracata m usaade efl ece yapagl af 'fJDEBlY.4.T KOLU'tı.'DA: 23 C}lUl tahsil hayatm.ı çok ~a.byo~ ve .~-
ne ettiler. Gece sekizde Bre t - Lı- N.uırıııa te &ıdiıf ederse bcbemehal etmiyor p::ızartcsi günü edcbiynt, 26 eylül 1 yata atılmalarını bır hayli gecik' 
tow k"n gclerck, bt'O 1 ta..7on civarın- kendısini zıyaret eder. 

1 

n ... husus r.i ı·h caı oı·rıı·g"'· . .. k"I . k 1 çnrşnmlm, felsefe grupu veya tarih. tiriyor. Bugün Onivers ite d e da· 
da Sadrazam Talil Papruo va1,0n1ıııa Trotzki, bu fevkalade ah\•al araııı"lda, Diğer tnrnftnn alakmlarlarıı gelen ra 101 muş u vaz ıyete so an ar l 1 • d . .__ ......_ t ı.ı .. ,__,____ - 1 '"- u hü 27 ey ü cuma ta_biiyc grurı.u ~eya l bil olma k üzere y irmi sen e içın e 
ındım, B ''o"' munmhao !Ecltaprraehı- bize tcshilfit go terilmesI için bütün ..u· ua~e gure. ng.uuo ve wısır • tik 1 ı T- k 
koff da. Btilg;ır 'l-agnrııma .indi. Tckmlllhudut ve Pet~d m:ı1mmatm:ı tel - kUmetteri herhangi bir mrcttc olur- hakkında lalıkı•kat yapılıyor :~:ı~s~:n.~.· u cuınartcsı. ur · ı htaaJhdsilele~i dbei~ı:enldır· • ygeU'. nmçlı.eır:_ebel-.r, 
hryet Şark Ordul.arı Grup Ku'l1:ındanı grafüır çekmek neznl.ctınde bulunmUŞ- sn olswı Mısıı· gümrüklerinde bulu- ....,. • ...-
Prl'ns Albert de Bavl~rc tarafından, tur. Kendi ine lilııltal bir teşekkür n:ın mall::ınn ihracını mcnc'tmlşler - FEN KOl,Vı~DA: 23 eylul mat.c- çinde tnbsilini bitiren genç yirıı>I 
yemeğe davetli iml,ş. lle~n ehmızı, burçlu değil mıyım?. cevabını verdim. di:r. Ba vaziyette Portsnitwki nı:ılln- Ticaret Vekliletlhı temaslarda bu- mntik gı·upu, 25 ~yliil tabiiye grupu yed" • • sek" Y" .. nıo ~anı>Jf 
.) üzilmuzu yıkıynrak a kerl gazinoya Merhum, yine fıkrındc ı rar ederek: rıınızın getirilmesinde yeni bir mü - VC)'n fizik, 27 cyliil fclıefe grupa vo-

1
' yırmı . ız • -.r-;-: , 

gittik, Prer. e tııkdını olunduk. Biraz •Hayır, hayır! Buradaki ~erait lc;lndc küliit :meydana (lKm~tır. 1\tıınrdrud lınımak üze.re Ankaı-.ıy& gitmiş olnn yn tarih, 28 eylfil kompor.isyon. olur. A5kerlik hı:ımetını de he 
8?'1ra ııofraya oturduk. Alıı:ı:ı:n,Yıı Hari- Trotı.ki'lyi S01'111Cniz hiç de doğru olma- ticaret müınessilimlze bu ınil5kültı - İthnliıt ve Ihracat lHrlikleı1 Umumt Zavallı zu·· beyr Bir ilkt~rinde bütün ml'kteplerdP m en yaptıianı farzede rsek otı.IS 
cıye Nazın Fon Khulmann \'"l! Jl.vtıs - mıştır. llcm, Hanciye Nazırının ev - ı · ·I ı · ı· ı ı ı ı Kitfbi Salih., dün abah şehrimize Lcdrfa:ıtıı başlnnacıık ve 2 - 6 ilktcş- ya•ına •ir diift zaman bayata atıl• 
tuı:yn Hııricıye Naı.ırı Koı t Echcrn ine . ı ı · 1 ı d dedi i tın hu il ıç n 11 u ,nı ar nıa <nnı ara ılönmfıştii r. OğTemliğimize gör~. Hu- " • ... ~ -" 
ile öriie<ük. vece rey nı ama ıy ınız• . 'tem:ısa geçmesi lıil·lil'ilmi5tir. la t k Şefkat kucağını açacak olan ı'indc ılc paı-ıısız taJcbcnln imtihan· mas.ı İcap eder. Hayata atıluı-• 

g .. Merhumun, doğru sözden, cnnı dıı sı- mnnyayn sa tı n ıttı · ve yapn~ıla- ı l cakt • • b•" 
d ı 

nn bu ay sonuna kadar •-·ı ·ım _,.1, L"-Ja~ 0 .. taya ç1L~-d1 nn yapı a ır. istikbal hazırlamak ıçın üç "'7 
9 - l - 918 Çarşamba: kılsa hoşlaııdı.Jını bildiğim, ben m e Od f w n "" ı- IUL • lıUllil. Bolşevik heyeti ile Ukrıınyalılar da- fikrimde musır olduğumu o bildiği un iyat mesl hakkın<laki taahhüdün va'ktinde Ll•yli ve meccani bir mektebe gir- G sene çalııan bir &enç otuz be§İ~ 

h1 dahil okluğu lr.ılıle içtima eden tıe--tıçiıı: .Affedersiniz pas~ amma! Min < J yerine getirileml~•t.'Cefı anla~ılmıo - ıııek için Mıınisanm F irdes köyün. azete kağıdlD• doğru bir aile kurmak imkiıuJIJ 
~ umumlyt!M Fon Ktıtılmanna mO- gayrihaddin ,.-azı!e sallıh.iyet ve meS'u-1 J k tır. ılcn t"clmlş olan yc:ili ÇOCDk sahibi d k k d elde eder ki, bu kadar geciknıdı 
zakerei sabıka huld:asını zlkr ile Rus liyetimi müdrik btr refirlm! BöY!e sırf UCUZ ayaca Tiftik tacirleri taahhilt ett[klftn· bi r dul ananın en büyilk oğlu 13 ya- aD ese ağı 1 doiru olmasa ıerektir. 
heyctınl cevaba davet etmış, bunlar da teşrıfata ve nezaketi dU\•eliyeye nit " il 
müzakerenin akşama, <50nradan da pcr- bır meselede de ne yapacağınu bflml- mnlları teslim etmişler. fa "at Ili r!ik şındaki Zübcyrin her türlü evraln K d "' •ı Tahsil hayatı sırasında öireDI ~ 
ııembe s;ıbahın;ı talildoi teklif etm~r- yor isem. devletçe bıma böilc vazife- -- taahhüt ettiği yap11ğ1Jan hazır]ıya- mazhııt VC muntaLatn olduğu halde yasa egı mesi Ülzım olan §eyle ri Öğrenerek 
dlr. General Hofmıııuı (Hofman> •eller ler tevdi buyurulması dof,rru olur mu? Şimdiki fiyatların pahalı mnmıştır. Bun~n ııebebı bazı yapak sı rf büliiğa ermiş olması yüzünden 1\Intbu ltüı;;~tlnrdn:ı kese kağıdı ya- hayati ve ameli kıymeti mqkük 
mutarclte nakzcdiline, tekmil mes*u- Mlwsu ki. bu vesile De tc .size belı- oldun-u anlıa•ıldı Uıcirlerinln fıyntl::ır.ın yükselıı1cs·ı- Darüşşafakaya aluınındığwı ve bu pılmamnsı hakktndaki memnuiyetin 1 al ·ı· t f ttan ... 

k nhı bı 1"- -t d i 5 -v ltim•csiz fakir "OClı~uıı şlmd"ı sokak- o an t sı at ve e errua v--lıyetin Ruslara ait olacağını söylemiş- ce ('O m m r mn wllil n gct r - ni beklfyerek malların ı Birliğe vıık- " ~ .. gawte ve mecmua kağıtiarına §Ümu- ek bsil eneI • d A-·•'" 
tir. Akıam. Rusya Hariciye Nazırı Ya- dim!· dedun. Odun fiyatma konulan namın fnz- ta vı? aç kaldılnnı yazmış, (onn bir lii olmadığı ve bunlardan kese ka - geçer ta s erın en u.--
ht di l\I. Trotıld tarafından kabul o1un- Allah selamet vcrsln, Rauf Bey (bTI· la olduğuna dair ıılakndnı lnra ;ıika· tinde vermemiş olmalıırıdır. ynı-ılım eli uzatacak yok mudur? ) ğıdı )'nııılabllcc<.<ği aliı.kadnr.lara t.eb- ruf yapmak; ıençleri, bayatları· 
dum. Kendisi kırk y~wda, saz be- mem ki hııtırl<ır ııu:'> aröıl'tı girerek, yeller yapılmaktadır. Komisyonun BirliS:l bu vaz.iyete düşürenler hak demiıtik. !iğ edilmiııtir. nın en ateıli devresinde bayat• 
nlzli, geniş alıntı, çenesinde sivri sa - münakaşayı bastırdı, ben de Talftt Pa- en iyj cins odunu nazarı itibara ala- kında Ticaret Vekfıletinin tahkikat Il:ıyı r . .. Bu el henüz görünmemiıı, atarak istikballerini bazırlamal•· 
kallı, koyu kumral saı;lı, donı.ık Dazarlı $1lnın eUni öperek ve&ılaştım idi. rnk fiyat koyduğu ve ıimdl en fena y:ıp:ıc:ı~ı söylenmektedir. uzanmamıştır ve bu zavallı yetim rına ve bütün meziyetlerini gÖf-
bir adamdır. Hakik&tcn de ~rtcsi giınk{i ve daha odunun cbl pahalıya satılnıağa lı:ı~· çocuk hala aç: hail. sokaktadır. Fecı.. bı·r kaza 
Scyahatfınlz iı:ln leblyyatı 1llzimcdc bır ~Y silı:en müzakcrattn sulh imza. landığı anlaşılmtştır. Kombyon Y"'" Yctittirilemiyen maJlann 15 eyliı- Biz, bir kurtar .. ın çıkıncıya kadar. termelerine imkan vermek, bet 

bulunulduğunu s6y1edı. Kdtibl M. Ka- ıanmııdı. Nilayet sabrı tuke~en ~e- ıı!~n tetkikler yapneak ve o<lunırn l ı • kadar teslim edileceği Rumnnya- oııu hergiin, hatırlabnakta d,e>vaın ı•· P encereden arabanın u-:ıerın· e halde isabetli bir hareket olur. 
rahan (bh1rnr: st'!lc evvelınc !kadar Arı- ral Hof!man, valttile Napoleonun blrl · i - f i · t k kt lıl:ıra bildirilmi~ti r. dcre:-..cz. Liseden ilim adam çıkmıyaca· 
karada Büyük Elçi olup, ııorıradan kur- fağtari k:beyi kırdığı gibi, yumruğunu eın~ ne gore ya ·oyııcn ı r. & d- tü ah 
şuna dızılmiş olan 7.aval!ıdır) \ -asJta- masan.ın flzcriı:ıc vurarak: .öyleyse .or- uş ğuıı, alim adamın üniversite t • 
sile emirlerini lclgrıı!la tekit etti. A _ dularımıza harcltd ~ini veriyorum~ "'"'''"'""''"''' " Cib:ılld c Ilnydnr hamam sokağın- silini de bitirdikten sonra bay at 
sırl:ırdanberi Rusynda ~ büyük mczıı· demiş ve Alınan orduırunun harekete -"'"""" .. "-' .. "'''""""'""'"'"' ,._ da oturan kundurru:ı Hakkının 9 ya- ale minde yetiştiğini nazarı ı a · K O Ç O K H A 'B E R L E R Hll U UttlUllltllll l lt d'kk 
lime m~p ... •-• .... ,., olan •• .. ~-11-ın ge.....,esı· l'"o•n~ine Brn..+ - Liton·~'- mu- ıuıııu11111 11nı 111111 ---- 1 k" ı · u. z . 'k" i k d • k" ~L·il ~- .....,_..,. "''-· ~· ... ~ ~ =• w.... şını a ı e,· a ıgı ,eyr.ep evın ı ınc te alırsa , :ıanne erız 1, t ..... 
elye,mR•·=~~~~~M-~~~~~~~~~ı~~ ------~~---------------?~~-~~-------------------- kalındak1•-ra aonaken·o~ b ...... ~ "' 7. J J ' .... c;a Y r "' .......t.. s....,elerfode tasar ruf imkanını y· 
k[m bir mevkide bulunmaları 1:ıyaııı &artları c!mi olnn bu muahede blr yJJ Belediyede: MÜnLET n 1' fl Ellcrindc Adliyede: duşmüş ve 0 esil.ada .aşağıda duran -r ., • d 
lbret bir \ak'al ttırlhiyedır. bile ~madı! Onu takip eden ve on- peynir, deri, paçavra, ık, bıllık bir el arabasının kenan ilti ny~"lilın luruz v e bu tasarrur nisb etin e 

Cece yemekten sonra, A\'USturya mu
rahhası kcrlsi General Tch~tchitcb 
(Çercc;iç) in dairesinde luct Paşa <Mü
şir \"C Sadrazam merhum izıet Paşa), 
Kemal Bey (eski Atina 'e Viyana ata
ıenavnlı, ı;imdfkl mCllckaıt ve det:erll 
bir bahriye crkfınlharp zabitıdlr) ''e 
ben briç oyn:ıdık Evvelce Sadrauım 
Tal11t Paşa, linkin Paş:ı <Derlın Il ıyfık 
Elc;isı) ve H:ırfcıyc Nazırı Ahmet Ne
sunl Beylere \ed!ı elnıı~Um! 

Bu scyahata" ait lmtıratımı başka bir 
uman nakletmek üzere, şımdl 11tcrtz
ki ile vaki olan mUllkııt= ta!!ıili'ıtını 
anlatayım 

Trotzld. tebessüme pek de rlverısU 
oimıyan korkunç yüzüne ımkfın daire· 
alnde bir bcşaşet vermeğe çalış:ırak e
limi sıktı ve tevdi edilen vazı!edc mu
vatfakıyet temenni etti. Ce'aben: ·A
sıl :muhim milıakcrat burndadır . .İki 
büyuk komşu mlllet. çok yanlış bır tc
bkki neticesi, eıırlard:ınberi cenkler 
tıler. Fakat bu dö\iuşmeler bıribirleri
nin hakıki kıymetini aıılamıya vesile 
olmuş, gfıh galıp, gah mağlilp ot.ırak 

çı ılan bu boy olçilşmeler. mıllctlerı -
mlz aruında ciddi bır t!üşmanlik eseri 
bırakm:ımıştır Miltlciiklerımiz elbet
te mO--tcrcktir. Burulan sonra bil&ilı 
ve duygulu blr siyaset takıp edileccğı-

. . . 
· ···~R~k~~·i~~·i<~~~·ş·~y~~~···· 
.... ! ........................... ........... i ... . . . : . . 
Para biriktirenler 

dan dııha n,f:rr olan Versnılles muahc- BOZU/{ EKAJE/(LER - İyi ek- konservaın lmluııanlara b unlarm JJIR GEl\"Ç KADININ GAniP orlasıııa lsnbct etti:H için ag"ır suret- çok büyük ve .çok hayırlı n e tice• 
desi iı;e, yirmi sene hfildim ı;(lrdu ı:ım· mck -ı..annı""'" fınncılar derhal ce- mik ı b' b rbC' il l\I uA('L'/'ASl Ad f ., . J ld d · ma, b~ı.inkü !aft'ft·- doA-·rda! Acaba ,,....... ...~ Uır arını ır cyı:ınnnT_ e ın- lu J I> • - a et admdn gene; tc yaralanmış, H aseki hastahanesine e r e e e erız. 

........,.. ,... za göreceklerdir. Bir fınn asgari ~-ka Tı·,.,,-t uüdurlü !iinc blldiıme- bir kadın e,·velki m•n •- adu··ren la- - it.si b. -• k ld ıl H Ik ·• · ' t • • ' • ı"l bu harbi kazanacaklar, bu derslerden ... ........ .w "u ""' um z ır ,·nz.ıycttc a ır mıştır. a unıversı esı proJeıının • 
ibret alııcaklar mı? İşte bui:Un bütün haftada 3 gün kontrol görecek ve }eri tebliğ olunmuştu. Bunun için ve- nıetığı şoför Nizamcddinle ı:czrnck ham e ttin.; bu dü~ünceler m üte· 
dıınya bunu bckleiyor. ekmelcleri tahlil edilC<"Cktir. rıien mühlet dün bitınistlr. Bc)·aıı - üzere Floryaya gitmiştir. Denize hı1ssıs hi;-adamın kafasından ve 

PiS SOKAKLAR -- nclediye Reis nameler tasnif edilecek, netice Ve- gİrıni:ılcl', ei:!Cllm~lcı- ve ıcec vakit Günde üç saat f ez:la k' 
liuavini Lutfi Aksoy dün yaptığı kilete bilılirilecektir. trene binerlerken, Niunnedtlin rn L- çalışmalarına müsaade lcalcmin•"-11 doğmadığı için beJ 1 

Rüşvet alan 
polisler 

teftişte bazı tlükkiln sahiplerinin F)ı· AT .llÜRAKABE _ Komis- geldiği İsmail ve 31ustaCn lıınılııdekJ de na~arı it ibara almmıya d ei p 

çoplerıni sokağa lıı ıtıktıklnrını ve yonu snt ıe fiyatlarını tcsbit et - ~i şof~r arkadaşının :u;rarile oraıla- edilen fabrikalar 
bu çöplerin de rfü:glir ve hayvanlar tiül maddeleri ıJaiıııi bir kontrol al· kı gazınolardırn bi ı-ine ı.:itnıişlcı· ve 
tnrafınılan dağıtılarak r.aı\dcleri pis· tı .. nıla buluııduı~acak ve bwıların w s- lıep birlikte lıl:C'<; v:ıkte kad::ı. . . . Ankara. 2~ musu,I> - Milli Müda-
1 tükl · · [i h d tı ı ti 1 ı· 1 ı~ınış- Iıı:ı \'ddiletl tarofınd:ııı sipariş olan 
e erını m P c e e n ~ r. bit edilen fiyatlardan fazlaya satıl- en ır. . fst:ınbul ş işe \e cam. Şakir Zümre m:ı-

Bu gibi dikknuJzlikte bulunan 7 ı k tı·ol Aılalct kendısfnl bı1 ı k k B -ı fi d l ınanııısını temin edecek o an on cıu YC'Cc . n • dı•ni işler. Nuri J<IUı demir esyn, Nuri 
eyog .u SC}'l" ı. e; mcmuı ann : ' dükkfın sahibi t.csbit edilmiş ve he- teşkilatına ait k:ırlrolar düıı alrıka- dar sarhoş olunca ~ inı· lıe.p bcı ııbcı· Kili iof:lu alrımlnyıım ~!er ve sarneiye, 

me:!!. 
Fakat bugiink ü .siste min d e 

gençleri çok geciktirdiği v e bu 
ctecikmenin birçok za rarlara se~ 
bı-p olduğu şüphe götürmez. 

dan Talat adınd:ı bıı· polis, evvelkı men bunlara yıldırım eczası kesil - · bindıkleri otomobille Zc.Ytinbuı nıı l·ı·ı Nrrmettin lımıted şirketi. Yedikule id-
gım bir aıabacıdnn rü~vet alırken miııtir. daı-la.ra tebli~ eılilmiştır. ı k f 

Ü h h 11 rl k l t 
y Koııtı·ol hu"" rosu ıleı·hal kunılacnk vaımt a, araıılık lıır Y<Td<' • Makine rofil pamuk. Adapazarı demir ve t:ıh- nh 1••,.rla r Vekili geldi 

cµrm meş ut a n c ya a anmış ır. M •ft • bozuld hah --"I A ı h ı f b "k 1 -T11liit Altıncı Daire onündcn ge - aarı e • ve ı.).{asa sıkı bir kontrole başlanu- . - Uıı>. an(.-,,, c <!uranık Arlıılc- tıı. il cnra arp mıı z.cmc a rı ·a arı-

k n ] d. ,. . cnktll'. Zabıta menıurlnrı da konlı·ol tın uzerınc saldırmışlarchr nın 3 saat fazla mcsaı yapmaları Ve· Gümrük ve İnhisnl'lnr Vekili Raif 
çer en, e e ıı•e nızamına nıu6ayır ORTA TEDRiSAT _ Ortn Tedri- Adn_let sarlı"" o'mesına . rnT~en kili~ lleyetlnce kararlasUrılmıştır. Knradenrz, dün ubah Anknradlln 
h kctt a.-.,___ b Al" i~ine xardım edeceklerdir. -., '' .. ,, ... 
anı e uuıuı ... n nra acı ıy,c sat Umum Müdürü Snbri, şehrimi- M.. - f ik t.ecuuzc karşı l\'clrnc~c ~alışmış, fa- • şı>hrlmizc gclmişilr. \'ekil, -şChrimit· 

ceza yazmış, fııknt sonra kendisine ziıı orta tcdri at vaı..iyetlcrini tetkik üte err : kııt ~ofuı1er ı,.'lrtlııihnı sıkmıya baş- dyeslni rcn~ide etmek suçundun Kn- de bir müddet kalncr.k, ıb:ır.ı 1.c.tkiklc.r 
uç. l~ra v1cı1 i

6
r!;e,, bclırnbkac1 nğını söykle - etmek için bugün Aııkuı·dnn ııchri- ZAPER BAYRAM/ _ 30 nğu:1tos lıırken kendisini kaybetmiş ve b:ı)'ll- dıköy Sulh Cezıı mahkemesine verı- yapacak ve i tirahat edecektir. 

mıştır. A stun e tı tınan 65 u - mıze .,...lecektJr. k m1ştır. leıı avııkntın dun sabah muhakcmo- • .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
· T I • r1 b" ... - tnyvare ve zafer ha_, ranıı günü Ta. - 1 

ruşu vermış, ıı at gc yanını ır fktısat hı;, b ?l'leri: simde ''apı!aeak nıerıısim ıçln trı - şle t:ım bu sırada nrkndaşlnrlle ı;fnc devam olunmu", tııhkikatm tev-
bakkala btrakmasını s<iyliyeı-ek, ara- ~ or.a. dnn gı._ı;en blr .,~bit la" m'--. laı·ı sön ai e>dilme ı için muhakeme başka bir 
b hl! t · · hi l bünlcrin, Taksim - Aynspaşa ıırasın- .... '"' 
acıııın e ye nameı ını re n o a • ALMAN ANLAŞMASJ _ Dün 1 nıuş. arabadan cnönhele~ıml" ve vazı·. güne bırakılmıştır. k 1 k tu cl:ı açılan geniş caddede kuru mnsına "y" .. ., 

J"a a 1 oymuş r. bir nkşam ı:nzctesi yeni Türk- Al- karar Vl'rilmiştir. y(!tı nnlı~·arnk müdah::ılf:' etmiş mu- 1117'İ/,tiS - Silivri nı:ıliye şubesi 
Biraz sonı·n bakkal dükkfuunda mnıı ticaret nnlaşmasmm evvelki DAT/l/,/YF: l'EKlll _ Dilıı şeb- tccnv.iz. şoförleri yakahyarak kndın- tahsilrlıırlanndan lli..'Seyln, İdris. 

iş ve İşçi 
arıyanlar 

250 kuruş ile cbliyetnıımo değiştiri • cüııdenberi fiilen tatbilona b:ışlnndı· \' la ~ıırl ıkte Zeytinlıumu k:ırakoluna Nıısr<'t , Halit, l\iuhnneın ve Remzi 
llıken, Taliit suç üstünde yaknlnn - ğını yazmıştı. Hu haber tnııııııııen rimize ,gelmesi beklenen Dahiliye e- tcslını ctmistir. hrµ birlikt e makb11z k~anlannı tuh- ~ • tf!~K70ro1 .ll 

1
- arrrnnıy~r1._ tcAznnılıi 

mıştır. ynnlı§tır. Oünkü nnlaşaıanın tıılbik kili Fnik Öıtmğın İzmid ıdy11retlcn • Arıcak surho 1 • ba ucre J .. ıraı ır. ava •• us şnr -

Taıa•t, u·· ,.u-ncu·· Sulh Ceza hı>.kı"mı· mevkiine "'Irmcsi •~in iki bllk:.m,,. sonra İ si.an bula uf:'rıyııcağı ;ınlnşıl- leıılcıin t . ·ı" ~guıı ve şına ı..rc:- rif ı•tm~k sure.tile ihl!lus_en .zlmın~t- ğına mfirncnnt . 
, .. ., ... u "" t • caııı e. !'ııabı boırnlan l:"enç terim· bır hayli para ıı.ccırıııışlcr, 1 - ı • . . . , . 

tarafından Lstlcvabuıı müteakip tev- tnrafıııılnn tasdik cıl ılmis nüshaların mı~j~İ\ECİ TRE~ MODÜRÜ _ kaılın, oraya nıc;ın gl•tirıldi~!ni hile kinci Aihr Cezn ınahkcım•ı;iııe veril- E.Cz~qı - Arı~nın .1'.I~~kcz ec 
kü olunmuıı, evrakı sor"U hliklmU- teati edilmesi liizımdır. Halbuki Al- f • s· k · sornıaılaıı knrakol kumnndııııı Tevfi . l dl Jlü . , r· J 1• 1• e zahanoııl J~ın. Askerlıkle ılışıgi olmı· 

v b Devlet Demin·oUıırı dıırcsı • ır ccı g- e ·c 1 - ınış er r. ıseyın ve r r s ıı m v- k 
ğine verilmiştir. man hükumetinin her.üz anlaşmayı · İ •fi 1- 1 · ı ''llZJ es basında hakaret etıni&- y:ıeıı · 

tasdik ettiğine dair nliıknıl:ırlanı l>ır Vl' Haydarpnş:ı şletnıc lh r uı· crı.n tir. 5-ufcn muhakemelerine bakılacaktı. • .ll!cm.ıır _ Aııkcri !nbriknl.ar ti, 
Bu da başka malümat gelmı·., .ıe••lldir. Afyon ve Kayseriye t:.yin ctınlştır. $oförler haki 1 . Faknl hakkında tevkii karnrı çıka- cnrl't "Ubesi için 1/9/ 940 a kadar 

,, •ı .. 8 . k . · 1 l\füdü rii annı a ıcnp ooen t.n- , . b 1 d - d ,. · 
A k 1 rk l k d k Yalnız Almanya"n •attRI cskı"den .. ır ccıye Afyon iş etme kibatın ıc' rası . . 1. Ad 1 n1an hcnızı u unanıa ıgm an arat- mfiraeant 
yrıcn ız anı ııa ıntı ı c er en .. ~ g ., l" ri n __, d Af •on f • ıçın il<> ıse, :ı et te 1 · · hık b k b" u .. • 

k 1 d ğı K 1 "f h _... d d yapılınış 550 bin iirnlık bir parti tfi- ~ay • ıı-"uarpaş:ıya a ) ~ v· tahkir SU..,•nd dl" • --•ı tıı ı mnsı ıçııı mu ı ·eıııe aş ·a ır ML"fT ' I' M-•· \ ' k"I-~' --ya n ıı ı onyn ı ,, e m .. -.. a ın a !etmesinden M-uhendis Gııtip r;ondc-- "y an a l}'e1•c ı.cı:>1 ın o - " b kıl t r, ı, • - wıyc c a =ı m.,. 
Klmler, ne miktar p:.rn biriktirir? bir t.ficcıırdan kcncllsini kamkOla gö- tünün ihracı için Vekiilettcn Mıntn- lıınmustur. gune ıra,.., mış ır. kez tcşklliılmn. l\lüsalınka imtihıınt 

E\'Velii, şunu söyliyclim ki, bizde hal- türürken 20 lira TilŞVflt alııruk bıra- kıı Ticart't J.lildlhillf1}ne bir emir 1 ilmiştir. Sekizinci Aslirc Cr.zn nuıhkcnll'Si lıf 11 il K ı !il oı.nıı - Tapu dnirc- 17 e~ lOldc. Barem ı:ı üııcii derecc,•e 
kın kütle halinde para birlktirmlye kıın Kasımpnşa polislerinden Nuri gs·ıclmblli~:~ue ~ı~ü.r~.nnara lisane verilme- Poliste ı Adaleti bir ay hapse mahkiinı Vl' he- si önün~e kendinden_ ~e~erek uyuyn- kadar maaş veya muadili ücret. ~{{ı. 
başlaması, ) eni bir itiynttır: 924 de de tevkif olunmu~ Asliye Altıncı uı.ı "~ ınen. tevkif etmiştir. kalnn hır şoförün yuz lırnsını çalnn rncnat kalemine ba5"Urulması. 
nıim ve ecnebi b:ınkalardald taıınr- Ceza mahkemesine \•crilnıişt.ir. SERT BUGDAY - Sert buğday /\AZA Üsküdıınla Kısıklı KAJI! .\'AZl.l/ adında biı· nvukııt Yugoslavyalı Jlcmziniıı Ilirlnci Sulh • 
ruf mevduatının ~eln1na, bir buçuk dün 7 kur~ 30 pnnıy.ıı kadar yük· tramvay cnılıleslnde oturan Orhan ba?.ı _müvckkill~rind"n hfıkımlere knr <:ezadaki ıııuhakcmcsl dün bitlri~nıiş , .. , ... ,""""'""""'ıı"'"'"""""-'" .. '"1 
milyon lira idi. Buglln bu miktar ç K MUHABERE sclmiştir. Bu fiyat memleketimizde ve Jlhaıı isimlerinıhı iki kardeş hah- ~1 nufuzuııu kullıuuıcnğını söyllye - lir. l\lıılıkeme, l"tvelfı piyango bıleti r- Vecizelerin Serhi ... 
yüz yirmi milyon lırayı bulmu~ur. A l : ilk defo gör:ülmektedir. Bunn rnğ- çelerinde av tüfeğ-ile kuş vururlnr - ıek para nldığı iddinsile ınuvnkka - znıırıcttil:'i yfız Jirnyı meyhanelerde ~ ' l , 

Se 1 . d lıü .r.k men mübayaat fazladır. En iyi cins ken Orhan fundalıklar arasııııla do- ten nvuk:ıtııktan menoluıınrak Baro- kızlnrlıı lıcrnber yediğini itiraf eden 1 iiu ııtı.,,_,,., ... ,.,,,,,,,..,,,,._""-'"'" ' 
ne cnn arasın a Yu farklar A nkara, S. Çe•mtba'"-.' İstanbala k '-- b ~ıı · 7 k k t t h kk vardır: Me clil. !J3G dıı 84.116•985 .. ,... yumuşa· ucraz ug ııy ıse uruş lnşnn kardeşini kuş sanarn · a ~ e • ra a · ıııdn takibats girişilmişti. ııenıziyi ı :ıy 10 ı,ıiiıı ıhaııls ceznsına Halci.kotten uzaklaımak 

ı lll'a; 937 de OO.Sl6.919 lira; 938 de gclmcniz beklenmektedir. 10 paradır. nıiş ve bacağından yıı.ı·alanUit.ır. .Ayrıca nclliyr•ııin şahsiyeti maııc· mnhkuın etmiştir. • • h l ı . b . 
ı ll2.3G5.00G lira ve 939 da 118 mil- ~~~~!!!!!!:!!!!!!:~"""""~""""""""""~""!"'~!!!!!!:~-~...!!!~-~'!!'!""-~ .... ~·----"""""~~---~-!!~""!!!!~-~~~.....,.~~~- - . ıçın aya tayyar• erıne ı-

yon 650 bin 416 lira. .. rine üıleta bir korkn kai~n . olnııya duyıl~ıklar~danbcl"i pek siyade n<'şc- ra ~nrşıya uf;"Tnyıp a~am yem~ği i- nenlcr, ıurın 'lta•ırgaları 
Panı blrlktirenlerln miktarı da bu B •ı _ FA k 

1
• R bnşladı. Maıımafih endiııcsını çocuk- I:nını.:Je.rr!ı. Onlnr k\içüciik yürekle- çin tl'dnrikiıtta bııhmdular. Onlnr içinde pelr çabult ;yer• Jü• 

rakamlarıı uygun olarak artmakta- lnrn belli etmek inemedi, bir taraf- ~le b~balannın !<elmcsintn hayırlı kiişkll'n nyrıldıktan 60lll'8 Behire ye- şerler. 
dır: 1924 de 8055 olan para lıirlkU- tan onların .kahvaltısını hazır~rkt;n bir nhımet olduğuna hilkmedivoı-lur- m<'k işini tamamen bırakmı" oldu -

K 1 
/. ld dc<l ki d ı•~ J " "Süzme Sözler,.den 

ı rcnlcı· yckiına, 938 de 271.934 t(i; • ı M 1 l •I K A, \1 r- s e
1 

diğer t~rıı!.tan da lllnc eye ~ 1
• : 

1
• .... t_:ıncıılnıı ayrılıp ıta Yakacık- ğunılan nkannı için scfraya konncıık 

939 da üçytiz bini bulmustur. 6 t1 /"'\ T t: - Siz eımdl Yakacığa donmezse- ta fiç ~un kalmak crJan pek ziyade bir ecy yoktu. Genç kız, doktorun Hakikatten uznklaşanlann, ha-
Fakat asıl enteresan olan her para niz, büyük annenizle halanız mera_k- ıııkmıı:tı:. Bo::;tııneınm geniş koşkün- sevdiği yemekleri bildiği için hazıı·- ynl knnatlnrını açmalarına ve 

biriktir~nc isabet cdel' para mil.-ta- tn knlır. Onlara haber vermek la - den, buyfik bnhçeııin~cn. hele ııe- lığını ona v.öre yaptı. Cirnz da Su- yill"e düşmeleri için knsı rg::ılıırla 
rıdır: 924 de bfitfln mevduat yelil- Yazan: Saffet Sami Etl.bi Tefrika No. 113 zım. Ne yapalım? . Y.imli 'fC şcıı nblııl::ınndan sımrn Ya- adiye tnı·nflaıında ı:ezdfüten ı;onra kı:ırşılnsmalarınn da lfizum yolc-
nu. para b1r1lctircnler a ra5Wda mü- - Bir t.clgraf çclı:cl~ı;t·. ba?3mın k cıkta bir otelin dar odalıınna tı- köşke avdet ettiler. Behire çocuklıın t ur. Çfiıddl hakikatin iller tcma-
11av1 olarak taksim edilseydi her pa- Acaba doktor Bostancıya gclmcğc ğlni ciizönünc getirdikçe li.dcta kork- bu nkşam köşke gclccegwı, blzı~ ~e lolm k, büyfık aDnelerinden halala- salonda bırakarak bir müddet mut- sı, hayalin kaııntlarını kır:mağa 
nı biriktirene 7B3 lira dQşüyordu. niçin .karar vermişti? Jılaksa.dı ney- m:ığa bile başladı. <hle )'B, bu ak- onun için kôgkte kalıtcııgınuzı bildi- n_uılan mütemadi)·en azar 'lşltmek, fakta nşçı kndınla meşgul oldu. Ço- küfl gclir. Haynl knnatlar.ı, ba-
Simd1 ise, bu miktar 41.J e inmiştir. di? KC11diainclen izahat mı almak is- ıınm k~ke gelip Behlreye :v:ine ~isi relim. k 'ıçukJeı· İçin fü.lctn ı · , <>1ıenncm 11• cuklar bu :ıkı,ııımı k~kte geçiret'ek· yııl lnklsarının bael:ıngıcıdır. 
iYnni, pua biriktirenlerin sayıııt tıyordu? İzahat N.dıktan sonra ne gibi barid muamclccle bulunursa ne - Evet. iyi düşündün, heme~ blr zabı nl uşUı. Şim :.i ı 'annın gc- lerinılen dolnyı hakikaten çok mesut- Hele devrimizde, hakiknttcn ııy-
yalnız keıntyet füban1e delil, keyfi~ karar verecekti? Doktor öyle ııklınn olııcaktı! Genç kız tırtık buna nnıııl telgraf çekelim. Manmafl!ı buyuk lect(;.lni clu~ unca e ı: i , • , atın a\·clet tulaı·. rılmak kndar tel-Jikelt bir şef 
yet 1tibarfle de yük!ıclmektedir. her esen ıeyi yapan, çııbulc karar ve- Uıh:ımmfil edebilirdi? Baha. us onun annen sizin köşkte kalı'.c::ıgınızı ha- eıl,,reği fiıniıllne düştüll'ı". Artık her nehiı·<· ı<nlonn avılet ettikten son· yoktur. ÇünkU hayal, insanı an-

Bir de, vunu hab<'l" verelim: Eıı rerek karanndan ela çabuk dönen bu karışık vo de:Hkoclulu işlerde hiç beı- nlınea .Yine kabahati b:ına bulıı- ikisi d.c ~blnlnrımn etrafında ı;erva- ra ctrafıııı aldılar. Hep birlikte ko- cıık olduğu yerde bırakır ve an-
çok para birikUre.nJer eunlardır: ~:ı adam d~~i. Behlr~e karşı son mcsullyet.1 de roktıı. O, kenrliııiııe caktır. .. - .. ne gibı clonllyorlar, unun gönlünü al- ııuı1ar11k, ciiliişeı-ek doktoru beklemi- cak hakikat insanı yürütür ve 

ı E vveli kadınlar• (~uklar· sonra anlarda iltizam ettiği soğuk mu- izin verildikten sonra hiç ses <,:ıknr- - - Arlık o, ne ~u~ünuMic <lilşurı- mak, ~nu da. :sJdsi. gibi şen ve ne- ye 'ınışlndılar. :ııanmafih Behire dok- ilerletir. Haralin makbulü, ha -
·k~ ' ' ıımclelerlnde elbet kendisince ciddi mwnrak CŞ}"ayı toplamak ,.e göç yap- sun, nbln. JJundn sızırı hiçbir knba- Ş\ il gormPk ıeın hm tü rlü ~akalaı t 1 "-l k t•• 1 k 1 fil~ . klkate .:ıda verclıilen ve haki • 

tı ··· sebepler vardı. Şimdi bu muamele- mak vnzifesUe meş •ul olmu~tu ne hatlniz yok. Burava gelmcnıizi ba- ,npıyorl:ııtlı Kahval~·ıJan onın son ı orun ı,.-c ecde~ n;I ~d ı 0 ı;_rn .._ 1 abı- knti hızlnndırandır. Bu haynl, 
Bu tasnifin bfrincleine çok mem - sini, kızının hlr mektubu "'zcn"ne ' b tt• O n h · d"" · - ıı:ınnnııyor u. •• acı c. cuauum, o- h k'k i i , . k i k ti ı · 

1 
u cocukları giirüp onlara bir şey söy- nmız tmrc 1. • ' en er ı,ıeyı u- hııh:ıı· nkşamıııın baygın güı eşinden he h l l' d d"k. • ıı · ı nt şııycıı a n uvve ı ır. 

JlbeU
1
n
1
. ollmalım: ÇQnkft, ne gctfreceğ d(!ğiştirmck ihUmaU var mıydı? De- !emişti, ne de doktora müracaat edip zcltirinu de dedi 8cnra hizum gö- · r ::ıt!e ichı Be'ılre Ç"c.-ukları utıpl mc a ge ın e 1 çc o. Ve müceı-l'et hayal değildir. Mü-
ı o ıyan ynruıa karşı nil<>yi ga- bire bu sualleri :.:ilminden geçirdik- ona son bir defa vazheti nnlatnınga ıür e bnbam tabll bunları büyük nn- g ın ıf ç kt• . T 1· u ft- :ı nev ele u"'- Bnbnnın ha tahancde dc, ınu- cerret hayal ise insanı rere yu-

, rantlliyen kadın, y:ınl drşı kuştur. çe ve doktorun bir şeye azmetti mi, lilzum gömıüş~ü. Bunları dü ündük- ıav Jl '\far denin ~· n ip l'Yl<>di •i şo- n}enelıane inde de çok işi vardır. vnrlnmnktan başkn bir şey yo-
1STATİSTlKÇİ onu nasıl ısrarla, sebatla tatbik etti- çe, genç kızın ılk du:;duıcu ~C' k lıl ı ir t ll!r r c {tll r Onılan <Devamı var) ııamaz. 
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Heyecanll yanş bugün 

1 arlasız kiyi üye 
arazi dağıtıllyor 

Bu reıimde 14 mantıksızlık vardır. Bulunuz. 

ifAFSiLAT: ......................... Cazctclcrlnl 'kesmek istemtyen ka
rilcrlmiz bulduldıın mantlk!!ızlık1ac 
lbir kağıda yııDp cönderebilirit!r. !rinde 11UU1bkmzbklar bulunan re

&imıcr n~rcdllecı:ktir. Her resimde 
mantıksız bulduğunuz yerleri .renkli 1 
kalemle l"nrct cainiz. Son resmin 
nc!'rinden ~onnı kuponlarla bitlikte 
'kc~\p gunder.hrlz. Resimlere aynca 
t:ıCsilil~rmı:ğe l~_!_ll_J'ol.-Wr. 

Müsabaka 
Kuponu 7 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 
I - Şartnamesi 111ucibincc 6/\'Illı9AO rta1iihin4e .a llldct emaye tan

-kın knpnb zarfla ppılatı eksiltmesine talip -rahUT oetn:ıcdiğinden Te01den 
pazıu:'lığn !konmuştur. 

Il - P~ıiik 5/IX/940 perşembe g'(inU mı.at 16.89 da Xabata§ta 
"Levazım ve ?ılülnQ·aat i§Ubesin4et:f Alım 'omi.,anwıda yapılaca'ktır. 

ın - Şartname iKidl eeoen ıibeden :paraa1Z ıahnahilir 
!lV - Jİst-eldilfftn pazarhlı: iç.in ıtayin olwıau gün ve natte 'tcldif 

odcccklcri fiyat üzerinden ?'O '7,5 güvenme paralan1e birlikte mezkQr 

..kami~yona müracııatları. (7i75) 

Ziraat Vekaletinden : 
Ziraat \'ekiileti 

adet seyyar korumıı. 
cnkttr. 

Veteriner İşleri Umum Müdilrlqğfi ihtiyacı .için lı5 
ve tedavi banyoları açık e'ksiltme usultle satın alına-

Eksiltme 29/8/940 tarihine müsadi:f 1>l'!1'embc g'!hıd S11.at 15 de Zi
rnnt Yckii.leti binası lçin~ toplanacak satııı.Alma kmnisymıUDda yapila
eıı.ktlT. 

Banyoların bchcriııin muhammen bedeli 145 lira, .umumunun .fiy.atı 
6075 qıradtt. 

füıı y.01ara ait tartnRme ve plin Lenzım 'l'ıfndOrlüğünde mevcut o -
lup p:ırasn olarak -verim. 

Muvakkat t m·nat nı1kt&n 380 lira 63 kurllfhır. ( c71G8> 4491 
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ipirol at· Ağrı, sızı arm, nezle, gr'p, romatizmamn ilacıd r. çekapı; Salih ecati 

T11rilıt Te/riktt Not 98 

liltYlJJiYi!Wi!iiil 
Yazan: S. N. Taaau 

Bütün Anadolu Beyleri Eskişe
hirde toplanıyorlardı 

f O S FARS OL, kanın en hayati kısmı olan kırmıxı yuvarlacıkla rı tazeliyerek çoğaltır. Tatlı İflah temin eder. Vücude de,·4mlı 

gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uykusuzluğu ciderir. Muannid inkıbazlarda, barsRk tembelliğinde, Ti

fo, Grip, Zatürrie, Sıtma '!.ekahatlerinde,Bel gevıekliii ve ademi iktidarda ve kilo almakta ıayanı hayret fa)·dalar temin eder. 

FOS FARS O L'ün diğer bütün ~uvvet turuplarından üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETIE KAN, KUVVET, IŞTIHA TEMiN 

ETMESl ve ilk kullananlarda bile teıirini derhal göstermesidir. 

SURUBU Sıhhat. Vekaletinin resmi ınüsaadc'li ni Jıalzdlr HPr cr:znncde bulunur. 
'9 

T e 1 e f o ıı: 80547 

• K 
1 z 1 ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ ERKEK 

ANA • iLK • ORTA • LİSE. Yabancı dillere bilhassa itina edilir. 
Tcdrll4 ve terbıycsiııd~ki ciddıyct Devlet imtihanları netlcesllc sabittir. 

1':ılrbc kuydına başlanmıştır. Eskı talebe, l Eyliile kadar kayıtlnrını l'enilcmelidlr. Bu tarihten 
ı;onra yrrlerı yenı mürncaatJara \'Crilccektir. Kayıt için velilerin mektebe bizzat gelmeleri gerektir. 
2 r:,,ki ve veni talebe laıyıtlııı ı her gün (saat 9-181 c kadaı Halil Rifat. paşa konağında yapılır. 

YAT~-- N ışantaşı Rumeli 11e Çınar Caıldclcı inde --ı G0ND0ZL0 

Cep - Kol ve Masal 1 Fot.ograf A E G Vantilatörler~ 
Saatleri makınel.erl Ocakları, Ce:ıveleri 

6 AY VADE 6 AY VADE 4 AY VAöE 
ıı.---------~~~ 

1 
Avi:ıeler, A E G ~IHavagau ocaklarılllüksor Rady~ı 

Farınları, Süpürgeler kömür sobaları V h d. lı"k •ya 
4 - 6 Ay Vade 4 Ay Vade _:_:_•ye e., 

OSMAN ŞAKAR ve Şki 
\l.C.lata, Bankalar caddetl S9·-t7 Tel: 0769, Beyuıt Onlvenlte :.lad. 
~P No. 28,Kadaköy iskele caddeıi No.33-2 •••ı~ 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

f'ruta doğru 1 tn'f'li çıktı ... Onlardan bir Rus oıdu· ,,, 
fstanbuldn büyük bir haı:ırlık gÖ· su dogdu .. . 

rilldü,rünü haber nian Delı Pelro da - Orası öyle Şcremctıyef. o gfın· 
her çareye başvurarıık muazzam bir lerln kahramıınlnrmdan bUb'Un pt-k 

1 N Ş AA T iLANI 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünder: 

Yatılı - Yabsız .. Kız .. Erkek 

HAYRİYE L İ S E S İ ordu tcdıııik ediyordu. Tıılıini Tuık· ııı kaldı, Şı:ılmunı, Nıın·ndıı, Hııskolıil 
lcre karşı dcniyccck, hehenıehal mu· Poltnvada, Çirkofu Lc.-ınde. vclha · 
vaffak ola('aktı. Moskof orduqunun sıl bütun dostlarımızı ka~·bcttık .. O 

Saraçhanebaşında Horhor caddesinde. Telefon: 20530 

ANA - iLK • ORTA • LİSE 

J - İzmit selhiloz müeS!esclerl :fabnkalnrına Sapancadan isale c· 
dilecek suya ait boru fcrşiyatile müteferrik inşaat vahidi fiyat e:ıasil' 
ve kapalı zarf usullle eksıltmcye konulmuştur. 

Tunayı aşarak Balkıınlara ınm~ı ve gunlcrın knhrnmanlanndıın şımdı 
Boğazları ele gcçirnıcsl tarihte bır lıiz yıılnıı: ilç kışıvlz .• 
dönüm noktası teşkil edecekti. i\fençıkof. heyecanla Çara : 

Deli Pclro, fikırlcrini Meııç•kofa 1· akııt Haşnıetııımah. bu Uç ki-

Eski talebenin eylülün beşine kadar. velilerile beraber müracaat ederek kayıtlarını 
yenilem~leri laumdır. Eski ve yeni talebenın kayıtları hergün saat 10 -17 ye kadar yapılır. 

BüWnlemt""lere 27 ağustosta başlanacaktır. Yabancı dillere ilk sınıflardan ıtibareo 
başlanır. Son sınıfta fen şubesi de vardır. 

işbu inşaatın muhammen lıcc.lell 430.567.03 lıradaıı ibarettir. 
2 - Eksiltme evıakı 22 llra mukabilınde Suıncrbank l\luameliit şıı· 

lıcı;lnden alınabilit'. 

Ye Şeremetiyclc açtıf.-ı zaman her 1• şlyı ancak olum blrıbirıııdcn 11yır.:ı· 
kisi de bu işin çok mOşkul olclu~unu bılır ... 
soylcmişlel'dl. Fak:ıt ı•ctro. Polta~a- Şercmetı)'Cf atıldı· 
dan sonra dün~a~ ı r:örınuyordıı . - Ölüm lııle :scrı ınle benı <;ardan 

Talebe mektebin hususi otobüs ve o1omobllile evlerine nakledilir 

3 - Ek.,ıltme ıo ı-:y!UI 040 hırihine ınusndı( sıılı gilnü saat l(i d' 
J\nkarııılu Sümerbaıık Uınumı !ılUdürl!iğunde yapılacaktır. 

4 - l\luv:ıkkal teminat miktarı 21.333 liradır. 

- Ne? diyordu, Poltavıının knh· ayıramı,rncııktır . . 
rnmanlıırı, ııizlcr Turklt•ıle lıarlıet. Çar da coşmuştu lıcr ıkısını ku 
miye ccsaı·et yok mu!.. eakladı: 

Katerinıı hnk vcrmiştı: - KU\'Vl:'llerimiıi şımılı Turk'c 
- Petro, dh•ordıı. Hasımla ınıızın uı:cı ine toplıyulını 'r{11 klcri de. on 

en kuvvetlı!lilc boğazlıısmaclnn evvel ların mısaflri olıın Şnrli de bozırurır 
iyi düşünmiye nıcclıuruz, Her zafer uğıatıruık ve bu lwç·ık kralı yal:alıı 
bir insanı Demirbaş Şaı ı yapıyor- rıııtk mümkfııı olacaktıı ... 
muş ta farkında dcğıli:ı.. . O gece 1\!oskovııda harp şurası 

- Benim Demirbaştan farkım var toplandı. Katcrlnıı Çaı ın ynnınday
Katcrlna, o cvvclil atılır. sonra :ıt- dı. Guzel lıır zıya!ttter ı;onra, harı 
tığı adımları düzeltmiyc çalışırdı. planı. gece, geç vulctr kııdaı ~oru
Bcn evvela dilşünüyorum, sonra a. şiildil. Bir haftaya kadar. Petro, bu-
dım atıyorum. yük biı ordu ile volu c;ıkıyordu Kıı -

Mençlkof gülerek: zııkların da Rudarl.ı Lcınbcı olacıı· 
- llaşmctmeap •. Düşün cnız bu ğı ümlılı \•ardı Yıılırn: J>cı royu 1'a

ınrada Türklerle bir ınucadclelı hiç tııılar düı;ıündurli~o··. Totnı llnnının 
göze alır mıydınız? t~tnnbulda olu~u h:ızı dUşUncel<'r<' 

- Türkler bize dıılın evvel hücum sebep olurordu ... 
edecekler, Parllşııh benim, l'olonyıı~·a Hu sıı uda bulfııı A nııdolu lw\·lı•n . 
OgOstu tayin ettinniş olmamı haı- kenılilerlmı tuıılantı wl"i olornk ta· 
medememiş, o ıııelun Şurl de vııtd:ı yirı edilen ı-;l!l<ışchirde toplnıııyorlar· 
yiylp, içip yan geliyor. dı. Hunıeli ircını <la kU\'\'etlcrıle Edir 
ŞcrcmcUycf söze kıırışLı: rıcdc toıılanı)'<ırdu Hu s1rarl11 P.nltn 
- Kcşki yan gelse, her giiıı elin- cı MP1ımed Paşa. Uı;unru Ahmed t:ı 

d ki bir nvuç askerle talim ~·aıııyor, rnfıııdun hu:ıuı n ı..ul.ıul olunuvoı ' < 
manrvralıır idare cd:~or. kcııdı.ı;ıııc cSc•r:ısıl'<' lrnıılu ıkı Jııl"ııı 

P lro güldıi: 'c mrvıının1.1 bir mlirN"hC'r eınışır ' 
Şeremetl)ef, hatırlar mııun, bi?. bır nıficPvhcr tırl,f·~ lıendt ih nıı ht• 

de Preobrııyancsko'ıln böylr. çocuk )"ııruluyor, ldavine de• clki mücevher 
manevnlnn yapardık, Onluı ı dü- sorguç> t.ııkılıyordu, Pndişııh, Uul • 
şündJkçc şimdi gfilül orum. tacı l'ı1ehnwd Paşavıı oruyordu: 

- Fnkat Petro, oııluıforı hır l'ol- (Dr.vamı vaı) 

Davet 
Grılatuı;ımzıı J\lu.bıı İdare l/eyclın· 

t/f'Jl • 

Aşagıcln ı . ıınlt•rı yazılı ııporcula · 
, ırı p:ızıırtcsl giinlı saal 18 de Be • 
)·,,glund:ıkl nıı;ı kez lokallııdc hazı r 
hulunlılnhı rı clıcmnııv<'tle tcblıg olıı · 
nur 

O:;man. Adnan, FHuk. l\lus:ı. Eıı 
\er, C<>lal. Eşfak, Salahaddin, S:ı 
liın. Gündüz, Sukynııııı Cemil, J!-J. 
duri. Bedii, Barh:ıros, Salahaddin 
P.uda, Necdet. Nino, Hızır. Mehmet 
Yılmaz. Sacit. H!llil. l'\ecmı, TuluL. 
Hicri, Necdet, Liltfi. llulcnt. H fışim. 
Corci. Cemal, Fenıhan, Nuri, Abi~. 
l!ııslh, Danyal. Münc\·.11cr, Suııvi, 
f<'ıkrct. l u tnfn Gı.ivcrı. lhsnn Vural , 
Huı;;(•riıı Nevı.ııl Scı.eımrn . 

,-.Acele satıılık' 

• Sinema makinesi 
cPHİLİPS> mıırkll, qa9 mooc· 

lı. sc~ı. aeyyur, tki. Ilç ay ka· 
dnr kullanılnll~ ın'iceddct bir vn

ziyettedlr. 
Yedek lıiı takım Uimbalnrı 

da mevcuttur. Sirkeci Vezk 
iskelesi No. G, Anadolu tıCAret

hnneslne murııcnııt., Tel. : 20887 1 

UZAY GEOMETRİYİ AHLAMAK İCI., r B o R s A 
l\lntenuıtik mnallimlerıııuzrlcrı M. J•"uat A ~ıı ı iyazivc inı· 

·ı 1 1 lı . • 24 - 8 - 940 tı ıan arına ta c cnııı hazııfarınıasını lemin lçm 1arılııncı mıılemıı.· 

tik kitaplnrı &(iri i m1>ydana gctırmektedir. 

Th. 'Moı'cuı.:'•lan evv('ler tereli mı• cLLigı ( Cebiı i anlıımnk için) 
ve (Cebire devam için) kıtaplarındarı scırıra bu defa da (Uzay 

Geometriyi anJaınak için) kitabını tercüme dmi.,,tir. Her talebeye 
ve müsab:ıkalarn ha:ıırlanacak her ı:ence edınmrJeı inl tııvı;iye ede
riz. Fiyatı 100 kuruştur. 

.. ::a .. :mm ................................. llli 
Istanb ul Na fia Müdürlüğünden : 

10/9/9t0 salı C'fiııli saat 15 de l11tıınbul Nafia Mildurluğu J:~l..."Siltmıı 

~ Komisyonu odasında (1992.321 lira keşif bedelli i tanbul Halkalı Zinıal 
t mektebi tamıra\.ı at"ık eksiltmeye konulmuştur. 
( 

?ıfukavclc, eksiltme, bayındırlık i~leri genel, hususi ve fenni şartnıı

meleri, proje keşif hillii~asile buna müteferrl diğeı· evı ak dııirnsinde go· 
• ıiilccektlr. 

l\luvakkııt teminat ( 150) lıradıı·. 

iatckllleriıı en az biı· taahhütte ( 1500) füalık bu i~e benzcı· iş ynp
tıfına dair idarelerinden nlmı~ olduğu vesikalara istinaden lstanbul Vi
llyetine mfiıacaatle ekslltıne tarihinden 8 gün evvel alınını~ ehliyet ve 
940 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (7713) 

Zonguldak Defterdarlığından: 
ittihadı ?ılalldln Şirketinin hazineye olnn borcundan dolayı evvelce 

.> haczedilmiş olan Alacaağzı maden kömür ocağı harmanında stok ve beher 
tonu 350 kunı~ muhammen kıymetli 467 ton maden kömfirn nrtnamesi 
mucibince 28/8/940 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 den 16 ya 
kadaı Ereğli lahsllilt dıılrcsin<lc açık nrttırnın euretilc satılacağından 

, almak istiy<ınlel'in muhammen bedelin % yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçcııile muayyen ı;,-ün ve ııaatta gelip müzayedeye iotirnk eylemeleri Jii. 

" zumu ilıin olunur. (7790) 

Biiyük: caau• roman' - Tefrika No: 10 

SUSUN !/',. YERİN.KULAtf·VAR 
.............. ...., Nakleden: chı MiM ._.....,. ....... 

u - Elbet madam, nbahleyin baktı: 
ı ilk ioim, kendime bir kapı aramak - Ne yapalımi dedi, böyle fe 

" olacak. 18.ltetler herkesin ba ına ı:elebi -

Londr• 
Nevyork 
Parl• 
Mllaao 
Ceaen. 
Amıter. 
Beri in 
Brilluel 
Atlaa 
Sof ya 
Praı 
Madrit 
Vartova 
811dape,. 
Bllluet 
Belıırad 
Yokoha. 
Stokbol. 
Moıkova 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Fran.!.< 
100 L!.<et 
100 l•v· Fr. 
lQV Florla 
100 Raylfın. 
10() Belııa 
10'1 Drah•I 
100 Leva 
103 Cek Kr • 
101 Peçeta 
100 llotl 
11)() Penıti> 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 lı.eç kr. 
100 Ruble 

S,'24 
152,-

0,,97S 
1,621~ 

13,9l 

26.~32) 
0,62:'1 
3,17; 

31,137.> 
31 ,o97S 

ESHAM VE TAHVİLAT 

lt Banka11 aama 8,6 
Sivas • Erıı.ırum 3 19,94 

" " 5 19,94 
• ~ 6 20,07 

Erııani 19,39 
Merke'f Baııkaıı petln l 02,SO 
Türk Borcu 1 petl• 18,S') 

2 ,. 18,iS 
o:'. Tlca:et His•• ıeaedl 
~tertthl ~n 

!orsa harici altm fiyatla~) 
Hamlcllye, Retacit1• 
Kaha B•tlblı ilk 
Kilit• altıa ııra•ı 

Lira Kr. 
Tıicl 
17 00 
J 45 

geçen hadiseler nazarımda can -
landı. 

Göz yaşlarım, gözlerimden ya
naklarıma taşmıı .•• Madam yanı
ma sokuldu: 

- Bütün ı:ztırabınızın sebebini 
çok iyi anlıyorum, dedi .• yavrum, 
memleket ~ir inkılap geçiriyor, 
bu inlullba uymıyanlar elbet, a• 
tada yanıp tutuşurlar. 

A.. a ..• Kadın bir nazist aibi 
konuıuyordu: 

l 
- SoyununuJ:... lir. Müteenir olmayın. - 1nkı)ipla bizim alakamız 
Artık benim için işe ba~lamak Ben devam ettim: nedir, Madam~ dedim, biz niha-

lbundı. Pardeıümü sırtımdan at- _ Ne iyi idik madam, babam yet bir birahane iıletiyoruz. 
t M d in ellerl.ne sarıldım Kadın bana izaha çalı•tı: ı ım. a am : aüzel bir birahAne i§letiyordu. v 

N · d O h il - Siz vatandaı. Alman de • -- c iyi ınsnnsınız, ma am, rta a i bir insanın malik ola • 
Cledim. Yold sizleri tavsiye eden bileceği hertürlü rahata sahiptik. ğil miainiz > Bu topraklar üzerin-
i. k d h kk de çalışıp ya~adıktan sonra, inkı-'!J.admın yerden cöie a 1!! a ı Benim gözlerim dolmu,.tu. Ha-

v laptan bize ne. nasıl dersiniz) Al-
\rarmıı. Nuilerin kalbimde aç - kikaten babamın memleketi ter· manya uyanıyor, zincirlerini kırı-
tJklan yaraya. ilk merhemi siz l.::cderck Bulgariııtann taşınma - yor ... 

~düntiz. ~ J.!1 f&U ~manlarda cckti~~:ttı!Frt~iiF'~· .... ·~--
ı\ u taş ta. ...... ,..-...... !r"ifa.AJ> 

lstanhul Erkek Oğretmen Okulu Direktörlüğünden: 
Miktrırı 

Cmsı .1zı Çoğu Bedeli 1'ıılııı ı 1'eıninrıtı 
Ekmek 25000 32000 10.25 3177.50 2ll9 

~K~o~k~~~~~~~60~to_n'--~8~0~t~on:..:_~~2~5~50_.o_o~~-2-04_0~-·~~ı-5_3~-
U n 1600 2000 17 340 ) 
Makurrıa 200 800 25 76 ) :ırı .G3 . Şehriye 100 l&O 25 37.50) 
l_r_m_ik______.~~1~0~0~~~1~5~0~~~-=1~5~~~-=22~.~50::...!...)~~~~ 
Ueyaz peynir 400 700 50 360 ) 
JC.ışııı ____ _ _!O~ 300 65 195 ) 

Kuru sovarı 1500 2000 7.50 
Pntntes 800 1000 8.50 - ----- 10000 adet lGOOO adet Yuınıırta 

Baş patlıcan Jf!OO 
OrUı patlıcan. ır.oo 
Taze lıakla dz. > 300 
Yerli bakla 400 
Kabak cİ:ı:min 300 
Kabak yerli 800 
lç araka 200 
Kırmızı bnrbunya 200 
Yeşil barbuny• 500 
Tt17.C ~ıılı 300 
Aysekndm faiul. 900 
Kıı- domnte.-.l 800 
Dolmnlık dornateıı 800 
Dolnıalık blber 800 
Taze bamya 200 
Tııze sovan !:00 
Maydanoz IOOO 
Dereotu 100 
l,unon 2500 
Semizotu ıtOO 
Ispanak 1 r;oo 
Pıra!la 1500 
Lahana 1600 
Havuç 300 
Kök kerniı: 300 
Taze yaprak 100 
Yeşil ,..alata 600 
Karnabahar r;oo 
Baş enginar 400 

~000 
2000 
500 
600 
500 

1000 
300 
300 
'700 
600 

1000 
1000 
600 
[jQO 

801.1 
300 

1600 
200 

.. ooo 
500 

2000 
2000 
2000 

500 
CiOO 
150 
700 
GOO 
600 

200 

3.50 
2.50 

13 
6 

16 
6 

19 
12.60 
10 
10 
12 

8 
7.60 
8 

13 
l 
1 
J 
8 
6 
7 
6 
ıs 
6 
8 

10 
1.fiO 

15 
7 

ıso 
85 

) 

) 

70 ) 
60 ) 
65 ) 
25 ) 
76 ) 
60 ) 
41) ) 
87.50) 
'iO ) 
~o > 

120 ) 
60 ) 
36 ) 
(() ) 
39 ) 
! ) 

16 ) 
2 ) 

120 ) 
30 ) 

150 ) 
120 ) 
101) ) 
ao ) 
4(} ) 
15 ) 
10 lil) ) 
90 ) 
:ıs > 

40.88 

16.63 

22.ı;o 

1 IU.40 

Mektebimizin yukarda a~arı. yazılı .~iyecek ve yakacak ıhtıyacı 
S0/\'11/940 ve 9/VIU/940 tarılılcrnıde eksıltnıeyt. konularak iııtckll çık· 
madığınrlan g't!çen ilim ve ekıııltnıcler feshedlleı ek ycıııden konulıın he· 
ctellerle ckeiltme ve ihnle~i :l0/\'111/940 cuma günü snat 14.30 dıı Be· 
yoğlunda Useieı- l\!uhasebecıllğıııde yapılacaktır. Tııliplcrin mezkıir gün 
ve s~ınttc teminat mektup ve~:ı nıakbuzlarıle komisyona mOra<'aatları 
ılan c,lunur. <7273) 

1 Devlet Denıiryolla:;l ilanları 1 
Eskişchır dcpvauııa bir sene zarfında gelecek olan takriben 30.000 

ton kömüı ün vagonlıırdıuı yere bo~altılması ve ayni ı;ıiktaı- kcimürıin 
yerden makıne ve icalıın~a vagonlu~ )-~k~emıı işinin kapalı ıarf usulile 
:H/8/940 tarihine ınü~adıf cumarteaı gunu unt 11 de H. Pııııa gaı lıi. 
nuı dnhilinde ı ıncı işletmP komisyonu tarafıııdan ihale~i yapılacaktır. 

Muhammen bedel bir ton . kömürün vagondan yere imllrllnıesi Hl 
kuruştur. Rlr .ton kllmOrOn yerden makıne veya vagona yüklctilme"I 
için idare elle mütchıırrilc: vinç tabılıı ettiği takdirde 15. elektrikle nıü· 
teharrik \•inç verdiği zaman 10 ve tahmil içiıı idıı.rc:mlz hiçbiı vesait 
vermediği tnkdırde 20 kuruştur. 

Ekslltmc~-e girmek lstlr~nlerin .kanu.nun tayin etti~i ve ııik ve 675 lı
ralık muvakkat temlnatlarıle blrlıktc ıhale günu teklif mektuplarını 
ııaat 10 a kadar komiııyona vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mukavelename projelerı komiı:yon ve J•:sl<ı. 
ııehir deposu tarnfındnn varll!ız olarak verilir. (71::1) 

Sahibi: Z. T. EBÜZZIYA Noıriyat Müdurü C. BABAN 

BasıldıOı yer: MATBAAI EBÜZZIYA 

6 - İstckUleı tcl:lif l'vı·ııkı meyanına şimdiye kndar ynpmış olduk· 
lnrı lıu kııbil l~lerc, bunlıırııı becltıllıırine, firmnııııı teknik teşkilutınıtı 
kimlerden te~ckkul cttığine ve hangi bankalarla muamelede lıulunduk· 
lnrınn dair vesikaları koyacnklardır. 

G - Tcklıf nıcl:tuıılnrını havi <tarnur kapalı olarak ihale günü sn•t 

15 c kadar makbuz nıukulıiliııde Ankaı ııd:ı Sumerbank l\lulıııbcrnt :Mü· 
dOrlüğOnc le lım edilecektir. 

7 - Postn ılı: gönderilecek tekliflcı ıııha!lct ihııle saatinden bir sa•t 
~vvcllııc kadaı· ı.:elmi~ ve zarfın kununi şekilde kapatılmış olma ı lazııu· 

dır. 

Po<:tada viı.ki olabilecek gecikmeler nazarı itibara almmıyacaktır. 
8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (7827/4982) 

Traş bı~aklarının satışı --~ı 
% 50 ye düşmü~tür. .. 

Çünkü: 

POKER TRAS BIÇAKLARI 
ile evvelce 10 defa tra, olunabil!rken ıon tekemmülü saye~ 

1 sinde şimdi rahat rahat 20 defa traş olmak kabil oluyor. ....................................... 
Tokat Defterdarlığından : 

lha. 1\. Adet Fi. C i N S J 

40 00 4 

11 00 11 
1 00 2 

40 00 5 

00 20 1 
1 50 

00 2~. 00 

GO 00 
6 00 
2 00 

80 00 
12 00 
4 00 

4 00 
8 00 
s 00 
6 00 
6 00 
1 GO 

60 00 

150 00 
5 00 

25 00 
4 00 
1 00 

l 

1 
1 
4 

3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

1 

6 

.. 
1 

1 

1 

5f9 'lf. S'l 

10 00 Büyuk un eJeıd için dolaplıırile . 
1 00 Tahta kaplık 

00 50 Seı pin 
8 00 Yatar maz11 ( Knsıı:ıklr.ıı ı ve demir dişlileri 

uzerınde) 

00 50 Yıkama dolabı 

J liO Çırpırtıııa kolu 
Yıkama kalıplıuı (Miklaı ı ~11yriıııu0&yyeıı) 
hesabıle lıcpsiııe toptan 

60 00 Toz eleii 
5 00 Çırpırtma sandığı ile l>eraber 
2 00 Ta~ kaldırma nğııcı 

20 00 S:ıç su borusu 
4 00 • lehlep eleğı 

2 00 F.lek dişli<si 

4 00 Eleğin un çıkarması tçıplakl 

8 00 1'orpin 
ı 50 Ta.ş kasnağı ( eııç > 
G 00 Taş (çakmak) 
5 00 Taş (karr.ı l 
ı 60 Un eleği dolııbı 

1 2 ! 
Çini bankosu, Çini tcıpu, Çini yemliği, Çinl 

bli~ ilk dişlhıi, Çini silindiri. 

6 
25 

' 1 

l'ekiiıı .. 

1 1 
Çizgili pcngoı;u l ; Çizgili topu 2, Çiı.gili 
yemliği yıkama sobası ve ditliııi 

Tırı ~·ol 

1'nşın dişlisi mazu üzerinde 
Yıknmn kazıını alt kısmı 

1 LAN 
Yukarıda cins ve miktal'larilc kıymeti mulıammeneleri yazılı fnlıl'llcll 

olüt "e edevatı 23/8/~HO tarihinden itibaren 20 gOn müddetle müzaye
deye çıknrılmıştır. Talip olanların ı 1/9/040 çarşamba günü snat 15 de 
Tokat Dcfterdarlığınila müteşekkil satı~ komi yonuna müıııcaatlan lti• 
zıııııu iliiıı olunur. (7791) 

Madam, tahmin hilafına koyu 1 Şimdi arkasından gitmek, bu j dasının önünden geçen koridorda 
bir ~azi gibi konu!uyordu. muhaver~miz üzerine kadında ha- ortalığı ııeçtirecck kadu, hafif 

Kımseye fenalıgım dokunrnı- ıııl olan ıntıbaın kocasına nasıl j · b" 1 d 

Kirallk Müstakil Ev 
Hııydnı·pıışn Maltepesinde Feyzul· 

lahefendi caddeainde eski as yeni 60 
nunıııralı ev kh alıktır. Görmek lçtrı 
iı;indckllere, görüşmek için, 2uoı 
Tel. No. da Hüanü Akkoyunluya ntii· 
ı·acaat. 

K mavı ır ampu yanıyor u. 
yacağından memnun oldum. a- aksedeceğini tetkik etmek lazım- A ki b k 
dm hakkında kanaatimi takviye dı. ya arımın ucu~a asa~a ve 

t k · t d. D nefes almaktan bıle çekınerek 
e me 19 e ım: • b k ı§arıda aya.k sesi keıilınce, yatak odalarının kapısının önüne 

- Demek madam, cız u a- kalın halılarla dö"enmi• korido- ]d" 
d · • · k 1 dan ı ~ ..,. ge ıın. ar ıyı ınsan en. on ar 11 nız ra fırladım. . . . 
hal .. dedim. Jçerıden hıçbır: !ea duyıılmu -

Madam üldü: Yukarı ~ı.karke~ yala~ odala - yordu. Bir aralık kapıya doğru 
Al g 1 J imdi H't rının hangı~ı olduguna dıkkat et- birisi yürüdü Yürüyfüünden bu-

- man ° up a f . Aı - miştim. Bir merdiven a a ·ıva or- ·· ·· · - • · 
ler taraftarı olmamanın ımkanı t ._ . . . ş g · ' nun mosyo oldugunu tahmın et· 

'- d d" \' •ıA t a 11-ata ınmek ıcap edıyordu. An- tim bereket dışarı çıkmadı Ben var mı 11-ızım, e ı. e ı ave e • k b k k . .. . • , . 
ti: cad, bu. ·o~f o~a zedııp;ın dobşenkmış 1 hemen ayakkaplarımı çıkardım, 

Y 1 b·ı k" ·ı ev e ır çı t ınsan an, u arı ve koridorda duvara d"'yalı bı"r _ anız !fUnu ı ı, nazı er k . d b k k' · .. 
öyle fena adamlır değillerdir. Ni- d?ca. an aş d~"f ı~ııenı~.mcvEu· palmiyenin arkasına gizlendim. 
hayet memleket için çalışıyorlar. ıhyct'.ne t~~~ u .eb. ebınc ıın. :.v, Elektrikler yanmadıkça oradan 

O 1 d . I d ,_ ) ta ının ettıgım gı ı o,tuysa ra- gözükmezdim 
n ar a ınsan, on ar a .ata p ta- h t d 1 b"I· d" y k h" · 

şıyor. Yalnız, gayelerine vnrmak 
8 ~ 0 a~a 1 ır ım .' k 0

1 
• ızk A}'ak sesi kapıya yaklaotı. k.apı 

için istemiyerck. de olsa biraz ıid- ~ht~ çı. 1 .uşak varsa ~'a 8 anmn aralandı. Von Schleicher'in yeğe. 
d k il 1 k d ı ımıı ı ço tu. • d k ö ·· d · et u anıyor ıır, o a nr... . nı aşarı çı tı. num en gcçtı, ve 

Önüme b~tım. sırtımdan blu- Fakat, ne olursa olsun, vazıfe- ileride hnlfı olduğunu tahmin cttİ· 
rıkATnı nıi 'apmalıvdıın. Koridorlar ka _ I • • · • ,.. · · · 

Ağuatos Pazar 

15S9 H. 
Recep 

:lO 

Gün: 238 
25 

1356 
R•• f 

Atı.ııto• 
il 

Hızır: 112 

Valtitl.r 
Ezaıı1 Vaaatl 
S. D. S. D. ·-------·---GDnef (Yanold) 

Ôll• 
lklDdl 

21 


