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Hitıer'in son nutku Ekmek işini Hal için Bu 
.. t hzi fakat mus 8 gün Toplantı Yapılıyor 
zayıftır 
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Alm:sn Fu1ıreri'nin 

boıtan aplt • 1•Y ıı• 
hiddet Jolu "utlıunJ•n 

lı .1. malıevem•tinin 
n6ı ız 

. t ıı• ••batının lıe11· 
ına J . 
J ia ini ainirl•nJir itı 

= 
yazan: ABiDiN DA VER 

F ·b ri Bit-

A 
Jmanyanın u re 

1 
Alman milletinin se

cr, d üna 
kizincl kış yar ııw m Kı-

. tuk söyledL 1 
scbetile hır n.u . t halli Al-
aıdunı, zen(lll ve or a 1u 

!;,anların fakir ~lm~f:a~ptık! 
ibtiya•larını temın ıç. by il. 

' Filbrerın u m 
lıuı yarıiımcbr· . . utkun dün· 
nasebetle söyledığıl n ·ode 'çıkan 
k .. b b gazete erı 

u sa a .. di. i nutukların 
kısmı, onun soy~el g nutkunda, 
en zavıfıdır. ~t er,! etmiştir. 
sade İngiltere ıle a ay. ··]<sek
Nutkun mizah! k~v,,etı y~Je bir 
tir; fakat ciddıyeh~a:bir şe· 
tarafa bırakarak mus b. değil 
kil alması, ha~~bi~. ı: ı:evznun 
aleyhinedir. Çunku u . tirilıne
haştan aşağı alayla geçış __ 1 lıir 
ğe tahammülü yoktur. Bo~ e _ 

k 
. . ah gazetesı ınu 

nut o, bır mız . d vlet ve 
harrlri yazar amma bır e sade 
hükumet şefinin,. ha~mın~f ala
alaya alması, barız bır z 
melidir. d'" nıu 

llitlcr inailtereyi ıgcr • 
harip miııetİer gibi, kolayca _or: 

daki aczını, 
tadan kaldıranıayışı~ . ki-
cEğer Jngiltere hen uz a:.nık 3 . . 

bete ııaramadıysa, bu, anca i 1k' 
coğra!l vaziyetı ve kaı;ı:nak 3

. 
1 

fevkaıade meharcti sayesındedır.• 
Sözile gizlemek istiyor. d 

Halk Bu Vaziyetten Şikayetçi 

BİB PIBJN VİTRİNİ 

iki ııündenberi şehri.mmie 
ba,şlıyan elonek buhranı dün ve 
evvelki aksam da siddetle de-

Çörçil'in 
NUTKU 

• 
Hitler imparatorluğu 

yapıldığı kadar 
çabuk yıkılacaktır ----orta Şarkta şiddetli 
harp beklemeliyiz 

Londra, 5 (A.A.) - Reuter bil-

diriyor: 
A 

Kamarası nazırlara 
vam d lan L?. b'uslar tarafın an soru_ s 

:ı1eerin müzakeresi ile iştı.gal e-

NDEKİ EKMEKLER 

vam etm~tir: 

l 

Samatya, Aksaray, Divanyolu 
Sulu Manastır, Balıqıazarı Tar~ 
lab~, Usküdar, Heyb~liada 
BilY'IH<ada, Beşiktaş ve d.ij!er mil~ 
teaddit verler<ie halk ekmek al-

: Arkası .1 üncü sayfada) 

m•Jımız olan •razı-

ye giriyoruz. Macar 
kardel)lerlmize hUr· 
riyal götürüyoruz ,, 
Vi;;i, 5 (A.A.) - BudaPeotcden 

Havas Aiansma ııelen bir tel
ıırafa ııore Macar kıtaatı. bu sa
bah saat vedıdc Transılvanvanın 
Mac:ıristaııa terkedilm» olan 
kısmını işgal etmek uzcre eski 
Rumen hududunu ııecmive bas
lamıslardır. 

Busabah saat 7 de Macaristan
daki bütün kiliselerin canları o
lanca kuvvetlerile çalmakta !di. 

iBuııün Macar kıtaları. simdiki 
Macar ve Slovak hudutları ile 
tahdit ed.ilmis olan simali l!arbi 
kösesindeki arazi parça51nı isııal 
edeceklerdir. 

HORT1 MACAR KITAATI
NIN BASINDA 

Budaoeste. 5 (A.A.) - D. N. B. 
iMacar Kral naibi Amiral Hortı 
buı;ıün saat on birde, Macar kı
talarının basında, Szatmar-neıne
ti've .1!1ı'rn.iıtir B svekil Kont Te
leki ile diler bükilmet ;,,ası da. 
Macar kıtalarının bu kasabava 
girişinde hazır bulunmustur. 

BudP.ııeste. 5 (A.A.) - Reuter 
Ajansından 

Na>bi Saltanat Horti, Roman
ya tarafından terkedilrnis olan a
razinin isııaline baslanıldıih sı
rada orduya asebdalti emri vev-

( Arkan 3 ihıcü •aııfada) 

Nutkunun diğer kısımların .. 8 

da •ak ı:ık .Dönkcrk firıırı• so
zile bu mükemmel sevkul<eYŞ 
ric'atini tehzil ve tezlile çalışı· 
yor. Harp san'atında, Jıe~ b•~· 
rılaıı hareketin, rical ve fıra~ a 
olsa kıymeti vardır. Gaye,_ aç-

' d ... 1 i ın so-mak ,eya durmak egı ' ş k 
k Londra sokaklarında ha-

der en . d .. 
va tehlike işaretı eanav~ u- ı 
düklerinın sesleri çınlamaga baş 
Jamıslır. Avam Kamarası bu -
na rai!roen müzakerata. detahvam 
etmi.s takat meclis samııne .. -
Jiye ettirilmiştir. Yalnız samıın 
localarında bulunan Lordlar Ka-

Çörçil Inqiliz pilot larile beraber ..• 
.1 ek ,e •cnmc -

nuııda yeoı menı .r • ·r 
tir. Diı~kerk'te bir ·~ '!ç Jngı ~z 
askeri Fransızların ıyı ~arple -

' lh Belcıkalı a -memesi n hi assa .. .. · ok 

a·zaları ile dıplomatlar 
marası t . 1 mevkilerini muhafaza e mış er • 

dir. 
Çölcil meclisin tatilde bulun

duğu müddetin bidayetindenbe
ri cereyan eden vekayı hakkında 
izahat vermek üzere ayağa kalk 
tığı vakit bütün meb'usların de. 

( Arkast 3 iincil sav feda) 

INGILIZ HOCUMU 

Beri inde Askeri He
defler Bombalandı 

rın te,Jim olması y_uzu.'.'d~_n Xı 
fona hır vaziyete dtişmuşlu.. • 
manlar İngiliz ordusunu esır ve 
iııılıa edeceklerini söylediler; fa· 
kat yapamadılar. İngiliz ordusu 
fevkalade bir mukavemetten ••••••••••••• Silah Fabrikaları ınnra ana vatana çekildi. Böyle • ............ "" 
bir m•nevra, başkumandan sı- p IF.!!!!. .rıı. T h ' Ed.ld '•lınıdataşıyanbir devıeı.ve a E"nlıOD azar ~uny • rıp ı i 
hükumet şefi tarafından ·Fır~r g 'fi Londra. 5 (A.A.) - Hava ne-
zaleri. ve •Kaçmaktaki fevkal~- ___ •ı--- ----••1--- zaretinin istihbarat su besinin 
de maharet. ırJbi sözlerle te~~ıl T "h- R b"Jd d._. 
edilmez· bilakis takdir edılır. Edebt Romanımız arı 1 omanımız ı ir ıgıne nazaran. Berlin dün 

ÇÜ 
' · ki bu akşam, dokuz ııündenberi besın· _ 

·nkü, işte bu harekettir . · J ak 
giin Alman ordusunu, Belçıka ve ' K a n "ı Su"leyman ci defa o ar havadan taarruza f'ransız sahillerinden ingiltereye Kıskanty' ·orum • n u uğramıştır. İngiliz bombardıman 
uzaktan hakmağa mecbur ed!· tavvareleri bir cok askeri hedef-

Yor. Dönkerk'te yenilmez bır - -·- V'ıyana Kapılarında leri bomba atesi altına almıslar· 
nıukaHmet gösteren teslim ol - I i zet dır. Bertin saV'fiyelerinden bı-

y.•an .· seıam_z_ . dk" el ki ik mıyan ,.
0 

memleketine dönen o M • rın e ı e r santralı ile di-
300 bin kişilik İngiliz ordusu ?1- . muharriri Juymelll Y M Sami iter bir santral ve bir hava ga-
n>a,aydı. Hitler, Fransa teslıın Telrıkanın . · dl •son: • zı fabrikası bomba altına alın-
olduktan sonra Büyük Britanya ediP arkadaıımız SELAMI iZZET • mıs ve bu son f;ıbı;ikada büvük 
ad ' · t kte ı 'fefrika.ınızda bulacai:ınız büyük ta. b. ılon t asına hemen taarruz e ıne ' 1or k : ır vanııın ç ıs ır. 

Mühim hadiselere sebep olan C L U J şehri ..• 

Başvekil Yalovaya gitti 
sam şehrimize döndü 

Dr. Refik Saydamın hemşireleri vefat etti 

Sıhhiye Vekili de şehrimize geldi 
Enelki giır Y )ovadan sehri

:ınize ııelcrek Dohnabahce sara -
vında Milli Sef İsmet İnönüne 
mülaki olan Başvekilimiz Dok
tor Refik Saydam tekrar Yalo
vava dönmüstü. 

Hemşirelerinin vefatı Basve
kilimize ö~ledeu sonra hilclir i
mi• ve mumailevlı bu münase • 
betle akşam tekrar Yalovadan 
~elirıntize ıavdet cttiii.'1ir. Bas-

v<'kil , ıizle •beraber Sıhhive Ve
kili Hulfısı Alataş da Yalovadan 
sehrimize dönmüştür. 

Başvekilimizi Ri)·asetıcıımhur 
mnurni katibi, seryaver ile vali 
v~ emniyet müdürü llloda iske
lesinde karşılamışlar ve av-ni 
vapurla köprüye ı::elmislerdir. 
Köprüde Basvekilimizi MaariI 
Vekili Hasan Ali 'iü.cel ve elliler 

(Arkası 3 üncü sa-ııfadıı.) 

·antonescu 
Romanya 
Diktatörü 

--·---
Krel Karolun ulahiy•I· 
l•rintlen büyük bir luamı 

Jilttatöre ııerıldi -· Meclisler lağvedildi 

Köstencede s 0 k • k 
muharebesi oldu 
Tran&ilvanyada lhf· 
161 devam ediyor, bir 

Macar llnç ealldi 
Bükreş, 5 (A.A.) - Reuter: 

IBuııün erken Kral Karo! tarafın -
dan imzalanan emırnamc ile, sa .. 
bık Harbive nazın general An· 
tonescu, fılcn Rom~nva dıkt -
toru olmuştur. Memleket ıdarc· 
sinde bizzat Kralın salahıvctle
ri dahi P"k ziyade azaltılmış bu
lunmaktadır. 

Yem Başvekil general Anto
nescu, bu ı:ece Kralın huzurun
da vemin etmiştir. Bır kararna
mei Krali, subat 1938 kanunu 

. esasisi ile mebusan ve av an mec
lislerinin liıh !arını derpıs et
miştir. İkınci bir kararname, t!e
neral Antonescuva. Rumen de>
letini idare etmek üzere tam sa
Uhivet vermektedir. Kral kcm
disine şu salıihiyctleri avırmak
tadır: 

Ordunun başkumandanıdır 

Para basmak hakkını haizdir. Ni
&an ve rütbe vermek haklarına 

(Arkası :ı üncü saufada) 

Sıtma ile mücadele cok 
' iyi neticeler ve·rmektedir 

2.675.441 kişi muayene edild. 
8.425 kilo kinin dağıtıldı' 
MUAZZAM 
KURUTULDU, 
Yurdumuzda, bugünkü Cum

huriyet idaresinden evvel, ta -
mamiyle tabialin keyfine hıra • 
kılmıs işlerden birisi de, hiç 

1 
şüphesiz, halkın sağliğııu ko -
ruma davası idi. 17 yıl evvel ka
vuştuğumuz halk idare.i, düş -

1 
man çizmelerinden haliıs ettiği 
azız yurdu, sıhhat bakımından 
koruyacak tedbirleri ilk günden 
itibaren ele almayı en esaslı wn-
deleri arasına koymuştu. 

Bu vazifeyi kanunen ifaya me· 
mur edilen Sıhhat ve Içtimai 
Mııawnet Vekaletı, Cümhuriyet 
tee;; ıis ettikten sıonra. daima ve 
imkiın nisbetinde bu sahada bir 
çok başarılar gösterdi. 

Elde eılilen neticeler çok gü • 
zeldir ve iftihara deRecek mahi -
yettedir. Bunlar arasında mesela 
.sıtma mücadelesi> başlı başına 
bir mevzu teşkil edecek, ehem· 
miyette bir meseledir. 
Sıtma mücadelesi 1920 yılında 

ba.şlamıstır. 15 seneyi geçen bu 
müddet içindeki çalışmaları bir 

BAT AKLI KLAR 
KANAL ACiLDi 

l 
1 
! 

1 

Sıhhat ve lctimai Muavenet 
Vekili Hulfi.ri Alataş 

QOk .kısımlara ayırmak suretiy
le mesaisinin değerini kısmen te. 
lbariiz ettirmek kabildir. 

(Arkası 3 üncü ıaııfada) 

• 
Milli 
Şehirde bir tenez

züh yaptılar 
Reisicumhur İsn1ct İnönü 

dün sabah saat 10 buçukta 
Dolmabahçe Saray ındnn oto
mobille ayrılarak yanlarında 
refikaları olduğu halde İstan
bul cihetinde bir tenezzul ic
ra bulurmu~lardır. 

Milli Şefimiz bilahare }'!or
ya den" köşkünü şerciiendir
mişler ve akşam Dolmabalı_ 
ceye 8\ det bu:yurnıu. larclır. 

MİLLi EF ATİNA 
ELÇİMİZİ KABUJ. ETTİ 

İstanbul, 5 (.\ .... ) _ Cumar
tesi l:Ül1Ü vazifesi ba.ına dö • 
n~cek o~an Atina büyük elçi· 
mız Enıs Akaygen, evvelsi 
günü saat 12 de veda ve ta -
zimlerini arzetmek üzere Re
isicumhur İsmet İnönü tara -
fından kabul buyurulmıı~tur. 

"~- ti 

Asker Ailelerine Yardım ~oıa.nda F.ran~.a 
. • • ıle dıplomatık mu-

Şe k l ı T asdık Edıldi nasebatını kesiyor 
bir d" cidden seven bir kalbin ı• ı d bir k ı· an tereddüt etmez ı. •Bu eS<r rlbi vu .a ar an aç· Diğer bir tavvare ıırupumuz, 

Fiıhrer. İngiltere)• bir ş_e~ ııaklkl aşka eren bir rubun en sa- 1 _ Falih Sultan Mebm•ll<-n sen- bir esliha fabrikasına taaruz et- y • M 
)a)lamamaktan doğan hiddelını ın"ım'ı du•rusudur. Kadın, erkek, mıs· ve patlı~an bombalaın le- e n 1 e m n u M 1 n ta k a 1 ar Londra,_ 

5
. (A.A.i - · r. .. ... ,er: 

t<• k' .. .. ., k 1 ra Tunayı aşan Türk ıkınclları... H l d h k- · · ın için İngilizlerle bir suru . r· karilerim bu eseri 0 ur ar· siri ile bir cok infilakler vuku 
0 

an a u ume ının matbuat 
~lay •ilikten soma, İngiltercnin =~n7",Acaba benden mı bahsediyor!• il - Kanunıniu cRüksaıan• • ·~- 'bulduğu ııörülmüstür. Ankara, 5 (İKDAM Muhabi- ı serv!5i· Londradan resn-.en bıi-
k~ :vıl harbe devam azmine diye ıöuulırrıni yol<Jıyacaklar hd••- k•... Berlin etrafındaki baslıca si· rinden) - Trakvadnn küçük Çek den Sapancaya kadar' olan saha- dirdığıne ıı<ire. buııünden \ti ba-
r~:$; Gkendisinin daha ev\'el, l\bJ~- Jar kıskanan erkdi. erkekle_r ~en· m - Budayı fetheden Serdtnıeç· mendifer hatlarına da ıırup ha· ııneceye kadar, Çanak.kaleden Ban nın tevsian hava vasak bölJ!e- rdcn ~lol~ı;da ile Fransa arasın· 

-~-----·-"--·-· .-_in_.ı' ..... • • .,_b;..;e;,;ı;~-'-eı_ıe_l"ik-L-'ı"'r..ı...ı!Jaıı.· ..!k~ıs!!k!;an::;d:.:•:.:r•::•:...:k::.•d_•_n•_b_••_•_m_.,_Y_•--1..iillH.._ _____________ ~C~A:'.:r:k=~_:J~ü~n:cu!··~a~a~~a~d~a~~..!.~:::~:_~~::..;~~_!~~~..:.-l_e_ri-ol~a~r~ak=il:a~n=ı~H~ev~e~t~i~V~l'~k~i~le!.c_e~~-~akı dıpıonı;ıti.k .müııa>tİ.ıdler r dırmaya kadar. İzmit bölııesin- ( Arka.<ı 3 üncü ıavfada) nıhavet bulacaktır. 



BAT1'A - ! fKDAM' 

=A s::::k::::::::::::==B~==h==isl== 1[ _ ~~ !] 
UÇAN MiLLET Gümrükteki malların 1 Bu Nasıl iş! 
Kuş insan devrib'aşlamıştır Türk tesbitine başlandı ! 

• 
Adamın canı helva çekmiş, pa. 

rası Yok ... Bakkala girmiş: 
- Yağın, unun, şekerin var 

mı? diye sormuş. 

muhakkak. Her işin ortası hayır_ 
lidır! Sözü zamana çok uygun -
dur ve Lafontenin •Ağustosbö -
ceği ile karınca• masalı beliğ 
bir kıssa halindedir. Zamanında 
her şey boldur: Karıncalaşmağa 
şartile. milletinin istikbali havacılıktır 

Havacılığın her gün biraz da- j 
ha arlan kı v;net ve ehemmi ve ti
ni anlamak ve ölcmek kin. bu
.ııün, İngilterenin vaziyetine tbak
mak kifayet eder. İngiltere, bur 
.ının isııal ve istiladan korkuyor
sa. bu endbevi doıturan, Alman 
hava orousudur. 

İnı?iltere. bueün harbi kazana
caihndan cmın bulunuyorsa bu 
üımdı vasatan. İngilız hava or
dusudur. 

Tavvarecil1k, henüz 40 senevi 
bulmıvan kısa ömrüne nazaran. 

de. bit demi&ler bilemiyorum -
kuçiıcilk la.vyareler. haroten son
ra, oloı:oobilin de motO&ikletin 
de, motoriıottın da ı>aPUCUnU 
dama attıracaktır. 

O halde dUıı bır fevkalbeeer 
olan •Uçar adam• buıı-ün ııınta 
ve takdir edilen 'bir meslek sa
rubi iken. varın yanı basımızdan 
ııecip <ıK!en bir vava ı;ıibi alelade 
bir fani olacaktır. 

* 
Bütün insanlar •Uçar adam•, 

bütün milletler •Ucu millet. o-

harikulade bir y A z A N 

~~:~u~i.= j ABiDiN OAVER 1 

lurken biz. hiı
la vava mı kala
cainz? Havır. 
Türk milleti. 
vılanJar ııibi 
yerde sürüne

Bir kırk sene !.------------
sonra. insan-
lar içın ucmak. bwriin bisik
let. motosiklet. otomobil ve 
motorbot kullanmak kadar, ba
sit ve fıdi bir is olacaktır, u~ 
mıvan insan kalmıyacaktır, Kwı 
insan devri baslamıstır. Evleri
mize sokak kapısı yerine dam
dan ,;(irip cıkacai?ıımız. Ankara, 
İstanbul, İıımir arasında olduğu 
l!iıbi bu sehırlerin muhtelif smnt
lerı ve mahalleleri arasında da 
tayvare ile dolasacağ'ınıız devir 
yakındır. F.sloden soförlük her
.kesin beceremedii!i bır san'attı; 
Şımdi, her kesesıne ıtüvenen oto
mobil kullanıvor. Yarın, Çanka -
yadaki köskünden Yeni Büyıik 
Millet Mcıclısi binasına tayyare
silc ı;telen bir .meb'us, Kadıkö -
vündeki yurdundan Emınönün
dcki vazı.hanesine avni vasıta ile 
ucan bir tacir. Karsıya'kadaki e
vinden havalanıp İzmir Fuarı
nın bahcesınc konuveren bir 
havan görc~ğimiz muhakkaktır. 
Sıiohe edivorsanız. sıze hatırla
tınm ki. Blenot'nun 30 küsur ki
!Ometrellk Mans'ı daradar 1!e<:ti
/:!i tarihten yalnız on sene sonra. 
iki İnıtiliz tavvarecisi 3000 ki
lometre geni.slıi!indeki Atlas Ok
yanusunu bir hamlede lrolavca 
asıvermi3lerdir. Önceleri 40 - :iO 
kilometre sıir'atle uçabilen tav
yarelerin hızı simdi 1000 kilo
metreye vaoklasıvor. 1909 da 155 
metre irtiiaa zor cıkabilen tav
yare, 1936 da 15.230 mctreve vük- ; 
selınistir. 19-10 da Stratosfcr'd<! 
dolasıvor. 

Hıiliısa, insan zekasının vücu
de ı::etırdiiti eserlerden en ca
buk terak.ld edeni ve ıstilııbali en 
acık olanı tavvaredir. Ve insan 
oqlu. onun savesinde binlerce 
sene oesinde kostuğu bir havali 
tahakkuk ettinmi.s: lru$lar giıbi 
ucmıı a baslamıstır. Bl11!ün. na
sıl. her ıstiyen otomobilinin eo
förlul!iinü yapabili"orsa. varın da 
her isti ven ta Yvaresinin pilotlu
i!unu yapabilecektir. İtalvan Baş. 
vekıli Sinyor Musolini, ata bi
ner l!ibi tayyareye bıniyor. oto
mobil kullanır ıtibı tavvare ucu
ruvor. Suvari, otomobil me
raklısı. Pilot. Basvekil. avni a
damdır. Buııün onun ve bir çok 
!.arının Yaotııtını. varın herkes 
vapacaktır. Milletler, tekerlek
ten. uskurdan zivadc ııcrvaneve 
kıvıııet verecek ve uca.:aklanhr. 
Harpten evvel Avrupada moda 
olmı va baslıvan •Hava Biti• de
dikleri - buna nicın oire. sivri 
sinek, arı veva i<ırlan= dei!:il 

! cek veya kaplumbalasacak bir mil-
let değildır. Bız de. fertce ve mil
letçe uçaçağız. Fakat. bunun i
cin havacilığa ı;ıücümüz yettiği 

kadar. kıvmet ve ehemmwet ver
mek lazımdır. Bir defa her sey
den akdem ve akdes olan mılli 
müdafaa balaınından. sonra Tür
kün medenivet aıemındeki mev
kii bakmı.ından havacılı.iia dört 
elle sarılmamız lazımdır. Bu 
harp isbat etti ki, artık. havada 
kuvvetli olmadıkça varlığını, Vlll'

dunu. isti.l<'lıalini müdafaa etme
nin >mkıiru yoktur. Bundan son
ra. bir milletin medeniyet sevi
yesi. artık havacilıklaki kabili
veti ile ölcüleceın gibi milli mü
dafaa kudreti de süngülerinin de
~!. tayyarelerinin savısı ile öl
çülecektir. •Uçar millet. demek 
medeni ıınHlet demek. kuvvetli 
millet demek olacaktır. 

Türkiye medeni ve kuvvetli 
milletler arasındaki mevkiini 
muhafaza etıınek azmmdedir. Bu 
itibarla o da •Uçar milk!t. ola
caktır. 

* Türk Hava Kurumunun İnö-
nündeki kampını zivaret eden 
gazeteci ıwkadaslar; bu azmin 
tezahür ve onun kampa tooladı
~ Türk gençlilfuıin nasıl calış
tı.i?ını 11ördiiler, oradan büvü.k se
vine ve heyecanla döndüler. On
ların sevinç ve heyecanını hakli 
ve tabii bulurum, çünkü ilk a.cil
dıii:ı vıldanberi her yaz zivaret 
ettiğim bu kampta geçirilen bir 
kac saatin insana ne büvük ü
mitler veroiğinı bilirim. İnönü 
bir kartal yuvasıdır: Türk Hava 
Kurumunun gençleri ilk ka
nat çırpmayı orada öl!renirler. 
Oraya ı?eldikleri zaman ayakla
rını topraktan kesmiyen ve uçan 
akadaslarının karsısında: Üftade 
bir pivadeyim ey şensuvardır. 

Diven ibu vavalar, bir kac haf
ta i.cinde UÇmayı öiirenir; Türk 
zaferlerine sahne olan o sanlı 
İnönünden. Tiirkiyenin kafası. 
kaM!ıi ve kalesi olan Ankarava 
bir kartal ıöbi süzü.lerek eök -
lerden ıı-elebililer. 

Türk eocui!u. havacılığı. sev; 
Türk genci. ülkün ucar nes

linden olmaktadır: 
Türk vatandası. havacılık icin 

fedakarlık ~k milli vazifen
dir; Hava Kurumuna mutlaka 
ha ol: 

Türk milleti, isikbalin havacı
. lıktadır. 

ABİDİN DA VER 

,--------------.................. ... 
Demek eni Seviyor! .. 

Yazan: ! 4 Türkp•i: 
Gi dö fflopasan ı - Selimi 1. Sedes 
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No.66 .. :ıım ............. .,. 
Kocası gitiJ ten sonra Kristian 

çut:u~un bcşigini yatağ1nın yanı .. 
na ~etirtti. Artık çocuğunu ku
cağından bırakınıyor, arada sı ... 
rada öpüyor; 

- Yavrum. benden başka kim- j 
se) i scvnıc! Diyordu. 

lkr sabah gelen doktor Rusel 
bir sabah: 

- Bir iki güne kadar kalkabi -
]irs.iniz'. dedi. 

Doktor gittikten sonra Ander
mat karısına yaklastı: 

- Bugün kalkamadığına çok 
müteessir, bugün kaplıcalarda 
mühim bir tecrübemiz var. Dok
tor Laton. baba Klonise beden 
hareketleri tedavisi yaptırıyor • 

du. O ih liyar serseri artık herkes 
gibi yürüyor. Mucize! 
Kocasının hoşuna gitmek İç.İn 

sordu: 
- Bu teaübe aleni mi olacak? 
- Pek değil. Doktorlarla lıir 

kaç ahbap önünde yapacağız. 
- Kaçta? 
- Üçte. 
- Pol bulnoacak mı? 
- Evet. İdare heyeti azaları 

bulunacak. 
- Öyleyse Pola :ica et. siz tec

rübe yaparken o blU'aya ııelsiıa, 
ben yalnız kalmamış olurum. 

- Peki canan. 
- Sakın unotma. 
- Merak etme, l!JlU lmaııı! 

Ticaret Vekaleti tarafından sahipleri namına 
çekilecek bu mallar 3 milyon lira değerinde 

t?::!!, ümrükte muhtelü sebeplerle kalmış mallann Ticaret Vekale
~ ti taraf:ndan çıkarılması hakkındaki kararname üzerine aJ.a. 
ikadarlar 1stanbul gümrüklerind.e bu şekilde ne ıkadar mal bulun. 

Dokumacılar 

iplik bulamıyor 

Bakkat: cVar. cevabım. verin
ce: 

- Ne duruyorsan demiş, hel -
va yapıp yesene! .. 

Biz de, yağımız, unwnuz, şe -
kerimiz var diye, kimsenin teş.
vikine lüzum kalmadan, bol bol 
helva yapıp yiyoruz. 

Dün de bir arkadaşımız şu tav
siyede bulunuyordu: 

- Odanızın ta\•anı basıksa, 
deniz mavisine boyayınız; hem 
yiik!ek görünür, hem yazın se -
rinlik hissi verir. 

duğunu tesbıte başlamışlardır. 1 
Şimdiden yapılan tahminlere göre Japon, Alınan ve diğer bazı 1 1 

memleketlere ait olan bu malların kıymet yekimu 3 milyon lira ı 

Cemiyet Reisi hergün 
verilen 4 bal ye ipi ğı 
esnafa dagıtmıyormuş ! f ı Bugünkü Avrupada ferih ve 

1 fahur yaşıyan yegane milleti ol
duii'umuz muhakkak, fakat buna 
rağmen, •Milli Tasarruf ve Art
tırma. kurumunun faaliyetini 
arttırması Jizım geldiği bir 
devir geçirmekte olduğumuz da 

Tavanımız yüksek, odamız ser
besttir, fakat odamızı sıcak ve 
alrak tavanlı farzedip deniz ma
visine boyayalım: Korkulu rüya 
görmektense, uyanık yatmak 
daha iyidir. 

kadardır. 
. 1 

Dokumacı esnafı alikadar
lara müracaat ederek cemi .. 
yet reislerinden şikayetlerde 
bulunmuşlardır. 

, Bu mallar arasında başta manüatura olmak üzere otomobil ve 
elektrik malzemeleri, lastik eşya ve riemir aks3Jill vardır. 

Ş. Tiyatrosuna 1 Yanlış Bir Kö-
Çivi Verilecek mür Haberi 

• 
Mürakabe komisyonu. çi· 
vicilere yeni fiat koyuyor 

Fiat Mürakabe Komisyonu diliı 
toplanmış, hariçten gelen bir 
mikdar muhtelıf cins çiv.iye 
satış fiatı tesbitine çali.şınıştır. 
Yalnız ihtiyacı fazla olan bazı 
müesseselere derhal çivi veril -
mesi ve faturaların komisyonca 
fiatlar tesbit edildikten sonra 
hazırlaıınıaşı kararlaşınıştır. 

Bu arada bir müddetten.beri çi 
visizlik yüzünden dekorlarını 
hazırlıyamıyan Şehir Tiyatro -
suna da derhal çivi verilecektir. 

Bundan ba.şka haricten çivi ge 
tirilinciye kadar dahilde bulu -
nan bir kısım demirlerin çivı ha
line getirilerek ihtiyacın idare 
edilmesi kararlaşnuştır. 

Demirlerin tel ve sonra çivi 
haline getirilmesi için ne kadar 
masraf ııideceği hakkında dün 
çivi fabrikatörlerinin fikirleri 
alınmıştır. ___ ...,_ __ _ 
BELEDİ](B 

Esnaf kontrolleri 
sıkl•~lırılıyor 

Vali ve Belediye reisi Liıtfi 
Kırdar sehrimiı kazalarındaki 
nahive müdürleri ile toplantı ve 
temaslarına devam etmektedir. 
Evve1k:i ı?iin Bevoi!liı kavmıtkam
lığında yapılan toplantıdan son
ra dün de Eminönü kavrnaıkam
lığında tekmil kaza nahi ve mü
dürlerinin istirakile Valinin re
islığinde bir ictima yapılmıştır. 
Bu içtimada kazanın ihtivaclan 
da tesbit olunmustur. 
Diğer taraftan seyyar satıcıla

rın. dilencilerin ve gıda madde
leri satanların daha sJ1u 'bir su
rette kontrollerinin temini gö
rüşülırüstür. ----o----
VİLAYET 

Valinin dünkü tetkikleri 
Vali ve Belediye reisi L-0.tfi 

Kırdar dün Üsküdar ve Bevkoza 
giderek bazı teftiı; ve tetkikler -
de bulunmustur. Üsküdarda ve 
Bevkozda istir.ılMc islerini de tet
k.ilc eden Liıtfi Kırdar Üılküdar 
Beykoz şosesinin •bazı yerlerinin 
ııeni.sletilmesi i.ı;in emir vemıl&
tir. 

Arazi tevzii işi 
Arazi tevzii hakkında hazır

lanan veni talimatname evvelki 
gün neşrolunarak meriyete gir -
mistir· Dün vilivete de bu h11r 
susta tebli.l?at vapiJmıstır. 

Oriollar tarafından aldatıldık
tan sonra, meflucun tedavisi ile 
hastaları aldatmış. şimdi de ken
di kendini aldatıyordu. 

Saat üçte bütün davetliler kap
lıcalara geldiler. Herkes merak
la baba Klonis'in gelmesini bekli
yordu. Nihayet koltuk değnekle
rine dayanarak geldL Gülümsü -
yor, sağa sola s.eliin1 veriyordu. 

İki Oriol ile iki kız, yanlarında 
nişanlıları ile, ihtiyarın arkası 
sıra geldiler. 

Tedavi aletleri büyük salona 
ta,ınnıı~tı. Doktor Laton. Onora 
ve Andermatla konuşarak beldi.. 
yordu. 

Klonisi görünce Andermant sı-
rıttı: 

- Nasılsın bakalım? 

- Teşekkür derim, iyiyim .. 
Doktor Laton, Lüizle $arlotun 

öniinde eğilerek: 
- Şimdi bir mucizeye şahit o -

lacaksınız, dedi. Her şeyden ev
vel şu ihtiyarın pek gürlükle yü
rüdii•ünü görünüz ... Koltuk değ-

- Bayır 
neksiz yürüyebiliyor musun ba
ha Klon~? 

• 
Bugün Linyit yakılması 

imkansız gibid;r 
Dün bir gazete memlekete dö

viz temini .için bütün taş kömür
lerin ihracata tahsis olunaca/:!ıru 
ve dahilde yalnız Linyit kömü
rünün yakılacaguu yazmaktadır. 

YaptıJ!unız tahkikata göre bu 
şekilde bir tasavvur çok eskiden 
vardır. Fakat bugün dahi bu iı; 

bir tetkik safhasından ileri gide
cek vaziyette değildir. Çünkü 
Linyit kömürünü yakmak için 
yapılması icap eden sobalara la
zım olan demiri tedarik etmek 
imkansız gibidir. 

Maliye vekili geldi 
Maliye Vekili Fuad Ab'alı İz -

mirden vapurla şehrimize ı;ıcl
mi.stir. Bir müddet istirahat ede
cektir. --------
DENİZ 

Yolcu s•lonu üzerinde 1 
te1siz yapılacak 

Yolcu Salonunun üzerinde va
purlarla hal'kın muhaberesini te
min için yapılmam tasavvur e<li-
1en telsiz kulesi hakkındaki tet
kikler tam 0 mlanma.k üzeredir. 
Yalnız rıhtım ve vapur vinçleri
nin telsizin çalişınasına mani o
lacağı anlaşılmıstır. Bunun için 

istasvonun b8$ka. verde kurul
ması ve muhııheratın telefonla 
Yolcu Salonuna nakledilerek 
!halka nanı düşünülmektedir. Bu
ııünlerde !kat'i bir karar verile
celc~ir. 

MAARİF 

Maarif vekili dün im
tih•nlarda bulvndu 
Şehri.mi2ıde ibuhınmakta o~ 

IMaarİf Vekilimiz Hasan Ali 
Yücel dün sabah yanında orta 
tedrisat mü.dürü Havri oldıWı 
halde HavdJırpasa Wesine gide
rek imtihanlarda hazır bulun -
mustur. 

Maarif V 6ltl1imiz talebelere biz 
zat sualler 90rmuS ve aldılh ce
vaplardan memnun kalımstır. 

Muıınailevh. öi!leden SODIQ da 
istirahat etmis ve <lislerinin te
davi.sile mesııul olmuştur. Maa
rif Vekili bu aksam ~zden 
Ankarava dönecektir. 

- Hayır? 
- Öyleyse şimdi başlıyalım. 
İhtiyarı bir koltuğa oturttular. 

Mnniveliyı çevirmeğe başladılar. 
İhtiuarın dizleri inip kalktı, ba
cakları yürür gibi hareket etti. 
Diğer dört doktorla Andermat 

dikkatle bak:ıyorlardL Kolos ga
yet ciddi duruyor, arada bir 
Klonisc gözil~ işaret ediyordu. 
Kapı acık olduğundan, içeriye 

halk doluyordu .. Kaplıca müşte -
rileri merakla bu tedaviyi seyre
diyorlar, neticesini bekliyorlar • 
dı. 

Doktor Loton manivelayı çe -
virenlere emretti: 

- Daha hızlı! 
Koltukta bacak kı ıldatan 

ihtiyar, koşuyormuş gibi hareket 
etmeğe başladı, Nihayet Laton: 

- Killi!. dedi. 
Koltuğun etrafından çekildi

ler. Baba K1onis. kiınsenin yar -
dınıma ilıtiyaç i<almadan koltuk
tan indi, yürüdü, koltuk değnek
lerine dayanmadan, yavaş yavaş 
yürüyor, fakat yürüyordu. Evve
li doktor Bonfif: 

- Bu iörillmemİf bir hidisel. 

İddialarına göre cemiyet re
isi Yahya Bakırköy iplik fab. 
rikası tarafından dokumacı 
esnafının günlük ihtiyacını 

temin için cemiyete her gün 
verilen 4 balya ipliği esnafa 
tevzi ctn1emekte ve para ile 
bir kaç büyük müesseseye 
vermektedir. 
Diğer tarafta küçük esnaf 

iplik bulamıyarak çalışama

maktadır. Dün Sanayi Birli
ğinde mıntaka iktısat müdü
rünün bulunduğu bir toplantı 
yapılmış ve esnafı dinlemiş

tir. İddialar hakkında tahki. 
kat yapılmaktadır. 

•t---

Yeni bir bono 
sahtekarlığı 

• 
Mahkemede geçen bir ifade 
üzerine yeni tahkikat açıldı 

'Müddeiumuınllik evvelki ııün 
İkinci ahr ceza mahkemesinde 
görülen sahte mübadil bonoları 
davasında ıınaznuıilardan birinin 
üadesirİ.i ihbar mahiyetinde gö
rerek veni bir sahtekarlık ha
disesi hakkında hazırlık tahki
kati amnıstır. 

Bu davanın maznunlarından İz
mir Belediyesi sabıık zabıta me
murlarından Me!ı.ınet Ertaş, ge
ne maznunlardan Eteın:in tev-ki'f
hanede 'keNliehıe Yaı>tıkı bir tek
lifi.en ve anlattW. bir sahtekar
lıktan mah:kemedıe bahsetmiştir. 

ıMehınet .Ertasuı anlatıi!'ına göre, 
maznunlardan Etem kendisine 
söyle d~tir: 

•- Meh.met sen benim 11üzüm.
den tevkif edildin, Bende 2600 
liralık bir mübadil bono.su var 
bunu sana h.edi11e edeceQim. Çı.
kınca parasını alırsın. &u bono 
200 küsur liralıktı, izmirde 2600 
lira yaptık. 1stanbula gelip Ni
had Ôzkoyuncu.w bulduk. O da 
bizi Balıkııazarmda Ka.rabete 
götürdü. BonoıtU ona satacak
tık, bir lirası 73 kuruş üzerinden 
U!l'UŞtuk. Fakat ciro muamelesi
ni ııaP«Tken noter tıeraaet verai
si tıerilmesini 8iiyledi. V erqi!Ji 
buradaki talı.si! şubeleri alma
dı, deµerdarlık 1zmirde verme
miz !a.zım geldiQi"i bildirdi. 1z
mire gittik, fakat verqiyi verin 
satamada" dii/er bono sah.tekilr
lıilından 11akalmıdık. Bu bono da 
bende kaldı.• 

Dün bunu anlatan Meh.ınet El'
tula Etem ıınüddeiummnilil<A;e 
sarııuya cekilmisler ve ifadeleri 
alınmıstır. Taıhki.kat devam et -
mektedir. 

dedi. 
Doktor Blak tudik etti. Yalnız 

Doktor Onora bir şey söylemi • 
yordu. 

Gontron Pol'a fısıldadı: 
- Anlıyorum. Şunların suratı

na bak. Yutuyorlar mı yoksa 
öyle mi görünüyorlar? 

Andermat konuşmağa başladı. 
Tedavinin nasıl başladığını. an -
lattı ve dedi ki: 

- Eğer hastamız kıı;ın biraz 
tutulacak olursa, yazın yeniden 
tedavi ederiz. 

Bundan sonra Oriol kaplıcala
rınw sularındaki hassayı methet
ti: 

- Ben bizzat nefsimde tecrü
be ettim. Eğer arkamda bir ha
lef bırnloyorsam, bunu Oriol 
kaplıcalarının sularına borçlu • 
yum. 

Birden karısına Polii göndere
ceğini hatırladı. Etrafına bakın
dı, Polü gördü: 

-- Dostum dedi, sizi Kristian 
bekliyor, söylemeği unnttum. 

Pol kekeledi: 
-Şimdimi? 

SELAMİ İZZET SEDES 

ADLiYE VE POLiS 

Üzerinde 23 Fransız altını ve 878 
lira bulunan bir dilenci tutuldu! 

. Zaıbıta .. son . ~nlerde dilencilerle slkı bir mücadeleye gir~ 
tır. Her gun bı.r kaç dilenci yakalanmakta, hakikaten sakat ve çalı
şamıyacak vazıyette bulunanlar Darülacezeye, diğerleri mahkeme 
ye sevkedilmektedir. 

Dün _vak~lan.an dilenciler arasında birinin üzerinden küçillc 
çapta bır dukkan aı;mağa yetecek kadar para çıkmıştır. 

Bu adam Galatada Mescit sokağında oturan Yunan tebaasından 
nikoladır ve d~ Galat~ Ermeni kilisesi önünde dilenirken yaka

lanmu;t ır. Üzerı arandıgı zaman muhtelif ceplerinde yirmi iiç a.. 
det Fransız altınile 878 Türk lirası çı~tır. 

Nikola Adliyeye verilmiş ve hakkında kanuni takibata başlan
~tır. 

Tıbbıadliden 
2 deli kaçtı 
Sabıkalı ve maruf eroin müp

telalarından Cemil ve arkadaşı 
tıopal Hasan geçen gün yakala -
nar&k beşinci sorgu hakimliğine 
verilmişlerdi. Bunlar isticvapla
rı sırasında birdenbire delilik a
lAimi gfutermişler ve yapılan ilk 
muayeneyi müteakip de mii.şa -
hede altına alınmalarına lüzum 
göriilmii.ştü. 

Müşahede altında bulundurul. 
mak üzere Tııblıı Adli müessese
sine gönderilen iki deli evvelki 
akşam bir kolayını bularak bu
radan kaçm:şlardır. Keyfiyet 
Müddeiuımumiliğe ve zabıtaya 
bildirilmiş ve hakikaten deli ol
dukları takdirde halk arasında 

gezmeleri tehlikeli olan bu iki 
sabııkalinın her tarafta aranma
sına başlanmıştır. 

DİZBAGI 

MESELESİ 

Bir gazetenin haber verdiği
ne göre Rumenler Bal.kaıı e>
yunlarına gelemiyorlar. Teı;
kilat komitesi bu münasebeti• 
bükreşe bir telgraf göndere
rek gelmemek kararını ver
mekte istical edilmemesini ve 
Balkon oyunlarına behemehal 
iştirak eylemek imkanının a
ranmasını rica etmiş. 

Nanemolla ile bu vaziyeti 
görüşüyorduk ta: 

- Yine de gelebili:rler
Dedi ve .. illlve etti: 
- Daha evvel diz bağlannı 

biraz çekmiş olsalardı gelme
me:vi düşünmek dahi bahia 
mevzuu olmazdı! 

BEDDUALI -
KIT'A 

Bir arkadaş Snriyenin bu. 
gün maruz bulunduğu müşkü
lattan, uğradığı iktısadi ve 
mail tazyikten bahsediyor, 
Yazıyı okuyan Nanemolla, 
eözlüğünün ucundan bakışla
nnı taşırarak gözlerimin içina 
baktı, baktı ve düşüncelerinin 
maverasutdan sanki hafızasına 
saplanan hatıraların birer bi
rer pasını silip ortaya çıkarır
mısçasma: 

- Beddualı kıt'adır! .. 
Dedi ve ilave etti: 
- Büyük harpten önce böy

lesini dilemişlerdi, böyle oldu
lar! 

ASltERl 

BANDO 

Nanemolla ile Ankara rad. 
yosu mevzuu üzerinde hasbi-
hal ediyorduk da: 

- Birader, bilmezsin içim 
ne kadar •ranyor ... 

I cra kanunun
daki tadilat 
İcra kanununda yapilan tadi -

lata dair olan kanun ayın 11 in 
den it)baren meriyete girmekte_ 
dir. Icra hakimlerinin salahiyet
lerini geniı;leten bu kanunun tat.. 
bıki i<;in icra kadroları takviye 
edilmektedir. 

Kanun hükümlerinden olarak 
icra iı;lerindeki müddetler tev
hit edilmiştir. Mahcuz eşya hak
kında açılacak istihkak davala
rına icra hilim.leri bakacaklar _ 
dır. İcrada vuku bulan inkiırlar
dan mütevellit davalara da ba -
dema 9Ulh mahkemeleri değil ic
ra hfilr.inıleri bakacaklardır. 

Adliye tatili bitti 
Adliyenin 20 Temmuzda baş -

lamı.ş olan yaz tatili dün ak~am 
bitmiştir. Bütün mahkemeler bu 
sabahtan itibaren eskisi gibi ça -
l.ı.şına,i!a başlıyacaklardır, 

Dedikten &-0nra, devam etti: 
- Radyoda kıvır zıvıra va

nncıya kadar her şeye yer ve
riyoruz. Fakat, askeri bir ban
doya sabah, öğle, akşam birer 
marş çaldırmayı düşünnıüyo
rüz. Anıma, yeni eski ne mart 
olursa olsun, yeter ki günün 
muayyen saatlerinde düğme
yi çeviriuce kulaklanmı doL 
duracak, gönlümü yıkıyacak, 
ciğerlerimdeki havayı tu:eJ.i.. 
yecek, ayaklarımı kımılda ta
cak ve kanımı dolaştıracak bir 
marş olsun ve .. ben gözlerimi 
kapayıp kendimi tarihimin i
rinde ve hir ııeçit kolonun a
rasmdaymışım gibi dinlettire
yiın, asker ruhumu ve özü.mil 
besliyeyiın! 

Nanemolla ile birlikte bea 
de göz kapaklanını indirdim, 
ben de tarihimin içinde yer 
yer, devir devir dolaştım; din
lendim ve onan gibi kulağım. 
da nağmeler hatırlayarak du
daklarımı kımıldattım· 

- Marş ... Marş! .. " 

BOL KESEDEN 

L tl T UF •. 

Nanemolla ile: 
- Bol keseden liltuf.. 
Sözüne bir misal arı:yordok. 

Üstad, bir havac!lııi göstere
rek: 

- İşte ... 
Dedi ve .. devam etti: 
- Üsküdar - Kadıköy tram

vayları şirketindeki his,esini 
Evknf 500,000 den 200,000 lira
ya, İş Bankası 350,000 liralık 
alacağını 200,000 liraya indir
miş! .. 

N anemollaya: 
- Üstad, buna bol keseden 

ihsan., demezler, cZararın ne
resinden dönülürse k.irdır• 
derler! 
Cevabını verdim. 

A. ŞEKİf 
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ALMAN HOCU_!ı_U jÇörçilin nutku! 
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TEBLİGLERİ 
- 111G1L1 Z TE.E.LIGI 

( B~taraı 1 inci sayfada) 
maliktir. Affı uwınni ıliın ede -
bilecektir. Diplomatik ve tam 
salahiyetli diplomaliK memurla
rın tayinine ağreman yerm~ 
hakkını haizdir. Muahede ak 
salahiyetine maliktir. 

'.Mer'i kanunların bu tııdiliitı: 
nam ve müst.=rların tayinle~ı 
kararnameı kraliler vasıtasile ıc: 
ra edileceklerdir. Diğer sair ~
hiyetler Başvekil tarahndan 
ruhte edilecektir. . 

1 Yeei Antone.scu k~binesı a ak
:ınamen teşekkül etmıs olınaın 
la beraber lrberal seli Bratıanu'. 
nun hariciye nezaretine ııeıecegı 

...... a·yona-
anuhakkaktır. K...,ıne n , 
list bir hükümet ola<:ak ve or· 

.. aheretıne dunun ku \'Vetli bir muz uJr 
istina<l edecektir. Zannolund u
na ııöre Rusva aleyhtarı bır ıı:ı· 
litika takip ederek veni budu~ a
rı dahilinde Rmnanyanın muafa· 

1 · tar ın· 
faasını mihver devlet erı . . 
dan verilmis olan garantıve ıs
tinat ettirecektir. 

AN'l'QN]SCU'NiJN " -
BEYANNA..'\llESl . 
Bükrcş, 5 (A.A.ı - Stefanı A· 

jansından: _ . .,. 
Yeni Rumen hiıkümetının r 

Ant ~ ·u mı!lete 
isi general oneJ\,. · . me-
hitaben nesretnııs ulduııu. hır , 

'd k b. tebeddullerının ale-sa1 a a ıne _ 1 -nden 
l' d hfrl<Lımet <JeğisınıkJerı . · 
a e pelki venı bır 

ibaret o!madıi!Jn,ı. · sını ta· 
reiımin teessusu ~aı;~nd.uıtunu 
zmnmun et:mek_te u <.'Siııin dev
ve bu değigiklil!ın ga; duk-
1 t . ·ııeti maruz bulwı 
eıveımı tak ve 
ları tehlikelerden kur armld ihı 
Rumen milletinin alınıs ob u an 

• ı.. ld A-nnu ev 
Yarayı sarın .... 0 u~-- d 

.._, t' Dünvanın sınıası e-
eu•uS ır. !arda Ru-
ğisınekte oldutu su sıra .. 

d d J!ismek ve musmen milleti e e "t" .,. 
terek menfaat namına ~.';'..un ek 
neiilerini hır arava .,,..um 
ımecburiyetindedir.'. ak yeni hü· 

G 1 netıce oıar cncra . .1 millvetper-
kCrmctin •:aına:,ı ~evletın ne • 
ven olacaıtını. . eftın.İ bevan 
formu isme ııırı.sec 
etmektedir. • A) _ Reuter bil

B üJ<.reş. 5 ( ,._,,. 

diriyor: İtal"a sefirleri ve-
Almanva ve al Aııtonescu· 

ni basvekil J!enelr __,,,, ~.-annolun-, . aret etmıs e.~. 
yu zı v .. Rornan yanın Tran-
duğuna l!~~aki Vıyana ha
silvan ya sadıkane bir tan
!kem .kararını ,se!:ir-

tıb k edecefrine aaır 
da ta ı 'Jımistır 
lere _ tentlnat v~) _ · Reuter: 

Bükres. 5 ( . • disat üzerı
Evvelisi aksamkı ıha ı •• sara.vı 

ğ kO U· Owu 
ne Karo!, -sa U·" ·inu'nın ıs
krali maresalı ...,ar. 
tifasını kabul et.Yıist1~ 

CİDDİ J(ARI.ŞlKL ıteuteı· bil· 
Bükreş, 5 (A.A.) -

diriyor: . . - i;tifasına 
Gigurtu kaıbın.esınınıı:k "ı.ıııdi 

k ru;ıJ< · ıar , 
rebep olan a .. . zannolun
anlasılcıığına gore. ilk - ve cok 
dugundan daha çok genıs len ha
cıddıdır. Mülhak.attan g\ararı
v·"ıs· l"r Viyana ha.kem 

""' - · d ki ınu -n akarsı Transilvanva a k 
ıkavemctin habflemektcn CO 

1
1#" 

· k yer er-
zak olduğunu ve bır t·o . bil· 
de silah sesleri isitildıgını .. • ir 
diıımektedir. Bükrcstc zahııı b 

··k h'·k" u"rmekle bcraJbe. su "n u um s . hi&-
kin ıcin bir korku ve telas 
lerı mevcut o1duğuna şüphe yok-
tur. ...,__ 

- b. eo"u bu tes"" 
Azasından 1r ~ . ediJmis 

büs neticesinde tevkıf alı li 
olan demir ınuhafızlıların a 
tarafından Viyana ınukarreratı
na kar·ı hissedilen hıddettten 
azamı derecede istifade nıY~-

• de nlduJ?u tahmin edi)ıınekt · 
Klu ı 'dab İtal van konsolosh~~~ 

si numa" v;~;1er tarafından · ı. 
· ~ _ "" · ·tir DenııJ :ınaırnı.e tahrin L""'mıs . . cak 

di. .. .. korısol~s bıle an 
ınne gore. · de ha· 

oo!L~ııı müdahalesi. sa.vesın 
vatını kurtarabiJnuslır. d ki 

D ğ~r taraftan Teınesvar ad 
İtalvan ko~loshanesı .cıvar~~n~ 
da nlımayışler yapılmıst.ır. d·t 
solosha.nc binasmın tahrlP ~i~z;t 
diği tivayet cdı1mektcdır. 

m el el ere 
konsolos da fena mua are 
maruz kalmıstır. Ordea. M 
sehrıno.e de buna mümasıl bazı 
hadıseler vut.u bulduğu hcJ:>.er 
verilmektedir. Haber v:rıldiııı
ne gore, Transilvanya kuciiık se
hirlerındcn birindt; aslen ~lac~~
olan Btlc<live reisı, Beledıve .. 
nasının üstüne Macar bayr~ın 
cektı~ınden dolavı ahali tara ın
dan lınç edilmistir. 

Staturnare sehrinden ııelen ha-
1 b k . den e,•vc erlere nazaran. va tin 

huduuu tecavi.ız elımis olan M~
car kılalı Romanyalıların mu· 
sellah rr~kavcmetile karsılas -
nııstır. Tarafeynden zaviat var-
d d ... ta· ır. Transilvanvanın ıger . 
raflarında da Macarlar ke~~tle
line terkedilmis olan arazıvı ıs: 
tila için ilerledikleri vakit a~ 
tnukavemetlerin bas ııöstereceııı 
tahmin edilmektedir. . 

l:!arekan kinde en mübim1 
İl(.ös , u;ku bıı)mustur. 

G<>Çenki içtimadan hır nebze 1 

b O m b a a t 11 d 1 hlsettirmiş olduğum .Büyük Bri· 
tanya ile Amerıka Bırleşık Dev
letleri arasında aktedilen ani~ 
ma şimdi bir omrivakidir. Benim 

LONDRA MINTAKASINDA 
HASABAT AZ 

Londra, 5 (A.A.) - ı-ıava V'C ana
vatan ernnıyet nezareUeri teblJg edi-

54 Alman tayyart.sı 
daha düşürüldü 

Londra. 5 (A.A.) - Hava_~e 
t ~••retlerinin teblıın 

emnıve ~ .. 
Büyük miktarda dusman tav: 

yareleri bu sabah cemıibu saııki 
.L:ı· . ~---'"-''"·Bu tavvare-scuu ıru~~ . 

Jeroen bir .lcacı Londra cıvarına 
kadar ııeJmisJerdir. Bu mıntaka-

,_. kaç bamlıa anlmı.stır. Fa· ya ,,,r 'dd' 
kat ilk raPorlara nazaran cı ı 
hasar olduğu sanılmama~t~dl!l'. 
Avcı tavvarelerimiz ve daiı. ba· 
tarvalarunız harekete geem~tır. 
Düsmana kayıplar kavdettınl · 

mistir. t 
Londra. 5 (A.A.) - Gece saa 

22 30 ıı lk3 dar gelen ııapodara 
a~aran dün düsürülen dusm'.'!' 

n · · · dedi 54 e baliıı tanarrlerının a 
olmaktadır. 

presbourg, 5 - (D.N.B.) Dün ak· * ı:.-eoto yııhudilcrın Slovak.-
şam parMU11 , 

nın iltlı>adl huya tından uzaklaş-
ya . · salfilıi et 
tırılrnaları iı;tn hükumete. Y 

. tir Bu sahlbJyet bır sene mu
vemuş . 
teberdir. . * Nevyork, 5 - Ncvyork_ 'f~ınlıeS g~-

. Cootarica'nın BanJo:ııe ~ 
zete.,ıne .. 
rinden bildiı·ild!gine göre, Alrn~a, 

. A erik.anın bel J.-vletine 
merkezı m . 

ta .. dererek bu memlekeUer tüc-no gou • _ . 
carlarınuı Hola.ndaya ve diğer ışgal 

d bulunan memleketlere olan 
aıun a . . . 

_
1 

_.,., ödemeleri ıçın n1usırrane 
bor~ 3,........ - . . 
taleplerde bulunmuştur. ZannedJldi~ 
liJıe göre bu ook.talar ya bıç naı.an ı
tiba.re alınmlJ'&Cak veyahut .Airııa.n. 
yayrı geri gönderilecektir. * Tokyo, 5 - Tokyoya ıe~ olan 
Yokosuta denlı ussü ba.şkwnandanı 
Amiral Kaya'nın, bahriye neı.aretın
de Amiral Yochida'nın yerine gele

cel!i söylenilmektedir. * Bükreş, 5 - (Reuter) cMoskova> 
sovyet petrol Q:emisi, AlmarJl;aya ait 
9.0-00 too petrol yüklü olarak bir Ru.· 
nıen limanına &elmiştir. * Stokholın, 5 - (Stefani) Norve
ç.in İngiltere bankası mahzenlerinde 
buluomakta olan altın ibtyatının 

Nevyorka gönderilnUş olduğu haber 

.ıınm~tır. * Nevyorlc, 5 - •Tııss> Nevyorit 
Tim es gazetesin.in bildirdiğine töre, 
Faris mıntakasında bir milyon işsiz 

bulunmaktadır. • (AA.) 

Başvekil Yalo
vaya gitti 
(Baştaraı 1 inci saııfada) 

bazı zevat !<arsilanııslardır. Bas
vekil otomobille Do~abahçe .sa· 
rayına giderek Millı Scfimize 

ıiliıkl olmustur. 
m REFİK SAYD&~IN HEM
Dr. - ELERİ VEFAT ETTI 

SIR .•. . .. 
Teessi.ırle öürendigmııze gore. 

k ·linıiz Doktor Refik SaY-
:Bıısve ı . 1 - B 

büyıik hwnsıre erı avan 
damın Saydam dün tedavi e
Vasfıve !d '"' Üsküdnrda Zev-
d'iımekte o u.~ _ 

K,.~;ı hastahanesınde ve-
ncP .ı:, ...... 

fat etmıstir bu sabah saat on bu-
Cenazesı :okiır hastahaneden kal· 

cukta ıne namazı kılındık-
.... ~ ıacak ve . 
uul salıravı cedit mezar-
tan sonra 1 nacaktır. 
lığına def!)()~. bir müdrlet ev-

Daba oek . ...,sa · Sa -
.. "k biraderlerı Hakkı V 

vel buvu ·yyen kavbeden Bas
damı. e~ uğradıkları bu ;Jdn
v~kbı.Iı:°u" k ve derin acıdan dolavı 
cı · U' rhuın.e
tazi l'etJerin'lizi s~~·~ :W~riz 
ye Allahtan .ma"·ııre . 

Asker ailelerine 
yardım 

(f,aştarafı 1 inci sayfada) 

kararlastır;ldı. . vardım sekli 
Asker aılelenfned 45 günden 

d ve se er e 
hazar a 'den erlerin ınuh
fazla askere ııı tarak \'ardım-

. 1 • e yap~ 
tac aıle.ı.crın . talimatname 
sekli haklnndakı tasdik edildi. 
Heveti Vekilece ulı-

eıde yardıma m 
'fali.rnatnam if edilmekte. var
tac aileler tar - vardım 

k- !erin yapacagı 
dımı ım aı· tna:merun bu t mıa 
vasıtaları, ..._.k edilecei!i !es-
ne suretle tau".' 
bit cdilınektedır. 
ASKERİ 1H'I'İ":~7!-f•!l._,,1o!N 

.ALINAN ıv)..l\.ULJ"~• . . 
'Mii!li Müdafaa ınfukeıı:nveti 
• nıudbince askerı ihti -

kanunu. . alınan ımalların sa
yaçlar. ıc~en paralardan ka
biplerıne . . aı.=aması Malive 

. ~~~::: yiliyetlere teblik e

"'-Jaıistir. 

anlty&bildiıi;Urıe göre •bu itilaf A
merika ve Britanya milletleri -
nin tanı memnuniyetlerini mu -
cip olaeak :;ek ilde itmam edilımi~ 
tir. Teati edilmiş olan resını 
notalarda bu vesikaların söyle -
diklerinden fazla bulmağa çalı
şılmııısa bir hata olur. Yaptığı -
mız bu mubadele bir diğerine 
dost olan ve tam bir itimat, s~m
pati ve hüsnüniyetle harel;et "' 
den iki milletın bırbirine mti -
tekabil müzaheret tetbirlerin -
den ibarettir. 
BALKANLARDAKİ TOPRAK 

TAICSİMİ 
Churchill bunu müteakip, di· 

ğer hdiselerin izahına geçerek 
nutkwrn ı;u suretle devam etmiş-
tir: • 

Avam Kamarası Romanyanm 
pek acı bir darbe ile memlek"' 
tinden bir kısmını kaybettiğini 
bittabi biliyor, benim şahsi dü · 
şünccm daima cenubi Dobruca
n;n Bulgarlara iade edilmesi la
zım gel!'Ceği merkezinde idi. 
Macaristanın da son muharebe_ 
den sonra uğradığı muameleden 
memnun değildim. Fakat harp 
devam ettiği müddetçe vukua 
gelen her hangi bir arazinin bir 
memleketten diğerine intikali 
meselesinin halli ile iştiJ!al ed"' 
cek değiliz. 

Hitler imparatorluğunun mu • 
hare.be bitiı1ceye kadar ne dere
ce tevessü edeceğini kimse söy
lcyı;mez. Fakat ben eminim ki, 
bu ımparatorluk yapıldığı kadar 
da çabuk yıkılacaktır. 

Ey hil zarfında daha çok ağır 
bir mücadeleye hazır olınaklı -
ğırnız icap ediyor. Düşmanın 
kat'i bir netice almaya cok bü -
rük ihtiyacı vardır. Hava kuv _ 
vetlerimizin mes'ul şefleri bu ta 
arruz pek geniş bir nisbette art
tırildıliı halde dahi mukavemet 
kabiliyetimizin eksilmiyeceği ka 
naatini kuvvetle beslemektedir
ler. Bugünkü hava kuvvetleri -
miz harbin bidayctindekine ve 
hatta wn Temmuz ayındakine 
nazaran daha üstün ve daha iyi 
ıbir tarzda müsellfilı bulunmak -
tadır. Harbin bu iki devresinde 
ümit ettiğimize nazaran daha 
büyük bir süratle Alman yekı'.l • 
nuna yaklaşıyoruz. 

Almanlar Temmuzla Ağustos 
zarfında 1921 İngiliz tayyaresi _ 
nın tahrip edi.lıni.ş olduğunu icL 
dıa etmektedirler. Bizim zayi _ 
atımız bu iki ay zarfında 558 
tayyareden ibarettir. Hitlerin 
neşrettirdij'(i bu rakamlara biz -
zat itimat edip etmediğini bittazi
dir ki kestiremem. Her halde 
du.şmanın kendi kendini sukutu 
h.ayale uğratacak tarzda i.şleme
sı ınsanı memnun ediyor. 

Bir .müddet sinir gerJ?inliği şe. 
raı~ı. ıçınde yaşamayı bekleye _ 
bılırız. Fakat bizim kanaatinıi
ze J?öre, bu şerait, İngiliz milleti
nın ruh kuvvetinin fevkinde ol _ 
mayacaktır. Yakında söylenen 
b:" nut~un ta~min ettirdiği gibi, 
eger kutle halınde İngiliz ve AJ. 
m~n milletleri arasında bir sinir 
azım kuvveti ve iktiham kabili
ye.ti mücadelesi başlıyacaksa, bu 
mucadele ne kadar şiddetli ve 
ne kadar uzun olursa olsun bu 
mücadelenin önünden kaçınu'ya • 
cağız. Biz şu fikirdeyiz ki hür 
müesseselerin doğurduğu ahliilı: 
ve seciye, cebir ile tahmil edilen 
rnihaniki disiplinden ve müessir
likten ne elde edilirse edilsin 
bunlardan daha aziınkar ve da
ha mutehamrnil olacaktır -alkış
lar-. 

Churchill sözlerine devanı ede
rek demiştir ki: 

Bütün memleket şehirlerinde 
sokakların aydınlanması mesele. 
si hakkında, aydınlanma siste -
minin nasıl daha iyilestirilcce -
ğini ve lüzumlu ihtiyatlar idame 
olunmak üzere kış aylarının na
sıl daha şenlcndirileccği, tetkik 
edilmek üzere bir komiteye ha -
vale olunmuştur. 

15 Eylülden sonra veyahut 
Bitlerin söylediği son tarih her 
ne olursa olsun o tarihten sonra, 
denizın ötesinden gelecek öldü -
rücü hücum tehlikesinden ma -
9llll kalacagmıtzı söyleyenlerle 
hemfikir değilim. 

Kış fırtınaları, sisl~~i ve ka. -
ranlığt ile şeraıtı deg~tırebılir. 
Bir tek dakika gevşeklık olma -

m~~~ 'd 

yor: 
Gün batmadan az evvel, düşman, 

memleketin muhtelif mıntakaları il.
zeri.ne, gecenin ınUhim bir kl!>llU de
vam etıniş olan akınlar yapmışlır. 

Londra nw1Lakas..ı. da dahil olmak ü

zere bir çok yerlere bombalo.r atıl -
mıstır. BonU>alar, bir miktarı ölü ol
nıak ü.ıere in.sanca baz.ı zayiat.a. :.;ebe
biyel ver~tir. Yangın bon1balan 
bir çcık yerlerde yangınlar ı;ıkarmış
larta da, bunların s'ilr'atle önüne ge
çilmiştir, Bir çok mıntakalarda evler 
hasara uhrranuşlır. 

Londra ııuntak::asında hasarat ha
fif ve insanca zayiat da pek az ol
muştur. 

İTALYı\N TEBLİGİ 
İtalj'ada bir mahal, 5 (A.J\.) - İ

talyan umumi karargAhın.ın 90 nu-
maralı tebli&i: 

Cezayir sahilleri açt.klarında sefer 
etmekte olan üç İ.n,giliz kruvazörü ile 
iki İngiliz torpito muhribi tayyare
lerimiz tarafından ~iddetli bombar
dımana tutulnıu.ştardır. 

Bu ayın tiçünde dt.ışmanın deniz 
kuvvetlerinin refakat etmekte oldu
ğu büyük bir ticaret kafile:-;i Ege de
nizinde görülmüş ve takip edilın~ 
idi. DUı:manın deniz ve bava kuv
vetleri, Ege denizindeki deniz ve ha
va üslerine taarruz eLrnek teşebbü

sünde bulunmuşlardır. 
Taarruz, iki hava filosu tarafından 

Gadurra ve Marozza kamplarına 

karsı yepılmııs ve oralardaki iki tay
yaremize yerde isabet vaki olmuştur. 
Taarruza, bir den.iz kuvveti de işti
rak etmiş ve bu kuvvet, Scarpante'yi 
bombardrman ederek binaları hafif 
hasarata. uğratmış ve sivil Halktan 
bir çok kişinin yaralanmasına sebe
biyet vermiştir. 

Şarkt A!rikada düşmanın, Javel
lo kampı üzerine yapml.$ olduğu bir 
hava akını esnasında Remden tipin
de bir tayyare düşürülıni.iş ve diğer 
blr tayyarenin de düşürülmüş ol-
ması muhtemeldir. 

Hitlerin son nutku 
(Ba•makalden deı:am.) 

harp için hazırlanmasını söyledi
ğini kaydetmekle borbin uzaya
cağını Alman milletine anlat -
mak istiyor. Harbin uzaması, iki 
tarafın dn lehine değildir; fakat 
İngiUereden ziyade Almanyanın 
!ehine.,olrnadığı da m~kkaktır. 
Çünkü harbin birinci parti..ıni 
kazanmış olan A!manyanın ka

zandıklarını kaybetmesi iblima· 
li vardır. 

Bitler, İngiliz ablukasından 
bahsederken alaydan vazgeçerek 
infial ve hiddet gösteriyor. Du 
da, ablukanm müe":Sir oldujtıına 
delildir. •Bundan böy k bır kor
san devletin, arada bır keyfıne 
ı:ıöre, 400 milyon ~anı. fakı_:e 
ve açlıjıa garkedobilınesıne m~
ni olunmalıdır. 86 milyonluk bır 
milletin hayatının,. bir pl.~tokrat 
cetesinin aklına esıncc, dıı;:cr bır 
millet tarafından her zaman teh
dit edilebilmesi bence kabul edi
lemez,. Demekle İ1>gili~ a.bluka
sının tesirini kabul etmıştır. Ah· 
Juka müessir olmasaydı, Bitler, 
bu hiddet ve şiddeti elbette gös
tereıueı ve bu sözleri söylemez.. 
di. 

Nutkun münhasıran Alman 
halk kütleleri üzerinde bir tesir 
icrası için söylendiği, c. Biz nas
yonal sasyalistler hiç bir şeyden 
korkmayız, her şeye hazırız.• 
Gibi ~!erden anlaşılıyor ve 
bunula da Amerikanın yardımı
nın ve belki de harbe müdahale
sinin Almanyayı korkutarruya
cağı ima edilmek isteniliyor. 

Kaç senedir içinden cürümüş 
ve çürütülmüş olan. Fransanın 
yıkılması üzerine Ingilterenin 
tek başına, bu kadar çetin bir 
muknvemet göstereceği Hitler 
tarafından tahmin edilmemiş o
lacak ki İngiliz inat ve sebatı 
karı;ı:.oında Führer sinirli, ınüs • 
tehzi \'C hiddetli görüniiyor. ().. 
nun bu ruhi haleti, İngiltcreye 
karşı hava hücumlarının müm -
kün olduğu kadar şiddellendiri
leceğini, imkiın ve fırsat bulu
nunca Büyük Britanya adasınuı 
istilasına teşebbW. edileceğini 
göstermektedir. İngilizlere hi
taben: cMcrak etme)·iniz, gele.. 
cefiz!• ~özünün acı istihzası bu
nun en bariz deliJidir. 

ABiDİN DA VER 

Pek yakında Orta Şarkta .şı. -
detli muharebeler bckl.eme.liyız. 
Burada vaziyetimizi mumkün o
lan bütün kuvvetlerle idame et
tirmek ve bütün Akdenızde, 
yalnız Şark havzasında değil fa. 
kat avnı zamanda garp ~ana -
sında da bahri lruvvetımızı ve 
bu bahri 4cuııetten do~,:ın kontro- 1 
Jü Iazlal~.ştırmak katı nıyetin - \ 
deyiz. 

Macarlar 
( Baştaraı 1 inci savfada) 

mivi göndermiştir: 
•Trianon muahedenamesinin 

haksızlıiiı tamir edilm4tir. Bin -
!erce senelik malımız oları rıra· 
zi1ıe qiri•ıoruz. Tranrilvanııada
ki Macar kardeşlerimize hüni.-
11et qÖtürİi!JOf'UZ.> 

Hiç yoktan ekmek 
buhranı çıkarıldı! 
(Baştarafı 1 in·-i smıla.lu) 

mak için akı;am saat 17 den son· 
ra fırınların önüne birikmişler 
ve büyük bir izdiham arasında 
uzun müddet bekledikten son _ 
ra sıcak sıcak ve mahdut mik -
darda ekmek alabilmislerdir. 

Bu arada kalabalık arasında 
sık~ıp kalan kadınlarla cocuk -
!ar ve ihtiyarlar arasında ekseri
yeti de 1 kilo bile alamadan ev· 
!erine dönrneğe mecbur kalmış
lardır. 

Bu vazivet karşısında kayma
kamlıklara, ve hatta bizzat Vali 
ve Belediye Reisi Liıtfi Kırdara 
müracaat olunmuş ve J:ıazı fırın
lar önünde zabıta intizamın te
miniı•e çal:.ş~tır. 

Vali ve Belediye Reisi Liıtli 
Kırdar esasen evvelki akşamki 
buhran üzerine dün ekmek işi i
le meşgul olmuş ve en ziyade şi
kavetlcri mucip olan Üsküdara 
dün ı?iderek bu mevzu etrafında 
tetkiklerde bulunmustur. 

Durup durukcn hadis olan bu 
buhranın sebepleri hakkında 
dün bir muharririmiz de tetki -
kat yaparak alakadarlarla görii.s
müştür. 

FIRINCILAR REİSİNİN 
BEYANATI 

FURcılar cC!tniyeti reisi A. Ri
za zu hususta sunları sövlemis
tir: 

,_ Şehrin J:ıir çok yerlerinde 
ekmek bulunmamasında fırıncı -
!arın hiç bir kabahati yoktur. 
Çünkü kendilerine az un veril -
mektedir. 

Toprak Ofisinin değirmenci -
!ere her gün verdiği 300 ton buğ
day schir ibtiyacrna gayri ka
fi<!ir. Buna yevmive asgari 50 
ton ilave olunmadığı takdirde ek
mek sıkıntısı maalesef böyle de
vam edecektir .• 

Evvelce takip edilmis olan bu 
verniye un miktaırnın bile son 
günlerde tamarnile verilmediği -
ni iddia etmişlerdir. 

Ezcümle Üsküdara tayin edil
miş olan 210 çuval yerine 180 çu 
va! bugday verildill;i ve bunun 
da 3120 kilo eksik ekmek demek 
olduğu sövleımıistir. 

Gene Heybeliadaya tahsis o
lunan 16 çuval un da gayri kili 
gelmis ve 25 çuval istendigi hal
de ancak 22 çuvala çıkarılabil -
miştir. 

Esasen fırınlar -;.;bi imalat da 
mahvolduğundan kapatilan fmn. 
!ar yerine o semtteki diğer fı -
rınlar fazla el<ıınek çıkaramamak
tadırlar. Bunun üzerine de mu
hitlerinde ekmek bulanııyan halk 
diğer fırınlara tehacüm etmek -
tedir. Nitekim evvelki akşam -
ki bu vaziyeti R(iren halktan ba
zıları dün Heybeliadadan ve Us 
küdardan !stanbula inip ihtiya -
ten ekmeklerini şcJırirnizden te
darik etmeğe mecbur kalmışlar
dır. 

Bu rncvanda tehacümü göre
rek 1 . 2 ekmek yerine ihtiya -
ten bir kaç misli ekmek alanla -
ra da tesadüf olumnustur. 

Binaenaleyh belediyece ceza 
EKMEKLERİN TARTILMA 

MESELESİ 
Diğer taraftan ekmeklerin tar

tılıp verilmesi mecburiyeti yü -
zünden fırın<:ılarla belediye a -
rasında çıkan ihtillıf üzerine ba
zı fırınlarda un saklatıldığ'ı ve 
bu suretle sun'i bir buhran ya -
ratıldıP;ı hakkında da belediye 
ye ihbarlar yapılını.ştır. 

Bunun üzerine !belediye reis -
!iği dün tekmil kaymakamlıkla -
ra emir ~ndererek. her gün biz -
zat kaymakamlı.kların Iırınlan 
teftis edip buhrana kat'iyyen 
sebebiyet verilmemesini ve her 
fırının un mıkdarile çıkardı~ 
ekmeklerin listeler halinde her 
'6bi kapatılan veya kapatılacak 
ofa;ı fırınların çıkaracakları mu.. 
tat günhlk ekmek mikdannın ci
vardaki dWer fırınlara zam olun 
il'.IU!Sının usulü ittihazı lüzumlu 

!!Örülmektedir. 
akşam belediye reisliğine bildi -
rilmesini tebliğ etrniştır. 

Dün akşam kaymakamlıklar 
ve nahiye müdürleri fırınlara gi. 
derek mevcut un mikdarını ta -
kip etmişler ve halkı ekmeksiz 
bırakmamak için geceleri de mü
temadi imalat yapılmasına ne -
zarete koyulmu.şlardır. Fakat ek
ser fırınlarda fazla okka tesadüf 
olunmamıştır. 
TOPRAK OFİS MÜDÜRÜNÜN 

BEYANATI 
Toprak Mahsullerı Ofisi U -

mum Müdürü Nuri Orak ise buh· 
rana Ofisin az J:ıugday vermesi.. 
nın sebep olduğu hakkındaki id
diaları tekzip ederek şu beya -
natta bulunm~tur: 

•- Ofi.sin az buğday verdiiti 
iddiaları asıltızdır. Ofis her ızün 
deR'irroenlcre 300 ton buğdav 
vermektedir. Bu miktar İstan
bul ihtiyacına bol. bol kifayet 
eder. Hatta verdiılirniz bu mik
tar unu dei!im1enciler öğütmi
ve bile yeti,€1ltleme-ktedir. 

İhtilaf doi!rudan doi!ruva Be
le·'.. ve İl•tısat müdürlüğü ile fı
rıncılar arasında halledilobikcck 
mahivettedir. Hatta ofisin ver-

di;;ıi ~'O tondıan baska dei'Ur
I'.1enler serbest olarak satılan buli 
davlardan da alabılirler .. 
VAGON VE SEVKİYAT AZ-

LICI VAR 
Topr&k Mahsulleri Ofüinin 

bianbul deiiırmeneilerine l?iln
de 300 tondan fazla buiiday ver
memesine. Anadolu ve Trakva
dan fazla mal nakliyatı icın va
gon bulunmaması sobep olmak
tadır. Bundan baska tüccar ofis
ten kalacak vaııonlardan istila
devi beklemiye mecbur kalmak
tadır. İlk evvelil. ofis vagonları 
almakta eğer artarsa tüccarların 
malları nakleclilımektedir. Bu 
yüzden eskiden l!iinde ofi.sin 
verdiği 300 tondan avrı olarak 
tüccarlardan mal alan değirmen
ciler artık yalnız ihtiyacını ofis
ten temine mecbur olmaktadır. 

BUGÜN TOPLANTI YA
PILACAK 

Di.i!er taraftan yaptı~= tah
kikata göre, Toı:ırak Mahsulleri 
ofisinin elinde ve denolarında 
iki yıllık .memleket ihtivacına 
kifayet edeıbilecek miktarda buı!
dav stoku mevcut olduğu an
laşılmıştır. Ve hic ıbir sebeple un 
buhranı mevcut ve varid dekil
dir. 

Vali ve Be~ve reisi Liıl!fi 
Kırdar bu va>!iyetin kat'ivetle 
önlenmesi icin kat'i emir vemrl&
tir. Bugün fırıncılar ve dei!inmen
cilerle ofis mümessilinin istira
kile valinin reislil!inde bir too
lantı yapılacaktır. Sarf.ivatln art
l"!.1ası karsısında sehrimizc sev1ci
yatın intizamla vapılması ve 
ofisin verdiği bui!dav miktarını 
arttırması esasının da bu lcti
m:ıd.a kararlaştırılacağı anlasıl
maktadır. 

HALK NE DİYOR? 
Dün gece J?azetcrnıze telefon-• 

la müracaat eden bir cok oku -
vucularnnız ekmek sıkıntısından 
şiddetle sikavet etıınisler ve heı>
si Belediyeden asaih vukarı avni 
dileklerde bulwmıuslardır. 

• Okuvucularmuz<lan Aksaravda 
Sofular 10 numarada oturan B. 
Cemil Özleşen dün gece saat 21 
de telefunla demiştir ki: 

•- Su dakikada Aksara11daki 
üç fınndan elemek tedarik etmek 
imkansızdır. II a!ka kepenkleri 
kapatılan fınnlann kü.çük ka
pısından hamur ve sım sıcak ek
mek satıh11or. Bu işin sür'atle 
halledilmesini istivoruz. Gece 
varısı milşkülıitla aldıq,.mız bu 
hamu,. ekm.eiji soqutmak için bir 
saat bekledikten sonra karnımı
zı dovu.rabileceiiiz. Hiç voktan 
ü:ad edil~n bu buhrana niha11et 
ııerilmelidif' .> 

Sıtma ile mücadele 
(B~tarafı 1 inci sal/fada) 1 

Muayene olunan nüfus: ( 
Yurtta 1925 yılında muayene 

olunan nüfus sayu;ı 25. 716 dir. 
Mücadele doktorları bunlar ara
sında 9.275 kiı;iyi dalakli bul -
mu.şiardır. Muayene sabası ve 
muayene edilenler, yıldan yıla 
art~tır. Meı;ela 1930 da 1.438.044 
vatandaş muayene edilmiş, bu -
nun232,058 inde dalak görülmü.ş
tür. Bu rakam J.935 te 2.167.9911 
nüfusa ve 484, 714 dalaklıy a çrk
mıştır. 1939 da ise 2.675.441 nü -
fus üzerinde 694.512 dalaklı var. 
dır. 

Laboratuvar meselesi: 
Sıtma ımücadeles:inde en ehem

miyetli meselelerden birisini de 
Jllboratu.var mesaisi ~kil et _ 
ımektedir. Esasen mücadelede 
muvaffakiyet, işin il.im ve fennin 
dakik muavenetine terkedil~ -
sinden hasıl olmaktadır. 

Param Jı:lnln: 
Devlet mil<:aıdele teşkilatı. ~ 

le fakir haJln, SJtmanın başlıca 
i.liçlarından olan kinin ile teda
vi etmek için her zaman parasız 
kinin dağıt.mı.ştır. Yeşil renkte o
lan bu kinin kanında plazmodi 
bulunan ve sıtmaya musap ol -
dujtu anl~anlara verilmekte -
dir. 1925 te devletin dağıttığı kL 
nin 87 kil.o 54-0 gram, 1930 da 
2.846 kilo 585 gram, 1935 de 
6.216 kilo 591 ııramdır. 1939 da 
bu rakam ço4<. :rükaelrnistir. Sıt
ma mücadele teşkilatı fakir hal
ka bu yıl<!a 8.625 liko 411 gram 
kinin tevzi etmiştir. 

Kurutulan bataklıklar: 

Sıtmanın intişar vasıtala-
rından !başlıcası ve en mühimmi 
şüphesiz durgun sular, bataklık -
lardu. H.iikılmetirn!z, hastalığı 
kökünden kazunak Yolunda bu 
sa!hada da faaliyette bulunınu.ş -
tur. Sıtma mücadele rrunt.akala -
nnda her sene mütezayit bir şe.. 
kilde bataklık kunılıulmu,;tur, 

Hungisırıe inannwlı? 

A ziz ve kıymetli arkadaşım, 
Ahmet Şükrü Esmer, 

.Hangisine inanmalı?. başlığı 
altında yazdığı bir yazıda, hava 
muharebelerine ait İngiliz ve 
Alınan tebliğlerinde görülen 
büyük tezadı ileri sürerek bu 
tebliğlerden hangisine inanmak 
lazun geldiğini soruyor. Sonra 
şu üç sebebe istinat ederek İntıi
Iiz tebliğlerine inanmayı daha 
dohu bnluyor: 

1 - Hava muharebeleri İngi
liz milletinin gözü önünde yapıL 
makta olduğu için hakikat sakla
namaz; 

2 - İngilbı hiikfuneti, parli
mentonun daimt mürakabesi al
tındadır; 

3 - Sansüre rağmen İngilter .. 
de hür bir matbuat vardır; gaz&
teler icabında hükumeti tenkit 
etmektedirler . 

Biz, bnnlara başka sebepler de 
ilhe edebiliriz: 

a) Almanlar, şimdiye kadar, 
İngiliz donanmasını kamilen ve 
hatla bir kaç misli fazlasile de.. 
nizin dibine indirdikleri halde, 
İngilizler halii denize hakimdir
ler. Demek.ki Almanlar muvaf
fukiy~tlerini fazla şişir~ck iti
yadındadırlar. 

. hl. Alman tebliğleri İngilizle
rınkine nazaran çok daha müba
lagalıdır. Mesela, düşmanın 98 
tayyaresini düşürerek; biziın kL 
yıburuz yalnız 10 tayyaredir, di
~·orlar. Halbu ki muharebeler 
lnMliz suları ve adaları üzerin
de cereyan ettiği için, İngiliz 
hava defi bataryaları da müca
deleye iştirak etmektedirler. 
Bnnların müdahalesi A.lmanla -
nn zayiatını arttıracak mahiyet
tedir. 

c) Almanlar, kendi attıkları 
boınbalann her tarafı yakıp yık
tığını iddia ettikleri halde İngi_ 
Iiz bombalannın daiına ve daima 
tesirsiz kaldığını, zayiatın hafıf. 
hasaratın ehemmiyetsiz olduğu
nn söylüyorlar. İnsaf yahu, İn -
giliz bombaları da bir tek gün 
olsun, müessir olmuyor mu? 

d) İngilizler, Alman bombar
dımanlarının sebep olduğu zayi
at hakkında, bazı günler, ehem
miyetli rakamlar veriyorlar. 
Başvekil Çörçil, son nuUı::ıında, 
Ağustos ayı içinde, sivıl halktan 
1075 kişi öldüğünü, 1261 kişinin 
ağır yaralandığını, 800 evin ha
rap olduğunu söyledi. Buna mu.. 
kabil Alman tebliğleri, munta -
zaman ve istisnasız İngiliz bom.. 
bardımanlarının pek ehemmi
yetsiz zayiat ve hasaratından 
bahsediyorlar. Bitler de 1 bom
baya 1000 bomba ile mukabele 
ederim, tehdidinde bulnnuyor. 

Benim delillerimi de Şlikrü 
Eıımerinkikre il8ve ederseniz, 
her ikl tarafın tebliğleri için bir 
mıkdar propaganda pa• ı avır -
makin beraber, İngilizlerinkin~ 
daha fazla inanmak li'ıruıı geldi
ğini kabul edersiniz, sanırım. 

A. D. 

VEFAT 
Selinik Bankası Müdürü Fuat 

Lostar'm babası ve Üni"\·crsite 
Rektörü Cemil Bilse! ve avukat 
Haşim Rafet Hakorar'ın kayın
pederleri -.e Kadıköy Nil..ah l\le. 
muru Şükrü Fertoi:lunun en iştc
si, Temylı mahkemesinden mü~ 
telnıid: 

ASIM LOSTAR 
Kııdıköyünde Süreyya sine -

mnsı yanında Kalfaoğlu soka -
ğında 5 No. lu hanesinde kısa bir 
rahatsızlığı müteakip Çarşaın -
ba giinü vefat etmiştir. Cenaze -
zi bugiin saat 13 de hanesinden 
kaldırılarak cenaze namazı 
Osrwn ağa cam.iinden kılın -
ılıktan sonra t>sküdar da Şehit -
likte makberi mahsusasındo def
nedilecektirö Bak Rahmet Eyle-
ye. 

VEFAT 
Allıa:r -- llMan Berin re

lllcuı ..., Jo:rmoUI mıılıanir ar'kadaş-
lanmrsdan Fehmi Caııerln yal ldeol 
~an Zahide bir b°"-k se.ocdenbe
rl milpleli oldutu huial.ıktao tur
llılamı.Jarat evveıı..ı rece KAdıköyiı.ıı
deld evinde vef&t elmqt.ır. MerhD
me h1.7ırı, lıert- karşı iJ'lllii çook 
&even ve bii.lilıı maauilo mli,{lk bir 

kadındı. Baran Zahid••• Ula Tan
ndao n.lımet dileriz. 

Müteteklı:tr arkadatımu Fehmi Cr.
Del'e ve kederli alleslııe de randa. 
ias:iyUerlmW aıuıarıs. 

İngiliz hücumu 
(B~ tarafı 1 iTıci sayfada) 

!inde bomba iı;abetleri vaki ol
mu.ştur.. Berline yakın orman
lık mıntaka. grunevald ormanı 
da dahil old.uiiu halde ııece va
rısı bambardırnan cdilmistir. ln
ııiliz tavvarelerinin bu taarruz,. 
la takip ettiklel'i ııave ağaclar a
rasına saklanmış olan silfıh fab
rikalarını tahrip e1ıınektir. 
Diğer bir tayyare ıırupumuz 

Maııdebourg'da büvük bir petrol 
tasfivehanesini bo:ınbalamıstır. 
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VAKİT, .NAKİTTİR! ... 
5 porsiyonluk bir komprime ile (su ve ateşten gayrj hariçten hiçbir madde 
llive etme:Yi düştinmekgizin) 15 kuru~ mukabilinde 15 dakika gibi kısa bır 
umanda zengin ve iştihalı bir !'lofra h;ızır1ıyabilirııiniz. Maruf ve meıhur 
lokantalarımızda dahi bu derece netıs bir çorbayı her zaman bulan.azsınu. 

BQydlı; 7ardım ..., taydım aşikir olan çorbablt 9eb« ltomprimelerimlzin 
ııeııelerce nefaset ve tazclillni mutıaıauı ettıgine şahit olacaksuw: 

ÇAPAMARKA 
HEBCİHEJ[, BEZELYA, NOHVT vesair hububat sebze ve çorbalık 

komprimelerini kilerin.izde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edllmit s•r 11ot 
gibidir. Bilhassa dar ve sakıtık bir za· 
manda kıymeti daha çok tıakdlr edilir. 

Aileler ıçin oldutu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman ve 
her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallannızdan 50 eram ... 

hk bir komprimeyi 9,100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruşlar.i 

alabillrsjniz. 

BEŞixT"' : (JAPAMARK.A Tarihi tesisi: 1915 

ALDA NMAYINIZ! 
Yeni Postane yanında 23 numaradaki meşhur 

TA TLICI SI FILIBE BOPEK VE 
Hiç bir yere nakletmediği gibi hiçbir yerde de ;ubcsi yoktur. 

Nefiz ve leziz hakiki F'ilibe böı t•:< ve tatlısını yemek ist~rseniz. 
Yeni Postabane yanında 23 No. hı dükkanımıza te~rif ediniz. 

İ!it. Levazım Amirliğinden: 
Amirlik emrindeki asker! fırınlarda çalı::tırılmak üzere gösterecekleri 

kabiliyete gi\re 150 llA 200 kuruş yevıniye ile hamurkıir, pi;,irici, kesici ve 
kapakçı alınacaktır. Bu i~lerden anhtr san'atk3rların aşagıda yazılı vemıik

le birlikte Tophanede askeri fırm müdUrlüğüne müracaat etmeleri. 

İbraz edecekleri vesaik: 
Nüfus kağıdı. 

Hilsnühal vesika!fı. 

Aşı şahadetnamesi. 

Bonservis. (312) (8007) 

Artvin Asiiye Hukuk Hakimliğinden: 
Artvin vilayetinin Sırya nahi

yesine bağlı Zeytinlik köyüııden 
Mehmet oğlu Ahmet ve Mehmet 
oğlu Mehmet Çelik taraflarmdan 
müddeialeyh Artvinin Dere ma
hallesinde mukim Mehmet kızı 
Gülsüm ve Tortum maliyet tah
sildarı Ahmet ve Çankırı Ger -
mece istasyonu sabık memuru 
Mehmet oğlu Rüstem aleyhine 
ikame olunan gayrimenkul sa -
tış bedelinden mütevellit (425) 1 

lira alacak davasından dolayı 
mutideialeyhlerden Rüsteme il~
nen ve Ahmede usulen davetiye 
ve g:iyap kararı tebliğ edildiği hal
de mahkemeye gelmediklerinden 
gıyaplarında ve Gülsüm ile dava
cılar vekili Kemal Tanyelin yüz
lerinde yapılan açık duruşma so
nunda: 

Müddeialeyh Rüstem; Ahmet 
ve Yusuf taraflarından babaları 

müteveffa Mehmet ağadan inti • 
kal eden Zeytinlik köyünün Na. 
ğubar mevkiinde ~arki Elim • 
zimde,·e giden yol; cemıbu usta 
Osmanın ba~, Şimali Hacı oğlu

nun zevtinlilti; dere Ye hark; 
ı;arl:>i dere ıle çevrili (bağ, zey -
tinlik ile bes dönüm mıkdarında
ki mer'ayı) (425) lira mukabilin
de müddeil<'re satarnk bedelini 
aldıkları halde müddeiler na.mı • 

na tanu kaydi tesis olunmadığı 
davacılar canibinden ibraz olu • 
nan ve köy heyetiyle müddeia • 
levhlcr tarafından ziri imza ve 
mühürle musaddak ve hiliifı ha
kikat olduğu iddia ve ispat olun
mayan 10 Nisan 928 tarihli adi 
senet münderecatiyle sabit oldu
ğundan borçlu kanununun 61 ve 
kanunu medeninin 539 ve 440 
ıncı maddeleri mucibince haksız 
olarak iktisap olunan meblağı 
mez.kurda satıııdan sonra vefat 
ettiği anlaşılan rnüddeialeyhler
den Yusuiun terekesinden aldık. 
]arı hisse nazara alınarak yüz 
seksen sekizer lira seksen seki .• 
zer kuruşun Ahmet ve Rüstem -
den, kırk yedi lira yirmi dört 
kuruşun da Gül5Ümden tahsili -
ne; yüzde beş hesabiyle yirmi bir 
lira vekalet ücretl~ri ile bin do
kuz Yüz iki kuruş mesarifi mu -
hakeme ve 850 kuruş ilam har -
cından beşte birinin Gülsüm<len 
ve beşte ikisinin de Ahmet ve 
Rü,temden tahsiline kabili tem
yiz olmak üzere müddeialeyhler. 
den Rüstem ve Ahmedin gıyapla
rında Gülsürr. ile da\'acılar veki
Jinın vicahlarında verilen 5/7 / 
940 tarıhlı hüküm hüliısasının ı-

BOYOK TARiHİ ROMAN:~1 ~,._... .......... 

i SEKERPA E SULT 
. Yezan: M. SA. MI KARA YEL ,__ 

• 
Veziri.izamın kaılmı Sultan İb -
rahimın hal'wi istiyorlardı. 

Vahde Sultaü, el altından ule
mayı da k:şkırtmıştı. Orta ca • 
mıdc toplanan ihtilal heyeti, Sul
tan l\lc nmet camlinc nakle;ml.'j-
ti. . 

Dört yeniçeri ağası bir samur 
ve anber talebi yüzünden derhal 
harekete geçerek Sultan İhrahi
mı ve, \·eziriiızarnıru ortadan yok 
ctmiye kalkışmışlardı. 

Ağaların başı Kara Murat ağa 
idi. Padi.şahtan hemen herkes 
müştel<l idi. 

Altalann isyanına bütün çar
fi ve pazar esnafı da iştirak et • 
m.işti. Ahali de b irlik olınustu. 

• Yenicerı ortaları silahlanarak 
Sultan Mehmet camiı avlusunu 
doldurmuş, e.maf ve ahalı siliıhla
narak sokaklara d~üşler, bü
tün pazarlar ve d ükkiınlar ka -
panmıştı. 

Af(alar, ülemayı da camie ~
!ayarak şeyhülislamdan fetva al
m:şlardır. Veziriiizamın ve Def
terdarın başını istiyorlardı. 

Ai>alar ,aralarında ihtiyar, ken 
dinden gecmiş bir vezir olan 
Mehmet paşayı veziriazam nas • 
betm~lerdi. 

İsyanın erteoi l(iinu veziriiza
İ.syanın ertesi ı;ünü veziriazam 

Ah.met paşanın konağını, Defter
darın sarayını bru.an ağalar Ah • 

IKDAll 

lstanbul Kız Oğrctmen Okulu 
Satınalma Komisyonundan : 

Beher 
kilo 

tahmin llk 
Erz~kın cinsi 

Mua!ıim • 
kısmı 

Miktarı 

Pansi11on 
kısmı 
m.ikatrı bedeli teminatı Eksiltme şekli qün ve $aat -----

Ekmek 24000 2244 J0.75 21l,59 

Daitlıç eti 4444 525 58 
Kuzu eti 646 113 45 255,02 
Sığır eti 455 50 35 

20/IX/1940 cuma günü saat 
10,30 da ıu.:ık eksiltme 

20/IX/1940 cuma sıünü saat 
11 de acık eksiltme 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Toz seker 2550 380 36,50 
Ke!illle seker 1830 76 40 

Pirinç Bursa 1500 450 35 
Bulııur 173 40 13 
Nohut 235 liO 20 
Kuru fasulye çalı 965 130 2'I 
Kuru fasulye barbunya 400 30 18 
Y esil mercimek 250 40 23 
Kırmı:u mercımek 70 10 18 
Aşurelik bui!day 90 20 9 
Beyaz pe_ynir 400 80 45 
Kasar peyniri 300 45 75 

Un ekstra, ekstra 1445 108 15 
Pirinç unu 50 15 22 
Makarna irnıi.kli 415 90 28 
Şehriye muhtelif 190 40 28 
Nişasta 85 15 25 
trmık 80 30 20 
-~-~---~~~~~---------~· 
Ywımrta 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Sade yali 
Tere yağ 

Zeytin :vaii: 
Zeytin ta nesi 
Sabun 

Süt 
Kaseyoğurdu 
Silivrı yogurdu 
Kaymak 

Kavrulmuş fındık 
Çekirdeksiz üzüm 
Kuru incir 
Ceviz i::i 
Kuru kayısı çekirdeksiz 
Elma Anıasva 
Elma Gümüşhane 
Ayva 
Portakal Diirtvol 
Portakal Alanya 
Mandalinc Rize 

11196 1316 2 

650 adet 
425 > 

1570 
175 

1325 
425 

1135 

2501) 
3750 
1500 
100 

680 
740 
630 
420 
500 
660 
ııoo 
:l;;O 

4550 
400 

lnoo 

• 

80 adet 70 
70 • 150 

165 
60 

120 

220 
375 
300 
40 

100 
85 
80 
70 
70 
90 
80 
35 

645 
100 
200 

135 
145 

60 
30 
38 

14 
6 

20 
120 

58 
23 
20 
46 
96 
23 
ıe 
9 
3,5l 
4,50 
2 

137,36 

117.82 

37,50 

18,77 

94,01 

206,02 

lll,48 

86,72 

181,36 

20/IX/1940 cuma l(iinü saat 
11,30 da acık eksill.me 

20/IX/1940 cuma ııünü saat 
14 de açık eksiltme 

20/lX/1940 cuma ıtünü saM 
15 de açık eksiltme 

20/IX/1940 cuma ı;ünii saat 
15,30 da açık eksiltme 

20/IX/1940 cuıına ll:ÜnÜ saat 
16 da acık eksiltme 

20/IX/1940 cuma ı;ıünü saat 
16 da açık eksiltme 

24/IK/1940 salı günü saat 
10,30 da acık eksiltıme 

24/IX/1940 salı günü saat 
11 de acık eksiltme 

24/IX/1940 salı günü saat 
14 de açık eksiltmP 

~-----------------------------
Krinle maden kömürü 150 Ton 50 ton 1600 240 24/IX/1940 salı ııünü saat 

15 de açık eksiltme 
-~------~----~-------------~------ ---~ 
Manıral kömürü 
Odun Gürgen 
Odun meşe 

2000 kilo 
60 ceki 

00 
20 
10 

6 
380 
435 

24/IX/1940 salı günü saat 
15,30 dn acık eksiltme 

40 > 48,11 -------
Yao sc'bze 44 kalem 25133kilo 28501 adet ve 4508 demet 225,69 24/IX/1940 salı ı;ünü saat 

16 da acık eksiltme 
• 

1 - İstar>bul Kız öğretmen okulunun muallim ve pansiyon kısımlarının yukarıda miktar ve be
her kilo ve adet ve tahmin bedellerilc ilk teminatı ve eksiltme saatleri hizalarında vazılı yiyecek 
ve vakacaklar açık eksiltmive konmustur. 

2 - Eksiltme İstanbul BeyojUunda istiklal caddesinde Liseler Mulıascbecilii!inde toolanan ko
misvonda yapılacaktır. İsteklilerin ilk teminatlarını belli ıı:ün ve saatten evvel Liseler Muhasebeci
lilii veznesine yatırılarak teminat makbuzlarını ve 1940 senesine ait Ticaret Odası vesikalarile bir
likte komisvona ıreJ.meleri. 

3 - İsteklilerin şartnameyi okul idaresinden ııörüp oku;-abilccekleıi iliin olunur. (8240) 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 

HALiDE PIŞRİN BERABER 
G eylô.I cuma :rttnü akşamı Suadiye 
Şenyol Aile bahçesinde cAFACAN• 

Komedi - , 4 - perde 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
C114l1e .,. allaı..,.ı,e mil!ehım•ı 

Adres: Uabılll Catalotıu 
7oku'a lı:~estnde No. •~. Tel. !389t 

İmtiyaz Sahi!ıi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldıg• yer

SON TELGRAF Basımevi_ 

liın tarihinden itibaren on beş 
ı;ün içinde ikametgahı meçhul 
bulunan müddeialeyhlerden Rüs
tem taraf;ndan kanuni yollara 
müracaat etmediği takdirde hük 
mü mczkurun kat'iyyet kesbe -
deccği ilan olunur (28312) 

mat naşayı ve Defterdarı ele ge
çirerek kellelerini kesmişlerdi. 

Veziriazam Ahmet paşa, ni • 
hayet intizar ettıği iıkibete uğ -
ramıştı. 

Alunet paşa, yeniçeri ağası 
Murat ağaya yalvarıyordu : 

Ağam, benim sıünahı.m yıok.. 
Kıyma canıma!.. 

Kara Murat, elinde pala, göz-
1 !eri anadan doğma dışarı fırla

mıış bai(ırıvordu: 
- Bire mel'un'·· Bizde samur 

anber ne arar .. Biz harp ehlıviz 
kad n chlı değiliz.. · ·· 

Vezıri3zam~ arkasında entari 
başı kabak, valınayak divan o. 
dasının ortasına diz çökmüş ağ
lıvor ve sızlanıyordu: 

_ Ağam, Yallah samurdan, 
anberden hnberım yok. 

- Bire hain nasıl olmaz? .. Pa
dişahı deli divane eden sen de. 
/(il misin?. Riaya ve berayanın 
dükkanların yağma eden sen de
ki! mısin? .. 

Paşa, ağlıyarak: 

- Benim ne haddime. Bana e
mir veren padişah t ır. Ben de si
zin gibi bir emir kuluyum.. Kıy
ma canıma akam! .. 

Ziraat, Orman, Veteriner Fakül
telerine talebe alınıyor 

Ank11ra yüks•k ziraat enstitüsü rektörlügünden 
Yüksek Ziraat En~titi4ü orman, ziraat, veterıner :fakültclerınde tale

be kayıt ve kabuhıne 15 ağu:tos 1!::40 tarihinden itibaren başlanacak ve 30 
eyliıl 1940 &iınü ıikşamına kadar devam edecektir. 

l - Bu yıl kabul edilecek talebeler biyoloji, fizil:, kimya, cebır, türk

çe tuhrir ve yabancı dilden c.E'rans~ca, İngilizce, Almanca dillerden b1ri> 
bir scçiın imtihanına t1i.bi olncaklardır. 

2 - Seçim imtHwnı Ankara ve İatanbulda 1, 2, 3 teşrinievvel 940 gün
lerinde yapılacaktır. 

3 - Enstitümüz fakültelerine yazılmak lııtiyenler kayıt ve kabul 
şartlarım Enstitü rck:törh.ığti ile v~yet ziraat, orman, veteriner müdür
lüklerinden tedarik edebılirlC!I'. 

<l - Setim im~ihanı Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsünde yapıla -
eaktır. İstanbuida imtihanın olacağ'ı yer Ziraat, Orman, Vetcrüıer ı1'ildür
lüklcr!r.'." müracaat edilerek. öğrenilecektir. 

5 - Sıhhat raporu nümuncsi enstiti.i ve vil3yeUer Ziraat, Orman, Ve
tC':-iuı.:r rni.ıdi..irlüklerinden tedarik edilir. 

Başka rapor kcııOuı edilmez. 

Kara Muradın adamları paşa
n:n cnsesıne yapı~n11şlar emir 
beklıyorlardı. Kara Murat söyle
niyordu: 

- Bire bezirgan kıyafetli he. 
rif!. Bire rezil!. . Ümmeti Mu
hammed Girıt kaleleri ön ünde 
çarpışır can !eda ederler.. sen 
burada samur ve anber d üzer du
rursun? 

Ahmet paşanın af(l;ı.rnası, sız

lanması para etmedi. Kara Mu -
rat adamlarına emir vermişti: 

- Vurun köpeğin kafasını!. 
Bu emir üzerine paşanın kel

lesi uçmuştu. Lfı.şesinı sürükle -
yerek at meydanına götürmüş • 

' lerqi. 
Defterdar paşanın kellesi de 

at meydanına getirilmişti. Artık 
iş çığırıji:ından ~ıkrnıııtı. Ağalar 

önüne l(elini kesiyor ve 13.şesini 
at mevdaruna sürüklüvordu. 

Senelerden beri salahiyetsiz bir 
halde sarayın bir köşesine çekil
miş olan Mahpeyker Valide Sul
tan harekete gelmişti. Ağalar ve 
u lema ondan direktif ahyorlard.ı. 

(7169) <4492> 

Osmanlı tarihinde yeni bir de
vir başl:vordu. Arttk, .•ğalar sal
tanatı kurulmuştu. Ortada kım
senın kudret ve .kuveti kalına • 
mı~tı. 

Ağaların veziriazam yaptıkla
rı Mehmet paşa, bir pirifani idi. 
Bütün salahiyetler dört ağanın 
elinde idi. Nihayet, cemiyeti is. 
yaniyle padişahın hal' fetvasını 
Valide Sultana tebliğ ettiler. 

Ve, sehzade avcı Sultan Meh -
.medi yerine geçırmek içın terli • 
bat almasını bildırmi.şlerdi. 

Fakat, bütün bu ı;ürültüler i -
çinde Sultan İbrahim, odasında 
tepinerek bağırıyordu: 

- Kim l:>u heriller!.. Vurun 
kafalarını .. nerede Ahmet paşa!. 
çağırın ,gelsin .. 

Saray bendegıinı başlarına ge. 
leceğını bildrkleri k-in her biri 
bir tarafa kaçnuııtı. Yalnız Sul
tan İbrahim.in eınrile bütün ı;a • 

ray kapıları kapatıJmıııtı. 

{Arkan ııar) 

1-:nı.CLı 

iSTiKLAL LİSESi ~ 
MODORLOGONDEN : 

1 - İlk, orta •e lise kısımlarına 7a,ıh veya 7at&sıs kız Ye er· 
lı elı: talebe lıayd tna baolanm,.tor. 

Z - Eski talebe cy l fılün OD beşinci cimiınc kadar ırerel< melı

tupla, l'er ek mektebe b&rvurarak kaydını yenllemelld.lr. F.ski ta
Jebenln eylülün on beflnden senra yapacak l arı müracaat kab ul edil 
miyecettlr. 

~ - htiyeuJe r e mektebin kayıt şarf.lamu blldlren tarifname 
a:önder lllr.. Adres: Şehsadeb .. ı Polis ilan.kolu an.ası . Telefon: ız53 

· istan~ul levazım ·Amirliği Satı~alma Komisyonu ilanları 
On bin &ek.iz yüz çilt terlik alına

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 10/9/940 
s•lı günü saat ı:;. de Tophanede ist. 
Lv. Amirliği Suo.n alına komi51onun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli yir

mi yecll bin lira ilk: teminatı 2025 li
radır. Nümunesi komisyonda görü
lür. İsteklilerin kanun! vesikalarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(322) .8079> 

* 5::S kilo 3/H kendir iplijii 
34,000 metre sitil ipi. 
50,000 adet yarım yuvarlak halka. 

150,000 adet alüminyum kapsol 
Yukarıda yazılı dört kalem mal

zeme 9/9/94-0 pazartesi gUnü saat 
15 de Tophanede Lv. Amirli(Cı satın 
alma komisyonunda pazarlıkla satın 
ahnacaktır. Hepsinin tahmin bedeU 
6212 lira ilk teminab 505 !ıra 90 ku
ruştur. Nümuneleri komi:.yonda gö
rülür. İsteklilerin belli saatte komis-
yona gelmeleri. c326> •8147> 

Adet 

218 Soba borusu 
53 Dirsek 
20 Soba tahtası 
12 Ateş küreği 

22 ~Iaşa 

12 Möngal 

* 

Yukarıda yaz.ılı soba malzC'mesl 
pazarlıkla 9/9/940 pazartesi gunu 
saat 14,30 da T!>phanede Lv Amirliği 
satın alma komisyonunda satın alı

nacaktır. İsteklilerin nilmunelerUe 
beraber belli saatte komisyona ıeı-

n~eleri. (324) ·6145> 

* Kırk beş bin adet tüylü dcd (pös-
teki) nlınac.:aklır. Pazarlıkla eksilt
mesi ı 0/9/940 salı günü saat J 5.30 
da Tophanede Lv. AmirJiJ!i satın al
nıa kcımi~:yonunda yapılacaktır. Tah- I 
min bedeli doksan bin lira ilk te
minatı 5750 liradır. Nümunesi ko
mi~yoncla görülür. İsteklilerin kanu-
ni vesikalarile be11i ~aatte komisyo-
na ge>lıneleri. 

10,'.!50 metre 140 santim enlııde 

tevhid sen1erHği şiltelik bez alına

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 11/9/940 
çarşamba günü saat 15,30 da Top
hanede Lv. Amirli~i satın ahna ko
misyonunda yapJlacaktır. Tnhmin 
bedeli 13,837 !ıra 50 kurua ilk te-

minatı 1037 Ura 81 kuruştur. Nti 
nesj komisyonda görülür. İste 

rin belli saatte komisyona gelme 
ri. (934 - 8278) ... 

9000 adet tevhjd sen1eri 
alınacaktır. Pazarlık.la eksiltm 
13/9/940 cuma günü saat ı 4,30 
Tophanede Lv. Aınirliği satın 

ma konlisyonunda yapılacaktır. 

min bedeli 36,000 lira ilk temi 
2700 liradır. Nümunesi komisyo 
görWür. İbleklilerin kanuni ves· 
larile belli saatte komisyona gelı 
!eri. (932 - 8276) ... 

3000 adet tevhid semeri iskel 
alınacaktır. PazarlJkJa eksiltm 
11/9/!J-:&O t;ar~an1ba günü saat 16 
Tophanede Lv. Amirliği satın a 
komisyonunda yapılacaktır. Tahı 

bedeli 12 bin lira ilk teminatı 9 
liradır. Nümun~i Ko. da gürül· 
İ.stcklilerin kanuni vesikalarlle b 
li saatte Ko. na gelmeleri. 

(936 - 8280 

500 ton bulgurluk buğday ;.ılın 

cakhr. Pazarlıkla eksiltmesi 12/9/ 
per1:-n1bc gunü s:.ıat 15 de Topra 
nede ist. Lv. Anıırlıg ::ıt:n alnıd k 
miryonund<l yapıl:ıc·Jklır. Tahrıı 
bedeli 3'i,5GO J'ra ilk teminatı 28 
lira 50 kuruştur. Şartnarne~i ko 
misyonda gOrülüt·. İştcklilerin k ln 
nt vcsikalarl.le betli saalte kornJ~y 
na gelmeleri. (931 - 8215) 

* 100 ton yumuşak buğday alına 

caktır. Pazarlıkla ek:-siltmes.i 12/9/ 
perşembe gü.nü .ı;aat 14,30 da Tı.:ıp 

hanede i.,t. Lv. AmirJigı s[ıtın alı 
komisyonund3 yapılncaktrr. Tahm 
bedeli 47,GOO lira ilk temın.:ıt.ı .,5 
Hradır. Şurtnaınesl komü;yondd g"" 
rüiür. İstcklilerjn konunt Vl'Sikal 
rile belli saatte konl.isyona gc>ln 

leri. (933 - 8277) 

* ?00 ton sert mahlfıt buğday alı 

nacaktır. Pazarlıkla eksiJtn1e~i 12/9 
940 perşembe tünü saat 14 ~O d 
Tophanede İst. Lv. Amirliğı Süt.in a 
ma komi!o\yonunda yapıhıcak hr T 
mm. bedeli 47,600 lira a:ik tc a1ın:1 
3570 liradır Şartnamesi komısyon 

da görülür. isteklilerin kaour..ı v 
sikalarile belli saatte koın.ısyon;:ı ge 
meleri. (935 _ 8279) 

r ir?:! YENİ KOLEJ Nehari 
Kı;ı 

iLK-ORTA· L iSE 
Taksimde Sıraselvllerde YENi AÇILOl. 

Müdürü · Eski Şiş!ı Terakkı Direktörii M. Ali Haşmet Kırca. 
Hususiv~tleri: YABANCI DİLLER ÖGREI'İMİNE gcruş 

mikyasta ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcutla teşkil 
ederek talebesinin calısma ve inkisalı, sıhhat ve inzıbatı ile 
yakından aliıkadar olmaktır. Mektebin denize nazır kalörifcr
li teneffüshane ve jınınasti.khanesi vardır. Her ııün s2at (9 
ile 18) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. Tı:lefon. 41159 

Beykoz Tümen Satınalma Komisyonundan 
1 - Cins, miktar ilk teminatları hiz.a.larında yazılı yiyet.·ek ve- y. kaeaJ 

mnddclerınln açık eksiltmesı 11/9/940 r;arşamba günü saat cı0.30> cJ;J Bey 
koz halk parti binasında tümen satın alma komi~yonunda y;ıpılacaktır 
Evsaiları He teslim mahalleri pazarlıktan evvel komisyonda okunabilir, 

2 - İsteklilerin mezkür gün ve saatte komisyona gelmeleri. (811 
cın~ı Mlkı.arı İlk ıc. G ü.n ve tarihi ~a.ati 

937 mahsulü 2 Ne. 
zeytin tanesi 
Kırmızı biber 
Gozyağı 

Seylan marka ı;ay 

7500 
1000 
9500 

300 

146 • 
30 

178 
115 

11/9.1940 tarşamba 
> > 
> > 

• > 

J0,30 
> 

• 
> 

Devlet Deniz yollan U. Mü~Urlüğünden 
Yürükali plaj seferlerinin tatili 

Yürii)<alide vapurum uzun Yanaıllilı dobalarm ballı olduğu aho;:ıp ,. 
kele evvelk.i günkü lodos fırtına~ındaQ parçalanmıştır. Bu yüıden \ t.! esa 
sen m evsim aonu olmak iUbarüe Yü rükali pl~j seferleri tatil olunmuş-

tur. (823') 

* 
Mersin • lskcnderon yolu şilep seferleri 
~Dumlupınar) vapuru 9 eylül 940 pazartesi &ünü 

kf"Ciden ıilep postası olarak ?-lenin ~- lskendcrun yoJuôa 
ve dönuşte yükü olan iskeleleı·e uğrıyacakbr. 

saat 18 de Sir
ka!kaC'akUr. G4dıı 

(8167) 

İstanbul Cumhuriyet müddeiumumiliğinden 
İstanbul ~ ve tevkil evi ihtiyacı için muhammen bedellc. ı 2582 

Ura 50 ku~ ve muvakkat teminaUarı 193 lira 69 kuruş olan 500 k :u ,sa ... 
de yağı, 2000 kilo fasulye, 2000 kilo nohut, 4.000 kilo pirinç ile yine mu
hammen bedeli 1650 lira ve n:u.ıvakkat teminah 123 lira 75 kuruş ohın 

3750 kilo da!lıç eti açık eksiltmiye konulınu.ıur. 
Et.ın eksiltmesi 12/9/9t0 perşembe &ünü saat ıo da eı-zakın eksilt

mesi de ap:ı...i ıftnde saat 14 de Sirkecjde Adliye Jevaz.ım dairesinde yapı· 
la-. 

istekliler şartnamelerini tatil günlerinden nuıada her gün nlt.'sai saat,.. 
lorri içinde meıdtGr dairem.,de &ö~ebitirler. ('Tlll6) 


