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4 ı?omanya endi cezasını 
Cek• . ıyor •• 

........__-......,,~..,..,,"""" .... -..\ -
lı. rtık Romanyaya Bal-
•ıılar • ba 

lı. manzumeaı -
);~1ııd~n kaybolmDf ve 
al 'l'erın tam ve .. yed 
of lıııa glrmit bir devlet 
~tak bakmak lizım• 
ili~· Fakat bu vaziyeti 
lııı ihaye devam ede
tekc_ek Hnmamak ge
~-ır. ~nkü her teY 
~ 18eleria iııki9a&na 
~ harbin neticeıine 

lıdır ••• 

~~=---;-------ı 
~ tTi:M İZZET BENİCJ: 
ı-;ı,l_•da bicliseler 4arulmı -
"il IUaJ Karo) tac .,. tah-

. ıli ~ ~•i1Mte Milel• huutı 
"t l.ıl •neral AntoReslru dilı:

ahiyeti ile Rcnnanyaya 
~~ O\dıı. 

l'et 1 "h • 
ıı.Jıt ll?ı tir: Artılı: Roman-
'- •n mımzumui bakımın
>eJ\olnıııt ve mihverin tam 

•.t'.,tıııa Jirmif lılı devlet 
llıta• ak l&zımau. Bunun 

1~~e tok aobelıi u yiıae 
~• it ııııaumf tutum. ve 
oııı.:~•r stırüp 1elı11 umuaıl 

· i te ş ur· llom11113'a, h'1en 
it. ~~·!tıln kendi kendisine ee

-..~ 'ler ra:• harbi -~••l~a~n 
L,"lq~ manya sen clinlemı" 
t~ :: Ve Dobrice ihtiliflarmı 

ll?Ue halletmi• ve Bal -
~ alt~datüi ve tecavüz! bir 

)(ı b •~esiae fmat vermiş 
~la 11ctiu kendi vaziyeti de, 
•aş~lll umumi ıörünüşü de 
lo olabilirdi. Halbuki, za-

«tt; llıanya hakkındaki bük -
lıeııı ltlrın_edi, bilakis teşdit etti 

e IDılli bir feliket haliRe 

~an 
~

~ )) Yb . Pekila Besarabyayı, 
•ti 

0 •ıcesini kendi rizasile 
•te 

~ • her {~ Bulıarlara iade ede-
\11k,~ h'. ı_ ~evleti kazanr ve 
h ~' lıir ırlıfınin, umumi, her
•t~~-~. lı~ca~üz ve tehdide kartı 
~ "'~i t r k~tle olarak te~ekkül 

it~ •tık h •sbı). edebilirdi. 
1ııı.,_lı•t .: d~:vır geemit, söylene
ıo., '. lııu1ı Y soylenmiş, kaybedil -
>ı ~·· ııu1•.';llel her şey kaybedil- ' 
"ıiı -~~l:un. için bizim Roman
ı, ,~dee dakı dostane temenni
l;Q. •ı;h •lı:varlığını, milli birliiini 

11, llıuh alan mülki tamaıniye
ı11.(l,~ •laıa edebilmesidir. An-
11 ;: i~ıiJ•I Antoneskunun şahsi
' 

1 ı·a,i tar mevkiine geliş şekli 
ı... Qla~, tıtuınıı Romanyanın Al-
~,.,, ~ •ın . . 
'• v,•ıiyer ·~ altın~ . g~çmış ol

~U •oy 1 nı kcndılığınden or-
tı~:ı.kat 1"aktadır ki, Romanya 
iı~ ıe,; ilıe ~e azimli bir siyaset 
11 

1 Ciite drınde ısrarla durmadı
lııuhnkk \.bu netice mukadder 

ı, ~ilııd· a lı. 
it.; •ıııa~ Alnıanya l\facarisıan 
~)~ •ltiğ'Y•da tam hakimiyetini 
14 .ı 'ile ~ke ve bu iki bölgeyi de 
11. ~ı~ .. lısadi istismarı altına 
"'•d'ı. !:•re Ye · b" h'd" ''Qd '•çe nı ır a ıse zuhur 

!+~1~ sulh «nııbu şarki Avrupa
~IQ~r. !laik IDubafaza edilebile . 
'd a bir anların difer aksa -
~~lıı~ha ziy h~bran ihdas edilmesi 
\ı ,1 '•h·a e A~rupa harbinin u
li'>ı~~· ltaı •ne barlı addolunabilir. 
lıQd 1k; h~~ ve Almanya arasında 
l;lt; a lasav e Yugoslavya bak • 
t... ~u, i'e . vur olunan planın tat
,.._"" çılebi)" • lı·ı lttlar .. .~r, belki de bu nevi 
•ı, 1 

1 hassa tnu.ınüzdeki ilkbahara 
ı, 1 Uda ı\k ngıltere ile İtalya a
l· ·~•n d denizde ve Afrikada 

1 s c •<ek b . . o\ •Ytiıı b nıu arebelerın ın
tq Q••Jc e ırakılabilir 
ı ~k " 'e an k • · · ~~ it. ıeJc·ı ca hadısclerin bu-
li),1t1uııu~ . '.e seyri ne olursa ol
j• d •ti b ıçındeki bütün bu va
)• lh·ı' atta R 
ı. ~,hı olarak o~ıan~a vaziyeti 
<ıt1 UI •t ,kat ı hır safha di
ı, L •y J\ hıcnın inıkinı yoktur. 
~ ·~ı·· '"up h "hı ı ıaıe . a arbinin sonu.na 
ı ~. rııı isfh r 
ı ~c,1 lfiir 1 sa ıne batlı ol-
~~,• b~ e nihai vaziyetler de 
~,<•kı,::fetlr beraber tescil o
~Q·· ~d"ki "iı B.iııaenaleyb Ro -

~lıl Uvalck lllfunkü vaziyeti ıle 
•tıııek at ~ekil ve mahiyette 

Rertklir. 
i:'r~ İZZ1'."T BENlCS 

Ekmek Buhranı Buglin Bitmiş Olacak 
UZAK ŞARK 
KARIŞIYOR 

Bu sabah Ticaret 
vekilinin reisliğin
de toplantı yapıldı Japonlar Fransız Hin

diçiniaiae asker 
çıkardılar mı ? 

~~tt"~iu;!r~laPonY~~~::: Fırınlara fazla un tevziine başlan· 
diciniye asker çıkardığı hakkında- dı Fakat ı· dı·h b b h J •• d"" 

. iri ııelen haberler üzerine, Hariciye • Z affi U Sa a f.la SUf U 
nazı:ı Ko~~:ı Hal'. bu haberler. te- j Sehrimizdc ekmek buhranının bildlımiş ve halkın fazla ekmek 
~t et~ıııı takdird:. Amerıka hallı için Vali ve Belediye Reisi almak için telfışına mahal olma
ilıü~~etinın ;:a~ıvetı cok v~hun Lıitfı Kırdarın toprak mahsulleri dığını, stokun çok bol olduğunu 
telakki edeceııını beyan etmıstır. a{i,inden fazla buğday istediğini söylemiştir. 

- . . '. -....... ' ~ 

Gümrük ve Maa
rif Vekillerinin 

beyanatları 

dün haber vermiştik. Bu hususta icap eden formalite-
Buhranla Başvekilimiz Dr. Re- ler bugiin ikmal cılunııp her fırına 

fik Saydam da ehemmiy..ı.le ala- fazla un vcrilecektlı. 
kadar olmuş ve yevmiye 50 ton Bu sab3h saat 10 da toprak malı· 
buğdayı da az görerek yevmiye sulleri ofisinde büyük bir toplantı 
100 ton fazla buğday ' 'erilmesini yanılarak yeni vaziyet görüşül .. 
emretnıiştir. müştür. Belediye reis muavinle -

Vali de dün aksam gazetecilere rinden Lutfi Aksoy ile belediye 
beyanatta bulunarak bu keyfiyeti (D•vamı 3 üncü sahlf•de) 

iki Vekilde muhtelif mü-200 bin lira harcanan 
tliin yabıı bir tarihte ~hrimize geldijp zaman al clırnuş olduğumuz resimlerinde.... him işleri anlatıyorlar Yeni Kral• 

KRAL KAROL FRANSIZ ~;~ifa~ş~iıı~~e~::i~~r:1~e~~- temsil salonunda sah· 10 SANiYEDE natta bulunarak şehrimizde 150 • t 1 ISViÇREYE KABiNESi 5 TAYYARE ~:~k~~::ıı,~::!~~~ın:r~~t~: ne ınşası unu u muş! 
YERLEŞECEK D E 

j(. 

1
• ş T ı" • •• taı;arrufundan verileceğini, bu yıl • 

u DUŞURÜLDÜ ~~~et:ı~~a~ aı~::;~~~~ete~ Eminönü Halkevinin meşhur eğr1 

Halk saray General Veygand T aymis mansabında ye- ~:~ ~:i~e~:,~:;ı~.:n~~e~~d~- binası dün bir hey' etçe tetkik edilip 
Af 0 k •· d ·ı· •d .. th• b h ıtunu. biten yıl tatbık olunan. ve-

H Ü d o rı aya gon erı ıyor nı en mu iŞ ir ava ni vakit cetveline artık alışıldı • • • k l b l d on n e yenı Londı-a 7 (A.A.) - Fransız ka- muharebesi oldu kını söylemiş ve yeni imtihan ta- yenı ycnı us ur ar u un u 
k l l' L / d binesinin iııüa ettiği \ıildirilmek- limatna:mesinin ilk tatbikinde ta-ra 1 Q RlŞ a l ted.ir. Londra 7 (A.A.) - Dün akşam bil aksaklıklar olabilecei:i:ini ilave 

Yeni kabine azası arasında bu- Londra mıntakasında verilen dör- ettikten sonra 

K 1 ·· • 1 j lunan zevat arasında. harbiye ne- düncü ala:mı işaretinden sonra. •- Muhtelit tedrisatı vevderpev 
an 1 nurrıayış er n zaretiııde General 'Vevııandı is. 1nl!iliz avcılan düşmanla karşı - lkaldmvoruz. Beyoi!;lu muhtelit or-' 
arkası kesildi tihllf eden General Huntzinııer'in lıı.şmak icin derhal havalanmış - ta okulunu da bu vı1 kız ve erkek 

ismi zllı:redilmektedir. lardır. On saniyede beş Alman olarak iki lusma ayırdık. Taksim 
Koma 7 (A.A.)- Stefani ajansı General Vevııand hükılmetin tayyaresi düşürlilmüştür. orta okulu lise haline konacak. 

bildiriyor: Romanya Kralı Karo- (Devam. 3 ilncli SAblfeık) ( Devamı 3 üncü sahifede ) ( Deııamı 3 11ncü sahifede ) 
lün tahttan eekilmesi siyasi İta!- 1-----------------..:._ _ _:_ _______ _.. ___ _.. ___________ _ 

MÜTHİŞ BİR FACİA yan mehafilinde daha ziyade da
hili bir siyaset hadisesi olarak te
llkki edilmektedir. 

Bir kadın; çocuğunun beyni
ni çuvaldızla del·p öl~ürdü! 

Eminönü Balkevinin Cağaloğ -
)undaki merkez binası yanında 4 
yıl evvel yapılmağa başlanılan ye
ni temsil ve spor salonunun in -
şaatı birkaç gün evvel bitmiştir. 

200 bin liraya yakın bir para 
sarfolunan bu bliyük binanın eğri 
ve earçabuk inşa edildiği hakkın
daki dedikodulu iddialar, eserin 
tamamilc meydana çıkmasından 
sonra kat'iyetle tahakkuk etmiş 
ve en iptidai bir gözle bile görü
lebilen bu bariz hakikat ölçüye dö
külünce eğri ve çarpıklığın 2 met
re, 25 santim olduğu da anlaşıl -
mıştır. 
Diğer taraftan dün bina dahi

linde bir heyet tarafından icra o
lunan tetkikler neticesinde yeni 
aksaklıklar göriilmüştiir. Bu me-

~ıaamafih mezkur istifa, hieblı 
vakit imtizaçlı blı siyaset takip 
edememiş olan bu hükümdarın te
cessüm ettirdiii Romanya tarihi
nin blı sayfasına nlhayet vermek
tedir. Filhakika Kral Karo! Titu
lesconun temsil etliği demokrasi 
ıistemlerile demir muhafızların 
kallunma harekeli arasında salla
nıp durmuştur. Bundan maada 
Kral, demir muhafızların şiddetle 
tenkili mes'uliyelini de üzerine al
mıı;tır. JUüteakiben de demir mu.-

Kalpaiz ana bu cinayetinden sonra masumun cese- ÇERÇEVE 

dini aşıkile beraber tarlaya gömerken yakalandı Rom~nyanın hali 
( Devamı 3 üncü sahifede ) 

KISACA 

Köle - Efendi 

Gayri.meşru surette kazandıih ticesinde de lbir kız oocuitu dün-
cocuiunu alçakça öldüren ve son- yaya ııetirbiştir. Adl • J Ü • 
ra ırömen bir ana Adanada yaka. Son zamanlarda hasta bulunan ıyeae Ç yeni 
lan:ıtıl$tır. Bu müthiş facianın taf· !kocasının. çocui!;un kendisinden 
silltı sudur: olmadığını anlıyacağını sezen ka- ihtikar vak' ası 

İki muhtekir tevkif 
edildi 

Mllld vardır lıl larlhlo bütün ıeyri 
lelnde hür ya~am11, lr:endi kendlslıı.in 

il.ikimi olmqtur. Yine mUJet v&rdır ki 
hürriyeti bir anu, tahakküm aUında 
7aşama11 fiil olank tan.ımıttır. İkinci 
Up mUletlerde lsttklil, hürrl7et, .ken- !-----------------------------) 

İTİRAZI DOGURAN KARAR 

Tekmil şoförler 15 
Eylule kadar aynı 
kıy af ette olacak ! 

Adananın Akcekin mahallesin- dm .ııünahsız yavruvu ortadan 
de oturan ddirmenci Ahmet ka- bldırmayı kararlastınmıs ve do
nsı Emine İncirlik kövünden Nu- ı lurduktan biraz sonra kafa tasına 
ri ile l?izli münasebet tesis e1ıınis büyük ibir çuvaldız sokmak su -
ve bu ııayri.me5I"ll münasebet ne- (Devamı 3 üncü sahifede ) 

Marpuccularda düğmecilik ya
van apustol ile !katibi Te.mistokli 
dükkiinlarında l 44 düP;ıne sakla
dıklarından ve bunları .l((ıya terzi 
Kamile satıhn1$ l(ibi sahte fatura 
verdiklerinden dün 8 inci asliye 
ceza mahkemesi tarafından tevkif 

di kendini idare, milli cunr r•hu na
aırlaşı7or ve bunlar ekseriya .lloltuk 
dtinefl ile uman zaman sa.Uıın üze
rinde ve aJ'akta ıibl durabUl7orlar. 

Birinci tip millete kendi kozunu. 
keııdl gücüne Pvtntrelr. paylqmak 
esastır. İkinci tip milletle öJıün. kor
kak, yılım bwUiinl bir ıımarma ile 
&azelemek ve tam tabirile beleşi.en 

her ıeye sahip olmak ve tutunmak 
••rtbr. Fakat, bunlar eitr uzun bir 
fıra&ttan istifade edemtmi.tlene be -
hemebal bir nefes tutumundaki ribl'ir 
k1.r1ıs1nda ıavrula7or, hemencecik. o-
mu1Jarını indiriyor, cöküveriyorlır. 

Baısıı. kaldıldarı, binbir felü:ete ui- M ••hl • 
radıkları. yer yer isyanlarla. lsWilarla U etın azlığı ve işden çıkarılma 

tebliği Istanbul şoförlerini 
telaşa düşürdü ! 

bo,tu.ştukları anlarda dahJ ruh Ye his 
bütünlüi'ü ile :milli sururlarmın ak .. 
ıülimellni taşırmayı bUea, eline &lli
hını ıhp vatanını, tarihini, ırzını, nA
m.us ve canını müdafaa edebJlen mil-
lellerdlr ki ancak müstakil YllfADUJ'• 
li7akatltrinl tuen lsbat ederler Tt ko
le mllleUerden bununla aıırt edilirler. 

Bu dünyada belki btr .. yl y•nlden 
yapmak ve delltllrmek mılmklln. l'a

ııaı. Wr. lallm&u mabaklı&k lıl lıöltorl 

oıe,,.I, ofeııdbl itile yapm&lıtır. ll&li 
n bltila llllla1Jor •ôoterl;ror lıl, 

Köle kôlelltlna. el.....U doaıllllllne 

ler işlerinden menolunacaklardır. 
Yıllardanberi beledivece düşü

nülen bu kararın böyle 15 ııün 
içinde alelacele tatbik olunması 
mecburiyeti ve üstelik bir de ~!e
rinden cıkarılmak telıdi<li wför
leri telaşa düşürmüştür. 

(Devamı 3 üncü sahifede ) -----
YARJN.._~ 
..---SABAH 
İKDAM 

/lt.i hüyult. eHrin tefrilt.a· 
•ına baılıyor 

1-KANUNi SÜLEYlMAN 
VİYANA KAPILARINDA. 

2- KISKANIYORUM .. 
Biri tarihin, öbürü haııatın 

iki realist eseri olan ve gene 
iki büııük muharrir tarafın -
dan vazılan bu tefrikaları 
sonbaharın en kuvvetli iki 
hediyesi tetakki edebilirsiniz. 
İKDAM .. İKDAM .. İKDA;\f .. 

Her yerde İkdam'ı isteyin, 
Türkiyenin en güzel, en ucuz 
ve en mükemmel gazetesidir. •ö-dı.lea me11edU•mbor! .. 

Şeıhrtıniz tak.silerinde calısan 
eoförlere birkac ııün evvel bir amir 
wribniştir. Bu emre ııöre tekmil 
eoft5rler 15 eylılle kadar veknasak 
kasket ve kıyafette bulunacaklar. 
dır. Yine emir mucibince ·bu veni . 
lı:ıvafetin nümunelerini soförler l 
oemlyetlerinden alabilecekler ve 
111 avlO.lde yeknaııak kıyafet, kas
ketli olmadı·kları ııörülen soför-

Esasen kazançları otomobil mal-ı 
:ıemesi, benzin vahahhi!ı ile son 

(Devamı 3 üncü sahifede ) ~-,••••••••••rl 

Romanyanın hali, kahkahay
la ağlanacak ve lıiingür biingür 
gülünecek birşey!. 

Bcsarabva, garsondan biftek 
istenir &ibi, basit bir ültinıa -
tomla istenmiş ve tabak içinde 
pişkeş çekilmiştir. 

Halktan, ordudan, partiler -
den ne ses, ne seda! Yalnız frak
la cezaneye gidercesine, zarjf bir 
matem tezahürü!. 
Peşinden Dobrııca istenmiş 

"Ve prensip itibarile verilmesi 
kararlaştırı 1 nııştır. 

Yine ayni bal!. 
Daha sonra bir Transi1vanya 

rekişmesi başlamış, iki taraf 
da ka:rşılıklı ordular hazırlamış; 
bu ara Romanya, 22 senelik e
fendisi İngilizlerin basına , on
lardan &ördüğü bütüu liltufları 
hrlatmış, ayna karşısında acele 
acele bir faşist tuvaleti yapıp, 
kurt yavrusu kılığında blı kuzu 
sıfatile kurdun koynuna atıl -
mışlır. 

Ben ötedenberi demiyormur
dum ki: 

- Başka milletler viıkıada fa
ıist olamaz; kuzu, kurt yavrusu 
kılığına girmekle kendisini kur
da karşı müdafaa edemez. 

Buyurun misalini!. 
Kurt yavrusu kılığındaki ku

:ıuyu Vl.yanada enselediler; ve 
yine kurtluk iddiasında başka 
bir kuzuya, yağ bağlasın diye 
çatır çatır yedirttiler. Ondan 
sonra da, zavallı kuzunun arta
kalıın birkaç keıniğini garanti 
altına aldılar. 

Fakat bu defa Romanyadaki 
aksüllimel hiç de öbürlerine 
benzemedi. Guya halkta büku-

yanda istanbulun en büyük ve 
modern temsil salonunu teşkil et
mek arzusile yapılan yeni bina
nın sahne yerine sadece basit bir 
oda inşa edildiği ve bunun sahne 
olması için icap eden dekor, sofit, 
tavan teşkilatının unutulup yapıl
madığı hayretle görülmiiştür. 

Bu garip unutkanlık üzerine, 
•imdi binanın hu cihetinde tepe 
kısmının yıkılarak 20 - 30 demir 
putrel konulup sofi! teşkilatı ik
mal edildikten sonra tekrar yap
tırılması mecburiyeti hasıl ol -
muştur. 
Ayrıca mctlıalin geniş ve iyi ol

madıi{ı, tekmil kaloriferlerin du 
varların içinde yapılacak '"erde 
eski usul üzere açığa kı>nuldıığu da 
tenl<it olunmuştur. 

mele karşı galc)·an, isyan, ihti
lal, kıyamet ve saire ... Nihayet 
Kral, küçücük Romanyayı ken
di küçüğüne bırakıp tası tarağı 
toplamıya sanki mecbur edildi. 

Bıı ne hal?. 
Halkın bu kaynaşması ~ahici 

nıi , samimi mi?. Ö)Je~-~c niçin 
Bcsarabya ve Dobruca nıe~t:le
lerinde ayni şey olmadı?. Milli 
haysiyet bakımından onlar daha 
mı ucuzdu?. Eğer halk ı:crl"ck
tcn saınimi hareket ediJorsa, 
Roman~·a hükiınıeti milletin 
aksülanıelini ı._rnp etmeden 
nasıl 'atanıııı feda edebildi. 
Hi.iklinıet. herhangi bir mes·u
Jiyet mcvzuunda halkın ak~ii
Jiınıelini hiç yoklamaz olur nnı'? 

Ben Romanyada, balkın ak
süliimeli bakımından olup bi
tenleri, belli ba~lı rehberleı· va
sıtasile Almanlarca idare edil
miş bir oyun telakki rdiyorıım.. 
Bu oyundan gaye nedir?. 

Kendilerine bir emirle ) arı 
vatanı tcrkctmiş olma~ına rağ
men ileride ne yapacağı nıeç .. 
bul olan Kralı ve hükumeti dü· 
4Ürmek, yeni idareyi ele al ... 
mak; ya bütün bu karısıklık -
)arı herhangi blı işgal niyetine 
vesile diye kullanmak, yahut 
bundan böyle gelecek bir Bal
kan hareketinde Romanyayı, 
kendilerine yüzde yüz bağlı bir 
hükumete temsil ettirmek ... 

Romanyada halk aksülaıncli
nin tezahürleri samiıni olsa, l c 
ni hükUmet gelmekle aksiiJf, -
melin durmaınası ve Transil -
'\'aııyayı kurtarıncıya kadar :ya
tı~nıaması 13zıındı r. Fakat gö
receksiniz ki hükumet deği~tik
ten sonra aksülamel hc1nen ya
tışacak ve Romanya, toprakla
J'ını \'erdiğ"i şöyle dursun, top
yekun dizginleri de !akdim ede 
cektir. 



2 -SON TELGRAF-7 EYLUL tMI 

ROl\IANYALI 

LOKANTACI 

Şu marııf Ynlcu salonu lffl<ar.ta
Sl ne U,ler açtı. Bu .vüwen davalar 
bile çıkm~ll. Liman lşletme mu
durü olan zat, bu lokanta yüzün
den gazeteler aleyhine davalar &Q

tt. 
Efendim, bir havadise gÖre, bu 

lukantanın neden bir ecnebiye kL 
ralandığı ve nıçin ucuza kirala".l
dığı tahkik ediliyormuş! Malum 
oldut:u ilzcre, bu lokantay: bır Ro- 1 
manyalı ·c~lence mütehassısı. tut
ır..ıktadır. Romanyalılar eğlendir
meaini i,yi bilir mı, bilmiyorum. 
Bu lokantanın ucuza kiralandıkı 
noktasına gelinee: canım Rmnan
ya!ılar her şeyi U<:Uza vermiyorlar 
mı?. Ne çıkar, 'bir ,kere de, ucuza 
bir lokanta kirala~ olsunlar1 

CELEBLERiı."1 

MARİFETİ 
Belediyemiz, ı;ehrın bazı yerle

rinde et m~heri ac;:maga karar ve. 
rince, aç?kgöz cel<."bler, İstanbula 
gelecek bütün hayv•n .sürülerini 
üç ay için ş'm<liden peylemişler?. 
Buyurun bakalun, şimdi, İktısad 
müdürlüğü .meşherde teşhir edil
mek üzere et bulamıyacak! 

Bize kalırsa, nasıl olsa ınakM, 
sadece t~hir olduı{wıa göre. muh
telif cins hayvanların ıı,övde, lool 
ve budlarıru alçı<Un döktürmeli, 
itinalı surette boyatır.alı ve parlak 
küşad resmile açı.la<:alı: ~erler
de teşhiretmeii! 

HASTANE 

YOLLARI 

hat gidilen yollar olmak lilzmı de
ğil mi?. Bunun çaresi nasıl bulu
nur?. Basit. bu i.:ş İstanbulun, her 
ha_ tanesine hatırı sayıl:r i:ıir zatın 
yatması ile halledılebilir. KimR -
nin hasta olmasını temenni edeme
yiz, tabii.. Fakat, hiç olmazsa, nez. 
leden muztarip bulundukları za -
man, hastaneleri ziyaret etseler .. 
bakın, o zaman, bütün yollar ıww.I 
asfaltlaşır!. 

İSTABVL 

EC'.'.:LENCELEKİ 

i.tanbıı.l Halevleri Sosyal ya>. • 
dım şubeleri menfaatine olınak ~ 
zere, bır lıtanbul eğlenctieri haf
tası• tertip edılc>cekmlı;! Bu hafta
larda. ne gibı eğlenceler gfuteri -
lece<'ini bılmiyoruz. Fakat, bil • 
mern, böyle bir hafta tertip etme
f!.e lüzum var mı? 
M~allah, bütün İstanbul halkı, 

bütün bir yaz eğlendik. Efendim, 
gazinolarda veni fiyat listeleri mi 
tatbik edilmedi, Filorya plajları 
neden sonra kiraya mı verilmedi, 
Florvada hin Jt4ilik ıı.azino ı:mı 
açılmadı? 

Yersız 
zamlar 

«Menfaate» ismile ve. 
rilen müsamerelerde 
iki misli fiat alınman 
belediyece menedildi 
Bazı menfaatlere tertip olunan 

Yt: aın.ii.!a:m,,ere• ismi verilen Çal
l(llı, iQki.li toplantılarda bahçelerle 
emsali yerlerde halkımızdan 1 - 2 
misli fiat alındığı ve bunların sti<
lastığı göriilmüştür. Hall:ıuki mü
teaddit taşralılar ve uzak yerler
de oturanlar bu lcabil tertiplerden 
haberdar obmyara« l(ittüderi yer
lerde fiat fazlal.ıkuı.: ancak ht!6ap 
sonunda anladıklarını bildirereılı: 
alakadarlara şikayetlerde bulun
muşlardır. 

Bu zam belediyece tesbit olu -
nan resmi fiat tarifelerine de, ta
mamile aykırı olduğundan bele
diye reishki yeni bir seldi tesbit 
etmiştir: 

Badema bu kabil müsamereler 
iı;in belediyeye haber verilecek ve 
faydalı teşekküller için yapıldığı 

ALTIN 

BABASI 
1 

anlaşılırsa dühuliye usulü tatbik 
olunacalctır. Yani ~!enler kapıda 
muayyen bir ücret verecekler, içe-

Ge.;en gün, Gel.atada N!.k.on is • 
minde bir dil enci yıo.kalarunış, ôlıe
ri arandığı zaman, ne çıksa beğe
nirsiniz?. Tabii mühimce bir ser
vet. Artık, zaten, İ.>tanbulda di
lenci ~ek, servet sahihi ınba
sına geliyor. Yalııu Nikol.i efendi
nin üzerinde 23 Fr~ altını, 895 
Türk lirası zuhur elınif! Bi;,.lıll 
muhtelif milletlere mahsu.a para 
t.wy ;ın dilenci hiç ııörüJmöş f111Y 

ride fiatlar kat'iyyen arttırılmı -
yacaldır. Bu suretle istiyenler ili
ve dühuli•··- oörü.nce geri dö -
neeilııceltlerdir. 

Kömür aatışlanada 
ıarip bir mecburiyet 1 

Vatan refikimızm yazdJjlına gi>
re, İstanbulda, hastanel<ıre Pien. 
biitün yollar bozukmı.,.! Ralbnlri, 
hastane yolları daha itinalı ve ra.. 

1 

del;ildi. Nilı:ıoli, neredeyse Vichy'
deki Fransız h.ükQ:ınetine iiükru 
teklif edecek! 

AHMET BAU1' 

Etil:ıenlt tarafmdan maden lııö
DMirii. saı. iıçiJl açılan 25 depo ih
tzyaca ~riUfi ~IJnüoı,tiir. Ha
len Bey*1 kazaıwıda 10, Üskii -
darda 1, Patihte 4, &-şiktaşta 2, 
Büyii.kadada 1 ve Y ~e 1 ta
neden ibaret olan bu depolar bir 
misli arttırılacak ve sair kaz''' 
ra da teşmil olunacaktır. 

AVRUPA HARBiNiN 

YEN l MESF.LELER.l 

Iskandinavyada-
ki sükun 

Yun: AIJ KEMAL SVNllAN 

Tuna bo:ııundaki karısl!k!ıh. İn
giliz - Ahnan hava mlliharebeleri
ne, .Aıınerikadaki hamlı.ata bakın. 
ca Avruııanın ~ sükan var. 
Geçen kısın veka yii batır lanmea 
bııgünkii hali derin bir ııülWn ha
linde tasvir eimelt kabil. FaılW 
bu sükıinwı da tabii obnadıiit <-
bellidir. Avlarca balısedilea İıı -

ucllnavya, hıırlıiR şiddeti .ııarbi 
A vruı>ada kend.uıi oôsterdi.ltten 
sonra arttk unutul~ ıı>bi olmustu. 
Lakin Avruparun şimaliı:ıdelti va
rını ada hatırdan çıkacak: ııibi de. 
{ri!dir. 

Eskiden her sene yaz avlarında 
Jliızel salı.illerine dünyanın her ta
rafından seyirci ve seyyah cekeıı 
İskandinavya yuvarlak bir he:>aı>
la yüz elli sene sulh ve sUkun ıcın
de vasaml1tı. Ne çareki bu sefeNı:i 
harp oraya kadar siravet etti ve 
İskandinavyalılar buı?iln ıztırap ve 
endişe içindedirler. Şimal devlet
lerinde geçen senedcnberi bitarıı:f
lıi!ını muhafaza debilerek varhltını 
kocuyan 1snıc oluyor. Gecen l!ün 
Isveç mılli müdafaa nazırı bu va
ziyeti taril edı yordu: h-veçin bi -
taraflı{!a aykırı bir takım talep • 
lerrle bulunan olursa buna karın 
ıca.bında kuvvetle ıınukavemet 
co,terilecek. !sveı;te yapıhnak ü
zere hariçten siparis cdilınis olan 
harp malzemesi de hükü.ınet hesa
bına alırumstır. Bundan baslca ha
rica daha birçok srparU;ler yapıl
mıştır. Amerikadan Yi!ni tavvare
ler alınmıştır Almanvadan da öv
le. Hulasa her manasile hazırbk 
devam edivor. On icin İsveç 
milletinden yeni akrltklar is-
tenh"Or. Bu masraflar a{!ustosta 

160 milyon kurwıa vamnstır. İL 
veçlıler art.lı: o eski huzur ve sö
kün yüzü verine şimdi elden ııel
diM kadar silahlanmak, her teb
l>keve karsı uyanık bulunmak JA.. 
zmı oldu.itu bir zamanda yasadık
larını biliyorlar. Zaten soorou w 
millet olan İsvecliler için asker
liiiin icabatuıı ökremnek :ııor o.1-
mamıııtır. Kadın. erkd: rooiı.t.eiiır 

Diğe: taraftan bazı depoW-da 
ve bu meyanda Fındıklıdaki Eti
banlc de$ıosunda .ıariı> bir mecbu
riyetle halkuruza 1 londan a.şağı 

kömür verihnedi,l!i hayretle göm.. 
!erek ~dit şi.Jı:iyetler yapıl
~-

tesl<:ilat saye<iinde İsveçliler a y y J d k 
ııünkü aoıkerliıfuı ameli ve nazari arın a ova a a~ı 
neleri billıımek lazınısa öb"enivor- hava tcmailleri 
lar. 

iskandinivva sulhunun büsbü- verilecek 
tüıı. bozul.acalh endiscsile İsvecli-

Şehrimiz Hallı:evlerinin İstımtıW 
~~~~~:r~~B~ belediyesi hadutları haricinde bu-
jse artık Franızlaruı. İnı!iliılerin lunan köylere toplu ve faydalı se-

yahatler yapacaklarını yazmıştık. 
İskandinavvada askeri rolleri '.kal- Bu cümleden olmak üzere Eminö
madı. Smıdi ye kadar talihinin bir 
cilvesi olarak İsveç harbin hari _ nü Halkevi tenı6il kolu il<! azala-
cinde kaldı. Komşuları birer şıı.. rından 25 kişilik bir heyet yarın 
retle Avrupa baı:ıbinden bıuıün Yalovada iki açık hava temsili 
müt.ces.sır ve muztarip ioken İsveq verecektir. Bu münasebetle Yalo
Krafükı kadar kendi varlıilını da vanın muhtelif köyleri de gezile
koruvarak kalabilmi.ştir. Büyük rek köylülerle hasbihallerde bu
.komşulardan en yakını olan Al- hınulacaktır. 

manya ile arasında Baltık denizi ı~=.:;;;;;:;=;:;;;;:;:;:;';;; 

:-~r~~~~L~E ' r:Jf!E!.E~~-:-
rafya tabiri sayıM;a ,ııerek - İsveç _ __:ıJ. __ ;Jl., __ ..::11 
simdiye k.ıdar hep bitaraflı~ -<.abahat kimin?. 
sonuna ka'1ar muhafazaya azmet-
tiğıni tekrar etmekle beraber Lon- İstanbul fırıncıları, nihayet ge
dradan ziyade Berlini l!Ü<:endir _ çen a~m, şehrin bazı semtlerini 
rnerneğc dikkat etmiştir. ekmeksiz bırakacak kadar ileri 

İstıkbal icin nazarı dikkate alı- gittiler. Fırıncılar cemiyeti reisi 
nan keyfiyet İsveçin Finlandiya de, bu hazi11 hadiseyi itiraf edi -
ile olan rabıtalarını kuvvetlendi- yor. Görülüyor ki, bau İ&tanhul 
receği merkezindedir. Almanya fırıncıları, ne dünyanın haline ha
bugün Norveçı, Danimarkayı hü- kıyorlar, ne zamandan, ne şundan, 
küm ve nüfzu altma almış bulu-
nuyor. Finlandiya bilyük bir sa- ne bundan anlıyorlar, ne halkı, ne 
deme geçırdi. Fakat ne azimkir belediyeyi, ne vicdanı, hiç bir şe
hir millet olduğunu göı;teren Fin- yi düşünmüyorlar. Yalaız kendi 
ler el:crinde kalan kuvvetin kıy- keyif ve inadlarını düşünüyorlar. 
metini l;Ok iyi biliyorlar. Şimalde İstedikleri l!"ibi i- yapıyorlar. 
Finlandiya naıııl ihmal edilemiye- Fakat, kabahat onlar<la mı?. 
cey b:r mccudiycttir. Onun lrnm - Yoksa, onlara, bu şekilde hareket 
şuhrına Ycrm~ olduı.'U d"rin bir etmek cesaretini verenlerde mi?. 
intibah dersi de vardır. B'ÜRHAN CEVAT 

Son Tclgrarm edebi ronııını : 51 
vok mu? 

GÖZ_Y AŞLARJ 
Dedim. Ve .. onunla konusa ko

mısa ı·ümdtiıın. Merdivenleri in
dlın. Kapının önüne çıktım ve .. 
yine yürüdü.ın!. 

Kalabalığın arasındaydım. 
Tranıvav çanları. 
Otomobil kornaları!. ETEM iZZET BENiCE 

GözlerindPn dizi &izi va.; sıra -
larup akarken sövlüvordu: 

- Niçin bövle yapıyorsun?. 
Ben senden ba3ka kiln$eyi 11ev-

medim!. 
Seninim!. 
Masuım:ıro.· 
Bana kı~'llla!. 
Benim, hi<; ırunaturn vak!. 
Ben birşey yapmadım!. 
Bu hlvanetlib aklındaıı nasıl 

l!ecirdin?. 
· l\1ücadele ediyordum. 

- HaYl!!. 
Hivanet ettın!. ' 
Sabri Bcvle ıberabenıin. 
Beni sevmiyorsun!. 
Beni aktatırorsunı 
Ben 5e'lll sadece bır daWıı m 

.sanmıştım!. 

Fık irlerimi de(tiştirdım 
Kahbe .. Dedim! 
o d;ı delilsin! 
Casussun!. 
Mel'un kl.2'81nl.. 
Katil kızı;ın!. 
Beni yıktın! 
Mahvettin!. 
Öldürdün. 
Hi:zrnetçiden her eevi ö~! 
Yine onun sesei kulahma ııeldi: 
- Hizmetçiden mi?. 
Ve.. kahkahaları kulai!ılnı 'Vll"-

tacak gibi acı idi: 
- Kah .. kah .• kah!. 
Hizmetcıden ne öib'enilir?. 
Bır defa da bana sormak yok 

mu? 
Bu ı;.,., ikuUıRımda iv:ice ver etti. 
- Evet bır defa dn ona sormak 

Bir soförün: 
- He.v .. efendi cekil. Ezilecek

. ' sın .. 
Devişi; bir hamalın: 
- Destur efendi!. 
Diye bağırışı 'beni ayılttı. Ken

dhne geldim. Yalnızdun. Naranla 
beraber deı(ildim. Eminönünde ve 
Balıkpazannın a~ındaydrm!. 
S~ırdım. 
Düşündüm!. 
- Ne yapıyorımn?. 
Dedim zihnimi toparlamaya ça. 

baladım!. 

AVUKAT SÖZ İSTEDİ 

Zabıt katibi. 
- Zihnimi toparlama.va çaba

ladım!. 
Der ve .. cümleyi bitirirken karşı 

tarafm avukatı masanın üzerine: 
-Küt .. küt!. 
K~ vudu. Heyecanlı bir 

Söz vermedim, fakat 
yazıyorum 

Uzaktan tanıdığım bir zata ge
çen gün tnmvayda nıstladım. A
Iehlsul beş beşten li41lnl, derdlıd 
açtı: 

- Sarmayın, decli, ırylımlır, 1'i:r 
iş için uğrasıyonını. 

- Ne işi, bu?. 
- Efendim evleniyor-.. 

, - Hayırlı olsun .. 
- y alaız alacaiun m eeııelri

dir. Ben ise Türk telıaıııııyını. Bu 
ecnebi kadınla evlenebilmekliğim 
için, hu kadıwn da Türk tebaası 
olması icap ediyor. Tabii UZUll J.ir 
muamele ve formalite .. Enakımn 
temarlar halinde; hemen bütün 
devlet dairelerini dolaşıyer. Dilli 
da, bir neticeye varamaılık. Ne u
ZUA muameleler, aklım ermiyar, 
vesselı1ın.. Zaman malfun.. Dev
let bu işlerde gayet dikkatli ve tiCı 
tiz .. Fakat, bu kadarı ıla fazla de
ğil mi?. 

Muhahi>mt elaa zat, daha un. 
boylu izahat venli.Muameleo;ini ta
kip ederken, ayni şekilde tabiiyet 
değiştirmek üzere müracaat etlen 
ba•lı:a kadnılardan bahsetti. Bun
ların içinde Alınan ırlwMlaa olan
lar da varmış.. 

Açı.k~a söyleınodi ama, u%11A :uı
mandanberi muamele takip et - 1 
mekteıı yorulmu, bulunan bu 'fL 

!antlaş, işleri bu kadar ap yilrü
ıneııin<len şikayetci idi. Ve lisa -
nındaki tondan şunu la.issettim k.i, 
ı.e..uı..ııe "' lar7Ala bmopnah i
dba: 

- Doğrudur, hakkın var .. Bil 
lı:adar da uzıuı muamale elur ma!. 
Bu meseleyi gueteye yaz.ıı,....,_ 

O vakit, muhatabıma karp al'

fetınetliğiın bu sözü, şimdi yerİ.11.e 
&etiriyonını ve yazıyorum: 

Hi• bir ecnel>i kadınLnuı tal>ii -
yetini, evlenmek bahanesile dıılll 
olsa, uun tahkikden sonra ev -
rakı temiz de çıksa değiıtirıneyi -
niz. 

Vatandaşlar, Jıiç bir ecnebi ka
dını ile evlcnıneyiniz, ve hatta ı... 
raber yaşamayuıız. Toprııiuu, va
tanını sevea ecnebi kadnı.ı ile e•
lenmez. 

REŞAT FEYzl 

Sağır ve dilsizlerin 
yarınki toplanhsı 

Saittr ve dil.sizler cemiyetinin 
yılhk fevkalade k:Qnıresinin ya· -
nnCi pazar günü saat 14 de Emi
nönü Halkeviı>de icra olunması 
kararla.ştırılmıştır. Bu münase -
betle sağır ve dil.siz a:zalar mezkılr 
saatte kongreye ça,ğırılmaktadır
lar. 

--0-

Çatalcalıların dertleri 
Sehrimiz meb'usları dün Bü -

yü-kadada halkın dıleklerıni din
lemişlerdir. Evvelki gün Çatalca
ya giden meb'ıı&larınuzdan da halk 
ve köylüler ormanlara on kilo -
metreden uzak m~ede olan köy
lülere malırul<at temin etmek 
mümkün olaınadı,l(ını yanayakıla 
anlatmışlardır. Çatalcalılar ba.zı 

}"Ol ve köprülerin tamir olwmıaJ.a. 
rını ve Çat.alca imar planının da 
bir an evvel gönderilmesini ılM!b
uslarunı.zdan istem.işlerdir. --Yeni ağırceza reisimiz 

Dürüstlükii ve kararlarının 
isabeti ile tanımnış olan şehrim.iz 
1 inci ağrrceza reisi Refik Omay 
terfian temyiz mahkemesi azalı,. 
ğına tayin olunmu•tur. Değerli ce
za hakimlerimizden Bürhanettin 
1 inci ağırceza reisliğine getiril -
miş ve dünden itibaren yeni vazi
fesine başlamıştır. 

sesle: 
- Müsaade eder misiniz hikim 

bey?. 

Halk POLİS 
v~ 

san'atkarı MAHKEMELER 

Dahiliye Vekaleti halk Tevkifhanedeki İngiliz - Amerikan 
san'atkarlarını yardım) kanlı cinayetin tesanüdü 
ve himaye için sayıla· h k . Yazan: AHMET ŞÜKRÜ ES~ 

t b. d' mu a eınesı Amerika İngiltere ile aldcttal 
flDl es it C lf Of .. bir mukavele ile Avrupa bnrbi°' 

Dahiliye vekaleti tiyatro, ope- Bundan on ~u kadar ~vveı tev.- ldo~u bir adım daha yakla>ınııt' 
ret, bedi! rakıs ve faydalı ınono- kıfha.nede vukua gele.n cıı:.~yet ha_- tır. Hattiı harbe fili olnrak iştir,.
loğlar sahalarında ça~ halle <l~esının muhakemesıne aun 2 ncı ettiği iddia edilebilir .. Çünkü ef' 
san'at:kıirlarile ~ul olmayı ka- agırcezada devam olıunmuştur. velki gün Vaşington'da ingilit 
raxlaştırnu.ştır. _Ka.p~ıçarşı ci.ıuı(yetinin faili büyük elçisi Lord Lothian ile ,.. 

Vekilet; bu !kabil lı::a<iın ve er- Şukruyu bır mangal :ıya~ını t34- merika Harici3 e Vekili Kord•l 
kek san'atk.iirların ııayılannı ve lara .sürte sıirte sivri tliğı bıçakla 1 Hal arasında imzalanan ını~ 
durumlarını tesbit ettikten sonra tevkifhanede ökiürmckten suçlu nle, bir taraftan Amerikanın .lr 
halk san'atkarlarının inkişafları ve olan Recep ismindeki bu katilin 'ıı:iltereve elli harp gemisi venJ11" 
iı::endilerinden daha fazla istifade dfuıkü muhakemesinde te1.'ki!ha- si_ni, dii(er. taraftan da İn~t.e~ 

.. .. . nın Amerıkaya Atlas denızııı,.. 
temin olunnuıaı için yapı.lacak ne operatöru Jak Barbut ~ahit sı- 'bir takım deniz ve hava üsleri Jı;i-
yardım şekillerini de tekarrür et- fatile dinlenilmıştir. iak Barbut ralamasını istilzam eden bir _.. 
tirip beınen yardaaa ~- ı:ıakt:ıl S~i!:n .. ifade vereme - laşma mahiyetinde ise de bu, ~., 

Yıllarda.nberi memleket sahne- aen old:ıııunu; olumun sebebinin kikatte askeri sahada i~lıirlil!'iP1 
sine mütevazı çallŞl'.lQ].arile hiz- ~~ _akiıl!l Y.ar~lardan ileri geldi- örtmek için yapılmış bir nıu•r 
met eden ve Anadolumın en '1ıuılt gını soyle:mıııtır Munakcıne karar za~dan ibarettir. 
yerlerine kadar giderek halkın .için başka bir güne bırakılmU;tır. Falı:at Berlinden ve Ronındtlll 
kültürüne faydalı oian bu kana- Diğel" taraftan bu hadisenin bir ıı:elen haberler, Amerikanın tıı .' 
atili ve mahdut san'atkiırların kumar kavııası yüzünden ileri _ııel- 'ı:iitere.ve harp gemi•i satmak ır 
ekseriainin bugiin muhtaç, muztar medi!ii, Recebi, İsa isminde bir bi devletler hukukuna mugaJ'il' 
b" mevkufun para vadile tahrik ede- olan bir hareketten çekinecei'iııl 
ır vaziyette bulundukları anla.şıl- rek Sük:rüyü ellerini yıkarken ar- bildirmekte idiler. Berlill:in_! 

dığı.ndan himaye ve yardımlar bir kadan vurdurttuğu da ihbar olun- Roma'nın yaıııldı.kları ıınıap>-
an evvel va~ak_!ır. muştur. Evvelki gün Vaşington'~ inızr 

ı Gezmeg~ o çıkark•n jı".nan mukavele ile Arnc~a. k-'; 
KÜÇÜK HABERLERi " dı donanmasına mensup rıli n~"' 
- ölüme giden genç !destroyeri İnı:iltereye devret; * Sehrimiz ticaret mektebinin 
talirnatnımıesi gelecek yıldan iti-
oar:ın deği<;tirileeelt ve gençler ti
can hayata daha uygun olarak 
yetiştirileceklerdir. * Tapebaşında Tire! apartıma
nında kapıcılık eden Refahiyeli 
Celal dün oda.smda çırılçıplak. bir 
vaziyette ve ölü olarak bulunmue
tur. Cesedi morga kaldırılmıştır. 
* Fatihde Çarş&mbada Mudan

yalı An.met, Gıyasettin, karpuzcu 
şakir iki kilo esrar satar !arken 
ıri.imrük muhafaza teıı!cilatı me -
murl.arı tarafından cürmümeşhut 
halinde yakalanmışlardır. 
. * Yüksek muallim mektebinin 

Üniversite ile birleşlirilınesi ve 
bir fakülte halinde idaresi için dün 
Üniversitede Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücelin reisliğinde bir top -
lan tı yapılmı.ştır. * Tunus ve Cezair limanların
da veba vıtlt'ası göriildil,tü Sıhhat 
ve İrtimai MuaYerıet Vekil etin
den bildirilmiştir. 

* Beden teri>iyesi mükellefleri 
~!er dünden itibaren şehrimi -
zin muhtelif semtlerinde beden 
hareketleri yap.mağa başlamışlar
dır. Şimdilik sivil kıyafetle hare
kat yapan bu l!e~ler yakında res
mi üniforma giyeceklerdir. * Baz• Halkevlerinin tertip e~ 
tiği festivaller (!) bu akşam Sarı-
yer ve Tepeba.şında yapılmakta -
dır. Fakat şehir ej!Ienceleri ismi 
verilen bu garip müsamerelere 
resmi makamlar çaAırılma.mışlar
dır. 

+ Sahneye ilk <;>Un Türk ka
dın artisti Bayan Afifeye beledi
yece 50 lira yardım yap~ ka
rarl~tırılmı.ş ve bu para bir me
murla ı?Önderilmişse de Bakırlııöy 
emrazı akliye hastanesinde zırdeH 
bir halde yattığından iade olun -
muştur. 

* D~faltada lrızlar kıRnı 
teş.kil olıw.ması işi ııelecek yıla bı
rakılnustır. * Birkaç ~ evvel tıbbıadH 
müşahedehaneainin penceresinden 
firar eden eroinman Topal Hasan 
dün Küçük:pa.zar civarında yaka -
lanmıştır. Kendisile beraber ka -
çan arkadaşı Cemal ise :pofue tes
lim olınuştur. 
* Ortaloöy hava kurımu.ı şııbaal 

kısa bir zamanda 600 den fazla 
aza kaydetmiş ve zafer bayramın
da da 500 lira temin etmiştir. 

Bir yıl e\'Vel Arnarntköyünde 
vukua l!elen bir denize atarak öl
dürme hadise:;inin muhakemesine 
dün 2 inci a,ğırcezacla başlarul -
mtştır. Hadisenin suçluları Halit 
isminde bir ııoförle muavini Ali
dir. 

Bunların otıomobillerine bir •
şam Ziya isminde bir muhabbet 
dellili ile Melihat ve AJ(avni ad
larında ilci küçük kız ve F'azıl Rif
kı isi:mlerinde iki erkek bi.nmiş -
ler, Beyoğlundnı Tarabyada bir 
otele gitmek üzere yola çıkıruı;Iar
dır. Fakat yolda taksi parası yü • 
zunden kavga çıkmış ve Halitle 
Ali Rıfkıyı tuttukları gibi deni2:e 
atmışlardır. Rıfkı da boğulmuş -
tur. Dün muhakemeye gizli olarak 
devam edilmesi kararlaştırılmış
tır. 

1mektedir. Bu destroyerler bin 
yüz ton hacmindedirler ff dır 

l
der pusluk toıılnr Uısımakt...,,. 
lar. İn~Itere de sözde. blUla k""t 
şılık olarak Büyük Antil ve J( 
çük Antil grup adalannda bir 1.
kım üsleri Amerikaya kirala~ 
tadır. Amerikanın evvelce Kan' 
da ile aktettiği bir anlaşma ilf 
bu İngiliz mukavelesi bir arat' 
ıııetirilecek ve J.una da elli !ıatl' 
gemisinin İngilizlere teslimi iJ6ff 
edilecek olursa, bütün bu mu• ' 
'melenin Almanyaya karııı bir ~ 
keri işbi"rliiini tazammua edil' 
anlasılır. Filhakika bn aııl•""" 
İn~ilizlere ve Amerikalılara, .., 
niz ve hava kuvv..tlet'ini, yeııi Jı1t 
tavize tabi tutmak imkıiaııu vtil' 
mektedir. Lıgilten bu adalar• ff 
bu aı:ııda Kanada'nm ve Anıerill' 
kıt'ası üzerindeki alaka ve ınell" 
faatlerinin müdafaasını Ameri~ 
ya terketmekte ve kuvvetler;ııl 

Açık iş ve memuriyetler ~u sula~n çekmektedir. v~ 
• . . . . lik, Amerıka denaruııaslJl.111 UJIJ 

.. suı.ıgırlık ~yesının ~ w. lıittı bir kl3mını Avrupaya yoiı-
rurb~ elektrik santralı ıçın .1 maktadır. Amerika Beşmiiddeİ11 • 
makinist aranmaktadır. Bu maki- mumisinin ra--. ra!men ""' 
niste parasız ev ve llY'<ia 89 lira ÜC- fili olarak Amerikanın ı. ... ı.:. lr 
ret verilecektir. tiraki ~- _ 4 

150 - 200 lcunış yevmiye ile ha- Bna-ıa henııı...r, Almanv• Jırtl' 
mıırkAr, pişirici, kesici ve kapalı::- uu bir harp hıınıketi telakki e'1ll 
çı.lar aranmakta.dır. Talipler Top- etmeınekte Hrl>eoıttir. Telİikkİ r 
hanede askeri iırın müdürliij!iine dene, Amerikaya karşı harekell 
miiracaat edebilirler. ıte(mesi Iizımdır iri Almanyaoıll 
Lüleburgazın Kepirteıpe ensti- bunu röze alacaiı çok şilphelidl:; 

tüsüne ehliyetnameli bir haıtarba- Fıı.kat Amerika hükfunethıin 
kıcı aranmaktadır. A,ylılt ücret 80 hareketi klll'ŞIS.lnda akla bir ~ 
liradır. Talipler mezkı'.ir enstitü ııl geli:rcm Amerika'mn A.,....,. 
müdürlüğüne eylül nihayetine ka- harbine bqı aklt!t vaziyet bu~ 
dar müracaat eelıilirler. da da ckıkM: mıdtr? Harp j!'ı::;.. 

Harita genel direldörlü,ğü Jiııe leriılİıl devri Amerikıuuıı ·ı,. 
mezunu memur aramaktadır. 1m- tereye :paptıiı ilk :ranta. del' 
tihan 16 eylülde Ankaradadır. is- d.ir. Harp çıktılı, Amerika ıe<lrı: 
mirde Çanıaltı tuzlaları için 1 ki· cen ~reye temayül etmek 
nunuaaniye kadar çalışacak ame- tedir. 
leler aranınakUıdır. 11Akibt .anr ki teknik baki ' 

Eskişehir belediyesi 100 lira üc- amdan luırfı:e iftiralı: minasmı '; 
retle bir ressam Ve 1 '1'() Jira Ücretle Z~UD et~ vera efmeıln, jr 
de bir fen memuru alac&ktır. merıka İnıtılteream Almanya rflf' 

M li b . ·· · · 200 lir rafınılan mııiU)ıı edihneshıe 
a ır muesaeıe ıçın a 1 -Lt B AI - -~ 

lık .. tl t--il· habere o mıy.., .. ır. unu manY"'.":b 8 J;' kıf u~re ~ .'-"'< ızce mu &nlDR&ye böyle bilip, hecıahmı - Jlli;t'e "'• 
vatadır oAnkaran ır memur ar - ması tmındır. Ve huau ıınl -" 

· · .. a posta kutust.L 56 nu- •lacaktır ki asbrf harelrttı ı.Hfr' 
maraya muracaat oluımıaildır. mek • • istieal etmektedir. ,_. 
Şehrimiz emniyet müdürhl,i!ü kat ,.:':mamalıdır ki Allll.aıı!'.: 

yardım sandığı için 50 lira aylık va 1914 harlıini Jca:r....;ttirea ~ 
ücret~ bir veznedar aranmaktadır. de Amerikanın, bütün ır.vvet., 
2000 lıral.ık l<dalet vermek şarttır. ri:vle hareklt iberine müeıısir .,ı. 

masm. vakit vermeden muh~ 

* Tür""-e futbol birincisini ta- be h 1 d" bbll""' _, yi ni ayet en ırmek te~ .__. 
vin etmek üzere milli küme şam- idi. Bu defa da ayın ~kmaz lçı..
piyo.ı;;u Feneııbahçe ve Türkiye lıli:işmüş gibi görünen Abnaıt1t 
grup birincisi Eskişehir Demirspor •vakit• denilen ve daima ale~., 
takımları bu ay içinde İzınirde ne işllyen ıumır ile tehlikeli .. 
karşılaşacaklardır. müsabakaya ı;ıkmı$B benziyor. 

ıeliliğini sezince ayıldı, •'t~ 
Mektuba gözlerini dikti. Faı.-A 
kuyamadı. Gözleri görmez ol . iJ 
tu. Hatti, anıısıııın ne istediğ'İ"' 
anlıyama<h. eJ. 

Bir rece Kral Şarl Sultan ~ 
in yıııı.uıa geldi. Hatnnı sD 

Dedi. Herkes, salonu kapılanna 
rkadar doldu,ran bütün dinlevici
ler, hakimler, müddeiumumi, a
vukatlar hepsi çıt çtlı:arınadan 
zabıt katibinin vüksek ve gür """
le okuduğu hatıraları dinliyorlar
dı. Avukatın böyle ·birdenbire söz 
istemesi; hatıraların okunu~unu 
kesmesi vadırp;andı. 1ık önce ça
mur Ruhi yorı;ıun ve .. düşük başı
nı avukata çevirdi. Bu, 
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ıCem tamamile kendini kaybetmişti 

istedi. .~ 
Snltan Cem, Kralın geld':;i'. 

hissedince gayret gösterdi. ıce 

- Ne oldun yine! 
Der gibi bir bakıştı. Dinleyici

lerin baş çevirişlerindelti mana 
da farksızdı: 

- Tatlı tatlı dinliyorduk!. 
Der ı:ıibi idiler. Hakim salona 

göz gezdirdi. O da dinlemeke alış
mıştı. Fa/kat avukatın söz iste.vifi, 
onu da bu din.leyişteld sadakatten 
ayırdı. 

- Buyurun ... 
- DedL Ve .. vekil sözlerine~-

!adı. Çatlak bir sesle ke:Jk.in kes· 
kin söv livordu: 

- Reis Bey .. Saatler oldu hA.11 
bu hatıraları dinliyoruz. 

( A rka$ı oaıı) 

Cem, Napoliye ıeldiii gün ltinz 
açılınıştL Ayağa kalkarak dolaş
mıstı. 

Cem, bütün kuvvet ve~ 
rini toplıyarak ata böe bindi. Bat
ta Napoli ııebrine atla &irdi. 

Fransa kralı Şarl ve maiyeliıMle 
bulunanlar kendisine iyi bııla7«. 
!ardı. En kuvvetli illçlarla teda
viye çalışıyorlardı. 

Türk şehzadesinin iri ve m...,._ 
kel gövdc•i erimişti. Vücudü ..._ 
dinden faul zayıfiamıştı. aa
saatlerce söz söyliyemiyordu. 

Hazan da söylediği sözler anla
şılmıyordu. 

Doktorlar artık Türk ,elıza<lıılıl
nin baya tından ümid kesmişler.ti. 
Vaziyeti Kral Şarle anlatWu. 

Şarl Sultaa Cem'i sedye lla -
rayına getirtti. Türk şebmd""iıüa 
getirildiği saray (Kapı) sara71 Mli. 
Kapı sarayına getiril.,. ııehsds 

Cem, bir daireye ~erlqtirildi ve 
dikkatle teclaviaiıM ba'1aııı1Alı. 
Fraıuız Kralı Şarl, güııu bir ~ 

kere ~deniD dairesine ırelenlı: 
laal ve lnotlr ııonyordu. 

Fakat, şebııade C- tamamila 
kendiııi kayhmıu. bir halde boı.. 
lunduiu cihetle gelenden giılea
clen hilaalwırcli. Ender olarak ha -
zan nçılzy9r •• va iyetlerıle JınJu. 
nuyordu. 

Sultan Cem, hu halde iba .Mı
sırdan validesinden bir adam ile 
bir de mektup gelmi.ı,i. 

Sultan Cem. anasıııdan. meı..w. ı 

ni tuttu. Şu Wı söyliyebil~i: 
- İyiceyim Elbamdülillıi.lı~ 
Kral Şarl Sultan Cem'i .ı~ -, 

ye çıılıştL Ona kuvvet verıc• 
ler söyledi: . 11 ' 

- Kendini mahpus ve esır .. ,'11 
savvnr etme_ Gönlüne üSil 

verme. eti_ 
Dedi. İşte o zaman Sultan~ 

havatmın encak son dakilı:•~ 
da esaretten Iwrtulduğunu ~ • .JI'. 

Şarlın bu söderi Türk ~ıJı 
sini teessüre sevketmişti. Göl 
yaşardı. ~Iukabele etti: '" 

- Elhamdülillı1h, azad '"~ JıP" 
savlı kulağımıza «irdi, de~•·~ 

Kral Şarl'a teşekkür ettı. ~ 
sebzadesi ölüm dö eğinde cS ,ıfi' 
ten kurtuldum zannedercl< 
niyordu. ~ 

(Arka--ı 



~ 

iAi Bir lngiliz tah-J Karolün tahttan 
telbahirini görür 1çekilişi Almanla

İngiliz - Ameri
kan anlaşması 

gizli değil 

•• 

rın hoşuna gitti •• 
gormez .• 

k'dir ~orveç vapuru 
endı kendini batırdı 

aın~~_a 7 (AA.) - Dün akşam 
ııs;;, ~'.11 ncşrettlh bir :ebh~ 
'l'ru l ınıstcr açıklarında dolaşan 
telb:1 .isnıındeki bir İngiliz t.alı.
t?ıas ,111 l?OrdüW bir vapura dur
ııu~ıçın i aret vermiştir. Bu va
İaııı. 5'161 tonluk cTropih Zea• 
~ 'ilde bir Norveç vapuru oldu
lar Ve bir müddet evvel düşnan 
~~tıüan z;ıptcdilrrriş olduğu an
illıuı ~tır. Vnpurda buı!dav ha -
lııan CSi vardı. Bu vapurda bir d~ 
tır-,ı lahtelbahiri tarafından ba -
ııern~~ 5207 tonluk Halesbi İn$ıili% 
da ~nın kaptan ve mürettebatı 

Yarı resmi Alınao 

mehafilinin mütaleaları 
Bütün resmi vesikalar 

neşredilecek 
Londra 7 (A.Aj - Vaş~

dan bildirilİY'Or: 

ı uunuvordu. 
~ llııilız hava kU'vvetleri de ,-ar. 
lıııı a l!Önderilmis. batan ııemtde ' 
tır.'<nanıann hepsi de kurtarı.laıış-

~dliyede üç yeni ihtlka 
o\un.n ( 1 irn"i sanifeden devooı ) 
~ p Uşlardır. Gaz tüccarların -
~l . etraki Kara E!tim ııaz tene
\Ueeruıe ek•ik ııiı.z koym&k sure
eı ıhtikar vaotı.E!ından aslive 6 ın-

Sezaya verilmiştir. 
<lak(~glun<1a Kılavani sokağın -
<lııid evının kirasını arttıran Le
<le 7 as Papııdopulos isminde bili 
%rllıeı ceza mahkemesine veril
lıit ır. Bu son >ki muhakeme ia-

Cclbine kalııııstır. 

Ekmek meselesi 
ilr.tıaaı ( ! inci sahifede11. devam ) 
~ llıüdürii Saffet Sezer, fı -
lt v Cemiyeti r<!isi Ahmet Rl
ı~ ofis umum müdürü Nuri 0-
lıh L~azır bulunduğu lıu toplaıı
't; "" sabah Ankara<l:ın gelen 
!iy~t Vekili Nazmi Topçuoğlu 

..... ı e•-=-"- ı· •=--~- unl •ll?eı· ~~. ç........... arın 
dUıı 1 lenii ıtö~ülmiiı;tiir. Ofu 
l•rııı 8,amdan itibaren fazla un 
fı~ başlanuştır. Fakat ekser 

·°!'tiı...~. henii:ı fazla -
~ ~""1 olılu.,ı'rtmdaıı haJkmn 
t..ı_ ~ın ve bagün u ekmek 
~tule yine büyük müşkillita 

ı..ı; ka~~tu. Dün gece ve bu 
lıı.•v Polıs nezarrlinde fırınlar 
liı Ytu.t unları ile mütemadl ima
·~:lllııılardır. Fakat llalk fazla 
lıitıııi t' llidığıudan bunlar hemen 
h~"ii ş ır. Dün gece geç vakte ve 
tiııti: l:'ıızetemlıi makineye ve -
ıııı 0 e. k•dar yine ekser fırınla • 
ı, illi luntahınç bir halde bu • 
'-t,yll:ıtıır. Koumustafapaşa, Ak
h~e':'1~nd~ bazı halk e~~k 
ltrdir ırın Sı'1iye kadar gıtmiş
ltler · Bu ara fırın önlerinde sa
tı41: :ekle<ıen halka bili hrın
•1ııı.,,. Ütü muamele ve lıakaret 
dırııı 1 de detin bir teeıısür ny•a-

llıı ıştır. 
l.~tl; ~tah belediye ni muavilli 
1llılar ;ı<>nla iktuat müdürü lı
l>ırııı.ı~ bızzat teftiş etmişlerdir. 
llıelı. ç ı. bugün hep mütemadl ek
llıite \, ~•aeak ve buhran tama -

".,;ıulla ka-dar önlenecektir. 
41CARET VEKİLİ.NİN 

l!ıı BEYANATI 
l~i İ\:~b~ eir.ek buhranının iza
~eıı :1 ~an tedbirlere nezaret 
•tıı 'I:ice 1Cabeden direktifleri ve
ıcııı ~.et V ek.ili elı:e mbıkıntısı 
d~l\ı ır sebep mevcut olma -
ı,. lle un stokunun fazla bu -
l~ ıttınu söyliyerek kat'i tedbir-

alındıını bevan ctırnistir. 
c·· --<>-

"' k?1riik ve Maarif 
~ ıllerinio beyanatı 

ullltjj~ 1 i~ct sa1ıifeden devam) 
~rla ok-1,~ı .. l'~ni ·binada ikinci 
. u.ı Bıtıı a ınu lh ak olarak orta o
ısı bi~a.rı açılacaktır. Istimlaıt 
llıeıt!(,0 e Sanverde de bir orta 
~1 1\ı[Jar a<:acaihz. Kabataşın orta 
l!ız. ~a da !evli talebe alaca. 
1~rletj . ktep kıtaplan ve def. 
v~Cl!kt fıaııarı, tenmler deit!.llilli -

ı:ı ır .. 
~ llrtıı . 
arah ,;· Vekil pazartesi A.ıı -
11-ıl{jc- A ~İr· 

""''LA!\ VilldLtNiN 
C~ BEYANATI 

llaıf l<a k \e lııhısarlar Vekili B. 
~il.ita ol> '~<!tıiz ııaııetecilere beva
~uııu~ unarak veni ııl>mrük ka
~lii.k kazırıamnakta olduihmu 
<l&Jı.ı lı;a koınü;voncuları hakkın -
~lde rıunun fa vda lı w veni bir 
llıı.ıa det •stinlee•"" . -''-·"'~ ıne1cı . . _,ını, "~~-
~ovı<>tıı:ı ı:1nın kolay \aştınlacll>!l
::·-ru~ • Ve numune ik eşya ile 
;ı~uv "3V'lSı"dan cı remıl 
"~~araı~~ı sovl<"!Tliş ve kötü 

a,.nı C"In,,.., Yllere iade 
l!l!C(: a • .., de a har' ara 

tır. 

Bertin 7 (AA.)- Yarı resmi ltir 
menbadan verilen malumata göre, 
Kral Karolun tahtından fern:ati, 
Berlin siyasi mahfillel'İnde, Frans:ı 
ve İngilterenin harici s.iynsetine 
tetabuk eden bir siyasetin niha -
yete ermesi olarak telakki edil -
mektedir. Şuraııı tebarüa ettiril -
mcktcdir ki Kral Kanıl, saltaııat 
devri esnasında, si.yuetlni, cenu-
bu satki havzuılHI• garp hYlet
le;rinin siyaseti ile ah~br yap - · 
mağa çal.ışnw;tır. Hatırl.anla<hr ld 
Fransaııın mağlllbiyetinden sonr .. 
Kral Karo! dönmek iamnietir. Fa
kat bu tetebbüs, bnaat neticesi de
ğil, fakat hadiselerin uru.reli ile 
yaptlmıştır. 

Dütüa mifıl inrr'Vefferle w ber 
dnletin muluı<lderatmı DlııA et -
ınek ve Anupa hadiselerini -
n dikkate almak hnsusunda yni 
Romen baş•ekiliniıı te..,bbüsün.e 
gelince Berliııdeki bruıat, buıt11n 
Romen milleti, Romen devleti w 
Reınne ekonomisi için yapılm.Q'a 
de~r bir İf oldtıı:u merkezindedir. 

Destru7erler demir 
alıyor 

Loadr• 7 (A.A.)- Bastondan 
hareket eden ootroyerler l[aaa • 
danın ·arkında lıir limana gel -
mişlerdir. İn,;iliz mürettebatı, de
mir almak İ.çİD Loııwlnıdaıı emir 
beklemektedir. 

inııiliz - Amerikan anlaşmaaı
nın ıriz!ice akted.ild~ hakkın -
dm tenkitlere cevap - Cum
hur reisi Ruzvelt matbuat kon • 
feransında vaoılan mübadeleyi 
müteaddit deialar beyan etııni~ 
oldu~unu büd.irmit;tir. 
Cuımhurreisi demiştir ki: •Bütün 

resmi veoikalar neşredild.ikten 
sonra, bu vesikaların on sene aon
nı neşredihnesine karar verilm.is 
olıdulu görülecektir.> 

12 bin Japon 
Fransız 

Hindicini•inde • Çunki•ıı 7 (.A.A.)- İyi ıaal6 • 
mat •l.m Çin mehafllinde beyan 
olunduğuna göre, Bindiçini Fran
sız makaınatmea lZ bin japon aıı
kcriniıı üç noktadan çıkmaııuıa 
muvnfakat edilmiştir. 

. V•Jingtoa 7 (.A.A.)- Barici;re 
uazu:ı Hnll gue!ttilerJe yaptıiı 
görii:pnede, Amerika Birleşilr. DeT
letlerinin. Fransll: Bindiçinlı;i da 
dahil olnvık üzere uuJr. tarkta .ta
tü.konun mııhafazası bakkıuda ja
ponya nezdinde yeni bir diploma
tllı: teşebbüı.~ buhıımwf ol -
duJ;ruııu bildirmiştir. 

. ...· . . " . ~ 

Kral Karol lıviçreye 
yerleşecek 

Fransız kabinesinde 
tadilat 

( ı i..ci aoltifedeıl devam) ( 1 inci sahifeden devıım ) 
hafrzl•n tekrar ikti<l.au çağırmıf- Afrika umumi deleııelilıine tayin 

ed.il:mistir. tır. 
Bu şerait altnda, Kral Karoliln Nazırlar mecl.i.ainin iıı;timaından 

istifası Romany• için fellket tel- sonra neıredilen resmi bir tıeb -
kil ediyor denileme:ı. l.ii?de biJ.dirilıcBkine l(Öre, General 

Yeni A.utoneslr.o hüldlmeü tee- Vevstanda A4.'r;ıka İlınparatorlu -
riibeıı.iue a-clince, İtalya, Roman- P;unun emniyet voe müdafaasını t.e
Y•lllll dahili r.,...netini temenni min için QOk ııenis salahiyetler ye,. 
eylediğlndcn ,bu işe cirifecek olaıı. rilmiştir. 
her hükdmeti ea deria sempati ile Fransız hükianeti ana vatanla 
karsılar. müsleınlekeleri avır.ınm çalısaıı 

BOMANYADA YENİ KABİNE entrikalara ner türlü vas.talarla 
Londra 1 (AA.)- Genen! AD- :ınımi ohnağa çalı.sııcaktır. 

tonesko yeni hükllmetin teşkili için Londra rıod y06unun spikeri bun-
müşaverelerde bulunmaktadır. daıı sonra şöyle söVlüyor 

Liberal ve köylü (ırkalan ııi - •Bu da, Fransız iın.paratorl.uiu 
ınamılarlarının, parllmenter esu- dahilinde General Dö Gol lehinde 
!ar üzerinde meşnıil bir bllkU - başhyan geJtis hareketin Vişi bü
met kurulmıok şartile yemi hfllr.ıl- la'.ımctini endişeye d'ilşüıdükünii 
metle teşriki mesaiyi lr.abul ettilr.- j!Östemıekted.ir.• 
!eri söylenmektedir. Bern 7 (A.A) - Steıl'ani ajan -

Kövlii put.İli lideri Jllıuıiu Kno- sından: 
lııı istifumı taniıı etmif ve 7eai Vichy'den bildirildiğine .ııöre 
Kı'81• müzaherotte bulımacağııu :Ma.reşal Petain, kııbine•ıııde tadi
videylemiatir. !at icrasına gir~. Kabinede 

Deınir muhafızlar lideri Bora eimdi anca.lı: 9ekiz na:zır vardır: 
Sima, evvelki eünkü nümayiş • B. Laval, BaşYekil muavini ve 
terde iki v .... ny•lı neferin öl • istihbarat ve .koordlııasV<lll naxın. 
nıesi dolayı.Ue, umuınt nü.mayit- B. Albert Adli~-e Nazırı. B. Bınr 
lcr yapılmasını menetmiştir. douin Hariciye Nazırı, B. Belin 

İki eski ba•vekil Tataresko ile sınai istihalat ve mesat nazırı, 
Arl'oteano Reınanyayı bngiinkü B. Bouthelier Maliye Nazın, Genıe
folô.kete süriilr.leıni~ olmaLırı sn- ral Hutzirı.ııer Harbiye Nazırı, B. 
çn ile m•hk~ btrılll'UJUl çıkan- Peyrouton Dahiliye Nazırı. .Armral 
lacaklardır. Darlan Bahriye Nazın 

RA.LK YENİ KRALI Bundan başka 00. müştcşar ta-
ALKIŞLIYOR yUı edilmiştir: 

Bü'kreş 7 (A.A.) - Stefani a- General Bergert Hava i.,şleri, 
iansından: B. Ripert maari!. B. Casiot ziraat. 

Dil nakşam halk, Krahn sarayı B. Berthelot münakalat, B. PlatGn 
önünde baılka bir niimavis daha ı:ııüstemlekat. 
yapmLŞtır. Ahali Kral Miciı.el'i General Wenıant, vasi ealt • 
uzun uzadıya alkışlamış ve Kral hivetlerle İmparatorlıWın müde
da müteaddit defalar balkonda faasını ve emniyetini zaman altı-
görünmüstür. , na almai?a memur edünistir. 
.De:mirnwhatızların bütihı ku - BİR BEYANNAME NE$REDİL1lİ 

amnd,ollları, bir mitinıı akdetmi.- . Vichv 7 (A.A.) - Havu: 
!ardır. Profesör Horla Sima, •kaı>-. Nazırlar heyeti dün saat 7 de 
tan• ve Codreann'ın halefi ilan e- toplanmış ve nazırlar istifalarını 
dilmi.>tir. vetmiı;lenl.ir. Devlet $!!fi. mü.,kill 

Horia Sima, bir nutuk irat ede.. anlarda kendisine yaptıkları var
rek bugün Demirmuhafızlar tara- drmlardan dolayı tuı'i<iirlerini 
fından kazanılmış olan büyU:Jı: za- beyan e~ir. 
fen tebcil etmiştir. · Saat 18,30 da~ Pl!tain'in 

Bundan sonra memlekette in - riY89eti altında veni bir ~Jant. 
trzam ve asavisin muhla.zasını te- yapılmıştır. B. Laval. B. Albert, 
min için leivonerlerden bir zaıblta B. Baudoin. B. Bouthilia, .A:rninl 
kuvveti vücude getirilmistir. Darlan ve B. J!lpyrouton bu top -

lantıda h.- bulıınmakta idiler. 

Müthiş bir facia ~ı::,\sti~nra şu beyanname 
( 1 tnci l)(l}ıi f~den devt1m J • Hillcılmetin icra.atım takTiye 

retile beynini ve bwnı delenılı: e1ımek .maksadile, hiikimıet politi
yavrucaih öldürmii.;tur!. kasınızı. - prensiplerini taıbit 

Elleri ti lromeden bu kanlı ci - etmek ve bunları kanun balina 
naVE"ti işleyen kalosiz ana bil1ha- ifrat eylemek vazifesini. M~ 
re yavnısunun daha henüz ~ Pelain. valnız sekiz arl<adaşınm 
rnavan oeııedini bır oakete mıra- bulııınacakı nazırlar heyetine 
rnk ası«ınm köyüne götiinnii« etmist:ir. Mareşal Petain'in riyaıııııtl 
rada N'uri ile berabeT ı;:(Rn~ altında bulunaeıık <ilim bu .lıevete 

t\ir '. ı..ttrak edecel< olan ve nazır sa • 
Bu müthil h&disenin lrö~ IAbiretlerini haiz iınlıman 
inci sahne.mu 1'?oren biri bMi- sı:ııılardır: B. Lıı.val., A1bert. Bau.. 

sevi :r:nbıtava venmiş ve doın. Bel!n, Boutlıilier, Amiral 
!'Vlat lliıdı muhteris disi ma.h.. Darlan. Gf>?1eral iHuntzibfZer ve 
l k!a ..ıkı yakal nl"ı.slardır. ' Eovrouton'dır. 

- -- - - - - - -- - - - - . -= -- ·- --=- --

lsoN24SAAT 
içindeki 

Hadiseler 1 
(Bu yazınm metinleri Ana
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınrn !1'tll'.) 

Telhb eden: MUAMMER ALATUll 

Romanya Knh ltaroliin, Tran
<ilvanya hadiseleri üzerine Bü.lt -
reştc aleyhine yapılan nünuıyif -. 
!er dolayısile iı.tifa eUitiai düıa yu
mıstık. 

Kral K:ırolün otlu Mihail diiR
denberi Romanya tahtına otur • 
muş bulunmaktadır. Başvekil An.
tonesku \1e temyiz mahkemesi re
isi dün akşam saat 18 de saraya ge
lerek, yeni Kralın huzunmda sa
dakat yemini etınistlr. 
Başvekil Antonesku ,\'Öyle yelllİlll 

etmiştir: cKral Mihaile, Ro_.. 
ya devletine ve Rumen milletlıte 
""dık olacağıma yemin ederiın. Al
lah yardımcım ol•nn.• 

Uükilmet buı mühim teTkif -
ler yapmıştır. Ta!Arcsku ile mu
maileybin es1<i kabi.-re artı:a~la
rından bazıları da mevkuflar -
yanındadır. General Mihail de tev
kif edilıııiştir. Büyük Kumen hıırp 
endüsfrisi direktörlerinden Ma -
leska da nıevlmflar meyanında -
dır. 

Bunlar, siliıltlallDlll için verilen 
kredilerin bu iş için sarfedilı:nedi
ğinden dolayı, mahkeme lnızuruna 
çıkarılnc:ıklardır. 

IJfıkreş belediye reisi de tevkif 
edilınistir. Eski başvekil K•IU....
lı:onan htillerini bilAmuhaı.
idam ettiren Genoral Argileaııv, 
demir muhafızlarıu büyük dü, -
mantarından say11an Iilıeral pu • 
tisi lideri Viktor Yanadi de mC!Y
knflar meyanındadır. 

Bökômet, memleketi terketmek 
istiyen zevatın tevkif edilmesi i
çin hudut polüıiae emir vermi,tir. 

Kralm istifasındaa ıonra Bük -
reşte nümavider durmuştur. 

lHt - <Hl me
TAKSİM SİNEJa&IND& 
G6rü1-lı: tllimlerUı b«zılıon= 

\tES'UT GONlJm 
Tllrkçe •iizlli arapça taıs.ll 

ABDÜLYEHAP 
BEYAZ ESİRE 

Tllrltçe ~Jü arapça 1Ukılı bQ:rtlk 
şarlı: filmJ 

KADİYE NACİ - HASAN İZZKT 
KIZIL RAKiA'SE ( Salon>e) 

'Mrlı:çe sözlü ve ıarkılı tarilıl a.ı.. 

İSTİKLAL KAHRAMANt 

Türkçe -
YILDIZ SULTAN --Tlncçe ııözlü arapça tu1ıh :ıarlı: et-

- aşkın cöZ :r•Jlan tıl.nııinin ıma- · 
talma:z artistlerinden Necat. f 

SAADrr YUVASI 

Tild<çe sözlü ar~pça pd;ılı. ~ 
l"ri< dramı FATMA BUşrtl 

MİŞEL STROGOF 

~ sözlü tUr~e ve azmol ,ulak 
ŞARL V ANEL - ADOLF VOLBUaH. 

• NOTRDAii'Dö PAILİ 
Tilrlı:çe: ŞABL LA VNTON -- . KADIN KALBl 

I'üı1tçe sl!clü arapça .. rlr.ı.b. 
SÜLEYMAN 1'.'ECİP EKİNJI 

VATAN YinAisi -, 
~~ 

KANLI .M.EYHANJ: 

~~ 
UC.:\.."i E~"TM~ 

~Jı:çe komeili LOP.EL ve HARDİ 
BA!IBAXOS DEYRlNDJ!: VEmroDt 

Türlı:çe sözlü ve ~ meale 
takımının iştiraklle , ., 

LO.hl>J.V\. .b..AJ..l:Si: 
Ttlılı:çe muazzam ı..i1ı1 ti 1-

BORİS KARI.OF 
DOıı:TOR'un AŞKI (Dram) 

Nrlı:ı;e sözlü n arapça şarkılı 
stıu:YKAN NECİP 

OÖRÜNlfiYJl'.N ADAMIN AVDETİ 
Tilrl<ç., b(Jyülı: macua tilmJ 

ZAN zi BAR 
Türlı:ç• • 

SİKA!. DENIZI ~,4BI 

~ 

ASİ KADIN 
·.rork:c;e sözlü ve arapça prkıl 

BEDİA MUSABNİ 
ÇANAKKALEGıı:çi"unı:z 

Tltr!<9e sötlu ve pr.lclı Türldln ebedi 
kahramanhlı: destanı 

, 
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İPEK 
1 

12 
EYLÜL 

1 PERŞEMBE 
Sineması 

Yeni Sinema 'levsimine 

BAŞLIYOR 

Çocuk 
Beyoğlu 

Esirgeme Kurumu 
Kazası Menfaatine 

Bu ak,am Saat 20.30 dan 4 de kadar 

Tepebaşı HALK Bahçesinde 
1 - Halk Bahçesinin Bütün Programı 

2 - büyii..k 
s.aııntkir ~IÜNİR NUREDDİN 

Ve Arkad şiarı KONSERi 
3- Şehir Tiyatrosu k.ıyınetli elemanlarmdaa 

Hazım, Vasfı Rıza ve Muammerinhüyük sürprizleri 
4-S~hne üstadı RAŞtr RIZA ve HALİDE PİŞK.İN'in 

İştira.kile 18 kişilik heyet tarafındaa 
(Yataklı Vagonlar Kontrolörü) Vodvil 3 perde 

5-Muhtelif varyete numaraları ve Sürprizler 
NOT: Müsamere, ban :raltnıurlu olduğu takılinle bahçe yaaun

dnk.i (A S R 1 Sinema) snloııundaverileeektir. 

Harp Okulu Komutanlığından : 
Harp okulu matb""-'ın• 101 : l~ lira iicretli bir fotocrafçı aluıacakı.., 

İstekliler hakkınıfaJı:i şartlar aşot>da<br. Bu fU(ları luii:r; bulunanlann doğrum 
Anko.rada Harp Okulu komut:ınlıima mllracaaUa bulunll'llllan. 

1 - İsteklilerin Ti.ırk olau.st, ask.ar l:itiai yapmış bulurunası, hasta ve vU.c!Jtııı, 
ça anzalı bulunmarna1an. 

2 - En az li..e tahsilini ikmal eUili ne .wr idıadetn&me ilı1 az etmelen 
(Güzel un•atıar akademisinden mezun ollllllar tercih olunur). 

3 - Sinema için fillrn almuını .,. buna alt telınil! bilmesi. 

4 - Resmi alleoııeıielerden biriııiode ,--ı~ imbhanı. lı:•nmma1an ('»,.. 
n3nlar arasmda nrsa ~ kadar m11 vatfak. oWukları ese-rleri imtihaı da ibro 
edenler tercih olunur.) 

5 - Fotoıırat ı.ıcaı.tıııe alt 1UI>ett ,.. -.! fiEiJd ve ~ bile! sahibl ~ 
malı:. 

8 - Sabdı:a.n ~ ollınllır lıuluDdulciarı - memurlııltlarına ai' 
vesika.lan. ilk me<YIUl'i)'etl l.9e mm..ııl ı:abıtumdan mal>l<8miyeli olmadığına V• 
hüsnühal sabıbi bulundulı:la-ma dair ftsika ;ı....,. etmeleri. (S98) (8104) Esl.i Kral K..rol, tahttan fen

gat ettiğini bir beyanname ile Ru
men milletine bildirmiştir. Kral 
bu beyanaameslnde lıilhassa di
yor ki: Bu mm. mahsur musiki "" ııınb- (UŞAK) ÜLKÜ LlstS1 DİREKTÖRLÜGÜNDEN: 

larm bestel<iırı Sadettin Kaynalı:. Bu 
cBüyiik r:•ilelerle dolu bfr dev

re memleketimizin üzerine yUlı: -
lenmiştir. On sencdcnberi vicda
nımın emrettiii dairede Roman
yanın lehine ne ):BPmak kabilse 
hep•ini yaptım. Üstiinde doğdu
ğum ve bilyüdiiğüm bu hıpr•tm 
aşkı ile ağır hüklimet yükünü sev
diğiniz ~uma devrederek, tehli
keleri izale etmek istiyorum. Al -
laha dua ederim ki, vatruıı kur -
tarmak için yaptığım bu fedakar
lık boşuna g~~ a 'n. Allah mem
leketimizi mıua.uıu:a etsin ve ona 

ıllimde dinliyecejinlz prlı:ılar: Lise-mi% Mall!'Illabk, F"ı.zik ve Kimya öğretmenlikleri açıktır. 
ı _ Köy torl<l&l ııurııe Karacaollan İstekli olan öğretmenlerin şartları öilrenmek: üzere ya mektupla 
1 _ Boııaziçl ıatıe v-ı; Blnııöl veya İstanbulda Yüce Ülkü Lisesi DirelttörliiJıüne saat 16 - 17 ara 

~ Ç•••kkale ~Sadettin ·~Ssın~d~a;m~ilı;ae;;aa~tlar~ı;rıca;·~o;ı.;u;nı;ır;.;;;;;;~;;~~-~~~;;~~iji 
~-- Siper şarlwl Vıanlı Alılı: Emnıllolı "j 
5 - Ordu ınerŞJ. Nurettin Rilltü 

lstanbul ikinci icra daire3İnden 
Fındıklıda Seliıı:ıe Hatun malıalleliııde Cami so;..ak 29 No. hı 

hanede iken elyevm ikametgihı meçhttl Cafer Sadıka: 

a - E:r bu . topnklu içiJı ıı:eı.
Akit 

7 - E:r pziler Namal< .lteuıal 
Bmılardan b.p:a Tllrtd:rede t-:w~, ... -

l>irkaç tane tilrlı:çe ölı.Aor -.rıu · 
malcUıdır. 

iltihar edilebilecek bir istikloal te- Dr. Ihsan Sami 
aıin etsin. Yaşasın Romany~ t f"l k k A 

Bir kaç senedeııberi Floransada S a 1 9 8 şısı 
oturan yeni Kralın annesi Prea- İstafilokoklıı.rdan nıil.tevellid. 
ses Elen Kralın daveti iiıı:erine (ergenlilt. kan çıbanı, koltulr.-
Bükrı;şe dönmek üzeredir. Kral altı çıbanı, arpacık) ve bütün 
Floraas:ıya bir tayyare gönıler - cild hastalılr.lanna k•r<n pelr. 
miştir. - ... 

Kral Karolün de İniçrede ib· tesirli bir qodlr. 
met etmek niyetinde olduğu teyit Dıvu yolu No ; 113 
edilmektedir. Bununla beraber, llJ!!!!!!!!!!!! 
Kral Karo) İsviçre hükumetinden Hariciye ve Ticaret 
henüz böyle lıir talepte bulun -
mamıştır. Vekilleri geldi 

Başvekil, neıırettiii yeni bir be-
vanname ile Rumen milletini genç Hariciye Vekil! ŞIDırtl Saraçella 
Kr•lm etrafında loirleşmqe clavet ve Ticaret Vekili Nazmi ToMU"l-
etmiştir. Ju bu snbal& şelarimi&e pl•\fler -

Demir muhafıdann tefi Boria olir. Sima Baş\'ekil ile &'Öriqmek üzere ..,;::::;.:.. ___________ I 
Bükreşe gelıni•tir. itirazı doğuran karar 
TRANSİLVANYANIN İLUA.KI ( 1 iıoei sahif.0:- de-...) 

DEVAM EDİYOR 7.&Dl8Illarda ~azalan~~ 
Rumenler, Tranail vanya11.1n ilk ~ ()OCu.i< sahibi om,, aile g:e.. 

mıntakasını tahliye ve Macarlara çbıd:iren tıu vat.ııwlııeler 15 ııüDJ.ük 
teslim etın41erd.ir. Harekat inil- müddeti pek aı; ~. 
zam dahilinde ve hadisesiz eere • Ye:hıasaık loyafıet lıııınnııı. dit • 
yan etmektedir. 

DOBRİCE yan bazı kımıa,.;Har da l:wneı 9-
'"-l•n haberlere aA-, n-ı.n·~ tıifıııde'Je kallı:q•r• tiatları 'l"iil<-"" ~ •-· ~ .__.. ~~ ııel1ıı:DiıJler ve bir tallmı. icin en 

ııin de Bulyar kıt'aları tarafı..ı..m _..,_ 40 _ 4ıi lira İC9bettil:i anla _ 
işgali tarihi ilserinde de Dir an • -· 
laşma haıııl olınuatar. Ma•--"L şılnııfltr. Halbulıi. bu6n 8CiDı' -

• ...,,... lerm' ekserisi <Mn iıu 'J)8l'lltllll Ronıanyadaki son .W.ili hidiseleır -
d-Olayısile, anlaşmanın imzası ııfak Oef'atıeo. tesvi,-esi QOC ...tur. iBi-
bir teahbura ufrıyacaktır. Nilıal n-eleyiı baledll"!llin en ~ 
protokol imzalanıııak üzeredir. 2 - 3 a'3" mühlet vermıeııi ....,11 •ıi 

BAVA MUHAREBELERİ ~ istenilerelıteclfr. 
İnıtiliz Kral ve Kraliçeıi düa 

ııe•erıerken bir hava muı.a.:..ı..- On saniyede beı 
sini seyretmişlerdir. 

Büyük Alman ha•a lmvvetleri tayyare 
dün sabah Kent eyaletini a~mıwJu ( ı inci ,... •. ,..._ dftlClln) 
ve bir kaç ırupa ~ıslarobr. . Bunu takip edmı ~ 
Dafi toplar ve Ingiliz ncılanmn yü:zleftıe bıNıııb+ı ı ., ..,. ._ 
mukabelesi üzerine &eriye çekil- ta-yyveleıi .i$ir* .._. w _. 
mete meelııır kalmışlardır. İnlifuı triüm'in ~~ llÖN. iıa am
~bliiiJ>e göre, dün Almanlar 31, harebe ş.imdıye bdılr Ta;; • 
lagilnler 15 bıyyare ka7lıet:ııait - ,_nsıdnnda CSll'J'IA edBı bava 
!erdir. İn&'iliZ ııil.tlaruı.tlan T Iİ ııı;ubaııebeler en 'lııil:yülklerin-
s~ır. cl'e.n biri ohııu:;tm'. 

AJm.., t.a:nareleri l's7aıiıı _. ı~:;:;;;e;:=:=::===:;;..:=_,~~-
ri gerisinde bir falıribn Domlııa iki kiti yaralıuıın.,.tır. 
atmıAlardır. Bkbç m.ı yaralaa. ARİKADA. vAZiıwt 
-.tır. lı.süirı tebliiJ' • • ıVe, -

Abııuıluın hu salıM ;raptıldan 2ıi saatte Afribıbıld 1 m 
bava blknmlarında .. a U Uı7ya- 'llUiyeti flMfur: 
releri düşüriUmü.ştür. hıciıizi.ıria Balita sün ..not I i' • wiilıim 
9 tayyaresi kayıptır. • tQyare meJ' d hnee eı" b·'er 

Bh İngiliz teblJii eYTelJıi c- atı=,.tu Dm ıh 1ııll7ilk lıir 
A.lnuıu ta)'yarelerlnin küçülı: enz..- yanp1. (Jbnhmpr T.ıa ' b iki 
tar halinde Lonılra mmt•h1ma · dlipan ı.nu.a ta1odp eıll~ ! 
boınbalar athiun, öUi ve yuab- ör. 
lar oldoğnnu bild1nnelı:tedir. Bil _ İtalyan ta:;nweJm .. e AAlene 
yük bir sığınağın llaerine de yük- dün bir hlleuıa tqelt lııa
sek i.nfilaklı bir bomba dil:ımüa. IPDmıı!ilars& U.. h.-r alnı:aın:ıal.ır. 

l 

İstanbul Vi.lıiveti Defterdarlı&ını.n aleyhinize istıhsal eyJediii 
Beşikt~ birinci sİılh hukuk mahUınamıde 25/2/9318 tarih 926A'i00 
No. lı ilim mucibince sizden istediği l~ Jwruşı:ın maamıısraf 
tahs;li talebile yaptığı takip üzerine teblill mıakteı:i icra emri 
ilı:ametgahınızın meçhııliyeti hallebile tebliğ eıdlbnem.lt "°' merci
ce bir ay mildıd.eHe il.inen tehli~ine brar ~. 

Tarihi i!Andan itibaren bir ay içUıde ~ ynılıl bcıreıı 
bilr iza ooemenn bu müddet içilı.de ödemediğiniz -.eya tetkilı: mer
cü ve yahut tmıyiz ve iadei ımıhalı:.eme ,.ollle ait ·"" i!oı mah
kemeden icranın ııeri bualtılmuı heWrmcl e bir karar betirmedi
ğiniz takdirde cfbri icra yapılaceb ve,.... eu .mı,ddet içiDlle mal 
beyanında buhınmaıw: alı:si takdirde hapisle tazyik oJnnec.tınn 
lıilMı hakikat beyanatta WlunUl'SBllJK hapisle cezalımcbnleca -
ğmız 39/3845 ıw.ınara1ı icra l!IBl'inin ıeblil!i malr.-ına kaim ol-
mak üzere ilin ohmur. 39138411 

E~~~ YENİ KOLEJN~, 
İLK-ORTA-LiSE 

Tabimde Sıralel'l'ilerde YENl AÇILDI. 
Mildürii - Eski Şişli Terüıd Di rektöril M. Ali. B•şnaet Kırca. 

Hususiyetleri: YABANCI Dt 1LER ôCRETİMİNE geniş 
mikyasta eheımniyet ve:~ aı rufiar:ı.m az mevcutla teşkil ede
rek talebesinin çaJ.ı4.ma ve in!dfa fı. sıhhat ve lnubatı ile yakından 
allkadar olmakhr. Mektebin den ize nazır lr.alöriferli teneffmiba • 
nesi ve jiıınnaılölthan. vardır. Her «iin saat (9 ile 18) arasında 
talebe kavıt ve kabul ohınur. ~ )pfon: 41159 

lnh......., u. MUclDrlUiünd...aı 
I _ Şartn~I =dbbww x,.oıı ld lo 7wli malı ıı.ip;ta lı:ola oçık e!rnltm• 

\llAıl.lile .a tuı ah necaktır. 
u _ Muhammen bedeli. 46N,Ge 11 ra munilı:at temlnaa 344,13 liradır . 
ın _ Eksillm• 11/IX/Nll ~~ Cilnfi saat l4 de Jtabataşta levo<un ,.. 

111~ ıu1>e>;ındel<i alım ~""""'da 7apı.lacalı:tır. 
ıv _ Şartname sözü ,_ fUbedım parMız olınabllir. 

v _ !.telı:llleria ebiltme için taylıl olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenlllt! 
_,ılarlle birlılrte ı:aezlı:ür ltoınl.s:rona m ilracııatlar1. (1110) 

latanbul hava mıntaka depo amirliğind~n 
İ.stanbuldalı:i bava blrlilı:leri için lı:a palı zarila eksiltmeye konulan •2430811> 

lı:ilo ekmek ile c32,400> lı:llo sıiır etiıılll atııı.maamdan aırfınazar edllmil Yf 

mOnak•aadan k:ı.ldınlrn.qhr. cS2S6> 

SÜMER 
SiNEMASI 

Eylül Salı akşamı 
~ - 19oll ai.neına ~ 

ALBERT PREJEAN 
ve DİTA PARLO 

mm muh t"5e?ll temsilleri 
MONTE CARW'nun 

MEÇHUL KADINI 
Gfuıel Franm: filmi ile açı

y<Yr. Lüks, Jruın.ar ve~ filmi 
Bu ıf(ala için hazırlanmtz. 

1 1 ASKERLiK İŞLE!ll 1 
~-----

336 doğumlulara 
F•tih askerlik subesindeıı: 
336 doiiumlularla bunlarla mu

ameleye tabi olanların voklama -
!arı 17 eylıll tarihinde hitama er&
cektir. Bu sebepten: A- Okıtırla
rın halihazır tahsil durumlarım 
gösterir yeni tarihli tahsil vesi -
kalarile; B- Son voklaması yapı
l~cak di,eer erat~n <la .san'at vesi 
kalarik beraher b ı.; müddet zar -
fında ('.;ani 17 ey lul 940 akşamına 
kadar) şulıeve müracaatla yokla
ma ı:1..,.1 nı }·artırı-a~ar1 aksi takdir· 
de v<kla'll kac J! kal.ıcak: ır. ilfııı. 
oll.ill lil'. 
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IST ANBUL EGLENCELERİ·BEYOGLU Gecesi 

Yarınki Akşamı Pazar 

A~ağıda yazılı mevad 23/9/940 pa zart.si giln{I hhalırmda 7aalı -
eksilbneleri Ka,'serıde askeri satın alma komlByoounda :repaıw )*ır. Ja' ' illerin 

kanuni vesıkalanle \ekill mektuplarmı llıale 1Utinda. bir - ıond bmis--
yona vermeleri. 990 - 8355 

Ci.ısi M.kta:ı Tutarı Teminatı tuı. 
ton lira lira ınt 

Kok komürü. 150 4960 371,2:1 1' 

• 
1T 

Kok komtirü. 570 11,.530 1ı:ıt,T5 

Rckompoı:e taş kfünQrü. 1040 Zl,840 11138 .... 
Aşağıdaki mevaddm kapalı zarfla ekslltmderi Nlldede -1 - -

tomsiyonunda hu.alarmda yuılı ıun ve eaatlerde 78pılacakb..r. Sazb 1 i ke

mh;yonda ıörülür. İsteklilerin kanuDl ns.iblarile teklif mektaplama. ta.le --
tinden bır saat avvel komisyona ves::m.e leri. ili - a:Ml 

C n•i Miktarı Tutarı Taaioatı ihale paü Saati 
Klo Lir& Ura 

Kuru ol 1,932,000 M,600 7151 25/9/940 
21/9/940 
IMl/9/HO 
ST/9/940 
25/9/940 
27/9/940 
1819/940 
4/lG/940 
26/9/940 
1/10/940 
1/10,,... 

10 

Pirinç. 72,000 13,780 171!2 10 

Linyit kömOıil. 900,000 H,400 1080 10 

Kuru so~. 40,000 2,<lOO 180 15 

Saman. 1,484,000 38,600 2140 15 
ıe Kuru fasulye 150,000 42,000 U50 

Kok kOmurU.. 
Patates. 
Bulcur. 

330,000 10,%30 7117,25 
I0,000 4,800 360 

125,000 33,750 2521,211 15 

Sade yağ. "5,llOO 52,850 3882,50 15 
18 Kuru tizüm. ao,ooo 4,800 J60 

* * Aşağıda mlk1an ,,.zıı, meni lı:apalı zarfla elwltmoye kom>WŞtur. İhlelerl 
hizalannda yıwh (lin ve aaatlerde Ço,nakkalede ulı:erl aatm alma _,...... 
nunda yapılacaktır. İsteklilerin kanun! vesıkalarile lcl<lı1 meltbiplannı ilıal.e 
5.ilıittİnden bir .;aat evvel komiayona vermeleri. 

C ısi 

Sığır eti 
Sığır eti 
':ıaele yatı 

Miktarı 

Kilo 
180,000 
80 .000 

ao,oeo 

ilk 
Fiatı temiaalı 

Kr. Sa. Lira 
26 50 
26 50 
125 

~180 

1590 
11$0 

ihale 

13/9/940 
13/9/940 
H/»/940 

gilııl vo 
aaatl 

11 
12 
11 

(825) (790~) 

** 200 ton un kapalı zarlla ftSiltmeye 
konm\lilur. İhalesi 23/9/940 pazaı1egi 
C(ınti saat 11 ele Enıncanda .-ı oa
bn alma komiqeowıda yapüeaıktır. 
Tahmin beddı. 36,800 lora ilk ı.nunatı 
!825 lıradır. Şıı:rtnaımoi k.omıS)'onda 
ıOrill.ür. ist.etıııenn kanunl veeıkala
nle tekli! m.ekıuplannı ihale saalizı -
den bır ... t evvel ı...~ --
!eri. t68 - 833a ,,. 

800 ton arpa kapalı ıaı:fla -
ye k.omııUf\ur. İbal<cl 28/8/MO ııilnil 
aat 11 de Wmede Haa11nnır kGyde 
askeri satın alma ~ ya

pılacaltlır. - .... ...-- komi&-
7ooda ııö<i).llir. İsldllil«m lwıaD1 ve 
alka.1arlle l>elll _, bir Aai .......ı 

teklif me.kttbı"'"'' _ ... ~· .,...._ 
1eri. Na - 1334 • 32700 kilo - yaiı kapalı zarf ,....,. 
llle ekailtmeye lı:oıruJmuolur. Şanna
mec VaraJla ..url oatm alına Ko. da 
ve ist., Ankua Lv. Amirlikleri atm 
alma Ko. lanııdadır, Jıılııhıuııme» tu
tan M335 lira ilk -.nııtı 2675 J.jra -

dır. Kapalı - - u. eı..ııwı-ı 
23/9/940 ~ ıııınıı -ı il .. 
Marıışta Rlbo;r pmizoounda mliı. -
fd<kil ukeri Alm aı- Ko. da ,,...... 
}aealttır. İstUlile< eo sen 23/9/KC IA
at 15 de te!ı:lit melcluplannı Ko. na 
vermeleri. 912 - 1347 ... 

19 deponım. ...... 111 D~ 
ukerl oatm alma lı:om.i.,-oounca 23 

l:J'lıll 940 _..ai ıünü saat 11 de 
kapalı zarfla eltsiltmqe konulm111 -
tur. Muhammen bedeli (126,158) lira 
ırıuvakkat teminatı (7597) lıra DO ku
ruştur. Şartname ve kesil raporlan 
her gün komill)'Onda görülebilir ve 635 
kuru~ mukabıllnde isti:renlere verilir. 
Talıplerin bu .İlin ehli olduJluna dair 
kanunl vesiltala.rile te.kli.f mektup}annı 
eksiltme saatinden bir saat evveline 
kadar k.omıi:ıyona vermeleri. 

998 - aeı ,,. 
Keşil bedeU 15,643 lira 69 kurut olan 

bastabaklcı oku!u .ık:mali ınsaatı kapalı 
urfla cltsiltmeye konm~tur. İhalesi 
16/9/940 pazartesi J:\lnü saat 11 dedir. 
İlk temioatı 1173 lira 30 kuruştur. Ke
IJ.f ve proJesi 80 kuruşa komisyondan 
alınır. Taliplerin muayyen vakit.ten bir 
saat evvel.ine kadar zarflarını Anka.rada 
ı.ı. M. V. satın ~ima komisyonuna ver-
meleri. (325 ) (7904) 

• go,ooo kilo sıfır eti kapalı zarfla 
eksıltmeye konmtl§tur. İhalesi 19/9/940 
pe~embe günü saat 11 de Çanakkale
de askeri satın alma konıisyonw1da 

~apılacakbr. Tahmjn bedeli 24,750 lira 
ilk teminatı 1856 lira 25 kuruştur. 

-i~tekhlerin kanuni vesikahırile teklif 
mektuplarını komU>yona 

(897) ,,. verrileleri. 
(8103) 

60,000 ktlo beyaz peynir kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. Tahmin be
deli 25,200 lira ilk teminatı 1891 lira
dır. İhalesi 11/9/940 çarşamba günü 
saat 16 da Süloğlunda askerl satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
kanunt ves.ikalarile tekli.f mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (718) (7590) 

Beher metr~ine tahmin edilen 40 
kuruş olan 800,000 metre yat.4lk kılı!lığı 
btz pazarlıkla münDkasaya konmuş -
tur. 200,000 metreden aşağı olmamak 
ıartlle ayrı ayrı taliplere dP. ihale edi
lebilir. İhalesi 9/9/940 pazartesi günü 
eaat 15 de Ankaarda M. 1"'1. V. satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerjn teklif edecekleri mikdarlar ti-

. zerinden kanunl kat't teminatlarile 
:ihale gün ve s..,atinde komisyonda bu
hınrnalan. Evs.""'f ve şartnamesi IG li- 1 
~ l<omiqondan alınır. (894) (1100) 

Beher metresine talunlıı edilen batı 
170 kuruı olan 200,0-00 melre ekmek 
tortıelık bez pazarlkla ııWmıltasaya 

konmuitur. İhale:ıi 9/9/940 paurlui 

günü saat 14 de Ankara.da M. M. V. ııa
tın alına komisyonunda yapılacaktır. 

Karı iemlnatı 34,700 lira wııaf. ve 
prtııaınesi 17 Uzaya komisyondan alı
nır. İsteklilerin kanunt vesikalarile 
belli cüıı ve ııaatte koınisyoRa ıeime-
lerl. 883 - 8889 ... 

Bel! ... adedine tahmin edilen tıaı.. 

18 kuruıı ola 600,000 adet portatif ça
dır ılh!eli n beher adedine taıualn 

edl!m tiatı 10 lruruş olan 800,000 adet 
porlafil çadır. kazılı pazarlıkla mtlııa
ltasaya lııommJ)ltur. İlaalesi t/1!940 pa
mrtaı ıı!inil saat 11 de Anlı:ııracla M. 
M. V. aatm alma lı:OJ11ls7onunda yapı
lacakhr. Evat n prtnam .. ı Jror:aa
ymıdan 4111 kuruşa alırur. İateldilerill 
kaaunl veoikalalle tonıılayona ıelıne

lerl. 972 - 8029 

Belıer ~İlle tahmin edilen natı 
228 kuruş Olan 200,000 metre mahruti 
cadır bez.! _..ıılı:la ııabn almacaldır. 
Çadır bez.leri için 30,000 ınetreden a
ııaiı olmamalı: aarti1e ayn a:rn tallple
re ele ihale edilebilir. İhalesi 10/9/940 
alı gtlııü •at 15 de Ankarada ıı. M. 
V. satın alma komisyonunda yapıla -
calrtır. Taliplerin 1ıekli! edeoekleri mlk
darlar üzerinden kanuni kat"! teminat
larile ihale gün "Ye saatinde kom.is -
yona ıelınelerL Şartnamesi 2268 ku
ruta komisyondan alınır. (927 - 82Q5 • Beher adedine tahmin edilen fiab 
28 kuruş olan 100,000 adet kaıağı pa
zarlıkla münakasaya konmuıtur. İba .. 
lesi 10/9/940 salı ıünü saat 14 de An
.karada M. M. V. satın alına komisyo -
nunda yapılacaktır. Kat'! tem.inalı 4200 
liradır. Evsa.! ve sartnamesi 140 kuruıia 
komisyondan allnır. İsteklilerin kanu
ni vesikalarile belli saatte komisyona 
ıelmelerl. 903 - 8151 ,,. 

5000 t!..!t kundura kapalı zarfla ek
siltmeye konm~tur. Tahmin bedeli 
32,500 lira ilk teminatı 2437 lira 50 
lruruıtur. İhalesi 13/9/940 günü saat 
10 da Çorumda askerl satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Nümune ve 
ıartname,-;i komisyonda görülür. İs -
teklileri.n kanunt vc-sikalarile t~kli.f 

mektuplat'ını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(784) (7709) ,,. 
Çuvalı ve dızlannın dikilıneal na!ı:

liyeciye ait olmak üzere Erzurumdan 
Ağrıya 2noo ton buğday kapalı z.arfla 
nakil ettirilecektir. Eksiltmesi 11/1/940 
çarşamba günü ~at 11 de Erzurum.da 
Kor satın alına komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 45,000 lira lllı: 

teminatı 3375 liradır. Taliplerin ihale 
saatinden bir saat evvel teklif mektup
larını komisyona vermeleri. 

(739) (761ij) • 11 /9/940 carşamba ır;ünü pat 15 de 
300 ton saman pazarhkJa satın alına
caktır. Tahmin bedeli 12,000 lira ilk 
teminatı 900 liradır. İsteklilerin Ha -
clımköyünde asker! sahn alma komis
yonuna gelmeleri. 96( - 83%9 

* 150 ton un pazarlıkla ntın alma • 
oaktır. Hepsi birden ve;ya küçilk lı:ilçilk 
partiler halinde de ihale edilebilir. Tah
min bedeli 42,500 lira ilk teminatı 3113 
liradır. Pazarlıiı 18/ 9/940 çarşamba ıu
nü saat 10 da Erzurumda asker! satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Ev
saf ve şartnameleri komisoynda görfi.. 
!Or. İsteklilerin belli Malte komisyona 
gelınelerl. 965 - 8330 

500 truı çuvallı arpa pazarlıkla sa
bn alınacaktır. Bunun hepsinin bir
den veya toçük küçilk pu1iler halJD-

de ~ ele iba1e -lllr. Top
lu ~ iT ,500 lira ve ilk ı · **' 
2813 liradır. Pazarlıiı 20/1'19411 ....,. 

&ünü ..aı H u Erzwum lAı. '-ıir. -
Al. Xo.. da 11~ tradı::bı. A:rpanra e•
mı TI: fUtltın komlsyaoda .-. 
M tmer mwo;w Pıı wı _... U
_.,.,nda IM'hm-wl'erL .. - 1111 

"f"' 

- ... ~ - )Nl28I'lı.lda -•bzc cadı::bı. ~ bepmlin birden 
ft70 ldlçök lı:Alcülı: parliler llalinde 
' ere c-k'•re de itlale edUebilir. Toplu 
tutan 3T ,leO Ha ilk teminllia da 2113 

lindır. PUadliı ı+,181M8 -
&ünll saat ID da En:tınun .-ı Sa, Al. . 
Ko. da yapolıııceklır. l!lvsafı .. e ..,..... 
lan koınls)'oDda cllriilür. 967 - IS32 • On b"3 ton ıaz ;,atı ahııacal<tır. 

Panrlıit 11/9/H-O ı:a"""1ba tünü sa
at 18 de Edlnıede eski Mtiliri;ret cıA
lftslnu satın alına lromisymıunda ya
pılaaılttır. Evsaf ve Şarlnamcııl her 
cün komisyonda ııınılebllir. Tahmin 
mun (58li) liradır. İsteklilerbı sözü 
&eten gün ve uatte komisyooa ıel -
meleri. 970 - 8335 ,,. 
~ ton ım pazarlıkla ... ım alına -

caktır. !halesi 1/9/940 pazar~ gtlııü 

oaat 17 de Balıkesir ınıal K. Jıiı Sa. 
AL Xo. da ;,apılaaıktır. Enaf ve prt
lanıu Cörmelı: loUye<ıler her fÜil Ko. 
da sörebilirler. Taliplerin muayyen 
.aile Ko. na müracaat .ıa.ım. 

t71 - 133e • Arail:ıda yaoulı t>durılara talip çık -

ınadıtından pazarlıkları 10/9/940 ııü

nü IW.ıılıırıoda yazılı wıtierde Edir-) 
node Hacı.umur köyde askeri satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. İstek
lilerin belli saatte komisyona celme
kri. tT8 - 8340 

Miktarı Tutarı Temioatt llıle 
Ton Lira Lira pati 
3265 62,%40 3882 10 
1048 18,288 1222 11 
1285 20,240 lQ18,5 14 
lK55 %9,280 219e 15 

+ 
MOO liralık •uhleli! boyda ıııuulıen 

kömürü y•••aja mahsus Mba aluıa

cıeldır. (Her -m 8 ııaç bonılu ve ı 

cllneğ! n -- bulunacaktır.) TL 
_, (750) liradır. ea- her 

Ciin lı:ıomisyORChl ıörülebiliL ~ -
:ıem 11/9/940 ı;arıamba &ilıW -t 17 
de E4inıede e8lD müııirf:rel dalresiıı -
liek.i aabn alma komisyonuna nilmıl -
~ ııeraııe,, .. lmeleri. 

m - aa43 ,,. 
41,500 kilo ade yatına ı.teldi çık -

madıiındaıı 10/9/940 Mlı sünO -1 
16 de pazarJıklo eksiltmesi Konyada 
Lv. !mirliği satın alına kom.lsyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 52,290 lira 
ilk teminatı .002 lira 19 ~tur. :t.
-rio belli ıraatte komisyona pl-
meleri. 979 - 83« • 150,000 kllo sılır etinin ilk pearlıit 
919/940 puarletıi günü saat 11 de ya
pıl11ıcak.t.ır. Şartnamesi Konya, Anka
ra, İst. Lv . .iıınirlikleri aau.n alına ko . 
da görebilirler. Muhammen tutarı 

88,000 lira ilk teminatı 3375 liradır. İs
teklilerin 9/9/940 pazarletıi liinü saat 
11 de Konyada Lv. Amirliği 1&lın alma 
Ko. da bulunmaları. 980 - 8345 • 2125 ton odun alınacaktır. Pazarlığı 
ll/t/940 puarletıi günü saat 18 da 
Edirnede eski mtlşiriyet dairesinde sa
tın alına Ko. da yapılacaktır. Tahm.in 
edilen tutan 54500 lira ve ilk teminatı 
<l088 liradır. Evsaf ve şartnamesi her 
gün Ko. da görülebiUr. İstekUlerin sö
zü geçen eün ve saatte Ko. na ge1me-
!erl. 981 - 8346 

• 
200 ton upa, 200 ton ;yula1 pazarlıkla 

salın alınacaktır. İhalesi 11/9/940 gü

nü saat 18 da Vizede askeri salın alma 
kor:ı:risyonunda ,.apılacaktır. İstekli -
lerin belli ıün ve saatte leminatlarlle 
beraber komisyona gelmeleri. 

983 - 8348 ... 
37,5-00 liralık ot, 37,500 liralık arpa, 

15,000 liralık :ruW pazarlıkla satın •
}ınacaktır. İhalesi 13/9/940 günü aaat 
10 dan 16 ya kadar Vizede askeri aa
tın alma komisyonunda yapılacakbr. 

Taliplerin teminatıarHe beraber belli 
&ün ve saatte komisyona gelmeleri. 

984 - 8349 ... 
600 ton ot ve 500 lon balye samanı 

pazarlıkla satın alınacak.b.r. İhalesi 
17 /9/940 günü saat 11 de Gelibolu as
ke:rt satın alına komisyonunda ,.apı

lacaktır. otun kilosunun tabmın bedeli 
G lrunış kat'! teminatı 4500 liradır. Sa
manın kilosunun tahmin bedeli 4 ku
n>ıı kat'! teminatı 3000 liradır. 

988 - 8351 

"" 37,500 llrabk ot, 37,500 liralık arpa 
ve 15,000 llrallk yulaf pazarlıkla satın 
alınacaktır. İbal .. i 9/8/940 gllnU 81Ull 
10 dan 18 1a kadar Viude askeri sa
tın alma komisyonunda ;rapılacaktlr. 

İsteklilerin kanuni v08llcıılari}e belli 
saatte komisyona ıelrneleri. 

987 - 8352 

;_, ton upa ftOll8. yW.t penrhlda 

~ cuma llilnli ... ı 16 • :loılri

ııelıtNo asUd - a].ma ltomioyo -
...- oat.ıı ahnac:aktır. Şartn.,_; 

---- aıınooı-. ~ lDhmiD -.-ıt 1111,a. llnı Dt".I U,380 - . ._ __ ıu.-
llnı. lıa&'t -tı 13,700 linııdlc. 1-

Jlleria - - 1 'h - -
"""' : L& 1 e Lri. ılG8 - ana 

* - iiı'W -ı ıem - -,. kwuş &ıt pUııJı pırilWltnw'-

-rlıkla H,ltlMO •lı sfmCI 11 ola 
7'11 l '• r. 8'0 ılan beo m •a 
....,. 1.440,DOe ..ıet ~ ~ 

ppl&cakar. ~ &I 1" ı.. 

leıninallan - IPbidlr-~ 
belli IJÜn ve aaaöe Çorluda -..ı1 ııa-

lm alma komis:roınuıa plmeJe>-1. 
993- llı58 

* Bir adet ulı:erl bina inşa edil--
tir. İba]eııi açılı: elaıl.tıne ile 24/9/940 
lalı «Unil -t 18 da Bahlr...,ir ..ı..ırı 

satın alma lı:omiayoaunda yapolacalı:tır. 

Keşi.! bedeli 14,!Tl linl 18 kuruş mu 
'9alı:k.at teminatı 1081 lira 85 kuruflur. 
PlAn k-.;f ve şarlnamsi ilet gün ko -
misyonda cöriilebilir. Taliplerin kamı
n! vesiltalarlle birlikte il>ale -Un -
de !mmisyona müracaat o&me}erl. 

939 - 8:164 

* 75 tıım pirinç pazarlıkla alınacaktır. 
pwu-Jıtı 14 Eylfil 940 cumartesi günü 

Tepebaşı Belediye Bahçesi( Alaturka kısmında) 

SAFİYE- NAŞİT 
EGE ZEYBEKLERİ -

VARYETE CANBAZ 

~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~ 

YUCA ÜLKÜ ( lstanbul) ve ÜLKÜ (UŞAK) liseleri 
ltayıt]ara -lnnmıştır. İııtiyenlere mufassal taribıa me gönderilir. 

U 'talti ÜLKÜ Lisesinin Orta klsrru voktur. 

------- ::....----
-.mı--• 8 Eylül Y arıaki Pazar Gündüz ve gecesi 

C. B. P. Beyııihı Halkavi Sosyal Yarclun Kolu adına tertip olunan 

IST ANBUL EGLENCELERi - Beyoğlu Gecesi 

Tepebaşı Halk Bahçesinde 
EGE ZEYBEKLERİ - BÜYÜK VARYETE - CA.NBAZLAR - KEMİKSİZ KIZIN AKROBATil' 

NUMARALARI - B1N 'l'iN TİN HÜNERLERİ- CEZADMAHKEMüHU•........, YESOIK. T(TUaRkli.'tli komedi) ve dY\'' C, 
ııeııgiıı. nwnara ve sürprizler. .......ı.,. ' • 

ııııat 11 d• Eskişehir lllnt. Sa. Al. Ko: da ---------------------------------------------
;,apılacaktır. Şartname ve evsafı Ko. 
da eörülebilir. Tahmin edilen bedeli 
2.ı.,000 lıra ut'! tem.inalı 3800 1 iradır. 
İsteklilerin kanunda yaz.ılı vesaik .. e 
teminat malcbuzlarile Ko. da hazır bu

BEBEK BELEDİYE BAHÇESİNDE • 
&/EylAl/l.ll40 Pazar giiııü saat 17 den itibaren sabaha .kadar 

lwuı>laarı. 
Türk Hava Kurumu Bebek Şubesi Tarafından ,,. 

4-0,000 kilo - 7alı 14/9/940 cu -
marlesl günü saat 11,30 da Eskişehir 
mıntaka satın alma Ko. da puariılda 

alınacaktır. Ş.,tııame •e evsafı Ko. da 
görülebilir. Tahmin bedeli .ı.8,000 liTa 

BOYOK MüSAMERE 
MÜNİR NUREDDiN ve ARKADAŞLARI 

Heıhur PANTOS Orkestrası - Beynelmilel Mikrofon Şantözü LİLO ALEKSANDR -
BÜYÜK VARYETE PROGRAMI 

kat1 teminatı 1200 llradır. İsteklilerin !---------------------- -------
Telefon: 80547 kanunda yazılı vesaik ve teminat mak:

buzl:ırile belli cüıı ve ... ttıe Ko. ela 
ı..w..r buluınnalan. Vl3 - 8338 

* M,000 JIİ7iın be:rıılr nah pazarlıkla 
ŞiŞLi TERAKKİ LiSESi ...__IERK_EK 

almpcpktır. Paza.rJ.ıjl. l~HO aah &fi.
al -ı 9 da IDflada İunlr Lv. lmlr!Jii 
llllırı alma Ke. da 7apılacaklır. Tahmin 
edll<n ıutan 42,000 lira j]lı: teminatı 

1160 lıradır. ı;utıı.amesi Jııer Pin Ko. 
da l'lldllür. İstelı:l.iJer ticaret .........,_ 
da b:;rıtlı o1duJtlarma dair vesika .._ 

...... mecburi;fetindeclirler. pazar -

ııta lştinlı: edecekler kanwı1 - -
lan '"' tc.mı-1.larlle bh'ilkbı ihale •
a1.indm evvel Ko. na müracaatları. 

.&NA - İLK - ORTA - LİSE Yahaacı dillere bilhaua itina edilir. 
Tedris ,.. 1ıerbi yeııinde!d ciddl)'el deoıılet lml!hanlan nelitıeslle sabittir. 

1 - Talebe kaydı, her etin (Mat -18) e kadar Halil R!!at - Jırooağında yapılır. 
2 - ADM 4'Clenlere IMi<leblR mur-1 lıılimalna"-1 pooıia ile ııönderllir. 

y • t 1 h 1 :ı - Xa7ıl için wlllerln bizzat mel<-
- gelmeler.! gerektir . 

Nq,...tıqı Rumeli ve Çınar caddeleriau. 

972 - 8337 
BU AKŞAM: SABAHA KADAR 

C. R P. Sarıyer Haü:evi &.yal Yardım Şubesi menfaatine olarak *e -ic 
Jlohkeoirde .ilti mmtalt.ada yol haf

rl;ratı ve kaldırım lnşıı5ma talip zu -
bur etmMiğirıd.,ı ilk pazarlı!< 12/9/MO 
peqembe günü saat 18 da Bahkeşir 
Ali. mmlaka satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Birinci yolun kqiI be
deli 3,111 lira 45 kuru~ olup muvak
kat teminatı 233 Ura 38 kurll§lur. İ.k.in
ci yolun k~i! bedeli 13568 lıra 14 ku
ruş olup muvakkat teminatı 1017 lira 
47 kuruştur. İtbu yollar a,.n ayrı ve 
her ikisi de birden taliplerine ihale 
edilebilir. Şartnam~ keşif ve plinla
nnı komisyonda ıörebilirler. 

İ•tanbul Eğlenceleri - Boğaziçi Gecesi 

Büyükdere: Beyaz Parkta 
NAŞİT MUALLA KARADENiZ TÜRKİSTAN 

NasrettinBoca ve Arkadaşları TAKIMI KIZLARI 

Dühuliye yoktur. Konsomasyon me~burHlir. Vesaiti nakliye temin edilmiştir. J 
........................................... İlllll .............. ıc9 

~-~~-----------~-------------------____.-/ 
992 - 8357 

* Bir adet askeri blna kııpalı zartla 
eksıltmeye konmuştur. İhalesi 23/9/940 
pazartesi günü saat 18 da Balıkesirde 
askeri satın elma koınis;ronlDlda yapı
lacaktır. K~if bedelı 19,998 lira 62 ku
ruş ilk teminatı 1499 lira 90 kuruş -
tur. Keşif, pıfın ve aartnamesi Ankara, 
İstanbul Lv. Amirlikleri ve komısyon-

1. GENÇLiK 
2. GÜZELLiK 
3. SIHHAT 
itte ~liksek bir -·· 
araaaıı bu meııl7ellubl 

hepaln! oı.e 

KR[M P[Rl[V 
da görülür. İstekWerın kanuni vesika- temin edebilir. 
larile tekili mektuplannı ihale saatin-
den bir aaat evvel komliı:yona nıme- ~ KREM PERTEV: ııtr 
!eri. 1197 - 1136.2 tuvalet müstaıuan-* ~~~-~ 

(9000) ton buğday kapalı zartla iha- yapılışındaki huıwl-
lesi 23/9/940 ıtıııü saat 17 de ;,o.pil&- :ret llıb•rlle ;rOzdo~ 
cak.tır. Buğday öğtltmesinln mıılıam- P:zııi ve buruşukluklıl-
,,.,n bedeli (157,600) lira ilk teminatı nn le&ekldilüne miAı 
(9125) liradır. Evoafı ve nümunesi ko- olur. Derl;yı ıenç ve 
mısyo,nda prwür. İsteklilerin IM:lli ilin &ersin tutar. 

n saatte en az bir saat evvel teminat .._ KREM PERTEV: lilr 
mektuplarile vesikala.rmı Edime Sana- GQulllik vas.ıtasıchr. 

Gen!Jlemlf mesamatı 
yi ıu.Iasındalri satın alına komUo.To - ııılı:ıitırarıık cllt1eld 
nwıa vermeleri. 98li - 8350 * pürtük ve kabarcık

ları &lderlr. Çil ve le-
25 adet den nrasının pazarlıkla elı:- lı:eleri izale eder. Teni 

siltmesi 17 /8/940 &alı ır;ünil saat 14 de mal ve ıetiaf bir hale 
Topkapıda Maltepe askeri lisesinde 

ln<:alı: ıettrır. 
satm alma komisyonunda yapı - 1- KREM PERTEV: Blr 
tır. Tahmin bedeli 375 lira ilk temi - dit devasldır. Den 
nalı 28 lira 15 kuruştur. Nümune ,,. l\lddelerlnln ifrazab-
pr!namesi komisyonda ıörülür. İstek- Dl dilzellir. Sivilce n 
l.llerin kanun! vesikalarile komisyona lllfah noktıalarm teza-
ıelıneleri. 983 - 8328 hürün• mAnJ olur. 

Jf: Cilt adale.bal lıeoll7e-
450 ton kuru ot !5/9/940 çal'J8Dl)>a ııek kuvvetlendirir. 

cUniı saat 15 de pazarlıkla satın alı- ~ 
nacaktır. Talımin bedeli 28,125 lira Kuru ciltler için yağb ve yajlı eiltler için yapu 
ilk teminatı 2110 liradır. Sartnameoi rdır 
!<omi<yonda gönllOr. İsteklilerin bnu- hususi tüp ve vazolan va • 

Dl vesikalarile Hadunltc;,.de askerl &alın 

alma komisyonuna ıelme}eri. ---------------------------:----

924 - 8202 Istanbul hava mı•taka depo amirliğinden 
ZAYİ 1 - 350 adet demir karyola - alınacaktır. 

De11lz Lewazam aetırıal· 
•• Komleyonu llA11l• • 

10,000 kilo Sabun 
10/Eyllıl/940 salı günu saat 1~· 1 

da pazarl1k1a J0,000 kilo sabun aJııı;.a .. 
calı:tır. 

isteklilerin bellı gün ve saatte t'ı 
sın1paşada bulunan komisyondıı h 
bulunmaları. 4.8299.> 

?JEylül/940 cumartesi gunü ı:;aat 11 

de pazarlıkla alınacağı gazf•telerle iJiıtJ 
olunan 12,000 metre erat elbiselik 1'~: 
maşın görülen lüzuma binaen aıınrr.:ı· 
geri bırakılmıştır. c.8~82> ' ,,,. 

DER.EDİLECEK İHTİRA BERA'J'f 
cTütün muamelesine aıt usul ve 

ameliye• hakkıntlaki ihtira iC'.~
Dchsat Vekale.tinden ısti:hsal c;?;6 miş olan B ey lul 1936 tarıh ve 2-· 
N-0. lu ihtir.a beratının ihtiva et· 
tii!i hukuk .bu lı:erre başkaı,ına dC
vir veyahut icadı Türkivedc rne'.' 
kn fiile lrovmak için icara aaıı:. 
verilebileceği teklif eclilınekte 0 

malda bu hususta fazla rnaliıf11 91 
edinme!<' istivenlcrin GalatD l~· 
Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 nWJTI~ ~ 
ralara müracaat evlemelerı il• 
olunur. _.... 
...:..:..-----~~-~~~--~ 

Fabrikacılara 
Yeni muamele vergisi ve İS 

bnnııun a j(Öre bütün defter 
Ye matibualanruzı Muallifll 
i\ıat Gücü:yenerden almak. hef 
bahmdan, menfaatiniz icabı-
dır. 
Yeri: İstanbul, Yeni ~ia-'lC 

karşısında, Meydanclk haıuJ)' 
da No. 10, 11, 12 (Taşra si$>3l"*' 

500 ton meşe kömürü alınaaılı:tır. İstanbul itballt güınrilil! müdürlü- 2 - Pazarlıkla ilıaleai 11/8/Mll ça-mM ııOnJI ııaat 14 ıSe Yeşilk!I!!' 
!eri der:lıal " ier~ili~'liriıl. --~ .... ~ 

İhalesi pazarlıkla 17/9/940 liinU saat gfuıden 27/5/1138 günlü ve 19086 -1ı 

ınııınm taJııııln bedeli 6 kuruştur. Kat"! yoktur. 

bava mmtaka depo lmirilil salın .ı- ~a ;,apılacalchr. 
3 - hteklilerin ııartııame:ri ,ı;rmek llzere lın ır;ün pazarlıla &irecekle

rlıı teminaUarmı Bakırköy Ml. m1ldlir11lğüne 7abrıp vesaiklerlle birlikte lıelli 

11 de Gellbolııda askeri satın alına ko-ı beyanname ile 389185 numaralı depo
mioyonunda. ;,apılacaklır. Beher kilo- zito makbUZUDU ~ ettim. HllkıııııO 

teminatı ~00 J.lradu. 988 - 8353 " Sedıl< ollu 14111\afa Ahmet ve ~ IÜll .. aaaıte UmiQonda bul•ımeaMm 

Sahibi ve ne~riyatı idare eılefl 
Baf muhamri 

ETEM bZET BENİCB 
._ Telaaf Jılat1ıu9 


