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Yoı işi Bir Nlilli Dava 
Şeklini Almall 

Ucuz Ve Ömürsüz Yola Sarfedilecek Paramız Yok· 
tur. Yol inşaatını Makineleştirmek Ve Yollarda Nak· 
liyatı Te§kilatlandırmak Bir Zarurettir. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
lı:-a er ııeyj birden yapmağa 

Yok B Paramız ve hazırlığımız 
leı; · .. unun için mevcut kuvvet
~e ~ıı.ı bir zaman §İmcndifer işi 
tıe r~~:· bir zaman sanayi üzeriri;, ıg~er bir zaman _da su işi üze-

Yıgıyoruz. 

ij~~ıı .sahaların hepsinde iyice 
&ı.itıı gıdebildik. Yalnız yol işi bu
D1·~ e kadar ikinci planda kaldı. 

.. er · l tap ış erle mC§gul olurken yol 

mutlaka yola sarfı bir zarurettir. 
Mektepler için başka çare yoksa 
verginin bir kısmını ya umumi 
bir ad altında veya maarif parası 
diye almak veyahut da yol para
sının adını değiştirerek umumi bir 
ad takmak doğru olur. 

1

1Sayzm hazırlıkları 
Sona Eriyor 

Şimdiye kadar 63 vilayet, 274 kaza, 
1300nahiyeve köyde kontrol yapıldı 

Ankara, 4 lTclefonla) 
Memleket dahilinde yapılmakta 
olan sayım hazırlıkları artık sona 
ermiş vaziyettedir. Şimdiye kadar 
6 3 vilayet, 2 7 4 kaza, l 300 köy 
ve nahiyede kontroller yapılmış 
ve bu iş için 90.000 kilometrelik 

bir seyahate zaruret görülmüştür. 
Sayımın son hazırlıkları için ya· 
kında istatistik Um. Md. Ct>lal 
Ay!>ar 1zmire, Müdür Muavini 
Selim de Sıvas ve Kayseriye gİ· 
derek mahallinde tetkikler yapıp 
konferanslar vereceklerdir. 

Balkan Oyunları 
Bugün Başlıyor tr~ tnadık değil, fakat Trabzon -

tek ururn transit yolu istisna edile
lltı b~lııraa yapılan yolların çoğu
eııe/r .kazanç değil, bir para ve 
liak!1 ısrafı saymak icap eder. 
ııu ırn fikir ıu olmuıtur: Biz he
l',; fakir bir miJletiz, pahalı yol 
l'oldrnayu:. Halbuki davayı ıu 
B~ ; ~rtaya koymak lazımdı: 

Fakat yol parasının hepsi yo
la sarfedilse ve umumi muvaze
neden epeyce para ayrılsa, bun
ların yekunu yol ağlarımızı vücu
de getirmeğe kafi değildir. Bu 
mak~atla ister istemez borca gi
receğiz. fakat bundan korkmama
lıyız. Borç göze almak için yol
dan verimli bir saha tasavvur e
dilemez. 

1 Hitlerle Musaolini araaında bundan evvelki Brener mülakatından bir intıbs Türk, Yunan ve Yugoslav Atletleri Taksinı 

Hitler . MUSSOlini Abidesine Merasimle Çelenk Koydular .1 

IJcı.ı akır bir milletiz. bunun içfo 
dıle~ vkc Ömürsüz yol için israf e-

e Paramız yoktur! 

dıı Şurada burada merkez tarafın· 
dıı~ veya hususi idareler tarafın
l'o) on sekiz senedenberi epeyce 
l'al Yapıldı. Fakat kalite dejil, 
kıı nız. ucuzluk arayan eski müna
ler~ uaullerile ve eski şartname
ald c Yapılan bu işlerle kendimizi 
llitı attık, durduk. Bir fen heyeti
VerJ·~.kadara çıkar diye karar 
ltıitıdgı bir yolu yapmak için tah· 
taı · 

1
en % 35. % 40 noksanına 

he~p e
1
r çıktı. Tahmini yapan fen 

Ya eı eri, bu fiyatlara ihaleler 
tt~~akla iki şeyden birini kabul 
illa ış. oluyordu : Ya tahminleri ta
ltıU~ıle havai idi veya açıkgöz 
d,lt:ahhidin iıin kalitesinden fe
ıııı .•r~ık etmeğc mecbur olduğu
ka:tidadan biliyor. fakat müna
llq . ~aulleri dolayısilc fenni ka· 
llıı tinı kullanmağa imkan bula-

Yordu 

tr.ıi; ~ı>.ıl~n yollar kısmen de ta· 
de -~ll.lılc YÜzünden b ir. iki sene
lı ~y)~ bir hale geliyordu ki esas
Yo} l'rlır diye bir müddet sonra 
~or~ Yeniden yapmak lazım geli
•ilc ıı. Zaten ucuz çıksın endişe
llak/011ann kavisleri de sür'atli 
lı)t~Ye vasıtalarının hareketine 
kaırı n değildi. Bu yüzden de 
~;...Yon kazaları birbirini takip 

.,,.ordu. 

f._~rtık bu yamama usullerle yol 
rıı 1Yetlerine devam imkanı kal
v11'~lftı~: Yol i inin milli bir da
l'ol ~~ on plana alınması, halkın 
tdiJ tı~a~ı ~akkında iyice tenv.ir 
kij

0 
ll'ıeaı l~ımdır. Mesela kırk hın 

lur..,1etrelik hakiki yol sahibi o
!lı, bunun yalnız senede bakım 
tı 8~.afının on milyon lira tutaca-
811 80Ylenince herkes duralıyor. 
hın t~Jeddüdün bir sebebi de yo• 
iib· ''~endifer, liman, elektrik 
ol~ lıoz göre nema getirir bir it 
rııd 'rnaaıdır. Halbuki yol. doğ
lrıe~n doğruya nema getirme
iktı ed~eraber memleketin bütün 
~ ı o • A h t trı.111 Ve ıçtımaı aya ını ne-

~y andıracak, her sahada yeni 
y 

0
(ct1er yaratabilecek bir İştir. 

tirm un doğrudan doğruya irat ge
le kek bakımından demiryollari
İtin ıyb~· k_abul etmemesi, bizi yol 
lltı)~ UY\ik ölçüde ve cesaretle 

'( aktan menetmemclidir. 

llıcl ol faaliyeti deyince hatıra a
tıaft _ınesclesi gelir. Memlekette 
~ e~·ırış~ıı.tında çalııımayı az, çok 
bini ltıtnış amelenin sayısı kırk 
'rıca~cçrnez. Bunlardan çoğu da 
ltıtaat boı zamanlarında kendini 
köy a Veren, mahsul zamanı 
elan c ~01-acağım diye aklı başın
kcti:den rençberlerdir. Memle
•İir' atldeki nüfus şartlarına ve işi 
l'o) . c Yapmak ihtiyacına göre 
bir .h~aatını makinclileştirmek 
fattlaı 1tıYaçtır. Zaten bugünkü 
l\İrı \i r a ~e~on yol, eski usul şose. 
'ayc/ rrııalıne çıkarken makine 
C-ağ1 ·~~: maliyetin çok ucuzlıya
rıc, 

8 
5'~rulecektir. Nitekim maki

ticcaiıı. t§lerimizde de ucuzluk ne
cları nı leınin edebilmiştir. Bun
ların~\ sene evvelki fiyat hesap
lcrinin alsaydık, başarılan su ış-

ı . Yarısı yapılamazdı. 
h kınc:i b" . • . 
oı.ıaün ır •§, para meselesıdır. 
ta lo ( 0 1 Parası diye epeyce pa· 
l11y11jf abıYor. Fakat zaruret do
"c d·~e unun bir kısmı maarife 
•iı> bRkr itlere sarfediliyor. Pren
fallJra a. ıın~ndan bu usulü müda
lılttaı ı:f kan Yoktur. Halktan yol 

ıye alınan bir paranın 

Üçüncü bir mesele de yolları- ı 
mızda motörlü nakliye meselesi- ---------------------------

dir. Bugünkü yolcu ve CŞ)'il. nakli- A K o E N ., z o E ı· ngı·ıterede En 
ye şekli devam edemez. Bu usul-
l~rle ne yolcu, ne de eıya için em-
niyet tCJ!!İnine imkan yoktur. Em- Temı'zleme Sükunetlı· Bı·r 
niyetle ve tarife dairesinde nak-

liyat yapmak ve nakledeceği mal- A ı• • y ld G G • 
lar sigorta edilebilmek üzere ya me ıyesı apı 1 ece eçti 

Brenner'de ~I 
Görüştüler I ' 

Devlet DemiryoJlarına bağlı esas
lı teşkilata veya bütün nakliye 
işile uğraşanların ellerindeki im• 
kanlara, milli sermayenin ve dev. 
\etin de yardım etmesi sayesinde 
kuvvetli bir milli nakliye şirketi

4 Düşman Tayyaresi I T --- Görüşmelerde 
Düşürüldü, Maltaya . ngı ız Tayyareleri Hariciye Nazırları ve 

ne ihtiyaç vardır. 

Yol i§i bu suretle umumi ve şü
mullü bir milli dava ıeklinde gÖ· 
zönüne alınmazsa memleketimiz
de bugün mevcut şartlara ve im· 
kanlara nisbetle mutlaka yarım iş 
yapılmış olur. 

• LiseJere Jitincenin Jconulmuıı 
vesile.ile dil meaeleaine ve mUi 
ile tenuwn muhafaza imkinlanna 
dair bir ya:sı yumtfbm. Buna ba
zı arkadaılar itiraz ettiler. Cevap
larımı yann yazacağım. 

Askeri Vaziyet 
Yazan: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 
~000 ttal)an pilotunun Almanla

rın utnuııkları pilot :ıaytatrnı telA
fl için Almanyaya gönderildlfl b&
beri fevkalade bir ehemmiyeti ha
i7.dlr. Eter bu haber doğru iMi ve 
bafka bir maksatla olmayıp ta 
mtlnhuıran pUot nyiatmı telifi 
için ttaıya.n pUotlarına Uıtiyaç ııa
sıl olmu' iMi Almanlar devamlı bir 
hava faaliyetinin elzem bir ..,rtı 

olan pilot me\'<'Utlarına ve hav& 
okullanom yetittlrme kabiliyetine 
dayanmıyan bir ~klli.t itine ıtr1'
mltler hükmünü \'ermek ltı.zımge-
Ur. Böyle olmasa da. hava faaHye
tinl aynı ııeviyede tutmak müm
kün olmıyacağından yava., yavaş 

kudretten dll!miye ve nihayet sön
mlye mahkfundur. Almanlar 988 
esneal sonuna kadar Nazi gençllği 
tayyarec.-1 ocaklarından 60,000 Ken-
ce Brö,·e vennlşlerdlr. Şüphesiz 

bunlar tekemmW etmlt uker1 tay
yarfX'I de~'ildir. Askeri U\'a okul
larında tekemmlil etmeleri için bir 
kurs bitirmek mecburlyetindeydl-
1er. Bundan başka zamanımızın 

tayyarec-111,ğlnde hem ft:ıik hf'm de 
mAne\'i bakımdan bir M>lekıılon a
ramak zarureti vardır. 

Yeni kuvvet çıkarıldı Bır Alman Bombardıman 
Londra, 4 <AA) - lngiliz Tayyaresi Düşürdüler 

Amirallik dairesi tebliğ ediyor: 
Akdenizde İn(Ciliz donanması 

ba§kumandanmın bildirdiğine 
göre, 22 eylulden 2 ilkteşrine ka
dar, emri altında bulunan deniz 
kuvvetleri, merkezi ve şarki Ak
denizde «temizleme ameliyeleri:ı.> 
yapmıştır, Maltaya yeni kuvvet
ler çıkarılmıfbr. 

Keşif tayyarelerimiz tarafın
dan büyük bir düıman deniz kuv. 
veti görülmüştür. Donanmamız
dan l 00 mil mesafede bulunan 
bu düşman gemileri büyük bir 
sür'atle üslerine doğru gitmekte 
bulunuyorlardı. Bu Bebeple temas 
imkanı olmamııtır. 29 eylulde bir 
düşman ve bilahare üç düıman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Hafta Tatilinden lsti3na 
Ankara, 4 (Telefonla) 

Devlet Demiryolları idaresinin 
bilumum it yerleri milli korunma 
kanununun 1 9 uncu maddesi hü· 
kümleri dahilinde hafta tatilinden 
istisna edilmiıttir. Keza Devlet 
Denizyollan ve Limanları işlet
meleri idareleri iş yerlerinde de 
üç saate kadar fazla mesai yapı· 
larak hafta tatilinden istisnasına 
müsaade edilmiştir. 

SOVYETLERIN 
Yeni Büyük Elcisi 

' 
Henüz 34 Yaşında 
Olduğu Halde 

Olgun Bir Diplomat 

Londra, ( (A.A.) - Hava ve da
hili emniyet nezareUerinin tebliği. 

BugUn düşman tayyareleri geniş 

mikyasta faaliyette bulunmamışlar· 
dır. Yalnız öğleden evvel ve az son
ra, münferit uçuş yapan düşman tay 
yarelerl, bulutlar araamdan ltıgll· 
terenin cenuba şarldslne geçmişler 

ve gelişi güzel bombalar atmışlardır. 
Birkaç klşi blmüş ve yaralanmıştır. 
Bir bombardıman tayyaresi avcıları
mız tarafından dUştlrUlmUştUr. 

Alman tayyarelerinin hücumları, 

birbirinden uzak bulunan noktaları 

bombalnmaktan ibaret kalmıştır. 

Dün gece, hava harbinin başlangıcın 
danberi en sUkO.netli geçen bir gece 
olmuştur. 

Son cTehUke g~mi•tir> işareti , sa 
bahleyin pek erken verilmiştir k i, 
bu bir crekor> dur. Bu gecenin mü
meyyiz vastflarmdan bili de Alman 
tayyarelerinin Londranm şimali gar
blsine girmek isterken pek şiddeW 
m!nia ateşine maruz · kalmalarıdır. 
Tayyare dAfi toplarının obUsleri i
deta bomba gibi patlıyordu. 

Bu hücumlar, geniş bir sahada ya
pılmıştır. Buna rağmen ancak bir 
kaç dUşman tayyaresi Londrıuıın 

cenup ve garp mıntakası üzerinde 
uçmıya muvaffak olmuştur. 

MOSKOVA 
Büyük Elçimiz 

Haydar Aktay Salı 
Günü Moskovaya 

Gidecek 

ı,ıe ha\·a ordusunu mahdut hlr 
mlky88la tutan llmll de budur. Türk • 
hava kunımunun Türk ha,·a teş
kllAtını memleketin iter tarafına 

tamim etmeyi \e Ç<;ık miktarda 
genç tayyattı('l yetlttlrmlye az
metmiş oıma...,ının sebep ,.e hikme
ti de buradadır. 

Teşkll!H genişleyince 'e talebe a
dedi çoğalınt"a şüphesiz o nl~bette 
m8'raf artlM".ak. Bu hakikati kavra
mı'! olan Türk milleti, Türkün ls
tudtı.llnin havada oldu~una lnıan 
ederek T. H. K. na e-llnde-n gelen 
yardımı yapmakta asla tf'reddüt 
etmlyecektlr. 

3/1 llkteşrln ge..·t>sl ha\'ıtların 

bornkluğu dolayııılle tayyare faa

ıı~·etınl meneden veya azaltan ilk 
ger.e olmuştur. Kıl} yaklaştıkta ha· 
,·aıar daha fenalqM"ak; oomtı.larıo 
ıztıraplan altında yaşıyan mUlet
ler fena havaları hlr ulmet telAk
ki edeceklerdir. 

Bu uunan gellooo ha\a faaliye
ti bütün ağırbğlle Afrlkaya intikal 
etmek fırsatını bulaeak. 

Sovyet Sefiri Vinogradof 

Dün Cümhurreisimize itimat
namesini takdim ettiğini yazdığı
mız Sovyetler Birliği Ankara Bü
yük Elçisi Bay Vinogradofun 
bir fotografını elde ettik. Yuka-
rıya geçiriyoruz. 

Yeni Büyük Elçi, henüz otuz 
dört yqındadır. Yüksek tahsil 

Moskova Büyük Elçimiz B. 
Haydaı- Aktay. salı günü Sventia 
vapurile ve Odesa yolile vazifesi 
başına gidecektir. Bay Haydar. 
mutad senelik 111ezuniyet müdde
tini burada bulunan ailcsile ge
çirmek üzere İstanbula gelmiş ve 
Büyükadada kalmıştır. Avdet se
yahatinde Bayan Aktay zevcine 

ıörmÜj, olgun bir phıiyettir. Beş refakat edecektir. 
ay evvel müıtepr sıfati1'c Sov- Vapur, salı günü erkenden ltal
yetler Birliiinin Ankara sefareti- , kaı:_ağı için Bay Haydar ve Cfi 
ne gelmiş, \:ıu defa büyült elçi ol- pazartesinden vapura girecek-
mU§tur. lerdir. 

Keitel de Bulundu 
Brenner, 4 (AA.) - Führer 

ve duçe, bugün saat 1 1 de Bren
nerde buluşmuşlar ve uzun bir 
görüşme yapmışlardır. 

Führer' in hususi treni, Alman 
ve ltalyan bayrakları ile süslen
miş bulunan Brenncro İtalvan hu
dut istasyonuna tam saat 11 de 
varmıştır. Bir İtalyan kıtaıı selam 
resmini ifa etmiş ve müzika, iki r 

(De,-amı Sa: '· ~u: ı> r 

Atletler alMcMye çcaenk lroyvyorlar 
(Yazısı 4 üncü sayfamızdadrr) 

ö1nnraOodlan Bir AhlAk Dersi 

lmralıMahkii.mlarındanAli 
Kendi Eligle Dilini Kesti 

" 
Sebep Şu: lmralı içtimai Sanatoryomunun 

Kaidelerinin Haricine Ahlak 
Çıkarak Bir Arkadaşının Aleyhinde Bulunmuş 

Türkiye, ceza sisteminin ıslahı ba· 
kmundan bUtün dünyaya örnek ola
rak İmralıda bir ruh aanatoryomu 
kurdu. Nasılsa elinden bir kaza çı

kanlar, orada tam tedavi görecekler 
ve günün birinde serbest hayata es
kisinden ahltı.klı ve dllrfuıt insanlar 
srt'atlle döneceklerdi. 

Bu sistem Erzincan zelzelesi sıra
sında parlak bir imtihan geçirdi. Bir 

rillr, arkada.şları kendiııile konuşmaz 
lar. Senelerdenberi bu usul muvaf
fakıyeUe tatbik edilmektedir. 

Geçenlerde ka.til mahkWnlarından 
Ali bır arkadaft aleyhinde dediJrodu 
yap~. bu dedikodu, çek~tirilen ar
kada.şın kulağına gitmiş, bir al<~ 
istirahatinde arkadaşını, bir kö\leye 
çekerek: 

- Arkadaş, demiş.. Sen benim a-

leyhimde aöylemlfShı. Ben bana inan
mak istemedbn. Fakat birçok ağız
lar bu haberi bana fusıldadılar. Bu 
biııtm dtsipHırltnlae uygun delil. Be
ni inzibat heyetine Çlkarmiya mec
bur ettiğin için cidden moteesldrim. 

Bu konuşma bu kadarla kape.nm•f, 
AH, bundan sonra kalkmış Jrendi ko
ğuşuna gitmiş. Yarmı saat 90Dr8 

(Devamı: Sa. 4, Sti. l de) 

hapishane binası yapmak üzere ora- ============================ 
ya gönderilen mahkQınlar, nesılB& 

imha ettikleri canların kefaretini Er
zincanda kat kat ödediler ve bUyUk 
cesaret ve fedakllrlık eserleri göster
diler. 

Şimdi tmralıda mahkQmlara aşıla
nan içtima! ruhun yeni bir demini 
hayretle haber aldık. Eski tspartalı
lar ne!islerıne h!kimlyetıerile tarih· 
te tanınmış adamlardı. 

Katil mahkQmu Alinin hareketi, 
İspartaıılar için bile fevkalide sayı
lacak bir harekettir. Bakınız, vaka· 
yı anlatalım: 

Marmaranın bir köşesinde 1mralı 
adası dört. beş senedenberl zirai ha
pisane haline konmuştur. Yurdun her 
tarafındaki ceza evlerinde kanunun 
tsyin ettiği bir kısım mahkllmlyetıe
rint geçiren ve hallerinde sallı.h hlml 
olduğuna kanaat getirilen mücrimler 
bu adaya gönderilirler. 

Şimdi adada beŞ. altı yUz mahkılm 
varoır. Bunlar hi~bir jandarma ve 
polis muhafazasına tevdi edilmeden 
burada kendi kendilerine yaşarlar. 
Adlll'lın asayişini ve inzibatını da 
mahkflmlar bizzat temin ediyorlar. 
Burada ya.şayanların arasında derin 
bir kardeşlik disiplini hAkimdlr. 

Yine mahkllmlnr tarafından seçi
len hir inzibat ve disiplin hey~tl ve 
bu heyet tarafından hazırlanm14 blr 
talimatname vardır. Bu talimat.na • 
meye ~öre, mahktı.mlann birbiri a
leyhinde konuf?Tlaları memnudur. 

Dedikodu yapan bir m~ma mu
ayyen bir mtiddetle boykot oeauı ve-

_...., 

~' !"4§$ _ .. & · . 
~ ... -':il ___ _ 

Büyük Yemin! 
lzraiı - Buyundan itibaren twkca konupnaya yemin edi

yorum. .. Şayet konupnuaam Allah beni cebinde hiç bozuk pa
ra bul ıııQm diuccilre benaetainl 
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Sal'ı Kömür Tevziatı Hopalı Mehmet 
Maceralarını 
Anlatıyor 

Borsan Peynire Yeniden · 
Zam Yapılacak 

ıstanbulun Kurtuluş 
YıldönUmU 

Eti Bankın Kömür Tevzi İşinden 
Vazgeçtiği Haberi Asılsız 

Hemşinli Nuri İle Polislere 
Meydan Okuduk 

Teneke kıtlığı da peynir tröstçülerile teneke 
tüccarlarının anlaşmasından ileri geliyor 

!stanbul halkı yarın tchrin kur
tuluş yıldönümünü kutlayacaktır. 

Program mucibince merasime sa
at 9.30 da Sultanahmct meyda
nında baılanacaktır. Askeri kıta
lar, bütün mektepliler ve te .. k

küllcr yerlerini aldıktan sc n•. ••· 
at oncla atılacak 21 pare ,opla 
mcraaimc baılanacaktır. llk ola
rak kurtul1!§ zaferine iftirak eden 
lı:abramanlardan tchit dü§Clllerin 
bir dakika ııiiktltla ruhlan tiziz e· 
dilecektir. Bundan aonra reami
gcçit yapılarak bütün kıtalar 

Taksim meydanına gideceklerdir. 

Taksimde bayrak çekme meraaı
mi yapılacak, abideye çelenkler 

konulacaktır. Gençlik ve Beledi

ye namlanna birer nutuk verile
cektir. Gece de Taksim meyda

!!ında Şehir Bandosu çalacak ve 
Belediye tarafından yeni gazıno
da kahraman ordu ıcrcfine bir 
ziyafet verilecektir. 

Dünkü gazeteler Etibank • ın 
kömür tevzi iıinden vazgeçtiği
ni yazmakta ve bu i§in bundan 
oonra Belediye Kooperatifile di· 
ğer üç firmanın meggul olacağına 
İ§aret etmekte idiler. 

Fakat dün yaptığımız tahkika
ta nazaran böyle bir haber tama .. 
men asılsızdır. 

Teneke yokluğu bahanesile ki- Teneke ile yakından alakası 
!osu altmıı kuruta çıkanlan be- olan bir yağ tüccarı, !stanbul ve 
yaz peynirin, ikinci bir hamle ile Edirne ile Bursa ve Balıkesir ta-

lstanbulda kok itleri Etibankın 
Ereğli kömür idaresinin lstanbul 
.servisi tarafından idare edilmek
tedir. Fakat bu kömür ihrakiye 
scrviaindcn batka lstanbul ihti
yacını kar,ılamak üzere kendile· 
rine müsaade verilen Vehbi Koç. 
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S"cn, momrttn bat güvertesine ğım manevralardan üzcrlcrin yctmiıe çıkanlacağı hakkında, raflannda mühim miktarda bot 

'yüzükoyun 'RZIBlllllfbm- Ellerimi çullanacağunı anlamıılar, bir a e peynirciler arasında kuvvetli bir teneke stoklarının mevcudiyetin
gözlcrime siper ederek kafilenin için bocalamıılardı. Fakat, mon §ayia deveran etmektedir. Bu de- den bahaetmcktc ve bu stoklann 
iki yanlııırını gözlüyor, arbdaıla- törbotu kullanan kaptan da, han~ fa da peynir imalathanelerinin önümüzdeki . ilkbaharda yapıla
nn söylediği ııarlalara da içten anaoınuı gözü olduğunu belli et.- •Üt tedarikinde maruz kaldıkları cak peynirleri tenekelemeğe kifa· 
içe ittirak eal)'<n'dum.. Nasıl oldu mitti . Hem yoluna devam edı- müıküllt ve bilha .. a mandıra aa- yet edeceğini iddia eylemektedir. 
bilmem, gcrimdeki ahenk birden yor, hem de sür' atinden istif ad hiplerinin süt fiyatlannı arttırma- Şu maldrnat gösteriyor ki, pey
durdu. Aralarında bir mmltı ol- ile, tıpkı oynak bir kahpe gib~ lannın sebep olarak ileri aürülc- nircilerin ileri sürdükleri teneke 
du. Birkaç saniye sonra da feryat sancak iskele kınyor, teknesini ceğj eöylenf!!ektedir. buhranı gayri va.rit bir iddia ve 
koptu: kıvırıyordu. Beni ıaşırtmağa, iı Eaaaen, peynir fiyatının altmıı bahanedir. 

- Mehmet Reis. Gerimizde zerine yanaıtırmamağa uğraıı- ı kuruşa tercffüünde amil olduğu ikinci bir hamle ile peynir fi. 
fenerleri sönük. bir tekne var. yordu. Neme li.zıın: timdi, herifçi söyl~nilen ~u teneke kı~hiının yatlarına bir on kuruş daha zam• 
Hem de çok yollu. oğlu manevralarında muvaffak ycmz oldugu ve bu kıtlıgın ha- mctmek tcıcbbüoünde göateril-

Kendimi motör dolabının ardı- da oluyordu. len peynir tröstünü gizlice idare mek istenilen eütsüzlük bahanesi-
na dar attım. Çocuklar, hiç de Vaziyet büsbütün aleyhimize eden ıermayedariarla teneke tüe- ~e gelince, -bunun da bir ticaret 
yanılmıf değillerdi. Küçük tonda bir tekil almak üzere idi artık. O carları arasında yapılan bir an- manevrasından bqka bir ıey ol· 
bir dü~n _motıörbottı, bir .;der aon oaldmıımdan da kurtulduğu l&Jmanın mahsulü bulunduğu söy- madığı muhakkaktır. Sütlerin c· 
hızı ile_, suları yar.arak. ti.zerimize. takdirde, önümüzden kayıp ka- lenilmektedir. Peynircilerin, aon saaen kıtlaıtığı fU meveimde pey
doğru geliyordu. Sancak ve iokc· çaeak, biz yetiıinceyc kadar da günlerde piyaaa)'.a çıkardıkları nir imal ve istihsali, randıman iti· 
le fenerlerinin olmamaın da bu ırericleki mavnamıza ookulup a- peynirleri ilkpaharda yani sütle- bari!~ bugünkü piyasa üzerinde 
gelişin pek de dostluk için olma- banacalı:tı. Üat tarafı da talihin rin bol bulunduğu ve piyaaada ehemmiyetli teoirlcr yapacak bir 
dığını gösteriyordu. Tehlike mu- lutfuna kalacaktı. külliyetli teneke mevcut olduğu tcıebbüs sayılamaz. Mandıra sa
hakkak idi. Te>eddütlc geçirile- Hımmdan, kuduz bir kurt gibi ı_amanlarda buzhanelcre depo et- hiplerinin fiyat zammı talepleri, 
cek tek saniye bile yoktu. Hemen soluyor, motör dolabını ardsız a... miı olduklarına göre. teneke buh.. gelecek sene için yapılacak peynir 
dümeni u:nca.ğa kı1dmı. -y anm raMZ yumrukluyordum. O esnada ranile ali.kası olmaması icap et- fiyatları üzerinde menfi bir tesir 
bir devir yaparken bizi kovahyan ııe:Ytan yanıma •okuldu. Bu oefcr mektcdir. Elycvm ooğuk hava de- yapabilir. Bu huouslan alakadar 
motöre göstermeden tehlike ~a- de dümeni iskeleye basmayı zih- polarında at~k halinde külliyetli ınakamların ehemmiyetle uazarı 
retini yandan ~im. nime koy<iu. Motörbot ile ara- miktarda peynir mevcut olduğu dilı:kate almaları ve peynir filat-

T clı:ncmiz, motilrbotu b8§8 al· :nuzda hemen on bet metre ka- iddiası da ileri sürülmektedir. Fa- !arını ikinci bir zamdan şöyle dur
mıf, aon ııür' atle ilerliyordu. Biz dar bir mesafe var yoktu. Düt· kat, buzhane aahipleri bu husuo- sftn, perakende olarak elli bcı 
de ~rleıtn emniyet kanatla· men kaptanı yine evvelki mancv- ta ağız sıkılığı göstermekte, de- kurup. sattınlmuını temin ile 
nnı lı:akltrm!f, pumaldu tetikte rayı yapacağım zannına kapıldı, polarındaki atoklann miktarı ile halkımızın menfaatini korumala-
olduğu halde, YUiyetin alaoağı tabii lı:i yan_ıldı ve aldandı. Bir- sahiplerini k~tmckmektedirler. rı temenniye §Oyandır. 
tekli beld.iyordtrk. Bizim bu ma• kaç saniye •onra, hath8§8 gcl
nevraımza mırtörbottakiler ehem~ miı, ottbmn ve dümenin tazy;kı 
mjyet bile m ı• 1 ;,Jer, eeki rota- ile hi•den dönüveren teknemizin 
üzerinde bir ifrit gjQi ıı.,.,ıcy....Iar- hord..sı motörbotun baı g!iver
dı. Bizimkilerden ~,yollu olan teaio_e yamanıvcrmifti. 

Fosfor Şualarını 
Yangın Sanmışlar . bu motöcbot, biç fiipheııiz kİ, hCf Bırer ok hızı ile fırlayıp motör

da.lı:ika 80D"'!, ocp1wu., yüklü 0 • bota atlıyan çocuklann, birer VÜ· 
lan motörlü mavnaları tutacak ve cuda dalmak üzere kalkan bıçak- Sultanabmet aulh birinci ceza 

' ,atı§Da bawlı>ac:altı. Bu vaziyet· lan, ellerinde lı:almııtı. Çünkü, mahkemesi ıimdiye kadar adliye 
tc, motöıbotu ya önleyip yolun- ııerçcktcn itinin eri olan kaptanı tarihinde hıç rastlanmıyan bir d&.. 
dan ~ :ııralmt da. fiddetli da dahil olduğu halde, .!'1°törbo- va tetkik etti. Mahyacı müezzin
bir atq ile dümen fu.dumağa tun takrmı tayfaaı kol kaldırmıf, !erden Ali, mahya kandülcrinin 
mechıır bmJuırak, bizimkilere bu hareketleri ile beni: 
vakit ve ,,-Ee kazandırmak lü- - Kıymayın canlarına çocuk- 191klarını arttırmak ve ıuaları kı
. ..ıumu + cıgfi, , ittiF.Kat. anlan lar.. vılcımlı renklerle göstermek için 
arzuiunndan hu hangi birini Diye !>ağırınak mecburiyetin- kandillere foofor koymıya karar 
yapıu ıı •iia med>ur edecek tici- de hırakımtlardı. vcrmıt ve bir ceza dcpooundan da 
detli bir atıef de bizim için çak Bu canı tatlı cıirlcri birbirleri- fosfor almııtır. Bu fooforu evde 

Cümhüriyet Bayramı 
Hazırlıkları 

Cumhuriyetin 17 ncl yıldOnü.mti 

bayramını kutlamak için yurdun her 
köfeSlnde 'imdiden büyük bazrrlık

lara ba,ıılanmı.ıır. Cllrnhurlyet Halk 
Parti81 bu makaatla blr kutlama ta· 
ltm&tnamesi h&m'l&m.1' ve her tarafa 
göndermiftlr. Talimatname kutlama 
komltalarmm vazltelertnl, .ıısıenme 

ve donanma ışektllerln1, geçit reslm
lorl tertiplerini ve merasimin bü • 
tll<\ teferrUatıru tesbit etmektedir. 

DEVIZDE: 

Bir Kaçakçıda Bir Buçuk 
Kilo Esrar Bulundu 

Gümrük muhafaza te,killı.tı me -
muriarı Unkapanı civarında dolaşır

ken sabıkalı uyu4turucu madde ka -
çakçılarından Kemalin vaziyetinden 
şüphelenerek üzerinde ya.ptıkları a
r&rnada kuşağının arasında ~ gram 
•ildette eer&r bulmu,lardır. 

Bu esrarları nereden aldığı soru -
lunca Mahmut isminde birisinden a.J. .. 
dığını söy!emif ve Şadiye ismindeki 
kadmın evinde yapılan sıkı arama
da da bir kllo e!lrar bulunmuştur 

Suçlular auç del!ll bir buçuk kllo 
esrarla birlikte İstanbul emniyet 
mUdllrlUğllne teallm ~!erdir 

MIJTEFERRIK: 

İdamı İstenilen 
A 

Aşıkın Muhakemesi 
Te~başrnda sevdiği Evroniyayı 

bir kurşunla yaralıya.rak öldUren Ta
raby&lı Angelyo..'I birinci ağır ceza 
d& muhakeme edilmt.ş,tir. Mtlddeiumu 
mi geçen celsede kızı kaaclen ve ta
ammüden öldürdüğü için Angelyosun 
idam edilmesini Ü!ternifti. Dün avuka 
tı Etem Ruhi mUdafauını yaptı ve 
ezcümle dedi ki: 

- <Angelyos Evronlyayı çılgınca 

geviyor. Onunla evlenmek istiyor. 
Yolunu bekliyerek bir dakika onu 
görmek isterdi. F"akat Evroniya müs
tağni idi. Daha doğrusu başkaları 

onu A.şıkında.n ayırmak istiyorlardı . 

Angelyos yine bır gün yolunu beok· 
ledi. Ona izdivaç teklif etti. Yine red 
cevabı alınca yanında. bulunan ta • 
bancasını korkutmak maksadile ha
vaya sıktı. Kurşun sol omurunun tlll
tUne ha.fıfçe temas etti. Onu kurşun 
defil yatırıldığı: hastahanenin dik
katsizliği öldürdü. Kız yaralandık· 
tan 20 gün sonra ölmüştür. Biz o va
kit de polise ve mUddelumumtılğe 
müracaat ederek tedavisine dikkat 
edilmediğini söylemhJtik. Morg ra • 
poru da bu iddiamızı teyit eder .. 

Mahkeme, morg raporunun ve dos
yanın tetkikine karar verdi. _,,__ 

Şimendiferlerde Sür'at - Erzu- ADLiYEDE: 
rwn .. Erzlncan trenlerinin sUratleri· 
nl arttırmak için yeni yapı!ft.n hattm 1 Ağaç Keaenler - Akaç kesmek 
iyice oturmuı beklenmektedir. Bu yasa.ğma. rağm.en ba.Zı klme"lerin giz
euretle saatte on beş kilometre kate- UC'-e. al;aç ke!'!tikleri görülmektedir. 
df"n trenler saatte kırk kilometreye tnudağ çamla.nnm da gizlice kesil
kad&r sürat yapacakla.rd:ır. Ha.zırla- diki lııı.ber alınarlı.k gönderilen jan
nan hareket projeolne göre yakm- darmalar dört klşıyı suç üzerinde ya
da Erzurum • Hayda~ oeterlerl kalamışi&rdrr. Suçlu!ardan biri jan-
48 saate lndirilmı, olacaktrr. darmaya ~et teklif etmlftir. Suç-

Paııca.r Elli Para - Kocaeli mm- !ular adliyeye verllmiflerdlr. 
takaıımda lfeker pancarı rekolteal ge- Adllye mu- mubakeme
c;en unede.n çok fazladır. Yalnız Gey . .ı _ Zimmetlerine par& geçlrdikleri 

tehlikeli idL Salu1ı:le bulundukla- ne bağlayıp başaltına atmalı:, ai
rını bildiiimiz diğer ilci motözbo. lih ve cephanelerini toplayıp bi
tu da, bu ot •imiz h.....ıtete gctj.. rim motöre aktarmak, nihayet, 
recck ve flııerimizc musallat ede· iki tekneyi bordo bordaya geti· 
eekti ha!lL rip son sür'atle Hayırsızadafara 

bir su tenekesi içine bırakmtf ve 
yukarı katın sofasına koymuf. 

Çcce abdcotc kalkan müezzinin 

kansı sofanın, evin alt katına ka-

İf&let ıllı'eklerl - lstanbul mınta- vede 17,600 ton pancar al~. iddia edlldiki için tevki! edllcn adli· 

Bu tcblikd~,-et beni hiç de dpğru açılmak hiç de güç olma
ıaıırtmadL SağakkaıdıhkJa ka:ra· mııtı. 
rımı verdim. ı çoeııklara.icap ~en O gece sabaha kartı Sivriada
§Cyleri aıloca ""1hı"hledUn. Kati· nın küçük koylarından birine gir
ycn silah pat~. borda dik, esir motörbotun dibini del
bordaya prlrneğıo çalıpcalctım. dik, makinesini zedeledik, yanm 
Buna muvaffak olamadığun tak· kulaç ouyu olan bir kumluğa gö
dirde, bütün .bızrmla çarpacak. müverdik. Ertesi gün öğle vaktı 
motörbotu da,ıkendi teknem.izi de de, bir gezintiden döner gibi Ka-
batır;caktım. - bataı mendireğine girdik. 

Bu kararla dümenin yekeoıini O geceki hi,;mctimi beğenen 

dar tututtuğunu görmÜ§ ve düşe
rek bayılm,.tır. Müezzin Ali, gü-
rilltü üzerine uyanmış, sofaya 
çıkmıştır. M~ezzin, karısını yerde 
ve evini de baıtanbaıa ı§ık ve a-
lev içinde görünce pencereden 
istim dada başlamıştır. Biraz son· 
ra itfaiye gelmit:' ve eve sular sıkp 

mıı. fakat ortada keokin bir pa

rıltıdan ba,lca bir fCY görülme-

mittir. 

ka rfliBliği, bava. vaziyetlerini 11m&n· 
da. v" boğazda bulunan vapur ve ge& 
mllere bildirmek Uzere muhtelif yer
lerde işaret direkleri bulundunnak 
kara.rmı vermt~ttr. Mahalleri tayin 

edilen bu direkler önümüzdeki batta 
~inde dikilecektir. 

Kızılay Baltası 
Başbyor 

Pancarlar bu Mne kiloeu elli para.
dan toplanacaktrr. 

Telefon Ücretleri - latanbul - An
kara arasında ve !zmltle yapılan te
lefon muha.be.relertndeki ücretin faz.. 

la olup olmadıkı tetkik edllmektedlr. 

MAARiFTE: 
FakWtelerde lmtlban - lstanbu! 

thılvorsltes! hukuk ve iktisat fak111· 
telerlnd• cy!QJ devresi eleme lmU -
hanları dün neticelenmiştir. 

ye mutunetıertnden Emin ve Necmi 
Ue gayri mevkut euç arkadaşların

dan Alımı, TeYtlk, HaMn, Şerif ve İ8 
mailin dUrUfmal&rm& dUn devam 
edı1dl. Elı!lVUi<Uf raporu okundu. Ra
pora göre ouçlıılardan bazrlan meae· 
ta 360 kurt"'1 360 11ra, .2152 kuru.şU 
279 lira ıız kuruf; 27 lirayı 227 lira 
yapıruıııardır. Suçlıllar ebllvukıif ra.
ponıııa birçok nolrtal&rdan itiraz et
tııcr. 

bacııklanmın. amsına aldım. Mo- Hakim zade Mehmet Bey, iki gün 
tör dolabına abandım. Çocukla- sonra beni buldurup hizmetine 
ra: aldı. Birkaç llY da, Topkapı civa-

- Sai yana.dikkat .• , diye ha- nnda, timdi iamini pek iyi hatır
ğırdım ... Bordıdadığım anda, he- ll)'amadığım bir inekçinin ahırın· 
piniz motörbota. sıçrayıp atlıya. da kaldım. Muhitte bulunanlar 
cak, içindekileri btçaklayı:p haldı- gerçekten yanaımalık ettiğimi oa
yaeakeınız. nıy9r. gösterdiğim aafhklara ina-

Müezzin Ali, yangına scbebi

;;t vermekten ıuçlu idi. Kendisi
ni müdafaa ederken: 

B1'gün b"41IYan hafta, Kızılayı 
dütllıırn•mlze ta.bola edllm1,tız. Jla 
hatta içinde ha olmak, b8'kala.. 

rmı &za olmıya tcfvtk etmek, Kı
.,laym yurda neler yaptığını lı&
tırdan geçirmek eurettle her biri
miz Kzzdayr dütünmellylz, çllııkü 
Kızılay her lhtly~ zamanında he
pirnlzl dtlfünüyor. 

!fabl lmt11ı&nlua ayın 16 amda 
tıa.ıııanacakt tahmin olıınmaktadır 

Mübendlo M--Bu eone 
mühendis mektebine girmek için mü· 
racaatta bu!unanlann miktarı ~
royu tecavüz etm(f bulıınduğu elbet.
le mektep idaresi taılpler arasında 

bir müsabaka imt.1ham açmak mec
buriyetinde k~trr. İmtihanlara 
bu ayın yedinci pazartesi gttntı başla 
nılııcak ve sekizinci ııalı gllntı nihayet 

Kese Kağıtlan 
Kontrol Ediliyor 

Kumlu çlrlşlerle yapılan ı.- "' 
kitları baklanda geçenlerde yaptıgı· 
mız nef11Yatı nazarı dDlıkate alan J!1. 
rninönll kaymalaunlıgı T&htakale. 
Hamrcılar ve Balkaparu cı....rmdalı:I 

k"8e kAgıt yap&n ve ııatan cmkkAn· 
!arı "'kı bir kontrol altına al~ 
br. Belediye zalırta wımlan bu 
kontrol eıınastoda k- klltt ~
!arını da tctkDt et:melrtedlr!er. 

Motörümüz son aür' atlc itli· nıyorlardı. Tuhaf değil mi, ba
yor, teknemiz aımııla ... raıla iler· zıları da aptallığıma bükmile va· 
liyordu. Çocuklar küpC§teye aban kitli vakitsiz benimle alay cdi
mıılar, atlamak için fınat bekli- yorlardı. 
yorlardı. Motörl>oımkileı-, yaptı· 

- Ben evimi yakmadım. T c· 
neke delinmİ§, fosfor merdiven
lere ve sofaya akmı§. Parlayan a· 
!ev değil, fosforun intiaıdır diyor
du. 

Mahkeme, bu iddiayı fen 
damlarına teılı:ik ettirecektir. 

a-, 
Tesirli, verimli çalışma şek.llle 

her vakit yilzilınilzil ak etmııtız. 
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John Tuzağa Düşüyor 
John, kendi kendlne bu sözleri DlD1ldamrken merd.lven

lenleıı iki klşbılıı çıktl#mı oezdL J1a ..ıaınlarm blrbıl Van 
Blond idi. Göz cöze celdUer. SarOO, rolllne devam etmek
ten başka çaresi yoktu. 

- Bunda işiniz ne T 
Bu oözlenı muhatap olıı.n John budala budala ctUcrek: 
- içecek bir ..,y arıyorum, dll'fl kekeledi· Fakat porta-

kaldan ~ bir fCY bulamadım. Portakal lıaJ'aret aöndür
mez ki.. içki ltıterım, lçld .. 

Diğer adam 7UDU'Dıtunu kaldırarak Jobn'& vurmak la
tedL Fakat Van mond mAnl oldu. 

Sonra yarımdald adam biraz c1&1ıa ııaldıı bir tavırla: 
- Sizi faıtla mtıteces 111 g-örll;roram, Mltıt.er Treaçham 

dedi. 
John adamJ oüurek: 
- Slz1Dle tanıştığımı ı..annetmiyorum. Diye cevap verdJ. 
- OlabWr. Fakat. bıına lüzum yok. Çllnkli ben bnranm 

müdtlrllytlm. 
- N~ AJA •• O halde ban& l~kl bulabUtr nmlnlz ! 
- Tabii. Bu tarafa buyurunuz. 
Bir kapı açarak John'a l('eri glrmeeı için ifa.ret etti. 

John aarhof rolü oynam&Sına ratmen etrafa dikkatle b&-
luyordu. Aııa~ lnmlye t...,ebbü• etmek b&ybude ldJ. Çünkü 
roerdlven başrnda Arap dev gibi dnnıyordo. Diğer tarafta 
dört ıu,ı ywnruklannı Aıkmıf, en ufak bir harekette üze .. 

rlne atılmıya hazırdı. Van Blond ortadan kaybolmuttu. 
Jobn ııallanarak odayo. rlrdL Müdür )'&''8' M!lle dört ada
ma bll' ıteYlel' Miyledl ve ılohn'un arkaamdan odaya girdi. 
Fakat kapıyı kilitlemedi. Sadece kapadı. John kendlAlnl bir 
J..roltuğa atmı' &öylenlyordu: 
-Buraaı rahat bir yer. Bir de itki olsa keyfim tamam 

olocak. 
Mücllir ellle !Jaret ettL Onun da küçük p&rmaimda bir 

'---------------"' 
butac&ktrr. 

---M AV ü--""" 
PORTAKAL ...................................... 

YAZAN 

William J. MAKiN 

ÇEV!REN 

Rezzan AE. YALMAN 

zı-
pırlanta yüzhk V&rdı. 

- Artık bu fAka kAfl, siz aarho' detllslnlz. Taldlt yap
maktan vazgeçiniz de lllze ııoracağmt lllallere cevap vcrlnb. 

- Şu bal de ben de bir ..,,. ııorayun: Bu kadar !)Ok ııor· 
t&kal Ue ne yapıyoHunuz f 

Müdür milatebzl bir tavrrla: 
- Sııall soracak ben idim. HalbukJ alı; aoruyonunuz. 
John yerinden kalkarak gayet ciddi söze bafladı: 
- BU tun bu y&phk.larnu:z nedir 'l' Ben buraya davetli o

larak geldim. Rem de Mltıter Van Blond'un da•·etllsl oJa.. 
rak. Daoa ettiğim kadın -ğıda beni bekliyor. Ben gidiyo
rum, bu kadar alay kAfl •• 

Kapıya doğru ilerlerken müdür: 
- Da.nmuz. 
Diye bağırdı, John döndü, k&rŞ19mda bir tabanca lle 

karlılafb. Aldırmıyor gibi görUnrnlye talı,.,-..J< omuz •ilkti. 
- Ya, ııaJ<a demek ciddi bir şekli alıyor. Haydi bakalırı. 

Açık konu.şalnn benden ne 1.sttyorsunuz. 'f 
- Görttyorum kl, tabanC'a sl:r.l ayı1th. Dı'J&rda dört ar .. 

kad&şl& kartopu bekliyor. Kortopu o gördüğtlnüz kapıcı 

Al"aptır. 

- Peki bekllyorlarM bana ne 1 
- Ştmdl ban& ce\.-"8.P ,·eriniz. Xe anlanuya geldlnlz bura-

ya f Bu casusluktan mak~at ne! 

- OUasluk mu dedbılr;. B1IJ"tMla ba. poıtk91 ··att._, 
- gayri - bir ...,. mi ..art 

- Portüal deyip de - aıı.-;rma. T:Mıol>M>- Sis 
portablla ba ~ pelt •!Akadv ~ 0.
zetıelıer 40.ıı ri*' ""'4 Dk •yfada bMılı. CJMrea.t OM 1 C,e otr 

ııedl - ııbı dell1 mlslalz f 
- Ne ocıl< -& llhn..-T. 
- Eve$ ba - -g!aatlmtz.. Polillle ba - yalım 

olan - pllp de - ı,ımıu - -·-· m- ecltmeJ1a. 
~~· 
- Eve&, -·"e ~ Deye - --
- :r.lm* cıo.-& o.ıdea'dold clıııot."'*1e - !ılilyle -

kıllı ~f 8lzbı lfbıb ı- ıı,ıe· 'r, - -
melr, ve portn=ı )?Al ... del8 mit' 

- OlııayeUe ıı... .aıaı.ıı dePlm. - n: c' ta. 
kat ll1z tar.la meıı:aLTııoırz 

- Fakat men1amı tolırflr 1ıı1ıı ne yapısal< lralıliııe ,.._ 
pıyonunm. Bom fml1I size ıı4yll;peylm ı.ı. .....,. oobkıa 4o
lap.ll bir poll9 bldDW D var. 

Bo •özleri söylerken ellle mlldllrlln _..... .... ıı-... 
yl ı,aret etti. Müdür bof&a balonanlı: '-fiil< llriı:aya pevll'

dL Tam o anda lobn öntınde dnraıı bir ~ bplp 
herıtln ka.faama fırlattı. Sanclalya mg•ppm U:ıeırtncııe dana 
elektrik IAmbuma çarptı ve krrclı. Oda kaııkaranıık olda. 
Müdür yere ııerllınlftL Jolın kapı:ya koştu ve -tan il&' 
\'lrlp kllltıedl. Tam oıruz ~ çünk8 dı§U'daa gllrWUl.yQ 
lfltenler hemen kapı;ya d&yanddar· Kapalı bııllmca aanımı
ya ""41Mdar. John bir zatcr k8Jıkabaaı attı. Banu dııywı
e& kapıya bllsbtltUn dayanclıl&r. tçJertnden bir taneot. 

- Haydi kır kapıyı, Kartopn.. Dedi. 
Bir çatırdı oldu, lklncl bir hamlede ceviz kapı aallaadı ve 

yerinden fırladı. Dördü birden odaya glrdUer. MUdUrttn l"l
re ıseı-Umlş vUcudU.nUn üzerinden atlryarak açık pencereye 

koştular. (Arkası var) 

H.,yri Araboğlu. Belediye "°" 
peratifi ve Zonııu]dak vapurçll' 
luk §İrkcti olarak dört de ı&li .,.. 
ni yardımcı bayi vardır. • 

Eskiden bayiler Etibanktan k•· 
mürü cif lotanbul olarak a10'0 " 

!ardı. Dünden itibaren yapıl•' 
tertip mucibince Etibank bayii; 
re fob Zonguldak olarak )<örııiı! 
alabileceklerini. kendisinin n•"'· 
!un, oigorta, tahmil ve tahliye İf 
!erile mctııul olmıyacağıru biIM· 
mittir. 

Ortada hiçbir dcği§iklik yo~: 
tur. Fiyat tezayüdü mevzuubV" 
bile değildir. 

Bir Macar Yolunu 
Şaşırmış 1 

Macar tebaasında.n lmre tıun1"" 
bi' 20 ya.şmda biri Sultanahmet ouill 

rinci cezada muhakeme edilınttti! 
Kendisine isnat edilen suç. ~
suz Türk smırlarmdan içeriye gtr • 

ı· mektJr. Macar kendisini müda! .. 
çln !taıyaya gidecektim. Trene yıP' 
lı• binmişim. Buraya geldim. oeııııı; 
tir. i50 Hra para ~zasma çarptırıla; 
Macar polise tealirn edllm~. 

Boş Şişe İhtikarı 
Ahvali hlzıra sebebi Ue meml~ 

tlrnlze hariçten mürekkep gelmeııı-" 
te, memlekette ve mekteplerde ııul 
!anılacak mürekkepler kAmUen 11' 
tanbul im&IA.thanelertnde yapılın,)' 
tadır. Fakat. mürekkep Aın11lerl ~ 
,ı,. satıcılarının lhtlkArları ile katl'. 
ıa,tıklarrrdan ve bir fifeyi yi)Z; P' 
raya satmak istemelerinden flk~l" 
etmektedirler. Alınan malQmata ı1' 
re, bazı ac;ık gözler, bu ihtiyacı: daJI' 
evvelden takdir ile külllyeW mıkto' 
da mürekkep ~işesl stokları yaprıııl 
lard.ır, 

POLiSTE: 
Eroinden Vazgeçmişler - Son tı<' 

gün zarfında ikisi kadın olmak n.-ı' 
6 kifi emniyet müdürlüğllne mor'. 
caat ederek mUptel4 oldukları erolf\. 
den kendilerinin kurtarılmasını ric' 
eı.ıru.ıerdtr. Bunlar hastaneye P 
derllmi.\llerdır, 

Arabadan Döştü - AnadotuJıl" 
rmda oturan Asım oflu Tevfik. '!it 
sır yüklti &raba.smdan dütcrek mu!'· 
telif yerlerinden yaralaıınwıtır. 

Altmcı Şube Mödllrllltll - ııııııııl' 
yet altmcı l'Ube mlldllrlllğü Gala~ 
Ycnl yapılan yolcu aa.lonunun ıı.t JC'' 
tma tafmrnı.ftlr. 

Alacak Ytızlbıdeo - SUitanaJıı>l.,t· 
te A.kbıyıkta oturan Hamza De 19· 
•ımp&4ada Karaoğlan 80~ ,,tf' 
ran ll'a.zlı arasında Kasımpa§a !"- ' 
zar yerinde bir alacalt ytlzttndeıı ._, 

ga çOOnıf ve Fazlı bıçakla ~ 
kanımdan ağır ourette y~ 
~ Dllştll. - ll'atılıte ~ 

Hamam aokağmda oturan N~...ı 
Y"'fll'dakl ottu Kemal - ııat ... 
~~~~ 
taııt yerler!Dden agu- ııurette ~ 
""" ~ Çocu1t ~ ~ 
nım,.ı:ır. 

Her Gün Bir 
FIKRA 

Nasıl Yenir ? 
~ biri, ıw.ı .,_, 
-- R ~ııt' 
rlıııle, ıı.ııc:... ... ,.,a,unuıt ,, 
manm tıD ınoe JllPit , • ı::u&ıııaı ..,. 

I&. Kanılle ............ - """"""' 1ı1r m 7dmoa ~ - :ot#' 
ma plp.. &ırt4a _..., .._, 

---- in. wr' .... ·--
ram lftm- - ut- ,,.,,,,_ 

But- dil""'. , .. , •••• ,; 
uatıdtıtdou - ~ 
A~ Ilı~ .. ,,,,.,.,,,. 

wlııatlıt - -
- yar O --11·11-• 

&'ÖO .... A"""""""' 4o- bir ...., 
m • ayınr. Bir_, 
mlwatlrle yaıwste hMPianqı.. 

8'ırlf obur nm olıarf ~ 
lkı,er uı.,.. atıpnır, rırv ..ıJllıl ı.
ıı.ıı g6rllDoe _.... "" .....,artll" 
- ihtiyari - giderek: 

- Arkadaf, dolm•;rı ııaıııl IJrOI' 
dururlar bDlr amm T 

Diye sorar. Obar mıae.tır ı.• ııfl' 
l!JUftııl bonnedao: 

- EYet, blUrlm. Yapn.tı ~ 
tar. tolnl iıazJrJayıp bire<, b1rd'"' 
donırlar. 

Deyince ev lablbl: 

- Be adam, birer, birer -" 
doldııruldu,tıuıo blllralu de ~· 
llriıJer mi yenin T 

Der ve barla adamı utancıuır:,, 
ş. •• 
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H A F T A D A B t R l.CflllK SnVASo~ 
~CMAL HOŞ - BEŞ 

Çılgın Bir Aşık 
Metresini Öldürdü Öfke Açmaz, 

Kayıtsızlık ... 

Brener Mülakatı 
Yazan: M. H. ZAL re itlerle Mussolini dün Bre

, nerde bulU§UP konuıtu:r. Bu mülakat iki lider arasın
'trıtki karşılaşmalann 7 ncisi ol-

Ramazan Geldi pagandı I Katil, 16 Yerinden Yaralı Bir Halde 
Boğulmak Üzereyken Denizden Çıkarıldı 

Yazan: B. FELEK 
IS\ enim gibi her gün ya bir 

ciddi meselenin mizah 
yolunda mütalaasile, yahut fa· 
kaya tahammülü olmıyan pü
rüzleri açıktan açığa incelemek
le uğraşan gazetecilerin mesai· 
lcri şöyle kar§ılanıyor: 

U~tur ki bunlardan üçü 940 
'ene · · · 81 ıçıne düşer. 

d 
... Bitaraf membalardan söylen-
ıgin ·· .. • k e core mula.katta başlıca 

onu§rna mevzuu Sovyetlerin 
"•ıiycf 1 h ı o muştur. Bu rivayete 
~Yret edilemez. Sovyetlerin va-

2:ıyetınd k' · k" f 'h h e ı ın ııa mı ver cep-
' eakini memnun edebilmekten u· 
ıa t B .. ır. ununla beraber evvelki 

b
gunkü askeri tahşit haberlerile 
u ~··ı·k ... u a at arasında münasebet 

aram k l a yanlı§ olur. Haberlerin 
ehistan mültecileri vasıtasile 

Ya}'ıldığı söyleniyordu. Halbuki 
llıiilt ·ı . d ecı crın bu aralık Sovyet bu-
udunu geçmeleri haftalarca sÜ• 

ter B 
. · u takdirde gelen haberle-
tın L 
.. Pea; taze olmadığına ve di-
1t1.~l"tara.ftan da Sovyetlerin üçüz• 
u "h mı ver lakırdılarından çok 

~"~el Almanyaya karşı tedarikli 

h ~kunrnak ihtiyacını duyduğuna 
u metmek caizdir. 

lakBerlin ve Roma, Brener mü
. atını ehemmivetli görtermek 
ıar ~ 
• 

1>'0 rlar ve bundan mühim ne
lıce) 

er çıkacağını imaya çalı§ı· 

Yorlar. Bakalım, yeni bir şey 
"ar k 
1
. sa okusu elbet çıkar. Ber-
ınd 1 . B en ge en bır telgrafta geçen 

d tener mülakatında_!l sonra bir 

. ~"letin yani Fransanın yıkıldığı 
;Yl"nerek bu defa da diğer bir 

evletin yıkılacağı ümidi izhar 
edil" 1Yor. Bu söz. propagandalara 

~~im ve teıe'üm karı§tırılmak 
lı:tacı duyulduğuna bir alamet 

'-Yılab'l· ı ır. 

~~================= 
0 L fr M 

l§~ ilmem neden, bu !!ene ra- ı 
mazıın benim üzerimde 

müstesna bir İnşirah, hayli za
mandır duymadığım bir ferahlık 
tesiri yaptı. 

- Acaba ihtiyarladım mı ';ı 
diye bir aralık en~işeye düştüm. 
Bu düşü!lcenin hamili olduğum 
sırada Karaköyden vapuruma gi· 
diyordum. Bit. de postahanenin 
önündeki saate bakayım ki; üç 
dakika var. Kaldırdım tabanları, 
Köprünün ortasındaki vapur iske
lesine kadar koıtum ve yetiştim. 
O zaman anladım ki; henüz ihti
yarlamamı§ım. 

Ramazan deyince bizde iki §ey 
hatıra gelir : 

Tiryakilik ve yemek .• 
Tiryakilerin vaktile envaı var

dı. Şimdi ne haldedir pek kesti
remiyorum. Çünkü çoktandır ma
halle kahvelerine gittiğim yok. 

Vaktile iftara bet dakika ka
la, mahallenin delika;;-lıları oruç 
tiryakiai olan ihtiyarların arkasın· 
dan boş gaz tenekesi yuvarlar, 
onları kızdırırlardı. Bu yüzden 
kavgalar olur, fakat iftardan son
ra tarafeyn barışırdı. 

Ramazanın yemek tarafından 
bir takım müjdecileri vardı. Bak
kal dükkanlarıfta ince renkli ka· 
ğıtlara sarılmış güllaç desteleri a• 
sılır, pastırmalar başka bir itina 
ile mostralara konur, sucuklar 
tırtıllı kağıtlara bürünürdü. 

Şekerci dükkanları ramazan 
gelirken, bakırdan yapılmış re· 
çel .kaplarını kalaylatırlar, mos• 
tralarına sıra sıra ıerbet ıişcleri
ni dizerlerdi. 

Baklavacılar ve tatlıcılar, tep· 
si tepsi tatlıları, revanileri, kadın· 
göbeklerini, di\berdudaklarını o• 
ruçluların görecekleri yerlere ko· 
yarak bir taraftan iıtihalarını tah
rik, bir taraftan da sevaplarını 
tezyide uğraşırlardı. 

Size bu hafta birkaç ramazan 
fıkrası yazayım: 

• 

kin 

Yazan: 
B. f ELEK 

Ooo 1 Nereye böyle geç va-

Hasan Beylere gidiyorum. 
İftara mı? 
Eveti iftara davetliyim! 
Aman ben de geleyim 1 
Nasıl olur} 
Çoktandır ben o zatla ta· 

nışmak istiyorum. Ne el ur canım 1 
Arkada§ımdır derıin 1 

Münakapya vakit yok. Adam 
da yapışkan. Ne yapsın? Davetli: 

- Peki 1 demiş ve ikisi birlik
te gitmiye baılamı§lar. 

Kahvenin önünden geçerken 
bir ahbapları görmüı: 

- Yahu 1 Hayrola 1 Nereye 
böyle? 

Hasan Beye iftara gidiyo· 
ruz. 

Ben de geleyim .• 
Nasıl olur ayol! Davetsiz 

yere gidilir mi ';ı 
- Canım o beni tanır ... 
O da kafileye katılmış ve iftar 

sahibinin evine gelmişler. Kapıyı 
°Çalmıılar. 

Adamcağız kapıyı açıp bir ye• 
rine üç kişi görünce fena halde 
ainirlenmiı. Asıl davetli de vazi· 
yeti iz-;,ha baİlamıı. Birinci ana· 
forcuyu göstererek: 

- Efendim 1 Ali efendi bira· 
derimizi takdim ederim. İftara 
geldi~imi öğrenince, ıizinle te
ıerrüf etmek istiyormuş. Fırsat 
bildi. Ben de affınıza .•. • .• 

-- Anladık efendim 1 Buyur· 
sunlar ... 

Üçüncü herif de ıııraya düzü
lüp içeriye girmek isteyince ev sa. 

hibi dayanamayıp. 
-- Ya bu pez .. ... kim} demiı. 

ikinci anaforcu da ilk davetliye: 
-- Beyefendi beni tanır deme

dim mi} cevabını vermiş .• 
Tabii üçü de girmi§ler. 

• Eskiden ramazan ve bayram 
yapmak için hilalin ıörülmesi la
zımdı. Şimdi riyazi hesaplarla 
arabi ayının baıladığı kolayca 
bulundıdundan kimse ufukta ka§ 
gib,i ince hilali aramıyor. 

Bu hilal görünmesine eski ta· 
birle rüyeti hilal denirdi. Bunun 
için de §Öyle ıarip bir meraaim 
yapılırdı: 

Yeni ayı görmüş adam kimse 
g~\ip §er'iye mahkemesine haber 
verir, orada uydurma bir dava 
yapılırdı. Şöyle ki: 

Ali. Veliden alacağı olan 
ve ramazan ayının görülmesile e• 
dası tahakkuk eden ıu kadar ak
çeyi hilali ramazan görüldüğü için 
tahsile karar verilmesini ister ve 
iki şahitle ramazan ayının görül· 
düğünü mahkeme huzurunda iı· 
bat edip bu uydurma davaya hü
küm alırdı. Mahkeme de ramazan 
ayının görüldüğünü böyle şühut 
ile tesbit edince, müftülük rama· 
zanı ilan eder, herkes de geç va
kit oruca hazırlanırdı. Hatta ha· 
zan Çatalca, Silivri, İzmit gibi 
nisbeten uzak yerlerde görülen 
hilalin İstanbula varıp ilan edil· 
mesi sahura yakın mümkün olur, 
halk, davullarla uykularından u· 
yandırılıp, ertesi günü ramazan 
olduğu bildirilirdi. 

İlmin terakkiyatı timdi böyle 
garip merasimden bizi azade kıl
maktadır. Ramazanın ilk günü
nü timdi bir sene evvelinden bi
liyoruz. Biliyoruz da ne yapıyo
ruz ? Orası Allnhla kul arası. 

. Evvelki gece sabaha karşı Or-
ta.köyde kıskançlık yiızünden fe· 
ci bir cinayet işlenmiştir. Tütün 
amelelerinden Faik, beş aydan· 
beri beraber yaşamakta olduğu 
Haceri bıçakla öldürmüş, kendi
si de on altı yerinden yaralı ola
rak denizden çıkarılmıştır. 

Bir muharririmizin vak'a yerin
de yaptığı tahkikata göre hadise 
töyle olmuıtur: Öldürülen Dra· 
ma muhacirlerinden 23 yaşında 
tütün ameleleri arasında Çapkın 
Hacer namile maruf genç ve gü
zel bir kadındır. Katil de lskeçe 
muhacirlerinden 30 yaşlarında 
Hüseyin oğlu Faik adında yakı
tıldı bir tütün amelesidir. 

Küçük yaıta tütün ameleliğine 
b~lıyan Hacer, beş aene evvel 
Ali adında bir tütün emelesi ile 
evlenmiş ve bu adamdan bir ço• 
cuğu olmu§tur. Serbest bir haya· Katil Faik 
ta alıımış olan Hacer, çocuğunu 1 B · t d ·w· adamlarla 
d

.. . d'k k - en ıs e ıgım 
unyaya getır ı ten sonra oca- k · 
nd
- l H onu§urum. gezerım .•• 

sı an ayn mıştır. acer bu ara· D · k alevlenme• 
K l d d b

. . . eme~ıı. avganın 
da ema a ın a ırı ıle tanış- · b l t -b d I .k. ııne se ep o muı ur. 
mıt ve u a ama ı ı sene metres B ı· fi ·· · fena halde 

N
.h , u a arın uzerıne 

hayatı ya~amıştır. ı ayet Kema· ·· 1 · k F "k 35 t" 
H 

goz erı araran aı , san ım 
li de terkeden acer, gene ser· l w d - ._. b ~ k k t "h uzun ugun wı;ı ıçagım çe ere 
best hayat yaşamayı ercı et- Hacere saplamıya başlamı§tır. 
mittir. Fakat bundan be~ ay ev- 1 G ·· w.. ı. d d .. . l 1 ogus ve Aarnın an ort yara a-
vel Hacerle Faık tanışmıı ar, pek l H k 1 · · d 

O k
.. d an acer, an ar ıçın e yere 

çabuk anlaşmışlar ve rta oy e d "" ·· d h 1 "l ·· t•· N · · w) d p · • · k w uşmuş Ve er a O mu§ ur. e• 
Pışmışog un a ırem.ıcı. so agın- den sonra yaptığı fecaatin farkı-
da 86 numaralı evı kıralıyarak k t"] d •w· k d . . d na varan a ı , sev ıgı a ının 
Hacerın annesı Fatmayı a yan- sogw w b 1 d" ·· · umaga aş ıyan ccse ı uzen· 
\arına almı§lardır. ne kapanarak ağlamı§ ve yüzünü 
. Hacer.:.deliceaine i~ık o~an ı=:a: Öptükten sonra elinde bıçağı ol
ık, ~evdıgı ka?ı.nın ıstedıklerın~ duğu halde deli gibi sokağa fırlı
temın ~tı:!le~ ıç!n -~~nelerdenberı yarak yoku§ aşağı kaçmıya başla
çalı§2'rak bırıktırdıgı paralarını mıştır. Bu koşu!! sıra~ında elinde
sarf;tmiştir. Faik~n bütün bu f~- ki bıçak ötesin; berisine değerek 
dak8:rlı~.la~_ına ~a~men Hacer yı· muhtelif yaralar açınıı ve yoku
ne hır turlu hafıflıkten vazgeçme- ıun tam ortasında ayağı bir taşa 
miı ve eski do!<tlarile, bilhassa takılarak düşmüş ve bıçak vücu
Kemal ile sık sık buluşarak gez· diine saplanarak büyiik bir yara 
melere devam etmişt ir . Bunu öğ- daha almı§tır. 

Eğer meselede gazeteci al
danmıı veya aldanmadığı halde 
dııarı vurulmaaı ıu veya bu me· 
murun ho§una gitmiyecek bir 
ıey yazmıı ise ait olduğu yer· 
den bir tevbihname alıyor: 
<Şöyle olmu§ken böyle yuıyor
sunuz. Eğer tekzip etmezseniz 
kanunun gösterdiği yollarla si
zi §Öyle yaparız, böyle yaparız.> 

Alil Hemen gazete tekzibi 
koyuyor. Mesele kapanıyor. Ya
hut umumi bir mevzu hakkında 
şikayet ı&atırları yazmı~sınız. 
Mesela: 

cBilet gig.eleri vaktinde açıl-
mıyor. Halk birikiyor> diye. 

Derhal telefonla soruyorlar: 

- Hangi gişe ise bildirin. 
Bu tabiye memurları mesuli-

yetten belki kurtarıyor. Fakat 
halkı ııkıntıdan kurtarmıyor, 

Bu auali ıoran müesseseler 
ıiıelerin açık olduğu-iddiasında 
ise bunu sarahaten yazmalı. 
cYanılıyoraunuz. Bizim gi eler 
sabahtan akşama kadar açıktır, 
demeli. Eğer açık değilse işi şat
ranç açmazına dökmiye hacet 
yok 1 Ara§tınp bakmalı. Har ; 
gişe kapalı ise orayı açtırmalı. 
Bir idarenin kendi gi§eleri veya 
kendi dahili servisi hakkındaki 
tetkikatı gazete yolil; yapması, 
normal bir tafahhuı tarzı değil
dir. 

Göz göre göre haklı olan ya
zıların bir kısmını da anlama
mazlıktan geliyorlar. 

Hiçbir cevap ve reaksiyon 
müşa~ede edilmiyor. Bunlar, 
tıpkı büyük babasından naııihat 
dinlemekte olan torunun, öğüt
ler bitince, dedesine: 

'r\ı l!:aki lzmtt meb'usu ve e.me'kll 
Ur ~bay Mustafa Keren vefat etml~ 
~· Cenaz~ı buğUn saat 10,30 da 

iltabekte 1nşiran sokağı 15 numaralı 

Bekta§İye sormug.lar: 
- Erenleri Namazı mı sever

sin, orucu mu> 
KUSMALA.?'l 

rencn Faik, Hacere, kendisine i· Vücudünden kanlar akarak 
hanet ederse öldüreceğini söyle- tramvay caddesine kadar gelen 
miştir. Hacer, Faik'a ihanet et- katil, buradan deniz tarafına aap· 
mediğini ve etmiyeceğini yemin- mı§. şuursuz bir halde koşarken 
le teyit etmiştir. Fakat ertesi gü- bu sefer de ayağı kayarak denize 
nü Hacer, Karaköyde buluşmak dü§mÜştür. Bu sırada deniz kena• 
ic;in eski do .. tu Kemale verdiği rında devriye gezmekte olan po· 
randevuya süslenerek gitmekten liı bir adamın denize diiJtüğünü 
kendini alamamıştır. Evvelki gün görünce koşarak boğulmak üzere 
ak~am, yine Kemal ıle buluşmak bulunan Faik'ı denizden çıkar· 
i~irı söz~~en Hacer, sabah işine mıılardır. Faile verdiği ifadesinde 
gıt~~k ıç_ın . ~~zırl~nma~~a . olan Haceri çok sevdiğini, eski dostun
Faık a mısafırlıge gı~?c~gını, ge- dan gelen mektubu görünce bir 
c~ de ya. geç w~e~ece~ını v~ya.hut çılgına döndüğünü ve öldürdüğü
hıç gelmıyeeegın_ı ~oy.lemış, ak· nü söylemiştir, Faik'ın vücudün
ıam olunc.~ d~ Kemal ıle _bul.uı!1· de irili ufaklı 16 bıçak yarası gÖ• 
rak Ortakoy sınemasına gıtmıştır. ! rülmü§ ve cankurtaran otomobili 

-- Büyük baba 1 Sen konu
ftırken şu deliğe tamam otuz 
yedi karınca girdi... demesin~ 
~enzer tavır alıyorlar. 

Gazetelerin yanlı~ veya doğ
ru oikayetleri halkın rahatı ve 
memleketin düzeni bakımından 
yapılan hayırhahane ikazlardır. 

llıetgUundan kaldırılarak öğle na

:~ Beyazıt catnllnde kılmdıktan 
nra. EyUpteki aile kabristanına 

<lefn .... · ı 
""1 ecekUr. 

Ye~ec!erH allesiM VP. doatlnrına t!zi
erırnııi bildiririz. 

':::::::----~---------------------
~~16 bir tarih yazan_ 

Udretue bir de,·ır yaratan ... 
Ceııarerne zaferler kaı.anan.-

V ATAN 
KURTARAN 

ARSLAN 
l'ilrk~e - TabU renkli 

Bagln 

Orucu... cevabını vermiş. 
- Niçin? deyince de: 
- Yenir de ondan!. diye ta-

Kuıımak, mide 'eya ln<'e barsak 
mubte'\iyatının. ıştddettı bir hareket
le, ağızdan dışarıya çıkanlmaaından 
ibaret ıılnntılı bir Arız::ı.drr. Kuımak, 

mamlamı~. G başlı ba,ına bir hastalık değil bir sü
TÜ hastalıkların müşterek alAmetldlr. 

Yine bir gün bir Bektaşi çiftçi, Şu halde kusmanın hlrçok sebepleri 
bir yaz ramazanında güneıin al- olmak llzımgellr: Kızıl, yılant'ık, me
tında çift ııü;erken, hayvanları bı- nenjlt, r:atlirrie. .. gibi ateıtll \.O mlk· 
rakıp tarlanın kenarındaki ağacın roplu bazı hastalrklarda husule gelen 
gölge~İne c;ekilmi§ ve destiyi alıp ku"malar, mlkroplann hA.ııl ett1ğ1 
sakalından aka aka güzelce su bir taknn zehirlerin teelrlledlr. 
ıc;mı§. Hazan <'lhazında ve yahut karın !-

Hemen o sıra oradan geçen çlndekf Azanın birçok Jıaatalıkl:ırm· 
birisi de Bektaşinin böyle alenen da, ekseriya, kusmalara tetıadüf edc
oruç bozmasına hayretle bakmı~. rlz: Midenin. bana.tın bozukluk \e 
Yokunun bu haıretini gören iltihaplan, nılde yaral:ı.rı. mide kan-
Bektaşi sormuo: 1erJeri, b&nıak düfümlenmeıııl, har!IBk 

- Ne bakıyorsun erenler} tıkannıaaı, apandisit. karadğerln, 
- Ne bakmıyayım 1 Göbeğine 11&fra yollanrun tat ve iltihaplan, 

kadar ııakalınla alenen oruç bozu- böbrek ııancılan, periton lltthaplan 
yonun! lıep kusmalara sebep olurlar. Şeker 

- Beli! (Evet manasına) Ar· Jı&Stahğında, üremlde, cebeUkt.e. bir· 
kadaşl Bozarım zahiri Ramazanı ' çok maddelerle zehtrıenmeıerııe, ya
ıerif gider, bir daha gelir. Fakir nm bq atnamda, baı.ı ılnlr ve be

l gidenem bir daha ıelmem, 

~in lınstahklannda ,.e yeni tlof.'.tn (O· 

<'uldarda görülen 
meşhurdur. 

kusmalar ga~ et 

Mide yııralan ,.e banıak tıkanma
ları glhl akır haııt.alıklarda kanlı Te
ya ka1.uratıı, çok fena kokulu ku!l
ma lar da görülür. Gebelerde kusma
lar çok muannit olurlar. Kusmalann 
teıfavl11I, onlan meJ'dana getiren f;fl· 

hepleri ortadan k:ıldırmakla olur. 
Kusan bir luM.ta, her ~yden enrel, 
yatakta t8tlrahat etmeUdlr. Ufak u
fak buz parçalan yutmak. tofuk ve 
gazlı me1tnıbah yudum yudum iç
mek az çok fa;ydıı. ,·erir. Yiyecekler 
11ulu, hazmı kolay gıdal:ır olmalıdrr. 

Mide üurlne bur. keM:ılll koymak veya 
yertne a-öre tıı<"ak tatbikat ~ .. pmak 
iyi gellT'. :Sane:rt ça~· gibi haşlıyarak 
tçlne biraz limon kabu~ attıktan 

ve aoğuthıktan 11onra hastaya lçlrt
Ur!ie bulantı ve ko!lmaya faydalı ol
duğu evlerde ç'>k tet"rti~ edUml.,tlr. 

Dr. NURt ERGENE 

Akşam üzeri işinden çıktıktan ile Beyoğlu Belediye hastanesine 
sonra bir müddet kahvede arka· kaldırılmıştır. Hadiseye müddei
datlarile vakit geçiren Faile, evi· umumi muavini Ziya elkoymu~. 
ne gidince Hacere eski dostu Ke- adliye doktoru Salih Haşim de 
maiden posta ile gelen bir mek- Hacerin cesedini rrıuayene ettik
tupla kar§ılaşmıştır. Mektubu o· ten sonra gömülmesine izin ver
kuyunca deli ~ibi "okağa fırlıya- miştir. 
rak Haceri aramış, bulamayınca Hacerin cenazesi, dün, eski 
evine dönerek beklemiye başla- dostu Kemal tarafından kaldı
mıttır. Sinemadan çıktıktan son· rılmıştır. 

ra saatlerce Kemal ile vakit ge· 
çiren Hacer ancak gece yarısın
dan sonra "aat ikiye doğru evine 
dönmüştür. Hacerin eve girmeıi
le kavganın başlaması bir olmuş· 
tur. Hacerin: 

Ankarada 'Bir Kasa 
Hırsızı Hapse 

Mahkum Edildi 

Alakadarlar bu yazılara kıza
cak yerde matbutla mesai or· 
taklığı yapsalar onlar da, biz de, 
halk da rahat eder. 

Bu yolda öfke, açmaz ve ka 

yıtıızlık İyi vasıtalar değildir. 

Dış Ticaret Reisi 
Hakkındaki Şayia 
Ankara, 4 (Tele.fonla) -- Ticaret 

VekAleU Dış Ticaret dairesi ~i Ser 
\'et Berk'in hakkında ŞQrayi devletçe 
!Uzumu muhakemesine karar verildi 
ği bir mUddetdenberl dedikodu halin 
de IŞUlmekteydl. Devlet ŞClrası Reisi 

>;yle bir 'eyden maliUnatı olmadı
.nı bildirmiştir. 

Orman işleri Hakkmda 
Yeni Kararlar Ahndı 

LALE • Adamcağızın birisi dostların· 
dan birini bir akpm iftara davet 
etmiş: 

MDHRR'NDN 
Ankara, 4 l Telefonla) - Bir mUd· 

det evvel Ankarknın tanınmış tüc • 
carlarından Arif Çubukçu'nun kasa
sını kırmak suretile para çalmı' olan 
Alman tebaasından Markovlç bugün 
(dttn) yapılan duruşma ııonunda i,5 
seneye mahkOm edilmiştir. 

Ankara, ' (Telefonla) - Ziraat 
Vekili Muhlis Erkmenin riyasetinde 
Orman Umum MUdürlllğilnde bugüaı 
bir toplantı yapılarak te.şekkfil eden 
komtııyonda muhtelif orman işleri 

cörtlştllmUş ve inklf&fı hakkında ye 
nl kararlar ıılınm~tır. 

1 
Sinemasında 

ltvetcn: Man' Tüneli Türkçe 
'I' Bugtın aaat ı ve 2,30 da 
enztIAUı matineler. 

- Yarın akşam inpllah çor
bayı bizde içeriz ... demiı. 

Adam da o gün iftara beş on 
dakika kala davet sahibinin evi· 
ne doğru giderken bir ahbabına 
rastgelmiş .. 

......_ 

~ ,. -. , ....... Dalma en iyi TUrkçe Fllmler takdim eden ...... ,llııı. 

T A K S İ M Sineması 
Bu hafta bUytlk muvaffakıyet kazandı. 

• TÖRKÇE SOZLU 

istiklal Kahramanı 
~ çok takdir edildi 
llhramanlık - CengAverllk ve Vatanseverliğin parlak ve canlı bir 

timsali olan ~eser 
lıaveten: L"'Gtı..ıZ - tTALYA.~ Harbini gösterir sinema gazetesi 

-......;"'!!!!! Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzllAUı matineler 

ÇEMBERLITAS FERAH 
oTEi .. EM"P'ERYAL 

(Türkçe) 
TATTARE POSTASI (GARY GRA'!'ııı'D - .JEAN ARTHUB) 

Misli görtllmemlş muvaffakıyetlerle devam ediyor. 
3 son ıtınünden lııtıtade ediniz. 8 

ÇARŞAMBAYA 

r E R A R' da ÇEMBERLİTAŞ'da 
B AY T E K 1 N MONTE KARLONUN 
'llldızlar DIJU'lllda lllÇBVL .UDDll _ _, 

Yazan: JJt/HR/ BELLi ··------" 
Gemici Cüzdanıyle Karaya Çıkıyorum Yakalanan eroinciler 

Sabıkalı erolncllerden Kel Hu!Qsi 
eroin eat:arken suç Ustllnde yakalan
mıştır. 

Musadere Edilen 
Bakırlar 

- zz-
:Sir memleketten diler bir memle

kete deniz ~ırı biletsiz yolculuğun 
en gUç kısmı, ı,ı sonuna getirmektir. 
Vapura binmek en kolay bir 11ey ol
mu,tu: Seyahat mUddetince de vazi
yeti idare edip yakalanmamıştım. 
Şimdi Japonyaya çıkmak i'i kalı
yordu. Paııaportuında Japon vizesi 
vardı. Fakat bu kUl değildi. Yolcu 
listesinde lamim olmadıkça beni ka
raya bırakmazlardı. 

Etyaları çıkartmanın bir yolunu 
bulmuştum. Birinc:idekl yolcu gece)1 
Kobede bir otelde geçirecekti. Etya
lanmr ben orada arıyacaktım. 

Kendimi karaya atmak ifini de 
şu şekilde hallettim. 

Kobc. iskelesinde demir attığımız
da gece olmu~tu. Çıkanların paaaport 
lannı muayene eden pollı vapurdan 
tekeleye indlrllmi4 merdivenin ucun
da duruyordu. Smlttinln gemici cüz
danı lle ikimiz birden ıeçmlye karar 
vermiştik. 

Smltti'ye polis! ı&ıtererek: 
- Bak, herifin bulunduğu yer ol· 

dukça lOf, dedim. HOviyet cüzdanın· 
daki resmin benim olmadığını inşaal· 
lah anlamaz. 

- Sen merak etme. Bu Japonlar 
beyazları birbirinden pek ayıramaz
lar. Null bizler bütün Japon veya 

Çinlileri birbirine benzetirsek onlar kurulduk. Yolda Smitti: 
da bizleri öyle... - Şimdi önünden geçeceğimiz a· 

Ben bu sözlerden de cesa.ret alarak dam gUmrUk memurudur, dedi. O pa
merdivenden ~ağı indim. Japon po- 11aport ve poli11 işlerine karışmaz. E· 
liSin önUne gelince derın nefes alıp ter Uzerinde Japonyaya 11okulması 
cUzdanı uzattım. Duyduğum heyeca- yaaak bir 'ey yoksa merek etme. 
nı dı'8rı vunnamak için arkamda sı· GUmrtlk memurunun önllne geldi· 
r!l bekliyen bir gf'mlci ııe konuışu • ğimlzde bizi arabadan indlrip UstU
yorum. Polis nihayet cüzdanı bana mUzU başımızı aramaz mı? Rlkşo 
uzatıyor. tnglUr.ce cGeç> diyor. değil, bilmem nelere binsek şu güm. 

Seyahatin en tehlikeli lnını böy- rUkçillerln elinden ktırtuımanm im. 
lece atlatnu' idim· Tatt vapurunun kAıu yoktu. 

Eroinleri sabıkalı Arap Tahslnden 
aldığı tesbit edilmiş, memurlar Tah· 
sinin evinde arama yaptıktan srrıtda 
Tahsinin kansı Muberra içinde 100 
gram eroln bulunan torbayı el çabuk 
luğu ile kuyuya atmıt ise de torba 
kuyudan çıkanlmıştır. Arap Tah,Sinin 
ortaklarmdan olan Gemlikli Ali ve 
Karw Ay'e ile Abdullah da Kumka
pıda yakalanmışlardır. 

Geı;enlerde. Sakarya vapunı füı 

Mersine giderken İtalyanlar tara -
tından müsadere edilmek istenilen ve 
bilAhara yapılan teşebbtlsler üzeri
ne Leros adasından iade edilen 900 
ton bakır Mersine vAsıl olmuştur. 

Bu bakırlardan bir kısmı tren ile 
İstanbula gönderilecek ve piyasaya 
tevzi edilecektir. 

boyunca ben .,ağıda Smittf yukarı- ı,te flrndi Kobenln sokaklarında 
da, bir hizada yürUdlik ben karada. birkaç g6Mlci arkada~a dola,tyoruz. ============================ 
0 

güverteds.. Bir tara.ftan da cUzdana, Gözlerime inanamıyorum. Demek 
ucuna ağır bir t8' b&#lanmıv bir el· Japonyadayun ha! ... Demek biletsiz 
cim ııanyordum. Vapurun burnuna yolculuk muvaffakıyetle neticelendi. 
yakın, oldukça karanlık bir yerde , Bu kadarın~ becerdikten sonra öte
cllzdanı güvertede Smlttiye fırlattım . sini elbet tamamlar, memlekete ka-

ŞEBİB TİYATROSU TEMSİLLERi 
Tepe~ı Tiyatro unda 

Bu hareketimi kimse görmemişti. vıqıurdum . 
(Arkası var) 

saat 20,30 da 
YALI UŞAclI • 

DRAM KISMI 
BU AKŞAM 
sa.at 20,80 da 
OTELLO Smitti ne biraz sonra bulufUr bu· 

ıu,maz ,ehrin yolunu tuttuk. Kobe =========================================== 
limanı gayet bllytlktUr. Vapurdan 
gümrük dairesine yarım kilometre 
mesafe vardı. Smlttl: 

- Gel istersen IJU RikfOlara bine
lim, Dedi. Limandan çıkarken gUm
ıilk memuruna ırurum satarız, UstU
mUzU aramaz. Yaya geçenler daha 
sıkı bir kontrole tAbl tutuluyorlar. 

RlkfO denilen şeyler bir insan ta
rafından çekilen bir kl~ilik ufacık 

Bugün M E L E K s1aem.:.nt118:::• bır 

ÖLÜNCEYE KADAR 
Baş Rollerde: CORINNE LUCHAIRE - JEAN PIERRE AUMONT 

paytonlardır. tkimiz de birer Rilqoya -.:'1111 .. ••• Ayrıca: FOKS DV'SYA haberleri bugün sut 1 ve 2,30 da tenzllltlJ matineler vardır.---~ 



Balkan Oyunları 
Bugün Başlıyor 

BALKAN OYUNLARI 
Bugün 14.30 da Açıllyor. Biletlerinizi Şimdiden 

ALiNiZ. 1 l inci Balkan Oyunları bu
:iin Fener bahçe stadında başlı
racaktır. 

Türk. Yunan ve Yugoslav at
ctlcri arasında yapılacak oyun· 
ar saat 2.45 de .!laşvckil namına 
3cdcn TcrbiyCllİ Genci Oircktö
·u General Cemil Taner tarafın
:lan m erasimle açılacak ve l 5.30 
fa m tisabakalar başlıyacaktır. 

Bu sene verilen karara göre o· 
unlarda umumi tasnif yapılmı
:acaktır. Her müsabakanın birin
:isi Balkan şampiyonu ilan edi
ccek ve olimpik merasimi yapı
acaktır. 
Yugoslavlar da Dün G eld iler 

1 1 inci Balkan Oyunlarına iş· 
tirak edecek olan Yugoslavlar 
dün İstanbula gclmi~ler ve istas· 

İmralıdan Bir 
Ahlak Dersi 

(Başı birincide) 

arkadaşının koğuşuna elindeki kan
lı bır k!ğıtla gelmiş. Ağzından da 
kanlar akıyormuş işaretle demiş ki: 

- İşte ben dflımin ceza~ını ken
dım clfmle verdim. Evet, aleyhinde 
konuşmuştum. Konuşan dilimi ceza 
dıye kestim, işle sana getirdim. 

Ali, adanın hastahanesine kaldırıl· 
mrş ve orada ilk tedavi yapılmıştır. 
Yapılan tahkikat şu neticeyi ver
mıştir: 

Ali arkadaşı aleyhinde söylendi • 
ğınden çok mUtec.'!!llr olmuş, yine ar
~ada.şlarından seçtikleri inzibat mec
ltslnden boykot cezası almaktansa, 
kendi cezasını kendisi vermeyi tercih 
etmış; jiletle dilinin ucundan Uç san
timlik bir parça kesmlftir. 

Ali bu işi yaptıktan sonra hapisha
ne mUdürUne de bir mektup yazarak 
cereyanı hali bildirmiştir. 

Ali tstanbula gönderilmiş, burada 
ta tedavisi yapılmış bir iki gün ev
•el adaya dönm~Ur. 
Vakanın dikkate değer tarafı, tm

·alı ic:ttmat sanatoryomunun ~ladı
tı ahl!kl disiplini göstermesindedir. 

----ôf----
Hitler - Mussolini 

Brennerde Görüştü 
(Bafı b ir illCide) 

memleketin milli marılarını çal
mıştır. Duc;e, peronda, Führcri 
>ekliyordu. Gerek Führcr ve D u
·enin, gerek iki hariciye nazırının 
mluşmaları çok samimi olmuştur. 

Führer ve Ouçc, peronun öbür 
arafında bulunan Ouçenin husu
ıi vagon - salonuna geçmişlerdir. 
~örüşmeye iki memleket harici
ye nazırları da iştirak ctmiılcr
dir. Brenner seyahatine Führerin 
"ıusuııi treninde aşağıdaki kimse
t'T iştirak etmişlerdir : 

ltalyanın Bcrlin büyük elçisi 
Dıno Alfıeri, Mareşal Keitel, Dr. 
l)ietrich, Dr. Sorman ve Führe
rin yaverleri. 

Duçenin hususi treni ile de bu 
~eyahate aşağıdaki kimseler İ§tİ
rak etmiştir: 

Almanyanın Roma büyük elçi
ıi Von Mackcnzen, General Nac· 
ci, Duçcnin hususi kalem direk· 
törü Sebastianini, hariciye nazırı
nın hususi kalerrı direktörü An
fuııo. 

Cörütıneler, Bir Devletin Yıkıl
makta Olduğu Sırada Yapılmıı 

Bcrlin, 4 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Bugün Brennerdc Hitlerlc Mus 
solini araııında vuku bulan müla
kat hakkında mütalaa yürüten 
Seriinin siyasi mahafili, müttefik 
mıhvcr devletlerinin dost şefleri
nin bu mülakatının altıncı görüı-

mclcrini teşkil etmekte bulundu
iunu işllret etmektedir. Görüşme 
esnasında müzakere edilen mev
zular tahmin edilebilir. Fakat iki 
dost devlet için bir zaman müza· 

kerderinin mev:lularını, siyasi 
'Yeya askeri neticeleri bariz ve 
müessir bir surette tahakkuk ey· 
lemedcn evvel ilan etmeği adet 
edinmemişlerdir. 

Bcrlin mahafilinde, bu son mÜ• 
takat dolayısilc Hitler ile Musso
lininin bilhassa haziranda yapmış 
oldukları mülakat hatırlatılmakta 
ve bu görüşmenin bir devletin 

yıkılmakta olduğu bir sırada icra 
edilmiş olduğu da işaret edil
mektedir. 

Reımi Tebliğ 

Brcnncr, 4 (A.A.) - Teblii: 
Führer ve Duçe, mevkut Al

man • İtalyan noktai nazar teati· 
l~ri çerçevesine dahil olarak bu· 
gün Brennerde mülaki olmu§lar-

dır. 
iki devlet ,;adamı üç saat süren 

ve mihver ruhundan mülhem o
lan samimi bir görüşme esnasın
da iki memleketi alakadar eden 
bütün meseleleri iki hariciye na
zırının hu:r.ur ile müzakere etmiş
lerdir. Mareşal Keitcl görüşmenin 
eoalarında hazır buhanmuttur. 

yonda beden terbiyesi erkanı ve 
sporcu bir kalabalık kütlesi tara
fından merasimle kar~ılanmışlar
dır. 

Yugoslavlar Suadiye oteline 
misafir edilmişler. 

Saat tam dörtte Yunan, Yugos
lav kafilelcrilc Türk atletizm ta· 
kımı Taksim abidesine gelerek 
çelenk koymuşlardır. 

Bundan sonra bölge merkezi-

ne gidilerek İstanbul Valisi ve 
Beden Terbiyesi Genci Direktö
rü de hazır bulunduğu halde ta

nıtma merasimi yapılmıştır. Saat 
beşte Taksim Belediye gazinosun

da misafirler şerefine bir çay ve
rilmiştir. Çayda lstanbul Valisi 
de hazır bulunmuştur. 

Başvekil İskenderun 
da Tetkikler Yaptı 
Rey haniye, 4 ( A.A.) - Baş

vekil Doktor Refik Saydam, dün 
Mbah saat 1 O da §Chr.İmize gel
mişler ve şehrin dııından itibaren 
sokakları dolduran halkın sami
mi tezahürleri ve alkı§ları arasın
da Belediyeyi şcreHendİTmi~ler
dir. 

Kırıkhan, 4 (A.A.) - Ba~vc
kilimiz, dün sabah saat J 1 de 
ıchrimizi şereflendirmiıılcrdir. 

Bilahare Başvekilimiz lskendc. 
runa hareket etmişlerdir. 

Soğukoluk, 4 (A.A.) - Baş
vekil Doktor Refik Saydam, İs
kenderun, R eyhnniye ve Kırık.
handa tetkiklerde bulunduktan 
sonra. §ehrimize gelmişlerdir. 

Daladye ve Gamlen 
isticvap Edildi 

R iom, 4 (A.A.} - Yüksek a
dalet divanı, aralarında General 
Veygand, Colson, Hering, Vuil
lemin, Requin, Blanchard, Mittel
hauııer ve eski Hariciye Nazırı 
Bonnct ile Robbc, F. Laurcn t, 
Frosııard, F rot olmak üıı:erc 5 3 şa. 
h idin ifadelerin i dinlemiıtir. 

Divan: Daladier, G . la 
Chambre, General Gamleni ıs
ticvap etmittir. 

Fransızca - f~lizce 
Almanca 

Haftada 3 derı, ayda 4 lira 

Askerlik İşleri 
Şabe~e Dawet 

Jlatlh Aakerllk Şubcilnden: 

1 - Şimdiye kadar hiç askerlik 
etmemiş ve geçen celplerde bakaya 
ve sevk artığı kalmış 316-335 (dahil) 
doğumlu topçu, muhabere \'e istih
klm sınıfına mensup erat askere 
ııevkedlleceklerdir. 

2 - Şubede içtima gilnU 15/10/9~0 
salı günü Rabah saat (9) dur. 

MUkelleflerin tayin olunan gUnde 
nüfus hUvivet cilzdanlarıyla birlik
te şubede hazır bulunmaları ilim o-
lunur. 

* Fatih Aııkerllk Şubf'.6inden : 
Sınıf 8 hesap memuru Mehmet 

KAmil oğlu Ahmet Tevfik (2424) a· 
cele şubfoyc gelmesi. 
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Kapaaı' 

Sterlın 5.24 

Dolar 132.20 
İsviçre Frc. 30.50 
Drahmi 0.9975 
Leva 1.6225 
Peçe ta 13.90 
Pengo 26.5325 
Ley 0~25 

Dinar 3.17:'j 
Ye.1'1' 31.1375 
lsveç Kr. 31.005 

E!ölHAM n TAJl'VtLAT 

Erl'ani 19.~S 
Türk Tıcaret Bankası nlıma 0,80 

'· e A e ·"' iSTiKLAL LiSESi 
•ız ve lrlıı:ell • LeJll we lf ıbarl 

Talt"hc kaydına devanı olunmaktadır. 

' Şehzarlehaşı Poli11 karakolu arkuında, T elefon : 226!14 --~ 

İstanbul Belediyesi İl anlan 
Yıllık hk 
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6,08 Florya ça~ısında kAltı 21 No. dUkkAn (l ilA 3 ııene mUd.) 
1,80 UskUdarda Atik Valde mahallesinin Cami sokağında 4 ~o. 

Feridunağa kUtUpha.ııesi (1 ııa. 3 sene müddetle) 
M7,00 38.03 Süleymanlyede Hoca Hamza mahallesinin Kepenkçı Sinan 

sokağında ~ No. Slyawşpaşa medresesi (1 il! 3sene mUd.) 
Yıllık kira muhamminleri ile ilk teminat miktarlan yukarıda yazılı 

gayri menkuller hlzalannda gosterilen müddetler için k ıraya verilmek 
ilzere ayrı ayrı açık artırmaya konulmuttıır. Şartnameleri zabıt ve mu
amellı.t mlldlirlUğU kaleminde görillecektir. thale 21/ 10/ 940 Pazartesi 
gllnü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları Haldeki ya:z:ıhane ve dtlkki.nlar için şartname 
mucibince ibrazı Ilzım gelen vesikalarile ihale günil muayyen saatte 
Daimi Encümende bulunmaları. (9497) 

cA!~A ~S~~!~U~ül~~~~~AC~!~~~~S~ 
Yüksek Mühendis Mekte biMü dür l üğünden: 

· Şimdiye kadar mektebe kaydedilmiş olan talebe adedi alınacak mik
tarı tecavüz etmiş olduğu cihetle aşağıdaki günlerde bir gitiş milsaba· 
ka imtihanı yapılacaktır. 

7Blrindleşrin/19-t0 Pazarteı.1 : 

Saat 9 dan 12 ye kadar cebir, Trikoometrl 
Saat 14 den l 7 ye kadar Geometri 

8/ Blrlncltetrin/ 1940 Seh : 

Saat 9 dan 11 e kadar Fizik 
Saat 13,30 dan 15,30 a kadar kimya 

Saat 15.45den 17ye kadar yabancı dil cFrarısızca,İngilıme,Almancu 
Mektebe yazılı saatlerden geç gelenler, kayıt karnesini yanmda bulun
durmıyanlarla kopye kalemsiz veya ma\'l mllrekkepelz gelenler imtihan-
lara iştirak edemezler. (9303) 

Sahibi \ 'C Nqrlyat lıılüdüı11: AJuneı J'.mia YALMAN 
BuıY•tt J'tr: V:ATAN MATBAASI 

' ... /:. J • .. . ......... . '.: • •• I : .:.:/ .. ,.. :i~:.a. ~ -L t 

Çfiçellderü İLE "SABAH, ÔGLE ve AKŞAM 
F U J E R, 
Ş i P R, 

BEŞ BAHAR 
YASEMİN, 

O R İGAN, 
FRÜİVER, 
ARP E J, 
KREPDÖŞİN, 
LOSYON ve 
LAVANTALAIU 

Fiyat Mürakabe Komisyonundan : 
19 numaralı ilAn - Toptan kAğıt satışlarında gayri san ve Azami 

kiı.r hadleri aşağıda tesbit edilmiştir. 
1 - Bil<llnum sargılık kAğrtlar, beyaz, kurşuni ve sarı mukavvalar, 

gazete kAğıUan Azami % 15 
2 - Birinci ve ikinci hamur kağıtlar. blletlik kA~ıtıar, verjell kl

ğıUar, takvimlik, abajur, dıvar, eli.şi, parlak ebru kA.ğlUarı, kösele mu
kavvaları. tazyik edilmiş mukavvalar. selofan kagıtlarr l?,aıni % 2/l, 

3 - Parşömenler, zamklı kAğıtlar, beyaz ve elvan kartonlar Azami 
% 25. 

4 - Pelür, resim kAğıdı, adi kromo, karton, tuvalet k!ğıdt, muh
telif kapaklıklar, mücellit beZi ve klğıtları, beyaz ve el\•an kartonlar 
azami % 30. 

5 - Sarı kopya. kAğıdt, kuşe. lüks karton ve klı.ğıtları , iyi resım 

kAğıtları Azami % 35. 
Yirmi numaralı illn - Kırtasiye satışlarında gayri safi ve azamı 

k lr hadleri ~ aureUe tesblt edilm~tir: 
ı - Yerli mektep kurşun kalemlerı, yerlı mektep nıürexkepleri top

tancı için % 10, perakendeciye % 25. 
2 - YPrli mektep defterleri toptancıya % 20, pP.rakendeciye ~ 25. 
3 - Yerli mektep lAatikleri, mektep uçları toptancıya % 20, pera

kendeciye % 35. 
4 - Kesilmiş çizgili ve çızgisız yazı k!ğıtları, resim ve metod def

terlpri, marjlı knplı defterler, Avrupa zamk ve lAstiklerj, Avrupa kur
şun kalemleri, kalem sapları toptancrya % 30, perakendccıye o/rı 40. 

5 - Matbaa levazımı, kesilmiş pölUr, ve parşuk kağıtları toptancı
ya % 35. 

6 - Yazıhane levazımı. Avrupa mtlrekkepleri toptancıya ·~ 40. 
7 - Cep kalem ve defterleri, fantazı defterler, ltlks hokka takım· 

Jarr, lüks bUro levazımı, ticari defter~r. resim alAt ve levazmıı için 
toptancıya % M . 

8 - Fen ve hen~e alAt ve levazımı, ha6sas kAğıtıar, ve bozulan 
eşya için toptancıya "C 60. 

9 - Satırıı mahdut husus! bir marka altında satılan eşy.a içJn top
tancıya % 75. 

5, 6, 7, 8, 9 uncu maddeler için perakendecinin kb hadleri ileride 
ilin edilecektir. 

21 Numaralı ıliin - Yerli pamuk iplikleri için İktısat VekAletince 
narh tesbit ve ua.n olunduğuna nazaran bu fiyatlara Ticaret VekAletince 
ilAn edilen kAr ytlzdesi Ha.ve edilerek satış yapılacaktır. Bu mevzuda 
maliyet nazarı itlbare alınmıyacaktır. (9492) 

P. T. T. U. Müdürlüğünden : 
tstanhul ve Ankarada bır mtlddet staj yaptırıldıktan sonra ]Uzum 

göriilen mahallere tayin edilmek üzere ve müsabaka imtihanı ile 10 ma
kinist alrnacaktır. 

Taliplerin san'at okulundan mezun olmaları ve memurin kanununun 
4 üncü maddesinde yazılı evsafı haiz bulunmalan 18.zımdrr. 

Milsahaka imtihanı Hi ll0/ 940 tarihine milsadif salı gUnü !stanbul 
ve Ankara mUdUrlUklerınde saat 10 da yapılacaktır. 

:raliplerln 10/ 10/ 940 tarlhlne mUsadif perşembe günil akfamına ka· 
dar Ankara veya. İstanbul P. T. T. vil!yet mUdUrlUklerine iatida ile 
müracaatları na.o olunur. (9238) 

SU ADİYE Plajı Otelinde 
Balkan Atletlerinin bulunması hasebiyle neş'eli glliıler ~iriniz ve 
MU7.ık ve Danstan İ8tifade ediniz. 

Her yemekten sonra günde Uç defa monta7.amao dlşlerlnlzi fırçıılııyınıx. 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
tstanbul ve Ankara telefon mUdllrlüğü santral ve atelyelerinde ye

ti~tirildlkten ~onra diğer merkezlere tayln ve izam edilmek Uzere mil· 
sa'.bakıı. Ue (31) adet makinist, (3) adet clektrlkçi ve (10) adet montör 
alınacaktır. 

Mü~baka imtihanı lst.anbul ve Ankara telefon mfidilrlüklerinde 
25/ 10/ 940 tarihine milsadif cuma günü saat 10 da. yapda.cak ve muva!· 
fak olanlara staj mUddeUnce cllişer ve tayininden sonra altmrşar lfr8 
ücret verilecektir. Taliplerin kanun! evsafı baiz san'at mektepleri elek· 
trik şubesi mezunlarmdan olması ve mUsa.bakaya girebilmek için 
21/ 10/ 940 p&:ıartesi günü saat 17 ye kadar mezkQr telefon mlldOrlWderi· 
ne e\T&kı müsbite ile mUracaat edilmesi şarttır. (9338) 

Milli PiYANGO 
Üçüncü Tertip Planmm Üçüncü ve Son Çekiüşi 

7 iılltefl'la Adanada Yapııaea1r. 
Pamuk Memlsketi Adana Sizin de Taliinizi Ağartı 

tkramlye İkramiye mildarı "tkramfye tutan 

Allıt Lira Lira 

ı 80.000 80.00I 
ı 20.000 20.0H 
2 ıo.ooo 20.000 
4 5.000 ZO.OIO 
il 2.000 JO.GIO 
80 LOOO 80.000 

400 100 40.W 
4.IOO ıo 40.0M 

ZO.IOO 5 100.000 
20.0IO 4 8UOO 
44.411 TelEta - 41 .... 

Üçüncü TertıDİn hundan evvelki ~İn her birinde 
( 240.000) lira dajltılmqtv·. 7 Birincitepin kefİdesİncl8 
( 480.000) lira, yani evvelki çekil:İflerİn iki misli io.mİ)'e 
tevzi edilecektir. 

Büyük İkramiye ( 40.000) den ( 60.000) liraya çdcanJ.. 
nuf, aynca ( 2 0.000) lirahk ikinci büyiik bir ikramiye ilave 
edilmiftir. (10.000} lirahk ikramiye bir tane fulalafbnlnuf, 
iki tane ( 4.000) lira yerine dört tane ( 5.000) lira konmuf, 
( 2.000 ) liralar üçten ona, ( 1.000) liralar kırktan sebene, 
( 100) liralar da ( 200) den ( 400) ze çıkarılnuftır. 

Dört liralık tam biletle Planda yazılı lkramiyelerin tamamı· 
nı, iki lQlık yanm biletle d e bu ikramiyelerin yansmı b· 
zanabilininiz. 

Bursa Maarif Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulacak iş: Bursa. Çelebi Mehmet ttlrbesinin esas· 

lı tamiri olup kefif bedeli 16659 lira 7• kuruştur. 
2 - Eksiltme H Tep-inievvel 194-0 pazartesi günü saat 16,5 da 

Bursa Maarif Müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usu· 
Jile yapılacaktır. 

3 - Bu ~e ait keşif bulAsası Bayındrrlık Genel ve Maarif Vekilliği 
hususi şartnameleri, mukavele projesi Maarif mUdürlUğünde görUlebiliı" 

4 - Eksiltmeye gireceklerin yüksek milhendis veya yüksek mımaı 
olmalan ayni zamanda tarihi eski bir eseri tamir etmı~ bulunmaları ve 
1250 lira. muvakkat teminat vermeleri, UçüncU maddede yazılı evrak• 
kabul ve imza etmeleri. Bu inşaatı yapabileceklerine dair nafıa mtldtır· 

lüğUnün ehliyet vesikası ite Maarif Vekilliği veya evkaf umum mUdUr· 
lUğilnden hususi şartların istediği vesikayı haiz bulunmalan. cBu vesi· 
ka ihale gününden evvel Bursa vil&.yetine mUr~caat edilerek nafıa mO· 
dürlüğtinden ve Maarif Vekilliği MUzeler daireslle evkaf umum mUdtır· 
lUğünden alınacaktır. .: 

Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair {MO yılı varakası ile birlikte 
tekli! mektuplannr 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hnzırıayıP 
14 Teşrinievvel 940 pazartesi gtınU saat 16.5 da komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri ııa.n olunur. 

cPostada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez.> (8799) 

Um9mi arzu Ülleriae JIS Bil'Mcltepine kadar açık ve trenleri 

'------------------., .. _______ ftlt;yeookttr. -------

MAZON MeyvaTuzu 
~ Propaa MÜFERRiH ve MIDEVIDIR 

7,30 Program, 7,35 Pllldarla hafif İ Bo 
program. s Ajans haberleri, 8,10 Ev nkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulanh ve zukluğunda, Barsak 
kadını · Yemek ueıesı. 8

'
30 

Hafif mu Tembelliğinde, Mide Ekcilik ve Y anmalarında E. mniyetle aik devamı. (Pi.). T 

13,30 Program, 
1a.a3 Muhteılf Kullanılabilir. Mide ve Barsaldan Temizler, Alıştırmaz ve 

tarkılar (Pi.), 13,50 Ajans haberleri, 

u,o:ı Muhtelif şarkılar devamı <Pı.), Yormaz. il A 1 O R ismine ve 8 O R O 8 Markasına Dikkat. 
u~rup~~Umh~~~~.~301~~~==========:::::::::::::::::::::::::::::; Şarkılı ve şarkısız film pa.rçaları(Pl) 

ke!~=~~~· !~~~::;k~l:. o:~ o·.· r.RETMEN ARANIYOR Konuşma (Blbllografya), 19,15 Tür- \,J 
killer, 19,30 Ajans haberleri, 19,45 

~rif~;3~"~;~~ !!!f.~l!tQ.l:~J! ~~~I ~~~!~~~N; 
ma (Ecnebi dillerle yalnız kısa dal- llyetlne sahip olanlardan bu vutfelerde çalışmak isteyenlerin lstanbul'da <YUCA OLKO) \'e Upk'ta (Ol• 
ga postasile) 2'.l,50 Cazbant (Pl.), 

23 Kapanış. ~----..-... ll!lllKO) liseleri direktörlüklerine ya bizzat veya mektupla mttracaaUan. ••••••-"' 


