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ROMANYA
NIN ÇİLESİ 

Büyüle harbin ••lipleri 
Romı:ıny•y• fada o•r· 
miılertli; bu harbin y11rı 
•alipl•ri ti•, Romany•
Jen fer.la oltl.l•r· Po
lony• ile Rom•nyenın 
başına ••lenl•r, halc•ıs 
11• adalet.iz Veuayın 

naaıl bir aJald v• h11lı· 
lcaniy.tl• ta•hih •tliltli· 
jfini 1111 •dilcce1tini •çılc· 
f• 1rö•term•k• lıafidir. 
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'Almanlar 
Londraya 
Hücum etli 

Tarihe ka~an Xumen - Macar, hududunda nöbet bekfüıen 
bir Rumen NEFERi 

Cenubi 1 
Dobrice 

Viyana 
Kararı 

• • 
Motörize Bulgar fırka- Transilvanyahlar tara-
sı işgal emri bekliyor fından protesto edildi 

Müzakere henüz bitmedı •Halktan birlik isteniyor 

; 

1 

Bükreş, 1 (A.A.) - l\1aniu, 
Hıtler ve l\lu<soliniye birer tel
gaf çekerek Transilvanyayı !Ha
caristana veren Viyana mukar -
reratma Rumen hüklımctinin 
gösterdiği inkıyada muhalefeti _ 
ni bildirmiştir. l\taniu mesajında 
diyor ki: 

- 19~8 _de _Albajulia'da topla
nan tarıbı mılll meclis tarafın 
dan .itti~a.z edilen Transilvaııy~ 
komıtesının eski rei~i sıfatile 
Transilvanyadaki Macar ekalli: 
yet~ i.le beraber Rumen ekseri _ 
Ye.tının. de l\lacaristana veren 
mıbverın hakemliğini Ruman 
milleti namına en iptidai adalet 

(Arkası 3 üncü sa11fada) 

-Da 1 g a halinde uçan 
A 1 m a n bombardıman 
tayyareleri halka yeni 

zayiat verdirdi 

• 
lngilizler 85 Alman 
tayyaresi dUsürdü 

Londra, 1 (A.A.) - Reuter: 
Aveı tayyareleri refakatinde 

olarıok iltiiliyetli Alınan bom • 
bardunan tayyareleri bu sabah 
Times halici üzerinde uçmuşlar
dır. 

İngiliz avcı tayyarelerinin hü
cumuna uJ!raysn düşman filosu 
tayyare dafi bataryalarımız:n 
şiddetli baraj ateşile dağılmış • 
tır. Bununla beraber bir kaç 
bombardtman tayyaresinin ba -
rajı aştıkları ve hasar olduğu 
zannedilmektedir. 

Bugün Londra mıntakasında 
verilen ilk alarm ~areti, gece 
yarısından sonra Grecnwich saa
ti ile saat 2,00 de verilmiştir. A· 
larm üç saat sürmüştür. Bu a. 
larm, son 24 saatte yedinci a -
larmıdır. 

Alman bombardıman tayyare
leri dalga halinde dün öğleden 
sonra ve gece şimali garbi sahil 
mıntakasına hücum etmişler -
dir. Düşman tayyarelerinin faa -
liyeti bir kaç saat s!irmüştür. 

(Arkası 3 üncü sat1fada.) 

Maca~ O r d usu n u n 
terhisine başlanıyor 

Budapeşte, 1 (A.Aö) - Macar 
ajansı bildiriyor: 
Transilvanyanın yeniden Ma -

caristana dönmesi münasebeti -
le, Kral Naibi Amiral Hortlıy, 
Kont Telekiye bir mektup gön
dererek Başvekile sulh ''Olu ile 
tadil için 22 sene sarfettiği kıy -

(Arkası 3 üncü sa11fada.) 

:t'AlY ARELEıtB KARŞI KULLANILAN lNG!LfZ PROJ ,.;f{TÔRLERINDEN BIRI 

Berfin, Emden J Mo k j Tuna yolu da 
dündebomhar- S ova ı Almanyanın 
·Jıman edildi Harbinbaskamın- Hayat sahası 
lngili_z_b_o1~-b-al-arının takalara yayı I a-
çıkardığı yangınlar cağ 1 n 1 b 11 d i r d 1 

• 
Yeni nizamın tesisi için 
Viyanada bir konferans 

toplanacak Hala devam ediyor 
Londra, 1 (A.A.) - İngiliz 

hava nezareti teblilti: 
Sahil muhafaza teşkilatına 

bağlı tayyareler dün akşam Ro • 
terdam civarında Laardivben 
petrol ce:xılarına muvaffakiyetli 
bir hücum yapmı !ardır. Evveli
si gece bombardıman tayyarele -
rimiz Almanyada ve Hollandada 
seçme askeri hedeflere hücum
larına devam etmişlerdir. Bun • 
lar arasında Ber !inde elektrik te
sisatı ve tayyare motörü fabri • 
kası ve bir tayyare mevdanı, Ko
lonyada da Mar,gebust'de petrol 
depo !arı, ham, Sost, Osnabruç 
ve Mansver'de emtia eleme ma· 
haller, Emden'de gemiler ve 
muhtelif sınai hedeflerle tayya
re meydanları vardır. 

Sahil muhafaza teşkilatı tay
yarelerile i birliği yapan donan
mava bağlı tayyareler ve Ret • 
kardan'da petrol depoları bom • 
bardıman edilm~tir. Tayyarele
rimizden ikisi üslerine dönme -
rnislerdir. 

Nev-York, 1 (A.A.) - Trans
radio Aıınerikan aiansının Ber
lin muhabirinin lbuııün cektii(i 

(Arkası 3 üncü saııfado) ..... 

Londra, 1 (A.A.) - Moako
va spikeri, muharebenin başka 
yeni mmtakalara genişliye
ceğini ve çok uzun ıilreceğini 
IÖylemiştir. 

Berlin, 1 (AA.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Alıman hükfımetinin daveti ü
(Arkıın 3 üncü ıavfada) 

- 1 Fransada harp ve açlık 
tehlikesinin sefalete dü

$iirdü/ffi. halk 

Avrupada bu kış Kanada ordusu 
Açlık başlarsa .. takviye ediliyor 

• 
Amerika gemileri ile 
yiyecek gönderilme• 

ıi kabul edilmedi 
Nev-York, 1 (A.A.) - Ameri

ka efkarı umumiye enstitüsü ta
raiından yapılan müracaat üze
rine rey veren bütün milletin 
yüzde 62 si bu kış açlık olduğu 
takdirde Almanyanın tahal<kü _ 
mü altında bulunan milletlere 
Amerika gemilerile yiyecek gön
derilmesinin şiddetle aleyhinde 
rey vermişlerdir, 

--~··----
Harp gemileri ile 
tank ve tayyare mik

tarı arttırılacak 
Londra, 1 (A.A.) - Kanada 

babri~·e nazırı dün, Kanada bü
kfunetinin ordu, bahriye '>C bava 
kuvvetlerini takviyeye karar 
verdiğini hlldirmiştir. 

Nazır denıiştir ki: .Gemileri
mizin, tanklarımızın, toplarımı.. 
zın, tayyarelerimizin ve bütün 
diğer silahlarımızın miktarıoı 
arttıra<ağız.• 

Avcılar Bayramı D'in 
Sarayb rnunda p ı 

• 
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ri ik isleri ··li~WiJ Avcılar Bayramı Dün 
I 

1-lava muharebelerinde 
karşılaşılan güçlükler ko gre efiı: ili a 
Almanlar çok geniş 
dafi tesisatı kurmıya 

bölgelerde .. -=-·----

S rayburnunda Yapıldı Bankalar yeni 
pamuk mübaya

dı asına başladı Meşhur mera kebabı z~yafetinden 
• 

sene mühim miktarda 

pamuk alınacak 
mecburdur Dünku kongrelerde muhtelif Bu 

A 
iman bava üsleri serpil

miştir. döTiilmelerl &'ÜÇ

t.Ur; İngiliz ualcri münke-

aifU..r. iaarrus d.aJzalan. bir del& 
da bir ooı. hedefler bulabilirler. 

Almaula.r, İn6Uıereye yakın ha.va 

rm!ar, bir dariissmaayı kökünden 
~hUirlf'r. İn..-llbfer, nihayet, dı
tarıdak.i ka7naklarma. dayanabilirler. 

Yılula.n bir m.1iessese7l, hava. tehd.11-
ler.i ka~-.nda yeniden kurmak her 
memlekcıtn işi dri'Udir. 

yolJ&J"'uıda.o. ve dabna kuş.atıcı ta.ar- İ.nzillz hava ta.arru:ıla.rının mik-
ru:dar yapabllirle-r; inclJ.hter, Alma.n y:ısa. biıyüdi.i.kçe, Almanların çok da-

ha lıi.i.yllk. ı,ıkınh-ana yurduna unlr. y A Z A N : ____ 
1 

ve dolaşık yoldan c Iara maruz k:ıJa-
rllmekledirler; ka Emekli Gencr•l caklır.rı >•Phesiz-
nda elde edilen .M. N dir. Eugü.i.i..kü ha.r-
uferler, Alman - • • bin h{·dffi hasmm 
ıara havada da menb.ımı kuru&.-

işlek yollar a.çm.qhr. 
In:illı:ler. Brı~nyada, n · bcı.eıı 

mahdut blr bava saWui;uıı korU.Dla.k 
mecburlyc_tndedirlcr; Almanlar bu
cwrku duruma ıore, çıok crni'"i bOI
rrlrrde def Ve &.ani t.er1Jplcri "'UCU

de l'eU.rmiye m.J.kumdurl.ar. Hemen 
buLwı .. -\.vrup:ı ı;ema.ııını korumak, son. 
ra, Drii&nyaya hüC'um. etmek i.a.ere 
UcrWe &ık.le~ merkezi t.esi.s etmek, 
hiç de kolay sa.nılını)'a.n bir mesele

dir. 
lnıili.2ler, cün ıeçti.kçe hava kµv

vetJcrini a.rUırmak lmk.i.nlan bul
nu.ı..ı...J:rlar. Bir uçak, ha.vaJanmadık
ça, icra k.udrcLioden mahrumdur. Brl
t.anya.nın, kanlı taarruzlara hedef 
&e,.kll eden, dar bol&'elerlnde elveriş
li utuş ve iniş me1d.anları edlnmek, 
y€"rde.ld ueakların ıokleriui korumak 
ruç bir iştir. Henüz t.es.lslerdeıı çeiu
nu yer altına almak miı.mkün ola
ma.nuştır. 

Alnıa.nlar için, her taarnıza uira -
• dıkça, Usleri defljtirnıek, İnl'iliz 

taarruz fllolaruıı p.şırtmak kabildir; 
İngllWcr, ayni d:ır muaıakalara baj'
hdırlar, tesi!'ilerini yer alhna sokmı
ya. mecburdurlar. Haltalardanberi de
vam eden h~va ba.-,kınları sırası.nda 

İngiliz filolarının yerde yakalanma
maları ve her saldırışın yeniden ve 
anında mukabele ,.onnesl, yeraltı te
ablerlııde biu'ok lılllbdctu edildl
fini ıröo!ennektcdlr. 

Almanlar, l:Jiral ettikleri yabancı 

memleket tUı;lerlnden de isüfade e&
mckt.ecür:ler. Onlar için ,.eni Usler 
de temlnl her an mümk.lindü:.r. Har
bi duşma.n diyarında yapmanın fay
dalarını t.a.m1.1nen .ttıudrilı: bulu.na.ıı 

Almanlar, korunmak. ve &'ayeye doi· 
ru yürümek için, her vasıtaya. bat 
vunna.kt& Kecikmiyeceklerdir; İn~l
Jizler, her taarruz darbesini ana va· 
buda karşılama.it lzlıranndadırlar, 

8 r l t a n 7 a. n ı n, sarsılan 

yerleri paha blçilmiyen semUeridlr. 
Buralarda bir çok üsler ledarikl de 

derin dil.şüncelere ıtevkeder. Ban.un.
la beraber, bUtu.n bu 1rU~lükleri yen
mek llrllaıı;ralıların şiarıdır. İlr.i ta
raf zayiat ve basan.tını ölçerken mı 
va&:il etleri tle &'ÖZ önünde bulundur
mak 1 ı:ım cellr. 

İnr;lllsler, det ve tanı işinde kola:r· 
lıia maliktirler. l\lalıdui bir böl.ıe

de asri ve mükemmel bir müdafaa 
sisieml 7aratma.k, İnıills vasıta ve 
elemanları 1çln. ç.eiln olmamıştır. 

Tunuzun her tcvcUı edlldtit Jstllta
mette her an yeni kuvvetler RVki, 
İnl'llizleree hemen her an lmkin da
hilindedir. Brlta.nya üı;erindeki çar
pışmalarda Almanlanu fazla zay~ 
vermelerindeki bir aebebl de burada 
aramak doğrudtu', samyorum. 

Hatü, taciz mahiyeündekl ha.va 
1.aarruzları, hele denmlı oldulr.ları 

halde, ça.1.ı_,ma.tara dur.ıklamalar ve· 
rir. Buyük Harbin. btll'u.ntr:ü Ue nis
bel Jr.abııl elmi7en, bava ıc.<bbüsıe
rine bUe, İn&'llb san'at .evlerinde 1f 
sla..illlın üçte bir IUbarUe U.aralhldıtı
ru Alman askeri mecmualarında o

lı:u;rorm. llD&'ünkli lahrlı>Ur 1aar • 

malr.lır. 

f'iıiyoloJfk miie.s.ttUlt>riD manevJya.t.a 
lla kırmak bı.!t...ıtLı.rı ,oskrcbllec:eğlne 

dw.ku \'ak'a.i.a.r en mulııi nı "llerJ.ı.r. 

ır:ıva muharebeleri sıklet merke
zi, Brit.anyaı:ıın muayyen buduUu se~ 
ma.swda.dır. Darbe, &rit&cya ükk&ru
na mtiteveceih&.ir. Halk külleı.J, bö· 
tim varlıiile hedefi t.e\'k.U ediyor. 
Bir lmtlhan, ki An&lo Sa.ksonl~ 
ruhunu bir kere da.ha aıem n.a:r.armda 
tanıtmaktadır. Esu lUba.rile, yıkılan 
medeniyete acı)'anhU', zayiat hudu
dunun yarınki bir meydan muhare
besinin akıllara veleh verebilecek 

mikyaaıru taşunıyacaimdan da e· 
mindlrler. Yaş.a.ma.k ve sav&Şmaık: im· 
k.4ul.1.rı bnlaınıyanların bava harbini 

de devam ettireoeklerine i:na.ıulabi

lir: Brltanyanm, ikmal yollan açık. 

bulundukça, mi.idafaası da devam 
edeeoklir. İnr;llb ııotuJr. ka.nlılıfı bu
nu aim.Jıullr. 

En kanlı çarpııp;nal:\r Britanya ha

valarında cereyan ediyor. Di.ujen mü

rcttebaU.aa. kurtulan1.a.r, hatta enkaz 
haiindek.1 mab:eme de İn&ill.z kir 

biliuıçosuııa seclrUebWr. 
Britanyaya karşı taarruzlar, İ.ogi

liı mudalaa kudretlnl kırmak, Mla

mn lslllis& lmki.nlarını luuırlamak 

maksadı.es matuftur. Gece uçuşla.· 
noda tacizden ziyade tchlrlerln tah

ribi de düşlinüleblllr. Bu tctebbüs
ler, ~lrlerl, üsleri lstilıd:ıl et.ılii 

takdirde. mutea.rn.z tein bUyllk hası

lat temin eder. Diier t.anrtan, ka
ranlıklara bunmen filolar, zayiat.tan 
da k&ÇlllmJf olurLa.r. ller iki ta.raf da 

bu usule sılr., aıl< mllracaal elıııelı:le

cıı.. 

Son rünlerde Londra ve Berlln &'e
celeri çok ra.ba.taz &'eç1L Siırekli ta,. 

el& harekeUerl ruhl&rı hırpalar. Bu 
mub&rf'beler 07ala7tcı deiil, yıprab.
cıdır, Bundan böyle, 1ır.ptlan akmlar, 
usun rece.lerde, ,ebrln meşakkate ooık. 
alııj.kı.u olmıyan halkı ü.:ıerinde ter· 
bi;retki.r bir tesir l'~i.ereblllr. 

Mülılm kı:rı üsleri aleyhlndelci lalı· 
rlbalın tumııl da"""1ııl t1mdl1Jlr. ıes
blt cdemlyonu. Bir çıkış i.mki.n.ı ha
ıurlıyan l&lırlp lr.udreline lmkin hi
sıl olup olm.ı7aeaiuu da bUmlyorw:. 
Herhalde ba. darbeler. müdafaa me
kaıilimaBmı felce ııiral&moyacaktır. 

Sürekli külle l&arruzlannıo n:re
.ı. panllr. lkaıdlr. Ttdalöi lertibata 
dlkkale t11an bir aureııe Yiik9elteo, 
7urtscver blr mlUet.ln: •Baradayıs_ bu
rada kalaeafd!• rlbl lblarlarmdıı 

mündemt~ manayı filiyaUan da öt· 
ren.IJıoru.x. Bava yolu za.feroe 1rötüre. 
bilir, fabl, bülün bir milletin mü
dafaa cihazı sar.uJmadıkça, en deh
şeUi ve devamlı a.Jwılar da. semere 
veremez. 

İnl'lllder, cesa.r .sa1dırıtlanna raf
JDC.D, büydk. sararlar veren, ;ra.kın 

dlifııııao bava ilalert !&ali;Jellnl sek-
4e,-e uğralam&dılar. Dört baflalılr. 

mukavemete bakılırsa, Almanlar da 

(Arkan 4 üncü sa!/fcıda) 

'Demek Beni Seviyor!.. 
l GI d: ;;~=asan l-\\_s_e_ı_a_~-~-'k_ı:_e_•_~_:e_d_e_s_ 

No.62 
- Hem anlıyor, hem anlamı -

yorun1. Birinden bahsetınek is -
ti yorsunuz? Bahsetınek istediği
niz kimdir?. 

- Doktor l\!azelli. 
Şarlot önüne baktı, bir müd -

det düşündü, cevap vermedii ne· 
dc·n sonra mütereddit bir ifade 
ile konustu: 

- O kadar açık konuştunuz ki, 
ben de sizi taklit edeceğim.. Ab
lamla... Ablamın... Nişanından 
sonra... Budalalığı bıraktım ..• 
Daha az budalayuu! .. Bu söyle -
diklerinizi esasen farketmeğe 
başlamıştım ... Gönül eğlendi.re -
rek meydana çıkacağı :zamanı 
bekliyordum. 

Başını kaldırıp, bl'ırounun n -
cunda dudaklarının kıvrımında, 
nemli' aj;rzında, parlak dişlerinde 
ı.ı;ıldıyan gözlerinde öyle çapkın 
bir istihza vardı ki, Pol, mikna!Js 
cazibesine yakalanml!j gibi, Şa.r
lot'la doğru gayri ihtiya.ri mey -
Jetti. Kalbi sevinçle çarptı. De -
mek Şarlot Mazelliyi tercih et
miş demekti. Demek partiyi ka -
zanan kendisi idi! 

- Sordu: 
- Demek onu sevmiyorsa -

nuz? 
- Kimi? Mazelliyi mi? 
-Evet. 
<ıarlot öyle hazin baktı ki, 

Pcıl ;yalnrarıık mırıldandı: 

lJerlerin ihtiyaçları bildirildi 
Cümhuriyet Halk Partisinin 

şehrimiz kaza, nahiye ve ocak -
larında kongrelere dün sabah -
tan itibaren ba:;lanılmuıtır. 

Dün sabah saat 10 da Kınalıa
da ilk mektep binasında ve Ka -
dıkövünde Cafcrağa mahallesin
deki kaza merkeziıı<le, K•ı !top
rakta Zühtüpaşa nahiye bina -
sında, Rumclıkavağı ve Kum -
kövde de ocak binalarında kon
veler toplanmıştır. Bu kongre
lere i:,tirnk edenler muhitlerin -
deki eksiklı, le bekdiveden sü -
ratJc yapılrnasıni istedikleri ar -
zuları da bildirmişlerdir. 
Diğer taraftan dün sabah sa -

at 10 da Yeşilköy kazas.na tabi 

ocaklardan Halkalıda, saat 12 de 
Safra köyünde, saat 15 de An -
barlıda, saat 12 de Avcılarda, sa
at 20 de de Esenler köyünde 
kongrel..r toplanac •. ktır. 

Yine bugün Çatalca kazası da
hilinde Terkos, Kavaklı, Başha
şav'· köylerile Eminönü kazası
nın Küçükparnr nahiyesine tabi 
Hacıkad·n orağında saat 21 de, 
Kemerburgnzın PetnnhQr kö -
yünde snal 20 de. F'atih kazası -
nın Çırçır ocaRında saat 21 de, 
Yalovanın Kiızimi)e, Çalıca Kül 
lük ve Kal:.:>klı köylerinde de 
saat 18 de kongreler yapıJaçak -
tır. 

Dahiliye Vekili Mebusların teması 1 

Adana, 3 (İKDAM) - Ziraat 
Bankası ve Sümerbank bu sene
ki pamuk mahsulünün mübaya
asına başlamışlardır. Sümer -
bank pamuklu müesseseleri i -
kinci mü:lürü Müeyyed ile mın
taka mübayaat bürosu amiri 
Nurettin Adanaya gelmiştir. Ge 
çen sene kaba balya halinde 
Klevland ve yerli pamuk alınır
ken bu sene çiftçi ve köy lliye 
daha faydalı olabilmek için pe -
şin para ile Kütlü, koza ve pa -
muk al.nmaktadır. Bu sene a -
lınacak miktar geçen seneye na 
zaran çok fazla olacaktır. Alış 

mıntakası İçelden baş!ıyarak 

Hatava kadar uzayan bölgemi -
zin muhtelif yerlerinde yapıla -
caktır. Bu seneki fiatlar Klev -
land için 60, Kütlü için 20 - 22 
kuru.şiur. 

Dün Bursaya gitti 
Bir müddettenberi şehrimiz -

de bulunan ve Floryada istira -
hat etmekte olan Dahiliye Veki
li Faik Öztrak dün alcyım saat 
19 da vaı>urla Mudanyaya hare
ket etmiştir. Vekil Mudanyad:ın 
Bursaya ı:;idecektir. 

MÜTEFERRİK· 

Tekaüt maeşlarına 
yapılın zam 

Eski tekaüt kanunile tekaüt 
maaşı alanlar arasında maaşla -
rına yapılan yüzde yirmi zamdan 
bundan evvelki üç aylık maaş 
tevziatında i"tifade edemiyen 
dullar ve yetimler yarından i -
bbaren yapılacak maaş tevzia
tından bu farkı alacaklardır. 

Yeşilay üzüm bayramı 
yapıldı 

Yeşilay cemiyeti tarafından 
tertip edilen Üzüm Bayramı 
dün Halkalıda yapılmı.ştır. Da -
vetliler saat 8,3() da Cemiyet bi
nası önünde hazırlanan otobüs
lerle HaY<alıya f(itmi,;ler, ve geç 
vakte kadar eğlenip, miiteaki -
ben tekrar otobüslerle İstanbula 
dönmüşlerdir. 

MAARİF 

Muallim muavini olacak
ların imtahanı 

Orta tedrisat müesseselerine 
muallim muavini ohnak istiyen 
nnıallim mektebi ve lise mezun
larının imtihanlarına bugün Ü -
niversitede başlanacaktır. Buse
ne yalnız fizik, kimya, tabiiye ve 
lisan derslerine muallim muavi
ni alınacaktır. 

Üniversitede yapılacak imti -
hanlarda muvaffak olanlar ~ 
lira asli maaşla muhtelif orta o
kullara tayin edileceklerdir. 

Kazaen vuruldu 
Büyükderede Mühendis soka

ğında oturan 16 yaşlarındaki 

Kemal Okuş civarındaki köşkün 
bahçesinde avlanırken kazaen 
tiifen<7İnin patlamasiyle elinden 
yaralanmıştır. 

- Peki.. Başka birini de ... 
sevmiyor musunuz? 

Şarlot önüne bakarak cevap 
verdi: 

- Bilmem. .. Ben, beni seven
leri severim. 

Birdenbire ani, ateşli bir ham
le ile kızın ellerini vakaladı, 
öpmeğe başladı. Bir taraftan ö -
püvor, bir taraftan da: 

- Ben sizi seviyorum Şarlot 
diyordu, sizi seviyorum! 

Şarlot ellerinden birini çekip 
kurtardı. Pol'ün ağzınn dayadı: 

- Susunuz! .. Rica ederim su -
suuuz!.. Eğer bu da bir yalansa 
harap olurum! 

<:arJot kalktı. Pol de yerinden 
fırladı. kızı kollarının arasına 
aldı, can ve yürekten öptü. 

Bir ayak sesi ile ayrıldılar. Ba
ba Oriol odaya girmiş, gözlerini 
devirmiş, şaşkın şru;km baka kal
mıştı. 

Birdenbire haykırdı: 
- Vay canına. Vay canına!. 

Vay canına! •. Dal! başında mı
yız? •• 

_ _.Şg!ot_lµıçtı. iki er lg:k karsı 

Bugün Silivriye gidiyor 
İstanbul Meb'uslarının halkın 

dilek ve ihtiyaçlarını tesbit et -
mek üzere kaza merkezlerinde 
yapacakları temaslar devam et
mektedir. Meb'uslarımız bugün 
Silivriye gideceklerdir. 

TİCARET 

Nebati yağ fi•tları 
Nebati yağ fiatlarının yeniden 

tetkik ve tesbitine dair yağ fab
rikatörlerinin tekliflerinin fiat 
mürakabe komisyonunca yar.n 
bir karara bağlanması muhte -
meldir. 

Yai!;cılar vejetalin yağlarının 
iptidai maddelerinin ve diğer fi. 
at unsurlarının yükselmiş oldu -
ğıınu ileri sürerek yüzde on bir 
zam istemişlerdir. Bu vaziyet ta
hakkuk ettiği takdirde nebatı 
yal! fiatlarının bir miktar yük -
seltilmesi zarureti kabil olacak
tır. 

Amerikaya gönderilecek 
malların n•kliy1tı 

Yugoslavya ve Yunanistan va
purları dünden itibaren İstan -
bul, İz.mir limanlarına da uğra
mıya başlamışlardır. İlk Yunan 
vapuru dün gelmiştir. 

Bu vapurlar Yugoslavya, Yu
nanistan ve Tü.I'itiyeden alacak
ları malları Amerikaya naklede
cek.erdir. Aynı vapurlarla Ame
rikadan memleketimize ithalat 
eşyası da getirmek kabil olacak
tır. 

İKTiSAT 

Hüsnü Çakır geldi 
İktısat Vekili Hüsnü Çakır 

dün sabah Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. Vekil bir müddet isti
rahat edecek ve Sümerbank 
fabrikalarile Yerli Mallar Pa -
zarlarında bazı tetkiklerde bu -
lunacaktır. 

Tramvay çarptı 
Beyoğlu İstiklal caddesinde 70 

yaşlarındaki Makridi 119 numa
ralı Mecidiyeköy - Sirkeci tram
vayın sademesine maruz kala -
rak ba1ından yaralanrnı.<tır. 

karşıya durdular. 
Pol izahat verdi: 
- Hakkınız var ... Biraz ... şey .. 

daVTandım.. 
Fakat ihtiyar dinlemiyordu, 

gözleri dönmüş, yumruklarını 
sıkınış, Pol'ün üstüne vürüdü: 

- Seni kerata! .. 
Burun buruna gelince, ihtiyar, 

Pol'ün yakasına yapıştı. Fakat 
Pol de kuvvetli idi. Üstelik te 
sporcu idi. Bir silkinişte köylü -
nün elinden kurtuldu, ve göğ -
sünden yakalayıp ihtiyarı duva
ra dayadı: 

- Dinleyin baba Oriol, döğüş
mi;velinı, anlaşalım. Kızınızı öp
tüın, doğru ... Yemin ec! rim ki, 
ilk defo öpüyorum .. Ve yine ye
min ederim ki, onunla evlenmek 
istiyorum. 

Pol'ün pa"' kuvveti karşısında 
ihtiyarın maddi hiddeti yatış -
mıstı ama, öfkesi köpürüyordu: 

- Tamam! .. Kızımı çalıyor -
lar ... Parasını istiyorlar ... Yalan
cı kerata! .. 

Ve içine dert olanları sayıp 
dökmeğe baflaımştı. Büyük kı -
:wıa çchiz paruı diye verdiği a-

----o---
Rakı yerine su 

1
satan bir adam 
yakalandı 

---·---
Bu yüzden bir 

dayak tehlikesi 

bakkal 

geçirdi 
Yenişehirde Dereotu sokağın

da oturan Hüseyin ad.nda biri -
si, geçenlerde, tedarik ettiği 
muhtelif cins bir yığın rakı şi -
şesine terkostan su doldurm1Jli, 
sonra ağızlarını güzelce bon -
drollamuıtır. 

Hüseyin bundan sonra içi su 
dolu şiseleri bu semtteki bak -
kallara götürmüş ve büyük bir 
tenzilatla rakı diye satm.ştır. 

Fakat bakkallardan rakı ye -
rine su alan m~teriler işi anla -
dıktan sonra hemen dükkfınlara 
üşü.ş:ı:n~lerdir. Hatta bir bakkal 
dayak yemek tehlikesine dahi 
maruz kalmuıtır. 

Tahkikat neticesinde iş anla -
şılmış ve Hüseyin yakalanarak 
adliyeye teslim olunmuştur. 

POLİS 

Çocuğun marifeti 
13 yaşında Hakkı Dericeoğlu 

36.1 numaralı yük arabasını Ka -
dıköyünde sürmekte iken Mer
diven.köyünde oturan Hayriye 
isminde bir kadına çarparak 
muhtelif yerlerinden yaralaıruş
tır. 

Bir hırsız yak.landı 
Fenerde Mürsel Paşa cadde -

sinde 57 numaralı dükkana gi
ren sab:kalılardan Cevdet ka -
çarken yakalannuştır. 

Başından yaralandı 
Akbıyıkta oturan arııuhalci 

Haydar Tavuk.pazarında oturan 
terl~i Kerimi elinde bulunan 
bir aletle başından yaralamıştır. 
Suçlunun üzerinde yapılan a -
raştırmada maymuncuk, iskar -
pela gibi muhtelif aletler bulun
muştur. 

razinin başkalarının eline geç -
mcsine razı olamıyordu. Artık 
Gontrandan, Andermattan şüp -
he ediyordu. Banker kendisine 
vadettiği azim serveti unutarak, 
ağız dolusu küfrediyordu. Bü -
tün bu adama uykusunu huam 
etmişlerdi. 

Bir duyan olsa, Andermat a -
ilesi her gece evini yağma etme
ğe geliyor sanırdı. Her gün ara
zisinin bir kısmını, kaynakları -
nı, parasını, kızlannı çalıyorlar

dı. 

Pole de küfretti. O da serveti
ne göz dikmişti. 

Serserinin biriydi. Şarlotu a -
raziye sahip olmak için istiyor -
du. 

Pol sabırsızlandı ve haykırdı: 
- Ben senden çok daha zen

ginim be bunak!.. İstiyorsan 
ben sana para vereyim!.. 

ihtiyar sustu. inanmamazlık _ 
tan geliyor, fakat dikkatli din -
liyordu. 

Pol anlatıyordu. Şa:rlotla ev -
lenecekti, buna mukabil ajtırlık 
namına bir şey istemiyordu. 

(Arkası var) 

snnra atıcılık müsabakaları yapıldı 

DÜNKt.ı AVCILAR BAY:RAMINDAN BlR 1NT1BA 

At:cılık ve avcııık kurumu ta
rafından her sene tertip edilen, 
avcılar ve atıcılar bayramı dün 
Sarayburnunda yapı~tır. Av
cılar bayramında Vali Muavini., 
Beden Terbiyesi İstanbul Böl -
gesi Başkanı Feridun Dirinte -
kin, Emniyet Müdür Muavini, ve 
birçok avcılar hazır bulunmuş -
tur. Merasime bandonun çaldığı 
İstiklfıl marşile -başlanmış ve av
cılar cemiyeti başkanı Dr. Atıf 
bir nutuk söyliyerek avcılar i -
çin bir At:ş Poligonu yapılması
nı alakadar !ardan rica elmiş ve 
Poli aon inşası için de burasını 
münasip gijrdüklerini tebarüz 
ettirmiştir. 

Müteakiben Sarayburnundaki 
Atatürk abidesine bir çelenk 
koymuşlardır. Bundan sonra av
cılar meşhur mcr'a kebabı bü -
yıük bir neşe' içinde yenilmiştir. 

Yemekten sonra atuı müsaıba -
kalarına başlanmıştır. 

GÜVERCjN ATIŞI: 
Birinci - Saracettin (Bir lru~ 

pa), İkinci - Teh-Oari ( 100 fi -
şek), Üçüncü - Ovakin (200 ba
rut) kazanmıştır. 

MEVZİİ ATIŞLAR: 
Birinci - Niyazi (Kupa), İ

kinci - Orhan (100 fi.şek), Ü -
cüncü - Muam:mer (200 barut> 
kazanmıştır. 

DOMUZ ATIŞLARI: 
Birinci - Reımi (Kupa), İkin

ci - Giyasettin (100 fisek), Ü
çüncü - Muammer (200 barut) 
kazannu.ştır. 

Kazananların hediyelerini 
meşhur avcı Necip Selam dağıt
muıtır. 

Avcılar ve atıcılar bavramına 
nihayet verilmiştir. 

ZiRAAT VEKiLiNiN KIRŞEHIR 
VE MUCURDAKi TETKİKLERi 
Muhlis Erkmen köylü ile görüştü 
Kırşehir, 1 (A.A.) - Ziraat 

Vekili Muhlis Erkmen dün şeh
rimize gelmiştir. 

Muhlis Erk:men şehrimizin gö 
rülecek yerlerini gezdikten son. 
ra dün gece şereflerine Halke. 
vinde verilen temsilde bulun -
muşlardır. 

Ziraat Vekili şehrimize gelir -
ken Kaman nahiye merkerinde 
köylülerle temasta buluıı.ınu.ş ve 
bu mıntakanın durumu ve zirai 
işleri üzerinde kendilerile gö -
rüşmüştür. 

MUCURDA 

Mucur, 1 (A.A.) - Bu saıbah 
Kırşehirden ayrılan Ziraat Ve. 
kili Muhlis Erkmen yanında va-

1 

limiz ve Ziraat müdürii olduğu 
halde buraya gelmiş ve halk ile 
temasta bulunmuştur. Vekil şe
refine Kırşehir avcılar kliibü ta
rafından Mucur bağlarında bir 
öğle ziyafeti verilnllştir. 

1İNYE F.SNAl'ININ BAVACI-
LJ(';.A YA.KDIMI 1 

Ünye, 1 - Kazamızm bütıün 
esnafı 30 Ağu.stoo gününe ait 
kazançlarını haza kıınımuna te. 
berrü eylemişlerdir. 

* İkinci haftasını tama.nıla -
maya yaklaşan İzmir en temas - · 
yona! fuarında Hindistandan 
gelerek İngiliz imparatorluğu 
pavyonundaki yerlerine yerleş
tirilen nadide eşya büyük bir a
lili ile seyredilmektedir. 

~-9-Lr1'--!\J! -••••+·~-~Y-19• 
G A Z E T E C İL İ K M İ, bir şeydir! Dedikten sonra, de 

KİTAPÇILIK MI? 

Bir gazete harıl harıl ilan e
diyor: 

- 165 kuruşluk 6 kitabı 50 
kuruşa veriyoruz. 

Fihakika, bunlar depoda ok
kalığa kalmış kitap nevilerin
den midir, yoksa birer cevher 
midir? Orası malum olma
makla beraber bizim Nane
mollaya merak olmuş ta bana 
sordu: 

- Dostum, kitapçılık nn e
diyorlar, gazetecilik mi yapı
yorlar? 
- Herhalde ikisini bir arada 

yürütmek imkanını aryorlar _. 
Cevabını verdim. Bilmem, 

siz olsaydınız, ne derdiniz?. 

GARİB ŞEYDİR 

VESSELAM! 

Hani şu hepinizin ve hepimi
zin bizi zengin edecek diye 
beklediğimiz 30 Ağustos bü
yük ikra~iyesinin 30,000 lira
sı Keğork isminde bir beton 
işçisine çılonl!j ve adamcağız 
şappadak düşmüş bayılmış, 
Nanemolla ile konuşuyorduk 
ta: 
- Şu dünyanın hali kadar 

şans.. denilen nesne de garip 

vam elti: 

- Biz 30,000 i veya 60,000 ı 
bir yumrukta yere serecek ka
dar metin, soğukkanlı, sert 
ve cesur beklerken gidip gi
dip te bir mahallede yere sere
ceii insanı nasıl buluveriyor! 
Anlaşılıyor ki para şansının da 
kendisine mahsus politika tak
tiği vu. O da, kalbi yufkaları 
seçiyor. Eğer 30,000 veya 
60,000 i kaybettikse c Yufka 
kalbli· olmamayı kazandık hiç 
olmazsa ... 
Fena teselli değil. 

MEBUS MU 

OLDU DERSİN? 

Dikkat ediyorum, Murat Sert.. 
oğlu .• fıkra yerine hep halkın 
dileklerini yazıyor. Bir neyi 
·'kayet muharriri, Nanemol
laya bu merakımı söyledim 
de: 

- Acaba intihap dairelerini 
gezen ve halkın dileklerini 
tesbit eden Meb'uslar gibi mi 
kendisini farzediyor, dersin?. 
Divt cevap verdi. 
Anlaşılıyor ki, Muradın mu

harrirlikte hakikaten hevesi 
vu. Var ama, bir nevi mazba
ta muharrirliğinde! 

A. ŞEKİL' 
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Emden \ Ç a( 
:sa ota j 

Viyana l(ararı 
(Baş tarafı 1 inci saııfada) 

mefhumlarını reddetmekte ve 
daimi müşkülat kaynağı olacak 
ltarışıl,Jıklar yuvası yaratmakta
dır. 

(Bı;ş tarafı 1 iııci saı;fada) 
bir telgrafta, Ingı liı hava kuv
veı !erınin . Berhn Ü lerınde yap
tıkları hava hücunılarının ıka 
ettikleri luı,,arlar ~nlatıimakta
dır. 

Mu!habir, Alman proPaJ!anda 
nezareti tarafından lıombardı -
ıınan edilmiş mahallerde tertip 
edilen bir gezintiye iştirak et -
!iniştir. Muhabirin yazdııklarına 
nazaran, Berlinin cenubu şarki 
'lnıntakasında çıkan bir van~ın 
sabah hiıliı devam etmekte idi· 
•Küçtik kart.on fabrikası ve i -
Pek mağazası• ıismini verdiği 
lnahaller de tahrip edirmisler -
dir. Yüksek infilak ·kabiliyetin -
de bombalar binlerce camın 
kırı1masına ve d'l!Tliarın ateş al
ttnasına sobebivet vermişlerdir. 

Schiroe zahiren ölü yoktlU". 
bir kaç yaralı vardır. Almanlar 

bu kimselerin tayyare diıfi batar 
Yalarmın attikları o'Jıı i)arcala• 
rı ile varalandı;!ını stvleınek
tcdirıer. 

Bertin, 1 (A.A.) - D. N. B. 
31 a'1Ustosu 1 eylüle bai\lıvan ge
ce, gece yarısından dört dakika 
alarm işareti biri kırk ge<;eve 
ka-dar sürmüstür. Münferid ha: 
r<;ket eden düsman tayvarelerı 
Berline yaklasmıslarsa da tav-

-Yare diıfi bataryalanmız Berlın 
•zerine bomba atılmasına ma
ni olmuştur. Yalnız bazı bom
balar şehir civarına düsmli.$ ve 
ehcı:nımiyetsiz hasara sebebiyet 
vermiştir. 

Tuna yolu da 
Almanyanın 

Hayat.sahası 
(Baştaraı 1 inci sayfada) 

zerine Tuna enternasyonal me
selele~i hakkında Vivanada pek 
yalanda aliikadar hükı'.ı.metlerın 
eksperleri arasın<la müzakereler 
cereyan edecektir. 
Versavın kurmus oldul!u Bel

ıı:rad Tuna entcrnasv<>nal ko
misvonu, muhasematın baslırma-

- sından sonra dahi. Fransız ve 
İnı!iliz işbirli.ii:i altında ıfaalivete 
devam etmiştir. Bilhassa dus. -
rnan devletlerinin Tuna yolu ıle 
A1manvanın iaşesine ka_rsı ana
lCtm sa.botai teşebbüslerı nazarı 
dikkate alınırsa, bu vaziyet. ar
tık daha fazla süremezdi. Viva: 
na eksperler konferansı. yem 
ıınuvakkat nizamat üzerinde ka
rar olacaktır. ... 
Almanlar Londraya 

hücum etti 
(Baştarafı 1 inci saı;fada) 

Büyük hasar olmuş, müteaddit 
ltinıseler yaralanmı.ş, bazıları da 
ö1ınüştür. 

Gece yük•ek infilak kudre
tinde bir bomba büyük bir bina
ya düşınü.şl-ür. İtfaiyenin seri 
gayretlerine rağmen çıkan yan.. 
ııın vay~ ve bir müddet çok 
şiddetli olmu.ştur .. Yine ilk hü
cum esnasında bir sığınağa tam 
isabet vaki olarak zayiata sebe
biyet vermiştir. 

Daha sonra yeni bir tayyare 
dalgası gelerek aynı anahalle 
"iiksek infilak Joudretinde bom
balar atmı.ş ve bir .bomba bir sa
nayi müessesesine, bir dij!eri de 
"Petrol tevzi merkezine isabet et
lniştir. Bir gaz kana!izasy<ınu 

Patlan-,ış ve civarda bulunanlar 
"1ucize nevinden kurtulmuşlar
dır. 

Londra üzerine yapı lan gece 
hücumu esnasında proj~ktörler 
bir düşman tayyaresini hüzme -
leri arasına almıs ve tayyare dıı
fi bataryaları da ateşlerile sar -
ınıslardır. Tayyare kaçm stır. 

Londra, 1 (A.A.) - Salahiyet
tar mahfiller Alınan baskuman
dan!ı "ı'lın teblii!i hakkında asa
l!ıdaki mütaleavı tevicl etmek
tedirl~r: 

Günün hakiki zaviatı moror
leri düşürülen 65 Alınan tavva
resi ve tahrip edilen 37 İIU!İliz 
tavvaı·esidir, 25 İngiliz pilotu 
saj! ve salimdir. Bu vaziyet kar
sısında Almanya 212 avcı tay
Varesi p !otu ve bomibardıman 
tayvareleri mürettebatı kay
~etımiş demektir. İngilizler ise 

2 Pilot kavbetırnislerdir. Al-
'ltıanların tali.ın ııöıımüs tayya
recileri 'Y<"nilmnek için marıı.21 
'kaldıkları anüskülata göre bu 
fark ..... · k . . . iZdir. "uru bır ehemnuyetı ha-

l aşladı 
---·ı---

Alman ordusuna ait 
telgraf telleri kesildi 

B ··ı.sel ı (A-A.) - Alman ru, ul Li 
kontrolü altında b unan ege 
vilayetine de g~en Ç:ır:;amba, 
sabotaj vak"aları olmu>lur. Al: 
nıan ordusuna ait telgraf te~le_rı 
kesilmiştir. Brüksel spıkerının 
söylediğ"ine nazaran,_ ilk olmı 
yan bu \'&k,a üı.crıne Alman 
n,akamlsrı mukabelei bilmisil 
olarak Belçika ordusundan ter
his edileıı ve bu ıwntakalarda 
ikanıet eden kimseleri harp e
siri olarak tevkif etmistir. Sa
botaj yapanlar keşfedilmediği 
takdırde yeni tevkiCler yapıl • 
m"" bel lenmeUedir. 

KISA A..JJANS 
HA SERLERi 

* Lızbon, 1 - Haric_i~e nez.aretinin 
bir teblıği.nde, Portekwn E.stonya, 
LeLonya ve Litvanyanın SovyeUcre 
ilhakını tanımadığı bıldirilınektedir. * Roma, ı - İtalya Haric~yc nazırı 
Kont Ciano saat 17 de Vıyanadan 
ıayyare ile dönmüştür. 
* Le Cap, ı - Cenubi Afrika itti
hadı meb'usan meclisi 65 ı·eye kar
şı 83 reyle hillcümetın harp siyaseti 
aleyhine ve Almanya ile ItaJya sul
hün yeniden derhal tesisi hak.kında 
Hertzogın verdigi takriri redde~

\ir. * Vaşington, 1 ---. Amerikan posta 
nazırı Failey'in isülası üzerine Ruz
velt, mun1aileyhin yerine cşki milll 
demokrat komitesi veznedan ran.k. 
Valker'i tayin etmiştir. * Kopenhaıı, l - (Stelnni) cBer
lingske Tilt!nd> gazetc:sinin Stokholm 
muhabiri, üç Baltık memleketi or
dularının Sovyet ihtiyat kuvvetleri
ne iltihak ettiğini ve bunların Rus 
ünilomı.asllll ta~ıyacaklarıru yaz
maktadır. * Bertin, 1 - hk harp senesinin 
bilf.nçosWlu çizen Almarİ. gazeteleri, 
Alınan zayiatının cem'an 39.000 oıo, 
140.000 yaralı ve 20.000 kayıptan i

baret olduğunu kaydcylemelctedirler. 

* Kopenhag, 1 - (Stefani) Harici
ye nezareti, Danimarka ile Norveç 
arasında muteber olmak üzere bir 
ticaret ar\J.:ı~ması imza edildiğini 

bildirmektedir. * Bangkok, 1 - İngiltere ile Si
yam arasında geçen hil:ıiranda imza 

edilen ademi tecavüz mu<t.hedesinin 
tasdikli nüshaları bu sab:ıh teati 
edilmiştir. * ?\.'ladrit, 1 - Cordone mınta.kasın
da ~iddetli bir fırtına olmuştur. Şid
detli yağmur ve dolu, kırlarda hasa
rat yopmış, Almedinilla komünün
deki evleri tahrip etmiştir. Hasarat 
yekunu bir milyon peçetadır. (A.A.) 

-sıyast 
vazıyet 

Viyana kararları 
ve Bal <an sulhu 

M 
ihver devldlerlııln hakem

lil< J<ararile Vi7a.n.a kon

feransında h&l eyledltle

rl Macar ve r..umen lbtllifı, Bu.kreş 
hiikD.nıeUnc verilen ıa.rıuıtl, muha-
ripJ~rden bir tarafın arzuJanna C"Ö

re ce.nubu şarki Avrupa.da ve Bal -
kanlarda sükiıneU, sulhii temin et
miş, kuvveUendirnılştlr. Bu mmta
kada son aylarda yarılan silihstz a
ra.zi defl$ikltkler1, ad.Wrında, Afrl
k:ad& ve bir Jr:151ın müstcm.lekelcrile 
denizlerde müdafaa barbile meşıul 
olan inıllıettnln stJiı.lılı müdallale-

~-p olamaz. BIJ.kanlann ee-
6tne seuc 

bu H•lı.! it ımJarwda 
nup ve cenu ...- . 

ı -•atükonwı devauıwa m.ih-
nıevcu ~ ~ ··d ha 

1 Uertn• ln miı.s<"llah uı.11 a -
ver deve 

nnuJttan s:ıkınmil-ları, 
lelerde bulu imdiki h:ır-
biitün bu mı.ot.akalan, ' 

k3<1;1.r al,e!ıten uıa.sun bu-
~:nd:-= yt-"ılnc amildir. NeUce-

--• •••in cenubu nin böyle olac.61na, a_... 
şarki Avrupa ile Balkanl•ra. şimdi
ki harbin souuna kıMl:ar sirayd e_~
mlyec.:etfne kani olmak bot ve m.u
cerred bir dlişiince sayılama-ı. Daha. 
~onr3Sl için müt.alealar yürütmek, 
tahminler yapınak lsc buciin tr;ln 
Iüıurolu, faydah dei"ildlr'. Çünkil, 
İıt&'lltere ile Almanya. ve Jtalya ara
sında devam ~en harbin &"lreceil 

s.tha. hakkında.. kehanetlerde son iT .. 
bulUJlmaklan b&Şlı.a kat'i bir Nk yu-

rütütcıneı.. hükibnler dahi verile-' . 
eıı.MİT NURi lll!llAK 

-

Ekselinslarınızdan bu karann 
iptalini diler ve bu ricamı bir 
muhtıra ile teyit edeceğimi ar -
zederim.. 

Transilvanya eyaleti ve Ru -
men ınilleti ınuvafnltatunız ol -
madan hiçbir zaman bu kararı 
kabul etmiyeceklerdir. 

VİYANA KARARI NİÇİN KA-
BUL EDİLDi·ı 

Ra.dor Ajansı bildiriyor: 
29-30 Ağustoı; gecesi toplanan 

saltanat meclisinin. Rumen - Ma
car müzakerelerinde mihver dev
letlerinin hakemliil'ini kabulu 
hakkında aldıgı karar. fevkalade 
güc şerait altında alınmı s tır. Ce
nı>bu sarki Avrupasında sulhün 
idamesi ile alakadar olan Al
manya ve İtalyan . n teşebbüsü 
ile toplanan Viyana konfera ?'1'ı, 
öyle şerait icinde cerevan etm ış
tir ki, Romanya, Romanvanın 
siyasi mevcudivetinin ·kurtar1l
ması ile mahvolması ıhtuııal ı a
rasından hirıni seçmesi icabevle
mistir. Dihmanlarımız tarafın
dan yapılan harp tehdidi ve Al
man ve İtalvan hariciye nazır
larının Viyana konferansında iki 
günden faz.la kalmalaruun im
kfınsızlıitı. lüzwnlu ~n !<ısa bir 
mühlet içinde karar almasını i
cabettiıımistir. 

MACAR - RUMEN İHTİLAFI 
VE MİHVER 

Rumen - Macar ihtilafının hal
ledilmesini tamamile mihvere 
bırakan hakemliğin kabulü kar
sılıi!ı olarak, Almanya ve İta! 
Y~. Romanvanın hudutlarını bu
gun komşularına karsı kat'i su
rette garanti ediyorlardı. 

Saltanat meclisi, bütün ihti
malleri tetkik om.is ve Roman
ya bu dakikada dü=anları ara
sında tamamıle tecrid edilmiş bir 
vazivet.te bulunduı'!u icin, tek en 
müsait neticeye, yani ım~hvcrın 
hakemliitini kabul neticesine var
anıstır. 

Demokrasi harici sivasetinin 
üzerine bina edilmis oldui!u bü
tün sistem, bütün Avrupa-da vı 
k:lı;pıştır. Bu sera.itte, yegane ma
lmihattı hareketi, veni vaziyet
ten cıkan bütün neticeleri ka
b_ul ederek mihver siyasetine il
tıhak etmek teskil evlemis ve bu 
netıcelerdcn daha anüsait neti
celer mevcut bulunma~ıstır. 

HALK BİRLİGE DAVET 
EDİLİYOR 

Kayıplarımız, derin. ve çok iz
tırap vericidir. 1''a::at buna mu
kabıl verılen garantilerin. bir wk 
devletlerın ortadan kalk ıııı bu 
a:ıda. ~~men devlctinın mevcu
divctı ıçın hayati bir mana1ı haiz 
bulurnn.aktadır. '.Hudutla.rınuzı te
mın eden bu garanti savcsinde 
Rvmanva. derhal terhlslere bas~ 
lıvarak dahilde yeniden normal 
havala geçebilecekttr. 

. Hakem kararının neticesi tıl
zım ıcın ne kadar iztirap verici 
olursa olsun, bu kat'i dakik d 
nazarı dikkate alınması !azın:' ga 
len sev, devletin ıınevcudiyetini~ 
ıdanı_esı ve devleti toınsil eden 
ve eger bu olmazsa i.stikbal hak
kında büvük ümidler beslene
mıvecek olan taht etrafında müt
tehit tesanüttür 
HARİCİYE NAZIRININ NUTKU 

.. Hariciye nazırı Manoilescu,, 
d_un a~sam radyoda bir nutuk 
sovleınıs ve Viyana hakem ka
rarfarı karsısında Rumen mil
letının duvdut?u teessüre tercü
man olduktan sonra, demiştir ki. 

•Yapılan fedakıirlıqa mukabil · 
Romanı;anın istiklıili ve mülki 
tamamiı;eti mihverin Qa1"antisi 
altına alınmıştır. Eiier Roman
'lla'IJa bfr tecavüz vuku bulursa 
Alman 01"dusu müdahale edecek
tir.• 

SPOR TEZAHÜRLERİ 
MENEDİLDİ 

Alakadar Romanya makamla
rı. tiyatro, sinema ve konserler
den ba,.ka. bütün soor tezahür
lerini n1enetmiştir. Ezcümle kro
nistadt otomobil yarısı da vaoıl
mıvacaktır. 

Cenubi Dobrica 
(Bastaraı 1 inci saı;fada) 

!edilecek bir tek mesele vardır: 

0 da. cenubi Dobricenin Bul
ııarlar tarafından i: eali tarihinin 
tesbitin<len tbarcttır. 

Craiovada cereyan eden ııö
rüsmeler hakkında Vet~her _e~
zatesine vazdıklarına eorc sur -
atli ve müsküliıtsı: bir tesel
lüm temin ve sukunet :e ıntı
zamı anuhafaza etm k ıcın ce
nubi Dobriccve eirilmek üze.. 
re icabeden skeri ve idari tek 
nik hazırlıklar vanılmıstır. .. .. 
Bul~arların mümtaz motorlu 

fırkası şimdiden hazırdır. 

-• •• ... !~18!.C!iiJ . 
Göz yaşı faydalımıdır? Yelk yarışlarının 

sonuncusu dün yapıldı 
Bir iki gündür bazı gazeteler en 

bu meseleden bahsediyor, İsveç
li bir doktorun gözyaşı sıhhi ve 
faydalı şeydir, demesi üzerine 
bizim gazeteler de birbirlerine 
soruşturuyorlar: 

- Gözyaşı sıhhi ve faydalı 
nııdır? 

Vara yoğa :ar zır ağlamamak 
ve gözyaşını lam yerinde akıt
mak şartile, bu ~ok mübarek 
şe-· hiç şüphesiz, sıhhi ve fay -
dalı bir şeydir. Bazı büyük ve 
derin atılar vardır, ki bunlnnn 
panzehiri gözyaşıdır. Ilöyle bü
y~k ve derin acılara uğrayanlar, 
eger, bu kalb törpülüyen ıztı -
rapların k& . şısında, hem de bol 
bol aözyaşı dökemezlerse vay o 
zavallıların hallerine! Büyük, 
derin ıztıraplar k:ırşısında, kısa 
veya uzun müddet kupkuru ve 
~~~ gib~ durmak, d~ğme babayi
,,tın kan değildir. Durabilen
ler, her halde, müstesna hergül
lerdir. Onun için bu gibi haller, 
yahut hiiileler karşısında imda -
dımıza yctis("cek ol.on «öz:VA:C; -

ları, it'aiyrnin yangı•; s;ktı.eı 
sular gibidir. Zaten h'11l3 tln;r 
türl:~emizde bir de meşhur söz 
vardır: 

Aıııa yavrum, ağla biraz, ki 
nçıle~ııı! 

İsleri, KÜ"\'.leri bevatta suf 
kahkahadan ibaret ~!anlar ve 
ke_der. clcnl, ıı:tırap nedir, bil -
mıycryl , .. için, tabii ttözya~ının 

h~~ bir ı~ana" yoktur. Fakat 
yureklerındc biraz sev~. mer -
hanıet. şefkat olanlar icin bü -
Y~k .. ve derin acılar k~rş~sında 
dobılecek gözvaslarının her 
dar.ılası birer şifa bal---czudur! 

OSMAN CEMAL KAYGll,I 

Cebelüttarık' ta 

müdafaa batar

yaları arttırıld ı 
---·---

İn gil terc de 60 !ık iki 
casus y a k a l a n d ı 

Cebeliittank'm lıaritas' 

Madrid, 1 (A.A.) - Haber a -
lındığına göre İngilizler Cebe -
lüttarık:n etrafına son model 
yeni tayyare dafi bataryaları 

koymu.şlardır. Bu bataryalarla 
son zamanlarda kifayet etme -
dikleri tahakkuk eden hava ba
taryaları takviye edilmiş olmak 
tadır. 

BEŞİNCİ KOLDAN MI? 
Londra, 1 (A.A) - İsviçre te

baasınd:ın 62 yaşında Emil Wırth 
ve karısı 61 vasında Alma 
Wırth, uçuş halinde bulunan 
düşman tayyareleri tarafından 
görülmek üzere 18 Ağustosta e
lektrik meşalesi ile işaret ver -
mek suçundan, Londra mınta -
kası polis muhakemesi huzuru -
na çıkarılmı.şlardır. 

eemen.ln arlı.&Slllda bırakLıtı a.
lımlı iı.1 ıöıJcrile ta.k.ip etmiyen hlo 
bir erkek yoktu.. Yürüyüşi.iDdc. eda
sınd;l öyle blr ca:ıtbe nrdı ki, her 
erkrO:-Jn ba.şwı mu.ha.kk.a.k cevtrtlr
cil. .. 

Celile H&rbi'yedcn M&Çka7a ciden 
yob 68.IUDCa yaruııda blr CÖl&'e peyda, 
oldu; GOlı:e z:ırlf blr iki cümle mı
rıldandı. ('LWC dö.nü.p bakLı: Giııcl 

bir rençU. 
Celilenin gü:ıel bir l'eDç tarafm

d.ın Wı:lp edilmek ı><k ho.,uııa a-Ut.l: 
Se::;. ç-ıkartna.dan 7Urüdü.. 

T..ı..iP cdlliyurdu: vtmll, rW.el 
crocilı cölg- ı mUlı1latah bir büşuk.
liıkle aya.kl:.u·wm .-.luna doğru uza.uı-

7on:hı. 

Celile yava.:,Jadı, adımbu·mı daha. 
H1T k atmı1a başladı .. Maı;ka tram
vay durak yerini c-eçUkkon sonra cad
de t.enhala:ttı. Kim~""ı~r yoktu ... Gcno 
yııldll.:ftl. Kc-ndlnl &<JİI blr tavırla t.a.k .. 
d lm etıi.. Cel11c yürüdü. Geno yanın
da yiıriiyor ve konuşuyordu. 

Celile apartmanının kn.pusuna Kf'l

dlği ıama.n renç sGıtınll bltlnnt.mlş
U. Ü('Uncü kat.a ben.her çlkhla.r. Ce
llle dairesi,. ırlrdi ve ~~; 

- Bc&le1lnb! 
Diyerek kapuyu kapad~ 

G. Saraylı Burhan şampiyon oldu 
Su sıx>rları ajanlık! tarafından 

üç ııün devam elıınek. üzere ter
tip edilen İstan'bul yelken sam-
piyonu müsabakalarının sonun
CU611 dün Moda koVUllda tok fe
na hava şartlarına raiirnen mu
vaffakıyetle yapUıruştır. 

Denizin çok sert olinası ve rüz
garın bir sai:tanak halinde esme
si vFüzünden bu son varı.sa se
kiz tekne iştirak edebilmiş ve 
bunlardan ancak altısı, o da müt
hiş dalgalarla mücadeleden son
ra yarısı bitirebilmislerdir. 

Bu son yarısın neticesi, İstan
bul sampivonunu meydana cı -
karacağı cihetle büvfrk :bir alfıka 
uvandırmıs ve vagmura rağmen 
yarıı; sahasına meraklıların bir -
cok sandal ve kotralarını sırala
rnıstı. 

Bunların arasında R~isicumhu
rumuzun iki oğlu da bulunuyor 

RESMi rlARP 

TEBLİGLERI - , 
- INGILIZ TEELlal-
SEKSEN BEŞ ALMAN TAY

YARESİ DÜŞÜRÜLDÜ 
Londra, 1 (A.A.) - İngiliz hava 

ve anavat&n emniyet nezaretleri teb
liği: 

~1 ~c- münferid veya küçük 
lliolar halinde hareket eden düşman 
tayyareleri bUcumlarını bilhassa In
gittt·renin şjmali şark! sanayi mın
tal .. aıarwa tevcih etmiş lerdir. 

Belediyenin damına ve sair bazı 

binalara yüksek k~drette bombalar 
dÜiin~Lştür. Şimali garbt ve ~amali 

,.ıar ıde düşen diğer bombalar da yan

gınlar cık.armış ve evleri yıkm~tır. 
H asar nı.aUete.n mahdut zayiatı az
dır. Londra dahil olmak üZere mem

leketin başka noktalarına da hücwn l 
edilmiştir. 

Alınan son raporlar dün 85 düş
m"n l.1yyaresinin dt.i;;;UrüldUğünü 

güstern ektedır. Bu harekfıt esnasın

da 37 tayyaremizi kaybettik. Pılot -
Iardan 25 i sag ve salimdir. 

ALMAN TEB Lİ Ö İ 

Berlin, 1 (A.A.) - Alman ordu
ları başkun1andanhğı tebligi; 

Bir denizaltı lngıli.Llerın 15 bm 
tonluk Dun't"cgon Castle ismindeki 
gemLSini batırmıştır. 

31 ağustos 1 eyh11e baghyan ge
ce muharebe ve avcı tayyarelerimiz 
İngiliz: adalarına karşı hücun1l.arına 
devam ctmıl;ilerdir. Kent Esse kont
luklarında tayyare meydanları, Tay

ınis man abında ve liverpoolda li
man tesısatı merkezi İngiltercde tay
y.ı.ıre malzeme fabrikaları bombardı
man edilmiştir. 

Bu harekat esnasında cereyan e
den şiddelh hava n1uharebelerinde 
116 a~ı.nan tayyaresi d~uıi.ılın~tür, 
İngiliz limanlarına mayn dO' ülmc:>i
ne devam edilmiştir. 

Dün ıece İngiliz tayyareleri Ruhr 
havzası ve Bertin üz.erinde uçarak 
muhtelif mahallere bombalar alm.ıl
larsa da az hasar yapmışlardır. 

Dün gündüz düşmanın tayyare za
yiatı 133 tür. Bunlardan başka 74 ba
lon da tahrip edilmiştir. Alman tay
yarelerinden 32 si yoklamada bulun
rnamı$lır. 

vaemur ve fırtmava ra,i!;ınen va
rl.$1arı büyuk bir dikkatle tek
nelerin peşinden takip ediyor
lardı. 

:Beıı mil üzerinden tertip eOO.len 
~u;ıabakada her zaman olduku 
ır>!ri kı~etli bir şampiyon olan 
Bürhan ile feyezan dereee al
ması ümit edilirken, genç isti
datlardan olan Galatasaraylı 
IMıııh:ınut, QOk ~zel manevralar
la basa geçmiş ve günün birin
cisi ohmıstur. 
Bürhan ile Feyyazın dıcreee al
cü gelmislerdir. 

Üc ııün d<?Vam eden müsaba
kalar neticesinde: 

Galatasaravdan Bürhan 29 ııu
anla Istanbul yelken saınpivonu, 
Galatasaravdan Mahmut 28 pu
anı. ikinci, Galatasaraydan Ne
dim 23 puanla üçüncü olmUŞ
lardır. 

Romanyanın çilesi 
(Baştarafı 1 inci saı;fada) 

ziyade Sovyet Rusyaya karşı. 

Onlar, 1938 sonbaharında, Çe -
kosk>valtyaııın kolunu kanadını 
kopardıktan sonra, bu de,Jetin 
mütebaki topraklarını da böyle 
garanti etmişlerdi. Amma 1939 
baharında, Çekoslovakyanın y&
rinde yeller esti. Binaenaleyh, 
Romanyaya verilen garanti, hiç 
bir şey ifade etmez. Kuvvet mu
vazenesi bir daha bozulursa 
rneseliı İngiltere de mağlup edi~ 
lirse, Romanyada brrakılan 750 
bin kisilik Alman ekalliyeti 
Führerden orada bir Alma~ 
devleti kınmak emrini alabilir • 
!er. Sovyet Rusyanm idaresine 
geçen memleketlerdeki Alman 
ekalliyetleri, hep Almanyaya 
nakledildikleri halde, Romanya
dakilerle Macarilftandakilerin 
yerlerinde bırakılmalarının el
bette b~r manası, bir sebep ve 
hikmeti vardır. Bunlar, Karade
nize inmek istiyen Cerınenliğin 
ileri karakollarıdır. 

Büyük harbin galipleri Ro
manyaya fazla vermişlerdi; bu 
harbin yarı galipleri de Roman
yadan fazla aldılar. Postu kur -
tarmak için mihvere tevcih e
den Romanya, Busarabyayı da, 
Siınali Bükovinayı da, Cenubi 
Dobrucayı da, Transilvnnyayı da 
-.ermek mecburiyetinde kaldı. 

Yeni nizamı kabul edişinin mü
kafatı budur. Ayrıca bütün iktı
sadiyatını, dış, hatta iç politika
sını mihverin emirlerine uydu .. 
racaktır . 

Şimdilik Lehistan paylaşıla

rak ortadan kalknuş; Romanya, 
yarı yanya küçülmüş; Norveç, 
Danimarka, Hollanda, Belçika 
ve Fransanın mukadderatı ise 
tarnamile meçhul kalmıştır. Yal
nız Polonya ile Romanyanın ba
şına .,-elenler, haksız ve adalet
siz Versayın nasıl bir adalet ve 
hakkaniyetle tashih edildiğini 

ve edileceğini açıkça gösternıe
/'>e kilidir. 
Romanyanın çilesi artık doldu 

mu? Öyle olmalı: lazımsa da pek 
zannetmiyoruz. 

ABİDİN DAVER 

Ikdam'ın edebi hiJ..ayeleri • 
DOGRULUGUN MOKAFATI 

- Kem.al. 
KNnAI odasuıch Otunt)'ordu. Ba

ŞIDJ kaldırdı: 

- • · e var'! Gt-ldln mi! .. 
Celile P•nııatıru dndaltlanııa 

türtlü: 
- Sus hızlı konuşma.. 

- Neden!. 

- Biri reılme dtt.,tö. 
- E, ne ya.palımT •• 

- Buraya kadar l'~ldl 

- ŞaJı:a ediyorsan iyi l>lr 
değil. 

- Kapun.ın önünde-. 

- Bekler bekler l'ldfor .. 

- GitmeE; Sok.alt kanwıunun tle-
tıı. bizim iç lı.apunun önünde belı.11-

yor. 

Cellle ınırurla cöt.oilnü 
Koc:\SIJta. sadık blr Jr.1.dındı. İ.şt.e ı>e-

ılne dllşen ad&ıru lı.ocasmı. lesllm .. 

Müelli fi S iS 

4bordu. 
mazd.ı. 

K--1 ltallı.b, _.. bir 7ıımnalı: 

vurdu: 

- Bu ;raptıfm t07 ,._! 
Kapuya ıldnı ilerledi. i,.ı amma 

adama ne dly«ıek.11! .. Ne dcml:J'e llalo

kı vanlı? .. Mam yolda blr kadın &'Ör

mQ, her halde kadından yüs bul-
mu'j, ka.punun öntine 
mı.ıı. 

cel-

- Mana dıl<.- Coculı:lô.1.. Dl:re 
söylendi. 

Celile sordn, ata:r ed'< ribt oor'llu: 
- Ne o. .. Korkuyor maun! .. 

- Budala!.. Sen salona l'lr! .. 
Celile salana a-lrdl, Kemal 1t&pa7a 

aııu. aetı: 

- Be7hnde b<.kleıne.,.lnb dedi, bir 

lı.aduı bprlsiııe lı.urb..., &itmioslnb ..• 

Ancak aldı blL§lllch l>lr erltcll-

[lAIU"fr~J 
Kurtuluş ünıidi 

F ra.Madaki Petain hiikft
metinin hariciye nazm, 

g~enlerde Çiirçil'in sözlerine 
cevaben, pelı ;yüksekten atarak: 

- Fransa, kurtuluşunn İngil_ 
tereden beklemiyor, dedi. 
. Fransa, silihlannı bırakıp teı>

liııı olduğuna göre, kurtuluşu
nu kimden bekliyor acaba? Mih
v.erin :ıdale_tinden, Alnıanyanın 
lut.fundaıı, Italyanın mürüvve
tinden mi? 

Damat erit ile Ali Kemal de 
~ait Molla da, mütareke sene!~ 
rınde tıpkı böyle düşünüyorlar
dı. Pari•te Klemanso tarafmdan 
t~dir ve tahkir ile sepetlcndi.L 
l~ı ve Sevr idam hükmü önle
rme konulduğn zaman dahi bu
nu galiplerin bi:r lUtfu gibl te
lakki ederek haındü sena et
mişlerdi 

~ransanın bugünkü hali, tıpkı 
mularekenin ilk senelerindeki 
?"manlı imparatorluğunun ha
lın~ be_ru:iyor. Harbi ililn eden-
1-:~ı _ •ittihatçılar, a, bugünkü 
hukumeti •İtilafçılar. a, Ge 
neral de Gaulle ile arkadaşları
nı da «Kuvai Milliycciler• e 
benzetebiliriz. 
• ~ zaman Türkiyeyi, Vahidet
tının ve Damat Feritle yaranı -
nın miitavaatı, zilleti, ihaneti 
lı:urtaraınadığı gibi, bugünkü 
Fransayı da, Mareşal Petaiıı'in, 
Laval'in ve Baudouin'in galip
lerin önünde baş eğmele!'i, bo
yun kırmaları ve diz çökmeleri 
asla kurtaramaz. ransa, 1919 da 
mağlfıp Abnanyaya acıyıp hl • 
tufkar davrandı mı ki şimdi AI
manyadan böyle bir şey bekl&
meğe hakkı ve yüsü olsan? 

Fransa için, bir tek kurlnhq 
ümidi vardır; o da, İngilterenin 
harbi kazanmasıdu. Bunun için 
de, Fran"8nm silihlannı teslim 
veya manen esareti kabnl et -
meıniş bütü.n evlatlarının Ge
neral de Gaulle'ün bayrağı al
tında ve İngilteren.in yanıııda 
harbe ~evam etmeleri IUunp.. 
lir ki lngilisler dayandıkça bu 
da, olacaktır. 
Türkiyenin 20 sene evvelki miill 

mücadelesinden ve İstiklil har
binden ders ve ilhanı almıyanlar 
için, en küçük kurtulw; ümidi 
bile yoktur. 

A.D. 

Macar ordusu
nun terh i sine 

başlanıyor 
(Baştaraı 1 inci sayfada) 

metli faaliyetten dolayı te.şek: _ 

kür etmiştir. Kral Naibı, Hari -
ciye Nazırı Kon C..-aky'ye de bir 
mektup göndererek kendisine 
milletin en hararetli minnettal.'
lığını bildinn.i.ş ve Harieiye Na-
7J.rına Macar Liyakat nişanının 

büyük haçını vermiştir. 
Nazırlar heyeti, dün sabah 

Başvekil Kont Teleki'nin riya -
setinde toplanmıştır. Baı;vekıl ve 
Haricive Nazırı, heyete Viyana 
hakem kararlarını ve hadisenin 
evveliyatını bildirmişlerdir. 

Öğrenildiğine giıre, moo'usan 
meclisinin hariciye encümeni 
Çarşamba t'iinü toplanacaktır. 
Parianıento da Çarşamba günü 
içtima edeeektir. 
Diğer taraftan Macar Genel 

Kurmayının bir tebli/;ine göre, 
fevkaliıde talim için silah altına 
çağrılnıı.ş olan kıt'alar, 2 Ey lul
den itibaren terhis edileeek.ttr. 

Y&baıW Jen9 IÖÖ - n iıq. 
Jarılı: 

-Aaaa.... Kemal! .. 
Kemal sıul>L Batını Jı:a.ldırdı _ pıtı. 

kü önüne b&kan.k konlllfu1onlu. -
Karpıuıdaklnln riııilne haklı; 

- Aaa. ee..uı_ 
- Kou. Kemal.. 

- YaV1"111n C-11clttm!.. 
- Göserbne inan•nuorw:m.. 
- Aman iyi l<Mdüf!-

c.ıue kapunna aııı.Jıtından ba.ltll 
ve bu hali ıörtinee şaşaladı. ıı:emaı 
Cmılll. içeri aldı: 

- ıı.-n ne iyi -.!üf~. 

- Ta.ltdim ede1 tm dedi, ltanm. 
llk.lıiep TII smıf arlı.adafıJa Cem.iL-

• C'.eJtıe aflamamait - lt-1 sıio 
zapteitt. Kaderin ne c..-lp cllmeri 
varda!.. Haya.tında ilk def& habls

tıta ııtradJJmı h!S'o<dlYordn. Dci'
ruluğ Q.D.IUI mükil.U siıhino ~•kie 
diL,.mc.k oba.aşta. 

nr.çkınklanıu t:.ıta.mrya.cağmı an
l13ınca kapuya. koşt.u. O çıkarken Oo. 
mil K.malo: 

- lliltınnda mı, hani se-ltizincl g .. 

nıfla iken, bir tatil akşamı... Diye 
başlıyan eski hatırauın tatlı safhalannı 
anl~llJlll'a lıaşlanıışlı. sis 



8A.YJl'A - • 

Maarif Vekili fzmirdetet
kiklerine devam ediyor 

Vekil köy Enstitüsünü gezdi 
İunir, 1 (A.A.) - Maarif Vekili Hasan Ali Yücel refakatinde 

Vah Fuat Tuksal ve Maarü erkanı olduğu halde Kıı.ı.lçulludaJ<ı 
köy enslitüsünU ve egitmenler lrursıınu \gezmiş ve tetJci.katta 
tıulunmuı;t.ur. Veltil enstitiıde sınıfları, atölyeleri, yatakhanelerı 
ve talebe tarafından yeni ınşa edilen pavyonlara gezmıı; ve ta
lebe ile gönışınüştür. 

Hasan Ali Yücel dün akşam fuar gazinosunda parti tarafından 
şerefıne verilen zıyafette hazır bu.kınmu,ştur. 

1stanbul Sıhhi Müesseseier Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Le1ll Tıp Talebe Yurdu talebelerinin 480 adet paltolarının imaliyesi 
Jıi kapalı 2'1rfla eksiltmJye koııUlmlJltur. 

Eluiltme 13/9/940 cwna (tinu saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve İç
Umat Muavenet Müdiırlüğil bınasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen tiat beher palto dWşı 11 lıradır. M. Teminat 396 lu.:\d.lr. 
İstekliler nilmuneımi her gUrı leyli Tıp Talebe Yurdu merlce:wıde gö

rebilirler ve şartnamesini alabilirler. 
İstekliler 1940 yılı Ticaret Oduı vesiltasile 2490 sayıJJ kanunda ve prt

namesinde yazılı vesikalarla bu işe yeter muvakkat tenunat makbuz veya 
banka mektubu ile bjrll.k:te teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir saat 
evvel makbuz mukabili komisyona vermeleri. (7981) 

Kuleli Askeri Lisesi Mü.den 
Bir Tabı Makinesi Aranıyor 

- 24X32 eb'ada kadar çok çeşiLte baskı i:ıleri yapar el ve ayakla işler, 
Jeabcttıgi .zaman her hangi bir motOre veya cereyana bağlanabilir bir t.abı 

makinesi satın alınacaktır. Daha 1.e1errualh maddeler makinenin görülmesi 
esnasında aranacaktır. 

Elinde yenJ veya k:u1lanılmış böyle makine olup 
0 

da satmak istiyenler 
makinelerini göstermek üzere tek.li.llerini 15 eylfil 94.0 tarihine kadar yazı ile 
Kuleli Askeri Lisesi Müdürliığııne bildirmeleri rica olunur. (864) •8018> 

inhisarlar Umum MUdürlUQUndan I' 
~lıul_;c_~~~~--~~~-=l\I=~~l&n=:.:~~=Fk=•="~lme::=_~Ş~ekl~l~~~__:S~aa~U~-
Iskada bıçaCı 
Boya mahemesi 
Muht,.Jif madcnJ "'-l~t ve 
eJe\ at malz.emesi 
Demir boru levazımı 

> > malzemesJ 
Mubteli.! hırdavat levazımı 
Blcktrik malzemesi 

300 adet 
22 kalem 

168 > 
35 > 
15 > 
24 > 
36 > 

Pazarlık <Müteahhit N.> 14 
> 

• 
> 
> , 
> 

14,30 

15 
15,30 
16 
16,30 
16,45 

1 - Iskarta bıcatı nümunesi ve diğer malzeme müfredat listesi muci· 
bince hizalarında ı<>&terilen usullerle satın alınacaktır. 

n - Pazarlık 16/IX/940 pazartesi günü hizalarında gösterilen aaaUer
de Kabat&Jta Levazım ve Mübayaat ı;ubesindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

ili - Liste ııözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 7Uz:de 7,5 
(ıivenme para•ile birlikte mezk(ir kom isyon• müracaaUarı. (8029) ,,. 

1 - Şartnamesi mucibince 6/VIII/ 940 tarihinde 4: adet emaye tankın 

kapalı zarfla yapılan eksiltmesine talip zubur elmedi.iinden yeniden pa
tarlılta konmuştur. 

lI - Pazarlık 5/IX/940 perıembe ııünil saat 16,30 da Kabat&Jta Leva 
'llln ve 14ilbayaal ıubesindekl alım komisyonunda yaptırılacaktır. 

lll - Sarlname satü ııeçen ııubeden paraaız alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan ırün ve ııaatte tekli.! ede
cekleri fiat üzerinden 7ÜZde 7,5 eilvenme paralarile bjrlikte mez.klır komis-
yona milracaatlan. (7575) 

r 

ve 

Haydarpa,. Nümune hastahanesinin 83 kalem ~ç ve "11ıhl malıemesi 
açık ekslltmiye konulmlJltur. 

Elcsiltme 13/9/940 cuma ıtünil saal U,30 da Cağaloğlunda Sıhhat ve 
İçtimaı Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen fial 1884 lira muvakkat teminat 141 Ura 30 kuruştur. 

1 
İstekliler prtnamesini her (Ün komisyonda ıörebilirler. 
İstekliler 1940 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 1azılı 

vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektu
bu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (7979) 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Clld.17• .. ~· •llte~ 

Aolres: Babıali Cafaloilo 
~ok- klltHlnde No. U. Tet !38'! 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHıLıYE MÜT AHASSISJ 
Divanyolu 104 

BOYIJK TARiHİ ROMAN:.rıı ·7 ' _,. "' 

ŞEKERPARE ~suıTAN 
\ 

J ' ' 

Yazan: ' M. SAMI KARAYEL 1 ' -
Ahmet pasa. telhiste pasanın 

im tına ev ledi.ituli anlattıktan son
ra. telhısi su cümlelerle bıtıri -
vordu. 

•- Padi.şahınl. iste umura iti
raz ederler. HU:met teklıi olun
sa C'ba ve içtinap ederler• 

$cytan Ahmet paşa, Fazlı pa
şayı burnundan vakalarrustı. Pa
sa. vezı rden Y akasıru kurtara -
mıvortlu. 

Sultan İbrahim kızdı. Cok 
scvdı~i Fazlı pasanın haJ>Sine 
emir \"erdi. Baska birisi okmus 
olsaydı kellesini vururdu. Ayni 
:r.amanda damad ıdi. 

-

hansolundu. Eski.den vezirler 
kapu arasına haıısolunurlardı . 

Fazlı pasa. bes IYÜn kapu ara
sında kaldı. v~zırw2am hükmü
nü geçirmişti. Padişahın damadı
nı kapı ardına attırmıştı. 

Fazlı paşa, nihayet Azak mu
hafazas;na gitmiye razı oldu da, 
canını o sayede kurtarabildi" 

Devlet işlerinde hakikatleri 
sö\"leyenler padişahın yakını da
hi olsalar cezadan kurtulamı -
yorlardı. Çünkü, hükfunet reis -
!eri tenkide mütehammil değil -
!erdi. 

Fazlı pasa. koca bir kuhbe ve
zirı oldu.W halde kapu arası.na 

Halbuki, Fazlı paşanın söyle -
dikleri hep hakikattL Boğaz, düş
man .ıı:emilerile .kapalıydı. Türk 

A skerlik 
Bahisleri 

( B4$tarafı 2 nci 14ılfcıda.) 
bveda bti:rü. m•vatfakqtı&ler ka~
dedemedU~r. 

Y url semaauu korumak eDCllşe.i, 

Uk önce teclalui Jı&va ai7a.seti La.kjbi

•t mecbur eder. İn.ı"lll:der, Jııı&li üs
tb.n b&YA k.uvveUerile mü.ba.rae eı.

mekle beraber. iaar.nu.i bava ıtıa

-...ıon de vu ıecmlt detııJmllr. 
DU.pnaıu, J'urdanuu ha Ya çerceve • 
"'1e bailr.mak, bet mWJ !tir falkl
~et lembtlle kabildir, deııJl4'or. Bu 
lmkinın nasıJ buluıı&Catını sa.n:wı 

ıi>oteffi:ekllr. 

1 KD A M 

DENiZ LEVAZIM SATINALMA KOMiSYONU iLANLAR! 

4300 kilo erik reçe!l ) 51169 20 

6300 > Vlpıe reçeli ) 

17500 • Beyu peynir ) 8811 25 

19750 • kesıne nıalı:arııa) 

19750 , çubulı: , ) 

3100 > Tel şebriye ) 10181 34 
1600 > Arpa ıehriyo, ) 

1600 > Yıldu şehriye ) 

:bıı: T. 
Ura J(r. .. ,_ sbleri 

417 09 f r,,IQJ HO puarlesl 

l(lnil ııaat ll de 

060 85 9 eyltıl 840 pazar
ctioü saat 1e da 

•03 eo 9 r,,101 HO paıarteal 

ıünü aal 17 de 

1 - Yukarıda cins ve miktarları yUılı yi.yecek maddelerinin hi2alann
da gösterilen gün ve ııaaUerde kapalı zarfla eksiltmeleri yaptlacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek ve almalı: ıstiyenlerin berıün "" elu!ltıreye 
iştirak edeceklerin de !ılı.alarmda yazılı ilk teminat ve kanunun l.atedlği ve
saiki muhtevi kapalı zarflarını belli gün ve saatlerden birer saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri. (7724) 

GEN Ç 
G örünmek 

ister misiniz? 

Yalnız cllişen bombalu delil, ba
va deli ioplarmın butUn mermi par

ça.lan da ıafın&klara çekilmeyi lö· 
somla kılar. Ufak kuvvei.lerJe, takat 
blmi olarak, yapılan ta.eb hareket.· 
lerl de ha.y1Ltrn intlza.mını bor.ar ve 
boıu.k bir mesai bayati, yıpra.Llr ve 
ezer. San'at müesseseleri, çok yerde, 
ıüpheler içindedir. l\funta.za.m blr 
Jıaya.t t.cminl, ancak sükii.nla müm -
kUndür. Bir mıiMSCSCde bir infilik, 
bütun it matinesini dura.klamatara 
11tralablllr. Esaslı tahribalın lamıl

ot kolayca kabil olamaz. Evet, ha
"Ya taarruzlarının önemll bir hedefi 
de harbi besliyen kayoakluın ku • 
ru.lm.asıdır. 

r.- _ı s_T A_N _B u_L _B_E L_E o_I Y_Es_ı= N_D E_N _.I ! 
Mühim bir keşif 

sayesinde burutukl:.ik· 
lara nihayet werillyor 
Bu tecrübeyi yapınız. 

Yarın, bat'lkınlann mahiyeti de
~eeefe benziyor. Bir ırün, oıı bin
lerce ocağın mamurelere teveccühü
nü &'Örenler, hayretlere düşınıyecek
lerdlr. Bu dev uouşlan yanında, bel
lıl, b~Wer de söniik kalacak
tır. e:Za.fer, kaynaiı sen&ln. siniri 
kuvvKU olanmd.Jr.» diyenlere hal: 

vermellylı. 

Feuni Sünnetçi 

Emin Fidan 

Yllhk 
kirası 

İlk 
temilıab 

720,00 54,00 Ke<estecllerde k~in Merkez hali dahilinde aşçı <lilkkaru. 
720,00 54,00 Kerestecilerde kAin Merkez hali dahilindeki kahve barakası 
60,00 •,50 Anadolukavağında iskele karşısında 3 No. kahvehane 

Yıllık kira muham.menleri ile ilk teminat miktarları yukanda yaz.ılı '8Y
rimenkuller birer sene müddeUe kiraya verjlınek üzere ayrı, ayrı açık art
tırmıya konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Muamelfıt Müdürlüğü kale
minde görülecektir. İhale 9/9/94-0 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümen
de yapılacaktır. Taliplerin ille temin.at makbuz veya mc.k.tuplarile ihale gü-
nü muayyen aaatle Duiml Encilmende bulunmalar' (7788) 

... 
Keşif İlk 

Bedeli lemlno.lı 

1269,70 95,23 Fatihte Bahrise!id çi.!teayak medr,.esi kubbesinin tamiri 
2874,41 215,58 Gtiksu-Küçüksu 1olunun esaslı tamiri 

Meşhur bir cilt mütehass:sı ta
rafından ke>ıif ve genç hayvan
ların cilt ve hüceyr?lerinden 
kemali itina ile L-,tihsal edilen 
ve bir l(C'nÇ kızın taze ve saf cil
dinin unsurlarına ımiişabih olnn 
cBİOCEL. tabir edilen kıymetli 
ve yeni cevher, halihazırda cilt 
unsuru olan penbc renkteki To
kalan Kremi terklbine karıştır;l
mıştır. Bu akşam, yatmazdan ev
vel sÜI"Ünüz. Uyudu{(unuz her 
dakika zarfında cildiniz . bu kıy
metli unsuru mas edip beslene-

çek ve her sabah .1<alktığınızda 
cildiniz, daha saf daha taze gö
rünecek ve gençle;ecektir. 

Gündüzleri, beyaz (yağs:z) 
Tokalan Kremi kullanınız. Ter
kibindeki beyazlat;:ı ve kuvvet
lendirici unsurlar, dahile nüfuz 
ederek gizli gayri saf maddele
ri ihraç ve siyah noktaları izale 
eder. Açık mesameleri sıklaı;tı -
rır ve bu suretle cildinizi bcyaz
latıp yumuşatacaktır. Bu basit 
tedbir savesinde her kadın bir 
kaç sene gençleşebilir ve genç 
kızların bile gıpta edeceği şaya
nı hayret bir cilt ve bir tene ma
lik olabilirsiniz. 

DİKKAT: Yaptıran 1 
ı>ahibi hayra veril
mek üzere fakir k.8-
ğıdHe gelen sünnet 
çocuklarının ade
di bine çıka.rı1-

Keşi! bedelleıi ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı tamir işleri ay
n, ayrı ac;-ık eksiltmiye konulmuştur. Keşi! ve şartnameleri Zabıt ve Mu
ameli•t Müdilrlüiü kaleminde görülecektir. İhale ll/9/940 çar~amba gü
nü saat 14 de Daiınl Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektupları, ihale tarihinden 8 gün evvel Nafıa l\.1üdürlüğüne 

müracaatla alacak.lan fenni ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Oda~ı ve~ika
larile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (7880) 

i Devlet Demir yollan U. 
mıştır. Ev: Suadiye istasyonu yanı. 

Kabine: Beşiktaş, Erib Apartınıanı: 

TEL: 44395 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN BERABER 

2 eylul paurleal aiiııü ~ı Beşllı.· 
laf Ha.rılmbey Alle bahçesinde 

«AFACAN• TodTU C perde 

İmtiyaz Sahi!>i ve N"-Ş.-iyat Di
~ektörü: E. İZZET. Basıldık• yer

SON TELGRAF Basıme"ri. 

lstanbul 

Semti ve maballed 

Hobyar Yeni Postahane karşıs.aıda 

Hobyar Yeni Postahane karş'8llllda 

Hobyar Yeni Postahane karı;ı.swda 

Eyüp İsllınıbey 
Nesli;ıah Sultan 
CibaH, Seferi.koz 

CibaU, Sefer.iken 
Dayahatun Yaldızlıhan alt icatta 
Çar~ıda Çukurban üıit katta 

Heybeliada Deniz Harp Okulu ve lisesi 
komutanlığından: 

ı - Bu yıl deniz lisesi birinci sınıta a:irmiye istekli okurların müsa
baka sınavlarına 5 eylOJ 940 perşembe günü sabah .&<.tat dokuz.da başlana

caktır. 

2 - SJDavlar :fen bilgisi cfiz.ik kimya> matematik ve ttlrkçedcn yapıla

caktır. 

3 - Sınava ııirecek okurların köprüden sobah saat 7,25 de harekel e
den vapurla yanlarında siyah mürekkepli kalem ve tersim malı.ecesi4'>ldu
tu halde olı:u.la ge1mc:leri. Sınav bqladıktan sonra müracaat eden okur
ların sınava sokulmıyaeağı alakadllllara iltın olunur. (7620) 

Vakıflar Direktörlüğünden 

Cadde "Yeya soaa.ıı 

Yeni Valde hanı zem.in katında 

Yeni Valde hanı zemin katında 

Yeni Valde haru zemin katında 

Kanun 
Türkmen çıkmazı 

Cami yanında 
, 

No.sı Cinsi 

15 

16 

17 

DUkkfl.n 

> , 
19 Ev 
26 > 
4 Baraktı 

4/1 Baraka 

• Oda 
12 > 

Muhammen 
Aylığı. 

Lira Kr. 

Dayabatun BüYük Yeni ban 
Çarşıda Çukurhan fut katta 
Balık pazar1, Ahi Çelebi 

Nesllı;ah 

ikinci katta 12 > 

30 00 

30 00 

35 00 

4 00 
2 50 
2 00 

2 00 
6 00 
3 00 

3 00 

Çar~ıda 

> 

Sotancılar 

Sarrnllfık 

Tarpuşçularda 

Kazaklar orta 

5 Odanın 8/24 his. 
?l DtikkAn 

-ü Kahvehane 
13 Mak!Qp dUkkfuı 

25 DükkAıı 

> Parçacılarda 5 , 

67 
15 00 

5 00 
4 50 
2 00 
3 00 
2 00 Çarşıda Bedesten sağda ikinci adada 

Şehremini, İbrahim Çavu~ Cami , > 

Eyüp Cezri Kalllil 
Balat, Karabaş 

Topkap~ Bayezit ağa 
Küçük Mustafa paııa 

Deilirmen 
Babahaydar 
Yenlkapı 

Kalburcu Mehme\ 
Kuburbell 

48-47 Dolap kanadı önü 
\O Baraka arsası 

Mektep arsası 

15 Arsa 
103 > 

1 > 
8 , 

50 
50 

50 
1 00 

50 
1 00 

Yukarıda yazılı mahaller Hl senesı mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere ilAna konmuştur. İstekliler 
ihale günü olan 10 eylQl 94-0 salı günü saat 15 e kadar Çenberlitaşta İstanbul Vakı!IJU" Başmüdürlüğünde Va-
kıf Akarlar kalemine gelmeleri. (7970) 

donanması dışarı çıkamıynrdu. 
Mıs;rdan istanbula gemi gele -
miyordu. Devleti aliyye emrinde 
bulunan Mısır la mu'VasalBıruz 
ltesilmişti. 

Sultan İbrahim, arada sırada, 
bunun sebebini ve"".lriazam Ah
met paşaya ııoru)'Qr, o da biç 
boıımadan: 

- Küffar gemileri kalkıp git
ti. 

Diyerek meseleyi örtbas edi -
yordu. Hatta, devlet ricaline, sa
ray erkiruna sıkı, sıkı tenbih et
mişti: 

- Donanmaya ve bahre müte
allik söz sarayı hümayunda söy
lenmewn .. 

Hiç kimse bu enırın hilafında 
harekete cesaret bu.larnıyordıL 
Fazlı pa.,<a, söylemişti de ne ol
roustu?. 

Fakat, işin sonu ne olacaktı? 
Sultan İbrahim her şeyden gafil, 
gece sabah !ara kadar ceııı;ılice -
gane ile vakit geçiriyordu. Bü
tün sefa.hat fıl~mlerini ya -
şatan ve canlandıran, veziriazam 
Ahmet paşa idi. 

Ahmet paşa, padişahın zevki
ni idame için canını feda ediyor, 

iher mühim devlet işini padişa -
ihm zevkine tercihten kaçınıyıor
du. 

Ahmet paşanın sarayı, Sultan 
İbrahimiıı arzusuna muvafrk o
larak her zaman istiyeceğl eşya 
ile dokı id. Bunları bohça, boh
ça tanziıın eder, padişahın emri
ne hazır bl.ılu.ndunırdu. 

Gece, sarayda zevk ve ısidi 
hüküm sürer, Sultan lhrahim 
saıınurlar içinde, en nefis kadın
lar karşısında mestolurdu. 

Hemen her gece veziriilzamına 
&dam ~<iııderir, o dakikada men
nun etmek isted(ğ'i bir gfuıdesi 
için eşya, esvap ve mii<:evherat 
isterdi. Veziriiızam derhal gece 
yarısı dahi olsa buluşturur yol
lardı. Bazı d<ere, gözdeler için 
bin miskal kılaptan alındığı o -
!urdu. 
Başka bir gece, gözdelerin si

yah veya kumral kaşları iç.in ıt
m;ahı isterdi. 

Veziriazam, yüzer, ikeşcr yü -
zer miskal ıtr~ahiyi zeytinyağı 
•isesi kadar iri şişelere doldurur, 
ı:önderirdi. 

Yani. veziriiizamın sarayı ade
ta bir mağza idi. İşi gücü padişa-

ha mal yetiştirmekti. Sultan İb
rahim bundan daha iyi ve dira -
yetli veziriiza.ın nereden bulabi
lirdi? 
Artık geceleri ııaraya görıderi

len keseler dolu anber şemame -
!erinin, yirmişer otuzar kıyye 
öd ağaçlarının, keseler dohısu in
cilerin haddi hesabı yoktu. 

Alunet p~. Sultan İhrahlm i
ç.in akla hayale gelmiyecek eşya
yı bulur, saltlar. Ne zaman iste
"'"mutlaka gönderirdi. 

Sultan İbrahim, vezirinin lüt
fu ve ihtimamı sayesinde, sa -
ım.ırlara ve elımaslara müstağrak 
hasekilerini avuçlar dolusu inci
ler, kangal kan.ııal altın kılap
tanlanla dilşad ederdi. 
Sarayı hümayun şevk ve şildı 

içinde idi. Şekerpare, Telli Hase
ki. samurlar döşeli sarayında, 
bütün mevcudiyeti ile Sultan 
İbrahirnııı mecnunane arzuları -
na hazırdı. 

Padişah, gece gündüz s:ırhoş -
tiı. Onu ayık görenler nadirdi.. , 
iç1u, kadın pad~ tıüabütün 
mecnun eylemiştL 

(Arkım var) 

Bir yıl içinde İzmit deposu namına ge1ecek olan takriben 5000 ton 
maden kömürünün 3700 tonunun İz:mjte ve 1300 tonunun da Adapazann
da vagonlardan yere indirilme~i ve ayni miktar kömürlerin yine ayni yer
lerde yerden makine ve icabında vagonlara yükletilme işleri açık eksilt
me suretile 20/9/940 tarihine müsadit cuma günü saat 15 de H. Paşada gar 
binasında 1 inci isletme komiı.7onu tara.tından rnünakasası yapılacaktır. 

]..Iuhammen bedeli: Beher tonun yüklenmesi 4.5 ve indirmesi de 40 
kuruştur. 

Eksiltmiye girmek istiyenler kanunun tayin ettiği vesaik ve 425 liralık 

muvakkat t.eminntıarıl~ birlikte eksiltme günü tayin edilen saatte komis
yona mürncaatları. 

Bu işe ait şartname~r komisyoodan ve İzmit deporu ile Adcıpaz.an 
istasyon &efl.tğindeo parasız olarak verilir. (7931) 

Adet 

2,148,300 Kundura kapsolü. 
116,000 Torok raptiye. 
Yukarıda yazılı iki kalem malze

me 5/9/940 Per-ı;embe ıfuıil saat 15 
de Tophanede Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda pazarlıkla satın a
lınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
!l90 lira 15 kuruş. ti/"' teminatı 89 
lira 26 kuruştur. Ni.ımunesi komis -
yonda ı:örülür. İsteklilerin belli sa
atte komi,syona gelmeleri. 

(314) (8009) 

* 207 ton kuru ot alınacaktır. Pa -
zarlıkla eksiltmesi 4/9/940 Çar;ıam

ba &ünü saat 14 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 12,420 
Ura ille teminatı 931 lira 50 kuruıştur. 
Şartnamesi komisyonda gtlrülür. İs
teklilerin belli saatte kombyona gel
meleri. (315) (8010) 

* 
66 ton kuru soiana. istekli çık

madığından tekrar pazarlığı 3/9/94-0 
Salı günü saat 14,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alına komisyo
nunda yapılac:ıktır. Tahmin bedeli 
3795 lira ilk teminatı 284 lira 62 ku
ruştur. Şartnamesi komisyonda gö -
rUlür. İste.killerin belli s.atte komis
yoruı ııelmelcri. (316) (8011) 

• 
25,000 kilo patates 15 gün zarfın -

da teslim şar\ile satın a!macalctır. 

Pazarlikla eksiltmesi 3/U/940 Salı 
ıfuıil saat H,30 da Tophanede Lv. 
Amirlii:i sabn alma lı.oml.ayonwıda 
,.apıtai:akı.r. isteklilerin kat't temi -
natlarile belli saatte koıniS)'oruı gel
meleri. (517) (8012) 

* 
Y...-li bezinden mamul elli bin &-

det un cuvalı alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 5/9/940 Perıembe (linil 
ııaat 15,30 da Tophanede İ•t. Lv. A
mirliği satın alma komlsyonunda ya
pılacaktır. Nümunesl komiSJ'onda ıö
riilür. İsteklilerin teminatlarile belli 
saatte komi&yona gelmeleri. 

(319) (8014) 

seyyat romorkörünün ma.Jtınesı ı

kinci k~i muclbtnce tamır etun
lecektır. Pazarlık.la eksiltmesi 3/9/U40 
salı günü saat 16 da Tophanccıe Lv. 
Amirllği satın alma komisyonunaa 
yapılacaktır. Keşi.f bedeli 2685 lıra 

kat'i teminatı 402 lira 7!5 kuruştUr. 

.Keşfi komisyonda görülür. Istrkllle
rin belli saatte komi~ona geınıeıe-

ri. (308) c794H> 

* 500 adet m~en 4500 adet gür-
genden olmak üzere 5000 adet su fı
çısı alınacaktır. Pazarl.ıkla eksiltmesi 
3/9/940 salı günıi saat 15,30 da Top
hanede Lv. Anürliği 1>atın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 171500 lira ilk temınatı 1312 li
ra 50 kuruştur. Numuneleri ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanu
ni vesikalarile belli saatte komlı;:yo-
na gelmeleri. (302) <7868> 

* Adet 

16,000 3,5 santimlik tek dilli toka. 
28,000 2,5 santimi& yataklı toka 
14,000 Demir dört kt>je halka 
Yukarıda yazılı üç kalem malze

me alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme
si 3/8/940 salı günü saat 14 de Top
hanede Lv. Amirliği satınalma ko
misyonunda yapJ}acaktır. Ntımunesi 

konıiı;yonda &:örülür. İsteklilerin ilk 
teminatlarile bClli saatte komb-yona 
ıelmeleri. (292) c7738> 

* 45() kilo 3/25 balıkçı ağı ipliği 

•lınacaktır 1•azarlıkla 

5/ J/9411 p.."T}embe günü 
T".;oıanedr Lv. Amirlı;li 

ekııi! ::ıesi 

saat 16 da 
satın ..;:ma 

kt>'l\:ı.vonunda 7ap1lacaittu l'f:"::nu • 
nesi !t"misyond' cöriilür. İat.eklı'erin 
lıat'I teminaUarile belli saatte ko-
mloyona ıelmeleri. (311) <8006> 

* 1,972,000 adet küçük madeni dOl-
me alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme
si 4/9/940 çarşamba ırünil saat H,30 
Tophanede Lv. Amirliği satın alına 

komisyonunda ya);lılacak.tJr . ı;ı'ahnun 

bedeli 2465 lira ilk teminatı 185 li-
rad.Jr. 
lür. 

Nümunesl komisyonda görii
(313) c8008> 

lst. Levazım Amirliğinden: 
Amirlik emrindeki asker'.! frrınlarda ı;ahıtırılrruık üzere ıöst.ereceklerl 

kabiliyete &:öre 150 ilA 200 kunıt yevmiye ile hamurkf&r, pişirici, kesici ve 
ltapak.çı alınacakt..ır. Bu işlerden anlar san'a.tk.Arların aşağıda yazılı vesai.k.4 
)e birlikte Tophanede askeri fırın ııı.lldiirlüğüne müracaat etmeleri. 

İbraz edecekleri vesaik: 
Nüfus kAğıdı. 
HüsnQhal ve.sik.an. 
~ı şahadetnam~sl. 

.Bonaervl.a. (312) (8007) 


