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Qdun kömü ünün tek elden satışı diişünülüyor 
Yugo•lavya, 
Yunanistan 
ve İtalya .. 
Romanyadaki protesto nü
mayişlerinin bir milli mu
kavemet mahiyetini alması 
çok şüphelidir. Yugoslavya 
ve Yunanistanın herhangi 
bir parçalanma teklifine 
karşı silahla mukabelede 
bulunmaları ümit edilebilir. 

Yazan: ETE. t İZZET BENİCE 

Daha bir gün sonra Jl.lacar ordu
su kt uüi~inc vc1ilen Transilvan
l u:, ı ışgale başlıyor. Viyana kon
i~ran.c;uıın ve Transilvanyanın ia
Ucsinin ltun1en ınilletinin umumi 
•aliarmda gerek iktidar mevkii, 
ı:erek totalit<rl<rin adaletsiz ha -
kt.:rnliği aleyhine n.t.;,ı[i bir cere
l'aıı uyandırdığı anlaşılıyor. 
. - Kan dökmeden yaşıyoruz. İs

tıkl.iıtim ;zi muhafaza edebiliyo -
•uz. Geriye kalan mülki tamami
~•tintiz emniyet altındadır. İstik-

a! "İne Rumen devletinin büyü
nıesine yardımcı olabilir •.. 

1
• Diyen tez balkı ikna yerine bi
akis hiddet ye galeyana sevket

"'"lir. ihtimal Besarabya ve 
Dobrice ibtilılflaruu hallettikten, 
j0 nra Romanya hakem kararı ta
ep etmek yerine milli bir muka
"•ınetle dayanmak yoluna gitmiş 
ve bundan da harp çıkmış olsay
dı, Rumen milleti böyle bir harp
ten çek.inmiyecek ve meşru hak
kına güvenerek canla başla çarpı
~acak ve her Rumen kanını bey-
. Ude vere akıtmış olmadığm.ıı 
ınanmış olarak ölecekti. Hatta, 
llobrice ibtihirının hallinden son
ra .da h;:rkesin beklediği ve um
:~gu böyle bir tutumdu. Fakat, 

•diseler ve vakıalar bunun ta
llıaınen aksini ortaya koydu. 

lltaabaza, davanın şu veya bu 
şe~ilde halledilmiş bulunması bizi 
•la~adar etmiyeceği kadar varılan 
:~lıcenin taraflar için hayırlı ve 
.Kurlu olmasını dilemek de ye -

•ınde olur. Ancak üzerinde dur -
llıak istediğimiz nokta Roman -
Yadaki protesto nümayişlerinin 
••.tık faydasız ve işin işten geç
!"•• bulundu~nu söylemekten 
~.arettir. Olsa olsa bu nümayişler 
d •Yana konferansının kararların-
? Rumen milletinin umumi tas. 

Vıb· · ının mevcut olmadığını izlıara 
"~s!le verir, o kadar. Daha ileriye 
ıtıdılınesi ve batta bu gidişe diğer 
~arici tesirlerin karışması sadece 
lı 0ınanyanın işgaline kapı açar ki, 

U da herhalde cenubu şarki Av
~""asındaki vaziyeti daha ziyade 
utandırmış olur. 

1ı 'l'ransilvanyanın Jl.lacaristana il
i •kını bir emrivaki olarak müta
bea eyledikten sonra Balkanlarda 
Un~an bö~le iphamı davet eden \·a . ., 
. zıvet olarak sadece Yugoslavya 
Ş~ Yunanistanın vaziyeti vardır. 

11lldi,-e kadar harp yalnız Al -
~anvanın menfaatlerini tabak -
h Uk .. ettirmeye yaramıştır. İtalya 

enuz hiçbir eye sahip olma -
llııhstır . Binaenaleyh bundan böyle 
•a l ı. ne~·e tahanın çıkması ve 
~•nd· d ı emellerini Alman~·anın yar. 
1ı ıınına ""Üvencrck peyderpey ta
nıak~uk sabasına çıkartmak iste
d ~s.ı Ümit edilebilir. Hele Afrika
\·: <ı .1ı•.~P .. çetinleştikçe ve Alman-

huyudukçe ltalyan halkının: 
l - Biz he yapıyoruz, hangi ka
J~nç mukabilinde harbe girmiş bu-

nuyoruz?. 

1t ~eınesi ihtimalini önlemek için 
lı 8 Yan iktidarınm kıştan ovvel 
ı.:zı ınuvaffak.iyetler imkfi.nına 
lıü;.u mak istemesi ihtimali bütün 
ita ~n artmaktadır. İtalyanın BaL 
y n ardaki ihtir&S1 ma!Uındur. 
tıı Ugoslavyawn cenubunu ve Dal
Ilı auva sahillerinin tamamını, •il\: . Yunanistaw ve Korfoyu, 
na rıyat~ kıyılarını en başta Ar
tlı ~Utlugun şahsında kendisine 
ı.! ~tınek istiyor. Romanyadaki 
tıı a hareketlerinin tamamlan -
el~sını, normal vaziyetin avdet 
\oa enıesini müteakip Yugoslav -
nıanın da bir konieransa çağırıl -
de sh \'e kendisine bazı teklifler • 
llıı uıu~ııılması ihtimali varittir. 
l\.,.

11 
teklıfler: Ağlcbi ihtimal eski 

llta ~t~rva in1paratorluğuna ait 
ilik z~nın Alman~·aya, .ISi ten Sel5-
•1an e :\lana tır hududuna kadar 
tıavu ce~up Yugoslavyasının Ar• 
tin; Uuga ve Dalmaçya ahille • 

11 Italyaya terki \"C 19H hu -
< Deı•amı 3 üncu sal ifcde ) 

FRANSIZLAR 
ALSASTAN 

ÇIKARILIYOR 
Alsas sivil idare şefinin 

beyanatı 
Berlin 3 (A.A.)- D. N. B. bil

diriyor: Alsasta sivil .idare şefi 
Gauleiter. Robert Wagner, Fölki
şer Beobahter gazetesi muhabiri
ne verdiği bir beyanatta sözde 
mevcut Alsas meselesinden bah
sederek ezcümle demiştir ki: 

cBöyle bir mesele mevcut de. 
i(ildir. Bu meseleyi cebirle Fran
sa yaratmıştır. Komşu memle -
ketle sıkı surette bağlı bulunan Al
sas halkı Fransaya karşı tedafüi 
mücadelede bulunmayı asırlar -
danberi kendisine tarihi bir va
zife bilmiştir. Umumi harpten 
sonra nefyedilen ve yahut hic

ret eden on binlerce Alsaslı şimdi 
vatanlarına dönebileceklerdir. 
Diğer taraftan 1871 de zaaf ne. 

tieesi olarak geri bırakılmış olan 
tasf;.·--·' yapmak lazımdır. Etnik 

( Devamı 3 üncü sahifede ) 
--- -----

EN SON -
DAKiKA -----·'-İHTİLAL 
HAREKETİ 
GENİŞLİYOR 
T ransilvanyalı askerler 
mevzilerini bırakmak 

istemiyorlar 
Bükreş 3 (A.A.)- Röyter: Dün 

öğleden sonra Brasovada bir mey
danda 6000 Transilvanyalı Rumen 
tonlanrruştır. Halit, bir papazın 
liderliğinde belediye binası önün. 
de bir karış Transilvanya arazisini 
bile Macaristana terketmcmek için • 
and içmiştir. 

Brasov Alman Sakson ekalli -
yetinin merkezi olduğu için bu 
tezahür ayrı bir ehen1miyet al -

(Devamı 3 üncü sahifede) 

KAT'I HESAP J , 

SAATi 
YAKLAŞIYOR 
Polonya daima Alman 

topragı kalacak 
Katovitz 3 (A.A.)- D. N. B. bil

diriyor: Alman Propaganda Nazırı 
Dr. Göbels, dün Katovltze ı:elmiş 
ve şarki yukarı Silezyanın kurtu
luşunun yıldönümü münasebetile 
tertip edilen büyük bir mitin&de 
nutuk söylemiştir. Dr. Göbels, bun
dan bir sene evvel 1918 galiple -
rinin koyduğu hudut taşlarının Al
man ordusu tarafından kırıldıltı 
zamanki hadiseleri hatırlatmış ve 
demiştir ki: 

Londra orduları tarafından Po. 
lonyada körüklenen yangın 18 gün 
içinde söndürüjmiiştür. İngill~ 
p!anı suya düşmüştür. Çünkü 
Führer, aylardanberi İnıriltere ta
rııhndan kendisine karşı müına -
~aat edilen Sovyetler BirHği ile ıki 
memleketin hayati menfaatlerine 
tefabuk eden bir pakt akdeylemiş· 

(Devamı 3 üncü s~hilede) Şimdiye kadar Transilvanya budu duoda, telörgiileri arkasında bey hu de beklemiş olan Rumen nöbetçileri 

~11LLi ŞEF Kömürcü dükkin-~a~alle hekçile-
rının maaşlarını 

Tev ifhanede bir 
moda: Çıplaklık! Dün akşam Dolmabah

çeyi şereflendirdiler 
Milli Şef İsmet İnönü dün ak

,am saat 16 da Florya deniz köş
künden otomobille hareket ede
rek Dolmabahçe sarayını şereflen
dlrmişlerdir. Milli Şefimizin bir 
nıüddet sarayda ikamet edecek -
!eri tahmin olunmaktadır. 

Milli Şefin gençliğe itimadı 
Gençlik kliip terinin 30 a~stos 

zafer bayramında açılışı münase
betile, beden terbiyesi eenel di -
rektörü General Cemil Taner Mil
li Şefimize, Başvekilimize, Parti 
Genel Sekreterine telgraflar çek
mişti. 

Milli Şef İsmet İnönü aldığı bu 
telgrafa aşağıdaki cevabı gönder
mişlerdir: 

cBeden terbiyesi mükellefiye -
tinin muvaffakiyetle tatbika baş
landığını bildiren telgrafınızı 
memnun olarak aldım. Gençlik 
teşkilatının çalışmasını dikkatle 
takip ediyorum. Gençlerimizin a-

( Devamı 3 üncü salııfede) 

ları kaldırılıyor mu hükumet verecek 

Odun kömürü 
Etibanka 

satışlarının da 
devri isteniyor 

<;ehrimizde maden kömürü sa
tışları gibi ,odun kömürü Ht~la
rının da tek elden, yani Etibank 
tarafıııdan idare olwıması için be
lediye iktısat müdürlüğünce ala
kadarlara bir teklifte bulunula -
cağı öğrenilmiştir. 

Buna sebep, hem fiatları tan -
zim etmek ve hem de kömür is
tihsal eden köylüleri korumaktır. 
Çünkü vapılan tetkiklerde kömür 
isinin 1 - 2 toptancı ve mutavassıt 
elinde bulunduğu ve bunların kö
n1iir yapan fakir köylülere avans 
para dağıtıp bilahare pek ucuza 
kömür alarak pahalıya sattıkları 
anlasılmaktadır. Mahrukot politi
kamızın başarılması Etibanka bı
rakılmış olduğundan, ever beledi-

venin fikri kabul olunursa, Eti • 
b~nk odun kömürü yapanlara kre
di açacak ve bilahare bu kömür
leri •ebrimize &etirerek hem ken
di aça.ağı depolarda satacak ve 
hem de perakende satış yapan 
ser t ve mahalle kömürcüler ine 
muayyen bir kar nisbeti bırakarak 
satmak için köınür verecektir. 
İJeride de iptidai ve yangın lehli. 

kesi çok olan mahalle kömürcü -
leri neyderpey kaldırılarak bun -
!arın yerine modern satış depoları 
açılacaktır. 

r.etediye iktışat müdürliiğünün 
odun kömürü hakkındaki bu ra -
poru henüz bitmediğinden fiat 
murakabe komisyonu dün kömür 
işini görüşememiştir. Perşembe 
günkü toplantıda görüşecektir. 

12 yaşında çocuk 

Halktan para toplamak Eroin, esrarın tevkifhaneye kati yen 
usiJlü kaldırılıyor k . . . 

Dahiliye Vekaleti, mahalle bek- 50 ulmamaSJ JÇJD tedbır alınıyor 
çilerinin maaşlarını halktan top
laması gibi, modern bir devlet 
çercevesine sığmıyan bu eski usu
lü kaldırmak maksadile tetkik -
!erde bulunmaktadır. Halktan pa
ra toplamak usulü kaldırılacak ve 

tetkiklerden sonra, bekçilerin ma
aşları müvazenei umunıiycden ve
rilecektir. 

İpekli kumaş 
ve zehir 

kacakcıları • • 

Geren hafta şehrimiz tevkifha
nesinde bir cinavet i•leyerek ka
palı carsı cinayetinin faili kör 
Şükrüyü, para vadile vuran sabı
kalı hırsızlardan Recebin mahke
mede verdii(i sayanı dikkat ifade 
üzerine tevkifhanede evvelki ak
sam iıni ve umumi bir araştırma 
yapılmıştır. 

İddiaya ııöre bazı mahkumlar 

her nasılsa bu araştırmadan varım 
saat evvel haberdar olmuşlar ve 
dolavısile bir şey ele ııecirilcme
mistir. 
Diğer taraftan yine yapılan ih

bar ve iddialara ııöre son zaman
larda ııizlice tevkifhaneye eroin v 
esrar sokulması artmış, icerideki 
eroin ve esrar müptetası mevkuf 

(Devamı 3 üncü sahifede.) 

Mebuslarımızın Parti Uludağda 
dünkü, bu günkü modern bir otel 

tetkikleri yaptıracak 
Gümrük 
murları 

mu haf aza me-
5 kişi yakaladı 1 Silivri halkı tel buhra

nından şikayet etti 
Evvelki gün bir hey'et 
bunun yerini tesbit etti Gümri!k rnuihafaza memılrları 

dün akşam Toros ekspresinden (Yausı 3 üncü sahlfedo) (Yaaısı S ilncü sahifede) 
Muhtekir bir ev 

sahibi kadın 
Kirayı 3 lira arttırdı- 1 arkadaşını vurdu 
ğından muhakemeye 

verildi Ormanda bir ceset bulundu, bir amele pathyan 

çıkan İbrahim isminde birinin va
zivetinden süphelenmisler ve es
·yası ile üzerini aradıkları zaman 
40 kilo kaçak ipekli kumaş ele ııe
çirmişlerdir. İbrahim mahkemeye 
verilmiştir. 

lngilterenin müdafaası 
hava mücadelesi son -derece şid- ,.. 

İngiltere ile Almanya ara•ında ı ı 

detleumi~ bulunmaktadır. Üç haf. 1 

Kira ihtikarı yapmak suçile :n.il- karpitle yaralandı, öldüren tekme 
li korunma kanununa ııöre .müd
deiumumili~c Yerilenlerin sayısı 
çoğalmaktadır. Dün de Brodino 
Vodonevic isminde Yuııoslavyalı 
bir kadın avni sucla aslivc 7 inci 
ceza mahkemesine verilmi:;tir. Bu 1 

kadın Fındıklıdaki evinın kirasını 
16 liradan 19 lıraya çıkararak Os
manlı bankası memurlarından bi
rine vermiştir. Müddeiuıınumi suç
lu kadının cezalandırılmasını iste
miş ve muhakeme karara kalmış

Galata rıhtımında şüp!:e:. i bir 
vazivctıe dolasan Osman Yılmaz 
ve Recep isminde iki kisi de es
rarlı sigara içerlerken tutu lrr.us
Jardır. Yine Galatada sabıkalı e
rc.ncılcrden Havdar da gümrük 
muhafaza mcrr.uı !arı tarafından 
20 ı.:ra:n eroınle yakalanmıı;tır. 

Mc'ımet ismııidc birinin e\"İnde 

a.rnma yapan ayni teşkilat men - 1 
sup! rı il bin 700 çakmak tası bul
m1..1ş!nr "·c suçluyu asliye 5 inci 
c~ ... :ı n1t.ı,kı Tcc:Jne vermişlerdir. 

tır. 

Maarif Vekili dün gece 
geldi 

~aarif Vekili Hasan Ali Yücel, 
dün ııece Bandırma volile İ2llllir
den sehrimize ııelmiş ve Park o
tele inmiştir, 

Kır<ebir mıntakasında teftişle
rine devam eden Ziraat Vekili 
Muhlis Erkmen Mucur ve Bozte
pede calışan harman makineleri
nin faaliyetini tetkik cttıktcn son
ra Kırsehıre donrr. ü, ve oradan 
Yozııada hareket etmıstır. 

Üsküdar c za 
evinde kanlı bir 

vak'a oldu 
(l"a.z 1 a üntü. sabifrde) 

Bevazıtta Kalenderhane mek- 1 

tep sokağında 1 numarada oturan 
Hasan oi\"lu 13 yaşında Remzi, Hor
hor caddesi Cıngıraklıbostanda o. 
turan 12 ya~ında Mustafa tara -
fından kunduracı bıçağile, bir kav
ga yüzünden muhtelif V!' !erin ~ 
den ve bacağından vurulup yara
lanmıştır. Yaşı küçük, marifeti 
lbiiv!ik carib l akalannw;. yaralı 
tedavi altına alınmıştır. 

Halıcıoğlunda Turşucu soka -
ğında oturan amele Yusuf oğlu 
İrfanın elinde bulunan karpit lam
bası birden patlıyarak yüzünden 
ve başından ağır surette yaralan. 
rrus ve Beyoğlu hastanesine kal
dırılmıştır. 

Şilenin Kızılcaköy civarındaki 
ormanlarda viicudü bıçakla delik 

YAGMUR BU 

• 

deşik olunmuş bir erkcK cesedi 
buhııımuştur. Buram Tevfik is -
nıinde bir köylü oldui;u ve ayni 
köyden Ali oğlu Ahmet ta,:.fın
dan öldi:rüldüğii anlaşılmıs 'e 
Ahmet jar.darınalar tarnfıııüan 
yakalanmıştır. 

1 ... AŞINDA BİLEZİK HIRSIZI 
Vitali isminde 8 yaşında bir ço

cuk Beyoğhıııda Çoroz ismind<' bir 
kızın bileziğini ç:ılmış YC ~atarken 
yakalanmıştır. 

ADAM ÖLDÜREN TEKME 
Küçükçekınecede Ali ve Ah -

nıet isimlerinde iki arabacı bir yük
taşıma yüzünden kavga etmiş -
terdir. Ali bir tekme atıp arkada
şını öldiirmiiştür. Ahmedin cese. 
di morga kaldırılını~ ve Ali yaka
lanmıştır. 

SABAH DiNDİ 

• 
iZ 

·l 

, M~j!~y~!;.'.!.:~~?ü' 1 

tertip ikinci çekilişine ait 1 • 
tam biletll"r (2) ve yarım 
biletler (1) liraye ııstıl- 'ı 
maktadır. 

Bu Piyango 7 eylülde 1 

iz mir Ent( rnasyonal 
Fuarında çekilecektir. 
(E:n hiiJ i.:k ·' ramiye olan 
40.000 lirayı belki de 

birinci ç«"kilişt,.n itibaren 
tııkip <'ttiğiniz biletin nu
marası kazanacaktır.) 

Biletlerinizi şimdiden 
değiştiriniz. 

Meriç ve Tunca nehirleri taştı, birçok yerlerde 
hasarat oldu, şehrimizde 1:- -.:ı semtleri su bastı! 

(Yazısı 3 üncü sahifede) ~ı===========' 

ta biHifasıla geceli gündüzlü de -
\ 1am eden bu akınlara karşı, İnıi
liz müdafaası her gün biraz daha 
lcm·vctlcnmektedir. Bu resim. 
Maus sahillerinde dolaşan sel·pr 
bir dafi topu göstermektedir. 

Adedi mütemadiyen artmakta ' 
olan bu seyyar toplar İngiliz sa
hillerinde ve iç taraflarda mlite • 
ınadh·en dolaşmakta ve hücum e-
dilen tehlikeli mıntakal ıra sür 
le yetişmektedir 
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seyyar 
esna 

I~ "'2. Kadın 
. ~muallimler 

70 Kl'Rll!':A 

BİR K.ATIVE 
Bir muharrir arkada.s, Taksim 

bel:-diy e g3z iı>1sunda, bir fincan 
k:ı.hvenin 70 kuruşa içildiğinden 
sıkayet ediyor ve bu k.:.dar yüksek 
ücreti ktanbulda verebılecek, a
caba kaç kişi bulunduf!ımu me -
rakla ııoruyor. Bu arkadaşa naza
ran, Taksun bahçesinin hat tari
fesinı yeniden tanzim etmek la
zımdır. 

Bizim hatırladığıımıza göre, Tak
sim ı:ıazinosu esasen lüks sın ıfa 
dahildir. Ve bu sınıftan olan ga
zinolarda bir fincan kahve çalgılı 
zamanlarda ancak 50 kuruşa veri
lebilir. Aradaki 20 k~ fa?lk ne 
olaoak, dıyeceksiniz?. Fakat, unu
tuvorsunuz ki, Taksim l(a2ino -
sunda ayrıca artistlerin numara
lan da var. 

Binaenalevh 20 kuruş da, göbek 
abma payı olmak lazım. 

YE.'İ YÜK 

TRA.'\tV AYLARI 

Gazeteler haber veriyor: İstan
bul traınvav idaresi, sabah ve ak
şam.arı, e' !erin eşyasını taşıyan, 
hususi yü.k servisleri ihdas edi
yormuş!. Bu havadise en çok se
vinen, taşınacak yükü olan insan
lar değil, oabab ve akııarn, erken 
yolculuk eden vatandaşlar olınak 
lazım. 

Çünkü, kuvvetle tahmin ecli -
yorum ki, yük tramvaylarında se
yahat, yolcu tramvaylarında se -
yahatten daha rahat ve konforlu 
olacaktır. Mesela, bir yatak den
ırinin üstüne kurulmussunuz, si
ı<arayı tellcndir1Iı4siniz. Oh!. Yol
cu arabasında, istif halinde seya
hat ederken, bu rahatlık nerede?. 

PASTALAR 

VE <'AY 

Belediyemiz, yaptıgı ı.:ınşıer 
sırasında, sıhhate muzır bir çok 
da pasta bulmuş!. Pastacıların da, 

AVUUPA HARBİNiN 

YE N 1 !U.ESELELllU • 

Bade 
harabülbasra .•• 

halkın midesini bozacak madde -
ler imal etmelerine ~-aştım, doğ -
rusu .. Çünkü, pasta kibar, nazik, 
centilmen bir salon gıdasıdır. Pas
tanın böyle bir kötü işe vasıta e
dilmesi, kimbilir, çayı ne kadar 
aıabileştirmiı;tir. Çünkü, malfrın 
ya çay, pasta iki kapıyoldaşıdır ki, 
içtikleri ayrı gitmez. Çayın asa
biyet derecesine bıK<ınız ki, kız
ı:ıınlı;'.ından eve, barka sı,ihnaz ol
dtL Mütemadiyen havalanıyor, 
vükseliyor. Ki:ı:ntoilir. kilosu kaç 
liraya çıktL 

ETRÜSKÜN 

SÜR'ATİ 

Zavallı Etrüsk vapuru!. Yine, 
sür'atinden yAvaş yava<; kaybet -
me~e başla.mJ'l!. Gıttikçe eriyen 
bir mum gibi, galiba, bir gün ge
lecek. Elrii3kün sür'ati sıfıra ine
cek!. Talihsizlik para ile, pulla, 
sıra ile d0ğil ki ... 

Bazılarına, Allah: cYürü ya ku
lum!• der .. Bazılarına da bir arpa 
boyu mesafeyi QOk ı:örür. 

Eaer, bir gün, Etrüsk. tamamen 
siir'atinden d~, Tophane rıh
trmına bağlayıp gazino haline ge
tirmeli!. 

AÖLAMAK 

VE GÜL..1\IEK 

Bir gazetenin cımeraltlı köşe•
sinden öğrendi.ğime göre, ağla -
:ı:nak, o kadar sıhhi bir hiıdise imiş 
ki, insanlar muntazaman ağlıya
bilseler, ~zyaşları vasıtasile, vü
oı.ıttaki bütün mikroplar cLşarı de
fedilmis olur, bu suretle, her nevi 
hastalıktan kurtulurmuşuz!. 

Bu doktorlara da akıl sır emıi
yor. Bazan, gülmek. neş'elenımek 
sıhhattir, derler. Bazan, ağlamak 
sıhhidir, diye fetva verirler. 

Belediye reisliği bu ka
bil sa hcılar için yeni 
bazı kayıtlar tesbit 

ediyor 
Belediye reisli~ seyyar esna -

fın şehir içindeki vaziyetlerini e
saslı bir şekilde tetkik etmekte -
dlr. Bu teütikatla Vali ve Beledi
ye Reisi LU!fi Kırdar bizzat meş
gul olmaktadır. 

Beledivenin noktai nazarına gö
re, seyyar satıcıların ana cadde -
lerde ve pazar yerlerinde de Matış 
VBJ>ll1alarına miini olmak icap et
mekted.ic. Bunun irin; seyyar sa
tıcıların bulunabilecekleri yerler 
ayrı ayrı teSbit olunacak ve mın
takalara ayrılacaktır. 

Seyyar satıdar; kendilerinin 
sattıkları ayni cins malı satan 
dükk.inların önünde ve civarında 
da bulunamıyacaklardır. 

Açık iş ve memuriyet'er 
Maliye Vek11eti merkez d<lirele -

rinde münhal olan daktiloluklar için 
10 eylül salı günil bir imtihan kra 
olunacaktır. 

Memurin kanununun 5 inci madde
sinde şartları haiz olan kadın ve er
kekler eylQ.llln 9 uncu pazartesi gü
nü akşamına kadar Maliye VekAleti 
müracaat kalemine vesikalrile mUra-

1 cat ederek birer imtihana girme kartı. 
J • tedarik eyleyeceklerdir. 

Ankara bledlyes.i levaztm müdür ... 
lüğüoc imtihanla lise mezunlarından 

bir memur alın3caktır. 5 eylUl tari
hine kadar vesaikle mezkıir belediye 
levazım müdürl\.ilüne müracaat olu
nabilir. İmü.han 18 eylül cuma. gWıil 
saat 15,5 dadır. 

Kırtasiye satıcı:-t yetiştirmek üzere 
iki genç aranmak!adır. Talipler el ya
zılan ve fotogra!lı terc'Ü.me.i hallerini 
Ankara posta kutu..c;u 52 adresine gön
derebilirler. 

Karabük demir ve celik fabrikaları 
demiryollarına asker1..ğini yapmış ol
mak ve 45 yaşından yukan bulunma

kunc düşmanı oldu~u o zaman an- mak şart.ile yevmiye 3 - 4: lira ile 5 
laşılmıstır. Tayyarenin zırhlı ma- adet makinist alınacaktır. 15 eylılle ka
Jı:inelere karşı, dii!er hiçbır harp dar mezkür müesseoe müdiırlilgüne 
vasıtasının malik olmadıı1.ı üstün- mü.rJcaatları icabetmektedir. 

Galiba, ikjşinin ortasını en iyi 
bulanlar, ba!!Çı <liikkanı camekan
larındaki pişmış kelleler: Onlar, 
sadece ve mu.ntazarr.an s~rıtırlar!. 

AUMET RAUF 

Heyecanlı bir Yatan 
perver 

Mnallim Cemal Özkaynak im
zalı bir okuyucum baua gönder _ 
diği bir mektupta hulasatan şöyle 
diyor: 

c29/VIII/l940 çarşamba gecesi 
Taksimde ( .... ) adındaki eğ -
lence yerine gittim. Seniye Tepsi 
isimli artistin zeybek oyununu 
seyrettim. Fakat, bu artist zeybe
ğin vakar ve safvetine uyıruyan 
bir sürü hareketler yaptıktan son
ra, üstelik, şu nahos hareketi ile, 
tuz biber ekti: Artist elile bur
nuau sildi ve sonra, cepkeninin 
yenile de temizledi. Guya, Türk 
zey ~.i bu iğrenç hareketi yapur
fij a, onu taklit ediyordu. l\Iilli 
fil'sle.im rencide olmuştu. Bu çir_ 
kin harekete daha fazla taham
mül edemedim. Müessesenin sa -
hibini aradım. Beni, artistin ko -
cası olduğuııu söyledikleı-i bir za
ta götürdüler. Kendisine hatalı 
hareketleri anlattım. Bu zat, ba
na, ayni artlı.tin bu zevbek oyu -
nunu Pariste dahi oynadığını söy_ 
Jetli .• 

Bu münevver okuyucuınun bah
settiği had.ise hazindir. Yine, ayni 
mektuptan şu satırları kopye edi
yorunı: 

cBu ~ler neden kontrol edil -
miyor?. Milli saydığımız herşeyi, 
böyle rasgele herkes, neden ka
zanç vesilesi yapıyor?.• 

Bu genç ve koyu milliyetperver 
muallim arkadaşı takdir ederim. 
Mevzuu bahis artistin, milli oyu
numuz olan o canım zeybeği ber
bat ve yüreğinıizi sızlatan bir ha.. 
le getirdijii anlaşılıyor. İsin şa -
yanı dikkat tarafı, artisti müda -
faa i~ln esbabı mucibe serdey !i
yen zatın ortaya attığı garip fi
kirdir. 

Demek Türk milli oyunwıu, bu 
artist Pariste de böyle O)'namış, 
elıileme, bizi bu şekilde teşh~r et
miş!. 

Bu nle!'fele ile hangi ınakam 
mt"c-uul olu•·orsa, bu c:irkin ve uy
durma zeybek oyununu derhal 
menetmclidir. 

REŞAT FEYZİ 
lükleri münakasa götürmez. --o--

Tavvarocilık _yer d~ştirme Fiatları yükselten IKL ÇU" K HABERLERi 
kudretinden ve süratinden istifa- 1 
de ederek, hücwnlara karsı ilk sinemalar . 
olarak müdahale eddıılir. Düş _ * Iz.mlrin Hilal istasyonunda 

Fransada harbin mcsullerini a- manın av lümayesıle d.lfi top _ Sehrimizde havanın vaihnurlu menevra yapan bir tren dondur _ 
.ıitmesi üzerine de bazı sinemalar macı lbrabim isminde birini altına ramak için vüksek 'bir <livanın ku- <'USU sevreklesecel!i icin, havava 
hemen yazlı.- fiatlarmı bıraka- alarak Parçalamış, öl.:ıürmüştur. 

ruldu.{!u maüı-mdur. Fransız ı:ıaze- haki im olan hücum tayyareleri te- rak yüksek. kıslık tarifeleri tat - * Matbuat umum müdürü Se -
teleri harı> mesullerindcn bahse- sir i neticeler alabilirler. lim SarnAr t ·•-ı·'-ul r-"yo"unun \lika başlamışlardır. Bu meyanda ~ '-'~ ..., "" o 

derlerken, Fransanın neden ımalı- O zaman Lö Tan'ın salfilıiyettar Gedikpaşada bir sinema evvelİ!i ' acılmns&n henüz bir tasavvur ha-
liıp oldui(unu araştıran neşriyata ohnası liız1ın gelen aı;keri muhar- gün aksama kadar 15 kurus olan !inde olduğunu ve ne vakıt tat-
da devam ediyQrlar. riri. bu yazısında bunları söyle - fiatları ak,;am ü.stü 25 kurusa çı- bikata geçılec_eğinin d ' ı. a malüın 

Son muharebeler tank. ve mo- dikten sonra; hul.isa olarak, tay- H lb ki h k '-ulunm-~.g-ını so··v1em;,tır. karmıstır. a u ·· enüz ış mev- ., "" • -

Anneliğe namzetlikle
rinde bunlara 1 yıl tam 
maaşla mezuniyet 

verilecek 
İlk mekteplerle orta okullarda 

ve liselerde çalışan kadın mual
limler hak.kında şehrimiz maarü 
müdürlü.W sıhhat kurulu tarafın
dan Maarif Vekaletine yeni bir 
müracaatta bulunulmuştur. 

Bu müracaatla bam.ile olan ka
dın öğre1ımenlerin, ılıamil müd -
detlerinin sekizinci avından iti -
baren 1 yıl müddetle vazifelerinin 
tecili ve yerlerine vekil ikamesi 
suretile tam maaşla mezun addo-' 
lunmaları istenilmiştir. 

Buna sebep; kadın öitretmenle
rin cemiyeti beşeri-yenin temeli 
addolunan nüfus artımı siyase -
tinde en başta ı:ıelcn doR'umun art
masını ve en iyi çocuk bakimını 
temin eylemektir. 

.Maarif Vekaletinin bu mühim 
:ınüracaati kabul evliveceği kuv
vetle tahmin olunmaktadır. 

Yeniçeri Edirnesinin 
alameiini gösteren 

taşlar 
Edirne kabristanlarında tarih ve 

sanat cihetlerinden cok kıymetli 
taşlar bulun.muştur. Bilhassa Ye
ni<:eri Edirnesinin nliımetini gös
teren bu tasların benzerlerine hiç 
bir vecde rastlannıadıih ve mez -
kür tasların üzerlerinde bulu -
nan Yeniceri bölüklerinin ala -
ımetlerinin - saneaklarının - sim
dive kadar matbu kitaplarda ~ös
terilen Yeniceri alfımetlerinin van
lıs olduklarını mevdana cıkardı -
ih da sehrimiz müzeler müdür -
lüf!üne dün bild'ribnistir. 

Bu tarihi taslar Edirne :müze
,,;ne nakkılunmuslardır. 

tv:ekteplerin kayıt ve 
kabul şartları 

Nafıa fen mektebinin 
inşaat ve makine 

şube'eri 
Beı;iktaşta Yildızdaki nafıa fen 

mektebinin mühendis ve 1en me
muru kısımlarının insaat ve ma
kine şubelerine lise mezunları im
tihan~ız, orta okul mezunları i:r.ıı
tihanla kabul olunmaktadırlar. 

Kayıtlara dünden itiıbaren baş -
lanılmı;;:tır. 30 eylül aksamına ka
dar devam eylivecektir. Kavıt mu
ameleleri buı:ıün saat 9 dan 12 
ye kadar icra olunacaktır. -----törize kuvvet denilen bintlirilmis yarenin kara harplerindeki taar- si.ıni gelmediğinden l:ıeledive re _ "'- Trakvada yol in aatır.da ça

ikıtaatın tayyare hınıayesi altında ruz ve istila hareketlerinde en isliği hu kahil fiat terfilerini ver- h<oan amelelere ucuz ekmek tcmi
nekadar büyük bir kuvvet oldu - büyük ve tesirli ~iUıh ol<!uğunu siz bularak kaymakamlıkların na- ni icin dün vilavette bir toplantı 
ğunu ac>kça ı:ıöstermiştir. Vakıa- inkar ediyor, ancak müdafaa harp- zarı di-k.kııtini cclbctmeı?i karar - yanılın•stır. Nal:liye masrafı ile Banka memuru olarak 
!ar l!ÖStenmiştir ki. müttefik dev- !erinde çok işe yarıyacağını an - lastırmıstır. ekmekler amekiere pahalıya mal-
letler. Almanların tatbik etik - ıatıvordu. olciu~undan toprak mahsulleri 0 _ yetiştirilecek gençler 
leri bu arza layık olduğu ehemmi- filIH f" · f. 1 1 k · Polonya harbinden altı, yedi ı ısı ıat arı ucuz atma ıçin daha Cumhuriyet merkez bankası as-
veti vermemi$ler ve eski tekniği av sonra söylenen bu sözler. Fran- 1".ı ue· 'a un vermeyi kabul etmiştir. J<ari lise tahsili görmüş olan 
muhafazada ısrar etmek suretile .nııLlb: * Devlet limanları u.ınurn mü- eenclerimiz arasından lüzumu ka-
gaflete düşmilşlerdir. sadaki gafletin derecesmi ve aza- nn wıı dürü Raufi Mar.yas 1arıiı·e gilm;<-

metini gösterıneğe kafid ir. İste • .....aybolan servet ~ dar memur alıp bunları bankacı 
Geçen eylülde baslavıp o ay A... tir. Deniz naklıyat reisi Ayet Al- olarak vetistirmek ve :.:ıarem ka-

ı'çı"nde bı'tcn Polonvadakı' Alman tavvare silahının ne yaman bir . tu« da sehrimize nelm;<tir. 
· ı · h ld " b "lm k "b k lstmıbulda şö\·le bir takım hiL - "' ~ nunur:.a J!(ire maas ve=ek üzere 

harekatının yenilik ve mahiretini sı a o u"unu ı eme ıı ı ı e>- diseler oluyor: Bir gün, bir apa'- - ' Galata rıhtımının birçok kı- bir imtihan acmıştır. 
öğ"r<;nmek ve bunun üzerinde is- VU cehalettir ki, Fransa.da tav - tımanın üst katı ruhsatsız inşa e- sımları dalgaların ıa:ıribatı yü - 13 - 35 va.ş arasında bulunmaları 
lemek zaman ve ünk.im olduiiu yarelere fazla eht"lllmivet veril - dildiJ°:i için yıkılıyor. Bir başka zünden boıulup çök me tebÜkesi icap eden talipler 5 e ylül tari -

· -'-~ 1 F b' b' hk k 1 "Österdiğin<len parça parça tami-halde bunu da vapmamıslardır. ımemesıne S=P o muş, ransanın gün, ır ına, ma ·eme aran e .. hine kadar sehrimiz şubesine de ·· ' ı h · t • d ki k ı rata geçilmiştir. Polon yada harbin bittiği tarih- sur at e czune e ugramasın a · tarr.amen yı ·ı ıyor. . müracaat edebileceklerdir. Imti-- ·ı d b. · · · · kil · s c f • H. k * İst;rnbul "Üreş tak : mı yarın · ten altı ay gibi uzun bir müd _ amı er en ırıncısmı leş · etmıs- eaep ma um: ır yapı anunu " !han 19 eylul pazarteı;i günü seh-
ti vardır. Binayı yaptıran zat, inşa- saıbah Bandırma yolu ile ııchrı - rimizde, Ankarada ve İzmirde ic-

det sonra, Fransanın meı;hur Lö .İşte Fransız gazeteleri. is işten at esnasında, bu kanunun biitün mizden İz.mire gidecektir. Gidecek ra olunacaktır. 
Tan ı:ıazetesinin aSkeri muhar - maddelerine ria~·et etmemiştir. olan pehlivanlarımız Ahmet, Ha-

ııectikten sonra, hartı mcsulle - !il. izzet. Faik, İ@nail, Mustafa, --O--· 
riri. tank, tayyare mevzuuna Fran- rini ararken. Lö Tan gibi büyü]<; Sonra, belediye tarafından yapı- A!ımettcn mu··rekkeptir. Kafileye İlk meı_tebı" bı'tı'renlerı'n 

d ! . ık ld • k t· il lan teftişte, usul•iizlük meydana K 
sa a av 0 ugu ıyme ın ver - nazctelerin askeri muharrirlcrinin Sarın· riyru;et edecek, İsmail Hak-~ çıkmıştır. Bir katın veya bir bina- gı"rebı"lecegv ı· okullar 
medıi?ini gösteren bir vazı neş- de• gösterdikleri ı?afleti acı acı nın tamamının yıktırılması do;;t- kı ve Sadullah da hakemlik e<ie-
retmişti. Lö Tan o zaman diyor- hatırlabmakta ve Fransada harp rudur. ccklerdir. Şehrimizde ilk mektepleri biti-
du ki: cZırhlı fır..calar tarafından anesuliyctinin öyle zannedildiği Anc:ık, ortada kavbolan bir * İzmirdeki mensucat. zeytin- ren talebelerin devam ooebilccek-
Polonyada elde C!dilen hayrete de- ı?>bi, mahdut birkaç sahsa roün- servet, enerji vardır. Binaenaleyh yağ ve deri fabrikaları koordınas- !eri orta mektepler, oturdukları 
ğer neticeler, tanklara karsı mu- hasır olmadığını ve çok sümullü bu tefti ler daha evvel yapıla • yon heyetinin kararı üzerine ~n- yerlere ı:?Öre tesbit olunmuştur. 
harebe meselesini ilk plana almış- olması llızını ı:?eleceğini yazmak- maz mı?. de 14 saat çalı.şmağa başlamı.şlar- Bu husustaki kati listeler dün ilk 

POLİS 
Yit 

MAHKEMELER 

Aşk yiiziinden 
katil olan polis! 

Bir kaç ay evvel Tarlahşında 
meires.i Nebahatin evinde karşı -
!aştığı rakiloi otobüsçü Balili aşk 
ve kısk8llclık yiizünden tabanca 
ile öldüren polis memuru Arap 
Hayrinin muhakemesine dün ağır 
cezada başlaıulın4tır. Mevkuf po
lis memuru mahkemede şunları 
söylemiştir: 

c- Vak'adan iki ay kadar evvel 
Tarlabaşında nokta beklerken bir 
hizmetçi geldi ve köşedeki evde 
oturan Nebahatin beni çağırdığını 
söyledi. Gittim. Bana Nebahat ra
kı içirdi ve kendisile dost olmamı 
teklif etti. Evli ve iki çocuk babası 
olduj!"ımı için kabul etmedim. Fa
kat beni polislikten attıracağını 
söyliyerek tehdit etti. Böylece zor
la seviştik!. Vak'adan bir gece ev
vel beraber sinemaya gitmiştik. 
Sabahleyin giyinirken birdenbire 
oda kapısı zorlandı. Otobüsçü Ha
lil kapıyı kırıp içeri girdi. Neba -
bati dövmeğe başladı. Sonra ma
sanın üzerinde duran tabnncamı 
kapmak istedi. Ben aldım ve bo
ğusmai!a başladık. Nasıl oldu bil
miyorum. Tabancam karyola de
mirine çarptı ve patladı. Halil de 
öldü. Ben Balili niçin kasden öl
diireyinl ?. Asıl bunları başıına sa
nın Nebahati öldürür temizler • 
din1! ... 

Dava şahit celbine kalmıştır. 

Akrabasını diri 
diri yakmak 

istiyen mirasçı ! 
Kemalpasa kazasının Nebi ma

hallesinde esrarlı bir h.idise ol
musiur: 

Mezkür mahallede oturan 73 
yaşlarında Halil oiilu Hüseviıı is
minde birinin oturduğu evde mu
rnailevhin yattıl!ı pdanın kapısı 
•bir '1ece vakti dısarıdan tokmak
lar birbirine iple bağlanmak su
retile kapatılmış ve sonra ateşe 
verilırnistir. Yanı:ıını ı:ıören komşu

lar ev kısmen yandıktan ve ih
tivar kurtarıldıktan sonra ateşi 
söndürmüşlerdir. 

Bu isi Mehmet <>iilu Ali Ünal 
isminde ·bir akrabanın mirasa kon
mak icin ihtiyarı uyurken diri di
ri yakmak kaygusile yaptığı zan
nolunmus ve maznun yakalanarak 
tevkif olunup İmnir airır ceza 
ımahkemesine verilrnistir. Muha -
keme sa hlt celbine kalını.ştır. 

Birimizin Dardı 
Hepimizin Derdi 
Camide güvercin 

gübreleri 
Nuruosrnaniyedeki okuyu • 

cularunızdan İsmail Akdoğan 
yazıyor: 

cNuruosmaniye cemaati ka
labalık KapaLcarşıva gelen 
seyyahların da bu aralık zi
-·arct etti ~ i büyük bir cami
mjzdir. Fakat cami çıok ba -
kımsızd:r. Kubbedeki camlar 
kırık olduğu icin, n-üvercinler 
pisliklerini salıvermekte, ca
n•m halıları berbat etmekte 
ve namaz kılanları da rahatsız 
eylemektedir. 

Acaba evkaf bu kırık cam
ları yaptıramaz mı1 .• 

kullara gönderilmiştir. Her ilk o
kul mezunu muhakkak bu wte
lere göre kendine ayrılan orta 
mektebe girecektir. 

Transilvanyaoın 

taksimi .J 
Yuaıa: AHMET sCKRtı ~,w 

İki ay içinde Romanya 0 'J
cü defa olarak taksjme uğra" ' 
tadır. Viyana kararı, milJ\ er ıl 
tikasuıdan yardım uman 8-0111 tıf1 
ya için üçüncü hayal suk01 ı 
teşkil etmektedir. l\lalünıd.~flı 
Ro h dcı'l' manya, ansızın cep c "dd 
rerek Ingiliz garantisini r< 
mis -ve dahili rejimini bile d<.• 
tirerek mihver devletlerinin b' 
yesine sığınmıştı. Bundan kU~ 
!anan Sovyetler Birliği ~,r 
Besarabya meselesinin halh ', 
Romanyaya bir ültimatonı 1~1 
etti. Romanya mihver dedt~i 
rinden hiç bir yardım görııı ~ 
i:indcn Bulgaristan ve Ma••; 
tanla meşgul olmak üzere 1

1 
rabyayı Sovyctlcr Birliğine 
ketti. r( 

Fakat Sovyetlcr Birliği ile ' 1 smdalıi ihtilafta mihver dr•·~ 
)erinden yardım görn1iyc~ ,, 
manya, Bulgaristanla DobrıcC I" 
selesinin hallinde de nı "t il' 
yardımına ınazhar olmanıı~ 
Krajovada içtiır.a eden bir ~o~; 
ransta Romanp, Silist·~·c ı;,.. 
dahil olduılu halde ccnulıı iJt' 
ceyi Bulgaristana terkctmc~e 
vafakat etmiştir. ~I 

Bu ikinci taksimden sonrıl ıl 
caristanın davasına sıra . ~r, 
Macaristanın hak iddia etti/;• 'frıl 
silvanvnnm nüfusu, l\f::ıca.rlB ~ 
ve Romanyalılardan tcrckki% 
mektedir. Böyle karışık nu ·" .,,, 
olması dolayısile Romanya, Y ~1 
senedenberi, en müşkül bir. ts 11 
ekalliyet meseleleri kar>1'.

1 ~J 
kalmıştır. Nüfus mübadel•".' 11'1 
rctile bu ekalliyet meselelerıt1~1 
kurtulmak şartile ,RomanY•\ 
caristana oldukça geniş topr• .,il 
dakarlığında bıılunmıya oııı~l 
kat etmişti. F:ıkat Macarlar, dili 
nızı olmadılar. Ve ihtilaf h• ıtıl 
safhaya giriilce, mihver de'"Je_,c' 
müdahale ederek Viyanada ' ~ 
dikleri kararla TransilvaoY•" 
taksimini knrarloştırdılar. ,., 
Diğer taraftan Almanya, \ ~I 

nada yaptığı bu chizınetincııt ~ 
şılık olmak üzere, gerek M•<~ r 
tandan ve gerek Romanyad•~a 
bemmiyeili kouscnsiyoııJar . 
parmıştır: Her iki nıcmleketltp' 
kin bulunan Alman nüfııs11 ~ 
tabi olacakları ikamet sartl•~'ti 
kında Romanyaya ve l\lacar". 11,ı 
bir takım hükümler kabul ',; 
miştir ki, bwılar, bilhassa ~f~;ıı' 
!ar için istikbalde büyük ı;•1' r f ihdas edecektir. Meselii bııtl ~P • 
rasında Macaristand.aki ~1~1 ~f !arın, aralarında nazı tcşkıfal 

1
./ 

rabilccekleri gibi lıükümlcr rl 
dır ki, bunlar, vaktile Avusl~ıl' 
daki ve Çekoslovakyadak.i :f\l ıi ~ 
!ar için kabul ettirilen vazıyc);PW 
tırlatınuktadır. Ukranyalı ~ti~· 
yetler de Macaristan için ~~ cı1·· 
halde bir gaile mevzuu teşkl .

9
f 

cektir. Çünkü bunlar, PoloJJ) 1,ıı 
inhidamıııdan sonra, Sov:;cl t'r 
dutları dışında kalan ycgiiıı•ıı ıJ 
ranyalı halktır ve Sovyctlc~:ı/ 
ekalliyet hakkında alaka go 
mesi beklenir. d' 

Romanya üç defa parçal•~/ 
tan ve kendisini iktısaden .j\ldi 
yava ilhak ettikten sonra şıııı ~ 
bk, mihver devletlerinin .~r sf 
sine mazhar olmaktadır. ll<I ' 
çinde üç defa taksime ui!rıY•.::.t, 
topraklarının yarısını ka~· ~ 
bir devletin hudutlarında ""·r r 
lannın gözü olmıyac:ıgı a~!k~~ ~ 
duğuna göre, bu garanti bnY!s ı' 
mana ifade edemez. Bunuıı ,rı' 
rahcr, Romanyayı ve ayni ~ f 
tiyi kabul eden MacaristaJJl ıııı" 
bütün Almanyanın nüfuzıl s ~( 
getireceğinden bu garant~~~;ıı" 
yetler Biri.iği tarafından ıy• 
ki edilemiyeceği aşikardır. .;f 

r•··.ı1 
Hulasa Roman~·a - Mac• ·ı·r· 

ibtilıifmdan en ÇQk karlı -vaı• 
çıkan Almanyadır. tır. Tayyarenin de tankın en kor- tadırlar. BÜRHAN CEVAT dır. ımektep müdürlükleri ile orta e>-

~=::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::~~~:::=;;=::::;:=::::::~:::~~:::=:::;:::::::========,,..;j"'~!Sii;l;;;;:::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::~r=:::=;::::::=;:;:;:::=::;,.~r Ni.ra bı.:rnunu tahkim ettir' Eh .. O hariciye nazırının elim - zunu ııöstermesin!. " 

Son Telgrnf'ın edebi ronıanı : 4 7 

GÖZYAŞ RJ 
ETEM iZZET BENiCE 

- füs:bcl bır delil bulunmad.ı/!ı l 
icin ademi ımes'uliyet ve men'i mu
hakemenize karar verilmiş. Karar 
ncredeyı;e teblilt edilir. 1 

Ve.. rica etti: 
- Fakat, s:.z benden bir şey 

dunnus olmayınız!. 
Kendisine teminat verdim: 
- Sizi temin ederim'. 

Saniyeler içinde .. 

Gözüm yolda. 
Beklivorum. Çağırsınlar ve .• 

söv lesini er: 
- Havdi, kurtuldunuz, çıkınız!. 

* Çıkar çYrnıaz bacaklaruna ku-
mandayı verecei!im: 

- İstikamet G<inül apartımanı. 

l\.lars mars!. 
Gideccitim. Hc:men Naram lru

caklıyacağım. a~ımı göjtsüne yas
lı acağ"ım. Büfun yorı::unl~J!urou 
çtkaracağım!. 

İnsan vücııdü barometre ı::ihi. 
İyi haber, köt:i haber., Birdenbire 
çıkar~·or. birdenbire düşürüyor!. 
Bu dakikada kendimi o kadar kuv
vetli hissediyorum ki!. 

Sanki hiçbir şey olmamış ve .. 
bir avdanberi bu taş oda içinde 
çürüyen benim vücudüm değilmiş!. 

Taptazeydim. Gencim. Kuvvet- j 
!iyim!. Sinirlerüni bozan hiçbir 
şeyim yok. Seviyorum ve. ı;evi!i
yorum!. 

Bundan daha üstün ne olabilir?. . . . . . 

den çekeceıtı var!. Lıyip sokaiıa fırladıihm za:ınan dtL ~'' 
Naranın ı:ıöğsünde bütün vor - cebimde tam. kurusu lirası heıı<J Kuvvetli bir Türk donanı1' J 
gunluğumu aldıktan sonra ilk i- vüz yirmi bir kurus on para var- ordusu hazırlıyordu. bir'V 
şını nazıra gitınek; dı. İlk işün hııımama. berbere e.it- Kral Şarl Arn:ıvutl.u~ta oııl'' 

_ Yaptığınızı bei!cndiniz mi?. mek oldu. Sonra, heır.en bir ara- "isk&posları elde etmıştı. 
Demek olacak ve .. ağzının gele- baya atladım; muhaberatta bulunuyocdıl· j•I~ 

nj söylıyeceğim. Ya o müsteşara - Çek Harbiyeye. Bu pap:ıslar Kolonyadan 1~rı neler yapııca'i,m neler?. Muhak - DC<hm! !\o. 151 Yazım: M. SAMI KABAYElw bula kadar bütiin bıristivaıı 
kak ki nazırı aleyhime o kadar Ne parasızlıl!un. n° m=uriye- d • • yaltlandıracaklardı. .,l 
kışkırtan o oldu. Amma onun da timden olus hiı•bir şey gözümde Cem, anasına mektup gön ermıştı Sultan Cem bu felaketler 1 

,.., 

alacaaı <>L<;un!. ilk önce hakkım - voktu. H<'r kederimi, kavbettiihm meyus ve mudaripti. ıırt~~ 
dak.i o azil kağıdının da, yerüne bütün seyleri onun göl!sünde te- 0 güıa, Napoli kralı Alfonsun gün kaldL Daha sonra Montona mektup yollamıştı. CcvaP 
yapılan inhanın da müre;,kebini liıfi edecei!im zannedivururn. Ba- Sicihava kaçtığı haber almdı. geldi. Oradan da Fiyorantinoya yor<lu. ~ıı· 
o herife yalatacağım ve b ır daha kıslarunda hayat hareket. ümit 1 • d.. .. d 1 B b'"vük' b' .. Sultan Cemin anasına ·,.• Kral, düçar o ac:ıgı cezayı uşun- gel i er. urası u. ır mus - • 
kimseve bövle bir<ev yapmasına vardı!. miiş. Fransa kralı gelmeden Na _ tahkem mevki idi. ğı mektup maruumdu. Fr~ 0 
tövbe ettirecetiın!. .................. l'd f" t · t' k 1 1. lına Papa tarafından tesl . 

po ı en ırar e mış ı. Fransa kralı bu a eyi tes ım I 
Son metel~me varıncıva ka - Alfons ispanyadan ve Türkiye- almak istedi. Fakat, kale teslim dv.ktan sonra yazılmıştı.. ıi4 

Gardivan ı:ıeldi. 
Güler vüzlü idi: 
- Müdür Bey sizi istivor!. 
Dedi. Tek kelime söyledim: 
- Çıkıyor muvum?. 
Ondan başka hlçbir sev ne ak

lıma geldi ve ne söv !edim, he -
men koıstum!. 

SON DARBE VE YIKILIŞ 

Tevkifhane müdürüne: 
- Allah ·bir daha buranın vü-

dar h psiru soföre v . •elim. Ve.. den yartlım görmek istedi. olmadı. Muhasara etti. Cem, bu mektubunda "~ 1)"', 
arabadan indim. AHons, Sultan Beyazıt nezdin- 1• ne bütün serencamını anl~J;Bııl 

Gönül apartınnanınnn ımerd!i • fı d Fransız askerleri kral Şar LD du. Bu mektup, tarihi -ve.<'. 
de bulunan e çisine Fransız or u- kumandasında kaleye hücum et- dtır• 

venlerini atlıya atlıya çıkıyor. sunun muzafferen ilerfodiği, SuL tiler. İki saat zarfında kaleyi al- dan maduttur. Sureti su ,..~IJ. 
- Beni ""rür nör:mez kimbilir t c . 1 ak Tü'rkı'ye .,,_..___ . . annı• . ..ı. ~~ ~ an emı yanına n ar - dılar. '"""""' azrnını s 'b p·,ıı 

ne kadar sevinecek ye karşı harbedeceğini haber ver- emri acı 1'-J 
D.iYordum. Merclivenleri zor çık- di. Bu kalenin zaptından sonra, han. Başa yatu imiş ru:bu sfJı 

tım. kapının zilini darı darına çal- Fakat, Alfonsun müracaatlan gi kale önüne geldilerse hepsi a- h kl nasl ı r 
mansız teslim oldular. a an . l! , 

dım. Amma o kadar hızlı, o ka- hiçbir netice vermedi. Senin hicrin benı 1 ~1 'ı 
dar uzun calıvorduın ki. O gece Sultan Cem, kral ile be- Fransız- ordusunun mtızaffera - sıdkile he ~G') 

_ Her halde >çerdekiler de sa- raber l\larinoda kaldı. Ertesi gün ne ilerleyişi İstanbulda da aksi te- Bu hasret hasre kaldı ~,i 
şıracaklar!. Valleteriye geldi. sir husule getirdi. Gabrı şek~~· 

(Arkası va11) Sultan Cem V alleteride dört lıeş Sultan Beyazıt, Çanakkaleyi, ' {Deva,.-

E 

r 
l 
o 



ır 

, 

, 

Bulgarlar da 
işgal için 

sabırsızlanıyor 
B~!gar Başvekili yeni 
& eyınatta bulundu 

11....,'1Ya 3 (A.A.) _ Stefani ajan-
'"'an: 

ııu!f ıvekH B. Filo!, dün ak$AIIl ce
desi hDoıırıcenin Bu!ııaristana ia
ler a akkında Bulgarlarla Rumen-
2:ıJ<e rasında vapıJ.ımıkta olan mi.i
oldu~~t~ müteallik olarak vaı:>mıs 
<i\ı[ 01 'Yanatta bu bapta tesa -
bob,

1 
unan ınıişkülatın cenubi 

ne ınJ:nın. ı,ı;ıali tarihinin tesbiti
hı. •(; eaUi.k oldu~nu ve Buiııar 
riJıı.ı .met ve ıınilletınin bu isı:al ta
lar t·'n Transilvanvanın Macar -
oJıı, •rafından isııaline müsadif 
ıovı:nı ıstemekte olduklarını 
n 1$tır. 

•- ununla '- · be b .. k·· 1·· "" kt U<.·ra r , u muş u un 
ııı~kt~':anı olunacaih ümit edil -

" ır. 
<ıen·· 

oı.n duz bir itilfı.f elde cd.ilmemis 
l:i, 0 d •~er bir nokta daha vardır 

llaş a, meselenin mali tarafıdır. 
~ereı "<;kil, ~tice olarak, müza -
~nu er:_ıı devam etmekte oldu -

'it Söylemiştir. 
liit~rlıtı 3 (A.A.) - Stefani: 

buı e 6 r dun Von RW>bentrop'u ka
tere ~~ır. Von Ribbentrop, Füh
lııaluııı •vana ko~cesi hakkında 

'ıa:;:;~ 
llt ı;.;; dÜ~ -
tnerasimle 

Bisınile girdi 
l3isııı·13 · 

llıs;,u 1 (A.A.) - Ilk trenin dün 
ll<:boıa ıstasV'Onuna girişi müna -
Ilı.il is~ hır tören yapılmıştır. Bis-
2erınd asyonunun methalhıde ü
lf;ıde ~başarılan işlerin önemini 
~it liık n .:övizlcrle süslü giliel 
v kuruı......·-t B··1·· B . mil e Civ ..Q.lJ,~ u. u un ıs 

Yona ~rı .halkı, ilk trenin istas
lıııırn ınr.~şı töreninde hazır bu -
lıncte ak u::ere kesif bir vıihn ha
lııusıu lStasyon ve civarını doldur-

}{Ut~k 
llo1a.,ııı tan sonra vali, ta.km kor-
&lltısın: kesmiş ve ilk tren sürekli 
llıistir l\1arasında istasyona ııir -
llıeı ~ ~rasımden oonra hükıl -
huvu.k ~aııında misafirler şerefine 
~ ins ır ızyafet ve aksam üzeri 
ııvare~at kısmı tarafından bir çay 

1 Verilınistir. ok .:--:----00--
.. lldar ceza evinde 
u bir vak'a 

lliiıı s~İi.dar ceza evinde de evvelki 
~ Caı:tlı •bir hadise olmustur: 
;aıund a 'llo6tancsi veznedarının 
<ılı v· en 24 yıla mahkılm Abdul
tiı,a;ne katilden 18 yıla mahkum 
ııı. ~~-Ahmet ve Fethi ismindeki 
ı;.!ı(j -.ılar arasında kumar YÜ

~efı~~t kav.ııa çıkmıştır. Gardivan 
.:'lllisse Alı bunları ayırmak is -
""Yı1t1 de ıınahkılmlar zavallıyı 
taıa.;;;rcasına dövmüşler ve va
~~an •1ardır. Serkes mevkuflar 

a atılmışlardır. 
~ 

1~cbuslarımız 
ş,Sli ~ meb'uı;lan bu sabah 
lıaık, 11 e llev<>Rlu Halkevlerinde 
~"h'usl der'.!~rini dinlemislerdir. 
eıııiııi ar ogJC<fen sonra da Şclı-

tıııi din~alkevinde halkın dilekle-
))i~ •veceklerdir. 

el~~ ıner ;aranan dün Silivriye ııi
~ur11 0'(' USlar1mıza; Silivri halkı 
~~ teı ve sama nbai?lamak icin 
a~ıla n~'lamadıklarından vana 
. ).ı"b, 1 ayet etmişlerdir. 
~•ti; ı:ti'lara 13 kurusluk tellerin 
, ~ bi!d: ~ur~a bile ·bulunamadıitı 
'.lıden ·rılnııs ve mahsuliin bu 
f,Uliivl'<:;ıdırılamayıp tarlalarda 
4"'ri kö .haber verihnistir. Si
ıt-"llıas \'lerıne asfalt sosenin bağ
~Jnı;;etr ıfn Nafıa Vekaletinin 5 
i<lb'usı' e ı.k. vola tas vermesi de t ardan istenmiştir. 
~vıı. · f h --o--

1 anede bir moda 
~e (I . 
~ llıank, ınct sahıfeden det'llm ) 

FRANSIZ 
FASI DA 

AYAKLANDI 

lngiliz halkı 
bombardıman 

seyrediyor 
Bir çok zabitler Gene- Ağuato3ta 1097 Alman 
ral DöGol'e iltihak ediyor

1 
tayy~reai düıürüldü 

Madrit 3 (A.A.) - Reuter ajan-
6ll!da.n: 

Gazetelerin Tanca'dan almış oi
dukları haberlere ııöre Fral16a 
HattiüsWva Afri:kasında zuhur e
den isvan neticesinde Fransız Fa
sında da .\lir takım kıyamlar vu
kua !!<!Im;ştir. Fransız Fasında bir 
çok zabitler. acık"ıı, Dö Gol'ün ta
raftarı olduklarını söylemişlerdir. 

Çocukların batırıldığı 
doğru değilmiş 

Berlin 3 (A.A.)- Stefani ajan
sından: D. N. B. ajansı, Londra_ 
dan verilen ve bir Alman tahtcl
babirini İngiltereden tabliye edil
miş çc.rukları Anıerikaya naklet
mekte olan bir gemiyi batırmış ol· 
duğunu bildiren haberi, kat'i su
rette tekzip etmektedir. 

Esasen Ingiliı/ er, torpillenmiş 
olan geminin ne isnıini, ne de nıev
kiini bildirmiş değildirler. 
* Malta 3 (A.A.)- Düşmanın 

kuvvetli bir hava filosu, dün öii
le vakti adaya yaklaşmı~ ise de 
sahil hattını aşmadan evvel geri 
dönmek mecburiyetinde kalmış
tır. Hiç bir bomba atılmamı.ştır. 

Lon.ıra 3 (A..A.)- Hafta nilıa
yetinde Bü,.;ik BriUıayaya karş& 
Alman hava taanuzları pek bü -
yük bir şiddet kesbetmiştir. İngi
liz hal.kının büyük bir kısmı İngi 
liz ve Alman tayyarelerinin çın-
pıştıklarını kendi gözlerile gör -
dükleri için hava nezaretinin dli~
man zayiatı hakkında vermekte 
olduğu tahmini rakamları haki -
katin dununda bulmaı..tadır. 

.\ğustos ayı için İngilizlerin ver· 
miş oldukları rakamlar toplana -
cak olursa İngiltereye karşı ya
pılan hıicumlar esnasında düşii -
rülcn üiı~man tayyareleri adedi 
1097 ye varmaktadır. Son hafta
nın yani 25 ili 31 ağustosa kadar 
olan müddet nrfmdaki Alman za
yiatı ise 293 Uıyyareye baliğ olllı' 

ki takriben 700 pilotun :lİyaı de
mektir. Ayni müddet zarfında İn· 
giltere sahillerini müdafaa eder
ken 113 avcı ve Almanyaya karşı 
hücumlarda da 15 bombardıman 
tayyaresi kaybetmiştir. 69 avcı pi
lotu sai: ve salimdir. Bombardı · 
mancı tayyarelerin mürettebatı da 
dahil olmak üzere İngilizlerin in
sanca zayiatı 110 kişidir. 

•' • • • •• 1 • ~·.. .. ..... ~ .... # - ~-~ • • • • ,,.. • ., 

Mevsimsiz l{ışın yaptığı tahribat 
İki gündenberi şehrimizde ya~ 

murlu Jtiden bava sabaha karşı 
acmış ve Yaitmur kesilmiştir. 

Fakat hararet derecesi 12 ve 
düştüğünden hava soğumu.ştur. 

Yakmurla beraber denizlerde şid
detli bir lodos !fırtınası da hüküm 
sürdüi!ünden bazı küçük vapur
lar ve motörler limandaıı çıka -
ma.ınışlardır. Dün Kadık:iy, Ada
lar ve hatta Üsküdar seferleri de 
ımüşldilatla yapılabilm;.ştir. 

48 NUMARANIN GEX;;1RDiC1 
TEHLİKE 

$irketi Hayriyenin 48 numa -
ralı vapuru dün saat 3,5 da Vani
köyünden köprüye kalktıktan bı
raz sonra dal.ı!aların hücumilc ;,it 
kat kamaralardan hır ikı cam kt
rılmış ve sular iceriye ııirmistir. 
Bazı kadın yolcular bu vazıyet -
ten korkarak tahlisiye yelekle -
rini almışlardır. 

Nihayet vapur Üsküdara ultrah
larak heyecanlı kadınlar iskeleye 
cıkm..,,ıardır. Dün ak!;ama doğru 
~k siddetlenen yağmurlardan 
sehrimizın Yemiş, Kasımpaşa, E
yüp ve emsali cukur verlerindeki 
bazı mahalleleri sular basmı.şt:r, 

Edirneden !bildirildiğine .re 
Tunca ve Meric nehirleri 4,5 met
re yükselip tasarak civardaki tek
mil arazi yi basmıslır. Dün gece 
cıkan şiddetli bir fırtınada Trak
yada su basan yerlerdeki bazı ev
lerin duvarları da uçmuştur. E
dirneyi diğer merkc:Jlere l>ai'::lı
ven telefon hatları da bozulmus
tur. 
OTOBÜSLERDE GECELEYEN 

YOLCULAR 
Evvelki sabah şehrimziden E -

dirneve hareket eden otobüsler 
Ha.dımağa mevkiinde yolda kal
mışlardu. Bunları kurtarmağa ııi
den arabalar da yolu sökemedik
rinden yolcular kısmen araba -
!arda ııecelomişler ve nihayet dün 
sabah saat 10 bucukta Edir~ve 
naklolunmustur. Tekmil Balkan
larda şiddetli yai!'murlar yağdığı 
ve Yunan arazisini de baZl yer
lerde sular bastığı öltrcnilmişlir. 
Bu vağmurların İzmirde üzüm 
mahsulünün üçte birini ve İncir 
mahsulünün de yarısını harap et
tiği teessürle öğrenilmiştir. 
FliRTfNA ESNASINDA V AFUR-

DA İKİ ÇOCUK DOC'DU 
Dünkü fırtalarda iki vapurda 

iki doğum hadisesi olmuştur. 
Adalardan İstanbula gelmekte 

olaıı_Maltepe vapvru dalgaiara tu
tuldu~ bir sırada. Büvükatlada o
turan seyyar satıcı Nes1rn'n karısı 
Viktorvavı birdenbire s~nc. tııt

m us. doii;uracaih anlaşılan kadın 

derhal alt kanıarava alınmış ve 
bir doktor aranmasına baslanmıs· 
tır. Fakat doktor bulunup gelin -
clve kadar. kadın da ölü bir ço
cuk d~urmustur. Çocui"!u ken -
di.sıne gösterılmiven kadın. kaldı

rıldıi!ı Seniori hastanesinde, QO -

cu~u kız olursa, ismini «Fırtına. 
cFnrtüna• kovacai!ını sövlemıstir

Ölü t-ocuk gömülmüslür. 
Karadenızden <ıelen bir vapu

run yoıcularım.ıan Boyabatlı Fat
ma isminde bir kadın da vapurda 
bır erkek çocuğu do!u=ustur. 

İhtilal hareketi ı Uludağda yeni 
genişliyor bir otel 

( 1 inci salıifeden devam ) 
maktadır. Biraz sonra Viyana ka
rarı üzerine tehir edilmiş olan o
tomobil yarışı İ~in Brasova gel -
miş bulunan Alman el~iliği cko -
nonıi idaresi şefi Ncubachcr ve 
nazi otomobil te<'kilah şefi Hum
lein, ale)·hte tezahürde bulunan 
halk tarafından cevrilm:stir. Bun
ların otomobilindeki gamalı haçlı 
banak. po1isin vol a('nbilmcsin ... 
den evvel alınnrak yırtılını~tır. 

İHTİLAL GENİSLİYOR 
Bükreş 3 (A.A.)- Röyter ajan_ 

ı;ından: 
Geren hafta tatilindeki nüma -

yi,lerc benzer tczahüı:lcr, hatti 
Bükrcste de olmamıs ise de Tran
silvan;\·adan gelen son haberler, 
Viyanada \·erilmiş olan hakem ka
rarına kar ı yapılan muhaleft?tin 
sür'atle ve tehlikeli suretle büyü
mekte oldıı,,~nu bildırmektedir. 

Zabitler, müteınadjyen ,.e acı 

acı Alınnnlardan ve İtalyanlardan 
bahse tıııek ted ir ler. 

Cınnlıurivet Halk partisi umumi 
merkezi Uludaaaa 200 kisilik mo
dern bir turi= oteli yaptırmağa 
karar vermşitir. Bunun için ev -
velki gün Bursa parti reisi B. 
Nureddin ile. vilavet nafıa mü -
dürü İsmail Hakkı ve mühendis
lerden mürt'kkep bir heyet Ulu
daöa çıkarak otelin Y<'rlni 
tesbit etmislerdir. Yeni otel Baş
vekalet hava rasat istas,·onunun 
bulundu~ sırtta şarka mütevec
cih bir yamaç üzerinde insa olu
nacaktır. Şchrinıız belediyesinin 
1bu inşa masrafına yardım etmesi 
muhtemeldir. 

lifinde bulunm•ktadırlar. Söylen
dii!iııc ı:öre tüfek elı!c edemcm;ş 
olanlar. baltalar ,.e tırpanlarla si
lfıh)anınışl::irdır. 

b ~et, llaumıardan parasız olanlar 
~Yet rn ntaıon, ayakkabı ve ni
\ tar Satevcudiyetl'rini bile eroin, 
"tı "t4ıra ın almak kin dil/er mevn: Vilzct:~rnıe~te bulunmuşlardır. 
lıı hı ecek b~oıruslarda çıplak rle
tıı a •lti'ıııı ır vazivette dolasan 
tı~1 Ve ~". tnevkufI:ır peyda ol
~,;,·altJı.ı.. ~ le-ce tevkıfhanede bir 
:...1 ıı.. ıı~b llnodası !ürem.istir Tev-• ~ . 'e . . . 
~-itrıodad lnrıp çıkanlar bu ııa-

.\Uer. aıı havretle bahsetmek-

~~ ~lldıırJann bu ihbarlar üze
'la~e~,etle .harekete ~ioıı 

ôı'Zreı, ;~rlerı hemen alacak-
--.ışfu, 

Söylendiğine göre, Transilvan -
:.-alı olan lı.ıla3t, işgal etmekte ol
dukları mevzileri tah liyedcn im. 
lina eylemektedirler. Dinlene köy
lü ve ıı:unüllü, Macar hududunda
ki m ·· tahkem. bati rı tutan Ro
men askerlerine yardı1I etmek tek-

llfolıalefetiıı lideri olan :.lfaniu, 
Cluja gelmı. tir. lfrndisin;n terke_ 
dilen mıniakalal'daki si;ı·asi mesai 
arkada lıırı ile birlikte Clujda ve 
di~er ~ehirlerdc siyasi ve kültürel 
merkezler ihdas etmek. tasa,·vu -
runda bıılunduğııııu ve bundan 
maksat, Macar hakimiyeti altına 
ı: nn 1,300,000 r.oınauyalının mu
ka-cmetini tensik etmek olduğu
nu sôyl~nıiş oldu~u ri\'ayet etZil -
mektcdir. 

.fsON24SAATI 
içindeki 

Hadiseler 

Mıtha.•men •ı. 1,5 Eksıltuıeaııı 
Mlkten bedeli teainatı ıeklı saati 

Yugoslavya, Y u- 1 leh ... rlar u. llUdDrHitlündenı J 
nanista:n ve Italya 1

-----..;._-~.;,....;...;;.:...;;;;.:.:.::..::..:..:.._ı 
C!asl 

(Bu y.ıızmın metinleri .Ana
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıştır.) 

Telhis eden: MUAMMER ALATUR 

[Başmab.lede.ıı devam) 
dntları İçindeki eski Sırbistamn 
dıı ikbsaden ve siyaııeteµ. tıpkı Ko
maova ı:ibi mihvere bağlmıması 
ve P"aranti kabul eylemesi şeklin
de olabilir. 

Ancak, bllyte bir tekllf karşı -
smda şimdi mihver siyasetine uy
gun görünen ve en dostane teza
hürler içinde vasiyeti idare eykı-

Dün, harbin ilk seBesinin son mive dikkat gösterea Yugoslav -
· günü olmak lllÜDa.9ebetile, Avru- yanın Romanya gibi bir anda mu-

na gazeteleri bu bir senenin bi - kavemetiu.i kaybedip teslim ol -
!Ançosunu yapmağa devam edi - ması ihtimali pek zayıftır. Bu 
yorlar. mukavemette.o şüphe ettikleri gün 

cTaymis. İngitterenin bili •ap- Al.auuıya ve Ualyanın tekli6erin.i 
tedilmemiş ve sarsılma• bir hal- ileriye süreceklerin<len u Yugos.. 
de, Bitlerin fötubahnı Avrupada lavyaYl parçcılıyacaklar.uıdall da 
demir çember ile ihata etmekte ol- yine şüphe etıacmd: gerektir. 
duğunu yazarak diyor ki: •İngil- Yuaanistana gelince, Yuııani&-
tere Avrupayı nazizm pençesinden tanın Almanya ile hiç bir iliııiği 
kurtaracak zafer iein kuvvetler yoktur. İtalyaya karşı da daima 
topla111aktadır. Avrupa haritası hayırhah ve azami dikkatli bir 
bir kere daha Hitler tarafıu.dan çı- bitaraflık muhafaza etmiştir. Bu-
zilmiyecektir. Zaferden sonra Av- na rağmen İtalyanın Yunaııistanla 
rupa nıilletlcri ve İngiltere ile ya- davası vard.r ve ağustos ayı için-
pılacak iş birliğinden öyle bir Av- de de bu dava meydana vurul -
rııpa çıkacaktır ki, bu Avrupadaki muştur. Ancak, son iskandil ha-
nıüşterek ekonomik tesanüt, poli- reketi giistermiştir ki Yunanistanı 
tik bir ahengin temellerinin teş- harpsiz istila eylemek veya par-
kil edecektir.• çalaınak müşkül olduğu gibi Yu-

TRANSİLVANYA nanistaııa dokunmak harbin bü -
BOŞALTILITOR yümesi ve genişlemesi bakımından 

Macar - Rumen muhtelit komis- da tehlikelidir. 
yonu tahliye edilen arazinin Ma- Halbuki, mihverin bilhassa is-
caristan tarafından i~gali için dün ted;;;.; harpsiz bir şekilde ve iktı-
on saat süren bir miizakercden son- sadi rabıtaları boznından Balkan-
ra bazı esaslar kabul ctıniştir. !ara bakim olmaktır. Yani, Ro -

Bu esaslara göre, Macar ordusu manvada yapılanı her sabada yap· 
5 ey!Ulde hududu geçecek ve kıta- maktır. Binacruıleyh İtalyanın Yu_ 
atın girişi_ 13 eylfilde nihayet bu- nanislandaki emellerini tahakkuk 
Incaktır. lşgal merha•e merhale ettirmek yolunda harekete geç -
olacaktır. mesi ancak ve ancak yeni bir cep-

Rumen ordusu TraBsilvanyamn he arılınasını ve bu cephenin or-
tahliyes.ine dün öğleye doğru baş- taya koyabileceği her türlii ilkı-
lamıştır. Tahliye edilen şehirler- beti ıröze alması ile mümkündür. 
de sokaklar, idare arsivleri - İtalyanın şimdiki halde böyle bir 
nin taşıyan kamyonlarla doludur. cephe açılmasına taraftar olabilc-
Bükreş hükiimeti de hakem ka- ceğini sanmak ise müşküldür. Bu 

rarının tatbiki için hazırlıklarına itibezla da İUılyaıun Yunanis -
başlamıştır. Tahliye edilecek yer- tan davası yerine Almanya ile 
lerdeki devlet evrakını tasımak i- müştereken Yugoslavya bahsini 
çin beş yüz kamyon Biikreşten ha- ele alması ve orada bir deneme ve 
reket etmiştir. iskandil yapması ihtimali vardır. 

Tahliyenin sükôn ve intinm da- Ancak, böyle bir denemede ileriye 
hilin<le vuku bulması için Tran- vanJ.ılıi\ı takdirde Yug•lavlann 
silvanvada Orade Amare şehrinde kendilerini müdafaa edeceklerini 
muhtelit bir askeri komisyon teş- de zannediyoruz. 
kil edilmiştir. ETEM İZZET BENİCE 

Bütün resmi devalı kapalıdır. 
Lokantalar ö"le ve akşam ikişer 
saat a<ık kalabilmektedir. Ask.eri 
makamların vaziyete hfikiın ol -
dukforı bildiri!melı:tcdir. 
HADİSELER DEVAM EDİYOR 
Son gelen haberlere göre, Tran

silvanyanın ııierkezi olan Kluj 
şehrinde;_. yapılan nümayişlere 
30,000 koylünün iştirak ettiği an
laşılmaktadır. Bunlar Alınan ve 
İtalyan konsolosluklarına hiicum 
ederek can1ları kırm1slar ve bazı 
eşyaıı parçalamışlardır. 

Orade Amare şehrinde yapılan 
bir nüınayjs, halle üz.erine ateş a
çılmak suretilc dağıtılmıştır. 

'.l'am bu niiıııayişler de,·am e -
derken, !Uacarlarla işbirliği yapa
cak olan Runıen heyeti şehre gcl
mi~tir. Ho.lk, h~yeti hasmane te
:ıı:ıhürlerlc karşılamış, polis yeni
den ba\•aya ateş açmak suretile 
nüm:ıyisçileri daj!ıtınıştır. 

Bütiin bu hıidiselcre rağıncn, iki 
heyetin dostane bfr hava içinde te
masa geldikleri hildiri:mcktedir. 

Banatta, Alnıan ekal!iyetlcrinin 
kc•if bulunduğu Tamşvarda da 
niinıayi ler olnıuştur. Tan1ş\'arda 
Transilvanyalı Rumenler ~.ı\.lnıan 
lu.nsoJoshancsinin önünde tcza -
hiirkrde bulunmuşlardır. n nat 
halkı bu niiıııoyişlcrde i,likJal ve 
muhbri) et istemi~lerdir. 

l\tJJH.AREBE V AZİ.YETİ 
İngiltere ve Alıuanya üzerinde 

hava muharebeleri her güngü şid
dctilc devam etmektedir. 
Alınan tebliiilerine göre, Alman 

tnhtelbahirleri dün İki İngiliz tor
pito muhribini batırmışlardır. 

Ayni tebliğlere göre, Alınan tay
yareleri hiicunıla~Jna devanı et -
'llti~ler. tayyare meydanlarına, 

hanl'arlara bombalar atarak yan
gınlar çıkarmışlardır. Gece mu -
harcbe gruplan da Liverpol, Bris.
tol ve diğer şehirleri bombardı -
maıı etmişlerdir. Ayni zamanda 
İngiliz limanlarına mavıilcr dö -
külmesine de dev~nı ediln1iştir. 
Alınan tebliği, lngi!iz tayyare

lerinin Bcrline ve diğer şeh:rlere 
tekrar hücıını ettiklerini, fakat 
Bcrline boınba ataınadıklarını, as
keri hedeflere isabetler olmadığı
nı hildiri)·or. Bu tebliğe göre, İn
gilizl~r bir !(Ünde 65 tayyare kay
betmi~lerdir. Bunların 52 si hava
da. 10 u yerde imha edilmiştir. 9 
AJnıan ta.\·yarcsi ka:yıptır. 

İngiliz Hava Nezaretinin teb -
li!!i ise 2:; Ain1a~ tayy:ırcsinin dü
şürüldü~linü, 7 lngiliz tayyaresinin 
ka)·holdu~mıu bildirmektedir. 4 
İnr,iliz pilotu sağdır. 

l:lu tebliı:e ı:iirc, Alman tayya -
rel<;ri dün sabah Taymis ınan. ahı 
ci\·arnıda İn .... :tiz avcı tayyarcle ._ 
ı·ile muharebeye tutu~nıuşlardır. 
Kent mıntaka. ına bombalar atıl- ' 
n11s, öğleye doğru taarruz tekrar 
edilmis, bir şehirdP birkaç ev, bir 
hangar yanmıştır. B'.l şehirde bir 
kac ölü \'ardır. 

İngiliz tebliği knyda değer bir
şcv olmadığını bildirmektedir. 

İtalyan tebliğine göre. İnfl'iliZ 
tayyareleri Sardunya adası iize-

( 1 inci sahifeden devam) 
zinı ve imanlarını Türk istikbali
nin en kıymetli müjdesi sayıyo -
rum. 

Beden terbiyesinin değerli ça -
h•ması için size çok teşekkiir e
derim.» 

İSMET İNÖNÜ 
Başvekil Dr. Refik Saydam da 

aşağıdaki cevabı vermişlerdir: 
cZalcr bayramı neş'esine, genç

lik grup ve kliiplerinin açılına tö
reninin inıimaınını bildiren tel -
gra(ınızı iftiharla aldım. l\luvaffa
kiyctler dilerim.• 

Başvekil: Refik Saydam 

Fransızlar Alsastan 
çıkarılıyor 

( 1 inci sahifeden devam ) 
bakımdan yabancı olan ve Alsas 
halkını ayırmağa ealışmış bulunan 
un'lırlar clim:ne edilmelidir. Fik
rinıce ana dilinin yani alnıanc~ 
nın bütün umumi hayata mutlak 
olarak yeniden konulnıası en mü
Iı•m vazifelerden birini teşkil et
mt-ktedir.• 

Yeni Odun ve Veje
talin fiatları 

Fiat müra~be komisyonu dün 
toplanarak odun fiatlarını yeniden 
tesbit etmsitir. Kuru Rumeli me
şesi kayıkta toptan 330, eve teslim 
43-0 kuruş, yas Rumeli meşesi A -
na dolu kuru mesesi kayıkta 300. 
eve teslim 400. yas Anadolu me -
sesi ve kuru ııürgen eve teslim 380, 
kavıkta 275. yas gürgen kayıkta 
250, eve teslim 350 kuruştan satı
lacaktır. 64 kuruşa satılan vejeta
lin yağları da 70 kurusa satılacak
tır. 

rinde uçmuşlar, kırlara bombalar 
atmı~lardır. Üç İngiliz tayyaresi 
düşürülmüştür. Ölü, yaralı ve ha
sar voktur. 

Daima İsviçre yolundan g;den 
İn!'ijiz tay) areleri de Piyemonte 
ve Lombardiya eyaletlerinin muh
telif mıntakalarına bombalar at
mışlardır. Tebliğ, İngiliz tayyare
lerinin hedeflerine varamadıkla -
rını ve vapılan muharebeden iki 
İtalyan tayyaresinin dönmediğini 
bildirmektedir. 

Şarki Afrikada Adarde mınta
kasında da bir çarpışma olmuş, 
İtalyanlar 22 esir almışlar ve bir 
zırhlı otomobil iğtinam etmişler-
dir. · 
RUZVF.LTİN DÜNKÜ NUTKU 
Amerika Cumhurreisi Ruzvclt 

dünkü nutkuuda bilhassa ~öyle de
mistir: •Fertlere karşı şimdiye ka
dar giiriilmcdik en biiyük tecavü
ze An1erikalılar şimdi her zaman
dan ziyade maruzdur. Hazırlan -
malıyız. Eğer hazırlığımızı tehir 
ednsek, gcc kalmıs oluruz. Bun
dan başka fedak.irlıklarımızla alay 
eden dahili düşmanlarımızla da 
mÜ(adcle cdeceı.;,ız.> 

Fıı;:ı tahtası 

Nlbaytm Ş<!a'!t 

Fonnaldehit 

61J M3 
4875 adet 
300 Kg. 

Lira Kr. 
4500 00 
<mıltealıhidi 

sso 00 

Lin Kr. 
337 50 açık ek. ll4 

namımı> pazarlıkl'· ı5 

27 00 açık ek. 15,30 
ı - Şartname ve nihayetsiz 6erit nümW!ıesi mucibince yukarıda cıns vt.. 

aikdan yaztlı «3> lı:alem malzeme ltiııaJanı>da ıı:österilen usullerle satın alına
caktır. 

il - Muhammen becielleri , mnvakkat tem.inatları, eksiltme şekil lre saatleri 
hlr.ılarında yazılıdır. 

m - Eksiltme 9/IX/940 pazartesi giinil Kabat:aşla levazım ve mübayaat 
eabesindeki alım komisyonunda yapdacaktır. 

Pi' - ŞarlDame ve kereste eb'a.t listesi söı;ii geçen §Ubeden parasız a4na
!ıilir. 

V - iste!dı- eksiltme ve pazartık içia tayin olmıan gün ve saatte % 7,5 
gü....-e paralarile birlikte mezktlr komisJona miraca.atları. c7687> 

* * I - Şartnaın<ısi mucibince 26,600 kilo ,.erli mek nişasla kola açık eksiltm. 
usullle satın alınacaktır. 

Il - Muhammen bedeli -!588,50 lira muvakkat teminatı 344,13 liradır. 

m - Ebiltme 18/IX/P40 çaışamba günü saat 14 de K;obalaşta levazım ve 
ıtıübaayat şubesindeki alım komiS!)'ornında yapılacaktır. 

IV - Şartname sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte yü .. 1c 7 ,5 güvenme 
pnra1arile birlikte mezkür koınisyona müracaatları. (8110) 

Yeşilköy Tohum Ialah istasyonundan : 
Nav'i Miktarı T•hmi fiatı İlk ten:inatı 
Sömikok 40 torı 1050 lira 78.75 
Kesilmiş ıı:ürgen odunu 15 çeki 60 > 4.50 

Müessesemiz için alınacak yukarıda yazılı yakacak eksiltmesi 17/9/94.0 salı 

günü saat 15 de İstik.151 C. 349 nwuarada Liseler muhasebecLğinde yapıl:ıcak 
tır. Şartnamesi muhasebecilikte ve mü.eıssesede görülebilir. isteklilerin muayyen 
gün ve saatte muvakkat tcmino.Uarile kom:_-yr·:ıa milracaatl:ırı. (8009) 

Harp Okulu Komutanlığından : 
1 - İsteklilerin Türk olması, ask.erliğini yapmış bulunması, ha .. ta ve \'Ücut 

ca arızalı bulunmamaları. 

2 - En az lise tahsilini ikmal ettiğine dair şehadetname ibraz etmeleri 
(Güzel san'atlar akademisinden mezun olanlar tercih olunur). 

3 - Sinema için filiın almasını ve btın.a ait teknili bilmesi. 

4' - Resmi müesseselerden birisinde yapılacak imtihanı kazanmaları (kaza 
nanlar arasında varsa şimdiye kadar muvaffak oldukları berleri im~anda ibraı 
edenler tercih olunur.) 

5 - Fotogra! tekniğine ait amel1 ve nazari !izild ve kimyevi bilıı:i sah:bi ol 
malan. 

6 - Sabıkan memuriyeti olanlar bult~ları son meınurluklarına ait 
vesikaları, ilk memuriyeti ise mahalll zabıtasından mahkümiyeti olınad :uıa ve 
hüsnühal sahibi bulunduklarına dair vesika ibraz etmeleri. (898) (810·1) 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Yeri Kıymeti Nev'i Mesahuı Eıaa 

No. 
ısı Kadıköy, Osmaniye 

mah. koşu yolu es. 13, 
15, ye. 33, 35, 31, 33, 
35/ı 

12.510~ Samanlık ahır 15 hektar 

Depo
zitoıu 

2502.-
ve tarla 2620 l\12 

187,188 Beylerbeyi, Aaziziye 
ve araba sokak es. 4. 

11.331.- T;; .. rla 226627 .M2 226G.2U 

ye. t 

Mevki ve cinsi yukarıda yazılı gayrimen!..-ullerin satışı kapalı zart usulile 
ve peşin bedelle satış komisyonu h112u runda yapılacaktır. İhale 25/9/940 çar 
şamba günü saat ı.ı dedir. İsteklilerin bir lira mukabilinde birer şartname edi 
nerek :ıartnnmede yazılı hükümler dairesinde tekli.f mektuplarını bildirilen gün 

ve saatte şubemiz emlak servisine tevdi etmeleri. c8044• 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan : 

ve 

Bakırköy akliye ve asabiye hasta hanesine l~ olan 1500 çift yemeni açık 
eksiltmeye konulm,uştur. 

ı _ EksUtme 18/9/940 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda sıhhat ve 
içtimaı muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: Beher çifti: 135 kuruıı. M. teminat 152 liradır. 
3 _ İstekliler şartname ve nümunesini hergün komisyonda görebilirler. 

4 _ İstekliler 1940 yılı ticaret odası vesikasite 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesikalar ve bu işe yeter M. Teminat makbuz veya banka mektubu ile birlik-
te ihale saatinde konlisyonda hazır bulunmaları. c:8113> 

Kat'i hesap saati 
yaklaşıyor 

( 1 inci sahifeden devam ) 
tir. Dr. Göbels, bundan sonra Al- j 
man ordusunun zaferlerinden Füh· • 
rerın sulh tekliflerine deınokra -
siler tarafından verilen red ceva_ 
hından, }'ransanın mağlubiyetin· 

den uzun uzadıya bahsetmiş ve 
İngiliz hükiımetinc şiddetle hü -
cıını etmiştir. cİngiliz hükilmeti, 
dem.iştir, yeni dünyayı anlıyamaz 
ve a;yni zamanda anlamak da iste
miyor. Manşın ötesinde hadisele· 
rin başka türlü seyredcceğ-i sa -
nıldL Halbuki hu mücadelede 
şimdive kadar hiçbir zaman ol -
madığı kadar müttehit ve kuvve.. 
tini müdrik bulunan Alman mil
leti biliyor ki, hiçbir şey ve hiçbir 
kimse onu zimamdarlanndan ayı
ramaz. Alnıan"a, ablukanın tesiri 
altında değildir. 

MEVLÜDU ŞERİF 
Merhume zevcem Münire Sun

tekinin ruhuna ithaf edilmek ü
zere eyliılün 6 ıncı cuma ııünü cu
ma namazından sonra saat (2.15) 
de Maçkada Teşvik.iye ca.ıniinde 
Mevlıidü. Şerif kıraat ettirilece -
ğinden akraba ve ehihbanuzla ar
zu eden zevatın teşrifleri rica o
lunur. 

Türkiye İş Bankası Müfettişi 
Firuz Suntekin 

latanbul Komutanlığı 
S.tmalnaa Jtomia7oaıı İUıılan 

Komutanlık kıtaatı. ihtiyacı için 5/ 
9/940 günü saat ı6 da pazarlıkla 30 ton 
piriot; satın alınacakt.&..r. Muhammen 
bedeli 11100 lirnchr. Şartn1mesi her 
gün komisyonda &örülebilir. İsteklil~ 
rin belli gün ve saatte yüzde on ~ 

teminaUarı ile birlikte Fındıklıda ko
mutanlık satın alma komisyonuna 4el-
meleri. c8039> 

4-
Komutanlık. kıtaah ihtiyacı için 5/ 

9/940 günü saat 15 de pazarlıkla 3n 
ton sabun satın alıneııcaklır. Muham
men bedeli 10800 liradır. Şartnamesi 

her gün komisyonda görülebilir. İs -
teklilcrin belli gün ve saatte yüzde 

on beş teminatları ile birlikte Fındık-

Kafi he.•ap görme saati yakla
şıyor. Bundan kaçınılamaz .. Son se
neler içindeki hadiselerin lngilte
reye öğretmesi lazım gelirdi ki 
Führerin adeti tam zamanında hii
cum etmek ve h;,reket eylemek
tir. Bazı İngilizler bu anın sabır
&ızlıkla beklenmekte olduğu hissi
ni verivorlar. Lazım gelen zaınnn

da Alman ordusu bu sabırsız bay
lara cevap vermekten hali kalını
yaeaktır. 

1 

lıda komutanlık şatın alına komi.5 -
yonuna gelmeleri. <8040• 

Kat'i saati Führer tayin ed~r. 
Yani Führer milletine itimat ey
liyebilir. Millet, derin surette ka_ 
nidir ki Fiihrer Almanyayı zafere 
isal edecektir. Bütün millet t<>p
yekiın' harp yapan müttehit bir 
millet Führerin arkasında yürü -
vor. Dr. Göbels sözlerini şöyle bi
tirmiştir: 

Sabık Polonyada akıblan kan
heder olmamıştır. Führcr süzünü 
tutmuştur. Bu toprak istikbalde 
Alman topraiı kalacaktır .• 

) , Tabanca boyası yapan iyi bir 1 

11 
oyacı Aranıyor 

Bcvazıtta, Döknıecilcrde Fuat 
paşa cadtlesindc 82 ~o. ya •. 

J müracant 

RASİT RİZA TİYATROSU 
UALiDE PİŞKİN beraber 
3 Eylül Sah günii aksamı 

Bakırköy Miltiyadi bahçesinde 
ÇAMURDA ZAMBAK 

Vodvil 3 perde 
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atinden bir ~at evvel komisyona verilmesi ac;ık eksiltmelerin saatinde istek- partJler halinde it.ale edı1ebilu:. Tah- alına Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri her gün Ko. da görülebilir. Js-

Güzel 
Olmak lileı·in komisyonda bulunmalarL Sartname~j konıisyonda görülür. min bedeli 37,500 Iıra ilk teminatı 2813 J teklilerin sözü geçen günlerde ihale saatinden en geç bir saat evvel teklif mek-

Ttrrıi• lircıdu·. lhaJcı;i 10/~/940 salı günı.i saat tupların1 Ko. na vermiıı olmaları. (:101) (8107) 

o atı ihal e ırünü ıull ve şekli lO da Erzuruında Lv. iımirlıği satın Clıuıeri l\ii~ta rı ı.; uh ım- Temi· iha le güa ve şaatler i 
Ll·ra alına konlisyonunda yapılacaktır. Şart-

C in.: Mikt arı Tutarı 

K ilo Li ra men na ~ ı 
,

34 
naınesi komisyonda görülür. ı~teklile-

12/9/940 K. Zart JO rin belli t k . 1 1 L ra Lir a 17,500 5775 Pirin(. 

• 17,500 
20,000 
17,500 
12,500 

5775 
6600 

434 12/9/940 > 10,30 saa te omısyona ge meler. Makarna 60 ton 15000 1125 
495 12/9/9-10 • 15,30 (874) (8080) 

24/9/940 
24/9/940 
25/9/940 
25/9/940 
25/9/940 

Salt 
Salı 

12 

• 17 

• 
Nohut 

5775 
2000 
2000 

+ Arpa ~ehriyesi 30 > 7500 563 

:~~ ::~:~~~ A. >eksiltme ~~ 250 ton un alınacaktır. Hepsi birden K. Mercimek 50 > 6500 638 

150 13191940 
veya küçük küçük partiler halinde Nohut 100 > 15000 1125 

Çar§amba 

• 
12 
16,30 
18 • 

• 
12,500 
17500 

12,500 
12,500 
12,500 
12,500 

2800 
2000 

210 13191940 
: 1{~30 ihale edilebilir. Tahmin bedeli 42,500 Kuru soğan 134400 kilo 8064 605 

150 13/9/940 > 14 lira ilk teminatı 3188 liradır. Pazarlığı .Jf + 
• 

1
97 13191940 

> 
14

,
30 

11/9/940 çarşamba günü saat 15 de Aşağıda yazılı mevat 7/9/940 cumartesi günü hizalarında yazılı saatinde pa-
197 131,,

1
940 > 15 Erzurumda Lv. ~mirliği satın alma ıarlıkla eksiltmeleri Edirnede eski müşiriyet dairesinde satın alına komsyooun-

• 
K. fas~e 2625 

197 l3/9/940 > 15,30 komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve da yapılacaktır. Şartnameleri komisyond a görülür. 
276 13/9/940 • 16 ıartnamesi komisyonda görülür. İstek- Cınsi M ı kısrı Tutan Teminatı ihal• nati 

2625 
• 2625 

• 
17,500 
20,000 
17,500 
17,500 
17,500 

3675 
3000 225 9 

illerin belli gün ve s:tatte komisyona L Lıra 14/9/940 > K i. o .ra 
197 14/9/940 > 9,30 gelmeleri. .... <575

) <505 l) Sade yağı 4,100 5,125 769 • 
• 

2625 
2625 1117 14/9/940 > 10 Kuru soğan J8,200 2,892 434 

197 • 10•30 
200 ton sert ve 130 ton yumuşak buğ-

10,30 
il 

• 
Kırmızı 

2625 14/9/940 Kuru !asulya •o,ooo 8 000 1200 day ayrı ayrı pazarlıkla :satın alınJcak- "7 ' 
11,30 
12 

mercimek 

• 
• 
• 

12,500 
12,500 
12,500 
17,500 

2375 
2375 
2375 
3325 

179 
179 
179 
250 

13/9/940 
13/9/940 
13/9/940 
13/9/1140 

• 
• 
• 
• 

9 
9,30 
10 

10,30 

* (770) (7746) 

Aşağıda mikt.D.n yazılı mevat kapalı zartla eksiltmeye konmuştur. lh:eleri 
hizalarında yazılı gün ve saatlerde Çankkalede askeri satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerin kanuni vesi.kalarile lck.Ll mekluplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri.. 

Cinsi 

Sığır 

Sığır 

Sade 

eU 
eti 
yağı 

Miktarı 

Kılo 

Fi atı 
Kr. Sa. 

160,000 
80,000 

120,000 

26 50 
26 50 

125 

ilk 

temin a tı 

Lira. 
3180 
1590 
8750 

ihale günO ve 

ıaat! 

13/9/940 
13/9/940 
14/9/940 

11 
12 
11 

(825) (7905) .... 
Keıif bedeli 15,843 lira 69 kuruı; olan 

ha!labakıcı okulu ikmali ~aatı kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalc~i 
16/9/940 pazartesi günü saat 11 dedir. 
İlle teminatı 1173 lira 30 kuruştur. Ke
~if ve projesi 80 kuruşa komisyondan 
alınır. Taliplerin muayyen vakitten bir 
saat evveline kadar zarflarını Ankarada 1 
M. M. V. satın alma komj$yonuna ver-
melerL (825 ) (7904) ... 

200 ton arpa kapah zartla eksiltme
ye konulmu~tur1 Tahmin bedeli 16,000 
lira ve ilk teminatı 1200 liradır. Eksilt
mesi 18/9/940 çaf'jamba günü saat l l 
de Erzincan askeri satın alına Ko. da 
yapılacaktır. Evsal ve şartnamesi ko
lordunun tek.mil garnizonlarında var
dır. Teklif mektupları eksiltme saatin
den bir saat evvel Ko. da bulunduru -
lacaktır. (863) (8017) 

.... 
90,000 kilo sabun lı:.apalı zarlla ek

siltmeye konmuıtur. Tahmin bedeli 
36,900 lira ilk teminatı 2767 lira 50 
kuruştur. Şartnamesi Ankara, İstan
bul Lv. imirlikleri satın alına komis
yonlarında görülür. İhaleoi 10/9/940 
Salı günü saat 17 de Kırklarelinde as
keri satın alına komisyonunda yapı -
lacaktır. İsteklilerin kanuni vesika -
larile teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel komisyona verme-
leri. (786) (7802) ... 

48,000 li;ilo koyun eti satın alına • 
caktır. Kapah zartla eksiltmesi 13/9/ 

940 saat 15 de tümen satın alma Ko. 
da yapılacaktır. Tahmin edilen fiatı 

50 kUJ"U1 olup ilk teminatı 1800 lira

dır. İstekliler her gün İstanbul Top
hane, Eskişehir ve tt.ımen satın alma 
Ko. lannda şartnamesini ıörebilir -
ler. İsteklilerin belli gün ve saatinden 
bir saat evvel kapalı zarflarını ihtiva 
eden mektuplarını İzmitte Tümen sa
tın alma Ko. na vermelerL 

(7'8) (7794) ... 
17 ,000 kilo sade yagı kapalı zarfıa 

eksiltmeye konmuştur. İhalesi 13/9/940 
cuma günü saat 15 de Yozgatta askeri 
sat.ın alma komfsyonunda yapılacak -
tır. Tahmin bedeli 18,700 lira ilk temi
natı 1402 lira 50 kuruştur. İsteklilerin 

kanuni vesika hır ile tek.Lf mektuplarını 
ihale saat .... --ıden bir saat evvel konıis- ı 
yon.J. venr.eleı1 (839) (7951) 

50 to" .•ad. e yağ~apah zorfla ek,ilt- l 
nıC'ye konmuştur. !halesi 16/9/940 pa- r 
zaı tcsi gıinü .saat 16 da Kayseride as
keri s:ıtın alnıa kon iEyonıuıd.ı yapı

lac ktır. Şartnaı;ıesi Ankır;ı, İstan -
bul Lv. ômjrliklerl satın a:ına komis
yonlarında görülür. Tahmin bedeli 

61,500 lira ilk teminatı 4325 liradır. 

;ı:teklilerin kanun! vesıkalarile tekli.t 
mektuplarını ihale saatinden bir saat ' 
evvel komisyona vermeleri. 

(847) (7059) 

.... 
4818 ton samın satın alınacaktır. 

Kapalı zarfla eksillmesi 13/9/9'10 (ÜIJÜ 

z;.a ... t 15 de izmittc Tuınen ı;atın alma 
Ko. da yapıJat..ı~.tır Tahınin edilen 
lıa1ı 3 it , ş olLop uk temulEltı 10841 
ı · adır ~ ,.. er her gun İst. Top -
haııc, F .... k chir ve tu. 11 •• satın alma 
K . larırda ~ rtna!..1C .ni gOrebilirler. 
l tek ıln bel!l gun ve sJatten bir 
saa. evvel k .. palı zarflıırını ıhliva e
den ınckt;.ıı.;a~1nı J{o. na vernıeleri. 

(779) (7795) ... 
"i2,000 kilo sığıreti alınacaktır. Ek

Sll nesi 16/9/940 saat 15 de Tümen 
sotıı al ı.a Ko. da yapılacak.tır. Tah 
m.ı..ı. ec. len ı at.ı ~ 1 k Jruş olup tutarı 

22320 lira ilk teninatı 1674 liradır. 

is~klilerin belli gün ve saatten bir 
• saat evvel kapıllı zarflarını ihtiva eden 

ruektuı,ılarını İznıiltc Tı.lınen .sa.tın al-

ma Ko. na vermeleri. İsteklilerin her 
gün şartnamesini Ankara. E.:;;ki~ehir, 

İst. levazım lmirliklcri satın alına 
Ko. da eörebilirler. (780) (7796) 

..... 
1800 ton odun kapalı zarfla eksiltme

ye konmuştur. İt.alesı 16/9/940 pazar
tesi günü saat 1 ı de Diyarbakırda as -
keri satın alma komisyonunda yapıla

caktır. Şartnamesi komisyonda görülür . 

Tahmin bedeli 23,400 lira ilk teminatı 
1755 liradır. İsteklilerin kanuni vcsi
kalarile teklil mektuplarını ihale saa~ 
tinden bir saat evvel komisyona ver -
meleri. (838) (7950) 

.... 
Muayyen günde talibi zuhur etı .iyen 

379 kalem avadanlık malzemesi ye -
niden kapalı zarna eksiltmeye kon -
muştur. Tahmin bedeli 18,000 lira ilk 
tmiııatı IZ50 liradır. İhalesi 10/10/940 
günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 

Hava satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Şartnamesi. komisyonda gö -
rülür. İsteklilerin muayyen &a.atten bir 
saat evveline kadar kanuni vesika .. 
larile tekli! mektuplarını 
vermeleri. (767) 

.... 
komisyona 

(7743) 

Yerli 1abri.kalar mamul:ltından ve 
beher metresine kilinin edilen fiyatı 
24 kurus olan bej yüz bin metre gaz 
idro.fil 4 eyhll 940 çarşamba günü saat 
il de Ankarada M. M. V. satın alma 
ko. da kapalı zarfla ihale dileceğinden 

isteklilerin 7250 lıralık ilk teminatlarile 
birlikte tekli.f mektuplarını ihale saa
ünden behemehal bir saat evveline ka
dar mezk.Ur Ko. reisliğine vermeleri 
ve p.rtname ve evsa!ı 600 kuruş muka
bilinde adı ıeçen Ko. dan alınır. 

(696) (7502) 

* 700 ton rekompoze tas kömürü ka-
palı zarfla eksiltmeye konmuştur . Tah
min bedeli 16,940 lira ilk teminatı 1270 
lira 50 kuruştur. İhalesi 17 /9/940 salı 
günil saat 11 de Elfızığda askeri satın 

alma komisyor.unda yapılacaktır. İs -
tcklilerin ihale saatinden bir saat ev
vel komiısyona kanuni vesikalarile tek

lif mektuplarını vermeleri. Şartnaınesi 
komısyonda görülür. (880) (8086) ... 

180,000 kilo sılır eti kapalı z;ı.rf u~u

lile eksiltmeye konmu~tur .Lh ı i 19/ 1 
9/9-40 perşembe günu saat 17 d eEdir
ne sanayi kışlasındakı satın alma ko

mi'l")'onunda yavılacaktır ?.Iuhanımen 

fiJlt (58,500) ilk teminatı (4175) lira
dır. Evsar ve şeraiti her gün koro.s -
yonda görebilirler. İştcklilerin belli 

gün ve saatten en az bir s~&t evvel 
resmi vesikalarile teminat ve teklif 
mektuplarını komisyona 
!arı. (885) (8091) 

vermiş olma-

.... 
6340 ton odun alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 18/9/940 çarşamba 

günü saat 11 de E:dirnede sanayi kış
lasında askeri satın alma komi.c;yonun
da yapılac3ktır. Tahmin bedelı 11,412 

lira ilk teminatı 856 liradır. E\."f,ıf ve 
şart.ı.amesi kom !-;yonda gOr 1ur Is -
teklil .. .,.in belli gün ve saatten bır :..at 

evvel kanuni vegikJlaı ı e teklır mck-
tuplarını komısyona verıııc erı. 

(889) (8095) 

.... 
700 ton rekompoze tas kömürü ka

palı zarfla eksıllmeye konmuştur. lha
lesı 17 /9/940 sah günU &aal 15 de E'a
zığda asker! satın alma komısyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 16,940 lira 

ilk teminatı 1270 lira 50 k.ıruştur. İ.s
teklılerin kanunJ ves:kalarile tcrninat 
ve tekli! mektuplarını ihale saatinden 
bir süat evvel kom yona vermeleri. 

(89.>) (8101) 

tır. İhalesi 6/9/940 curna günü saat 15 Sade yağı 4.2,000 49,560 7434 
(884) (8090) de Babaeskide a!-;keri satın alma ko

mlıiyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
teminatlarile belli snatte komisyona 
gelmeleri. (877) (8083) .... 

250 ton un alınücaktır. Hepsi birden 
veya küçük küçük partıler halinde iha
le edilebilir. Tahmin bedeli 42,500 lira 
ilk teminatı 31E8 liradır, Pazarlığı 9/9/ 
940 pazartesi günü sa:ıt 15 de Erzu -
rumda Lv. an1irligi satın alına komis
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin belli 
gün ve saatte komisyona 

(828) ... 
gelmeleri. 

(8084) 

500 ton çuvallı arpa satın alınacak
tır. Hepsi birden veya küçük küçük 
partiler halinde ihale edilebilir. Tah
min bedeli 37,500 lira ilk teminatı 2813 
liradır. İhalesi 11/9/940 çarşamba gü
nü saat 10 da Enurumda Lv. funirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Evsaf ve sartnameısi kolordunun tek
mil garnizonlarında görülli.r. İsteklile
rin belli gün ve saatte komisyona gel-
meleri. (879) (8085) ... 

500 ton çuvallı arpa satın alın;;.caktır. 
Hepsi birden veya küçuk küçük par -
tiler haHnde ihale cdileb"ilir. İhalesi 
9/9/940 pc.ı1.artesi güniı saat 10 da Er
zurumda Lv. 3mrliği s<ıtın alma ko -
mh.-yonunda yapıfacaktır, Evs:ıf ve 
şartnamesi kolordunun tekmil ,arni
:zonlarında görülur. isteklilerin }Jelli 
gi.ın ve saatte komisyona 
Tahmin bedeli 37 1500 lira 
2813 liradır. (881) .. 

gelmeleri. 
ilk teminatı 

(8087) 

250 ton un alınacaktır. Hepsi birden 
veya ktiçük küçuk partiler halinde ve
receklere de ihale edilir. Tahmin bedeli 
42,500 lira ilk teminatı 3188 liradır. 

Pazarlığı 10/9/940 sah günü saat 15 de 
Erzurumda Lv. 5mirligi satın a1ma ko
misyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şart
namesi kolordunun tekmil garn.lı.on -
1arında görilltir. İsteklilerin belli ıü.n 
ve saatte komisyona gemeleri. 

(882) (8088) .... 
8700 liralık benzin, 330 liralık val

valin, 110 liralık Gres, 110 liralık gaz, 
50 liralık üstübil pazarlıkla alınacaktır. 
Pazarlığı 5/9/940 perşembe günü saat 
15 de Babaeskide askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

(891) (8097) ... 
ı 2,000 kilo sade yağına kapalı zartla 

talip çıkmadııPndan ilk pazarlığı 7 /9/ 
940 cumartsi günü saat 10 da Konyada 
Lv. Amirliği satın alma komisyonunda 
yupılacakt.ır. Ş.artnamesi komisyonda 
görülür. Tahmin bedeli 15,120 lira ilk 
teminatı 1417 lira 50 kw·uştur. 

(89~) (8098) ..,.. 
4100 çift nümunesi vec;hile askeri 

kundura paı.arlıkla yapt.ı.rılacak.t1r. r.1u
hammen bedeli 2514.0 muvakkat temi
natı 1885 lira 50 kuruştur. Paı.arhgı 

6/9/940 cuma gunü saat 10 da Adana 
askeıi .satın airn;l ko:nisyouunda ya
pı!~c k-r. ~a1 l'ıme ı Ar~ara, lstan-
1.ıı... le\<.ızım amı lık c. \e Adana as
k~ri satın u.lı.Ja konıı.:,;yoıııürında her 
g m gtırulebı r '! tt:klilerjn teminat -
l;ı ıle belli gıın \.e s:ı ltıe muracaat -
lürı. (803) (801:1:1) .... 

600 ton cıdnn !!atın .Jlırınct?ktır. İha
les1 18/9/940 gtlnli saat 15 de İı.nııtte 
Ttirneıı ·alın cılrua komisyonıında ya -
pılaca.k.tır. Tahmın bedt:li 9000 lira ilk 
teıninatı 675 liradır. Şartnamesi İstan
bul Lv. Amirliii, Eskişeftir ve İzmit 
askert satın alma komisyonlarında gö
rülür. İsteklilerin belli g\.ın ve saatten 
bir saat evvel kapalı zarrtarını komis
yona vermeleri. (896) (8102) .. 

126,000 kilo sığır et.nin ltapah zarfla 
eksHtnı(>sine talıp çıkmadıtından pa
zarLkla eksiltmesi 13/9/940 cun1a günü 
~:.ıtıt 17 de Aydında askt:ri satın a!n1a 
komı.:yonunda y.ıpılacaktır. Aydın 

g •• rn zonunun tahmin bedeli 22,500 
lira ilk teminatı 1687 hra 50 
kur: ş. Kuşadn. ı gtırnironunun tahmin 
bedeli 9:160 ııra ilk ttJninatı 702 J.radır. 
ŞartnalT!E'':i.İ Ankara, İstanbul r.v. fı.;;ıir
liklcri ve Kuş· dası, Aydın askeri satın 
alına komlsyonlarında görülür. 

(900) (8106) 

** 60,000 kilo beyaz peynir k:ıpalı zarr
la eksiltn1eye konmustur. Tahmin be
deli 25,200 lira ilk teıoinatı 1891 lira
dır. İhalesi 11/9/9'10 çarşamba gWıü 
saat 16 da SUloglunda askeri &alın alına 
komh>yonunda yapıl...:'lcaktır. İst(:klilerin 
kanuni vesikalılrilc tek.li.f mektuplaruu 
ihale saatinden bir saat evvel komis-
yona vermelcrL (718) (7590) ... 

97 ,200 k11o sade yagına istekli çık -
madıgından pazarlıkla ek~iJtınesi l 1/ 
9/940 çarşamba günü saal 10 da Er
zurumda Lv. fımirliği satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be

deli 84,480 lira ilk teminatı 6561 lira
dır. Şartnamesi Ank<.ıra, İstanbul Lv. 
Amirlıkleri satın alma komisyonlarında 
görülür. İliteklilerin ihale gün ve saa-
tinde kom~yona gelmeleri. 

(871) (8025) 

* Beher adedine tahmin edilen fiatı 

325 kuruş olan 130,000 metre kaputluk 
kumaş pazarlıkla münakasaya kon -
muştur. İhalesi 6/9/940 cuma günü saat 
10,30 dadır. Kat'f tcıninotı 41300 lira
dır. Evsaf ve şart.namesi 21 115 kuruş 
mukabilinde M. M. V. Sa. Al. Ko. dan 
alınabilir. İsteklilerin kanunun emfet
tiği belgelerle ihale saatinde Ko. na 
gelmeleri. (868) (8022) 

* 200 ton pirinç pazarlıkla satın alına-
caktır. Pazarlığı 19 eylül 940 perşembe 
günü sa.at 15 de Eskişehir mıntaka sa
tın alına Ko. da yapılacaktır. Şartna
mesi, evsafı ve nümunesi Ko. da gö
rülebilir. Tahmin bedeli 60,000 lıra, 

kat,1 teminatı 8500 ljradır. ist ı klilerin 
kanunda yazılı vesaik ve teminat mak
buı.larile belli gün ve saatte Ko. da 
hazır bulunmalan. (869) (8023) ... 

Beher metresine tahmin edilen 40 
kuruş olan 800,000 metre yatak kılı!Iıtı 
bez pazarlıkla milnakasaya konmus _ 
tur. 200,000 metreden aşağı olmamak 
sa,rtile ayn ayrı taliplere de ihale edi
lebilir. İhalesi 9/9/9~0 pazartesi günü 

saat 15 de Anka.arda M. :ı.1. V. satın 
alma k~syonunda yapılacaktır. Ta
Jiplerin teklif edecekleri mikdarlar ü
zerinden kanun! kat'! teminatlarile 
ihale gün ve saatinde komisyonda bu
lunmaları. Evsaf ve şartnamesi 16 li
raya komisyondan alınır. (894) (8100) 

* 1274 ton odun kapalı zarfla eksilt-
meye konmuştur. İhalesi 9/9/940 pa
zartesi günü saat l 6 da Edirnede eski 
milsiriyet dairesinde satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be-

deH 25,480 lira ilk teminatı 1911 lira
dır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda 
gOrüliJr. İsteklilerin ihüle &:ün ve saa
tinden bir s<.ıat evveline kaJar kanuni 
ve~ikalarile teklif mektuplarıru komis
yona vermelerı. {691) (7497) 

* 90,000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konınuştur. İhalesi 19/9/940 
perşembe gü.nU &.ı.lt 11 de Çanakkale
de askeri satın alma kontlsyonunda 
yapılacaktır. T<&hınin bedeli 24,750 lira 
ilk teminatı 1856 lira 25 kuru~tur. 

İsteklilerin kanuni ve~ikalarile tek.Hl 
ınektuplarını kunusyona 

(897) 

+ 
verınelcri. 

(8103) 

3000 ton arpa ve 2000 ton yula.f ve 
ayrıca 3000 ton arpa ve 2000 ton yulaf 
pazarlıkla salın alınacaktır. İhalesi 6/ 
9/940 cuma günü saat 16,30 da Ba.lı

kesirde askeri satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
komisyonra görülür. (876) (8082) 

.... 
Beher çift.ine tahmin edilen fiat 600 

kuruş olan 18,500 çift fotin hepsi bir 
talibe veya yarı yarı verilmek s:artile 
pazarlıkla ekliiltınesi 9/9/940 pazartesi 
günü saat 15 de Kay:;eride a!>keri sıı.tın 

alma komisyonunda y:.ıpılacaktır. Tah
min bedeli 111,000 lira kafi teminatı 
16,650 liradJr. Şartnan1e."Si Ankara, İs
tanbul Lv. fı:nirlik1cri ve Kayseri, A
dana, Niğde askeri satın alma komis
yonlarında görülür. lsteklilerin kanuni 
vesilcalarile komisyona geJıneleri. 

(886) (8092) 

* Beher adedine tahmin edilen fiat 
(150) liradan (200) çift atla araba pa
zarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli (30,000) lira olup kat'l teminatı 
(4500) liradır. İhalesi 9/9/940 pazartesi 
günü saat 16 da Kayseri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 

İst. Ankara Lv. 5.mirlikleri ve Kay -
seri, Adana, Niğde askeri satın alma 
K o. da görülebilir. İsteklilerin kanu
nun 2, 3 maddelerinde yazılı vesaik ve 
teminatla birlikte belli gün ve saatin
de komisyonda bulunmaları. 

(888) (8094) 

* Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 

altı buçuk kuruş olan 600 ton yumu
şak ve 400 ton sert buğday 5/9//940 
perşembe günü S'13t 10,30 da Anka -
rada M. M. V. satın alma komisyonun
da pazarlıkla satın alınacktır. İstek -
!ilerin 9100 lirlık kart teminaUarile 
belli saatte komisyona gelmelt"ri. 

(899) (8105) 

T R i UMPH 
EN SON MODA 

Mazotla Müteharrik Tam 

DİZEL MOTÖRLERİ 
Kııtaloğ ve l<'klif ist~yiniz. 

TÜRK - AVRUPA Ltd. Şti. 
lıtanbul, Galat•, Perşembe Paz•rı 57-61 

Telefon: 41106 

8ant<i 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. i 

Barsak Sol ucanl a rı na 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerdt: ve Küçüklttdc 
ıebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

•<LJtusu 20 kuruştur. 
• • • :r 

Sahip ve neşiryatı idıın eden Başmuharriri 
F.TEl\I İZZET BENİCE 

Ba!!ıldıi!:ı yer: SON TLLGRA..· Matba111ı 

YUCA ÜLKÜ ( l:tanbul) ve ÜLKÜ (UŞAK) liseleri 
Kayıtlara başlar.mıştır. İsti yenlere mufassal tariina rne gönderilir. 

(Usai<'taki ÜLKÜ Lisesinin Orta kısm! voktıır.) 

için 
~ 

Her şeyden •"" . 
aıbhatl i ve par lak b~ 
teae, lekeıiı ve d~~ 
flln bir cilde ,. 

1 

olmak lhı•dır. 

40 ..,nelik b ir te.:rüb e mahsulü olan KREM PERTEV t ertip 
w yapılış tan.ındaki ince lik dolayısiyle, tenin fazla yağlaJI' .• 
masına mani olur. Yağsız olarak h ususi tüp ve vazolarda s.a j 

w~ _., 
t 

Valdebağı prevantoryum 
sanatoryum Müdürlüğü 

açık eksiltme ilanı 

,... 

Cinsi Miktar ı 

Tahınia 

bede li 

Kuruı S. 
Tut arı 

Lira Kr. 
1300 
1400 

ilk te m !nal 

akçesi 

Lir a Kr. 
Zeytinyaj) 
Sabun 
Soda 

Yumurta 
Patates 
Soğan 

Sarmısak. 

Arpa 
Saman 
Kepek 

Toz şektr 
Kesme şekeı-

Makarna 
Şehriye 

IJn 
İrmik 
Nişasta 

Pirinç unu 

Pirinç (Tosya) 
Zeytin 
Kuru fasulya 
(Dermason) 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimek 
Nohut 
Kuru bamya 
(Amasya çiçek ) 
Kuru barbunya 
fasulyası 

Odun 

2000 Ke. 
4000 • 
4000 • 

35000 Adet 
9000 Kı:. 

4000 • 

65 
35 

7 

1 50 
9 
7 50 

250 • • 20 : 

5000 • 
18000 • 
17000 • 

10000 • 
2000 • 

4000 • 
300 • 

4000 • 
250 • 
250 • 
250 • 

10000 • 
1000 • 

1500 • 
250 • 
100 • 
600 • 

100 • 

300 • 

6 
J 
4 5• 

>0 
40 

25 
sş 

17 
11 
2ı 

:d 

30 
zo 
u 
15 

ıe 

800 Çetl 420 

Ekıiltme 

280 -2980 

525 
810 
300 

50 

1680 

300 
540 
765 -1605 

3600 
800 

4400 

1000 
75 

080 
42 50 
15 
57 50 

1910 00 

3500 
25.ı 

450 
60 
15 
75 

100 

48 

4488 
3380 

ııaatlerl 

(Zeytinyağı V. 
Saat D. 

14 :ıo 

S.) (Yumurta V. 
Saat D. 

14 50 

S .) Hayvan yemleri 
Saat D. 

15 10 
Kuru erzak 

Saat D. 
16 10 

Odun 
Sut D. 
16 30 

223 50 

126 38 

120 38 

330 00 

H3 25 

as8 eo 
252 

(Şeker) (UııJO ~ p 
Saat D. 5"3 rf 
15 30 ı5 

Eksillme 5/IX/ 1940 perşembe Jiliıil yüksek mektepler muhasebecilili 
sında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler eksiltmeye konan yiyecek ve yakacakla~ şartnamelerini ~ 
üzere n1üessese mUdürlüğü.ne müracaat edebilirler. lstek:lilerin 5/lıil" 
perşembe günü yüksek mek.tepleı muhasebeciliği veznesine yatıracakl~tı ı,ıl · 
minata ait makbuz, yeni sene ticaret odası vesikası ve bonservislerıte il 
meı.kUr muhasebecilik binasında. toplanacak satın alma komisyonuna rı::ı 
etmeleri il:\n olunur. (7662) 

Leyli • Erkek 

İLK - ORTA - LİSE 
Taksimde Sıraeervilerde Yi.Nİ AÇJLP1· 

Müdürü - Eski Şişli Teı·akki Direktörü. l\f. Ali. Haşmet Kırr9· · 
t ö" · · ııe1' Hususiyetleri: YABANCI D 1T 7 R uRETIMlNE . eJe' 

mikyasta ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcutla teşkıl dD~ 
rek talebesinin çalı.şma v e inkişa fı, sıhhat ve inzıbatı ile yakıJl , 
alik~dar olmaktır. Mektebin deıı. ize nazır kalöriierli teneffii5~ 
nesi ve jim.nastikhanesi va!'d:ır. Her .l(iin saat (9 ile 18) araS 
talebe ka:vıt ve kabul ohınur. Telefon : 41159 

Bandırma Bclediyeıinden : ~ 
12 Atmosfer tazyike mütehammil dııı telli beş kat bezli içi 35 dışı 55 

kurtunda rekorla ve rekor 13süklerile beraber olmak üzere beher met~/ 
kuruş muhammen bedelli Bandırma belediye."Sı için elli elektrik ve sı.J 
için de yüz k.i mecnıuu yüz elli metre Jl!ı~tik hortum alınacaktır. 

Fenni ve malt 11artrıatn(!: bedelsiz olarak belediye muhasebesinden 
İhale açık eksiltme usul.ile yapılacaktır, 1ııı 

Eksiltme 6/9/940 cuma günü saat 15 d~ beledıye encumeninde yllP 
tır. Eksiltmeye girecekler 92 lira 25 kurui muvakkat teıninah 

caklardır. / 
Keyfiyet isteklilerce bilinmek üzere ilAn olunur. (7729) ~ , 

~1 
# ~~I 

Fototraf 
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