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vaplıı.rmma beraber bize göndenıcekolnl1'. 

Yıl: 1-Sayı: 47 

Nafia Cephesinde Türk _ Japon Ticaret Musevilerin Türkçe 
Nasıl Çalışılıyor? Müzakeresine Ba landı Konuşma Karan 

General Ali Fuat Cebesoy diyor ki: "Bugünkü Türk Ş Dün, Dini Bayram Münasebetiyle 
nıühendisi, ıssız bir yerde oturup müşküıatıa csarpış- Müzakereler Sonunda Yeni Bir Ticaret Sinagonlarda Toplanan 
nıayı bir bela değil nimet sayan bir insandır... Musevilere Bir Beyanname Okundu 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN Anlaşması Esasları Tesbit ~ Dün MU8evllerin en büyük bay

ram günleri idi. Sinagonlarda ibadet 
için toplanan Müsevtlere Türk kül
türü yardım birliğinin bir beyanna-

vazife değil borç olduğu tebti.?'i\Z et
tirilmektedir. TUrk kWtUrü birliğı A· 
zuından bir zat bize dedi ki: 

Yepyeni bir istikbal kurmak 

bin .için açtığımız büyük har· 
t.i;-e~~fıa cephesinde ferahlı, em· 
r· 1• verimli bir ha.va buldum. 
"•ne l - b ,., .

1 
ra Ali Fuat Cebesoy, u 

ftkıı ed.e tam yerindedir. Muvaf· 

)·• Yetın baş sırrı emniyete da
nır b· 1 du- ır mekanizma kurmak o • 

l\" Kı.ınu pek iyi kavramıttır. Ge
~i ra~ Ali F uadın tuttuğu yol, her 
ha~ •tına en kıdemliyi vey_!l en 
l•I ır~ıyı değil, en anlayıflıyı, en 
)'i.i lf •nı. getirmek ve ona yüzde 
Pılt ernnıyet göstermektir9 ti ya
ı.., "\tayinde isabet olmadığını 
G~ e iÖsterinceye kadar ••• 

naı; · AH Fuat, ilk a~ım olar'.'1< 
tir M'."U•tctarını pek ıyi ıeçmıı· 
••k· UstC§ar B. Hüsnü Korte!, 
ltı 1 anladığımız mB.nada. dar bir 
'•kl?ıur kafıuı taıımaktan çok u· 
.,,/"· Memleketin en büyük hu· 
rıı ı teıebbüsü olan Sıvas • Erzu· 
fi·İ i~oaat grupunu uzun müddet 
r~~rı ~dare etmittir. K&ğıt üze
nı elu •un'\ aleme dalıp gitme· 
t eyı, canlı ihtiyaç ve meselelerle 
•ırı • ., h . b" .. Yal rnu afaza etmeyı, ır lfl 
h nıı bir tek vaziyeden değil, 
fer laviyeden görmenin devle-
•n de h f . &:ı..ı ı alkın da men aatıne u~-
nı n olduğunu pek iyi bilir. Daı· 
k ' •erin ve aakin bir kafa ile, fa· 
ıiİ~ membaı zengin bir ideal ate· 

Ç&)ıtır. 

YolJl;,fia V elı:ilinm ıeçtiiii diier 
1.ı··d•tlar da ayni nevidendir. 
lı&t~r B. Hüsnü bana dedi ki: 

d.,';j: llc zamanlarda Vekilin baş 
<ı d 1• MühendUı Mektebiydi. Ai· 
l.ın· • baıka laf yoktu. Nihayet 
•d ııhendis Mektebini en ıyi idare 
bek'°1' adamı aradı, b~du: Onun 
old 1:nen iti batannaga ıktıdarı 
d uııunu da gördü. O zaman· 
ki'~cri Mühendia Mektebi, ~e· 
tıı ıçın, bir düıünce ve endııe 
•vzııu olmaktan çtkmııtır. 

n Gl. Ali Fuat, etrafında bulu· 
lı •n c;.lıtma arkadaılanndan bq· 
h Yl?a\ı: en uzaktaki kontrol mü· 
y e~disine kadar bütün nafia he· 
be halr.lı:mda itimat ve ıevgı 

ealiyor. Bana dedi ki: 

ı.ı.~- On aeııe evvel miitebit· 
!ilik beraber memlekette 90 ki· 
il .. bir miibenclia heyeti vardı. 
d~ elimivle bulunan mübeıı· 
eti: lnavveti 1800 kifidir. Müben· 

~ektebinin aldığı tekle ıı:öre 
~filet içinde ihtiyacımız ka
:" rııiilıendia yetifebiJecektir, 
~ tebircilik, bazı makine 
içiı, ". ~i ebiiimiz olan abalar 
k h '!' ecnebi mühendis bulduk· 
lıu ~etimize alıyoruz. Bııaün· 
~ dunya vaziyetine ıröre barice 
ı.,.._ •dam ibtiyaçlanmızı İyi tart· 
~ tenıin etmek nıiimkün oldu· 

~u ırözönünde tutuyoruz ve 
'""'itan istifade ediyoruz. 
b ~ sekiz aene evvel Tıirk mü
ı,ij'dıa!~ en basit itleri yapa
d "Ocefi lıaldonda içimizde tereci· 
ı~rdL Gözümüz hep dıpnnın 
~ Yardımıncla idi. Bu on ..,. 
L . l4ltıe içinde Türk mühendia;d Yalnız normal itleri büyük öl· 
o.yı' batumakla kahnanıı§br • 
dır e. itler meydana çıbnnıtlar· 
heo, ~ en ileri memleketlerin mü· 
kıy dıa ~•yeti, hesabına muvaffa· 
r,:_ et dıye kaydedebilir. Me.eli, 
ti;, <llrııın hattında tabiatin en çe
fel~elleriJe çarpıpnak lazım 
ı. "'."'ftir. Tiirlı: mühendialiji, be· 
ltı~llandıiı vasıtalara niabetle 
\er eket hesabına teknik zafer
le.; ı..,,.;;mıfbr, Türk mübendia
•tn.j. beton köprü yapmak saba
' Yeni bir çığır açtı denecek 

I>" ileri ıritmiflen:lir. 
~l'ıll"" her birimiz için pye! 
lltteo;°~•tin en rahat mamureaı 
,.,.. ile arayıp bulmak ve u· 
tı. 1 eıtıekle keyfimize bakmak· 

llUfiin .. .. . 
'ıtrı Jı• oy\e muhendıaler lanı· 
""" 

1 uzak, ıasız bir yerde ya
Yı h' >'ı ve ınüıkülitla çarplfm&· 
Ilı~ beli deiiJ, bir nimet say. 
~tla ll'\ar, Karıılaftıklan müt· 
ı.;. . Çarpııınayı bir beli deiiJ, 
~t saymaktadırlar. K1U11· 
teıı ınüıkülit, bu kafada 
felJıç ınilhendiılerimize muhiti 
ı. ... ~~· kendi kabiliyetini, 
İt ~ ınilli ideal ve iman atetini 
...._1 ı.. ~"da denett>dı: için mükem-

,,. fı....,.t ,,;ı.; ııörünrnektedir. 

Bir taraftan fİmendiferJerimiz. 
le uirafnıakta devam ederken, 
ilk bq yıllık su proıınumnı da 
tamamlamak üzereyiz. Bundan 
sonra karıımızda uğratılacak İf 
olarak bütün bir yol davası, elek
trik di.vuı, .u itlerinin ikinci bir 
ı>roıırıunı bulunacaktır." 

Ve Muallak Meseleler Halledilecek c Türkçe konıı,mamanın Türk 

Muhterem Vekil, bana, nafia 
itlerine dair kucak dolusu, kitap 
ve risale verdi. Bunların üzerin .. 
de günlerce uğraşmağa değer. 
Fakat gazete hacminin darlığı ve 
mevzuların çokluğu do\ay11ile 
bugün yalnız en umumi birkaç 
rakam zikretmekle iktifa edece· 
ğim. 

On sekiz senede yapılan n;..{ia 
itlerinin özü ıunlar\:hr: 

İngiliz Kabinesinde 
Değişiklikler Yapıldı 

Chamberlain 
Kabineden 

Çekildi 
Maliye ve Mesai Nazırları 
Harp Kabinesine Alınıyor 

Şimendifer sabuı: 1 92 4 den 
19 39 senesine kadar <>lan on bet 
sene içinde hiçbir ecnebi istikra
zıı ihtiyaç duyma.<lG.tt ancak 
iptidaları bir, iki ecnebi müteah· l 

hit kullanmak suretile 3 18? kılo· 
metre yeni şimendifer yaptık ve 
bu uğurda 386,500,000 Türk li· 
rası aarfettik. Bu arada. hepsi 
yetmiş yedi küsur kilometre uzun .. 
\uğunda 376 tünel vardır. 

Yol tebekemiz: Cürnhuriyet 
devri imparatorluktan 1 3,885 
kilometre fOSC ile 4,450 kilomet· 
re toprak yol mirae almıotır. Bun
ların da çoğu iyi bir halde olmak· 
tan uzaktı. Bugün memleket, yol 
divasına henüz esash surette sa
rılmıt olmamakla beraber 1 9 38 
seneıi sonunda mevcut yollar, 
9 709 kilometre muntazam şose. 
68 1 6 kilometre ti.mire muhtaç 
ıose. 4 5 2 1 kilometre aınai imala
tı y.:pılmış toprak teoviye, 8820 

(Devamı: Sa. • SU. S te) 

Cin MU m es s i ı i 
Memleketimizden 

Ayrılıyor 

Çinlilerin, Türk 
Milletine Minnettar

lığını Bildiriyor 

Mümessil Dekyen Tounır 

Çinin Ankara mümessili B. Dek.i
yen Toungun memleketinin cenubi 
Afrika birliği se!lrllğlne geçtiğini ve 
yakmda Ank&radan ayrılacağını t;e.. 

essürle duyduk. Çin mümessili, gaze
temizde birkaç gün evvel çıkan çok 
dikkate değer beyanatile Çin iatlkltl 
mücsdeleolnin bugllnkU vaziyetini 
aydınlatmı,tı. 

Çin milmeseili, gazetemize Yazdığı 
bit" mektupta diyor ki: 

«Memleketinizden ayrılmazdan ev
vel, k&leminlzi dalma Çin millt dava
sının lehine kullandığınızdan dolayı 
size ~ekkUr etmek istiyorum. üç 
senedir yalnız kendi varltğı namına 
değil, bütün insanlığa ait davalar 
nAmına mücadele halinde bulur.an 
Çin milleti, astı Türk milletine cid
den minnettardır. Çünkü Türkler, Çi 
nin mukaddes milll davasını herkel!
ten tyı anlamışlar ve benimsemişler~ 
dir. TUrkiye, bu anlayıfh hareketile 
Çin milletinin kalbini kazanmıştır. 
Zaten bUtUn insanlığın emniyetsiz
lik ve tecavüz fikrine kar'ı vaziyet 
almasını temin hususunda da Türki
ye daima Hk safta yürümüştür.> 

Ü<: seneden~ri bir kat daha sev
diğim memleketinizden bUyU)< bır te· 
essllı·le ayrılıyorum.> 

Kabineden Çekılen ~lıamberlain 

Londra, S (A.A.) - Reuter: ııe.
men blldlrlldlğlne göre, Chamberlaln, 
Churchill kablneolnde B114vekAlet 
Lortluğwıdan lotlfa etmlftlr. Kral, 
Cluunberlaln'm lotlfaınnı kabul ey· 
lemlştır. 

ChW'M..UJ, maliye Nu.ırı B. K..ln,... 
ley Wood'u ve MMal Nazın Er&Mt 
Bevın•ı harp kablnmlne girmlye da· 
vet e;rlemlftlr. 

Londra, 3 (A.A.) - Reuter: Baş· 
vekA.let tarafından bu sabah n~redi
Ien bir teblfğ, Churchill kabineatnde 
bazı makamla.rda değişiklikler yapıl
mış olduğunu bildirmiştir. 

. Değişildikler, 9u suretle hüllaa o
! lunabUir: 

Sabık ~vekil Neville Chamber
lain, ~vekA.Iet Lortluğundan i!ıtifa 

etmi' ve yerine. 'imdiye kadar dahi
li emniyet nazırı bulunan Sir John 
Anderson tayin olunmuttur. İLfe Na
zın Herbert Morrtaon, dahil! emni
yet nazırlığına getirilmiştir. 

1 

Tediyat kontrolörü Vikent Cran· 
borne, Vikont Caldocote'un yerine 

1 

Dominyonlar Na;ın olmuıJtur. Vi
kont Caldecote ise, istifa etmt, olan 
Lord Hewart'm yerine hAkim.ler he
yeti ııefl Lortıuğuna getirllmlftlr. 

Yeni iaşe nazrrı, şimdiye kadar 
ticaret nazırı olan Andrew Duncan
dır. Onun yerine ticaret naztrlıfuıa 
da yüzbatı Oliver Lyttelton tayin 
olunmu,tur. 

Nakliye nazrn Sir John Relth, Na
fia ve in,aat n&Zll"ltğına getirllmt,. 

(Devamı: Sa. 4, SU. 1 de) 

Sovyet Büyük Elçisi 
itimatnamesini 

Milli Sef e Verdi 
Ankara, S ( A.A.) - Sovyetıor 

Bfrllğl tarııtmdan Ankara BU 
Elçlllğlno ta).in edilmiş olan eJ<o&. 
lan• Vlnogrado! busfin oaat 16 da 
ma.haus merulmle Çankaya köş.
kbne giderek Re-lslcümhur temet 
tnöuti ta.rafından kabul buyrul
muş ve ttlmat mektubunu tak· 
dlm etmlttlr. H&rtclye Vekili 
Şükrü Saraçotlu kabulde bKır 

bulunmuttur. 
El<Mlho Vlnogradof Çaalıaya 

kö,künde, &ellrken ve cldf'lırken 

ukerl bir mlifreu tarabadau ae
llmlaanu9trr . 

Gümrüklerdeki Mallar ve Bu 
Japon Mensucat Maddeleri 

Meyanda 
Çıkarılacak 

Ankara, 3 (Telefonla) 
Hükumetimizle Japon hükumeti 
arasında mübadelenin arttırılma
sı ve muhtelif oebeplerle muallak
ta kalmıt ticari meeelelerin halli 
kararlatmış ve bunu temin için 
Japon delegelerile delegelerimiz 
arasında Hariciye V eklletinde 
müzakerelere batlanmı§tır. Mü· 
zakerelerin sonunda yeni bir ti· 
ca.ret anlatmasının eaaıları teebit 
edilecektir. 

Gümriiklerdeki Mallar T ..bit 
Ediliyor 

Ankara, 3 (Telefonla) 
Kon§imentoları bulunmadığı iç.in 

gümrüklerden çekilemiyen veya 
herhangi bir oebep\e gümrükler· 
den çtkarılamıyan mallar hakkın· 
da Ticaret Vekaleti tarafından 
hazırlanan talimatnamenin tatbi
kı hazırlıklarına baılanmıştır. Ve
kalet ilk it olarak gümrük ve Ji. 
man antrepolarında bulunan bu 
kabil malları teobit etmeğe baıla
mııtır. 

Bunlar meyanında bilhassa mü 
hirf1 miktarda Japon menteli 
mensucat maddeleri vardır. 

Mali müeucseler ve Bankalar. 
ellerinde bulunan ve çekilmit 

(Devamı: Sa. 4, Sil. 1 de) 

mesl okunmu,tur. 
Beyanname şu suretle başl&makta

dır: 

<t.Bugiln Cenabıhak huzurunda kalb 
1tflığı ile mukaddes Slnagonlarda 
dua ederken tekmil dünya sakinleri 
için sulh ve 88.lAh, refah ve saadet 
yılı olmasını niyaz ediyoruz. 

Necip TUrk karde.ı,lerimize, mU
beccel Ytice Ctimhuriyet hükQ.meti· 
mize, bizi fevkalAde pMerane şef -
katlarile idare eden saygılar değer 

Cümhurreisimiz İsmet İnönü ve bi
ltınıum mesai arkad~lan olan muh
terem zatlara cemaat idare heyetleri· 
le mensupları ve birıtk lza.Jannın u· 
zun ömürlere mazhar olmalarını te· 
menni edem.-. 

Beyannamede bilhaMa Musevtlerin 
tUrkçe konufmaları lüzumuna işaret 
edilmekte ve hatta. dınt merulmde 
dahi türkçe kullanllmumm yalnız 

\.'&ta.ndaşlarımızı rencide etmekte ol· 
duğunu biliyoruz. Bu lüzumu çok f'Y

vel ta.kdir ettiğimiz için on Etenedcn· 
t>E-ri bunu temine çalı.oryoruz. 

Bu maksatla birlik a.u.J.arma kon
feraruslar veriyor ve her vel'lile ite bu
na ehemmiyetle dikkat nazarlarını 

çekiyor. 
And içmf' meselesint" ~elince: 

cTürk kilittir birlift mensupları bu 
andı birliği tesis ettikleri zaman iç· 
miflerdir. Ve birliğe dahil cıtan her 
Aza da türkçe konu~mak için and i
çer.:> 

Türk Mu~evt vatanda.şlarm türkçe 
konuşmaları lüzumuna muhtelif ve
silelerle işaret edilmişti. Bir mUddet
tenberl de Musevilerin bunu filtyat 
sahasına intikal ettirdiklerini g1irer•k 
hA.z duyuyorduk bu hareketin Muu
vtler arasmda sUr'atle yayılacağını 

Umlt ediyoruz. 

Sovyetler Alman 
Hududuna Asker 
Tahşit Ettiler 

Amsterdam,Ostand, Balkan Oyunları 
Ha~burg, Roterdam yarın Başlıgacak 
Yıne Bombalandı 

Ormanlara Makineli 
CüzütamlarŞehirlere 

Tanklar Yığıldı 
Londra, 3 (A.A.) - Londrada, Po

lonya. iltlhbarat Ajansmm aldığı ha.· 

berlere göre, Bükre9'e gelen muha.
cirler, Polonya'da Alm&n .. Sovyet 
hududunu tefkil eden Bu# ve San 
ırmakları boyunca Sovyet kltalan

nın kUtle h~llnde tah9it odllmif ol· 
duğunu teyit etmektedirler. 

Bu muhacirler, Ka.rpatıa.raıtı RU .. 
teny .. ı hududu boyunca ds., şimdi 
buna müf&blh bir aaker tabfidatı 
baf!am1' olduğunu lllve etmektedir· 
!er. Burada, kuvvetli makineli cllzll· 
tamlar, ormanlaroa glılendirilmlş bu 
lunmaktadır. Karpatlard& bir Polon· 
ya •u "'hrl olan Worochta, tanklarla 

İngiliz Tayyareleri 
Fena Havada 

Taarruz Ettiler 
Londra, 3 (A.A.) - Hava 

Nezaretinden bugün öğleden son
ra tebliğ edilmiıtir: 

Keoif bulutlar ve fena rüyet I 
ıartları İ n & i 1 i z hava kuv• 
vetlerinin dün geceki harekatına 
halel vermiıtir. Bununla beraber 1 

filolar Almanyada ve Almanya· 
nın itgali altı!!daki arazide kilin 
askeri hedeflere taarruzlarına de
vam etmitlerdir. Taarruza uğra· 
yan hedefler arasında Stettin, 
Hamburg ve Bottrop' da petrol 
teoiaatile, Es.endeki Krupp fahri· 
ka11, Kolonyada marp.ndiz garı, 

(Devamı: Sa. '· SU. 2 do) 
ve mot!Srlü kıtalarla doludur. Muba· ============== 
ctrlerin aynca. teyit ettiğine göre, bir 
çok Sovyet motörlll krtaları, Kovno 
ve Wolhynia'ya gönderilmekte ve bu
radaki Sovyet - Alman hududu bo
yunca tah9it ec!Umektedlr. 

Moskovadan Bükref'e gelen bita
raf zevat, Alman tehlikesi hakkm
daki propagandanın Sovyetıer Birli· 
tinde fazlal .. m1' bulunduğunu teyit 
eylemektedir. Söylenditlne göre, Sov· 
yeller Birliğinin AJmanyaya gönder· 
dlğl efY& miktarı azalmıttır. 

Japon Genel Kurmay 
Reisi istifa Etti 

Tokyo, 3 (A.A.) - Ordu Ge· 
nel Kurmay Reiıi Prens Kanin, 
istifa etmittir. Yerine aabık harbi. 
ye nazırı ve Şimali Çin deki J a
pon orduları batkumandanı Ge· 
neral Lugiyana tayin edi\miftir. 

~-
Zanaretlere UJDWıJız 1 

Yedek malzeme kıtlıiiında.n 
dolayı tramvay servisleri aey .. 
rekleıtiıildi. Büobütün kaldırıl· 
mıt bqka memleketleri ııörür
ken buna ıükretmeliyiz. 

lstanbul tehri zaten umumi 
nakliyat bakımından güç tat· 
min edilir, dağınık bir §C:hirdir. 
Üotelik bir de bu ıervieler aza· 
lınca nakliyatın sekteye deği\
ıe bile teahhura uiramaaı ta
biidir. 

Halbuki. mektepler, kalem· 
\er, hulasa meoai batlangıçları 
sabit saatlere bağlı yerlere gi
denler fU yukarıda eöy\ediğim 
oebepten dolayı gecikince ya 
mektebe alınmıyor, ya kıotul· 
yövme uiruyor, ya azarlanıyor. 

lzal .. i halkın elinde olmı· 
van engeller yÜzünden kim
;eyi sıkııtırmıya hakkımız yok· 
t .. r. Normal zamanlarda güç 
tatbik edilen bu zoraki 11kıyı 
bugünkü zar11retlere uydurma
lıyız. 

Askeri Vaziyet 

• 
Yazan: Emekli A!bl,y 

Mecit SAKMAR 
Büytlk Brltanya aduma karşı 

.ıtJndU.Un yapdan hava hücnınla
rmda en ziyade dikkati celbeden 
nokta, İngiliz av müdafa.aamm 
göoterdlğl maharet ve muvalf&kı· 
yettir. 

Av tayyarelerUe müdafaanın 

tanzl.mJ, sevk ve ldareAl esasen 
çok güç olan bir l9tlr. GUçlllk, av 
fllolanru, bombardıman fllolan
nıo k&J"fIAma vaktinde çıkarabil .. 
mekten baflar. Bu tesadüf bllo 
ba.tJlı bafına av muharebesinde bir 
mnvatfakıyflt oayılır. 

Av tayyareleri, haddi zatında 

kör ve uğır oldnklarmdan, bun· 
larm bombardonanlara t.evecctthti. 
yerden idare olunur. Büyük Brl· 
tanya Adaamm coğrafi vaziyeti 
hüournlarm zamanında haber a
lmmaaıua da müsait detıJdir. 

Hllcum Usleri Almanların elin· 
do bulundufondan bücwnJarı lıte
~ri umanda, ı.tııuımette, yilk· 
seklikte yapmak lmkimna malll<
ttrler. 

Alınanlar, flmdlyo kadar tatbik 
ettikleri birçok tecrübe, ve bütün 
ceht ve gayretlerine rağmen İn· 
glliz av müdafaa .ıotemlnl tatırt
mak, ve onu pfll avlamak imkA· 
nmı bir türlü elde ede:rıomlflerdlr. 

tnsııız gece hUouııılan tııe, ı.tı. 
la tehllkeol henüz clddil.,...ıyo 

başlamadan evvelkJ devrede ya,... 
pı)m&kta olan hlicumlarc!ald h6-
deller üuırine de alrayet etmıye 
baflamı9tıı'. 

A1rlka copb08inde: İtalyanla • 
rın Sldl - Bara.ol ve daha cenuP"" 
tald kara \'ahuı gerlBlnde Ueri 
bir t18 tanzim f'tmekte fllmala.n 
ve Hortum, Port Sudan tıtlka

metl•rl içinde Kaaavada kuvvet· 
lerlnin topl•nm••ı. Mısır .eterine 
b•tlamerAan zaruri olan hazırlık 

denoııinde bulnnvldugauu göote • 
rtr. 

Yunanlı atletler Sirkeci garında 

Yarın başlıyacak olan 11 inci Bal· 
kan oyunlarına iştirak edecek Yu· 
nan atletleri, dUn öğle üzeri !stan· 
bula gelmifler ve Sirkeci iata.syonun 
da. Beden Terbiyesi Genel Direktör
IUğll erkJ.nı, Elen birliği reisi Şakre
do tarafından merasimle kar9ılan· 

llllllardır. 

34 kifiden mürekkep olan katile· 
ye eski Pire belediye rei.IJi, Yunan 
Beden Terbiyesi erklrundan Rinopu
los bafkanlık etmektedir. Kafile Ue 
birlikte iki gazeteci de gelmiştir. 

Kafile bafka.nı kenditlilo görllı/en 

bir muharrtrtmtze 11 inci Balkan o
yunları ve Türkiye eeyahati hakkın .. 

da şunları ııöylern1'tlr. 
- <Tllrkiyoye bu gelişimle llılncı 

oeyahatimi yapıyorum ve bundan do
layı kendimi çok balrtiyar addodi· 
yorum. tık geli9in1 bundan evvel yln• 
!etanbulda yapdan Balkan Olimpiya
dı mUna.sebetUe !dl. Dost Tllrklyede 
dostluk tezabUrleri a.raaında yapı

lacak bu oyunlar için atletlerlmU: iyi 
Iıazırlanmışlardır .> 

Kafile b114ka.ru, reflkaaı ve difer 
idareciler Parkotele, atletler de Sua· 
diye oteline mtaa.ür edilmiflerdir. 

Yugoslav atletkri de bu sabah İs· 
tanbula gelecekler ve merasimle kar· 
~Ilanacaklardır. 

Bugünün esnaf zihniyeti ••• 

- Y alıu, lıu ne aptallık, altı lira istediğin malı iki dükkln 
ötede üç liraya veriyorlar .. 
hffedeniniz, anlu'ıunadım-· Aptal olan ben miyim, 
!J"Olua öteki daw- mı?! 
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Sarı Hopah Mehmet 
Maceralarım 
Anlatıyor 

IHava Kurumunda 
Mal Beyannamesi Bir Toplantı Yapıldı 

Vermiyen Bir Tüccar Kurumun Gelir Kaynakları Verimini 
Adliyeye Verildi Arttırmaklmkinlan Tetkik Ediliyor Borsan Mahlôt Yağların 

Terkibi Bozuldu 
Bir Düşman Motörhotu 
Bize Doğru Geliyordu 
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Mahlut Yağların İptidai Maddeleri 
Tereyağı Taklitlerinde Kullanılıyor 

Tereyağ fiyaUannın yUkıelmes! U· 
zerine mahlut yağ aatıcılan, bUyUk 
ve kUçUk bakkallar, tereyatı yerine 
Urfa taklidi, Trabzon taklidi gtbl 
namlarla yağ satınıya ba.şle.nıışlar

dır. Fakir v' ort& halll halk Ram&· 
zan münasebeti ile bu yağlıırı almı
ya mecbur olmuşlardır. 

de, sabun imalinde kullanılan fazla 
aalW zeytin yağlan, raflna. edilme
mi' iıdt ııwıam ve bezir yaflan, ter
kiplerinin ne olduğu meçhul madeni 
yağlar ve lç yqlarının bile bulun
duğu bu hallt&ların, ıerbestçe yapı· 
hp sattırılmakta olma~H halknnızm 

ıııhh&ttnl tehdit edici blr mahiyet al· 
mıftır. 

Fiyat mUrakabe komiayonu dür\ 
toplanarak llOll gtlnlerde fiyatları 
yükselmekte devam eden peynirlerin 
fiyatlarının yükselme sebeplerini a
ra.,tınnlftll". 

Komisyon peynir trUstu hakkında 
ticaret oda8ından bôraadan maltunat 
almıştır. Bugünlerde peynir işlerile 
allkadar olanlardan izahat alınacak
tır. 

Hava Kurumu Vlll.yet t~kllltının kik etmek Uzere bir encUmen tefl<!li 
idare heyetleri CUmhuriyet Halk Par ni teklif etmiştir. ŞUkrü Koçak. el· 
tisi binasında dtin ilk toplanWarını vanm~rt Türk milletinin tıava~ 
yapmıştır. Toplantıyı parti mUfettı- davMina verdiği ehemmiyet sayelil'' 
şı Reşat Mimaroğlu kısa bir söylevle de her mUşkülün halledileceğini an· 
açmış \'e partinin var kuvvetlle alA· cak kurum idarecilerinin gayreUerlJll 
kalandığı Hava Kurumunun mesaisi- teksif etmeleri gerektiğini tebafllJ 
ne daha !aydalı bil" şekil vermek için ettirerek muvaffakıyet dlleklerile ,tıs 
toplanan heyete muva!takıyet temen· !erini bitirmiştir. Yapılacak iıin, iki büyük motörlü 

mavnanın, J!ostancı vapur iskele
si Ü.zerinden gizlice alınacak cep
hanelerle doldurulmasından iba
ret olduğunu anlattı. Cephane ba
şında bekliyen Hintli aıkerlerin 
de, bu İ§te birlik olduklarını söy· 
!edikten sonra: 

- Böyle olmakla beraber ••• 
diye ilave etti ..• İş esnasında an· 
sızın bir taarruza uğramak ihti
malini de düıünqük. İcabında, 
hem motörlü mavnaların ııüratini 
arttırmak üzere, yedekçililc yap
mak, hem de mavnalar! herhangi 
bir salgın ve baskından korumak 
İçin, yanımızda motörlü iki hafif 
tekne de bulunduracağız. Bu tek
nelere lüzumu kadar .:la silahlı 
arkadaş alacağız. Salih Reisle bu 
İş üzerinde konuotuk. Bu motör
l~rden birini Hopalı o~ti Mehmet, 
diğerini de Rizeli Osman Ağala
rın idarelerine vermekte mutabık 
kaldık. Bu ağaların yanında dör· 
der mavzerli arlcadaı da buluna· 
cak. Muhafaza vazifesi hakkında 
söyliyecek sözüm yok. Bu ağala
rı, tabii uğrıyacağımız baskın ve 
ıalgının icap ettireceği ıelcle göre 
ve her halde mavnaları kurtar
mak, yahut da düşman eline ge
çirmemek üzere batırmak için di
le~ıkleri gibi harekette aerbest 
bırakıyorum. 

Hakim zade, cephane yükliye· 
cek mavnaları idare edecek, pos• 
ta kurup taııma işini - becerecek 
arkadaıları ve vazifelerini de ta
yin ettikten: hareket aaatleri ile 
birlqme ve bekleme mahalleri, 
iı eınasında ııık ve ıslık ile veri· 
lecek parola iıaretleri hakkında 
da malQmat verdikten sonra, 
cümlemize Allahtan muvaffakıyet 
diledi, İece F~er açığında birle,. 
mek vaadile çe.kili2. gitti. 

Küçük teknelerle motörlü mav· 
nalar ayrı ayn iakelelerden hare· 
ket edeceii için, Salih Reisin oda
ıından birer, ikiıer ayrıldık. Ta
yin edilen yerlerde küme küme 
toplandık. 

Akıam olmuf, Boiaz ve Mar· 
maranın her yanı, hatta, ıök kub
be bile, tıpkı memleketin talihi 
ıibi kararmıı. Kızkulesi ile Abır· 
kapı fenerleri, zayıf ümitler gibi, 
ara ııra ıııyıp sönüyor. Serin bir 
şimal rüzgarı hafif hafi( eıiyor· 
du. Biz de Kabataıtaki havuzun 
ağzındap ve teknemizi yedeğine 
alıp çeken bir aandalın arkasın· 
dan aessizcc çıkmıı, Boğazın ka
ranlıklarına aığınarak biraı: açıl· 
dıktan sonra, makineyi çalııtırıp 
tekneyi akıntıya kaptırmııtık. 
Tam yolla ve sarsıla sarsıla Mar· 
maraya doğru uçuyorduk. Yürek
lerimiz, tatlı bir heyecanla çırpı· 
nıyor, sözlerimizi rüzgardan bile 
kıskanır gibi, birbirimizle fısılda
yarak konuışuyorduk. 

Biraz sonra, Kızkulesi ve A
hırkapı fenerlerini bordalıyarak, 
bafl adalara vermiJ, Marmaranın 
çırpınan sinesine serilmiştik artık. 
Harem sırtlarındaki evlerle, Se
limiye kışlasındaki fersiz ıtıkla
rın, ardından Haydarpa,a men· 
direği fenerlerinin, Kadıköy ve 
Modanın yıldızlanmıı gibi görü-
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nen sahillerinin birer ıinema ıeri· 
di gibi, gözümüzün önünden ka· 
yıp geriye doğru gidiıini ıeyredi
yor, keyifleniyorduk. 

nlsinde bulunmuftur. Bundan sonra, tetkik encUment,,,. 
İçtimada ilk sözü Kurumun umumi çimi yapılarak lçtimaa nihayet \-etil· 

merkez Başkanı Erzurum mebusu miştJr. Tetkik encümeninin dUn'f" 
Şükrü Koçak almış ve bu top!antrnm vakitlere kadar devam eden toplaııtı· 
maksadını izah etrnı11tır. B:ıskan ver ııına ' Sabri TUttincü reislik etrnif. ır 
diği izahatt& tayyarecillğın bugtln al mumı merkez başkanı toplantıdıı ııa· 
mış olduğu fevkalA.de ehemmiyet-e zır bulunmuftur. 

Fenerbahçe burnunu borda
mıza alacağımız sırada, baı tara
fımızdan yeşil ıııklı ilk i,areti, ar· 
dından da ikinci iıareti aldık. Beı, 
on dakika sonra, küçük filomuz 
Öreke taıının bir buçuk mil açığın 
da toplanmııı, önde benim tek
nem olduğu halde ııralanıp, Bos
tancı istikametine yollanmııtı. 

Mahlut yaflıırın bu sureUP. satıl

muı derhal ptyuada tesirlerini g i:s
tererek fiyatlar yüzde nn beş ile ~·ır
mi beş arasında artmı,tır. Bu vazj. 
yet yağ Amillerini ş~ırtmışt.ır. 

Çünkü, tereyağ fiyaUarma yakın 

bir tlyaUa satılabilecek mahlut yal!' 
formüllerinde maya gibi kullanılan 

kokozln \'e vejetalin gibi nebatı Yat· 
!arın da mahlutçuluğun zararına ola
rak, pahalan artmıştır. Yağcrlar da, 
mahlut formüllerinde bu nebaU Yat· 
!arın yerini tutacak daha başka mad 
dele.r aramak mecburiyetinde kalm14-
lardır. 

Bu mahtot )"llğlarm kırk tenekelik 
bir kazan halitası muhteviyatı 3M 
kilo ay çiçeği yağı, 200 kilo içyağı 

ve 1215 kilo da terkoa ııuyundan iba· 
ret bulunmaktadır. Ay çlçeıt ve iç 
yağlarının bugtinkU fiyatlarına göre 
tutarı 277 liradır. Buna !maliye ve 
teneke bedeli olarak yirmi beş lira i· 
lAvesile yatın kilosu 45-47 kuruşa 

mal edilmektedir. Bu Yatlar toptan 
60·70 ve perakende 90-100 kuruf8 
verilmektedir. 

Komisyon peynir trÖ8tU hakkında 
evvelce tesbit edilen miktardan faz. 
la.ya satıımur meselesini ortaya a
tan bazı toptancılann müdafaalarını 
dinlemiştir. Bu arada İğneada gibi 
mühim bir kömür mıntakaaında da 
vesaiti nakliyenin kifayetsizliği ve 
amele ücretlerinin pahftlrl~ma.sı id
dialarını tetkik etmek üzf're aa!Ahi· 
yeUi bir memurun tğneadaya gönde· 
rllme!I kararlaşmıştır. 

i~ret ettikten sonra TUrk milletinin EncUmen tetkiklerine bugün 41 
bu ehemmiyeti bundan yıllarca evvel devam edecek ve CUmarteııi g1!11U 
takdir ederek Hava Kurumunu teslıı ikinci ve son içtimaını yapaeV 
ettiğini söylemi,, Hava Kurumunun olan umumi heyete bir rapor veft" 

gtlnUn şartlarına uyıun geniş bir cektir. 

Uzaktan feneri görünen iskele
ye yaklaıtıkça yol kesiyor, etrafı 
~inliyor ve gözlüyorduk. Niha
yet, iskele yakınından, Hakim za
de Mehmet Beyin bulunduğu mo
törden verileceğini bildiğimiz ve 
beklediğimiz ıelimet iıaretini de 
aldık. Motörlü mavnalar evvelce 
verilen karara uyarak iskeleye 
doğru yollanırken, bizim küçük 
tekneler de, sancak, iskele dümen 
kırıp biraz açıldıktan sonra maki· 
n~eri stop ettik. 

KömUr fiyatları bu memurun ve
recefi rapora göre tanzim olunacak
tır. 

programla çalışmakt& ôlduğunu fa- Umumt toplantıda Vali LQt!I ICıt' 
kat bugünün varidatile bu yeni proğ- dar da bulunmuf, toplantıdan ııonrt 
ramları tahakkukuna lmkAn t.1lamrya 
cağını, mahdut olan reıır kaynak- vali, parti mutettişi ve Kurum urııır 

P1yuada etlketaiz kaplarda satı-

Komisyon bugün yine toplanacak 
çivi meeeleainl yeniden tetkik edecek
tir. Komisyon, kabul ettiği prensip· 
lere aykırı hareket eden bazı tUccar
larrn cezalandırılmuı üzerinde dur
muş ve bu aradıı şehrimiz tüccarla
rıiıdan Edvar Hent, muayyf'n mUd· 
det zarfında elindeki mallar için be
yanname vermediğ:lnden ve mazereti
ni makul kılacak 11ebepler göstereme
diğinden mtiddeiumumUiğe verilmiş

tir. 

ları üzerinde daha verimli b ir ;nesa.ı mı merkez başkanı Hava Kururııu 
sanına ıhtiyaç bulunduğuna dikkati hun İatanbul mesaisi hakkında ıfr 
celbederek blitün bu me11elelerf tet- rüşmüşlerdir. 

Yağ 1'lerl ile münasebeti bulunan- lan yağ taklitlerinin ııkı kontrollere 
larm soylediklerine nazaran, i~lerin- Ubi tutulması icap eder. 

=======================================:::::~ 

Silahlar elde, gözler iıkelede 
ve denizde verilecek işareti bek· 
liyor, heyecanlı Ürpermelerle bat
tan ayağa titreıiyor.duk. Gerçi, iı
keledeki arkadaılar, sık sık ver
dikleri iıarctlerle emniyette bu
lunduklarını, iıe koyulduklarını 
bildiriyor, bizi sevindiriyorlardı 
amma, ne de olsa karadan ve 
denizden ansızın bir baakına uğ
ramak ihtimalleri de yok değildi 
hani. iskele üzerine bir kara dev
riye postaunın, yahut da bir düı
man motörbotunun ııelivermesi 
her an için, yalnız hatıra değil, 
belki de bap ııelebiliı" bir ıeydi. 

Bu ıüpheli ve tehlikeli ihti
mallerin düıüncelerine aa.rınarak 
bir taraftan da hakkın inayetine 
eığınarak bu vaziyette tam üç bu· 
çuk aaat, ne de olaa, acı bir inti
zar devresi geçirdik. Nihayet, 
dört gözle beklediğimiz, hareke
te hazırlık iıaretini de aldık. Ma

kineleri çalııtırdık, yarım yolla 
geri ıeri açıldık. Biraz ıonra, kü
melenmit cephane sandık yığın
ları ile bat tarafımızdan ıeçen 
motörlü mavnalardaki becerikli 

ve ıözü pek arkadaıları iıaretle 
selamladık. Sevincin verdiği ar
zuya hiçbirimiz dayanamadık da 
aahildl"kileri hep sağır saydık ve 
avazımız çıktığı kadar yaıa 1 ••• 
diye bağrııtık. 

Muzaffer filomuz ,artık dönüş 
nizamına girmiıti. Rizeli Osmanın 
idaresindeki küçük tekne, ileri a· 
tılmıı öncülük vazifesini almııtı. 
Ben de, birbirinin dümen suyuna 
giden mavnaların geri~ine kalmış. 
ardcılığı üzerime almııtım. Tam 
yolla Marmara açığına dalmıı. 
selameti sağladığımızı sanmıştık .• 
Hatti, ıevinçle ıahlanan arzula
rımıza kapılarak, memleket ıarkı
larına bile başlamııtık. Halbuki, 

diğer arkadaşlar pek değil ise de, 

bu çok tedbirsiz hareketimizle ne 

kadar yanıldığımızı, biraz sonra 

biz a~lamış ve yanmııtık .••••• 
(Arkası var) 

iki Belediye 
Mühendisi 

Mahkemeye Verildi 
Belediye mUhendlalerinden Galip 

ve Sım ile daktllolanndan Serrltte 
vazifelerini sull.ııtimal ettikleri iddia 
olunduğu için idare heyetinin karari· 
le mUddeiumumlllğe cöndertlmltler· 
di. DuruşmRlarına dün ikinci ağır ce
za mahkemesinde başlanmıştır. Ça· 
ğırrlan şahitler gelmediğınden du • 
ruşma bafk& güne bırakılmıştır. 

~-- o---

Kara ve Deniz Ticaret 
Kanunları Projesi 

Ankara, (Telefon\f.) - Adliye Ve
k!letl, kara "e deniz ticaret kanun
larını değiştirecek yeni bir projenin 
hazırlanması için tetkikatın& devam 
etmektedir. Bu huııueta teşkil edil· 
mlf bulunan iki komisyon muhtelif 
memleketlerin kanunlarını tercüme 
ettirmekte ve bu kanunların yurdu· 
muzda tatbik kııblliyetl olan bazı 

maddelerini, hazırlamakta olduğu ye
n! projeye almaktadır. 

iki Ticaret Delegemiz 
Romanyaya Gitti 

Rumen hükQmetl Ue temaslarda 
bulunmak Uzere Bükr94e Jideceklerl 
ni yazdığımız Bilecik mebusu Ka.&ım 
Gülek ve İstanbul Ziraat bankası 

müdUrU Mehm~t Ali dtin Romanya 
vapurile Köstenceye hareket etmlf -
!erdir. 

iki Çöpçü, Araba 
Altlnda Kaldı 

Temizlik amelesinden Salih Yıl· 

mazla arkada.tt Salih dün ak9&m U-
7.erl çöp ıırabasile Edlrnekapıdan 

geçmektelıır iken hayvanın ürkmeııl
le arabanın altına dU,erek her ikisi 
de muhtelif yerlerinden yaralanmış
lardır. Yaralılar Cerrahpaşa hasta
hanesine kaldırılmışlardır. 

Hastaneye 
Yatınlmıyan Bir 
Yaralı Oldü 

Evvelki gece sabaha kar,ı EyUpta 
bir içki &leminden sonra çıkan kav
ga.da Tahllin adlı biri, arkad&f}arın
dan Osman ve Hamdiyi yaralam111tr. 

Yaralılar, Cerrahpqa hastanesin
de muayene edildikten ve panııımanla 
rı yapıldıkt&n sonra. evlertne gönde
rilmi,ıerdi. Blllhara, 011manm yara
sı sıhht vaziyeti a#frlaştığmı h:ı ber 
alan Eyüp :Müddeiumumi muavinı Re 
tik, kendJııini Cerr&hpqa hut&nesi
ne naklett!rmi.f ist de Osman az 
eonra 6lmüftUr. 

Adliye doktoru H8'im, cesedi mu
ayene etrnlf ve morga kaldırılması
na lüzum göstermiştir. Şayet morg, 
Osmanın ölUmüniln hastaneye yatı
rılıp !Aytkile teda\"i edilmemekten i
leri geldiğine dair rapor verecek o
lursa müsebbipleri hakkında kanu
ni takibat yapılacaktır. 

Beklenen Çuvallar 
Geliyor 

~radan gtlmesl beklenen çuval
ların ilk partisi yt.1!11 çıkarılmıştır. 

Çuvallar u~ partide memleketimize 
getirile<> ektir. 

nk partinin iki güne kadar şehri· 
mlu gelmesi beklenmektedir. --

Roma Elçimiz 
Ankaradan Geldi 
Roma büyük elçimi.ı Hüseyin Ra

gıp dün ııabah Ankara.dan fe.hrımize 
gelmlftlr. Elçlmi.ı bugUnlerde Roma
ya dönecektir. 

---o---:-

Adliyede Yeni Terfiler 
Bekleniyor 

Adlıye Ve~eti 200 kifillk yeni bir 
terfi, na.kil kararnam•I hazırla.m14-
tır. Kararname yükBek tudlke arze
dllmı,ur. 

Para Vermediği için 
Babasmm Elini ısırmış 
KazagUmrUkte oturan tüccardan 

Ahmet Sayın, dtin mUddeiwnumllf
fe mUra.caat ederek: 

- Oğlum beni öldUrecek, dtin ge
ce de elimi ısırdı. Evimden çıkarmı.ı, 
sıhhatimi ve hayatımı emniyet altı
na almız. Demlftlr. 

· Ahmet Sayının oğlu on sekiz ya
ftndadır. Anlattığına göre çok müs
rittir, son zamanlarda kadmlarla dü· 
fUp kalkmrya bqlamı9 ve para ver
meei için de babasmı sıkıftırıyor -
mu,. Son mUracaatmda menfi cevap 
almca babasfnm ;elini ısmnıftJr. 

Müddeiumumlllk tahkikat& bqlamıt
tır. 

Bey o ğ 1 u n da Bir 
Mağazada ihtikar 

Yapılmış 
İthalat ve ihracat bırllklerl umu

mi katipliği Beyoğlunda. büyük bir 
mağazanın manifatura eşyaları Uze
rinde ihtikA.r yaptığını teeblt etmiş 
ve bu !irma hakkında tetkikat yapıl
muı için tlyat mUrakabe komisyonu
na milracaat etmiştir. 

Mecidiyeköylüler Toprak 
Parası Verecekler 

Vekiller Heyetinin kararile Mecid!· 
yeköylindeki e\'lerin yerlerine kıymet 
takdir edecek olan komisyon meeal· 
sini bitirmek Uzeredfr. Mevcut evlerin 
sahipleri takdir edilen toprak bedel-
1erinl derhal ve taksitsiz olarak ödi· 
yeceklerdir. 1293 seneılnde kendileri
ne toprak tahals edilen müha.clrler
den para aranmıyacaktır. Takdir e· 
dilen parayı vermlyenlertn evleri yık
tmlrp sattırılacak ve bedelleri ken· 
dllerine verilecektir. 

Yunanlılar Balık 
Almıya Başladı 
Yunaniıııtandan limanımıza gelen 

yelkenlı motörler sakız. cam, soude 
caustıque, beş demir varil ve piya
sanın ihtiyacı olan tuznıhu getlrmlf· 
lerd!r. Buradan balık ytikllyerek Yu· 
nanistana hareket edeceklerdir. Bu
gün bu gemilerden bazıları 2000 llra
lık kadar balrk yükliyerek lımanı

mızdan aynlmışlardır. 

Yunani8tanla TUrkiye araeında ba 
!ık ticareti yapanlar balıkları muha· 
faza hususunda çok sıkıntı çektikle
rini ve buzlarını buradaki fiyat far
kı dolay1sil eYunanlstandan getırml· 
ye mecbur olduklarmı, buzun 'ehri· 
mizden temini halinde ,;emllerine da 
ha !azla mal yUklıyerek gelebilecek
lerini ve mallan daha. ucuza ~ıya
caklarmı söylüyorlar. 

KAiıt ve Demir 
Geldi 

Dün Köetenceden lil'ı\anımıza 600 
hin kilo madeni yağ, 400 ton demir, 
160 ton iyi cins matbaa k!ğıdı, lfi 
ton yazı ve bir miktar da Aspeatos 
kAğıdı gelmittir. 

Keçi 
----<>--

Kıhndan Çuval 
Yapılacak 

çuval azlı~ dolayıslle bu sf'neki 
mahsullerini pazarlara cönderemiyen 
Haymana ve havalisi çi!tçıleri, elle
rinde mevcut keçi kıllarından çuval 
imal etmek için Haymana belediye
sine mUra.caa.Ua, kendllerine çıkrık 
yaptmlmux huauaunda yardım iete· 
mişlerdir. Bu müracaat Uzerine Hay
mana belediyesi, iki yUz elli kadar 
çıknk yaptırmıftır. 

Tea1mr11pnra1w111m 
Ta,ııaou 

İnhlurlar !da.rest yenl blr sigara 
fa.brtkaaı inf& ettirecektir. Fabrika· 
nm proje11i gUm.rlllt ve inhia&rlar ve
kAleti tarafından ki.bul edUml9tir. 
Fa.brikanm ne va.kit yapJl&C&lt he • 
nUz belli delildir• 

Yalancı Sarhoş Rolü ,_,___ M AV 1-_..._. me,hv (Elmaelar) llavuı idi. Süte aarb09 bu prlbe br
,nmda tatmP kaldı. Çtlnkö lı:endlal stbi bu (.,._.,") 
havaaını i9lden alt.ı kiti dana ettUdel'I Jradmlan ortada bl· 
rakarak heme.o aalouu t.er-ketttler. Jobn dflrlı:etle belrtı. Al· 
tı adam t& yamndau seçtiler. Hepüaln aoı ellerinin ktiçttk 
parmaklarıuda pırlant. yüı:illder vardı. Keman bAlA el
maalar havaanu çalıyor. Caz sanki bunu örtmek lçtn bir 
kat daha patırdılı natrnfter çd<anyordu. Altı adamın ttçll 
John'un J'&Dmdakl merdivenden yukarı çılrtılar. tlçll de &

aanaöre bluertık &f&ttya. tudUer. 

John dütünceye daldı. Batırma bin bir ftkir ve ihtimal 
St"llyordu. Bardağını kaldırarak ,erefe içmek latedl fakat 
tam bo hareketi yapacağı esnada etraftaki aynalarda &fi· 
na bir akla ıördll: ~etil elblaeli, alev aaçlı kadın, yaal 
Belen-

Bir an kurfwıJ soı:lerde blr fa9kınlık lı:I görllr gibi oldu. 
Helen'tn muumda renksiz bir genç adam oturuyordu. 
ıJohn kaldmhtı bardafr muaya bırakarak yerinden kalk· 
mak istedi. Van Blond hemen &öze ba,ladı: 

- Ralıataıı: mı o•dunuz ! YokP fllmpanyayı mı bet•n
mecliniz ! 

- Hayır, bllflkls f&Mpanya fevka!Ade neftıı. 

Delikanlı tekrar bardağnıı alıp dibine kadar içti. Batını 
kaldırıp da aynaya baktığı ı:aman biraz evvel gördllftl &

lfl\' saçlı k&dın on.da yoktu. Ayni masada üç erkekle bir 
yabancı kadın otoru.l ordu. Bir an içinde bu nasıl değlf9-
~ti T Rüya ıönntiyordu ya T Relen'I Pf'kAIA. ıörmltf, ta· 
DD1Uftı. Hatt.& JÖZ IÖUJ gebnltlerdl. Et!"afa baktı. Arandı. 
Van Bloud, bu kadar •lnlrll Mkınmaamdan sanki fUphelen• 
mlt gibi dikkatle ona Nkıyordu. John blr kerre daha bu 
bin bir &ide yapuı aynalı duvarlartle yan korkulu blr or· 
mana benzetti, O e11nada hattrm• bir bll~ yapmak ıeldl, 

budala bir ıaarhot rolU oynıyacalrtı· Önünde duran 9am
~ kadeblnl ıUblne kadar bof&lthktan M>nra bof b6r· 
dala aptal aptal bakmıya ba91adı. Betti maaadakı 11l\11ltl 
dellkaalılardan blrlle, Van Blond da .evglliııl Kri&ka'ya u
rılmıt dana ediyordu. t"7.Akt&n bile göde.rlle John'u takip 
ediyor, .Jolm lae mtikemmel bir u.rboş rolü oynuyordu. ı:t
ratmda dan11 eden çiftlerin ellerine bakıyordu. Erkeklerin 
eol ellerinin köçtlk parmaklannda birer pırlanta ytlztlk 
vardı. Saydı. Tam altı kltlde ayni 19yl rördtı. Bu adamlar 
t.r mMavlmi aol111D lııellizli gençler ctettJ, takat g1trbör; 

PORTAKAL 
....................................................-

YAZAN 

William J. MAKiN 

ÇEvtREN 

Reaan AE. YALMAN 
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genlt omu:r;Ju kovvet.ıl ba.bayf j1t.ıerdl. 

ıJohn bu korkulu ormanr bira& daha, ketfetmek makaadl· 
le yerlDflen sanki ÇOk aarh09 lmit ıfbl te.ndellyerek kalktı. 
Ka,:da cluJ'an üç adamdan biri keııdlılne dikkatle bakıyor
du • .Jobn Alondan çıktı, aaa.naörtin yanında dar bir merdi· 
venin başına geldi. Adam onu takip etmlftl, tert bir emil' 
verir g1bl: 

- Müsaade eder miıtntz T Diyerek yolwıu keetL Ve llÖ-

sttne devam ile: 
- Bir şey mi tat.edinir;, blrl91nl m1 aradJnız f 
.John, hıçkırarak: 
- Evet... Bir şey !çmek iıtıyorum. 
- Bu tarana lçkl yoktur. Maa&nıza otvunenn: ıett-

rirler. 
- Yukarı çıkmak 19ttyoram. 
- Yukarr sttmek yaa&ktır, yaaak. 
8M ıttUkQe daha tehditli blr mtua alıyordu. .Jobn ÇOk 

aarh09 rolüne devamla kapıya dayandı '\'e ayni ta\"Jrla: 
- Peki, peki. darılmaymız. Dedi. Yukan çıkmıyacatnn. 
Cas Jne91ıur bir dam havaeı ç&lryordu. Ara ııra aak!IOfo

nun kaı-k~ı ytUuıellyordu. Fakat birdenbire cazın çaldı
tı """hur havanın arumda kemanın bam..,ka bir ~Y 
çaldıj'ım ıJohn farkettt. Mu!llld aeveıı kulakları bu farkı 
derhal 1eZDll9tf. Aralıkta çalman hava Fauat operaaınm 

- Çabuk ol&bm. Diye bir aee yükseldi. 
John'u takip etmit olan adam da kaybol.m°'tu. Dellkan· 

b, ba ;rabmlık1u Jtt.Uade ederek mercllvealerclen yakar• 

emtı. 

.Jobıı aeele Ue aon ~ çıktı. KeadlıtnJ ..-iıda
kt merdl\'en lı9fına benzer blr yerde buldu. tlç adam aaao
ııör kapısının öaönde bekliyorlardı. eaıı.t bir demir ııcır
tnr aaanaOriln gelcHtfnl haber veriyordu. Nihayet M&nsör 
o kata vardı. llapıeı açıldı. İç.inden bir portakal a&ndıfı 
tafıyan iki fnlllı adam oıktı. ~dald odaya bir porta
kal aandıfmr göttlrilp bıraktılar. ıJohu açık duran kapı
dan ~tı. Odada birçok portakal ııaadıklan va.rctı. AAan
ııörden de bir cltidye fraklı adamlar portakaı aandıtı çıka· 
rıyorla.r ve odaya sötörtiyorlardı. Bu ll&Ddıkları büştlk bir 
ltına Ue duvarın dlblue dlzlyorlardı. 

ıJohn'on göı:tt önllnde bir hayal canlandı. Covent Garden 
aokaklannda portakal sancblt ıa,ıyan traklı adam ve aon
ra ayni adamın portakal yıtmıarı altmda bulUll&D eeBeCll 

ve pırlanta yö.ıtıldtt eli.. 

Jobn aaydı. Aaaasördeıı tam on lki aandık t..,.mdı en llO

uoncuaunu yü:r;tlnde yara izi olan Arap cetlrfyordu. 

- Amma da çok portakal yiyorlar, bu barda. •• 

(Arba var) 

Boğazda Plaj 
ve Otel 

Yeni kurulan bir şirket Boğaztl' 
otel ve plAj yapmıya karar verrnlt 
Ur. Bu şirket stacıyom yapılacııl< C' 

lan Istablı Amirenin enkazını 9'' 
tın almıt ve Baltal!marunda yeril 
p~ın yalısı yanında ouı. gasfllc 
ve plAj yapmak için hazırlıklara ~ 
lamıştır. Otel ve gazino Florya J<llf 
kU g1bi kazıklar UstUnde denf%iıı ıçt
ne yapılacaktır. Mevcut sığlık ta tt
mizlettlrilerek plaj haline konac•IC 
tır. 

Sahte Avrupa Kremi 
Sahhyor 

Galatada Pı-.rşembe pazarı Ue 1'1,ıı 
mudiye caddesinde bazı hanlarda v · 
nolln ile Adi don y&glndan mUreJtl<eP 
bir halitaya kokulu esanslar l.IAv-1' 
le tuvalet kremleri yapılmakta.4ır 
Bunlar111 şık etiketli PQrSelen :ııoıc· 
katar içinde Avrupa mamulltı dif' 
piyasaya ııürüldUğtl haber aımartl' 
ta.kibata b&ıjlanmı9tır. 

Ergani Tahvilleri 
Ergani istikrazı tahvillerinin 16 ııı· 

rinclte11rin 1935 keşidesinde lkraınl' 
ye kazanan numaraların 16 biriJ\cl 
te~rln akşamına kadar alınmıratı 
ikramiye bedelleri bu tarihten s0nt' 
mururu zamana uğrıyacaktır. 

Her Gün Bir 
FIKRA 

Ramazan Ne Gün? 
8afm91Jttıp bir adam, tamdJtı 1'tt 

zata m~aatla: 
- Efendi, Bama.zan ne gönf 
Dtye 80l'ar. o da: 
- Yamı detfl, öbtlr gtln ! 
Cevabmı verir. 8afdenm .a.ro: 
- Efendim, unoturam, ı.atlrlll'• 

da tutamam. Ne olar, böyökçıe bit 
yazı lJfl bir k&IJda yuneriD de ... 
lrmda blsm. 

Dtye rica eder. 
Efendi, bu rk'ayı kabul Jle: 
cJt.em•ran• Şerif bqln deld ,.. 

nuı. 

Diye bir k&flda yuar. 
l!!lafdenul adam, k&fıcb bllker er 

bine aw. Ve her &1hl birer dl/# 
çduınr, bakar. 

«Ramazan bacttn dettJ, yamı; 
İlMll'Mlnl olnıduksa, Bamar_.. 

daha gelmecllfine lltıkmeder. ~· 
qana ltamazan• diyerek bıtttı' 
Ramazan yer, içer. 

Bir ıttn gtlm, g1lm diye ~ 
atdchfmı lfltlDce ~ 1'1• 
rtne: 

- Bebau otlam! Ba to.,ı-t 
ne! 

Diye sorar muhatabı da: 
- Ne olacak, bayram topları! 
Deyince adamcağız bftyllk 1'11 

hayrette: 
- Vay, bu 1CDe ICamazan p1111l

yeoek mi! 
Der. Öteki de bıyık alhudaıı ,U• 

lenık: 

- A bebam otuz ıtia ...,.... 
uykad.a mıydın f 

Diye alay eder. Sat adam yiJa9 I• 
nanrnaı: ve ocblucten kAğtcb ~ 
cBamazau bugün de~. yanu• ~ 
okuduktan sonra: 

- Bana bak ar~! Ba lıil'" 
cb yazan efendiden bir a4aD1dl1' 
Sana da, topl\ da inanmam. ~ 
mazan bugttn deL-U, yanm der, tr 
lua devam eller. • ~. 
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Sovyetler 
Tetikte mi 
Duruyor? 

~ Yazan: M. H. ZAL 
Ilı.dl ün gelen telgraflarda Sov· 
ci yetlerin Alman hududu 
tt."•rında aaker ve motörlü !o
v tahııt ettiiine dair haberler 
1 lrdı. Mülteciler vaaıtasile yayı· 
ıi" hu haberlere göre tahıidat 
v ua ve Irmak nehirleri boyunca 
• Rütenya hududunda yapıl

~·:tadır. Birçok Sovyet motör
~ ıtaları da Kovno ve Volhy· 
rııa.y, taraflarına ıönderiliyor, 
;;••da.ki Sovyet • Alman hudu-

u hoyUnca ta}uit olunuyor
llıuı. 

d Bu haberler ne dereceye ka• 
D ••. doğru, bunu bilmiyoruz. 
l 0i'ruluğunu temin makamında 
. 

0 ndradaki Polonya irtibat a
lan., diyor ki: cMülteciler ayrı 
jl'". ly'li ifadeleri -tekrar etmit· 
cr~ır. Bunun için haber, bir ve
h. iki kitinin hayalinden çıkmıt 
llıubalaialı bir dedikodu ıayıla
lllaı .• 

d Bir ?!).emleketin askeri tahıi· 
b~ta ıririıip giriımediiini kat'I 
l ır •urette tetkik için hariçte bu
Unan\arın elinde hiçbir imkan 

Yoktur. Yalnız- umumi emarete .. 
'• bakarak ıuna hükmetmek ca· 
ı~dir: Sovyetlerin bu emniyet· 
•ız dünyada tetikte beklemeleri 
•Çın birçok sebepler var. Al· 
llıan\arın Romanyado. kendi ni
z~rnlarını kurmaları ve orada j .. 

b'ce Yerleımeleri, bir taraftan da 
azı Yerlere Alman valiler tayin 

~ttirerek Macariıtana &ittikçe 
aıt, •okulmaları, Sovyetleri za• 

'•n kuıkulandırıyordu. Bu hot
nutauzluklannı Tuna konferanll• 
k~ "••ile ederek pek ~ık bir ıe· 
ılde ortaya koymutlardı. 
Bunun arkaıından üçüzlü mih .. 

Ver iti çıktı. Sovyetler pitkinliğe 
kurınuı a:ihi görünerek bunun 

endHerine kartı olamıyacaiını, 
~•ni mihver hakkında imzadan 
'.'"ve\ kendilerine haber verildi
rni ileri ıürdüler. Fakat bitaraf· 
•rh Üzerinde kal•n teoir tudur ki 
;)' Ver tetebbülii iki kocaman 

kyanusla dünyadan ayrılan 
~ll)erikayı hedef tutamaz, a11l 

•defj Sovyetleri iki taraftan 
Çember içine almaktır. 
h• Sovyetlerln üçüzlü mihverin 
k •kırn olabileceği bir dünyada 
l •ndi kendilerini emin aa::ı:ahi· 
'Ceklerine ihtimal yoktur. Mih· 
~ete dahil rejimlerden üçünün 
he fırsat dütkünü olduklarını, 
herkesi hasım saydıklarını ve 
b ••ıın\arını tek batına aıkıflırıp 
b lrer birer boğmak mesleğinde 

dulunduklarını pek iyi takdir 
• erler. 

. Dünyanın giditi insana ıu hi•· 
11 ·ı""i::ı:or ki harp harici kalan 
~ı \etler, belki de çok dolam-
~çlı Yollardan dolap.rak, ııü· 

nun birinde meıhur müıterek 
jtnniyet ıiatemine doğru yol a· 
ı'co.k\ardır. Vaktile bir kısım 
l ngiliı muhafazaklrlarının yan• 
1t ıiyaıti neticeıinde müıterek 
'rtıniyet prensibinden ıoğutul .. 
llıuı olan Sovyetler de bu gidi· 
~zak kal&mıyacaktır. 

İktısat Vekili 
T rabzona Gitti 

Niçin Oruç Tutuyorum? 
Oruç Tutuyoru m, Çünk ü Vücudümün 

• 
Her Vakitki itiyatlarını Kırmakla 

Vücutla Ruh Arasında Ahenk Kuruyorum 
Evet, ramazan vesilesile ben 

oruç tutuyorum. Fakat buna ıe· 
hep, oruç tutarsam cennete gir
mek için bir bilet elde etmek ü
midi değildir. Benim kanaatim 
fU ki bir dinde ibadet diye emre· 
dilen hareketleri yerine getirme• 
nin mutlak bir kıymeti yoktur. 
Allah her inaana yeryüzünde ken
di emeği ile bir ~ennet yaratmak 
için hol hol ham nıadde vermi§
tir. Şu veya bu nevi ibadet1e va· 
rılabilecek cennetlere ben inan
mıyorum. Benim için din. ls1lmi
yetin aııl ruhuna uyabi1mektir. 

Türk.iyede gerek inananlar ve 
gerek inanmıyanlar arasında hü
küm süren di~ telakkisini çok 
dar buldum. Çoğu din deyince 
muayyen ibadetleri anlıyorlar. 
Ramo.zan hakkındaki telakki de 
bu çerçevenin içindedir. Bunun 
için benim gibi fikri açık bir A
merikan Müslümanının neden 
bütün bir ay nefsini ıı:ıdadan mah 
rum bırakmak istediğini anlamı· 
yanlar çoktur. 

Bir Türk dostum hana dedi ki: 
- cNiçin Müslüman oldum> 

.!?•ılığı ile Vatan gazetesine yaz. 
dığınız üç makaleyi okudum. 
Bunları okuyunca bana o zan gel· 
mi§ti ki siz, Amerika Müslüman
ları, lslamiyeti bu asra uygun bir 
mi.nada anlıyorsunuz ve eski iba· 
det §•killeri üzerinde durmıya
rak din yolile yalnız ruh temizliii 
anyorsunuz:. Halbuki şimdi oruç 
tutmağa kalkı§manız, bütün iddi
anızı çürütüyor. 

Cevap verdim: 
- Benim tanıdığım Amerikan 

Müılüm•nları ara.aında oruç tu· 
tan :Y'ktur. iyi bir Müslüman için 

milıa11iki tekildeki ibadetlere ihti-

yaç ıı:örmüyorlar. Dediğiniz gibi, 

din vaııtaıile ruh 
yorlar. 

- O halde oiz 
tutuyorıunuz ~ 

temizliği an-

ne diye oruç 

- Ruhumda tenbell ık duyu
yorum da ondan kurtulmak için ... 
Bakınız anlatayım: Vücudümüz 
daima tenbelliğe meyyaldir. iyi 
uyursak, iyi yersek, zevklerimiz 

yerine gelirıe vücutta da haz ve 

muvazene kurulur. Hıristiyanlar, 

vücuttaki bu haz meylini günah 

ıayarlar ve bunun şeytanın ioi ol
duğunu söylerler. lılamiyet bu 

hatayı yapmamııtır. Vücudün 

haz meyillerini inkar edecek yer-

de vücutla ruh araıında muvaze

ne kurmak yoluna ıritmiıtir. Bü

tün büyük sanat eıerleri, hakiki 
sevıriye dayanan bütün hareket· 
ler, vücutta tam sağlık ve yarat-

BULMACA 

1 Tun ı IÖLLA llUB 1 

MöHRD'NöN 
Yaza n: MiHR i B EL Li 

Fofonun 

Bir Kadın Yolcu ile Ahbaplığım 
- 21 - İyi kalblt kadıncatız: J - öyle ise bizim lf halloldu de-

- Şimdiye kadar hep deniz tuttu - Peki, yaparnn. Dedi. mektır. Amma ben o Japon vapurun· 

li a;zo, 3 (A.A..) - İktısat Veklli 
, Usnü Çakır dün akfam Hopadan 
ı:Purıa fehrimize gelmif valimiz ve 
l< •buoıarımız b&fla elduğU h&lde hü-
0.ınet erkııru pactl ve belediye rota! ,.t-T--i--< 

\·e l 

kamaramda.n dıf&l'JY& çıkmadım. Taft'taki seyahatim sona yaklaş. da bileti elime almadan buna inan-
YUzUme tUphe ile baktı: t.kça !<atamı diğer bir rne3ele kurca- n\ıyacatrrn. 

bt ı&l.a.rı tarafından vapurda talik· " 
1 Odltm14ıır. L...!......J...-1-..ı..-

z 1•tıaat Vekili belediyede kendini 
~Yaret eden birçok Rizeliler ve me
g·urıar lle memleket ~!eri hakkında 
r oru.rnu. ve vaktin ıeç olmasın& 
d~en tehrtn muhtelif yerlerini gez 
ren~~ sonra belediye tarafından te-
l erıne verilen ziyafette bulunmUf~ 
Ur. 

b 
1<tıaat Vekilimiz Ege vapurile sa

• •lıl•Yin 
tı,. ıaat 7 de Trabzona llilrn!4· 

Tekirdağlıların 
T, . Vapur Derdi 

1'1" kırdat, (Hususi) - Tekirdağlı
aU:ı" bUytık bir derdi var: Vapur yok 
ti utu ... latanbul - Tekirdağ • Er· 
•it - ş l-'a e.rköy - İmroz arasında servis 
ı~:" (Seyyar) ve (Tayyar) vapur· 
de !>Ok kUçUk. Bu hafta, bir aefer
PUr~60, bir seferde de 200 yolcu va
de ara alınmadığı için iıkele üzerin 

a:erıııan btr halde kalmlflır. 
but kuru~Iuk gUverte biletile 1stan
ca a Cid""n yolcular, y~r bulamayın
"eı otot-~''\lere UfU•tWer. Bunlar, ev· •at: ıw kurut aldıkları h&lde fır. 
t..ıu n lıtifacıe ederek 250 kurut ıs
"-ık •r. İstanbula günde bir otobüo 
k-ı tıtı için birçok halk yolundan 
bu.ı~;.}!_~d!Se allkadar mak&ınlara 
--.... tir. 

Soldan Safa: 1 - .Müptedi - DO§ 
man ellne dUşmü9ler 2 - Yarı - Ma
nevi !ek~ - Bir mlllet 3 - Hayvan 
yavnııu - Endi_,e 4 - Gevşeklik 5-
Kurum - Yangın - Zarf edatı 6 -
Aile - Dördüncü 7 - Bir taraf - U
ıul - Sual 8 - Birlik 9 - Ununa -
Bir nevi boya 10 - Cemi edatı - Alt· 
.Mebzul 11 - Bilginler - Grosanm on 
ikide biri. 

YukarJclan A ... fl: 1 - K&n.11zlık

Yamaatz tamlrlt <Kum..,) 2 - Pek 
1 

zeki klmH - Şöhret • Efya 3 - Ku-
manda - İplik 4 - lııtlkbalden haber 
verme 5 - Am•l - sat - Zart edatı 
6 - Onarma - Şahsi 7 - Şöhret -
Harap • İtaıyada bir nehir 8 - Daha 
tyll .. me 9 - Neferler • UymU§ 10-
Blr millet - İtikat yolu - .Mahrukat
tan biri 11 - H&Zır • 1ptldaaız. 

DUNKU BULMACANIN HALLI 
Soldan Sata: 1 - Karmca: Canı 

2 - Öd; Be; Dana 3 - Kaç; Du· 
man 4 - .MM&; La 5 - )(ualbet 6-
Ela 7 - Felatun 8 - Ak; nt.ıı 9 -
Saray; Tav 10 - Enez; El; La ıı -
Ten; Panayır . 
Yukarıdan Afafıya 1 - Kök; Be· 

faret 2 - Adam; Ek; Ne 3 - Çakal; 
Sen 4 - İo; Ayaz 6 - Nedamet 6-
Ulu 7 - Saniyen 8 - DUi; La 9 -
Can; Bayat 10 - An; Le; Halı 11-
Maraton; Var. 

- Sizi pek den!JI tutacqa benze- lıyordu. <Şu yannndakl yUz doları Yanımdaki p&ranın yetrnif dolarl-
mlyor. hangi tekilde en istl!adel! olarak kul· le i'emlCUerden Japon Yen'I aldım. 

Erteal akf&m tekrar güvertede bu lanablllrlm ?> diye kendi kendime so- Japonya hartcindekt ucuz fiyattan ls-
luttuğUmuzda benim vazıyetunı pek ruyordum. tırade ettim. 
esrarlı bulmuf olacak ki, beni yeni Gemic.' arkad8.flaı !le uzun uzad:vr 
bir sual bombardımanına tuttu. Ar- bu meseleyi görüttlık: 
kadaflığllna llerledlfl için kendlıt- Harp dolayıslle Japon parıuııııın 
ne artık ittm&t edebilirdim. yani Yen'in k,ynı.ee Japonya harı-

- Bana bak, dedim. Beni flmdtye cinde çok aşağı dUşmUştu. o sıra•ar
kadar yemekhanede görmedin, çün- da bir ~merlkan dolı.rile ~anghayda 
kü ben yolcu ~ııın. mllleUer ..,...., mml.&kMxnds. on bir 

- Ya tayfa mı? yen almak mümkün idi. Halbuki ~· 
- Tayfa da defll. mi kıymet bir dolara afatı yukarı 
- Yoku blletaız yolcu mu? dört yendir. Gemlcllerda Şanıhayda 

- Tamam U.tUne bulm. Sana iti- alırunıt yen vardı. Aldıkları fiyata 
mat edebilecetımt biliyorum. Onun bana. bir miktar eatacaklardı. Diğer 
için 88.n& ıırrnnı 11öylUyonım . taraftan vapur kumpa.ny&lannm eli· 

- Klmblllr ne kadac heyecan du- me geçen rlı!alelerlnde yol UcreUerlnl 
yuyorsun? Ya yakalanırsan? Ben tetkik ediyordum. NYK Japon kum
aana acaba bir yardımda bulunabt- panyaaınm risalesinde bir fiyat gör
Itr miyim? dUm; ttçUncU mevki Yemekli Şang-

- Bulunabillr•ln. Uç glln 80nra haydan Mlsıra 600 Yen tutuyordu. 
Japonyaya varıyoruz. Vapur orada Fiyat l!leviyealnde bu derece dUfUk· 
Yirmi dört sa.at kalıyor. Sen karaya lük harp değil, bilmem ne olsa mUrn
çıkıp ge>eceğlnl llÖylUyordun. İtte çı- kün değildi. cŞanghaydan Port Saide 
karken benim .. y&mr da beraberin- aşağı yukarı bir aylık yol hiç insanı 
de götür, bunu yapablllraen bana elli dolara g&türürlor mı? Bir tertip 
çok yardımın elııc&k. hataaı olııc&k• dedim. Sm!ttl: 

- Seh neye çıkarm.ıyo .. 3Ull? Vize.n - Hayır, dedi. Tertip hatası falan 
yok mu? yok. J&ponyada, hatti yalnız Japon· 

-- Vizem var, fakat yo1c11 llatelln· y& değil bUtUn Uzak Şarkta bu oıra
de larnlm yok. Tayf& ile çıkmrya !uda tau.vvur edemlyeceğln derece· 
mecburum. Onun için efy&mı lıera- de ucuzJuk vardır. Japonyada bizim 
lıer çıkaramam. Nasıl, bu iyiliği ba- para lle dört lıeş senUe yemek yiye-
na pt.J)ar mısııt ?, bllinln. 

Ufukta nihayet kar& görüyoruz. 
On üç gUndUr deliJ toprak, bir v&· 
pura bile rllBtlamaclık. Büyük Okya
nuıun fimal yolu pek ıssız blr yol ... 
Vapurumuz Yedo ada.sının cenup kı
yıla.rmı boyluyor. Akfam& Kobeye 
varacağız. Japon yolcuların yüzleri 
gülüyor. Bir türü balıkçı remtılnl ge
çiyoruz. Sabahleyin daha kara i'Ö· 
rllnmeden bunlar gözUktU. Japonıa
nn en mühim fa.a.J.iyetlerinden biri 
balıkçılıktır. Kraa boylu adamlar, 
kUçUk tekneler içinden bize eı •allı· 
yorıar. Çinlilerden maada bUtUn gtt. 
vertecıekller mukabele ediyoruz. 

Bır Çinliye ooruyorum: 

- Neden el 8allamıyorsunuz? 

- Onlar Japon! Diyor. 

Aooblo atlıyor: 

- Size harp &çan bu gördUfürıüz 
Japonl&r detıJ ki... Bunlara karfı 
kin beslemeyin. 

Geçtiğimiz sular dupduru. Etrafta 
bir eUrU adalar, adacıklar var. Ja
ponya ne kadar dağlık lmif. HanUz 
ovalık veya tepelik yer gtirmedtk 
EiltUn dağlarda yemyetll agaçıar il< 
örtWU. .. 

a .-. 

DKAVIE 

Hatırası 
ce, Selim Sakip, bundan bilistifa· 
de sandalyesinin yerini deii.ııtirip 
onu rahat rahat seyretmeğe ko· 
yuldu. Tetkikini bitirince: 

- Vay canına! diye söylendi. 
h&hzam heni katiyen aldatmaz. 

Birden uzak bir maziye ait ha· 
tıraları uyandı. Bu kadının adı 
Fofo idi: yirmi beo sene evvel 
Kalyoncukulluğunda mütevazı ve 
beki.r bir memurken onu tanı· 
mıftı. Evet, ıonraları bek&r evi· 
ne onu almak fırsatlarını bulmuı
tu. Şimdi gayet iyi hatırlıyordu. 
F ofo, o zaman bir atölyede terzi
lik yapıyordu. Açık kumral aaç
lı, halık etinde ve hatırı sayılır 
derecede güzel bir kızdı. 

Bir gün ona demiıti: 

mi} 

Eğer ailen razı olsa .. 
Seninle evlenirdim değil 

Nakleden ı FA. • BER. 

Nasır 
Yazan: B. FELEK 

A ffederainiz efendimi 

Yüksek huzurunuzda 
hürmetsizlik olmasın 1 Nasırdan 
bahsedecejiirn. 

Gerçi hot bir mevzu değil 
amma her halde muharebe fe
cayiinden daha az zararlı oldu
iuna ıüphe yoktur, değil mi} 

Efendim 1 Allah ekoik etme
ıin ve kimin varsa bağııluın 1 
Bendenizin bir çift emektar 
kahverengi podöıüet kunduram 
var. Arka tarafında bir yırtığı 
olmasına rağmen tab"ıma, daha 
doğrusu ayağıma pek uygun ol· 
duiu için ,fiaima onları giyerim. 
Zaten insanlar hep böyledir. lı· 
!erine yarayan adamları da böy
le alabildiğine, kıya11ya kulla
nırlar. Halbuki mantık ve insaf 
onu emreder ki bu i~e yarıyan 
ıey ve adam, hizmetine muka· 
bil biraz rahat etsin. 

Hulasa iki gözüm! Bu kundu
ralardan pek ho~nudum. Allah 
da onlardan ho§~Ut olsun . 

Lakin gelgelelim, bir çift a
yağımdan sağ taraftakinin kü
çük parmağında bilhassa lodos 
ve fırtınalı günlerde hassasiyeti 
artan bir ufak nasır var. 

Kunduramın bütün rahatlığı
na ve benim olanca itinama 
rağmen canımı yakar durur. 

- Canım 1 Çıkartıver 1 dedi
ler. Onu da yaptık. Bu naeır de
nilen t•Y ıakal gibi. lıtediğin 
kadar keıl Yine çıkıyor. 

Yani, birisi beni iz" aç eden 
ıeylerin haıında ne geldiğini 
ıorsa, hiç düıünmeden bu na
ıırı söyliyeceğim. 

Biliyorum; içinizde birçokla 
rı, dudaklarını büzüp kqların' 
kaldırarak: 

- Aman ne iğrenç mevzu! 
Yazacak haıka ıey bulamadı da 
natırını yazıyorf diyecek. 

Vallahi yerden göğe kadar 
h•khaınız. Fakat inanın ki; hu 
sütunlarda -§ikiyet ettifim nice 
ıeyler. beni. ıunu bunu bu na· 
11ır kadar iz' aç etmemittir. Hem 
pek teli.ş etmeden işin alt tara· 
fını dinleyin canım 1. Nasırdan 
kurtulmak için ne yapmalıyım} 

Kunduralarımdan rahatım: 
değiştiremem. Değiftirirsem de 
faydası yoktur. 

Küçük parmağımı da kese
mem. O halde} Seli.met nasırı 
aöküp atmakta kalıyor. Onun 
da mümkün olamadığı tecrübe 
ile sabit. 

Şimdi gelelim kıssadan hisse
ye! 

Herkesin, her yerin, her bü· 
ronun. her müeueıenin kendi
ne ve haline ıı:öre böyle mutta
ııl ağrıyan, iz'aç eden. bir tür· 
lü ıökülüp atılamıyan bir veya 
bırkaç naıırı vardır. 

Sorarıınız: 
- Yahu! Bu kadar falaoıu

na rağmen bunu neden tutar· 
\ar} 

Bunun cevabını küçük par
mağın~zdaki nasır size verir. Siz 
ne parmağınızdan vazgeçer; ne 
nısırınızdan kurtulursanız, o 
müesıeıeler de onlardan kurtu
lamazlar. Kusura bakmamalı. 
Mukadder budur demeli. Çün
kü naııl biz bütün ömrumu:tce 
bu nuırla haşır neşir oJmağa 
mecbur isek, o müeueseler de. 
nasır kadar müz'iç olan bu un
surlarla ila matallah öylece 
hatır neıir olmıya mahkQmdur. 

Kendimizden pay biçelim de 
hoı ırörelim 1 

6LC M 
Orman Koruma Genel Komutanlı· 

tı hAklmi Nazif Canay ile Di' tabibi 
Hilmi Canay ve Hayr1lnnlsa canay·u,, 
&nneleri ve merhum Nazmi Can&y'm 
•fi Fatma Canay vefat etıni,tır. C.· 
nazeal bugün Beyoğlu Kalyoncukul· 
luk Topçel<enler Bokağındakl evlerin
den saat 11 de kaldırılarak aile me~ 
zar!ığına defnedilecektir. 

ŞEBill Tf'rATBOSU TEMSiLLEBi 
Fraıı&ız Tlya-uııda 

~OMEDI KISMI 
BU AİCŞAM 
saat 20,80 da 

Y A LI U' A G I 19 
To~ Tiyatrosunda 

DRAM KISMI 
BU AKŞAM 
saat 20,SO da 
OTELLO 

TAKSiM 
SINEMASI 

~ Türkçe SOzlU 

istiklal Kahramanı 
İltlkıtl uCrunda bir kahramanın maceraları, bir vatanperverin ken
dinden kuvvetli dtlfın&nm& ıralelıeai binlerce figüran - binlerce asker: 

CJenriverane sahneler. 



• 
Basra 
Tarifesi 

Yolu Müşterek 
Hazırlandı 

Şimendüferle nakliyatta eşyanın tonundan 
kilometre başına 2 kuruş alınacak 

Ankara, (Hususi) - Basradan l lar iki kuruş ödiyeceklcrdlr. Na\'lu
TUrklye Uzerine ve TUrkiyeden Bas- nun eşyanın ithal veya ihraç edildi
ra yoluyla harice yapılacak olan it-, jti yt'rdc ödenm<'si şekli tUccarın ih· 
halfı.t ve ihracat için Türkiye devlet ı' Uyarına bırakılmıştır. Navlun için 
demiryolları murahhaslarıle Suriye TUrk parası esası kabul edilmiştir. 
\'e Irak murahhasları arasında de- Irak ve Suriye murahhasları yapı
\•am eden müzakereler neticelenmiş· lan anlaşmanın tasdiki için memle· 
tir. İmzalanan anlaşmanın esasları ketlerine hareket etmişlerdir. Anla.ş
şunlardır: lthallt veya ihracatta ki- ma tasdiki müteakip mer'iyet mev
tometre başına beher ton için tUccar- kiinc girecektir. 

İngiliz Kabinesinde 
Değişiklikler Yapıld ı 

(Ba'ı birincide) 
tir. Bu yeni nazırın vazifeleri, ilerde 
ne~redılecek bir deklarasyonla tesbit 
olunacaktır. Slr John Relth'den açı
lan nakliye Nazırlığına ise, Yarbay 
Moar~ Brabazon tayin edilmiştir. 

Başvekıl Churchill, maliye nazırı 

Sir l{ingsley Wood ile Mesai nazırı 
Emest Bevln'i, harp kabinesine glr
mlye davet etmiştir. Bu suretle harp 
kabinesi Azalannın adedi, altıdan ye· 
dıyc çıkmıştır. Harp kablnetıinin di
ğer ı\zaları, Churchill, Lord Halifaks, 
Green • Wood, Attlee ve Lord Bea· 
\•erbrook'dır. 

Yeniden Bir Nezaret 

İhdaa Olundu 
Londra, 3 (A.A.) - Başvekiletln 

ne~etmiş olduğu bir beyanname Sir 
John Reith'e kral tarafından Baron
ltık Unvanının verilmiş olduğunu bll· 
dınnektedir. 

Baş\•ekAletln neşretmiş olduğu be
. anname yeni nezaret hakkında şun
lan ihtl\•a etmektedir: 

Nafıa ve yeni inşaat için bir neza
r<'t ihdasına karar verilmiştir. Bu 
ıı<-Za.retıiı vazifeleri hakkında bil:ıha
rc bır beyanname daha neşredilecek
tır. 

HA.kimler heyeU riyasetinden isli· 
fR etmış olan Lord Hewart 12 birin· 
rtteşrinden itibaren Vikont Unvanını 
t ı11yacaktır. 

Chamberlain'in Mektubu 
l.ondra, S (A.A.) - Chambt'rlaln 

Ra'' eklle gönderdltl a,aiulald mek· 
Cı,ıpla lııtlfa kararında oldujuou bU
ıllrmlı,ıtır: 

-ı:Azız Wınston'um. 

Hamburg, Ostand 
bombalandı 

(:;a•;ı t'lrfncide) 

Hamm civarında bir demiryolu 
birleımc noktası ve bazı düşman 
hava meydanları vardır. Ham
burg ve Wilhelmshaven rıhtımla
rilc Amsterdam, Rotterdam, An
verıı, flessingue, Üstende, Ca
lais, Cherbourg ve Queııscnt li
manları ve bu limanlarda bulu
nan gemiler de bombardıman e
dilmiştir. 

Dün sahil kuvvetlerine mensup 
bir Blenheim tayyaremiz, kafile
lerimizden biri üzerine muvaffa
kıyetsiz hücumda bulunan bir 
düıman tayyaresini tahrip eyle
mittir. 

Dün gece bir Hudson tayyare· 
miz bir düıman bombardıman 
ta>:yarcsini denize düşürmüıtür. 

iki tayyaremiz üslerine dön
memi11tir. 

Benzin Tufiyebanelerine 
Taarruz Edildi 

Londra, 3 (A.A.) - Hava 
Nezaretinin tebliği: 

Dün gece, kuvvetli lngiliz bom 
bardıman tayyareleri filoları, düı
man iıgali altındaki arazide isti
la limanlarına, düşman münaka
latına ve Almanyada benzin he
defleri ile diier hedefler üzerine 
hücumlarda bulunmuşlardır. 

'i\.mellyattan .altı hafla ııonra Lon· 
d'"aya döndU~m zaman, çalışma ka· ı 

ıyt'tımi bana yapabileceğiniz her 
ııracaata cevap verecek vaziyete 

rrrlıncıyc. kadar tedricen artırabilme· 

Almanya ya 
5,000 İtalyan 
Pilotu Gitti 

Londra, 3 (A.A.) - British Unl
ted Pres.'l Ajansına göre, 5000 İtal
yan pilotu ve diğer İtalyan hava mü
rettebatı Almanların uğradıklan pi· 
lot zayiatını telifi için Almanyaya 
gitmlftlr. 

vı ümit ediyordum. Maalesef, bu U
mldım tahakkuk etmemiş ve her a
rrıelıya ttan eonra ekııerlya vukubu
Jan tali derecede zorluklarla bir harp 
".amanının anormal gerginliği kendi· 
sini zarurt olarak hiasettırmiı,ıtlr. 

OöndUğUmdenberi, sıhhi vaziyetimde 
çok ııatAh vukubulmuşsa da, harp ka
bıne.11i Azası için esaslı olan vazifele· 
rı daha uzun müddet geçmeden hak· 
kile ifa edeblleceğiml ummuyorum. 

cBu şartlar içinde sizden milletin 
menfaati niroına bugünkü mesuli
yetıerlmden affedilmekliğimi ve isti
famın kabul buyurulmak llzere kra· 
la tevdi edilmesini ricaya mecburiyet 
hi!sediyorum. 

o:HUkQmetinizin teşekkillUndenberi 

hakkımda gösterdiğiniz hararetli 
muamele ve JQtutkArlığı takdir et
mekte olduğumu ve idareniz altında 
bu meaıleketin müttefikleri ile bir· 
ilkte, Avrupanın bUy;ik bir kısmını 
esaretten het halde farksız bir hale 
sokan vahşet kuvvetlerini majtlQp et
miye muvaffak olacağına sarsılmaz 
itimadım bulunduğunu bildirmek Is-

İmza: SewWe Chamberlalo 

Alman Mabafili Ne Diyor? 
Berlln, 3 (A.A.) - Alman siyası 

mahfellerindc. İngiliz kabinesinde ya 
pılan değişiklik kimseyi hayrete dü
ftırmemı,ur. 

lnglliz hükQmetlnln, bilhassa dış 

siya.etinde hiçbir değişiklik beklen
memekte ve Almanyayı al!kadar et
mediği beyan edılmektedir. 

Türk - Japon 
Ticareti 

(~ı birincide) 

Jınallara ait konşimentoları Veka· 
lete bildirmeie baılamışlardır. 

Ticaret Vekaleti bu tesbit iti 
bittikten sonra piyasa ihtiyacını 
pzönüne alarak tacire malını 
çekmesini bildirecek ve icabında 
~limatname ahkamı dairesinde 
ve ihtiyaç miktarındaki malı yur
.Ja sokacaktır. 

Talimatnamenin tatbikatile 
mefgul olmak üzere Ticaret Ve
kaleti hukuk müaşviri Ferit, İs
tanbula gönderilmiştir. 

Hukuk mü,aviri oradan lzmire 
aeçerek bilahare ıehrimize gele
cektir. 

Bay Feridin bu iki büyük ithal 
e ihraç merkezlerimizde yapa· 
~ı tetkiklere göre Vekaletle lü
hmlu görülen kararlar alınacak-

Aynı Ajansa göre, Capronl'lerden 
müteşekkil blrı;ok küçük filoların 

Almanyıt lstlkametınde uçtuğu gö -
rillmu,tUr. 

----o----
Başvekil 

Rey haniye' ye 
Hareket Etti 

Antakya, 3 (Hususi Muhabirimiz· 
den) - Başvekil Dr. Refik Saydam, 
bu sabah saat 9 da, refakatlerinde 
Ticaret Vekili, Vali, Kumandan, par
ti mUfetti9i ve Hatay mebUBla.rı ol
duğu halde Kırıkhan ve Reyhaniyeye 
hareket etmiflerdlr. Şehrin, bUtUn 
caddelerinde toplanan halk, sayın 

miaafirlerimizl coşkun tezahürlerle 
selAmlamış ve alkışlamıştır. 

--0-

Roma Müzakereleri 
iyi Neticeler Vermiş 

Seme, 3 (A.A.) - Romadan 
lsviçre ajansına bildiriliyor: 

İspanyol nazırı Serrano Suner, 
dün öileden sonra Muaııolini ve 
Ciano ile ~örüımüıtür. 

Salahiyetli mahfiller, mihver 
devletleri ile lıpanya araaında 
mühim ıeyler hazırlanmakta ol
duğu hakkında lngiliz kaynakla
rından yayılan pyiaları tekzip et
mektedirler. Ayni mah fillerde, İs
panya ile olan müna•ebetleri ay
dınlatmak makaadile Serf inde 
başlayarak Romada nihayet bu
lan müzakerelerde çok memnuni· 
yet verici neticeler elde edildiği 
kaydedilmektedir. 

lapanya D ahiliye Nazan 
Hareketini T ebir Etti 

Roma. 3 (A.A.) - D. N. B. : 
lspany:a Dahiliye Nazırı Serra

no Suner'in hareketinin tehir e· 
dildiği haber alınmııtır. Nazırın 
cuma günü hareket etmesi muh
temeldir. 

İtalyan salahiyettar mahafili
nin bildirdiiine göre, tarih i kati 
surette teabit edilmemi§ olan Su
ner' in hareketi siyasi sebeplerden 
dolayı tehir edilmemiştir. 

Serrano Suner, cumartesi gÜ· 
nü Romadan ayrılacaktır. Nazı
rın reami ziyareti dün nihayet 
bulmuıtur. 

Nafia Cephesinde 
Nasıl Çallşıllyor~t 

- - .. - -
GR·p·N . '.. ·/ 1 ' 1 •. · .. 

' _j • 

Baş, Diş, Nezle, G rip, Romatizma 

4. 10-940 ---... ~-

• 

(Bql birincide) 

kilometre sınai imalatı yapılma· 
mış tesviye ve 12,622 kilometre 
adi toprak yoldur. 600 kilomet
relik Trabzon - Erzurum yolu, 
bakım şartları en iyi bir §ekilde 
temin edilmiş iyi bir yoldur. O 
zamandanberi bilhassa Trakyada 
yol İnşaatına e!kisinden geniş öl
çüde devam edilmiştir. Yeni ya
pılan yolların şartnamesi, daha 
ömürlü ve muntazam bir yol tipi 
temin edecek ~ekildedir. Yeni 
yollarda bakım meselesine çok e· 
hemmiyet veriliyor. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Agrı larmızı Derhal Keser. INKIBAZI defeder. 
icabında günde 3 kaııe alınabilir. TAKLİTI.ERİNDEN SAKINI- IŞT AHSIZLIK 
.:.:Y=:w~=ıs= HAZIM SIZLIK, ŞiŞ

KiNLiK, BULANTI ve 
G AZ'e Karşı Faydası 

Su itleri: Beş yıllık plan muci
bince ve ondan evvel yapılan su 
işlerinin umumi yekununu nafia· 
nın neıriyatında bulduk. Tamam· 
lanan bir kısım işler hakkında ve· 
rilen malumat gösteriyor ki tabi
ate karıı elde edilen zafer mü
himdir. Etkiden feyezana maruz 
yüz binlerce dekar arazi feyezan 
tehlikesinden kurtarılmış, yüz bin
lerce dekar bataklık kurutularak 
sıtmanın önüne geçilmiş, birkaç 
milyon dekar arazinin sulanması 
temin edilmiş ve bataklık kurut· 
mak sayesinde ele geçen ziraat 
için çok istifaddi arazinin kıymeti 
de milyonları bulmuıtur. 

Elektrik etüdleri: Hükumetimi
zin e.n -isabetli hareketlerinden bi
ri elektrik itinde gösterişe ve göz 
boyamağa gitmiyerek esaslı etüd 
yolunu kabul etmeleridir. Su 
kuvvetlerimizin ferimi hakkında 
malumat olmadığı için acele ya
pılacak iıler, memlekete milyon
larca paranın israfına mal olabi
lirdi. Elektrik etiid idaresi, sabır· 
la ve bilig ile çalışmış ve üzerin
de emniyetle bina kurulacak bir 
temel hazırlamıştır. Hazırlanan 
planlar tatbika geçince memle· 
ketin bütün iktısadi hayatı geniş 
bir inkılap geçirecektir. Bu hu· 
susta bir fikir vermek için §Unu 
söyliyeyim: 1923 senesinde ten
vir ve sanayi için yekun olarak 
46. 108 kilovat sarfediyorduk. 
Senede vasati ~o 15 artııla bu 
miktar 19 38 sonunda 19 2,806 
kilovata çıktı. Artış nisbetimiz 
dünya vasatisinden yüksektir. Fa
kat artışa rağmen nüfus başına e· 
lcktrik sarfiyatımız dünya vasati
sinden korkunç derecede geridir. 
Türkiyenin nüfusu 1938 de adam 
başına 18 kilovat elektrik sarfet
miı iken en yük•ek i•tihllk had
dine varan Norveç adam baıına 
tam 3175 kilovat sarfetmiıtir. 
Aradaki farkı hele bir dütünün. 
Garibi şu ik ıimalden cenuba in
dikçe seviye düıüyor: Macaris
tanda 112, Roman_yada 62, Yu· 
goılavyada 52, Yunanistanda 
34 ..• 

Nafianın uğraştığı diğer türlü 
türlü itler var. Bunlardan diğer 
bir vesile ile bahsederiz. Bu yazı 
serısının uçuncusu olarak yarın 
yol davamız üzerinde biraz du
racağım. 

Ahmet Emin YALMAN 

Babasına Hücum 
Eden Bir Gene Kendi 

' 
BıçaQıyle Yaralandı 

1 
BORS A 1 

3 BlB1NCİT.EljBlN 1940 

KaJ>91U11 

Sterlin 5.2• 
Dolar 132.20 
İsviçre Frc. 29.6875 
Drahmi 0.9975 
Leva 1.6225 
Peçe ta 13,90 
Pengö 26.ö.'325 
Ley 0.625 
Dinar 3.175 
Yen 31.1375 
İsveç Kr. 31.005 

ESHAJıl •e TAllVtLAT 
Ergani 19.63 

7.30 Program, 7,35 Hafif program 
(Pl.), 8 Ajans haberleri, 8,10 Ev ka· 
dını • Yemek listesi, 8,30 Halit mti· 
zlk (PL). 

12,30 Program, 12,33 MAzlk: Kadın 
lar küme heyeti, 12,50 Ajans haber
leri, 13.05 Halk havaları, 13,20 Karı
şık program. 

18 Program, 18.03 Mtizik, 18,30 
Muhtelif ~rkılar, 19,30 Ajans ha
berleri, 19.45 Fasıl heyeti, 20,15 Rad
yo gazete!i, 20,45 Temsil, 21,30 Ko
nuşma, 21,45 Radyo ııalon orke11trası, 
22,30 Ajans haberlt'rl, 22,4!> Radyo 
salon orkestrası, 23 Dan!! müziği 

<Pl.), 23,30 Kapanış. 

~-=-====-=-============ 
RAŞlT RIZA T1YATR08l1 

HALlDE PlŞKl.S BERABER 
4 B1rlnct~n cuma tunft &k•amı 

ÜSKtJDAR HALE StSEl\JASINDA 
«TOKA» 

Kodemi 4 perde 1 T11blo 
Yazan: FtKRF.T ADn. 

Heyel her hafta Üsküdar Hale sine· 
masındadır. 

Beyoğlunda: Büyük 

BAK ER 
Mağazaları 

Mevsim münasebetile bütün 
dairelerini zengin çe§itlerle 
süslemiştir. Sayın müıte
rilerinin ziyaretlerini bek
ler. 

Erkek, Kadın ve Çocuklara 
Trençkot, Koverkot, Loden 
ve S. den 

PARÖESOLER -
MUSAMBALAR 

Erkek ve Çocuklar için 
KOSTÜMLER 
-0--

Kadın ve genç kızlar ıc;ın 
MUŞAMBALAR, MANTO

LAR ve ROBLARIN 
En son modelleri 

---o
Ismarlama Kostüm, Pardesü 

ve paltoluk 
EN ALA CİNS 
KUMAŞLAR 
-0-

Rob, Tayör ve Mantoluk 
YÜNLÜ KUMAŞLAR 
İPEKLİLER -

PAMUKLULAR 
-o-

En son moda modellerde 
KAD IN ŞAPKALARI 

-o
Perdelik ve tefrişat için 
TÜLLER ve 

KUMAŞLARIN 
en son ve en zengin çeşitleri 

-<>-
Kadınlar için 

ÇANTALAR Ye 

SAHTİYAN MAMULA Ti 
--o-

Kadın erkek ve çocuklar ic;in 
TRlKOT AJ'ın 

Zengin ve müntehap çeıitleri 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satınalma 

Komisyonundan : 
1 - Fabrika garnizonu dahilinde iki pavyon İllf& ettirilecektir. Bu 

inşaata ait: 
A - Muhammen keşif bedeli 54673 liradır. 
B - Muvakkat teminat 3983 lira 65 kuruştur. 
2 - İhale günü H/10/1940 tarihine tesadUf eden pu.artesi &ilnU 

saat 14 de koml!yonda yapılacaktır. 

3 - Teklifler 12/10/940 günü saat 12 ye kadar komisyonda kabul 
olunur. 

( - İhale kapalı zarf usullle yapılacaktır. 
5 - Fiyat t,ahlill ve fenni ~ame ve pllnlar 2 lira 73 kurut mu· 

kabilinde meaat günlerinde saat 14 e kadar fabrika aatmalma komiayo
nunda.n alınabilir. 

6 - Şartname alabilmek ve ihaleye girebilmek için infa&l iflerinde 
müteahhitlik yapabileceğine dair resmi müeııseeattan alınmıt vesika ib· 
raz etmeleri ıtznndır. (62'3) (9287) 

DUn akşam saat 21 raddelerinde 
Sirkecide Hocapaşada oturan ve bir· 
kaç defa tımarhaneye girip çıkan İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
Yusuf adında bir genç, arkadaşlarile 
eğlentiye gitmek ~in b&ba.sı Aliden 7/10/940 Pazartesi günU saat 15 de lstanbulda Nafia MUdürltlğtl 
para ıstemı.tır. eksiltme komlayonu odasında (3017.81) lira ke'if bedelli ytlkaek mUhen· 

Ali oğluna para vermemiş bu yüz- di.8 mektebi tamiratı açık eluiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, ekaiıtme, Bayındırlık itleri genel, hususi ve fenni şartna· den aralannda çıkan kavga bir anda 

büyUmU., ve Yusuf bıçağını çekerek meleri, proje k"if hillAaaslle buna müteferri diğer evrak daireeirıde 
görülecektir. 

babasının üzerine hllcum etmı.,tir. Muvakkat teminat (227) liradır. 
Fakat bu sırada Yusufun ayıı,tı ka-
yarak yere düfmüş dUşerken de elin· , İsteklilerin en az bir leahhütte (2000) liralık bu ite benzer iş yap-
deki bıçak boynuna saplanarak ağır tığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul 
surette yaralanmıştır. viJAyetlne mUracaaUa eksiltme tarihinden 8 gtb'ı evvel alınmış ehliyet 

ve 9(0 yılına aıt Ticaret odası veııikalarile gelmeleri, (8Q39) 
Ali. Cerrahpa.şa hastahanesine kal 

dırılarak tedavi altına almmış, za
bıta tahkikata 'ba.flamıştır. 

Amerika Ayan Meclisi 
FevkalAde Vergi 

Layihasmı Kabul Etti 
Vaşington, 3 (A.A.) - Stefani A· 

jansmdan: 

Mümeıısiller meclisi lle lyan mecıı
Ai, harp temettülerinden almaca]( ye
n! fevkalAde vergi kanunu liyihası
nı tasvip etmitlerdlr. Bu .sayede ge
lecek sene yarun milyar, müteakip 
senelerde de bir milyar varidat te
min edilecektir. 

İstanbul Orınan Çevirge Müdürlüğünden: 
1 - Üsküdar kazallI dahilinde vaki Kozpınar devlet ormanında 3168 

kental mete odunu ile MM kental karJllılc odun ve 1470 kental çalı ve 
200 kental m• kömürU 100 kental kanfık kömürün kesilip ormandan 
çıkanlmuı açık a.rttınn&ya çıkanlmlflbr. 

2 - Arttırma 21/10/9.0 tarihine mtlaadit pazartesi gUnü saat 15 de 
villyet konağında orman müdüriyetinde müte,ekkll orman alım satun 
komlayonunda yapılacaktır. 

3 : - Mete odununun beher kentalının muhammen bedeli «7> ku· 
ru.ş kanşık odunun beher kentalı «6> klll"U4 ve çalının beher kentaıı 
c6> kuruş me,,e kömUrtlnUn beher kentaıı «33> kW'Uf ve k&nflk kömU
rUn beher kentalı c29> kunı,ıur. 

~ - Muvakkat teminat «55> liradır. 
5 - İsteklilerin kanuni veaikalan ibraz etmeleri llzımdır. 
6 - Şartname ve mukavele projelerini görmek istiyenler latanbul 

orman müdUrlugtıne müracaat edebilirler. (9424) 

Xlinci Balkan Oyunlan Biletleri 
Aptıda yazılı yerlerde bu günden ttlbuea 150, 100, 16, 60, 25 kunJ9a -.tılmaldadır. 

Şekerci Ali Muhiddin H~ı &kir Ballçekapı - Kaııilıköy Merkıez Eozaneel Kadıköy AJ&ıyol apı 
Yataklı Vagonlar Karaköy - Beyotlu Beden Terblye91 Bölgeal Sıraaen11er - Taalm 
7.ekl Rua Sporel Bahçekapı Fenerbabçe Stadı Kadıköy 
Ep Spor Pazarı Perapalas ka1"91Al 

VAB DIB. 
Her yemekten sonra bir tatlı 
katıiı yanm bardak su içinde 
köpüıterdc ahnabilir. Hasan iami-

ne ve mark.uma dikkat 

Şişesi 30, iki Misli 50, 
Dört Misli 80 Kuruş 

HER ECZANEDE BULUNUR 

Muhammen bedeli 60.000 lira olan lfiOOO adet buraj, 10000 adet toprak 
kazması 15.11.940 cuma günU saat 16.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara" 
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu i.fe girmek istiyenlerin ((2~0) liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve teklifler\'ll ayni gUn saat H.30 a kadal' 
komisyon reisliğine vermeleri Jbımdır. 
Şartnameler (300) kuru~ Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde utd• 

maktadır. (9245) 

Kayseri Tayyare Fabrikası Sabnalma 
Komisyonundan: 

1 - Fabrikamız garnizonu dahilinde umumi kanalizasyon ve Fouep-
tik teı;isatı yaptırılacaktır. 

A - Muhammen keşif bedeli 9224 Ura 37 kuruştur. 
B - Muvakkat teminat 691 lira 83 kuruştur. 
2 - İhale gUnü 14/10/940 tarihine tesadüf eden pazartesl gUnU saat 

10 da yapılacaktır. 
3 - İhale açık ekııiltme usulüne göre yapılacaktır. 
4 - Fıyıı.t tahlili, fennt şartname ve plAnla.r mesai günlerinde saat 

14 d~ kadıı.r fabrika satınıı.lma komisyonundan alınabilir. 
5 - Şartnameyi alabilmek ve ihaleye girebilmek için in.faal iflerln• 

de mUteahhitlik yapabileceğine dair resmi mUessesattan &lmmıt veııilca 

ibraz etmeleri lı\zımdır. (6250) (9288) 

Ankara Dil ve Tarih Coğrafya 

Fakültesine Talebe Kayıt Şartlan 
Ankara dil ve tarih - coğrafya fakWtesine talebe kaydına EyJQlQD 

25 inci günU başlanacak ve blrinclteşrln sonunda nihayet verilecektir· 
Fakilltede tedris olunan zUmreler şunlardır: 

Türk Dil ve Edebiyatı Felsefe 
Fransız Dil ve Edebiyatı Arkeoloji 
İngiliz Dil ve Edebiyatı BUmerolojl 
Alman Dil ve Edebiyatı Sinoloji 
Arap Dil ve Edebiyatı Hindoloji 
Fara Dil ve Edebiyatı Hungaroloji 
Rus Dil ve Edebiyatı Antropoloji ve Etnoloji 
Klasik filoloji Coğrafya 

Tarih Hititoloji 
Tallp olanlar bir islidaya lise ve olgunluk diplomalannı, aşı ınhh&t 

raporlarını bağlıyarak salı ve cuma gtlnleri saat 9.30 dan 17 ye kadar 
fakilltc direktörlüğüne müracaat etmeleri lı\zımdır. (5978) (9033) 

İstanbul Belediyesi il anlan J 
Karaköy taksi durağı ittihaz olunan Yemişçi Hasan sokağının mü· 

rur ve uburu güçıe,tırmesinden dolayı bu durağın kaldırılmuma ve bu· 
rada durmakta olan beş otomobilin diğer taksi duraklanna takalınlne 

Daimi encümence 14/IX/940 tarihinde karar verilmiştir. İlAn olunur. 
(9(53) 

* Galatada. Kemankeş mahallesinde Çinili rıhtım hanı önUndeki tak8i 
durağı görWen lüzum üzerine kaldırılmış ve burada duran taksilerin Şa· 
rap iskeleei caddesinin Kemankeş sokağı ile rıhtım arasındaki kıama 

mUnhasır olmasına Daimi EncUmenln 14/Eylül/9(0 tarihli toplantuuıda 
karar verilmiftir. llAn olunur. (445•) 

Talunla bedeli 

1665,00 

2163,00 

tık temlaatı 

364,83 

• 

• 
Haseki, Cerrahpaşa. ZUhrevt hastalıklar 

haataneierile zeynepklmll dotum evi, ~ 
yoğlu, Üsküdar ve lstanbul sarı hastalık· 
lar mücadele merkezleri için almacak 
34680 kilo arpa, 21,&X> kilo saman, 12,100 
kilo ot. 

124,88 Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi 
hutalıklar haatanelerile Zeynep Klmll 
doğum evi için alınacak 1300 kilo beyaz 
ve 650 kilo kaşar peyniri. 

162,23 Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi 
hastalıklar hastahanelerile Zeynep KA.mU 
doğum evine alınacak 3605 kilo reçel 

Tahmin bedellerile ilk teminat mlktarlan yukarda yazılı mevad aa• 
tın alınmak Uzere ayn ayn açık eksllbneye konulmuştur. Şartnamele
ri zabıt ve muamelat mUdürlUğU kaleminde görWecektir. İhale 19/10/940 
CUmarteai günü saat 14 de Dalın! Encllmende yapıla.cakbr. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılına ait Ticaret odası ve
sikalarile ihale günU muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

(9156) 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
7/10/940 Pazartesi gUnU saat H de İatanbulda Nafia MüdUrllllO 

ekailtme komisyonu odasında (6953.10) lira keşif bedelli latanbul Erkek 
LiBesJ tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme, Bayındırlık işleri, genel, husu.al ve fenni ..,.ı
nameleri, proje keşif hWAsaalyle buna mUteferrl diğer evrak d&ireaiııd• 
görUJecektir. 

Muvakkat teminat (522) liradır. 
lateklilerln en az bir teahhütte (6000) liralık bu ı.e benzer ff yap

tıtına dair idarelerinden almlf olduğu veııikalara i8tinaden latanlıUI 
villyetine müracaatla eluıiltme tarihinden (8) gün evvel &lmmıt ehliyet 
ve 9'° yılına ait Ticaret Odası ves.lkaları Ue gelmeleri (89.0) 

ll&hibi ve Nefriyat lrlOdOrtl: Ahmet EmlJI YA!MUI 
BuddJlı yer: VAT AN KATBA.ASI 


