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Bizi Maziye 
Bağ lıganK öprüler! 
Necrneddin Sadak Ve Asım Us ile ihtilafımız Prensipte 
Değil, Mevcut Vaziyeti Olduğu Gibi Görmektedir. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
"'11 azi ile alakamızı kuv· 
ltııd vetlendirmek ve can· 
llled~~ak bahsi hakkında Nec· 
ınıı ın Sadak ile münaka§a• 
it devam ediyor. Bu bah· 
?1f~rkadaşımız Asım Us da ka
aoıı · Necmeddin Sadak benim 
t;

8 
:azıma cevap veriyor, Asım 

du"' 11 Necmeddinle beraber ol· 
&ö:ı~nu daha yazının başında 
ko .... ~Yor ve dü§Üncelerini ortaya 

""Yor, 
le ~le zannediyorum ki benim· 
llla~kadaşlanm arasında esas 
bi:y tta ihtilaf yoktur. Eski ede
lllektı~ızla teması muhafaza et· 
di}' luzumunu onlar da takdir e· 
leıı~' ~azi ile köprülerin kuvvet. 
da esı 'ltizım olduğu noktasında 
lif kramızda prensip itibarile it· 
~Yar gibi görünüyor. 

rcc r.amızda fnrk, ihtiyacın de· 
ıle eaı hakkındadır. Eğer mazi 
ihr olan bağların kuvvetlenmesi 
._;~~ına al:'.ni zaviyeden bak· 
taat ı bunu önlemek için müra· 
lar h edilme i lfızımgelen vasıta-

A akkında ihtilafımız: olmazdı. 
clak rkada§ımız Necmeddin Sa· 
rih ' derdi pek mükemmel te§• 
«B· ediyor. Bakınız ne diyor: 
kesır ~illetin mazi ile alakasını 
:ta} ~~sıne imkan olmadığını sos· 
rıı ılımlcrle uğraşmış olan Ah· 
dee\F.ınin pekala bilir. Millet 
~ıl rı~ ~n içtimai v~rlık, b~. on 
)et ıçınde türemiş bir mevcudi· 
·~ ?lamaz. Milleti yapan şey, 
\iı~ı "e coğrafi vahdeti içinde 
I~ t ;rın biriktirdiği hatıralar, bir
lct 11Ygnlar, düııincelerdir. Mil
aai tarihin derinliklerinde .kök 
ııes~ıı. uzun nsı_rlar nesillerden 
d ıllerc intikal etmiş an'aneler-
0:;1 husule gelir. An'ane deyince 
tii "c adetle beraber bütün kül· 
bit hayatını kastediyoruz. Bütün 
Ah llltzinin bir anda yok olması, 
ara.~ct. Emin"in korktuğu gibi, 
<>rt dakı köprülerin yıkılması ve 

aa • d d- . ele an a!le en ogma, mazı· 
ka) desteği olmıyan bir millet 
bir ~a.a.1 mümkün müdür? Böyle 
to hlçtımai ucube misali henüz 
bit~u memiştir. Ahmet Emin de 
:ta ırl ki böyle birşey istense de 

Pı amaz.> 

ku~·illi varlığın manası ve milli 
~i tu~dcki devamlılığın ehem· 
di.}'sı bundan iyi ifade edilemez
tııa .u noktada arkadaşımla ta
"a~ıle .. beraberiz. Fakat bu de
l'tıe ılıgın bugünkü hayatımızda 
ela "cud olduğu hakkında arka· 
ri:ytım Pek fazla nikbinlik göste
tcııor ki ben buna ittirak etmek-

, Uzağım. 
~end" . • }d • b l'ok ımızı a atmaga se ep 

liir}:. ~azi ile olan bağlarımız 
rur·u turlü sebepler dolayısile za· 
de;. surette baltalanmı§tır. Mazi 
'ssııh"e her§eyden evvel dini ta· 
dul\1/·. t~akki dü§manlığını, 
lala u ıdarelerin sayısız suç ve ha 
1'-1.İrknı görmek adet olmuıtur. 
tlıct halkının bunlara mukave
"arl etmek suretile temin etti~i 
le 1.~· bunlarla mücadele suretı· 

"iicud · d .... 1 .. trııız c getır ıgı eser er çogu· 
clirn~n gözünden kaçmıştır. Ken· 
:tırı l2:dc sağlam sermaye olma
tıı ;a dünün emanetini ve mirası· 
litdik~i nesillere nasıl devredebi-

1 Cıırp 11 • . be . erim· usu erını nımseyen· 

l'apt ;z umumiyetle şu hatayı 
lli.ın 1b~r: Maziye Şark kültürü· 

ır mahfazası ve Garb kül-
/"..._ ____ _ 
CİHANGİRLE"' 
NURiCiHAN 

~lndıstandakt Ttirk idaresinin 
~\· 1 ~ P.11 lı;lnde olmuş, bitmiş ma-

na... :;;1u, hakiki bir ~k roma
'erıeı tun vesikaları, intibaları 
~ ~rce utraşılarak muharrire 
clfııtan Ula Kuk tarafından Hin· 

'fl'Uın da. toplanmıştır. 
bıı e,ııı itin senaryosu tıaz.ırlaoan 
Clotrtı ~ bir ta.raftan da doğrudan 
t~·a gazetemiz için tarihi 
\>'arı:kllnde hazırlanmıştır. 

ı...~. - ~Uncu sayfamızda ne~re 
-'"""Yoruz. 

türünün bir engeli gözile baktı
lar. Garpten öğrendiğimiz tet· 
kik usullerini bu maziye çevire· 
rek onu aydınlatmak ve kendi
mize mal etmek yolunu hala bul· 
muş değiliz. 

Yeni neıli, Necmeddin Sa
dak'ın tarif ettiği ölçülerle mazi 
hakkında imtihandan geçirecek 
olursak alacağımız neticeler çok 
fena çıkacaktır. Katip Çelebinin 
adını bilen ve onun ortaya koy· 
duğu tetkik ruhile iftihar duyan 
kaç Türk genci bulacağız} 

Garpte fikir ve din hürriyeti 
adına yapılan mücadeleleı- hak
kında az, çok malômah olan han~ 
gİ talebenin Türklüğün din ve 
fikir hürriyeti namına verdiği 
kurbanlar hakkında ne malUma.
b vardır? Ayajmın altına bir 
para koyarak: «Sizin Allahıruz 
ayağım albndada» diye bütün 
bir cemiyetin menfaat düfiriinlü
ğüne ~bayrak açan ve deriai 
yüzüldüğü halde fiJai hüniyetin; 
den en küçük bir fedakarlığa ra
zı olmıyan Neaiminin hiki.yeaini 
içlerinden kaçı duym\l§tur? 

Biz bugün elimizdeki çok ni· 
kıs milli kültür sermayesini bile 

(Devamı: Sa. f SU. S te) 

Moskova Sefirimiz 
Beyanatta Bulundu 

Moskova Sefirimiz 
Ali Haydar Aktay 

Moskova Büyük Elçimiz Ali 
Haydar Aktay, dün yazdığımız 
gibi Sovyet bandıralı Svanetya 
vapurile şabah erkenden Odesa• 
ya hareket etmiştir. Büyük Elçi
miz. kendisini uğurlaya!!.. gazete· 
cilere şu beyanatta bulunmuştur: 

«- İki a;ydanberi mezun bu• 
lunduğum memleketimden bugÜn 
Moskovaya gidiyorum. İki kom· 
şu memleket arasındaki münase· 
batın normal ve dostane olduğu
nu size açık kalble söyliyebilirim. 
Bugünkü vaziyetin komşuluk mÜ· 
nasebatının bir kat daha tevsi ve 
takviyesini müstelzim bulundu
ğuna kan-aatim vardır. Eminim ki 
bu kanaatin Moskova yüksek 
mahafilinde dahi yeri vardır. Sov. 
.yetlerin yeni Ankara Sefiri Vi· 
nogradof Yoldaşın vazifesine 
başladığını bittabi biliyorsunuz. 
Bir taraftan o, bir taraftan da ben 
komşuluk rabıtalarının takviyesi· 

ni temine çalışarak harpten azade 
kalmış olan Türk ve Sovyet böl
geleri~de milletlerimize refah ve 
saadet temin edecek olan sulhün 
baka ve idameıine bittabi candan 
çalışacağız. Memleketten heye. 

canla ayrılıyorum. Vazifemin 
muvaffakıyetle devam edeceğin
den eminim. Vatandaşlarıma say. 

gı ve selam .. » 
Büyük Elçimiz, yarın Odesaya 

vasıl olacak, oradan da trenle 
Moskovaya hareket edecektir. 

----ıo----

Başvekil Halaydan 
Ankaraya Hareket Etti 
İskenderun , 8 (A.A.) -- Başvekil 

.)r. Refik Saydam beraberlerinde Va
ı SökmensUer, Komutan ŞUkrU Ka
ıatlı ve Parti mUfettışl Balıkesir 

Jayla,•ı Fahredjin Tirıtoğlu olduğu 
halde saat 18 de .şehrimize gelmişler 
\'e Anknraya müteveccihen ;>'Ollarına 
devam etmişlerdir. 

' 
ı 

1 ' j. .. ' .. 

SİYASI SABAH GAZETESi 

Almanlar tarafından tensik edileceği söylenen Rumen ordusunun kumanda heyeti 

AMERİKA - SOVYET ,_Ç_ör_çi_l'in_N_ut_ku--l Alman Kıt'alannın 
Bükreşe Gelmeleri Mü na sebatı Londranın 

Bekleniyor Düzeliyor Yarısı lOSene.:. 
Diplomatik 
Kona,maıar 

Başladı 
Vaşington, 8 (A.A.) - Reu· 

ter: 
Sovyet Rusya Büyük Elçisi 

Oumanski, dün akşam Hariciye 
Nazır muavini Sumner Welles ile 
bir görüşme yapmıştır. Bu ıuret· 
le yazın yapılmıt olan diplomatik 
konuşmalara ani ıurette yine baş· 
lanmıştır. 

Bu ziyaret Vaşingtonda, Sov· 
yet Rusyanın belki de üç taraflı 
paktı tasvip etmemekte olduğu 
hissini uyandırmıştır. 

Oumanski'ııin, aiuıtoı ayı zar
fında, Sovyet Rusya ile Birleıik 
Amerika arasındaki münasebet
lerin iyileşmesi için Wdles ile bir 
kaç görüşme yapmış olduğu ha· 
tırlardadır. Fakat bu müzakereler 
şimdiye kadar durdurulmu§ bu
lunmakta idi. 

Mihverin Kuracağı 
Bal kan Antantı 

Roma Bu Haberi 
Tekzip Ediyor 

Roma, 8 (A.A.) - Stefanl Ajan
sı bildiriyor: 

Bazı İngiliz gazeteleri mihverin 
Türkiye hariç tutul:ırak Bulgaristan. 
Romanya. Yugo..'llsvya ve Yunanis
tandan · mUtcşekkll yeni bir Balkan 
Antantı kurmaya karar verdiklerini 
neşretmişlerdir. 

Roma salAhiyettar mahfilleri bu 
haberin ha.ştahbaşa uydurma ve asıl
sız olduğunu beyan etmektedir. 

Fransızlar Cameronu 
Zaptettiler 

Londra: 8 (A.A.) - Lordlar Ka
marasında söz söyllyen Lord Halifax 
B. cııurchillln Avam Kamarasında 

söylediği nutka çok yakın beyanatta 
bulunarak Fransız cnmeromınun 2~ 
hür Fransız tarafından zaptedlldlği- ! 
nl ifşa etmiştir. 

VATA:S: cameron, Afrika.da 2 mil
yon 200 bin nUfusu olan bir Fransız 
mUstemlekesidir. 

~ 
Yardam Da,.azlık 1 
Tramvaylar eksildi diye ri· 

vayet çıkınca, arabaların ıs· 
karça olmasına kimse ses çı

karmaz oldu. Vaktile araba
ların haddinden fazla yolcu 
almamasına dikkat edecek 
memurlar, şimdi elden geldiği 
kadar adamı kapıdan içeri tık· 
mıya ve parmaklığı Üzerlerine 

çekmiye çalı§ıyorlar. 
Bir tramvay nizamı, bir be

lediye nizamı, bir sıhhat niza· 

de Yıkılabilir 
Bu 10 Senede Nazi 
Rejiminin Başına 

Çok Şe3·1er Gelecek 

Musolini Rüyada Görmedi

ği Hadiselerle Karşılaşacak 

BRENNEll 
llllAkatının 

nu Neticesi 
Londra, 8 (A.A.) - Dün ak· 

ıam üzeri Bükreıten gelen Reu• 
ter telgrafı, hiçbir Alman kıtası· 
nın heEÜZ Romanya arazısıne 
gelmemiş bulunduğunu, fakat 
eek yakında gelmelerine intizar 
e.dildiğini, bunların petrol kuyu· 
!arını muhafazaya değil, yeniden 

Londra, 8 <A.A.) - B. Çörçil, dün tanzim edikcek olan Rumen or· 
Avam Kamarasında şu beyanatta dusunun talim ve terbiyeıine ıne· 
bulunmuştur: mur olacağını bildirmiştir. Bük· 

Bitler, kin ve tehevvUrllnUn bil- r~te resmen tasrih edildığine gö· 
yUk şehirlerimizin ve bilha.BSa Lon· re, Romanyaya talim kıtaları gön 
dranın ~v11 a~ellııt \laerine çevir· derilmesi, Viyana hakem anlat· 
diklenberi bir ay geQmlftir. 7 ey- ması eınasında Almanya tarafın
ltUde, 4ehirlerimizi Mk Ue yeksan e- dan Romanyaya verilen garanti· 
deceğlnl bildinnişU. nin normal l?ir neticesidir. Öğre· 

<Taarruzu en kQlay olan hedefle· nildiğine göre, mühim bir Alman 
re, yani binalarla örtülU bllyllk böl· aske • ·· · .. l .. ·· 1 d rı rucu unun son zaman ar a 
gcler, llzerlne gelişi güzel yapılan ı Bükr · - b. · · 
\."a.hşl taarruzun tesirini tetkik ede-j . e§e yaptıgı ır zıyaret netı· 
1
. • cesınde, Rumen başkumandanlı· 
ım . .. R d gr, umen or usunun Alman i· 

<Almanlar, attıkları bombaların daresi altında yeniden tanzim 0 • 

(De\·amı: Sa. 4, SU. S te) lunmasını kabul etmiştir. 

Askeri Vaziyet, -----Ya.zan: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 
'7 lef teş. günü tekrar şiddet

lenen .~ gündüz hücumunda 
hafif bombardıman flloların.ıı. bir 
Alman hal·a mareşalı kwnanda et· 
mı,tır. 

7/8 geceııl Londra, uzun de\'8111 
oor:n bir hücuma uıaruz kl'ldığı 

l;'ibl Berlln de ayni Aklbcte uğra
mıştı. Bertin bu defa oldukça ıt· 

kır basara düçar olmuı, Ye mil· 
him mlktarcla. ölü ve yaralı ver· 
mlştlr. Alman gere hüeumtarı bıl· 
yük Brltanya adaıunda gene vbl 
bir ııahaya dağılmıt olmnkla be· 
raber İngiliz hücumları eski mu
tat hedeOerlnden maada müna-

Bükreş, 8 (A.A.} - Stefani 
ajansından: 

Romanya hükumeti dün akşam 
aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

Ecnebi gazeteler tarafından 
ortaya atılan bir takım esassız 
§~yialar münasebetile Romanya 
ordusunun pek tabii olduğu vec· 
hile, mihver devletleri orduları 
ile arkadaşça ve hakiki bir mesai 
birliği yapmak arzusunda bulun· 
duğunu tasrih etmektedir. 

Bu gayenin takibi huwsunda 
bilhassa ~lmanyadan birçok §ey
ler ümit edilmektedir. Teknik tec 
hizatın mükemm~liyetini temin i
şine devaJn edilmesi pek tabii
dir. Bu işin tahakkukunu temin 
için Rumen ordusu Alman sana· 
yiinin fiili yardımından istifade 
edecektir. 

Bu mesele ile alakadar olan di. 
ğer bütün ıayialar asıl ve eıassız· 

kale yollan De tay;, are meydanla- dır. 
(Devamı: S. f SU. 2 de) rına yapılmıştır. İngiliz bombar

dıman komutanı M>n zamanda ya
pılan değlşlkUklerde ha\·a cen<'I 

kurmayı 1>aşka.nlı~ma tayın olun· 
mu,tu. Eski bombardıman komu
tanının sall'lblyett bütün tngllb: 
ha,·a kuvvetlerine t'mll daha 
büyük bir makam• &'et:tneAI fuuıc· 
blle bombardrmanların 9lddctlcn-
m~l ,.e bazı yentrr'ı<ll'r gösteril· 
mesi ihtimali vardır. 

Aylardanberl gündüz ,.e gece 
durmadan devam eden bu karşı 
hklı hava bücwnla.rından az za
manda bir netice altnrnllllı tiroit
leri ortadan kalkmış &1bldlr. 

lnglllzler bütiln tahribata ölU 
ve yaralı olmMma rağmen balkır 
muka,·emetlnl ,.e tahribatın harıı 
üzerine yapacağı tesirin hUkllmııüz. 
bırakılmasını temin için en zecri 
tedbirleri almakta bir an tere<!· 
dilt gostem1t>ınt'ktedlrler. Çörçll'ln 
dünkü nutıcunda hücumların ı;ld

detlenmlye ba.şla.dığr tarih olan 
7 eylQldenberl Uk haftadaki ya· 
ralı ve ölü mlktarJ 6000 iken ge
~~n hafta bu mlktarm 8000, yani 
yarı yarıya inmiş oldutunu ıW>yle
mesl İngiliz passlf korunma cep· 
ketılnln gösterdlkl muvaffakıyetin 
mühim bir eseridir. Bu hava yıp
ranma harbinin netlceı!!l aylık tay
yare lmalAtı ,.e pllot yettıtınno 

{De\·amı: Sa. 4, SU. 1 de) 

------· -----~ 

UZLA~MA 

M'DSABAKA KUPONU 
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Bo kuponlan uklayıp müsabakanın hltamınc!a ce. 
vapllU'uıu:la beraber bize gllnde.recek8hılz. 

Yıl: 1-Sayı ~ 52 

TÜRK-ALMAN 
Ticaret Anlaşması 
Anlaşmanın Tatbik Şeklini Gösterir 

Bir Talimatname Hazırlandı 
Ankara, 8 !HUSUSİ) - Tilrkiye !it' 

Almanya arasında aktedllen ti<:art 
mUbadelt'lere mütedair hususi arılaş
ma ile tediye anlaşması hakkında 

bu anlaşmaların tatbik şeklini gös-
1 terir bir talımatname hazırlanmış

tır. Yahında resmi gazete ile neşre
dl1~ :< \'e m •r'lyete gtrecek olan ta
lim, lnan.cnin esasları şunlardır: 

Almanlarla yapılan anlaşma mu
cibince (21,400,000) Türk lirası kıy-
metindi' Alman menşeli eşya Türkı· 
yeye ithal edilecek Vl' ayni miktarda 
Türk menşeli eşya Almanyaya ihraç 
edilecektir. Almanya menşeli emtta
nın TUrklyeye ithaline cari umumi 
hUktimler dairesinde müsaade edıl· 

ml'kle beraber. yalnız. Memcl arazi· 
ııi , Dantzlng • şarki Prusya viltı.yct· 
!eri, \Verthegau, Katoviç ve Zlchcnau 

hadetnamesi terfik edılecektır. 

Bu şchadetnamelerin iklnrl kıs;"'lt, 

gUmrUkçe damgalandıktan sonra, ı t

halA.tçı ellle merkez bankasına te\'di 
edilecektir. 

Ayrıca, Alman menşeli malların ıt
hali \'e TUrk menşeli malların ıhra· 
cı için de Ticaret VekA.letlndcn m:ı 
sade istenecektir. 

İhraç maddelerımize mukabıl, bil· 
tUn fabrikalarımızın lhtlyeçlanna ye
tecek kadar yedek aksam. yllk ve 
yolcu vagonları, Elektrojen gruplar., 
Oto-Traktör, demir t~ı. yazı makine· 
si, sıhhiye dairesinde cerrahi Aletler 
İstanbul Unlvcrsitt'Si ~errahf tesıcıatı 
Haydarpaşa demir köprU, GölcUk e
lektrik a!Ann tcsi11atı , asker:!, mUlkt 
ve daha bir çok malzeme ithal edile· 
cektlr. 

lrlanda Ticaret Anlqm.ası 
Uzatıldı 

Ankara, 8 (Telefonla) İrlAnd 

ticaret anl~masının mUddeU pel 
yakında bitecektir. HUkfunetimiz ıl. 

lrlAnda hUkCımeti arasında her iki 
memleketin ticareti inki~ ettiril . 

vilftyetlerl de dahil olmak iizere 
neıch'den gelen veya oraya gönde· 
rilen mallar, Almanyadan gelen ve
ya gönderilen mal addolunacak, Bo· 
hemya ve Moravya Protektoruı bun 
dan hariç kalacaktrr. Sevkedllecek 
Türk ve Alman men98li mallara iki 

tarafın sallıhlyl'tll makamları tara- mek için eııki Ticaret muahedesinin 
fmdan tfirkçe ve Almanca olarak l~ Nisan 1941 e kadar uzatılmasına 
tanzlm edilmiş iki nUsha menşe şe- karar verilmU,Ur. 

Vaşingtonda Siyası 
Faaliyet Fazlalaştı 

Amerika Bahriye Nazın Knox 

Va§İngton, 8 (A.A.) - Uzak 
Şarktaki vaziyet dolayısile dün 
Vaıingtonda büxük bir diploma· 
tik faaliyet hüküm sürmügtür. İn· 
giliz Büyük Elçisi Lord Lothian, 
Hariciye Nazırı Hull ile görüşmüı 
tür. Hariciye Nazır Muavini Sum· 
ner Welleı, Vichy hükumeti Bü· 
yük Elçisi Haye'i kabul etmiıtir. 
Bahriye Nazırı Knox da Birleıik 
Amerika donanması ba,~uman· 
danı Amiral Richardson'a ziya
retini iade eylemiıtir. cDonan· 
maya müteallik mutad müzake
reler> diye tavsif edilen bu gö
rüıme, pek tabii olarak Pasifik 
denizi f!leseleleri hakkında cere· 
yan etmiştir. 

İşlerde Sür'at
Temin Edilecek 

Ankara, 8 (Telefonla) - Da
hiliye Vekaleti, idare amirlerine 
bir timim göndererek l§lerin da· 
ha ıür"atli ve muntaıam yapıla
bilmesi için alınacak tedbirlerin 
neler olııbileceğini sormuı ve ge· 
len cevapları tetkik ederek idare 
amirliği hayatında büyük bir in
kılap yapacak olan şu karan al
mı~ bulunmaktadır: 

cVali ve kaymakıamlar bulun· 
duklan yerlerdeki mübrem ihti
yaçları tesbit ederek bunların na· 
sıl ve ne kadar zamanda yapıla
bileceklerini program mahiyetin
de bir raporla Vekalete bildire· 
ceklerdir. Bu pr~gram dahilinde 
çalışmalara devam edecek mül
kiye müfetti§leri d; vilayet ve ka
zalara gittikleri zaman evvela 
programları görecekler ce ondan 
sonra yapılan iıler hakkında tet
kitatta bulunacaklardır.> 

r ' Milli Şef ile Bulgar 
Krah Arasmda Tebrik 

Telgrafları 
AD)\ara, 8 {A.A.) - Bui&'ar 

kralının tahta ciUtlAUDOD ydd6ntl
mü mUnasebetUe BeislclhnhQJ'IJ· 
muzla Bulpr Kralı araamda t.eb
rlk ve ~ teısraflan t.ea.tt 
edllm~tır. 

mı ~e nihayet bir insaniyet nİ· 
zamı vardır. Bunların birin
den birine uysak halk bu de
rece sıkılmaz. 

Pek vurdum duymazlık 
\.._.._ _______ ,,/ Brenner Mülakatından Sonra: 

ec!!Yoruz İT ALYA - JCaptan, ~ ~~ biıbnadua ıW :ve r-"~.ır 

' . 



Sarı Hopah Mehmet 
Maceralarını 
Anlatıyor 

Borsan 
Aklım başıma geldiği vakit 
kendimi hastanede buldum 

-26-
Nasıl sağ kaldığıma, gözleri· ! lirken, fısıldadığı sözlerle vazi· 

nı kan bürüyen o haydut· yetimi anlatmııtı. Meğer ben has• 
ların beni neden parçalama· taneye İ§galciler tarafından gön· 
dıklarına h a l a hayret ede· derilmiı. iyi olduktan sonra, yine 
rim. O gün çıktıiım ahiret yol· iıgalcilere iade edilmui iıtenilen 
~uluiundan beni hanıri kuvvetin bir ıuçlu imiıim ... 
ıeri çevirdiiini bir türlü anlıya· Anladığım bu hakikat, bana 
madım Kitti. birkaç gün için çok ııtırap verdi. 

Gözlerimi yorgun yorgun açtı· Ruhumu ndelodi. Ölümü özletti. 
iım zaman kendimi bir köy evin· Yemiyor. içmiyor hep dalgın da\. 
de, kaskatı bir ot minder üzerın· gın düıünüyor, kendimi bayağı 
de buldum. Bitkin bir halde idim. yiyordum. 
Ayak ucumda süngülü bir düt· Buhranlarla geçen günlerim
man neferi oturuyordu. Kımılda- den bilmem kaçınc.ısı idi. O gün 
dığımı görünce taaccüp ile yüzü. hastanenin ziyaret günü idi. Her 
me bakıyor, o da yavaı yavaı lu· taraf misafirlerle dolmuı, koca 
mıldıyordu. Daha garibi ürkek· koğuı. sanki bir kahvehane ırib\ 
lik göıteriyor, ıüngüıünü bana olmuıtu. Hastalarla ziyaretçileri 
doğru çeviriyordu. küme küme karyolalar üzerine o· 

Bu hali görmemek için baıımı turmuılar; ırörüıüyor, gülüıüyor
duvara çevirdim. Kudretim olsa, !ardı. Bu hal, içime bir ııariplik 
belki de kahkaha ile gülecektim. hissi vıo:rmiı, kimsesizliğin acısını 
Çünkü, ölüm yatağında yatan bir yureaıme •ermiıti, Oayanama· 
Türkün bile, düımanlarına ne dım, boıanan ııöz yaşlarımı tuta· 
derece korku verdiğini, ondan, madım. Yorganımı ba,ıma çek· 
yaralı bir arslandan ürktükleri tim. Ökıüz bir çocuk hazinliği ile 
kadar çekindiklerini o gün gör· döktüğüm yatları yorgan çarf&• 
müı ve daha iyi anl,mııtım. O fına içiriyordum. Baıtan ayaia 
bitkin vaziyetimde bile 'adeta gu· titriyor, ateıü nöbetler ıeçiriyor· 
rurlanmııtım. Şahlanan gururum, dum. 
maneviyatımı Adeta pekl.,tirdi. 
Yanan dimaiımı .erinle,tirdi. Yü. 

O esnada, bana yabancı ıel
miyen bir ses: 

züm duvarda olduğu halde ken· 
dimi f(iyle bir yokladım. Yaralı 
idim. Fakat yaram veya yarala
rım nerelerimde idi, bunu anlıya
mıyordum. Hiuim mi. yok .. VÜ• 
cudüm mü keçelqmifti, onu da 
farkede~İyordum. Yalnız, ardıız 
arasız kıvranıyor, kıvranıyordum. 

Ne kadar daha zaman ıeçtiği· 
ni pek IÖyliyemiyeceğim, bir ara· 
lık, baıımın ucul\.da zabit ünifor
malı, uzun boylu fifman bir ada· 
mın belirdilini gördüm. 

Elinde sargı bezleri ile açılmıı 
büyük bir pamuk paketi vardı. 
Yanında da elinde uzunca bir 
mavi küvet bulunan biri duru
yordu. ikisinin de bakıılan, yü
reğimde bir emniyet ve hayat Ü· 

midi uyandıracak kadar tatlı idi. 
Biraz sonra doktor olduğunu an· 
ladıiım Hbit, anlıyamadıiım bir 
lisan ile bir ıeyler llÖylüyor, yü
rime l>akıp bakıp gülüyordu. Ya
nındaki de, ayağımdaki 4;apula· 
tan çıkanyor, zıpkayı ııyınyor• 
du. Ansızın, tekrar vurulmuı gİ• 
hi hir aarsınh geçirdim ve yine 
kendimden geçtim. 

Aklım baııma geldiği zaman 
kendimi bir hastanede, oldukça 
temiz bir karyola içinde gördüm. 
Safımda ve solumdaki karyola
larda yatanlar vardı ve bunlar 
birbirleri ile türkc;e konuıuyorlar• 
clı. Benden hah1ettiklerini, bir siv 
risinek Yızıltısı gibi hafif hafif iti· 
tiyordum. Söylemeie bilmem ha
eet var mı ki, sözlerini tatlı tatlı 
dinliyor ve 1eviniyordum. 

iki gün sonra, kendimi adama· 
kıllı toplamıı. Cureba hastane
ainde bulu.ııduiumu ve bet yerim. 
elen yaralı oldujumu anlamı,tım. 
Bir hafta sonra da, bana bakan 
hastabakıc.ı, pansıman yerinden 
Mdye ile yattığım koğup getiri-

- Uyuyor musun be Deli 
Mehmet'> .. 

Dedi ve bir el baıımdan yor· 
ıanı çekti. Hlkimzade Mehmet 
ve Erzineanlı Şakir beylerle ıöz 
söze ıelmittinı. O anda, yüre· 
ğimi 11zlatan kimıe.izlik acısı 
dinmif, ruhum. unki yeniden di
rilrnifti. Yine ağlıyordum amma. 
döktüğüm yaılar yüreiimi serin
leıtiriyor, içimde uyanan •evinci 
peklctti.Vordu. 

Bana ikiai de öpe öpe Nnldı
lar, IÖ• yqlarını, yanaldanmdan 
yol yol akan ıöz l•tlanma kat· 
tılar. Nice tatlı IÖıı:ler, ümidli ,,.. 
idlerle ıönlümü yaptılar, içimi 
yakan dertleri bal\• unutturdu• 
lar. Hlkimzade, ı~irdiiim kan· 
1ı maceranın bana ıizli kalan 
yerlerini uzun uzun anlatbktın 
sonra, alnımdan öptü ve bir 
ağabey tefkatile: 

- Bizler, dedi. Seni unutmuı 
değildtk Mehmet. Ark::daılar 
vuıtasile he;. ıün vuiye "le dair 
haberler alıyor ve ıeni tekrar 
düıman eline dütürmernek çare
lerini araıtınyorduk. Bunu .. na 
timdidcn müjdeliyeyim ki, iyi 
olunca yine aramıza katılacak, 
düpnanlardan bu maceranın in· 
tikamını da, Allahın inayetile, 
yine kendi elinle alacak11n.. inan 
bu .özlerime ••• 

Dinlediklerim bana bir ekıir ıi· 
bi teair yapıyor, keçel.,miı gibi 
hareketaiz duran ayalı:lanmı can· 
landınyordu. Ruhumu gıdalan• 
dırıyordu. Bir aralık, Erzineanlı 
Şakir Bey de aöz:e karııtı. Bir 
dUıman müfrazeıi tanfından 
haydutların elinden na11l kur• 
tanldıiımı anlatırken yine ku· 
caldadı ve: 

(Arkut var) 

150 Bin Teneke 
Peynir Saklandı 
Buzhaneler Yağlı Peynir Dolu iken 
Piyasaya Yağsız Peynir Sürülüyor 

Mürakabe komil)'onunca tam 
yaih beyu peynirin kiloeuna top· 
tan •U,SO, perakende SO kurut 
fiyat üzerinde ıarar edilmeai, pi
yuada yeni bir ihtiklra veaile ol
muıtur. 

Komiayonun tebliiinde aynen 
yuıh bulunan tam yallı beyaz 
peynirin. toptan tenekeaile bamt 
fiyatı kilo batında 42.50 kurut 
fıkraeını, but toptancılar, 1atıı 
e1nuında yalnız •lamura daraeı 
düıüldükten aonra, bakiye kala· 
eak miktarın 42,50 kuruıtan he
aabile tenekenin peynir fiyatile 
.. tılmaaı ve butlan da teneke 
bedelinin pİya• mucibince müt
teriden nakden alınması ıekille
rinde tefsir ve telakki etmiılerdir. 
Toptancılar bu iki ıekli de arzula. 
rına muvafık ıörmediklerinden, 
tam yağlı peynirin mevcudu le.al~ 
madığı baha~eıile satıı yapma
maktadırlar. 

Perakende peyn.cilerle bak• 
kallar dahi toptan fiyatı halen 
2S - .30 kuruı olan yanm yallı 
peynirleri 1&tarak kiloda Vıtni 
kuruı klr etmek yolunu arama• 
ia baılamıılar, fakat, bunun da 
?oklutu ile ka~tılatınıılardır. Bü· 
yük toptancılar, tam yqlı pey• 
nirleri .. klamak ve yanm yaihla· 
rı da tam yajlı peynir sibi aat• 
mak üzere, ortadan kaldırmıılar• 
dır. 

Peynir toptancılarının piyasa
da mal kalmaclıiı hakkındaki id· 
dialan doiru delildir. Çünkü i 
Cümhuriyet, Tahtakale. Karaa
iaç, Fınciıkh ve Kondopuloı buz. 
hanelerinde halen, tam yailı o· 
larak yetmiı bin tene.ke ve ayrı• 
ca Edirne, Lüleburııaz, Kırklare· 
li, Uzunköprü buzhanelerinde de 
seksen bin teneke atak mal mev
cut olduğu söyleniyor. 

Dosya.Meraklısı iplik Tevziatı Tek 
Hırsız Tevkif Edildi Elden idare Edilecek 

Salkırnıöğütte orman muha
siplijinin odacııı, evvelki ırün ev· 
rak mahzenine inmi,. ortada du
ran kocaman bir küfe ve içinde
ki dosyalar nazarı dikkatini çek
tiii ic;in yukarıya çıkmıt ve mu
haae~eciye: 

- Bayım, taıınıyor muyuz? 
doıyalar kilfelcre doldurulmuı ... 
demiı. Muhuebeci odacının oruç 
tuttuiuna zahip olmuı. kendisini 
alaylı bir bakıtla süzınüt. Odacı: 

- Vallahi ıaka IÖylemiyo· 
rum. Beraber inelim de sörünüz 
Bayım ... demit ve tekrar mahze· 
ne inmiı. 

Bugün iktısat müdürlüğünde 
bir içtima yapılacak ve bu içti· 
maa İkt11&t Vekili riya1et ede
cektir. İçtimada bilumum sana· 
yicilerin iplik ihtiyaçlan ıörütii· 
lecektir. fktısat Vekaleti iplikle
rin tek elden tevzi edilmesini ka· 
rarlaştırmııtır. 

Bazı spekülasyonlara ve tevzi 
yüzünden ııkıntılara meydan ve• 
rilmeme1i için alınan bu tedbir 
ile mahzurların önüne geçileeek· 
tir. V eki.Jet, iplik tevzi ııının 
Milli Sanayi Birliii tarafından ya
pılmasını kararlaıtırmıttır. 

Esrar ve Eroi11 
Kaçakçıları Yakalandı 

Ortada duran bir küfeye alt· 
mtt kilo kadar doqa koamuf. fa· 
kat ortada kimse l:,Ok ••• Etraf a· 
raıtırılmıı. tam bu sırada karan· 
lık bir köıeden uzanan iki el, 0 • Karamürselin Fevziye köyün
dacının boğazına yap~mıı. odacı den Raif, Hüseyin ve Ali adlı üç 
feryada baılamıt: kitinin euar kaçakçılığı yaptık la· 

- Yetiıin, hınız var.... rı haber alınmıı. her üçü de müı· 
Memurlar ye muhaıebeeı &fil· teri aıfatile karıılarına çıkan zabı· 

iıya inmiı1ler, hırsızı yakalayıp ta memurlarına lıtinye sırtların· 
Eolise teslim etmi,ler. Bu, sabı· 11 da bir tarlada .. kladıkları 1 ki· 
kalılardan Unkapanında Zeyrek lo enarı satarlarken ıuç üstünde 
caddesinde 4 numarada oturan yakalanmıılardır. 
Yaşar. ~o~kurttur .•. s~lta~ahmet Bunlardan baıka ıüphe üzeri
ı~l~ bırı!1eı ceza h~kımı ~un ken· ne Beyoğlunda yakalanan Ahmet 
dıııne bır ay on aun hapıa cezası ve Celalettinde de 3 7 paket, yine 
verdi ve tevkif etti. Beyoğlunda Tankta 2 ~aket, 

Otel va Lokantalardan 
Kirli Eşya Toplandı 

Mütemadi kontrole raimen 
bazı lokantalarla otel ve fınn 
sahiplerinin belediye zabıtHı ve 
ıailık kanunlarına riayet etme
diklerinden Eminönü belediyeei 
hekimleri dünden itibaren bu gİ· 
bi yerlerin teftiıine baılarnıılar• 
dır. Gezilen otel ve lokantaların 
birçoklarında yüz havlu~. ~e pe· 
çetelerin kirli oldukları ıorülerek 
bunlar toplanmıt ve bir raporla 
tevsiki içi1t bu otra kimyahaneye 
eevkedilmiıtir. Gönderilen eıya 
ara11nda fırınlara ait \,irçolc ek• 
mok pal& bezleri .le vardır. 

Tophanede Pepe Nuri ile Hik· 
mette dıs 7 paket e.roin bulun• 
muıtur. Kaçakçılar adliyısye tes• 
lim cdilmiılerdir. 

MWetlmlzln Jlerl atılmalarlle do
lu olan, yaşıp.ma kudnıt Vfl hakkı
nı dünyaya tanıtan bir de\·l,rde 

y-.ıyoruz. lnkltafiamnısın ölçtU
me1l için lçladtı balundafqrnu, ü
zerinde flhemmlyf!tle du~mız 
itlerden blrlııl de mubakkak ki: 

20 IL&TqRtN PAZARA 
YAPILACAK OLAN G&NEL Nti· 
FUB IAYIMIDIB. 

BA'VEKAJ.ET 
tata•ttk Umum Mlldtb'ltlft 

2 KürUs için Bir 
MahkOm Arkadaşını 

Yaraladı 
Sultanahmet aulh hirinei ceıa 

malıkemeei dün tevkifhanede ıe· 
,en kanlı bir hldiaenin tetkikile 
megul oldu. Mahkamlardan ve 
yaralama euçundan dolayı tevkif 
edilen Ş.rho7a Bekir adında h\r 
mök6mun iki kurut borcu var· 
mıf, alaca&Jı parayı iltemif. Be· 
kir: 

- Biraz aonra veririm ••• de· 
)"İnce. Şarbo mar etmit: 

- H.yır, timcli ..-.cebin. 
Kafam fitti, eipra alaealım •• de· 
mittir. Bu mtlnakqa b~Ut ve 
Şarbo eliftdeki jilet ile bir hamle· 
ele Beıkirin 7anaimda kanlı ve 
uzun bir ~ _yapmıf.. 

Şarbo, mahkemede auçunu iti
raf ediyor ve kanunlann bazı 
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• 
Istanbul Çöplerine 

Talipler Çıktı 
Ecnebi Firmalardan Birkaçı Çöpleri s11111 

Gübre Haline Getirmek İstiyorlar 
İstanbul ~plerinden ittifade I rından da istifade edil!IM9i dütl 

meselesi tekrar canlıınmaktadıT. nülmektedir. 
Ecnttbi firmalardan birka~ hü· Dün, bu iıle alikadar bir ; 

kumetirnize müracaatla tehir ha· bir muharririmize aemiftir ki~.JI 
ricinde tuiı olunacak mahallerde c- Bu ta•vvurun b~ r 
çöpleri sün'i gübre haline getir· imkansız olacağını zanned~ 
mek te,ebbüsünde bulunmuılar- İıtanbulun ~öpleri Sivriada V 
dn'. Talipler. Sivriadadan istifa· birkaç adaya aıidııılamu. °" 
deyi düıi.!n"'!ektedirler. ları sun'i gübre haline k.,,,.::.a 

SüpTiintüler bu adaya nakledi· için yapılacak tetİNt bUIU"".:. 
lecek ve içlerinden paçavra, ke· vuiyet dolayısile temin o~ 
mik vcsa..ire gibi İf4t yarar mad• maz. Ç,öplerqen aynleoak " 
deler ayrıldıktan 10nra diler deleri iıliyebileeek fabrikanııJ 
maddeler çürlltülerek gübre hali• kemikleri depo edecek ~ 
ne konulacaktır. !erimiz yoktur. T eaiaatm y~ 

Bu arada me:ı:bahanın halen bu işi harbin aonuna bırakaı" 
denize dökülmekte olan kanla- ealctır.:. 

BELEDiYEDE POLiSTE: 
•uçluların imdadıu Y•titen yu· ----------
mutatıcı ve hafifletici maddeleri· Unlrapan• Ceddeal - Gu1 KöprO- Benzin Tatafeırak Yalldı - "' 

adlı bir oc>för 1778 numaralı ofllll. ne ııiınmak -ic;Ül de: 1t1 el varındaki Unkap&IU cadd•inln 
- Bana hakaret etti de onun Şahz&deb-.ına kadar temdidine ka· bilinin bozı.ıklutunu tamJr e~ 

ken elindeki mumdeııı bcıain ...,_ 
mu;t kendiside muhtelif Yflri~ 
ya.nmlftır. 

için yaptım... diyordu. rar verilmifttr. Fakat bu caddenin 
Bekir, yiizündeki yaranın çeh- Ktlctııcpaaa.r cadd .. I il• btrl..Utl nok 

ta tlserinden 'eeha&deb&fl yolu ve al· 
re s'U•lliiini bozduiunu da iddia tından da Ktlctlkpuar cşdci•l 8'tçt
etrniıtir. Muhakeme. tahitleri din- cek olan yeni bir köprü ln ... ı mev-
liyecektir. suubahlı defildir. 

Bacatı Kınldı - tnhilu'ıar """
ai amelelertnden Abdullab, ~ 
nhtınund& Kad.. vapuruna CiP"" 
balyaları ytlklemekte iken bil~ 
dan biri üaerUı$ dtlferek .., 
kırılınlftır. 

PiYASADA: 
Peynlrcllerlıı mllnM'aatl - Peynir· 

eller mınta.k& ticaret mUdUrlUgüne 
tekrar müracaat ed8"k tlya.Uarm 
kendi lehlerine tesbitlnl istemişler

dir. Fiyat mUrak&be komilyonu per
~mbeye toplanarak bunların teklif· 
!erini tetkik edec:.kt.lr. 

Manifatura Flyatlan - Fiyat mu
rakabe komlsyonu manifatura pera
kende fiyatlarını da tesbit etmlft.tr. 
Bug'ilnlerd• gazet.ıerl• llln edile • 
ctktlr. 

İIYeç.e Gidecek Heyet - Şimal 

memlekeUertne gidecek olan heyet 
dUn itha!At ve ihracat taclrlerile te
mas ederek lhtlyaçlarırruzı tetkik et· 
ml~ltrdlr. 

Blrllklerd• Tettlfle.r - lthalAt ve 
ihra«t birliklerindt Ucaret \'eklletl 
mUfettişlerindwı A.tlf tetkikat& 'b&t· 
lamı~. 

Köylüye Dikiş Ogretilecek 
Apkara, 3 (Telefonla) - Maarif 

VekAletl köylUnUn dlklt öj"renm..ını 
temin için t9l1a ettlli kunların !&y· 
deh olduğunu görmüştür. Bu it için 
seçilen ötretmenler bugilnlerde va
zife b~larına Jideceklerdir. 

---o---
Müştak'ın Ölüm 

Yıldönümü 
Bugün fsmail Mü~tak Mayako

nun ölümünün ikinci yıldönümü· 
dür. Dostları mezarı başına gide
cek ve hatırasına olan •vsilerini 
göstereceklerdir. 

İsmail Müıtak'ın arkaaından 
hiç hafifleme~ bir elemle ailayan 
eti Bayan Sadiye Müıtak Maya• 
kon, merhumun yazıların~ kitap 
ıeklinde ve külliyat halinde baı· 
tırmağa baılamıştır. İlk olarak 
cYıldızda Neler Gördümh eae· 
ri bu ikinci yıldönümü müna1ebe
tile çıkmıttır. Kitap, İyi kliıda 
büyük bir sevgi ve itina ile ba-

aıll.!)ıttır. iç kabında lamail Miit• 
tak' ı bütün canlılığı ile gösteren 

bir resim vardır. 

~ıuıd• Parkı - Bel9dlye leha· 
deba.tmda blr koneervatuvar blnuı 
inıuma karar vermlf ve projealni 
Prosta yaptırtrn1'tı. J'alcat koordlnu 
yon heyeti bu kararın tattillcln• mU· 
••ad• etmedi.!{ için infa&t ifl seri· 
ye kalm~tı. B.ltıdiye bu bina icln in· 
tihap 9dllen mahalde flmcllllk btr 
park yapmayı muvafık sönnUftUr. 

MAARiFTE: 

Pat1a71cıi Maddel• BıllladU - ' 
tinyede Halline adlı bir kadınm ,;I 
de bazı lntillk edici maddel~-~ 
narak mUıı&dere edllmlft.lr. JAll""_ 
yakalanarak t&hldkata bafl~ 
Bulunan maddeler balık a~ 
mahsua dinamit ve berııeri ,.,_..,,. 

ADL/YED~: 
TaJelıe Mtlnrvtlan - Jı(Qteple- 1'aaım (ldrartlnJf _ l"at:Qıte "' 

rın kayıt ve kabul mUddetlnin ıecen ran ladiye evtn balkonı.uıda -.ııJe ., 
aym yirmi yedi.sinde bltmi4 olması- lllU1.m1'. bu aır&da da evin Jcap~ 
na ragTnen Maarif mUdthitlt(ift• ye- lan tututm\lftur. '9d1Ye Dld9ll r_ 

nid•n mUra.caatlar yapılmaktadır. l'U\ çıkarına ıugile Uı; sQn ..,,, 
........ ,._ m&hl«Un oldu. 

Otln ytıae y&km ı.Iebe -.ı·- ... ın Vutfe HaUnde ~ - ttİ 
yapılmasını iat.mlflerdir. Bunlar a- linci cua m&bkemeli dtln ~ 
ruında t.qrah ola.nlar coktur. Cl• nıUddeiumumWk llAmat ..,. ~ 

MUnbal MualllmUlder - Muayyen hlye vaaife halinde b&ku.t .,,
bil' kadr07a t&bl obmJU ı.tanbul •• l'&l(ll~ Jl,ıtAA\ JI.~ fi 
k&IUyet mekttplerln4•1ct mUnhallare tJ. Halit tevkifl\anede t&mtt-1'"/f, 

...... _, ıau1- edtlm'• ve tüoblr lrrken mUddeiumwm muavlni 
ın .......... ar .ıu• "" yl kutederek: 
mektepte ~ık yer kabnanuttu'· Bq· - Binayı ktilteQek yuv.... _. 
ka vtllyetlerden !at&nbul emrine ve virdUer. Demlf ve mUn&aebet.ılll ıll. 
rllen ve merkude mUnhal 'le'l lıu· , ... dt ıöyl.ıniftir. Jılilddetd~ 
ıunm&dılı içtn beklemekte olan mual ıuçluya cua verilmeainl lftedi, 

ıtmıerden arsu edenlerin kO)'l•• ta· hakem• mUdafaa için talik ld1Jdl. 
---<o:ı-.--

ytnlert tak&rrt1r .ımı,t.lr. istatistik Umum MUdUrt 
inhisarlar Vekili 

Manisada 
A.khlaal'. 1 (A..A..) - Yanlarında 

Manll& va1Wt J'aUc Törel oldulU hal· 
de inhis&flar vekili Raif Karadeniz 
dün şehrtmtze gehnl'1•. Jtaif Kara
deniz hUk6met, belediye ve lfthisarlar 
tdarWni ve tütUncW• be.nkaııını zi· 
ya.ret ettikten sonra Halkevtnde ~ 
refleıin• verilen ötle liyatetlnde bu· 
lunmuf, öğleden sonra da Hukevln· 
de toplanan tütUn mUatahailleri1e gö· 
rtlfmUftUr. tnhtaarlar Vekllt bu ko· 
nutmada zUrrarn dileklerini kUçUk 
nokta.ıarma kadar dlnlemifler ve tea· 
bit etmiflerdir· 

Saki yıllara na.uran bu yıl çok 
yübek bir kali~ dört. buÇuk ınil· 
Yon kilo tutun iatihal etmlf olan 
ttltöncWerimi• ln)Uaarl&r vekilktln bu 
vtyvetiııden ve gördWrl•rl yakın alA· 
k&d&n aon derecede ıntıtehaaliattrler. 

lzmirde Tetkikler Yapıfllt 
lanılr, ı <A..A.) - Unl\aml il~ 

aQımı tein fthrim~• npllU ,. 
mhklar taına.mlanmalc u.redlt· fi 
yun ve kontrol memurlanaa ıtlfl# 
plen talimat verilrni.f ve ~ ~ 
ai olunınuttur. BqvekAJet ~
umum mUdUrü Cdl1 Aybaı' lıU ,! 
ıırlıJUIJ'I cösıtten ceçirınek tızere ..
rünizde tetkiklerine devam ~ 
tedir. Celil Aybar, v{l.ll ve ~ 
reiai lle aaymı ~eri l\Mriııde I"' Ji. 
rnU. ve al&kadıu' datre ~ 
zun dlrektitlerl vermiftir. 

DENiZDE: 
Lbnaalv Umum MMül'I - V 

nıanlar umum mlldUrü R&uft Jllll 
yu dUn sabah Toroıı ektpnıde ~ 
deruna hareket etmiftil'. ~ 
umuın mlldürU kendı.in• vü&le& 
mektedlr. 

TAKViM O da Tebessüm Ediyordu ---MAVi-----.. - ·-~ ....... ~ cle4L 
- 8- de lleetl'J9 ~efoa e~ Ona dtht ÜfUll 

Navlun Fiyatları - Naytuft ~ 
llU'J"I tesbtt etmek tı.sere W b tf 
Ankaraya hareket etmifttr. ~ 
nunda fiyatlar kal'! olarak ı.-tııt r 
dUecekUr. 9 llkteşrin 1940 

ÇARŞAMBA 

TIL: 1940 • AY: 10 • G'CN: 288 
BUMI : 13."6 - EYL1'1. : 26 
JltCRI: 1M9 - Ram .... : 7 

VAIUT VASATI msANI 

GÜNEŞ: 6.0:5 11.24 
OOLE : 12.02 6,JI 
lKtNDl: 15.12 9.31 
AKfAM: 17.39 12.00 
TA.TSI : 19.11 1.30 
hlaAK: 4.27 10.47 

Altoaı fJCNU 
T_... deltlWe: . .,.. . .,.. 
1'00 TIO 

1 &J1dc 

2700 1410 800 Kr. yoktur 

MeselA adamlann köçök parmalmda ,..,.... rtbb· 
lenı dair bir şey söylemeclJ. Sonra -dddNI por
takal 1&ndıklamu ela 1Öyleme)1 uaGtt.. ....,_ 
Ma,·ı Portakala Bettlnln claveWal ol9nlr plmlf ........ 
dan, biraz aarhotf olup merdlvenclea ,.an oııldli'ıttu ft 

orada meçbal bir f&lu• t&ralmclan tHdlt edUdlpadea ..... 
aetta. 

- 8ankl •izi ne diye Wadlt ettller ! 
Dellkaalı l:vanam '* ...a. f8Y1e cevap verdi: 
- Belld beni P8llatD J'9lan 111r llıllmı df7e tanıyorlar. 

ou.teler bu meeele ""Mıın4a ,.. ,...nea reamlJlll bu
tdardı ,.. .. 

- Seantı~" 8...._ .. c11J9 lwtluoorlar ae.- ! Ya· 
lcan c*maktan ne çdlarf 

- Bllınem ld.. llalld .-. ,_...c1an aonra lekl yu&· 

it ftlAa ..,.. ondan olaeall-
• - Gece ,....,.. yok bir -..... 8enra °'""'dı blJe., Bu· 

nan lcln lllr adam danıi9rda 11eu ıearr mı lılç ! Rer~e 
....- bir tflY oı.cak. 

- .... ulamadml. belki .,...., 

- Sis flpbell bir '8J' ....... •t - ...,..... -- ..................... ......,.,... ........................................ ,..... ... 
...... , .... ~ .... prtp ~ 

- ... '91111. falla& ,. ....... .....,...., 
_..,.... ... , '!'iM .. ,... ... , ................................ : 
- Port.bl ,.,_ llbw ,..JLlw mit " ................... : 
- llarlarda portüal ,.... ... ~· .......... 

... aplt tabaka........., tf7&treda ,........,. 
Zftas, .Jolul'daa fula ltlr ..., lfl'eeelnJYecU'nJ uıa-

nutb· 

PORTAKAL 
'!'AZAN 

WiDiun J. MAKiN 

ÇIMJt!:N 

R_. AL YALMAN 

ıı-

-.Ma.. Portialula bir poll9 bMluıu Y•P'Uktaa ltafka 
çare yek. Dedi-

- Bana ııe ~ var! 
- 8bdn ba k.oftlaınara lıidl.-1 Wl ltlr 1ebeptir. 
- Fakat bea --~ etııüyonarn ld ... 
- Etın.,tnts. ben ~ DellMk ki, bu ko,, . ...,._. 

o~a ...,,__ stttl· 
- Çek. pek eflendlnı. 

- Y~. Fakat ya k~amayıp da .r•yı ele ftneydJnlz. 
- Kac• ya.. 
- Naall ~Uclhatz! 
- Bir ohlta tutunarak yere kadar ln41nı. 
..,._ ıca.tannr çatarak: 
- T.. aıl indiniz f Dedi. nn numaralı apt.rf:anuda 

1f11118 .. idi öyle ise! 
lollll llemen irkildi. Helen'ln bu lffl ~mq elma&ını 

Drsn- •tently&rdu. 
- llfyalarımı &raya naklflttlrnıMen hlr kere odayı ıö· 

...... dedim. 
- Oet'ılll prısı yapdlM'ak ı,ı balnıuf8unıuı. 

- (levent Garden asıl ıec• yarıRı lleyf!C"Anh v~ ıaerak· 
lr &layor. 

.Jobn sttJerek ı;,.·aaa'a ai&ara ikram ettl. Pelle ~ 
._. bir el lfaretUe reddederek oturdafu yerden kalktı: 

J'WI yerde bfn,lap U.\.'1lttam. 

MttMtlt li,,_ ~ g1ymlt kapıya dofru ıtder-
lral .Joluı oaa tekrar Nmtı: 

- ~ ......... dedi. 
- 'l'lH ne tatlyol'IMPUIZ' 
- Yarın ~ o....,._ ~. bu ..,.. da T ... 

byı ıöreaetlml llaber v9l"llMk letertm. 
Müfettlt k&p4claıı lllddetlt blddet.11 IÖyieaerek oıldı: 
- Bau .ıs pür. Ne halt edenenb e4bals. DiJordU. 

-8-
TOl!llA 

.Jobn ~ oldqta sl1ıl R.._'1 eperap .....,. • ._ 
.. eok blahbk vanı. 1'erlertlle ........ .....,. .... 
kik ed!yerlar v• şayle -.llf'l1'0rlardı: 

- Maslkl Mm!llller berbalde ~.. .,_,..., '* *-raf 
llfJ kadar clola. .. 

- Herhalde iMi mual~ blJ' dram o ... Y* lııa kadar rat· 
bet bqlmuAIJ, 

- ,.....'tün bü7ük blr ... ati* elddtlDU kaltal et
mek IUQn. 

..,... ftana IOranıann; ben ltaly&ll operalamu W....-'lll 
kilere tleft"lh eclerbn. 

Yerlert1M o.._.alar. Helen bliyök bir _.. ile etrafa 
be.iuyol'dq. .Joha ... tt,.tro:ra daldanD Mlb ıletU. u
deıee ltlMI kıa büıyordq. Tatlı rQya sabi l1lRI bir .,... 
YN elblllllll TWdı. Onl.......... I~ Jnı._. IJte bir 
fekUCle dököltlyordu k1, "Wloudlbıll bir lııeykele ......_. .. ,. 
da. Beraberee 3"fllll9k y.tıaı kıblltadald lııltla .._.lar 
al4w ..,.. ..... ima .... luı.7r&B ............ , .... 
da y&JU)c )'ÜllÖ, ~ ricadtl IJfJ ~ dUdlatbıl ~· 
yorft. Bitin Json8"ftalan 89D8llDda Cov•t Ganten etaa
yf!tlertadm ....... olmaet19tl. lblbalrl bir cün enoel tlelınan 

zUml lıln bir terle ihtimal ile mewaI olm..., lfJ8e Jnsa eo-
neatı ........ llamlanuftı. (Arlırut ftl') 

tıtanbuldan giden heyet Ki#__!: 
drkottu ve birlikten Ali lo~ 
mttte,ekklldlr. 

Her Gün Bir 
FIKRA 

Orucu Kaçırmış 
Bektaşlnln biri, bir ........ ...:; 

•8 llOfa bir adama ..._ 

Pi•· bir ıtta eno ~ :; 
tera.U. ......... lulmQ'a 
oıv. 

--u•nın aon ,..,..., ....-. 
ku.-1nc1e, berk• o ... -""' 
ve t.eravtbl elnllohı • e~ 
rtndee ................. 
ltlrt: 

- Nas .... 1*1 bir W.vtla 119 t/I 
onıcq~ 

~ ...... : 
- Merak fltrne! Onlan ... ': 

kaladım. fa.kat anamın aiti 
burnamclan pldl. 

Der. 
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S~VASl 
üCMAL 

TÜRK .. INGILIZ TiCARETi CflllK Bir 

Romanyada 
Alman Askeri 

lstanbuldaki Mülteciler Arasında Reportaj 

Çekoslovakyanın Dünyaca 
• 

Meşhur ihtiyar Bir Ressamı 

l ş Beraberliğine 
Ait Bir Tezahür 

Mobilya Olmak 
istemem 

Yazan: 8. FELEK 
1 CS. stüme varmayın! 

Yazan: M. H. ZAL 
ft\Jr evyork' dan selen bir tel• 
fı k graf, Romanyaya Alman 
r{ •ları geldiğini iddia ediyor. 
b cuter diplomatik muhabiri ise 
L unu teyid edecek bir haberin 
p 0rıdr•ya ıelmediğini, fakat 
!~~trol. kuyulannın muhafu:aeı 
'Ö \~tr rnikdar asker geleceğini 
lt~ 11~or. Rumen membalara 
}' •rın ıelcceğini inkar etmi· 
g 01

• Fakat bunların Almanyanın 
d ' 1•ntisi mucibince Rumen or· 
d 11

inu tensik makıadile iÖn· 

Burada Gördüğü Muameleden Minnetle Bahsediyor 
lngiliz Ticaret Gazetesi Baştan 
Aşağı Türkçe Bir Sayı Çıkardı 

'6:IJ Ben kimsenin pek ya
kınlarından olamam. Bir kere 
buna mizacım müaait değil. 
Ben bir ıallapati adamım. Abuk 
ıabuk ıöylenirim. Günüm ~Ü· 
nümc, aaatim saatime uymaz. 

c~ Cteiini ileri sürüyor. 

11 u hldiee Brenner mülakatı· 
gı~ •rteıj günü cereyan ettiğine 
r 

0
ke .bunu da.ha umumi bir hcı· 

~ktln baılanııcı gibi kar§ıla· 
ti Yanlıı olmaz. Bugünkü va· 
BYİtte Almanya ile İtalyanın 
rtı" t•nlara doğru harekete ııeç
ra c ihtiyacını duymaları, hatı· 
d. gelrniyccek bir ihtimal deiil· 

ır. 

d iki rncmleketin bugüne ka
h ilr Ürnidi, lngiltcrenin kalbine 
ll'ıll~u'? ederek harbi orada bitir· 
• tıı;tı. Bunun mümkün olmadı· 
ill'lı 'h b nı ayet anladılar. Fakat 
k 0 ' durulamıyacaiına göre ba§· 
la.t. Oir istikamette vaziyeti zor-

t .. rrıb·'ia ihtiyaç duymaları çok 
" ıidir -

it Bu~no kadar Almanya. ilo 
kalya Balkanlarda mesele çı· 
ç~.11ll•ınalc yolunu tutmuılardı. 
letı~ki.i harp lnıilterede netice• 
l'n l\ınc:c Balkanların, piımiı ar
" 

11~- ıi'bi aiızlarına düıcceiini 
lct .ıı.~ndi nizamlarını ve hüküm• 
~ \~1 her tarafta yürütmeğe en• 
lac d kal{nıyacaiını düşünüyor• 

r ı. 

1:ı ~arbin neticesini İngiltereden r:§ ~ bir tarafta zorlamak za
ceİctı lcar§ısında bu gibi düıün-

ere Yer kalmamı§tır. 
k Alınanların Romanyay& ur:k iÖndermclcrine aebep ola
lc .' ~omanyaya garanti vcrmc
d rı 

1
_deri aürülüyor. Bu garanti 

/ ır>'trdun kuzuya: cScni hen· 
ten baıka kimseye yedirmem> 
~zında garanti vermesi gibi bir 
8" "• Bir garantinin tatbikat 
t ~~sına geçmesi için ortada bir 
'l.~ dıd ve tehlike bulunması la
,1~dır. Eier Romanya tehdit 
N ında ise tehdid eden kimdir~ 
S •'l.arj ihtimal olarak hatıra 
t~l"Yetlerden başka bir taru 
lakcıncz:. Romanyaya Alman 
}' ter scvkiyatı yapılmışsa Sov
İç~ tehdidinin önüne geçmek 
.., ın. midir? Yoksa üçüzlü mih
d~rın, hakkında herhalde güven 
aıtltıadığı Sovyetleri tehdid 
le~~da tutmak, Karadenize fii
llı ..ınrnek ve daha cenuba aark· 

•ga hazırlanmak için midir? 
So )' 0 kaa bütün bu hareket, 
h "Yetlerde ve başka yerlerde 
.... uakule gelecek tesirleri yokla· 
·•ıa . • 1 
tıı d ıc;ın uçurulmuş bir ha on 

u ur? 

lu ~ih'lller a§aiıya ıarkmak yo· 
tiirı~~ bir iç.arar vermezse yeise 
lir• U~üne hükmetmek lazımge
l)ı:h Çtinkü cenuba sarkmak işi, 
t hı Vc_r hesabına çok çetin ve 
c lik l ' b ~ ir macera olur. 

Alınanlar Pamuk 
İstiyorlar 

Almanlar bundan bir müddet 
~'-'ve) serbest dövizle fındık al

" alt İıtcrnişlerdi . Şimdi de pamuk 
1 c lcytinyağı almak iıtemektedir
dc·~· Bunların karşılığını da ıerbest 
ı::ı~~1 lc öd~eceklerini bildirmek-

ır er. ____ ,o,_., __ _ 

lanaa hıraoatuaa 
ll&raıatbaa Boaalda 

[Bedava devriilem yapıp ge· j 
len arkadaıımı~ Mihri BeJliyi 
İstanbuldaki ecnebi mültecile
ri ara•ında. bir reportaj yap
mağa memur ettik. Arkadaıı· 
nuzın ilk )'Httını aı-ğıya ıeçi
riyoruz. l 
- Emin olunuz nereye gitsek, 

kiminle temH etsek daima asil 
Türk ruhunun bir tezahürile kar
şılaııyoruz. 

Bu sözleri söyliyen bir Çekos
lovak mültecisidir. Beyoğlunda 
bir pastahanede haşhaşa vermif, 
konuşuyoruz. Masamızda mülte
cinin karısı ve yirmi yaşlarında 
bir de kız var. Yüzünde tabii bir 
asaletin izleri okunan geniş alınlı. 
beyaz, poı bıyıklı. güler yüzlü ih· 
tiyar Çek devam ediyor: 

- Bu sözleri, sizi pohpohla· 
mak için aöyliyorum, aanmayınız. 
Hakkınızda hakiki kanaatim bu
dur. Hem bu, yalnız benim fik
rim değil ..• Bütün diğer Çekoslo
vak mültecilerden ıorunuı, ayni 
cevabı alırsınız:. 

Bu sırada ganon kahveleri ge
tiriyor. Hem alafranga kahve de
ğil, doacloğru bildiiimiz kahve .•• 
İhtiyar ile kadınlar c Türk kahve
si~ diye ısrar ettiler. 

- Memleketinizde ne i~ ya
pardınız? 

-- Ben ressamım, aslen Prag
lıyım. Reaaam adam nazil;rden 
neye kaça.ın, diyeceksiniz. Mühe· 
ciler aiyaaetle uğratan kimseler 
olur, değil mi? Fakat her ne mes• 
]ekten oluna olsun, bir Çekoılo· 
vak olmak itibarile memleketimin 
mukadderatına lakayt kalamaz
dım. ReHamım, evet... Fakat 
ayni ı:amanda vatanımı esir eden. 
lerin dütmaıuyım. İsti!&. altında
ki Çekoslovakxada artık ya§a· 
ınama imk&n yoktu. Karım ile 
yola çıktık. Bu harp zamarıı yol
culu~muz çok yorucu geçti. Gi.in 
lerce yaya ).'.Ürüdük. Alman kon
trolü altında olan memleketlerde 
bize şuçlu muamelesi ;yaptılar. 
Aylarca hapsolunanlanmız var. 
Binbir zahmetle nihay:et İstanbu
la gelebildik. Fakat in~nmıyacak
ınnız, trenle iki günde gidilen yol 
üzerinde yolculuğumuz bir seneyi 
geçti. Zavallı karım bakınıı, gim
di ne kadar zayıf ... Bir ıcne ev· 
vclki halini bilenler timdi onu ta
nıyamular. Biz ikimiz de ihtiya
rız. Bu kadar cefaya naınl katlan
dık, nasıl hlli sağız, §aşıyorum. 

Kendilerini teeelliye çalıvıyo
rum: 

- Bu kadar üzülmeyiniz. Ben 
sizleri ma~alla çok iyi görüyorum. 
Memleketiniz bir dcf a esaretten 
kurtuldu, yine kurtulur. Yanınız
daki genç kız kendi kızınız mı? 

Söze ıcuamın kanısı karıııyor: 

FrancalaC1ların 
Müracaati Tetkik 

Ediliyor 
f rancalacıların Belediyeye mii

racaatlerinin yerinde olup olma· 
dıiı tetkik edilmektedir. Beledi
ye İktısat Müdürü Saffet, hir mu
harririmize ıu izahatı vermiıtirı 

«- Un nihayet borşadan ce· 
çen bir matadır. Ve biz her on 
bet günde bir borsadan &ldıiı
mıı: vasati fiyata göre francalaya 
narh veriyoruz. Fakat unun ipti
dat maddeıi olan buiday fiyatla
rının hergün tahavvül etmekte ol
duğu gözönüne alınırsa un fiyat· 
larını da bununla beraber muka· 
ye;e ;imek icap eder. Borsadan 
geçen bir ııda maddeeinde ihti
klr yapılmaeına imkan olduiunu 
zannetmiyorum. Bununla bera
ber liı.zım selen tetkikler yapıla
caktır.> 

1ı ~ersin. 1 <VATAN> _can-m 
nup 'Yv~n ihracatçılar birliii. Ce- • • ıwı 
Sur· "ılayetlerinden Filiıtin ve 

•ıiı~cye ihraç edilecek manda v~ ···~ •ili~~ 
l.ıç .~rın altı, ke~i ve koyunlann l•IJIDkl ........ 
"'•ık~~ karantinaya ta~i tutu~· 8 Program. 8,03 Hafit mUztk (Pi.), 
lec;eiİı\i •orıra aerbeıt~e. ıh!ac; .e~ı- 8.15 Aj8J'\a haberleri, e,so ııatıı mü· 
~llkadarlara bıldırmııtır. zik (!evamı CPl.), o Ev kadını - !lir 

~ mutbaktıı. neler bulunmalı. 
.... 12.30 Program, 12.ss Muhtelit l'rog 
-.ııııaya Yazılımı ram. 12.!.IO Ajans haberleri. ıa.os 

l'llrtta .. l l lU t Muhtelif oarlular, 18,20 Radyo salon 
nıan vı 1 ' m e e ıaysıın orkestrası. 
trıaııdher Türk Kız:ıtaya Aı.a yazıl- 18 Proı-ram, !8,03 Dan• miUiği 

j Tana: MIBnı BELLi j cek param yok.1> dedim. R .. hher, 
anc.ak hır Türkte bulunacak ne
zake.tle §U cevabı verdi: cNe e-

- Hayır, bir akrabalığımız da hemmiyetj var~ Dünya yalnız 
yok. O da bizim ıibi mültecidir. paradan ibaret değil •• . Siz bir ea· 
Annesi babası Çekoslovakyada nat adamına benziyorsunuz. Bil· 
kaidı. diğimi size söyliyebilmek benim 

- Bu kadar genç bir kı& ne İçİ_!l bir ıereftir.:. 
yapıyordu da anaaını babııeını Rehb&r, mülteci bir miaafir ıı• 
bırakarak memleketinden kaç· fatile dühuliyeaiz Ayaaofyaya ıir. 
mağa mecbur oluyor~ mem için müdür Bay Samiye mü-

Genç kız ana lisanından bıı~ka ı r~c:aatte bulundu. Bay Saminin, 
b . d 'l b'l d ·- - d · ·· l bır meslekdaş oldu~unu keşfet· 

ır ı ı rne ı~ın en, yıne guze ki k 1 l . - · d 
fransıı;ca konu~an ihtiyar kadın me . e a ı:nadım. kım~~ın e 
cevap veriyor: 

- Heni.iz 19 yaıında olmaıına 
rağmen siyasi gruplarda çalışı
yordu. Kaçmağa mecbur oldu. 
Siıden büyük bir ricamız var: 
Söylediklerimizi aynen yazabilir
ıiniz. Fakat ismimizi ve reamimi
zi ne~retmeyiniz. Memlekette ak
rabalarımız var. İşıalcile.- onlara 
fenalık ederler. 

Yaşlı reııııarn söz aldı: 
- İlk ıeldiiim Jiin Ayasofya

yı ziyaret etmek istedim. Yanı· 
ma bir ıeyyah rehberi yakla~tı. 

cBen bir mülteciyim. Siıe vere· 

Parıstf! okuduğumuzu, muıterek 
tanıdıklarımız ve allkalarımız 
bulunduğunu keıfcttik. Bay Sa· 
mi. sanate ait malzememin ekıik 
olduğunu öğreninee bana birçok 
boya, bez ve bir de peiye hediye 
etti. Kendisine ne derece minnet 
borcu duyduğumu tasayvur ed('. 
mezıiniz. Ne yazık ki bir kar§ılık 
yapacak vaziyette deiilim, Bun• 
)ar yalnız benim gördüklerim . •• 

Biraz daha konuştuktan ıonra 
mültecilerden ayııldım. Sonra• 
dan öirendim ki reN&m, kendi 
sahasında bütün dünyaca çok 
meşhur bir adammış. 

istirahat En İyi İlaç 

( lnıı:iliı Ticaret Gaz:eteıi), 
(Britanya Sanayii) baılığı altın· 
da baıtan ·~ağı türkçe huıusi bir 
sayı çıkarmağa başlamıştır. 

Bunun ilk nüshasında İngiliz 
nazırlarının ve Londra Büyük 
Elçimiz Tevfik Rücdü Arasın ya
zıları vardır. 

Deniuıırı Ticaret Nazırı B. 
J ohnstone. bizimle olan ticaret 
münaaebetlc'°rine dair yazdığı bir 
yazıda diyor ki: 

c Türkiycden mübayaalarımı· 
zın artması ve bu s~retle karıı
lıklı ticaretin inkiıafa. yüz tutma• 
sı Oenizaııırı Tiearct Nazırı sıfa
tile beni ziyadesile memnun et· 
mittir. Bu inkiıafın harpten son
ra da devam edeceğini ümit ede· 
rım. 

İngiltere, ıeçenlerde Türkiye
den 8)0.000 lnıiliı: liraaı kıyme
tinde tütün ve 1.000.000 İngiliz 
liralık kuru meyva, ceviz ve fın• 
dık ıipari, etmi9tir. Burada biz· 
ler hissemize düteni yaparak Tür
kiyenin ihtiyaçlarını tatmin etmek 
arzuıundayıı;. Bu hayat veya. Ö· 
lüm mücadelesinde harp kuvvet
lerinin acele ihtiyaçlarını tatmin 
etmek zaruretinden dolayı Tür
kiyenin taleplerini arıu ettiiimiz 
ıibi kar:ılamamıza imkiı.n yok
tur. Fakat emin olabilirsiniz ki 
bütün miiıküllere raiınen iki 
memleket araıındaki ticareti ge· 
rek ıimdi, ıerek iıtikba.l için art
tırmaia mümkün olduğu kadar 
ıayreı edeceiiz.> 

Bazı yerlerde, halk arasında. tu- tayslye istirahattir. AteşU TO prW· Büyük Elçimiz Tevfik Rüodü 
ut bir t.eıAkkl ,·ardır: Bir hA8tayı tWli seyreden haııtalıklar eenaemcı... Aras. yazmnda ıöyle diyor: cln
doktora göetertp nıııa~ne ettlrdDr· haııtanın ~aııcn ayakta dumuya m&- giliz Ticaret Gazetcti tarafından 
tfon sonra, mutlaka, heldnıhı r~ete «'illi ka1madııı...."an ı·•-r ıa•-m- h 

"'".. • oı.<:" "" ... ~. ne•rine baıla_nan türkçtı nüa ayı 
yazmasını, blr UAo '\'ımncslnl , .• mıı· yatakta istirahate meı-hnrdur. Belki Y 

ayyea blr perhiz tavatye etmesini de bu doriq takataltllk, hutaları ı1• ço~ faydalı görürüm. Öyle iirn.it 
beklerler. Bo.ıılan yapmıyallt huta.- tlrall:ı.to mec.-bur eden biyolojik bir ederim ki bu vadideki çalıımalar 
lığın 1egnıe11 l~.lD bası tedbirler ... reneksln neticesidir. Fakat ayakta Türkiyede de geniı bir akiı 
ta.vslnter ~!emekle iktifa tcleıı he- ~ezmlyo ongel olmıyan haatalıklarıo bulur v• her işte olclu~u gibi bu 
kimin, lıMWıtı teıfhla edemedlllne pek çotunda da. lltlrahat, muhakkak ı · d lb' l'"' - · ı l k 
ve um an\n111an olduğuna bllo ehemmlyetll '\'e ltmlmlııtlur. Buna ı~te tı e ır ııı ı e ça ı9ma . aaye-
hUkmederJer. misal lstel"!!enl.z, veremlDerln nball ıındc az zamanda çok netıce al· 

Ba tel&ldd ~ de dotna doJllcUr. aktam ytlkaelcn ateflerlnl ~terebl· mak müyesaer olur.• 
ŞUph• yoktQr ki. tababetı.. haıtalık· liri& Veremde, at.eşi dilfürmek için, lnıiliz Mi.iıtemlc:keler Nazın 
tar lçln verilecek birçok llA~lar var- ağızdan \'Mlleeek veya şırınga edlle- Lord Lloyd diyor ki: c Ticaret 
dır. Fuat 7hıe ~ hut.lık'ar o- Qek bll'fOk tlAçlar ,.a:rdı.-. Fakat bu dil d b' . T'' k. b ğl 
lur kt, onlar da hastayı tı•aç eden IU• ll~lann ya~ğı ~ır mu,·akkat- nyuın a ızı ur ıyeye a ı· 
kuıtııarı Ulçla. tam vo kat'l bir te• tir. Hatt.A. bunl&rm, haataıarm at.,ı- yan karşılıklı hürınet ve menfaat 
kilde, fe(lnnlye taJıtnıak beylıuıte nl dütUrll-ken terletmek. cı-rprntı ve baijların.! kuvvetlendirmek husu
blr ~ettir. Her &rızanııı nıuttaka aıkrotı '"ermek ılbl terıaJlkları n ıunda büyük adımlar atılmııtır. 

atman "erUectk veya •mnga f!Ctllo- mahıurlan bile vardır. Eminim ki İngiliz Ticaret Gazete• 
<'ek bir ilaçla bertaraf edilmesi 1 

Ateşi yUkııelen bir nremll ltfn en sinin türkçe ~üshaları Türk - n· 
mümkün olamaz. Bllülı '\'üout 63- -
ııııncıau bazıları tıı.erine ıotuk, ıııcak l)i at~ dtişilrü<'il lllç, )·atakta yapı- giliı ticaret anlıt~mallı ile açılan 
tatbikat, lavman, yıkama., pansıman lacak. tam bir lstlrahattlr. Bunda ol- yeni kanalların inkişafında mü· 
yapmak gibi mthanlkl i'lerle blrsok duğu gibi birçok hutş.Jıklarda da is- him rol oynıyacaktır.> 
•ıkıottı&rı önlf'mf'k "e izale etmek, tırahatln en 1~1 bir ilaç olduğunn ka- İngiliz Sanayi Federasyonu Re
ı>ekAll. kabUdir. Bu te<lblrler arasın- bul etmek ,.e oauece i tlrahat etmd(· iıi l,.ord Gurdon da tunları yazı· 
da IJlttraJıat, e" lyt bir UAçhr. le blrı;ok hastalıkların tamamen iyi yor: cTürkiyedc dağıtmak üze• 

llaata.hlclarııı pek ~Clto için, teda· olablleetkJerlnl kabili •~·.:::. lbını· re İngiliz Ticaret gazetesinin Türk 
'1 kltap1&rıM1 en batta ya&dıkları dır. - Dr. NUR! ERGEN!; lisanile neşrinin gerek Britanya 

MIHRl'NBN DEVRIALEMI 
Yazan: MiHRi BELLi 

Japonyada. Milli Kültür ve An'ane 
• - 111 - 1 Kobe ile Tolc)'(lnun aruı altı yUı 

- Bugün Japonyada. benzin, dert, küometre ka.dııNır. _Yolda birçok mU 
yUn kibrit ılbi maddeler bwanı var hlın şehirlerden geçıyoruz. Sanıı.t. tl· 
dır. Hakil<l deriden yapılmış bir ayak caret merliezi olan Osaka aonra Tok
kabıyı ıor bulur•unuz. Hele benııtn yo'nun Umanı Yokohıı.ma. .. Japonya 
vealka ile da&ıtılıyor. ~kat bunlar· sanayide bir hayli llerleınl9, hemen 
dan J•ponyanm artık harbe devam e- her reçtıgtmiz ft'hlrde fabrika b~a.
demeı bir hale ftldill fikri Msıl ol· lartndan blr orrrıM görUyoruz. Krr
maaın. Japonlar çok da.yanıklı bir tarda <ta bir karı9 ~ttmemlf yf'r yok. 
millettir. Daha xötU günlen de t• • :PUtUn tarlalar ııon derece ıttııa ııe 
hammuı ederler. Bu,Un en bUyUk ltlenmlf. Trende tnıiliıce bilen blr
dertıeri dövlı mea.ıeaıdlr. ihraç ede- kaç JaJl')nla ahbaphk edtyor ıstu· 
büecekleri her ftyden memlıkettı yonlarda ln«'e tMta kutularda satıl11J1 
aegarı bir miktar bırakıyorlar. İthal Jıı.pon yemeklerini birbirimize lk~ 
ettikleri maclc1eleri de bu bitmeı harp ediyoruz. 
yutuyor. lttc burada gördUfUnUı kıt· Japon trenl~ri gayet aUratıı . CS14t-
lığtn aebebi budur.. te Yil3 kilometreden fula 1i4tyorJar. 

Kobedeki ilk ı,ıerımd•n bifl NYK Sonra hiç geclkenlne ele rastlama· 
Japon vapur kumpanyasının acenta- dun. Japonlar teknikte clünyanın en 
ııma &itmek oldu. ora.d,ki memura ilerı gitmiş milletlerlnden biri ... Hiç 
bilet almak lıtocütiml söyleyince ean şUpheııtz bu tekniğin mUhlm bir kış. 
tı1ıkıcı bir cevap aldım. Memur: rnı garpten g.-Jmlştlr, Fakat teknik 

- Pıld, dedi. Size e~hay<lan 'Mı· mAnada garplfle~e bu mllletl ken· 
ıııra kadar bir bUtt Atalım. Yaln.a dl kUltUrUnden ve kendi ıı.n'aneetn
ııiıı ecnebitiniı onun için ya Amerl· den hemen hiç ayırınamıttJr. Saatte 
kıuı ya tn&illz 1>4rur nrmlye m•c· 130 }(ilometre gıden trende ratıtladt
bununuı. Japon parası ve•~bllmenlı &-ınıı; Japonların mühim bir kıÇtı 
için buralı olmanı• v~ya buralı biri· Japon mUll kl)'a.tetin<te<1tr. Hele ka· 
nin aizin blletinl&I alr.taeı h\lımdır. dınlar a.ra.şında garpll biçimi gtytne· 

nine çok nadir rutıa.nır. 

dalya. masa, karyola ıııs.rnına bır ~ey 
)'Oktur. İnee dol{unmu~ huır tlzcrl· 
ne attım«' minderlere otunır, bir ka
nş ytlkeekllkte bir rahlede yaza.r, o· 
kur, yemek yersfniz. Yatağınız, ya
tacatmız saman yükten çıkanlır, bir 
yere 8Vlllr. Ecnebileri haYTete dUff.1-
ren bu tuhaf A{tetıer llize hiç ~
baııcı gelml~r .. Defil mı! ~e.ftlrllle· 
r!n bir kum'll mUııteena halkın bü
yük bir kısmı minderlerde otul"llP 
Y•rde 11erili yataklarda yatmaı:Jar 

"" ! Japonlara bafka bf'nzer ta.rafla· 
nmm da vardrr. Japon evinin, ab. 
dMthane taralı da blıtm MJd llb• 
d•tha.nelere benzer. Ou ufak farkla 
ki, onlarmki daha fenni ve tcmlZdir. 

.Amertkada iken baZı doktortann 
bu h\mlata bizi"' oeıki usulün daha 
aıhl\l f!ldutuJıu ileri aürdtlklerinl işit
tim. Halbulri bizde yeni yapılan bl· 
nalarm hemen hepeindf' dlter )çıeım
lar gibi bu da prp modaaına uyu. 
yar. J'akat garp usulü kullanılmıyor. 
Ameriklllı doktorlar bizim eııkl USU· 

IUn do.fruJuful\• l'llrP halkını ikna 
eclip onlara biztln cıılçl usuıu kabul 
ıttlrlrlerae bizim bu garp mukallit
leri tı zaman ne Ylparlar diye dtlf{l· 
n tlyımım. 

hay,:r· Kııılay yurdun en bUyük (Pi.), l8,Sô Konu,ma. 11,41'1 Çocuk 
\·~tu rnu~e111 mllletl(I en ku,·- &aati, 19,15 Çocuklar ic;:in müzik, 
'1dJ ~kflttına malik yardım e. 19,30 Ajana haberleri, 19,45 Radyo 
~ lttuıaya ha olm&klr;; ,... ince saz heyeti, 20,1~ Radyo ıazete
~ '~rllttnb.t l&bııt edeniniz at, 20,t~ Muhtelif şarkılar, :ı,ıo Ko· 
bJr ııay her Ttırk için en umlmJ nu~ma, 21,25 Fasıl heyeti, 21,45 Ri-

tefkat ocağıdır. Oraya yıuıeticümhur bandosu, 22,30 Ajans 

Yoksa vapurda ald.gım 200 yen 
yanaeak mıydı'! Memura c:Ben yıne 
uğranın> diyerek ayrıldım . Kobe bir· 
çok ecnebi eeyyahlaıın &'.::ı;:t yeridir. 
Onun için buraya l'el•n:erden faıla 
ihtiyaclım olan .one"ıl paraarııı tat~ 
melen pek tabildir. TolcyQck VRAiye· 
tin det\fik oldııtunu umuyı-ruın. 

Hem bunu anlamak hem d' Japonya· 
l'Jn bu fehrini d• ge.ıı•ıek iQin Tokyo
ya. ııtmek Uaert tftnt atl'ldlftl, 

An'aneye sadakat yalnız kıyafet· 

te de kalmaz. 
Tokyoda bir Japen ntellnde yer· 

lefti?rı . Japon oteli nuıı bir yerdir, 
ıtze anlatayım: Bir kere otelden 
içeri ıtrerken ayakkabıla:ımıı çıka
rır, terlikleri ay~ıaa geçlrirelnlı. 
Otel binaSl küçük ve ahfapttr. Fakat 
temiılifine daha ilk anda.rı hayran 
oll.lrl5\U\UZ. Yataca.ıtnıı odada ı&n-

Memlekete döndUkte.n sonra biri· 
elne Japonların bize olan bu bcnzer
llklerfndtn bwecllyordı.urı. Bana de
diler ki: 

- Demek yukarı sınıfları bile ku· 
yola, ınasa. undalya gibi modent ha· 
yatın icaplarını kabul etmemltler 
ha! Oyle 1110 Jaronıar bi.ıden çok gc· 
rl bir millet ... 

~ nlunuı; haberleri, 22.•5 Cazbant CPl.). 23,80 
........_,_ aaati, 19,15 Çocuklar için mUıik, 19 

K&PtJUI· <Adıuı nr). 

Deni.zatın Ticaret Nazın 
Harcourt Jobmtone 

imaliı.tçılan ve gerek Türk itha• 
litc;ılan tarafından büyük alaka 
ile karıılanacağına eminim. 

... !ki memleket aruında öyle 
samimi ve sa~lam ticart münase
betler teıis edeceğiz ki harp bit
tikten ıonra da bu i~birliiinin de
vam edeceği ümit olunabilecek· 
tir.> 

lstanbulun Ucuz Et 
Yemesi Temin Edilecek 

Ankara, 8 (Telefonla) - Zi
raat Vekaleti, J~tanbulun et me
scleıi etrafında yaptıiı tetkik· 
leri bitirmi§tİr. Erzuru~, Kara ve 
Sarıkamıt havalisinden sevkedi
len hayvanların yol uzunluğundan 
kalite itibarile bozulduğu netice
sine varılmı~ ve buralarda soğuk 
hava teıisath depolar vücude gc· 
tirmeğc karar vermiştir. Hayvan· 
lar bu depolarda kesilecek ve İı· 
tanbula frigorifik teeisatlı vagon
larla aevkedilecektir. Bu suretle 
Jstanbulun daha ucuz et yemesi 
imkanı hasıl olaeaktır. 

Odun ihtikarı 
Sile. Ömerli ve Alemdağı ha

valiıinden Kadıköy ve Oıküdara 
tek ve çift beygirli arabalarla o• 
dun ıetirmekte olan köylüler •· 
rasında da ihtikar b.,lıtmııtır. 
Bunlar aattıkları odUftu~ tartıl· 
ma11na muvafakat etmemekte ve 
arabalarındaki iııami bir buçuk 
çeki tahmin edilen oduna maktu· 
an on ve üç çekiliklerino de yİr· 
mi lira istemektedirler. 

Bu arabalann, belediyece ta• 
yin edilecek yerlerde toplanıp sa-

tış yapmaları V• aatııların da be
lediye zabıtaeınc:a nezaret ve kon. 
trol altına alınması için te§ebbüs

ler yapılmııtır. 

ZAYl: Tifüsten aldığım t02 No. 
lu aletlimi kaybettim. Yenisini ala· 
ca&ımclan eıkislnin hükmü Yoktur. 

Yakup Aıerbaycanlı 

Bugün ncı' eli yarın abus olu· 
rum. Herkes benim asık ıur&• 
tıma tahammül eder mi? 

Üstüme varmayın işte! 
Yapamam. Bundan daha ya• 

kın olamam. Diyec.eksinik ki 
ayda yılda bir aelimla§makla. 
görüşmekle, ıevişmekle insan 
inııana yaklapmaz. 

Belki doğrudur. Lakin ne 
bileyim? Ben bir zıpır ada· 
mım. Aklıma türlü türlü ıeyler 
Kelir. Mesela: 

Bir adama en yakın olan §ey
ler, oturduğu iskemle, üstüpde 
yazdığı masa, uzandığı ltanape, 
kiğıtlarını attığı ıepet ve yÜ• 
zünü sildiği peıkirdir. 

Bana birine yakla§I dedikleri 
zaman korkuyorum ki; bu ~· 
yadan birinin yerini kapmıya
yım. Ya bir ilkemle, ya bir ma
H veya bir peıkir olmıyayım. 

Gülmeyin 1 Ben bir garip, 
bir acaip, bir tuhaf adamım. 
Abuk Hbuk ıeyler aklıma ıı:e
lir. 

Adam iskemle olur mu?. 
Adam peıkir olur mu"? 
Adam sepet olur mu? 
Allah kimıeye eötürdüiü ka

dar vermeı~I 
Adama her§CY olur. Hem de 

pek kolay olur. 
Adam baaamak olur. 
Adam binek ta§ı olur. 
Adam gramofon olur. 
Adam paçavra olur. 
Adam c;öe tenekesi olur. 
Adam çekiç olur. 
Adam kepaze olur. 
Ve daha akla gelen ıelmi

yen hervey olur. 
Yalnız adam, adam olmak· 

ta zorluk çekmektedir. Ve bü
tün dert de buradadır. 

Allah yardımcısı olsun. 

TEŞEKKÜR 
ı:..1m ve babamız S&lim SlillUnUn 

ve!atJ dolayıaiylc muhtaç oldugumuz 
tealiyeyt ibul eden ve cenaze töre
ninde bulunmak ısuretlle ailemize 
karşı yüksek şefkat ve tbiyelerinl 
ibraz buyuran komfU, akraba ve a
zız dotıUanmıza. ayrı ayn tefekldl· 
re teeaaürlerimlz mAni olduğund&n 

bu vuitemlzin ifuı içln işbu t~ek· 
kümamemlzin muhterem gazetenizle 
nafl"inl rica &dertz. 

AUe niınına CJl: Nedime Slillü 

Hürriyet mefhumunun en parlak 
Mt"f 'aJell 

ŞEBfll '11YATROSU TEMSİLLEBİ 
ı-·raııaı& TJyatroa1llld• 

KOMEDi KISMI 
SU AKŞAM 
Saat 20,30 ela 

YALI UŞAGI m 
!'epebaf ı Tiyatrosunda 

DRAM KISMI 
BU AKŞAM 
saat 20,SO da 
OTJ;LLO 

(Leyla ne:Mecnun) 
~TURAN Tl;:::da 

Ramazana mahsua her gece: 

SiNEMA- T/Y A TRO- VARYETE 
San'atkAr N A ' 1 T ve Arkadaşları 
Ok~ı:u: S U Z A N 'e M 1 Ç Z P E N Ç E F Va.ryeteel 

ARABIN iNTiKAMI 
Komedi 3 perde 

Yeni Varyet~ Canbaz ve Akrobat numaralan 

Bq\in Mattnel~rden ltıbaren 

TÜRAN IA Z .. "i K 
Slncınalarmda Jn4t\'8lm1n % büytik tllmi birden 

1 • BERi ÇAVUŞ r: 
lnaanı hayret. dUfUreeelc heyec"n, dehşet ve büyük mncera filmi 

2•SOLGUN GUl~~~LA\T 
Bir kadı11 kalbine k&ı11 erkeklerin l-.Pbkları, 111581 ''C bU, Uk &fk fllml 
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Türk Atletlerine 
Merasim Yapılacak 
Bu Merasim Atletlerimiz in Muvaf
fakıyet/eriyle Mütenasip Olacak 
On Birinci Balkan Oyunların· ı dan İstanbula bir futbol takımı 

da Yugoslavları ve Yunanlıları getirtmek için Balkan Oyunları 
yenerek birinci olan Türk atlet münasebetile lstanbula gelen Yu· 
takımile bunları yetiştiren ve o- nan idarecilerile temasta bulun
) unları hazırlaya'.!lar şerefine Js- muşlar ve gönderilmesi için çalı
tanbulda parlak merasim hazır· şılacağı vaadini almışlardır. 
lanmakta olduğunu memnuniyet- G l o· kt"" G"d' 
1 h b ld k 

ene ıre or ı ıyor 

e a er a ı . 1 •· • 
935 senesinde lstanbulda ya· . Balkan Oyun arı munasebetıle 

pılan Balkan Oyunlarında birin- ls.tan~ulda bulu~an .. B.~den Ter· 
ci olan Yunan milli takımı Yuna· bıye~ı Genel Dırektoru Gene.ral 
nistann avdet ettiği zaman Atina 1 Cemıl Tane~ •. bugü~ otomobılle 
Belediye reisi başta olduğu halde Ankaraya donecektır. 
bütün Belediye meclisi azaları Balkanlı Atletler Döndüler 

atletleri Pire rıhtımında istikbal 11 inci Balkan Oyunlarına iş· 
ederek Atinaya kadar büyük bir tirak eden Yunan ve Yugoslav 
karıılama alayı tertip etmiş oldu- 1 atletlerile idarecileri dün gece o· 
ğunu hatırlıyoruz. On senedir bi· nu otuz beş trenile memleketle
li fasıla Balkan şampiyonu olan rine dönmüılerdir. 

. Dost memleketler sporcuları, 
Yunanlıları bu sene mağlup etmış istasyonda kalabalık bir sporcu 
olan milli atletizm takımımıza kütlesi tarafından uğurlanmışlar· 
yapılacak merasimin bu muvaf- dır. istasyonda Beden Terbiyesi 

f akıyetle mütenasip olacağından namına da Balkan Oyunları or· 
eminiz. 

Bir Yunan Takmn Gelecek 
ganizasyon komitesi azasından 

Adil Giray, Tevfik Böke bulun-
F enerbahçeliler, Yunanistan• muştur. 

Berfin Dün 
Yeniden 

Bombalandı 
Birçok Limanlara 

Hücum Edildi 
Londra, 8 lA.A.) - Hava 

Nezaretinin tebliği: 
lngiliz hava kuvvetlerine men• 

aup bombardıman tayyareleri, 
dün Holanda sahilinde mavna 
t,.,cemmülerine ve Havrda tİca· 
ret gemilerine hücum etmi~lerdir. 

Di.ın gece, büyük miktarda in· 
giliz bombardıman tayyareleri, 
Berlinde askeri hedeflere muvaf
fakıyetli hücumlar yapmışlardır. 
Uç el~trik santraline, yüzclen 
fazla büyi.ık çapta bomba atılmı~
tır. T empelhof eşya istasyonunda 
b uyük bir yangın çıkarılmıştır. 
Bırçok endüstri tesisatı ve diiter 
b m;ok hayati noktalara da hü
cumlar yapılmıştır. 

Dığer tayyare fıloları, Amster· 
damdıı. F okker fabrıkalarını bom 
bardıman etmiştir. Vilmhclmsha
fende limana ve Hamm, Sösk, 
Manheim ve Greobet"de eşya is· 
t ıısyonlarına ve birçok düşman 
hava meydanlarına da hücumlar 
yııpılmııtır. 

Lorient, Cherbourg, Dieppe, 
Boulog~e. Calais, Gravelines, 
Dunkerk, Oııtende, Zeebrugge, 
Rotterdam limanları ve bu li
manlarda ticaret ge~ileri ve Gris 
Nez bumunda top mevzileri de 
bobardıman edilmi§tir. 

Tayyarelerimiz.den bir tanesi 
kayıptır. 

AMERiKA 

2 Milyar 600 
Milyon Dolan 

Bloke Etti 
Vaıington, 8 (A.A.) - Sena· 

to, Almanyanın iıgali altındaki 
m emleketler tarafından para ve· 
ya altın çubuk olarak Amerikaya 
yatırılmış olan 2.600.000.000 
d olar tutarındaki meblağın bloke 
edilme!İ için hariciyeye salahiyet 
veren kanunu tasdik eylemiıtir. 

Askeri Vaziyet 
(Başı blrlndde) 

müetı~elerlnln randımanı bucwn
lara muka,·emet ,.e tahribatı ön· 
ıemf'.k için ıllınan u.ctblrlerin mu· 
uffakıyetl ne taan11.o edilecektir. 
Amerikanın lnıtUtereye aylık tay
yare lrsalfıtı 600 e çıkını' ve Ka
nadadakl Jmalltta arttırılmıştır. 

Bu harbin sonunu Pf'k yakın gör· 
mlyen İngiltere ha\-ada da 10 bin· 
lerce tayyareci yetiştiren 100 ler
ce okuldan mürekkep büyük lftr 
ha\ a ünhersltetıl kurmuş ''e faali· 
yete getirmiş bulunmaktadır. 

Bu hazırlıklar lıtlkhılldekl ha
,, . muharehf'lerlnin mallyf'tl hak· 
kında bir fikir vermiye kifayet e
debilir. Dünyanın büyük istila de
' lrlerlnde ,·eya büytik ııalgın hM· 
taııklar zamanında utradığı mu
JuM.:eret safhalarını g~irmek teh
llke&lne bUe maruz kalması ihtl· 
mallerl ~·ok değildir. Sanki Afrl· 
kada karakollar aruında ı:arpış· 

mal&r \C İtal)an tayyarelerinin 
bul ukeri birliklere bucwnları 

lla,Jcledllmlt tlr. 

Dünkü Hava 
Muharebesi Pek 
Şiddetli Oldu 

27 Alman 16 İngiliz 
Tayyaresi Düştü 
Londra, 8 (A.A.) - Hava ve 

Dahili Emniyet Nezaretlerinin 
tebliği: 

Gece, İngiltere Üzerine geniş 
hücumlar yapılmııtır. Londraya, 
Londra banliyösüne ve İngiltere· 
nin şimali garbi mıntakasındaki 
şehirlere birçok bombalar atıl
mıştır. Fakat ıimdiye kadar alı· 
nan haberler, hasaratın ve ölü ve 
yaralı mıktarının bu hücumlara 
niabetle büyük olmadığını gÖı· 
termektedir. 

fngilterenin diğ .. r bazı bölge
lerine, İskoçyada ve Gal eyale· 
tinde bazı noktalara da bomba
lar atılmıştır. 

lngilterenin cenubu şarkisinde 
bir şehirde bir endi.ııtri tesisatı 
hasara uğramıştır. Bunun haricin. 
de, hasar azdır ve ölü ve yaralı 
miktarı da pek ufaktır. 

Dünkü hava muharebe!Iİ hak
kında alınan en son haberlere 
göre, evvelce bildirildiğı gibi 28 
değil, fakat 2 7 düşman tayyaresi 
tah rip edilmiıtir. Avcı tayyarele
rimizden 1 b sı kayıptır, fakat 1 O 
tayyarenin pilotları kurtulmuıtur. 

Alman Kıt'aları 
(Başı birincide) 

Rumen İ&tiklali Ortadan Kalimut 
Londra, 8 (A.A.) - Haliha

zırda Romanyanın istiklali bil
kuvve ortada~ kalkmıştır. Birbi· 
rini takiben iktidar mevkiin e ge
len Rumen kabinelerinin, bu fe· 
laketin vukuunda geniı m ikyas· 
ta amil olmamı§ olduklarını iddia 
etmek beyhudedir. 

cBu son hadiııe, Brenner mü· 
lakatından sonra tekarrürü ihsas 
edilmiş olan csöz değil fiiliyat:un 
ihtimal birincisidir. 

cBöyle ise, bunun Büyük Bri· 
tanyayı tedhiş ed;-miyeceği ve 
mihvercilere büfük yardımı olmı
yacağı kanaatindeyiz .•• > 

Almanlwın Romanyaya Nüfuzu 

Bir Sürpriz Uyandırmadı 

Lond ra, 8 (A.A. ) - A lman· 
!arın Romanyaya nüfuzu,· lngiliz 
menbaından resmi bir teyit he· 
nüz gelmemi§ olmasına rağmen 
lngiliz siyasi ma~fillerinde sür
ptiz uyandırmamıştır. Muaaolin i 
ve Hitler tarafından Brenner kon
feransında alınan kararların bir 
neticesi gibi gözüken bu nüfuz, 
muhtelif tefsirlere yol açabilecek 
mahiyette b ulunmakla beraber, 
her halde Almanların petrol bul
mak bahsinde karşılaştıkları müs
tacel ihtiyacı tebarüz ettirmekte
dir. 

Diplomatik bakımdan, en en· 
tereııan mesele, bugünkü hedefi 
petrol olabilen, fakat petrolün 
rrıuhakkak surette yegane hedefi 
teıkil ettiği söylenemiyen Bal
kanlara doğru bu yeni Alman i
lerleyiıinden Rusyanın haberdar 
edilip edilmediğidir. 

Tatareako Serbest Bırakıldı 

Bükrcş, 8 (A.A.) - Yakın
larda tevkif edilmiş olan sabık 
Başvekil Tataresko dün serbest 
bırakılmııtır. 

Bizi Maziye 
Bağlayan Köprüler 

(Başı blrlncide) 
yeni nesle devredemiyoruz ve 
iki nesil arasındaki fasılanın acı
sını her gün birer suretle görü· 
yoruz ve duyuyoruz. 

1 Askerlik İşleri 
Şabere Dawet 

Fatih Aııkerllk Şubeılinden: Yedek 
srnıf 6 hesap memuru Sadık ot. Meh 
medin şubeye acele müracaatı, 

* 

1 
BOBSA 1 

8 Bblt.VCITEŞRtN 19'0 

K.apalllf 

Sterlin 5.24 
Dolar 132.20 
İsviçre Frc. 29.6875 

Halbuki karşımızda henüz ya· Yedek sınıf 8 muamele memuru Drahmi 0.9975 

pılmamış, bu nesil içinde ya2_ıl· Ali ol;'. Şahap·ın acele şubeye müra.
ması mutlaka lazım muazzam iş· caatı. 

Leva 
Peçeta 

1.6225 
13.90 

Pengö 26.5325 

0.625 * 
ler himmet ve alaka bekliyor. 
Maziye olan köprüleri Necmed
din Sadak"ın dediği tarzda mu· Yedek sınıf 8 hesap Memuru Mu· 
hafaz:a edebilmek için bu maziyi hlttin og. Mehmet lskenderin (373) 
ilkönce bilmemiz lazımdır. Hal· acele şubeye müracaatı. 

Ley 

Dinar 

Yen 
İsveç Kr. 

3.175 

31.1375 

31.005 
buki bu mazi hakkında karşımız· * 
da henüz el sürülmemiş hudutsuz Beyoğlu Yeril Aııkerlik Şubesln- l:SHA.'f ve TAHVlLAT 
ham malzeme vardır. Kaynakla· 

"t k · · l k d" k"" den: 1 - Şubemiz halkından 316·335 ra gı me ıc;ın ya nız: en ı u· Sivas - Erzurum 3 20.25 

tüphanelerimiz kafi gelmez. Eser- ı (dahil) doğumlulardan muhtelif se· 
!erden, vesikalardan birçoğu Bal· beplerle mU\'azzaflık hizmetini henüz 
kan memleketlerinde veya Av· Yapmamış topçu eratının derhal şu
rupa kütüphane ve müzelerinde- beye müracaatları. 

dir. 2 - 327, 328 ve 329 doğumlu isl!m 
Fikrimde ısrar ediyorum: Bü- . . . 

KiRALIK BÜROLAR 
Galata.da, Voyvoda caddesin-

de (Bankalar Caddeai) yeniden 
tAdil ve tamir olunan ve her bir 
konforu havi A D A L E T ha
nında kat halinde veya ayrı ay
rı yazıhaneler kiralıktır. (Oda· 

tün bu kitapların yeni harfe çev- ve gayrı ıs!Am ıhtlyat erattan (jan· 
rilmesine maddeten imkan yok· darmalar hariç) her ne sebeple olur· 

1 

tur. Yapılacak iş mahdut miktar· ~a olsun hen Uz sevkedılmemiş olan-
da hİ!flmet sahiplerinin başara- '!arın hüviyet cUzdanları ile derhal 
mıyacağı kadar büyük ve geni§· şubemize müracaatları il!n olunur. ,_ ba~ Aliye müracaat.) --
tir. 

Lisede edebiyat okuyan bir 
Türk aıencine bütün bir miziyi 
d old uran eserlerle temıua aıeç
mek imkanını vermeliyiz. Ona 
a ra p ça öiretmekten ba.baeden 
yok. Fakat nasılsa benimseyerek 
dünkü edebiyat d iline soktuğu
muz kelime ve tab irleri ve b ir kı
sım sarf ve nahiv usullerini öğre- 1 
neeek kadar türkçe bihneaini is
temek, mıübaliaıah bir d ilek d e
ğildir. 

Bugünkü asgari zahmet gidişi
ni hoş görmeyi hiç doğru saymı· 
yoruz. Bir lisede edebiyat tahsil 
edip olgunluk imtihanı geçiren 
bir gencin Namık Kemali, Tevfik 
Fikreti anlıyacak kadar olsun 
türkc;e öğrenmesi yersiz bir zah· 
met diye telakki edilemez. Arka· 
daşlarım, bir taraftan dünkü dili 
anlamanın zorluğunu ileri sürü· 
yorlar, bir taraftan da bunun 
Üniver11itedeki tahsil müddeti ic;İ· 
ne sıkıştırılabil~ceğini iddia edi· 
yorlar. Bu iki iddia birbirini tut· 
muyor. 

Ahmet Emin YALMAN 

Cörcil'in Nutku 
' ' ( "'" !1 bh1nctd 

ağırlığı ıle ovüntiyorlar. Harbin bi
dayetindenberi .. ngiltere Uzerlne 22 
bin ton lnfi!Ak maddesi atmışlardır. 
Sahil boyuna ektıkleri mayinler şUp
he.c;ız bu rakkama dahil değildir. 2i 
ey\0.1 perşembe gUnll Londrıı. üzerine 
2.'il ton homba attıklarını ııöylli· 

yorlar. Ölf'n ve yaralananların mıkta
rını tam tamamına bıliyorıız. Bu 251 
ton bomba ile Londrada 108 kişi ol· 
mliştlir. Yani bir ınııanın dört~ Uçil· 
nti öldUrmf'k ıçın bir ton bomba a
tılmıştır. 

cVazifıı ve şerf'fımızin icabı ola
rak harbe girdiğımiz zaman, her ~e
ce 3000 ölU ve 12000 yaralı verece· 
ğimizi tahmin etmiş ve hastahanele· 
rlnılzde, ilk tedhlr olarak 250 hın 

yaralıya bakabilecek tedbirler alın· 

mıştı. 

Türk Maarif Cemiyetinin 

B.üyük Eşya 
PiYANGOSU 
Çekili_ş 10-11-~40 
BiR BiLET 1 LiRA 
15.400 LiRA 

ikramiyesi Vardır. 
Bütün piyango bayilerile Cemiyet 'ubeleıinde ve İstanbul Erzurum 

Hanında T. M. C. Resmt İl!n 1şterı Bürosunda satılmaktadır. (9418) 

Ramazan gece Beferlerıne mah~u~ tanfe 10/101940 pe'4!Jllbe akşa· 
mından itibaren tathık olunacaktır. Tarifeler vapur ve ~kelelere tAlık 
olunmu•tur. 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli (f775l lıra olan muhtelif eb"atta 95:)0 Kg. altı 

köşe başlı civata (24 / 10/ 1940 ı perşembe günü sut (11) on birde Hay
darpaşa.da Gar hlnaııı dnhllindekl komısyon tarafından açık ekeiltme 
usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 358 lıta 13 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği Vf'saikle birlikte eksiltme gü"11 saatine kadar 
komisyona mUrıu:aatları lAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan para.sız olarak dağıt~aktadrr. 

(~4) 

lstanbul Vakıf tar Direktörlüğü itan lan 
<Harbin hidayetinden geçen cu· Yıllardanberı tevllyet vazifesine a!Aka göstermiyen ve adresi ida-

martesl gtlnUne J.adar ~.5oo ölil, 18 remizce malüm olmıyan (Hasene binti Mehmed Selim) vakfının mlite
bin yaralı kaydedilmiştir. Bununla velliyesi Şerife Fatma'nın idaremize müracaatla vakfına ait muameleyi 
beraber, bir millet veya bir fert teh· takip ve hayır şartlarını ifa etmesi için ilAnen vlki tebliğata icabet et
likelere karşı koymakta asla tered- mediğinden kendisine llA.n tarihinden itibaren on beş gün mühlet veril· 
dtit etmemelidir. cAlkışlar>. miştir. Bu mUddet zarfında da gelmediği takdirde hakkında kanun! 

c7 F.:ylO.lde. şiddetli bombardıman muamele yapılacağı ihtar makamına kaim olmak üzere i!Anen tebliğ 
ıar başladığı zamandan beri ö!U ve olunur. (9637 l 

yaralı adedi, her ha.fta mlitemadi- ----------------------------
yen azalmıştır. İlk hafta zarfındaki 
takribi 6,000 zayiat, ikinci ha.ftada 
5,000 e, tiçUncU haftada 4.00 e vt
son dördUncti haftada 3,500 e dtlş· 
mUştUr. Bu rakamlar, ölen ve ağrı 

yaralıların adedini göstermektedir. 
cBlna tahribatı çok mühim olmuş· 

tur. En mulim olan cihet, işçilerle 

meskO.n ktlçlik evlerin tahrip edil· 
dlğini görmektir. Fakat, bu evleri 
biz, evvelkinden daha ziyade şeref 

verecek blr şekilde tekrar inşa ede
ceğiz. 

cLondra. Llverpol, Manchester, 
Birm!nghanı şehirleri, belki daha 
ziyade mtıteessir olmuşlardır. Fakat, 
harabelerinden, sağlam ve daha gü
zel bir şekilde çıkacaklardır. cAI· 
kışlar>. 

d daddl hasaratı lzam etmemeli
yiz. Gazeteler, yıkılan evlerin resim
lerile doludur. Fakat mahdut uyfa
Jannr tabii olarak sapasağlam kalan 
evlerin resimlerile doldurmamakta -
dırlar. t.GU!Uşmeler.>. 

dstatlstıkçiler, bugUnkU tempo 
ile Londradaki blnılların yarıı:ıını yık· 
mak için on sene lAzım olduğunu gö
recekler ve gUleceklerdir. 

Bundan sonra bu temponun çok 
daha yavaş olacağı ~k!rdır. Bu on 
sene geçmeden Hitlerin ve Nazi re
jiminin başına çok şeyler gele<:f'k ve 

İstanbul Belediyesi ilanları 
3710 sayılı belediye lstlmlAk kanununa tevfikan iatlml!kinin umuml 

menfaatlere uygunluğu tasdik edilip rnezkür kanunun 8 inci maddesi 
mucibince 2325 lirıı. kıymet takdir edilmiş bulunan EmlnônUnde Çelebi· 
oğlu Alfı.addin mahallesinin Yenlcami avlusunda Kadastronun 384 UncU 
adasında 154 parsel ve eski 140 yeni 2 kapı No. lu dükkAnm tapudan 
alınan tasarruf kaydında 3/ 192 hissesine sahip Mehmet kızı Saadet•e 
bu kıymet tebliğ edilmek istenilmiş ise de ikametgthı tesbit edilemedi· 
ği zabıtaca yapılan tahkikattan anlaşılmış olmakla bu kanunun 10 uncu 
maddesinin tatbiki zarurl görlildüğünden icap eden tebliğ varakalannın 
harita.Bile birlikte birer nüshasının bu dUkkA.na diğer nüshasının ait ol· 
duğu .Belediye Dairesine ve 3 Uncu nüshaamm da Umuma mahsuıı ma
hıllle 20 gün mtiddetle tAlik edildiği il!n oiurıur. (9646) 

Cümhuriyetin 17.nci Yıl Dönümü için 
Yapılacak Donanma Tenviratı 

lstanbul Belediyesi Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri Umum 
Müdürlüğü, Cumhuriyetin 17 inci yıldönUmU mUnasebetile yapılacak ten
viratta aşağıda yazılı husuaatm na.zan itibara almmasmı illn eder. 

1 - Resmi Daireler ve muhterem ahali tarafından yapılacak tenvi
rata ait tesisatın ruhsaUı müteahhitlere yaptmıması lAzımdtr. 

2 -· Bu tesisat her ne kadar muvakka.t ise de, mevcut sayıcı kud
retini tecavUz ettiği takdirde, Umum MüdürlUk, nihayet 20 Birincite.,rtn 
akşamına kadar yazı ile haberdar edilmelidir. Bu kayıUann hll!fına 

hareket edildiği takdirde yalnız bir tesiııat müteessir olmakla kalmayıp, 
tenviratın heyeti umumiyesi üzerinde te,evvüşata sebebiyet verilmiş ola
cağı gözönUnde tutulmalıdır. (9648) 

Mussollnl de, Fransızları arkadan------------------- ---------
hançerlerken artık hiçbir tehlikeye 
maruz olmadığını zannettiği zaman, 
rüyasında bile görmediği ha.diseleri 
karşılamak mecburiyetinde kalacak· 
tır. "Alkışlar>. 

cNe maddi hasarlar, ne de katıi
(lmlar .ııgtılz lmparatorluğu mU!et
lerini, remıen ilAn ettiği azlmkA.ra
ne maksatlarından çevirerniyecektir. 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
tdarc ihtiyacı için 150 tıtı. 200 ton MarinJave ile 86 UA 110 ton kok 

kömürü kapıllı zarfla eksiltmeye çıkanlmıftrr. Muhammen bedel ~ 
muvakkat teminat 488 lira olup eksiltmesi 21/ 10/ 940 pe.za.rieef günU 
saat 15 de Müdürlük binıuımdaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
İstekliler mu,·akkat teminat makbuz veya banka mektubu ile kanuni 
vesaiki muhte\1 kapalı zarflarını o gün saat 14 e kadar komlayona ver
melidirler. Şartnamesi her gün le\·azım Amirlifiınizden almabllir. (9607) 

Terkibinde İYOD, TANEN 
ve OLİSEBOFOSFATVardır. 
KANSIZLI G A, 
VER EM E istidadı 
Olanlara ve S l N I R 

Hastahklarma Karşı 

Kullandır. 

Eczanelerde bulunur. 

Ktlçlk Ş!'e 60 
Blylk Şişe 100 

KDl'qtar. 

:r-:! Yeni Kolej ·::~ 
İLK - ORTA - LİSE Tablmde SıruelYllerde .. 

MUdUrtl: Eski Şişli Terakki Direkföril M. Ali Ha.şınet Kırca. 
Huııusiyetleri: YABANCI DİLLER öCRETlML.~E EHEMMtYE'I' 
vermek, talebesinin sıhhat ve inzibatı ile yakından al!kadar olmaktır· 

.. ________ TELEFON: 41159 _______ ,,,, 

Kayseri Tayyare Fabrikası Genel 
Direktörlüğünden: 

Fabrika teknık kontrol servisine Metaloji işlerinde tecrübeli bir 
metalojist kimyager veya mUhendis kimyager alınacaktır. 3656 ea)'lll 
devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadillüne dair kanun hUkUnt· 
terine göre 300 liraya kadar aylık Ucret verilecektir. Taliplerin aşıığıd11 

ya.zıh vesikaları bir dilekçeye bağlanarak en geç 15 birinciteşrln 10tO 
Mlı gUnU akfamına kadar Kaysert tayyare fabrikası genel dlrektl5r1U· 
ğUne göndemıelen veya bu vesaikle blzzat mtlı'acaat etmeleri nan o.ıu· 
nur. (6288) (9380) 

1 - Diploma 

2 - Geçrnif devlet hlzmetıne alt ve son memuriyetten aldığı maa-1 
veya Ucretlnl gösterir resmı vesikalar. 

3 - HAien devlet hizmetinde müstahdem ise bu yerden ayrılmasın· 
da mahzur olmadığma dair resmi vesika 

4 - Tasdikli nU!us cüzdanı sureti. 

5 - Sıhhat raporu. <Bulunduğu mahalde varsa, askerl hastahane 
den yoksa memleket hastahanesinden bu da yoksa en nz iki tablo ır:ı

Z88ile.> 
6 - Polis hüsnühal klğıdı. 

7 - Askerlik vesikası sureti 
8 - Fotoğraf 5 adet vesikalık. 

Hayvan Sağlığı Memurları ve Nalbaı.· 
Mektebi Müdürlüğünden : 

l'lalın 

dnıl 

Miktarı TaJımln 

Be. 

Ekmek (1. inci) 16.000-18.000 10.75 

Kuru fasulya 1000 25,30 
Barbunya 400 17,25 
Pirinç (Bursaı 1650 39,10 
Bulgur 250 15,50 
Makarna lrmik 700 31 
Şehriye irmik 60 31 
Beyaz peynir 400 55,75 
Kaşar peyniri 60 85,25 
Zeytin 250 27,60 
Un (1. inci) 648 17,50 
Şeker toz 1500 40,50 
Patates 1450 9,75 
Nohut 400 25,30 

Y ~il mercimek 200 2.5,30 
Kırmızı mercimek 30 25 

Kuru sovan 1600 4,60 

Çekirdeksiz üzüm 150 28,75 

Çay (l.inci harman) 16 598 

Sirke 150 lit. 6,90 

Limon (1. inci) 1460 adet 2,81,5 

Yumurta 14500 adet 2,10 

Salça 125 28,75 

Soda 300 6,90 

Tuz Z:IO 5,75 

Tutarı nk te. Eksntnır 

GUn \O • 

103.5 L . 145 L . 13 K . 10 O iH1l 
perşembe s.1&.t 

253 lira) 
69 ) 

645,15 ) 

38,i5 ) 

217 
18,60 

223 ) 

51,15 ) 

69 ) 

113,40 ) 

607,50 ) 243,4i 10/ 10/ 940 
141,37 ) Perşembe saat l 
101,20 ) 

50,60 ) 

7,50 , 
73,60 ) 

43,12 ) 

95,68 ) 

10,35 ) 

41,69 
304,50 ) 

35,94 ) 

20,70 ) 

14,37 ) 

Mektebin 941 mayıs sonuna kadar ihtiyacı olan ekmekle erzak yıı· 
karıda yazılı olduğu veçh11e iki parti olmak üzere açık eksiltmeye kOJ1. 
mu.ftur. Eksiltme cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhasebec.illğinde ),. 
pılacaktrr. Şartnameler Selimiyede Mektepte görUJebillr. Vericilerin yıı· 
kanda yazılı gün ve saatte teminat makbuzlan ve aranılan diğer ves-· 
ikle komisyona gelmeleri. (9082) 

Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden : 

Balat atölyemizde mevcut 50·60 ton mikt&rmdakl mavna taınira· 
tından mUtehtmil bozuntu odun pazarlıkla saWacaktrr. 

lsteklllerin 11/ 10/ 940 cuma günü saat on beşde Galata rıhtımmdal<l 
umum müdürlük binasında toplanacak satma.ima komiııyonuna murae-· 
at etmeleri. (9638) 

S&ldbl ve Nefriyat Müdilr11: Ahmet. Wı&M YALMAN 
•aıldılı 7er: VA.TAR KATBAASI 


