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1 1 e uyu 1 e ec ısının Romangada 

ilk içtimaında nutuk söyliyecek i 1 er 1 i yor -Meclis ikinciteşrinde toplanıyor ln~iliz - Romen 
munasebatı çok 1 T etriniıanide açılacak olan Büyük Mil

let Meclisi celsesinde, Reiıicümhurumuz 
İsmet İnönü yıllık nutkunu ıöyliyecek • 

japonyanın 
cesareti imti
han geçiriyor 

11\ 
lerdir. 1 Tatriniaani Cümhuriyet Bay • 
ramına tesadüf etmekle berab~r Meclis 
o ııüıı açılacaktır. nazik safhada 

Romenlerle Macarlar 
arasında ihtilaf çıktı 

Kral Mitelin sarayı yakınında 
Alman garnizonu kuruluyor 
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FIATI 
HERYERDE 

5 
KURUŞTUR 

/ngiliz diplonuuninin 
mahiran• •İyaaeti, Bir· 
manya yolunan açılma•ı 
meme.inde, japonyayı, 
ya boyun eğmek yahut 
Amerika ile de harbi gö
ze aldırmalı ııklarından 
biri karıuında buakmıı· 
tu. 

Alınan ileri kıt'alarının halen 
muhtelli noktalarda Romanyaya 
ve ezcümle Ban.at ve IWmen Tran
silvanyasma girdiklerini gösteren 
deliller çoğalmaktadır. Muntazam 
Alman k:ıt'aları şimdi Tımşovar ci
varında buluımıakta ve cuma gü
nü mahdut miktarda motörlü kıt'
aların muvasaıatı beklenımektedir. 
Dün öğleden sonra Ara<l'dan gelen 
ibir çok Alman askeri Tımşovardıın 
~tir. 

MUBABB.İBLER1H:tz PINARCA KÖYÜNÜN SAKİNLE K1LE BİR AllADA. 

Ya ıaa: ABiDiN DA VER 
ff ngiliz diplomasisi, üç başlı 
U ittifaka karşı, çok ustaca 

bir siyasetle mukabele e
cti,_, Bu manevra, Birmaııya yo
lunu açmakla yapılan bir açmaz
dır. Malllın olduğu üzere, İngiltere, 
aılı:ışık bir ~amanımla, Japonyayı 

kendi aleyhine tahrik etmemek, 
bilikis yatıştırmalı: maksadile Çine 
aili.b ve cephane naklinde kulla
nılan Birmanya yolunu, muayyen 
bir müddet için, kapatmıştı. Bu 
müddıt 17 blrinciteşrinde bitecek
tir. İngiltere, bu yolu açacağını, 
fİ.mdiden resıııen ilan etmiştir. Y o
lnn açılması karŞJ111nda, Japonya 
ne yapacaktır? :Ya biraz gürültü e
dip susacak; yahut da, bu hareketi 
bir harp vesilesi telakki edet!ektir. 
Her iki ihtimali de tetkik edelim: 

Jrırinci ibtimal: Japonya, Bir
IDftllY• yolunun açıbnası karşısın
da, boyun eğerse, harpten ç~kini
yor, demektir. O zaman, İngıltere, 
Amerika ve batta Sovyet Rusya, 
Çine ellerinden gelen bütün Y~~
dımı yapacaklar ve Japonyanın uç 
yıldanberi durmadan kanayan bu 
yarasını daha büyüteceklerdir. Ja
pon zinde kuvvetlerinin ınülıiın 
bir kısmı, bu yaradan akıp gide
cektir; Dotan Günq İmparatorlu
ğu uyıflıyacaktır. Çin ınareşalı 
Çan-Kay-Şek'in dediği gibi, •Çinin 
ınllkavemeti devam ettikı;e Japıon
yanm üçlü ittifaktan istifade et
mek: Um.idi taımamile boşa çıkacak
tır . Asyanııı şarkına ait olarak J a
ponya ile aktedilen muahede, sa
dece bir kağıt paçavrası olarak ka
lacaktır .• 

İkinri ihtimal: Japonya, Birman
ya yolunun açılmasını ve bu yol
dan Çine yardım yapılmasını bir 
.. arp ve.Mlesi telil:ki ederse, harp 
Uzak Şarka sirayet edecektir. Bu 
tak.ı.irde, Amerikamn,· harbe gir
nıesi ihtimali kuvvetlidir. Amerika 
hariciye nazın Bul!, Birmanya yo
lunun tekrar açılacağı hakkında 
Çörçil tarabndan . .,,pılan beyanat 
münasebetile, Amerikanın daha 
bidayette bu yolun kapanması a
leyhinde bulunmuş olduğunu ve 
buna binaen Jıu mesele hakkında
ki Amerika ııoktai nazarında kim
senin fÜphe ve tereddüt etmiye
eef;ini bildirmiştir. Amerikadan 
Londnıya gelen haberler, İngilte
renin karan, Amerika ile İngilte
re arumdaki balların kuvvellen
mdine yardım ettiği merkezinde
dir. Demek iri Amerika, yolun a
çılmat:ını memnuniyetle ve bu yüz
den doğacak hadiseleri serin kanlı
lıkla kabul etmektedir. 
Japonyanın İngiltereye karşı 

harbe girip İngiliz müstemlekele
rine ve Dominyonlarına taarruz 
etmesine, bu arada Holanda Hin
distamnı da ele geçirıneğe çalış
ma~ına Amerika seyirci kalamaz; 
o da harbe iı;tirak eder. Üç başlı 
pakt, Amerikayı, Japonya ile ayni 
zamanda, Almanya ve İtalya ile de 
harbe sokacaktır. Bö,·lece, İngilte
renin yanında, Amerika da bütün 
lruvv1'tlerile mücadel~yc iştirak et
mi olacaktır. Amerikanın her i
ki bıiyilk siyasi partisi de, İngilte
reyi, yalıın bırakmamak ve mağ
lfibiyeline meydan vermemek ta
nftan olduğuna göre, Amerika111n 
İn.&'ı1~re yanında harbe girmesi 

(Alttas:ı: Sa. 4, Sil. S de) 

bidin DAVE 

Roman11ayı sii.r'atle işgal etmekte olan Alman kıt"alan Çekya!ll 
işgal ederken 

AS KERT 

Alınanvanın doğıı-eenup Avru -
· pasmda alıınak tasavvurunda oldu

ku tedbirler ne olursa olsun hadi -
selerin ani ·bir istihale göstermesi 
pek az ihtimal dahilindedir. 

Firavunların torunları değil .•. 
Uzun Hasan'ın eski kullarından 
Fatih' e esir düşenlerin çocukları 

ingiliz 
akınları 
sıklaştı 

Hamburg, Essen, Breat, 
Brükael ve bir 

Alman üaaü bombalandı 

Almanlar Londraya 
yeni hücumlar yaptı 
Looora, 10 (A.A.) - İngiliz ha

va nezareti tebliği: 
İngiliz hava kuvvetleri bombar

dıman tanareleri, Hamburgda bir 
petre>l deoosunu, Holandada Hal -
denin cenubunda Annapavlovna 
kanalının birleştiği noktadaki kö-p
rüleri ve mavnaları Varendorf ve ' 
hamburg garaj yoll~rını ve Teksel
de bir tav"are meydanını bombar
dıman etmişlerdir 

Havre limamnd~ bulunan ticaret 
gemilerine karşı da hava hücum _ 
Jarı _,.,ılınıştır. 

Sınai . hedefler arasında Co)()g -
meda bır petrol deposu ile bir cep
hane fabrıkası, Grevenlıroich'de a
lominvwn fabrikası, Essen'de 
Krupp fabrikaları, Reisholzda bir 
elektrik santrali varılır. 

Greınberg, Cologne, Komgslıo _ 
fen Dusseldorf, W essel, Brü kselde 
d~iryolları ve emtia garları ve 
muhtelif düşman tayyare mey _ 
danları bombardıman edilmiştir. 
Maı" denizin<le, Aınsterılam ve 

Havre limanlarına veniden hücunı 
edilmistir. Sahil kumandanlığına 
mell9Up tayyarelerle birlikte ha -

VAZIYET 
Romanyanın işgalile 

Harp ıahası büyüdü 
Brenner mülrutatının verdili UJı: 

netice Romanyanın işgali olmUll
tur. Bu hAdise askeri vaziyette 

1 

harp sahasının a:eıı.işlemesinde.n 

başka bir tahavvül vulrua getire
memiştir. Ancak Alman kuvvetle
rinin Manş sahilicden Km-adeniz 
karasularına kadar uzayan bir he
def üzerinde kuvvetini taksim et
mesi, İngiltere lehiJlde bir vazlyet 
olarak kaydedilmelidir. ÇUnkü mil 

1 dafaa kuvvetlerini yalnız Britanya 
edasında teksif etmemı, bulunan 
İngiltere, büyük Alınan taarruzla
rına karşı koyduktan sonra asıl 

Alman topraklarını ve işgal mın
takalarını hırpalamak fırsatını el
de etmiştir. Simdi, Almapyanın 

nüfuz mıntaka1amıı genişlebnesi 

İngilterenin Ortaşark ve Akdeniz 
kuvvetlerini harekete geçmle teş
vik edecektir. Bu hareketler ara
sında Rumen petrol kuyularının da 
bulunması beklenilebilir. 

Görülüyor ki Almanyanın Bal
kanlara uzaması Akdeniz ve Orta
şarktaki mühim İngiliz kuvvetleri
nin hücumuna bedel olmasından 
çıkacak büyük zarardan daha ta.1-
dalı deJltc!lr. M. N. 

reket eden donanıma tayyareleri 
Brest'de ticaret ""'lllllerini, rıhtım
ları ve atölyeleri bombardıman et
mislerdir. Düşman tornıdo muh -
ripleri üzerine taın isaobet!er kay
dediJm4tir. 

(Arkası: Sa. 3, Sii. 5 do) 
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KiNiN TEOAV!SI ANKETiMiZiN VEl\OIGI NETiCE 

Kinin ehemmiyetini 
kaybetmiş değildir 
Umumi Hıpi~han• doktoru lbrahim Zati de 
mevzubahis iddia hakkındaki fikirlerini anlatıyor 

Kininin ıo.tma vad:isiruleiti ehem-
miyetini kavbettii(i, bunun .verme 
Atebnn ve Plazmokinle tedavı ya
pılması icabettiai id<liasile Kara
cabeyde doktor bakterıyoJoğ Sa
lıh Bürkev tarafından ııörıderilen 
mektup üzerıne açtığımız ankete, 
bu.ııün, Umumi Hapıshane doktoru 
İbı-ahUtı Zati Ö_getin cevabile ni
hayet veriyoruz. Gerek _gazete
ınızde bu husustaki mütalee.larını 
neşrettıJ(inıız, l(ercla;e hususi SUt

rette temasta buluıı<luınımıız en 
dererli tı.b üstatları ve mütehassıs 
doktorlar, Atebrin ve PJ.amıo.k:i
nin ehemmiyetlerini inıkir etme
mekle beraber, o!Kinin yerine A
tebrin kullarulmalı<lır.. vclundaıki 
iddiayı yersiz ve hatalı bu.lma.kta
dırlar. 

İbrahim Zati ~et de, sıtmanın 
(Ark-: Sa. 4, Sii. % ele) Doktor lbrahim Zati Ôget 

Şu an<la Alman konsolosluğu 
<kığu Karpatlanna dağılmış bulu
nan Aln:uın ekalliyetine mensup 
170 bin kişinin .Mınany aya nakli le 
meşguldür, 

BesarahyavepnaliBukovina
<.&nu.: Sa. 3, Sü. 7 de) 

Çalılar arasından fırlıyan elleri sopalı on beş 
Bağrışıyorlardı: - genç yolumuzu kesti. • • 

yırmı 

MAREŞAL PETEN 

Hükumetin icra
atı Hakkında 
Nutuk Söyledi 

'' -Siz beşinci kof dansınız I 
Sizi tevkif ediyoruz!,, 

AFRiKA HARBi 

lngilizler Assab'ı 
dün üç defa 

bombaladılar 

H.tıyret etmeyiniz. Diln muharrirleri
miz ve fotogra!çımız tiravunlann dinlnl 
ve dilini kullanan kilçüclik bir )töy sa
kinleri arasında k.oca bir gün geçirdiler. 

Fatih devrindenberi Çat.alcanın Pı-• narca köyünde başlıbaşına ve garip bir 
General Dö Gol ~ıem ıçinde yaşıyan bu bir avuç ınsa-

. • nm hayatını, onların arasında bir gün 

Kameruna Gittı !geçirerek ır5"'."_ek istey~ m"!'arr~ıerı: 
V "ch 10 (A.A ) H mlz.in otomobili yolda (Jnceagız it yün 

ı y, . - c avas> K 1 _ .. -ı.. ... ~n k" ı;; geneler 
Dü erdi"' bir tukt hükUm de) Beşinci o ...,.~e oy~ 

n v ,.ı nu a e- tarabndım çevrilmiştir. Değerli muhar-

tinin şimdiye r!r ark.adaşımız Nizamettln Nazif ıerelı: 
Jı:adar yaptı.kla - bu enteresan Mdiııeyi, gerek Pınarca 
rını göulen ge- köyliller! hakkuıdaki mühim tetkikini 
çiren Ma:eşal şa7ıe anlatıyor: 
Peten ezcümle İsta.nbalwı ilı1nc1 aiır """" mahk.•-
demiştir ki: meııind• bir u1>ıt lltlbi a1.P lı.alkı-

• ' 
«Üç • milyon yor, JDMllanlardan ?t:J'a d:ıvacııl.a.rdaa 

mülteci ve iki birinin ttn!lil 11DJ1 bir lstld&71 o1ta1orı 

milvon terhis e
dilrniı; ef r a t 
yurtlarına dön -
müştür. Tahrip 
edilen köprüle -
rin büyük bir 
kısmı seyrüse -
fere açılmış, na-

p E T E N kil vasıtaları 
hemen taımamile ih va edilmiştir. 
Altı haftadan losa bır zamanda lü
zuımlu bütün kanunları tanzımden 
ibaret muazzam bır vazife ba<a
rılını.ştır. Yeni bır statü sermaye i
le sav arasındakı münasebetleri ta
yın edecektir.• 

(Arkaaı: Sa. 3, Sü. 6 da) 

:JVSARETLER ı 
g 

Edebiyata ve mecmua
larına dair ... 

Yeni çıkan bir cedebiyab mecmuası
nın adı fÖJl• ilAn edili7or: 

•Yeni Ed•blJat> ... 
Biz bu meV%Uu her ele alışımızda hep 

"'lyle anlayıfstzltk mı ifade edecelız? 
'Sdebiyatm cyeni> al t.eski> si olmaz. E
debi7atın 7a yok olduğu kabul edilir, 
cyaratılışı> veya «teşviki> bir hedef oJur 
O zaman mecmuaya sadece tEdebiyat> 
adı verilebilir. Yahut ortada bir edebi
yatın vücudü kabul edilir. Buna başka 
bir :istikamet ve1a bir başka hamle ver
mek davasile meydana çılulır. O zaman 
konacak ad ıudur: 

cEdcbiyatın devamı . . . > 

MKmualann manaı:ız vera çok ma
nalı bır süper üreme (?) gösterdilr.leri 
bir devirde çıkan •Yeni Edebiyat> ba
kalım, edebiyat keliıneıinl pek ıaüblill 
bir tarzda istismar edenlere ayk.ın bır 
neşriyat asaleti göstet-ebilecek mi? Ya
dırganmıyacak bir inıtiali.ve yeniliği 

ıöstermek için bilJük bir f~ate lbti-

lyaç yok amma ... biraz zek'7a ihtiyaç 
vardır. 

Nizamettin Nazil 

•- Bay reis! Dünya. dillerine ve be· 
şerlJd tarihine büyük bir hizmette ba
lunacalmı Şimdiye kadır.r tanmmıyıuı ve 
lşltllmiyen bir din ve bir dil tanılaea
fun. Burün 7eryiizünde ba dil ile al
tısı ttkek, on ikisi kadın ve 6 sı 90cuk 
oh:na.k 'iizere ancak U kı.I kODGfUJ'Or, 
Swılar Fatih zamanmb Mısırdan Trak 
yaya gelmişler ve burada yerf~ler• 
dir Ben bunlardan bir ktz aldım ve bu 
v.;ue ile l<!J'iizle:rinl öi"rc'udim. Bunla.t 
Flr'aV1Ulla.rm mensup oldu.kla.nn mille
*' dlllnl kornışu7orlar. Aıe.ı taıulls oc1ı 
rorlar ... • 

Dlin, AdliJ'e haberleri araSJnda bn sa. 
torlar rözüıne ilişince ellmd•kl ııneley! 
Etem tz~eıe llZMtım. Giil-: 

- Okuclum •• - dedi - İşi1;1lnıem.4 bl7 
cHJ, me~bul bir .ıln ..• Be!;eriY<Ot larhlin• 
blmıet. .. Vel.ha.sıl büyük bir lclclla. •. 

Ben de ııiilünıoedlm. hluLI: 
- Acaba ba bü:rill< lddla, ufak bh 

uJımete .ıetme• miT demekleıı de l<e... 
dimi aJalllMlım ve doslwnun r&ılerincl<o 
bir .istlflııun bellrlriıen Uive eWm: 

- Ba yirmi döri insan ıınmıscla 7._ 
!IO'Or. Eitt banlar Bil7ilk. °"7aa1IOUI 
,.....ı ulrai• otmuıuı mmı -1 bir adL 
mıda. 7ıı.lıut Kar daiıwn öle tanıtmda 
1a.tam1' olsalardı, onları arayıp baJ.m.a.k, 

l<endll<rik bmqmal<, nenı. - olclıalr.-

BUGON 
Köy Tedrisatı 

:Y uan: Safaeddin Kannakçı 

3 üncü sayfada 

=IY ARI N'r;=. 
lngiltereden evvel 

Sovyetler Birliği 

Sakir Hhını Ergöknıen'in 
mühim bir askeri yazısı 

• 

PINARCA KÖYÜNDE : 

.. 1 
' 1 

Bir kadın, bir genç ku ve~ 
bir çocuk.. 

la.nm an'ar·k, bdkl bhiım lmkiAla.n .. 
nuzla bqanlmıtsı rii~ bir iş olurdu. Fa
kat ba tnsanta.r TrakJ'a.da buhmuorlar. 
l\l!lyarlarca lmıaıı araauıda, ~ J'M> 

ııuı H klşlye munis relen ba kökü 1111•· 

-~ dil, Catıaıeuwı 1amba4mda ko-
(AK.ası: Sa. 4, Stl. 1 de) 

• 
Sollum da ~iddetli hü-

cumlıra uğradı 
Jtabire, 10 (A.A.) - İngiliz Hava kuv 

vetler! kararifıbı teblili: Sollum bom
bardıman edilmiş, kışlalar ve binalar 
tızerinde bombalar patlamışt.ır. Eritrede 
Assab üZerine yapılan Uç taarruzda u .. 
man, rıhtımlar, ~lalar ve atölyelere 
tam isabetler kaydedilmiştir. Cenup 
Avrupası bava filoları Elbuak'dakı düş
man mitralyöz karakolunu bombanlı
man etmişlerdir. 

İtalyada bir mabat: 10 (A.A.) - 125 
numaralı İta!Jan tebliği: Şimali A!rika
da: Düşman bava kuvveUeri Tobruka 
bombalar atmJilardır. S ölü 6 yarah var
dJr. Hasar azdır. Şarki A!rik.ada : Ken
yada Mar-Deglo'da düşman kuvvetleri 
bir baskınla püskilrtülmüştür. Düşman 
hava kuvvetleri Cheren1 Luna1 Assab, 
Decamere, Gur ve Maidega üzerine bom 
balar a~arsa da zayiat ve hasar ol
ınamııtır. 

General Veygand Cezairde 
Cenevre, 10 (A.A.) - D. N B. ajansı 

muhabirinin bildirdiğine göre, Petit 
Douphinois gazetesi Fransaz h0kftmeti4 

nin Afrika için umumi murahhas bulu
nan General Veygand, çarşamba ıünil 
tayyare ile Ceu.yire varmıştır. 

Bu sene Tütün rekol
tesi yetmiş milyon kilo 
Yeni mahsul 25 senedenberi gö 
rülmemiş nefaset derecesindedir 

Her taraftan gelen haberlere gö
re bu seneki tütün rekoltesi ıı;erek 
m±ktat ve ııerekse nefaset itibari
le uzun seneler görülınemis bir 
mükemmeliyettedir. Bilhassa E,ğe 
mıntırkasında yirmi beş seneden 
beri bu dıerece nefis tütün eki<! e
dilmemiştır. Rekoltenin 70 milyon 
kiloyu bulac~ı talımin olunmak· 
tadır . HaJ.iıu.kı geçen seneki rekolte 
60 küsur milvon kilo idi. 

Tütün müstahsil ve tacır !erini 
düsündüren veı?iine nnkta bu tü
tünlere mahreç teminıdir Hükü
meti.ıniz şimdiden bu volda çalı.ş
mıva baslamıstır h:mır pıvasası 
ııelecek ay acıi<M:a.ktır. Karadeniz 

;ıiyasasının açılması bundan dah 
bir ay sonra olacaktır. 

TACİRLERiMİZİN 
FRANSADAN ALACAKLARI 
Fransanın istilasından evvel 

memlekete tütün ııöndermiş tu 
carların 1 milyon lira kadar ol 
alacakları şimdiki Fransız hu · 
meti tarafından ı?Ön<ierilmıs tı 
Yalnız bu bedeller Türk parası ol 
rak verilecek iken frank olar 
ııelmistir. Halbuki fr8nı!ın kn-m 
ti ~k düsmüş olduğundan b 
kü hesapla tacirler yüzde 17 
rara uğramaktadırlar. Bu vü· 
bu paralar teslim alınmamışt 
Müzakereler yapıknaıktadıc. 
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Büyük Tarihi Tefrika: 55 GÜNÜN 
TENKiTLERi 

IK DA B 

AL'I RESOL 
Yazan: zty A ŞAKIR 

Kufeliler, imamı Hüseyini Hilôfet 
makamına geçirmeye karar verdiler 

Aceleciler 
Tam miinevverleri hesaba kat -

mıyahm, onlann sayısı her diyar
da azdır, modenl gaocia üç zeyki 

Uç Esnaf Cemiyeti Hava Ku- 1 1 · · 
rumuna 200 bin lira veriyor m ar 1ş1 er 1 

var: Pek kiitii riyiwııoek, spor 1ap- l 
m.ı., yenileıa, içilen, dans edilen Kunduracılar ve kasaplar 30 ar bin, balıkçı ar 
:,.~ç~~o;=;k~:eode;: 140 bin lira toplamak üzere faaliyete geçtiler 

İmamı Höıııeyin - lQ:ılr:ı.. ~ ai:vet ~ bnaat hnır elbi9e alaea1ı: ""ya iyi bir ş ~ esnaf teşekküllerinin Hava Kurum__ una ya~a-
havansı. ..a.;. müta].ead:a IJıızhman bes!eıne*.teyn. tenide :mnarlama yaptıracaktır; .ı.....- Inö 

"""' ;,1 yardım e6aslan şehrim i7'de bulunan ve dun ............ • kuçülı: btradennin fiknni kabul fBahusue tıııtıeoı ve ~ bt- ya teais oyıuyuak veya futbola ... eb' 
ettı Siımdi.l::lı:. {M<*1<e) Je çekil- ı IMieıim ııibi. ben de Hi.IM.et ma- m.enık saracaktır, ya birinci amıf nüne hareket eden Hava Kuru.mu Umumi Reisi Erzurum m U5U 

mı;e karar verdı. kabeOerse (Ye- kamıııa en lriil;ülıı:. bir hırs ve he- ve?a on birinci Sllllf yerlerde yi - Şükrü Koçak'!~ İstanbul Vali ve Belediye Reisi tarafından tet:kil< 
men) taraflarına da l()decek_ {Ali ves beslemr,>orum. Ha.ız oldu2ımı yi-, içecek, Ons ecl~ktir; fakat ve teı;bit e<lilmiştir. 
Resül) e karşı sa!ıyane tur .tıör. (İm.aınet) sıfatını, BılMt!'tten dlıba h~~ - •hırsa olsun eglence ken - Balıkçılar cemiyetinin aza ade -
met ve muhabbet beslıyen 0 ha-~ J;?Öriİ'jllorum_. Onun ic;indır disme -,..halıya mal olacakbr. di beş binden fazladır. Bunlardan 

ali balkı il de tem edecek O- k:i. her türlü mücadeklıcıöen uzak- Bu eğlencelerini ta&lllin edebil - bir kısmı ihracat tüccarlarını teş-
v e . . as k ;·ha- Jaşara, Mekkenın münzevi bir mel< için ınodern genç ıu istirahat kıl etmektedir. Cemiyet ıdare 
n.da da kendisine b_'! U-.Y:n. ~ ikamet E<fiyonım.. etmektedir. Diınağuı, adalesinin, hey'eti, ala.kada:Iara müracaat et-
ı:ırladıktan ııoma, munası.P . za- fEv Küfeliler' Benden el ceE- dınnatın dialeamesi wnngeldiği miş, cemiyet azasının teberruat 
ınanda <H«asan) :ı ııeçeoektı. niz ve ehli İsi~ yine blr tııılmn sıralarda, modern genç bunları ça- yolile Kuruma 140 bin lira yardım * bnlı hiıdısata siiriik.lsneyllıiz ... lıştıı:malrta, bu yorgunlup kat- edeceğıni ve tahsiliıt:ı başlanmış 

Muavivenin vefatı (Kllfe) ye Zıra, bu uı'ıtmda dcll<ülen bnlar )anmaktadır, fakat mun zaman bulunulduğunu bildirmiştir. 
ak;eder etmez balık arasında (!er-- henm inırumamışt>r. Bu y;ii;ııden değil._ Kunduracılar kooperatifi dün-
hal bır kaynasma huGule g~di. menra ınretılerin Jrefenlerı, henüz Buaun için modern genç menzi- den itibaren bu yolda.ki tahsilita 
Muhtelif yerlerde yapılan mute- roknamışbr.] li mab~da çabuk e_r~ek istiyor, başlamıştır. Cemiyetler yard.un i-
addit içtiınalaıda, su karar ..,.... Vakıa 

00 
1ı.t 'İm H- lıer şeyı ve derhal ıstiyor. sinde birbırile rekabete girişmiş 

rildi: . ) . bütunme ~cıp~ ' •~- u- Motlern geMin hızı iyi, fakat a- bulun.maktadır. Kunduracılar ko -
- . seyın ın <>llloUDCe""-Ullll sa- 1 . f ' operatüı azalarının teberruat ye -

- Hil.iifet (Ali Resül) iın hakkı ın:zmi btr ilfadesi dej!i,ldı. Daha do-'" ee - ena.. • .
1 

künunun 30 hın liraya çrkarılacağı 
olduihı halde. Muavive bu lrakkı. nısu (siyasi) bır cevaptan ~t- Selamı zzet SEDES müşterek esnaf cemiyetleri reisi 
ııasbetmisti--· Bu -yıüz.den maıhare- ti. Oiinkü İmaınt Hüseyın, eodden vasıtasıle Kuruma bildirilm~tir. 
beler oldu. Kanlar dö@rüldü. (İma-, Hiliıfete harıs olmamakla beraber, ' ' Kasaplar cemiyeti <ie tahsilata 
mı Ali) ile (İmamı Hüseym}, bu İslim caımasınm mukadderatını, p 1 Y A S A başlamı~, ilk partide mühim bir 
uğurda 1ruıi>an gitti. Eshabı la- Yezıt ıriıbı bir şah.!rn elinde bırak- .. yekün ekle edilmiştir. Kasapların 
r;rmdan bazı krymetli zatlar. ııtzli ma:nuva karar vennişti. Ancak bu '-------------' varduru da 30 bin lira olarak tes -
ve yahut aşikar bir SUl"ette :;ebıt karar, Kllfelilerle tafibi,k edilanez- F otog"' raf makinesi ih- bit edılmiştir. F.ruıaflar kendı nam
edildi... Muaviv>enin hayatında, eh. Buna binaen. tasavvur ~ • A • • • !arına bır de tayyare alınmasını i
bütün bunlara ~haınm?l .. ettik. büyük proı;ırımıın tatıhıltine ıtirişi- tıkan tetkık edılıyor !eri sürmektedirler. 

Buzhanelerde 
1870 ton beyaz 

var! • 
peynır 

Komisyon peynircile
rin taleplerini reddetti 

Fiat mürakabe komisyonu diln akP1Il 
üzeri toplaruruş, yan toptan peynir sa
tıclannın kendilerine de Ur nisbeU :JY• 
rılması yolundaki taleplerini reddetmiş
tir. Toplanbdan sonra komisyon azasın
dan Belediye İkllsat Müdürü Saffet, 
beyaz peynir ~i hakkındaki şik~yeUe

re cevaben bir muharririmize demiştir 
ki: 

Anadolu banliyö. 
ıünde bazı bina
lar geri çekilecek 

Belediye imar lıleri 
Müdürlüğü Anadolu ya
lıasmdaki. banliyö hat· 
h güzergahının tafsilat 
planlarını hazalaml§tır. 
Kualtoprakla Bostancı a
ranndaki Bağdat cadde
ıile Erenköy caddesi aslı
m muhafaza ermekte, ta
li derecedeki sokaklara 
yeni veçheler verilmek
tedir. Banliyöniin bir ku
mındaki iki taraflı bina 
ve bahçelerin feküleri 
Proat tarafından matluba 
mavafı.k bulunmufhır- Di
ğer kınmlarda hattın iki 
taralındaki binalar kır-
kar metre geri alınacak, 
güzergaha çirkinlik ve
ren barakalar ve teneke 
evler yıktınlacakta. 

DIŞ~~ 
POLİTİKA 
ideoloji farkları 

YAZAN: Profesör 
Hüseyin Şikrii BABAN 

a decıloji ve sistem farklan 
O hiçbir zaman meofaatled 

muvakkaten birbirine ... \ 
yan devletleri birleşmekten meno
dememiştir. Tarihin ııeyrince bu 
hadiseye şahit oluruz. Çok Katolik , 
Fransa ile Müslüman Türk hüküm
darı Kanuni Süleyman hükfımeti 
kadar ülkü, kanaat, ideoloji farkı O-\ 
lan iki hükômet tasavvuru kabil 
midir? Buna rağmen Avustury11 
hanedar..ının nüfuzunu kırmak hu
msunda bu iki kuvvet i~birliği ya
pabildi. 

Müstebid, mutlak, mutaassıp Or
todoks bütün Rusların büyük Ça
rı farmason, cumhuriyetçi, illik, 
liberal, ihtilalci ve hanedan düş
manı Fransız ü~ncö cumhuriyeti 
ile birleşebilir mi~ di, böyle bir an
laşma nasıl mümkün olurdu? 

Her gün Fransız gazeteleri Çar
lık ve istibdat aleyhinde yazılar 
acşretmiyorlar mıydı? Hatta an -
!aşma olduktan sonra bile Parisi 
ziyaret eden Çor Nikolaya mcb'
uslardan biri bir kabul merasimin
de alenen: ·Efendi yaşasın Lehis
tan. diye haykırmadı mı:vdı? Bü
tün bu teşenoüçlere, bu tatsız • 

1 

lığa rağmen Çar belki de is -
temiyerek bu ateşli, kızgın, akıl
ları şapkalarının üstünde ihtilal -

il 
ci Fransızlarla anlaştı ve kime 

Çürıkü ona ıka.rııı Ali Resfilun bak- lecek zaman ııelinceTe kadar. ım-
d ._....... Fotoğraf malzemesi üzerinde tet-

kını müdafaa edecek vır.üyette e- felilere l:ıöyie bir cevap •="'-'.""' kiklere ~tır. F'ilıınlerin 23 
iil<lik. .. Lakin şim~ •. Hilii.fet ;na- (sıyaset) e uygun bir hareıketti. ten 34 kuruşa ~ı:kanldı.ğı. ve iposol
karııına yezit geiıniştir. Bu fası.k, İ.mamı Hüseyin, bu mektubu fit denilen ec:zanın piyasadan cal
f;.cir ,cahil ve serho.ş adamın. CRe-\Kütelilere ı;ıönderdi. Ve artık, bu dın.lc!ığı ve bazı kimseler tarııfın.. 
sulılllah) ın poı;tunda oturmesına meselenin kapanaca,ğınt ümit etti. dan saklanıldığı anlaşılmıştır. Ay
tahammül edeme'fiz·:· Bw_:ıa ~a- ~aıkat aradan «ıs: bir~ J1(eÇ- ni zamanda bu eczacının fiatı da 
en artl!i< Hilafet (Ah Resill) e ın- t.Hrtıen sonra. KU!eden ikı ş;ıhıs :ı:; den 4() ık:uruşa çıkını.ştır. Fakat 
tika.1 etmelidir. Şu halde, (İm~mı çıkaııeldi. Bunlar, KU!elilerin mu- eon günlerde bu.imek güçleşımştir. 

Mektepler tale
beye dar geliyor 

c- Peynir tüccarlanrun ma11armı 
gakladıklarını ve tesbit ettiğim.iz. fiaila
rı beğerunıyerek satış J'&pmadıklanru 
duyu,.orux. OııJarm maksadı fazla tiat 
tesbit ettirmektir. Toptancı ff peraken
decilere klt.i ınikta.roa kazanç bıraktı
ğımıza eminiz. Kat't kararUruZ, ne olur
sa olsun peynir fiatlarını bir kuruş ol
s\ID arttırmsmaktu'. Beyaz peynir her 
yerde toptan 42,5 ve perakende 50 

karşı: Kendisi gibi eski bir ha
L===========-='i ned-a mensup muhafnakar, 

memleketine hürriyet ve mecrıs 

1 ADLiYE V. Polis 1 
vermiyen bir kardeşine karşı; Al-
manya Lnparatoru Hobenzollcrn 

----"' hanedanının ünlü şefi İkinci Vil -
helme karşı... Çann bütün etrafı 

Sabıkalı hizmet- Alman zideganı ile muhat, hatti 
Çariçe bir Alman prensesi idi. Bu 

Sarıyer Maarif memur- kuruştan satılacaktır. Bugün İstanbul 

ı buzhanelerinde 1870 ton beyaz peynir 
luğu cami odasında .. vardır. Tüccar bunları kendi kendi-

• • 
çının marifeti 

kad-ır yakın bağlar ve kardeşlik -
ter Rusyayı zıddı kutupta olan 
Fransız Cumhuriyeti ile anlaş • 
maktan menedemedi. Hüseyin) i buraya celhed~. rahhaslan olüı>. &ha». namına. _kıl& balyadan alacağımız 

Dcı.iıal ona biat ederek iHi!Met ır.oca bir~~ b.t' 
roalkamına ııecirelim. Kı1feliler 'bu ttnekturıta. vaktile 1 ıyor 

Yapılan tahminlere göre bu sene !erine piyasaya çıkarmağa ve satmağa 
orta mekteplere geçen seneye na - meci'Jur olacaklardır.• Oturduğu evin mücevher

lerini soydu, ·yakal•ndı 

Ayni vaziyeti İngiltere - Rusya 
itiliıfmda da görüyoruz. Demok -
ralli<, meşruti, hür İngiliz milleti 
müstebit Çarla birleşti ve Alman 

Çcık ııariu.tir ki lbıı ile.aran veren- mamı ~ ve İmamı Hasana nr-. İtalyada kalmış olan 3 milyon ti
ler arasında (Safin) harbinde, mu- 31 yaptııltlan harEiketlerin !enal.W.- rahle alacağu:ıız . n!hay-et ~ bin 

zaran yüııde yiımi, ilk mekteplere • 
yü2d.e yirmi 0eş fazla talebe mü - M 0 T E F E R R l K 
raca.at etmiştir. Bu tahmine göre 
mevcut mektep sayısı QOOUl<lan is
tiap edememektedir. 

berebe meydanını ~~(KMıl- nı itiraf OOeld<. af diliV?rlar .. İma- ~-a::_~-~ ın=.şt~~:_., B~°;1_erde 
fe dönenler ~ ıı:ıbı. e- H.. . . tekrar Küfeye dav-et a- ~uamen ........,.., =u;, o -

Erzunımda yerli mallar 
pazan açılacak _.,,.ve ) d (t.ın-• Hasan) m ça- m_:ı~ ... ~~evonı. · lacaktır. Italya ile karadan yeni 

u"vm e =~ e • ..,,..~ sonra. .... . - --'-~l ..... ı. -
dır hücum ederek onun eşya- asıl 1:mak . . her '"'an mun"""""' er ..,...,..yacagı 

ına _ bulunmak- ['Maksada v 0 ıçn, söylenmektedir. 
smı ~ edenler de türlü tedbirler alınmıştır. Bu mek- T-"-'- Bul •-•- '"d 
tıı iıd:i . ..,. ... - gar IAl<aS mu -

KMeliler, he~anlı adamlardı. tubumuzu 68ll8 t~ ~ kim· deti artbnldı 
Çat:ca.buk. \hislerine kap~lar · · seler. bu hususta. sifaben izahat- Türk:iy-e • Bulgaristan ticaret an-
verdııkleri kararı iyice d\lŞl.lilllile- ta bukmacaklardır-l Jaşnasmın yedinci maddesindeki 

Maarif Vekil eti kira ile tutulan 
mektep binalarının kontıuratlarmı 
yeni sene için yenilememiş, bina 
satın alma yolunu ihtiyar etmiş -
tir. Halbuki mevcut para \kifayet 
etmemiş, l:ıu sefer kira ile tutul.an 
binalar da elden gitmiştir. 

Sümer Bank Erzuru.mda bir Yer
li Mail.ar Pazarı aı;ıınağa karar ver
miş ve hazır 1ı.ltlar tamamlanmıştır. 
Beyoğlu Yerli M.allar Pazarı mü -
dürü Fahri bu iş için Erzurumıı 
gitmiştir. 

Sabıkalılardan Makbule adında bir ka tahakkümünü ortadan kaldırmak 
dm, son zamıınlarda artık namusile pa- için üç küsur sene - ta Rusya mü
ra kazanmağa karar vererek Sultanah- cadeleyi Brcst Litovs muaheclesile 
ınet civannda oturan Cemal adında bi- terkedinceye kadar • bir safda çar
riaiı-rin evine hizmetçi olarak girmiştir. pıştı. 

' Bu vaziyetin uddı olarak iç i
Ancak aradan 3 gün geçtikten oonra bit dareleri yekdiğerine yakın olduğu 
gün ev yalnız kalmış ve Makbule, Ce- için yapılan itiliflar - eğer siyasi 
ınaliD karısının yatak odasında gördüğü menfaatler uygnn değilse - evvel~ 

mücevherlerle paraların cazibesine da· çok sürmez, sonra da iki taraf için 
yanamamış, odanın kapısını kırarak bir ile felaketler getirebilir. den. derhal tatbikine lralkıışırlar- Diyorlardı. 6 aylık takas müddeti bir seneye 

-------
VILA YET 

dı. ... N-etekim. ibu sefer de öyle yap- Mektup, pek ddd! bir mıdriJoet- ç.ıir.anlm:ışt:ır. 
tııar. Yukarda arzetti,i?i.miz kara_:ı ~ idi. O deı:u:ede ld,artık bu tıı.1ı- ---------
verir vermez. derhal (İmamı Hu- sin kapoanmesma taraftar olan 1- ~ k bo ~ 

Bi.nasrtlıktan Sarıyer maarü me
mur lujlu Biiviikderedcld. camiin 
bir odasına taşm.mıştır. Yeniden a
çılması kararlaşan orta ıınektep ve 
ilk mekteplerde ıbu sene tedrisat 
yapıhnasına imkiin hasıl olamıya
cal'rı anlaşı1maktadır. 

Vali Kulei lisesini ve 
Osküdarı ırezdi 

ço1r. altın bilezik, yüzük, gerdanlık ve Fransu: Blum hükômetinin Kı-
. . . . . E zil İspanyaya, Franko aleyhinde 

sevin) e ro~uıplar göndererek mamı Hüseyin, tıir kere de Kftfeli- n ara r58SI 
500 lira parayı koynuna mdirm.ıı;tir. v. yardımlar yapmasının müşkül da-
de kimse olmadığı bir sırada sokağa çı- , kikalarda Fransayı ne kadar sık • 
kal1!1l, apıırtmıan kapıcısını kuşltulandı- tığı, çıkmazlara soktuğu hillii göonu KüfeY'! davete başladılar. lerin murabhaşlarnıı dinlemd< ili- 10 10 940 • • bnımıı Hüseyin, evvela bu mek- :ıununu b · tti. 

tu-plara ehemmiyet vermedi. Çün- (Arı-t ""1") Kapanış fiatlan 
kıü dönek meşrepli olan Kfrfelile
rin, ba:bası İımaını Aliye ve •büyük 
biTaderi İmamı Hasana çektir<lik
leri azap ve iztıraptan dolayı kal-

1 
binde onlara karsı tıir infial ve 

1 Sterlin 
100 Dolar 

5.22 
132,20 
211.575 

İstanbul Erkek Lisesinin mevcu
du 1500 ü, Vefa Erkek Lisesinin 
ıınevcı.ıdu 955 i geçmjştir. 

İstanıbul Vali ye Belediye Reisi 
Doktor Lutfi Kırdar dün, Roma 
sefirimiz Hüseyin Ragıpla beraber 
Üsküdar ve Beykozdaki >nıar faa
liyetini gözden geçirmiş, Kuleli 
Askeri Lisesini ge~lerdir. 

racağını düşünen Makbule hemen bir 

çare bulmuş ve eline bir kap alarak aşa... 

iı inmiş ve kapı"?": 

zümüzün önündedir. Ayni su
rette İngilterenin de Kızıl İspan -
yava teveccühü Frankoyu bugün
kü politik.ayı takibe sevketmiştir. 

ü!llıirar beslemekte idi. 
Faıl<at, 1mamı Hüsevinlıı siliai

tuna raıbnen. davet mektuplarının 
arkası kesilmedi. İstirlı.amlar. A
deta israr sekline ı( rdi... O zaman 
ç:ıamı Hüseyin, şu mealde bir 
mektup ile cevap vermek lüzu.. 
murıu hiıısetti: 

Soru yor uz ı 

200 e yakm vatandq nahi
ye müdürünü bekledi! 

Taksim mıntakası dahilinde nü
fus sayını memurluğuna a,.nlaıılar 
yapacakları İli hakkında izahat ve
rilmek üzere dün saat 13 te top

lantıya çajlınl.ıruşlardı. Mühim bir 
memleket iş.inde fabrt birer vazife ] 
verilmiş olan iki yilı.e yakın va
tandaş tam ııaat 13 le toplanmışlar, 
takat saat H de kadar bekledilderl 
halde kendilerine izahat verecek 
olan Taksim nahiye müdüri!Dü or
tada gl!rememişlerdir. Makam "" 
vazife sahiplerinin, tesadüfen bq:
ka işleri dahi ı;Uaıa, b6yle günler
de ve böyle nziJ'eilerde olsun yer-

100 
100 

İsviçre J'raııln 
Drahmi 

100 Lna 
100 Peçeta 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kronu 

DEN I Z 

0.9975 
1.615 
13,90 
26.43 

0.6225 
3.1625 

31.0175 
30.Ba'l5 

lstiab haddi ve kömür 

navlunu meselesi 
İstanbul liman reisi Refik A -

yantur Münakalat Vekiiletinde 
toplanacak tarıfe looıııllsyonuna ~ 
tirak etmek üzere Ankaraya git -
miştir. 

Gazi bulvarı açılyor 
Şehzadebaşında Gazi Bulvarının 

a.çılacağı S1>1ıadaki. 300 parça emli
kin kıymetinin takdiri muamelele
ri tamamlanmış, daimi encümene 
verilmiştir~ 

Küçük Haberler 

* Barbaros türbesinin arka!mda bu
lunan malzeme deposlle, kaşık bıçak fab 
rikalarına ait menafü umumiye kararı 
tasdik edilmiştir. * İstanbul Maarif Müdürü Tevfik 
Kut, dün Kartal kazası dahilindeki m.elı: 
teplerl teftiş etmiftir. * Beyazıtla Koska arasında açılan 
tramva,. caddesindeki taallyeliD bir an 
evvel ikmal edilmesi için enkazın E- J 
minönü kaymakamlığı tarafından kal- 1 

dı.nlması kararlaşmışt:ır. 

MAARiF 

Leyli meccani talebe imti
hanının neticesi 

Orta mekteplere alınacak leyli 
meccani talebenin müsabaka imti
hanı neticesi. Cumhuriyet Bayra -
mmda ilan edilecektir. 

Dün sabahki sis 
Dün sabah limanımı2Cla kesif 

bir sis ohnuştur. Boğaz ve Adalar
dan ilk vaırurlar teahlrürlerle gel
miştir. Sis saat beşten dokuza 3ı:a
dar sürmüştür. 

RAMAZAN: 9 
ll/ltl/94.0 CUMA 

S. D. S. D. 

rEv Küfeliler .. Hilafet hakkının 
(Ali ResCıl) e ait olduı?unu ileri 
sürerek ve beni Hilifet makamına 
ızccinniye karar verdiiinızden 
bahsederek, Küfeye ı:ıelmemi isti
wrsuntız ... Unuttunuz mu ki, vak
tile aynı sözleri bM>a:ma ve büyük 
b.irad-erime söylediniz. Onları mr
la Hilafet ılı:avP.asına sürüklediniz. 
Fakat bu kavealann ortasında. her 
iikisini de terkediwrerek kisinin 
de ö1ümleriıı-e ı;8bebiyet verdinn. 

[Ben. bu Mıdlselerden ders Vt! ib
ret ahnıvacak derecede ııafil de
.itilim... Buna binaen, si:ııe enı-

!erinden aynlmamalan icap etmez 
mi di;re 

SORUYORUZ! 

Yeni kömür navlun tarüeleri bir 
kaç gün irinde tesbit edilecektir. 
Liman reisi Denizyolları vapurla
rına konacak yeni haddi istiabiler 
bakıkında da V ekfiletle tem.aslar 
yapacaktır . 

* Sümer Bank Umum MüdUrü Bilr
lıan Zihni Sanus dün şehrimize (elmiş 
ve öğleden ~ İkbsat Vekili Hüsnü 
Çakır tarafından kabul edilerek ken- ı 
disile uzun müddet görüşmüştür. 

İkindi 

Öğle 

İMSAK 

15 11 İrlAR 17 37 

12 01 Akşam 17 37 

4 %8 Yatsı 19 09 
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fntidai bir kinle kalbim çarpı - tan sayılma"&. Hemen bugün alıve
yer; hastanın yüzüne bakmıyorum, ririz .. Seni temin ederim, otobüse, 
gözlerimi ondan kaçın1orum, mu- otomobile binmekten, bir kaldırını
ayeneye devam ediyorum. dan bir kaldırıma geçmekten dalıa 

Aklun çileden çıkacalı:. Neler dü- tehlik.esizd.ir. 
~üyorum? .. Aklıma neler geli - Adam hazin hazin yüzüme bakı-
yor?.. yor: 

•Seni 'boğsam domuz!. Gebert - - Hemen şimdi mi hastaneye 
sem seni!. Birdenbire doktorunun gideceğim?. 
parmaklarını gerip gırtlağını sık- - Evet. 
tığını görsen şaşarsın değil mi?.. - Yarın sabaha bıraksak?. Belki 

Doktord~n bir parça ayr.ldı, bu ı' ağzını acacak, çıkar dilini desem B_unu. yapmağa d_~ hacet !ok .. ~ yarma kadar geçer.... Eğer ağrı 
parca Bedıanın dostuydu. Bedia _ dilini çıkaracak, yüzükoyun yat nı mıde bozııklngıle oldugun gıbı durmazsa yarın amelıyat yaparsı· 
ya Bııık olan adamdı. Bediayı kıs • desem yatacak, kalk desem kalka- bıraksam da apandisitin pat}a.sa!_ nız! . . . . . . 
kanan sevdalıydı. cak emekle desem emekliyecek, Yarın sabah m.aıuarao pek latif o- Bedia da bu fikırde ıdı. Hıç ta-
Etrafıma baktım~ oy.;a desem, göbek at desem oyna- ı lur! .. Bir daha ~cdiayı koy~:'°a a- ı nımadı!ım, heyttanlı, titrek bir 
Karyolalar... yıp atacaktı. lamazs•?···. S.:ru. domuz seoı... sesle soze karıştı: _ . 

ad İki El. · ltınd k--LJ d b k Kendimı hıssıyatıma kaptırarak - Hakkın var kocacıgım, hıç de-
Demek bur a... eş yatak_ ınun a a ua • an aş a b .. 1 d d İrk"ld" -1 "ils k beki" r 

yanyana, bitişik duruyor .. Arala - bir şey olrruya.n bu adam, Bedia1a k?Y~~ urd ~azld ım. Art'ık ~n,d sı • g Soe a şahmı d .. ıdy~ un. 
tik L !:. L..:_ __ ,_: ti ·· 1 ·? ınu.un, ogru um. ıra eme nra ana on u: 

rında bir karış ara ya var, ya ......... ı ve ....... p oy e llU ' k . 1 . d kto d G"T" 
1 

• hakiındım, enune ge mış, o r .- Hastane en çıktıktan so!!'a 
yok... u unç şey... olmuştum. hır keM uğrarsınız olmaz mı? .. Oğ-

Demek aylardanberi beni güzel Orada tam karşımda tuvalet o- _ Ne olduğunu biliyor musun? leden sonra karar verirsiniz. 
kokusu ile çıldırtan baş, ŞU i:'Ördü- dası vardı, odayı i:'ÖrÜyordıım. _ Hayır. Seviyor muydu?. Kocasını sevi-
I:üm vastıklarda yatıyor, deme« Yenle, hslmnı. üstüıtde, her g;m _Bir apandmt krizi ... Bir hafta yor mu;ııdu?. •Kocan mı apandi • 
ıevmeğc doyamadıkım vücut bu karyoladan odaya doğru uzanan sonra bir şeyiniz kalmu. sitten ameliyat olsun yoksa dok-
carşaflara giimülüy...,.. kısımlara, ayalı: izleri yer etmişii.... _ Yani ameliyat mı? tıor mu?.• diye soracak olsalar .ne 

Seviyor muydu?. 
Kocasını sevdiği için mi sesi tit

riyordu? Yoksa kendi· lüksü, oto • 
mobili, rahat hayatı, elmasları i
çin mi? .. Hayatı bir kaç gün olsun 
şirazesinden çıkacak diye mi, ken
dini düşünerek mi asabileşiyordu?. 

Yüzüne bakıyorum, fakat dik -
katli bakamıyorınn, bakmak i&*e
miyorum. Yüzünde, göderinde ba
yağı hissiyatına okumaktan korku
yorum ... 

Ya bele kocasına karşı besledi • 
ği aşkın parı!Wannı görürsem?. 

İşte asıl bundan korkuyorum. 
Bozulduğumun farkına vardı; 

başını önüne eğdi: 
- Herhalde siz ne derseniz onu 

yapacağız, dedi. 
- Ben söyliyeceğimi söyledim. 

Benim fikrimi kabul edecekseniz, 
hemen şimdi ameliyat yapmak la-
ınm. 

Haydi ha.kalım... Hastane1e te
lefon ettim. .. Operatörü buldum. .. 
Bir oda açtırdım. •. En yakın dost
larımdan biri için bir oda ..• 

Amerika ötedcnberi demokrasi
lere taraftar ve mütemayil, (tota

Tahkikat sonunda Makbule ,.akalan- Jiter) )ere gerek Rus, gerek Al • 
ıruş ve dün de Birinci Sulh ceza mah- man ve İtalyan muarız bulunmak-

tadır. Fakat bir memleketin hakemesine verilerek muhakemesi sonun-

c- Yağ alacağım, sen daireye göz. ku

lak ol!> demiş, kaçmıştır. 

rici idare•i ve siyaseti bir ll!ik ve 
da 6 ay hapis cezasına mahklhn olmuş- alaka veya muhabbet işi değildir. 
tur. Makhule karardan sonra hemen 

tevkif edilmişUr. 

7 kilo esrar satan kaçak· 
çılar yakalandı 

K.aramürse1in Feyzi.ye köyÜ.nde otu
ran Rau.fun, köyde esrar imal ederek 
burada Hüseyin ve Ali adında ilci kişi
nin yardımile sattığı haber alınm.ış ve 

evvelki gün İstinye kırlarında memur
lar tarat.mdan 7 kilo esrar ile beraber 
:raJ<alanmıştır. Aynca, Faruk, PalablYllt 
Ahmet, Cel8leddin, Pepe Nuri ve Na ... 
zaret de şehrin muhtelif yerlerinde es-
rar ve eroin satarken cürmü meşhut ha
lind Takalanmıslardır Üzerlerinde 44 pa 
ket erotn ve bir miktar da esrar bu
lunmuştur. 

Karısını yaralıyanm deli 

olduğu nalatıldı 
Melek adında yaşlı bir adam, bir müd 

det evvel bir gecey-arısı boşanmak. ü
zere olduğu karısı Melihayı yolunu ke
senok bıçak.lam!$, ağır surette ,.arala
mıştı. 

Meleğin Tıbbı Adli raporlle deli ol· 
duğu anlaşılmış hakkında beraet kara
n verilerek Bakırköy hastanesine gön-

derllınl§tir. 

* * Ahmet adında blriııl, Çatalca yo
lunda giden bir otobüse allamak iste-
~. takat müvazenesini ~J'bederek te
kerlekler arasına düşmüştür. Ağır yara .. 
ıanarak een-ahpaşa. hastanesine kaldın
lan Ahmet, orada ölmÜ§, tahkikata bet
ıanmışbr. * Cağaloğlunda oturan Mehmet Sa
dık Kftğıtçırun kttı 16 yaşında Nermin, 
dün Büyükadada, bisikletle ıezinirken, 
Sal5haddinin idaresindeki arabanın te-

Uoşlandıb veya sevdiği milletle 
dostane münasebetler sevmedikle
ri ile muarızlarile hiç de ivi netice
ler veremez. Gerek Amerika, ge
rek Sovyet Rusya hakikati halde 
on senedenberi birkaç defa Japon 
siyaseti yüzünden ayni safda bu
lunmak mevlriine düştüler. Çin 
istilasına mukavemette, milli hü
kUınet şefi Çan-Kay-Şeki Tak -
viyede menfaattar bulwıuyorlardı. 
Fakat l\1ister Ru:zveltin Bolşe
vik rejimine karşı teveccühsüzlü -
ğü müsbet bir teşriki mesaiyi 
mümkün kılmadL Avrupa har -
binin başla~ ve Sovyet Rusya
wn Lehistanın taksiminden pay 
alınası ve bilahare Baltık sahili o
lan küçük memleketleri şu ve
ya bu tarzda b~~k ül.!'el;'.e _ilhak 
eylemesi ve kuçük Finliııdıyaya 
taarruzu hep Beyaz Sarayın Krem
lin ile münasebetlerini soğuklaştı
rao hatta inkıtaa kadar götürıou 
amiller olmuştur. Amerika bu ba
rit durumu o kadar ileri götür -
müştü ki yalnız kendisi Sovyet • 
!erden zevk duymamakla kalını
yor, Bolşevik idaresi ile iyi geçin
mek istiyen her tarafı gayri ah -
lald bir dıırumda teli.kki ediyor
du ve Hitlerizmin Vaşingtonca 
affolunmaz bir cürmünü de Sov
yetlerle anlaşması teşkil ediyordu. 

Fakat üçüzlü ittifak bugün Çör
çilin açıkça ifade ettiğine göre 
doğrudan doğruya evvela Ameri -
kaya ve belki de bilahare - uzun 
bir vade ile - Sovvet Rusyaya mü
teveccihtir. Amerika, hayli za
mandanberi mühmel ve metruk 
bir halde duran Sovyet sefirile gö
rüşmeğe başlamış olduğu gibi, Mo
lotof da Amerikanın Moskova se -

ke<letleri arasına yuvarlanmıştır. Muh- firini kabul etmiştir. İki memleket 
telif ,.,.-!erinden ağır yaralanan NemılD arasındaki buz tabakası erimeğe 
tedavi altına alınmıştır. 

Ve bu adam.. Hayatı.nı elimda Tırvalet mMHnnn üstfuıde, ayna- _ Evet. cevap verirdi? Hangimb;in hasta 
tuttuğum adam da burada yatıy-<ır. nın önünde .n..,1...,, vazolar, kutu. - AmeliyalslL., elmasını tercih ederdi? 

Bedianm 'kocasuu okşayıp te-
* Emniyet AJtmcı ~ memurlan 

dün de 17 şoför ile para aldıklan halde 

başlamış demektir. İdeoloji müca
dele ve münaferetlerinden vazgeç
mek ve Protestan ahliik saffetini 
mutena bir dolapta saklamak vakti 
çoktan gelmiştir. Bu adama şu aııda her iıı~lnıi lar -Mı; tavaloıt balnmlan Ara - Güldüm: Ameliyat esnasında hangimiz i-

7aptuabilirdim.. Aç ağam& desem lpnm'fb - Apandisi~ ameliyatı ameliyat- cin daha sojiukbnlı davranırdı?. 

' 

a<:la ~tl • • =·· _v ve~-t 

selli ettiğini gördüm, Bediayı tes
kin için ltayli clil döktüm... Çık-
tım.~ ( 4'*- txu") 

bilet kesmiyen ve oıobüse fazla yolcu 
alan 6 otobüs bileiçial hakkında ceza 
kesmitı-Hr. Hii#yin Şiikrii BABAN 
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Y eilİ yapılan 
tayinler 

Tapu Muamelat Müdürlü

iüne Acih tayin edildi 

Ankara, 10 (İkdam muhabirinden) -
Tapu Muamellt Müdürlü~ Tettil 
Heyeti Rei&i Ag!ib, Te!Lif Heyeti Reisli
tıne, :Muamelat MüdürQ Ahmet, Di;:rar
bakır Vali muavinliğine $am11m. Vali 
muavini Orhan, Seyhan Vali muavlnli
line Konya Vali muavini Ali Rıza, Bur
sa Vali muavinliğine Erzurum Vali mu
avini Hilmi, Enurum Deflerdarhğma 
Urla Defterdarı Fazıl, Urfa Deflet'darh
ğına ·da Kazım Karadeniz tayin edil

mişlerdir. 

Avam Kamara
sında sorulanlar 

• 
İngiltere mü,terek menfaat 

meseleleri 
üzerinde temaslar yapıyor 

Londra, 10 (A.A) - Reuter: 
Avam Kamarasında hariciye n&

zareti parlamento müsteşarı But -
ler'den şu sual sorulmuştur: 

Pasifikte İngiliz - Ameri:kan i.ş
birliiiinde ne gibi terakkiler elde 
edil:mistir? Sovyet, Çin ve Hollan
da hükiJmetleri işbirlii(i yapmak
ta mıdır ve yahut bu hü.kUııneUer
le istişare edilmie midir? Şarki 
Hollanda Hindistanı için bir A
merikan himayesi ihti.mali mev -
cut mudur? 

Butler, şu cevabı vermiştir: 
•Dost hükılmetlerle müşterek 

menfaat meseleleri üzerinde te -
masların ehemmiyeti, İngiliz hü
kfuneti tarafından tam manasile 
takdir edilmektedir .• 

Mahir Pasa Parlamentonun 
toplanmasını istedi 

Kahire, l<l (AA.) - Kabinenin 
dünkü toplantısında Saadist par -
tisi reisi Mahir Paşa harici işlerin 
müzakeresi için parlamentı>mın 
derhal lıoplanmağa davet edilmesi
ni tekrar istemiştir. 

Başvekil halihazırdaki vaziyetin 
böyle bir tedbiri istilzam etmediğj.. 
ni ve parJamentonun herhalde bir 
ay zarfı.ııda toplanacağını bildir -
miştir. 

Şanghay borsası altüst oldu 

1 MIHVERCILERE GÖRE 

Yeni kurulacak 
iktısadi nizam 

lil 

Çörçilin nutku 
ltalyayı kızdırdı 
lalya harbe girmekle Fran
sayı arkadan vurmamıt ! 

Mihver parasını dünyaya Roma, 10 (A.A.) - cStefani> Ste:fani 
hakim kılmalı: istiyorlar ajansının kurdufu .Aılenzia Norm.andi 

Roma, 10 (A.A.) _ cStefani>: Mü-ı Informazioni, bugün çıka_n ilk nüshasın
badeleler ve Döviz Nazın Riccanli, Mes-- da Çörçil'in nutkundaki Italyanm Fran
sagero gazetesinde cık.an bir makale- sayı arkadan hanç.erlezru:si tabirini mev
sinde Avruparuu mihver devletlerinin zuu bahsederek dıyor ki: 
telAkkisirıe göre iktısadl bakımdan ye- cMüdahalemizle C!!Mtndar h~diseler o 
--=~ •---='-· . lı --~-ıa .. kadar yakındır ki Çörçil'ln hakarctininı 
l.UU~ ı.çuo&Amın esas uvm."' nnı coa- . . . . . . 
term.lştir. Avrupanın müstakbel iktısa- ı Jngıltere~ı en zı~ad: ~msile saJ3hiy~t
di:yatınm birinci prensipi, iktısadyatm ı:ır m_ahtıllerde bıle .J.Yı karşılanması ih
tamam.ile siyasete bildim olmuı JA.zım Umah y~ktu!., 
olduğu şeklindedir. Diğer bir prensip de Agenzıa, Italyarun harbe girdiği 10 

A •- üd" lacaktır N dl- hazıranda Fransanın ordu ve donanma-vrupa ~an u o • azır . h 
sile er cephede ayakta olduğunu uzun 

yor ki: 
cMilletler arasında bir meratip silsi- uzadıya anlaUıktan sonra yazısını şöyle 

bitiriyor: 
lesi vücude getirilecek ve her millet, ip
tidai maddelerde bir hissesi bulunmak 
hakkına malik olacaktır. Yeni iktJsadl 
nizamın yeni bir prensipi de otarşik o
lacak ve Avrupanın otarşik siyaseti, İ
talyan - Alman otarşisine istinat ede
cektir. Hfiltim paralar, yek.diğerine sa
bit bir mübadele ~betile bağlı olıın iki 
mihver devletinin paraları olacak ve e
sas paralara. bağlı olan devleUerin para
ları i~ .sır! kendi topraklarının hududu 
dahillnd~ tali bir kıymete sahip bulu-
nacaktır.> • 

Nazır, altının yeni Avrupa iklısacli3'a
tında ehemmiyeti pek cüz't ve belkl de 
az bir zaman için bir rol oynı.,yacağını 
beyan etmiştir. Şimali ve cenubi Ame
rika ile yapılacak mübadelelerin tormü-
10, cmalına k~ı mal> olacaktır. 

KISAA.JANS 
HA &ERLERi 

* Llzbon: 10 - Başvekil Salazar 
dün ak:ıam İngiliz büyük elçisile .Bel
çika ve Romanya orta elçilerini kabul 
etmiştir. 

Amerika da 

* Vafington: 10 (D.N.B.) - Meb'us
lar Meclisi, ordu ve bahriye mensupla
rile harp 33.DllJ'ii ameleleri i.çin yapıla
cak 40 bin eve ait 150 milyon dolarlık 
tahsisatı kabul etmiştir. * Nevyorl<: 10 - İtalya harbe gir
meden evvel V31incton hükümeU tara
fından Amerikaya davet ediJmit olan 
cCihaıı Fuarı> ncla İtalyan~ A
miral Cantus Amerikadaıı İtaıya;ra ıit
ınelt üzere İngiliz kontrol heyetinden 
müsııad<: aJmııUr. 

Uzak Şar~ta 

cAlpes'larda c4 gün muharebesi> ne 
iştirak eden kıt'alanmız her tarafta şid
detli bir mukavemetle kal'flanmış ve üs
tünlüğünil ancalı: kahramanlıkları ve 
kanları baha.ma temin eljnişlerdir.• 

----o--

Amerika on beş 
gün içinde harbe 

giriyor mu? 
• 

Pasifik donanması kadrosu 
4200 ki§i ile takviye ediliyor 

Vaşington, 10 (AA) - Ameri
ka bahriye nazırı Knoks matbuata 
beyanatında Pasifik donanması 
kadrosunun takrilben 4200 kişilik 
bir takviye ile derhal ikmal edile
cei1ini bildirmiştir. 

Krıaksa, Birleşik Aanerilranııı 15 
gün zarfında japonya ile harbe gir
mek ihtimallerinden bahseden ga
zeteler hwkkında ne düşündüğü so
rulmuştur. 

Knoks derhal chayır• cevabını 
vemı~ ve bunu k.iım.senin bilebile
cei7ini zannetmediğini ilive etmiş
tir. 

İsmare İçin Çağırılan 
Amerikalı Diplomatlar 

Sanghay, 10 (A.A.) - cReuter•: * Vişi; 10 (HaYaS) - Hindj Cini 
Ş~aydaki Aımen~an. lıı>nsolosu- tıebaa&ndan Valchanta'nın ölümü dola
nun yakında resroı. bır tebl.i/(le ııalle tahkikat için bir komiByonun ta
Sanghay bölgesindeki 3.00 Anıerı_ - ı rnıi üzerine Hindi Çini - Thailand ırer
kalıva müstacel işlen olmadığı ııinli~i0de bir i•vşeme hasıl oınw.tur. 
takdirde Cinden ayrıimağa davet lnci.lterede 

Vaı;ington, 10 (AA.) - Harici
ye nezareti, Berlin ve Romadaki 
Amerikan maslahatgüzar !arını is
t~are için Amerikava ça~tır. 
Arnttikan hariciyesi, bu çağırma -
ların hiçbir hususi manayı haiz 
bulunmadığını bildirmektedir. Ma
amafih, iki diplomat Vaşingtona 
gelince ııörüşülecek esaslı mesele
leroen bir tanesini mihver devlet
lerile japonya arasındaki yeni itti
fakın teslı:il edeceği tahmin olun -
maktadır. 

T u ajansının Polonya ara
zisi hakkında bir tekzibi 

Moskova, 10 (A.A.) - Tas ajansı bll
diriyor: Yabancı matbuat Sovyet hiildl
metinin Almanyaya geçen eski Polonya 
bölgelerini Alınan hük1lmetinden istedi
fini ve bu hususta iki memleket arasın
da müzakereler cereyan etmekte olduğu 
nu yazmaktadırlar. Tas ajansı bütün bu 
haberlerin halill:ate kat'iyyen uygun ol. 
madığıru ve t.a1ırik maksadile yapıJnui 
uydurma şeyler olduğunu bildirmeğe 

memndur. 

edeceği bildirilmektedir, 
Tahliye haberi Şanghay borsa -

smı altüst etmiş ve bir çok kıy
metlerin au.kutuna sebep olroUŞ -
tur. 

Günün 
parolaıi 

Bir gazele «Ramazan 
yazdan» baflığını lıoydrı
ğu bir makaleye: 

- Eyyamda ayamıycı 
gelmiyor! 
adını oamİf. Nannnolla 
da bunu görmüı olacak 
ki, 

Böyle.ine cRama • 
zan yazıları » denmez, 
buz gibi «Günün •iyase

tİ» ueycı cGüniia parola. 
•ı» denir •• 
dedi. 

Kalay da 
pahalı amma 

Ra•im Usa.n cffabft.:. i 
«Tasvir » i yalanlamlJ. 

Tasvir iıi ciddiye almıı, 
havadisinin doğruluğunu 
hem iktisat Vekiline, hem 
de I ktisat Miidiiriine teyit 
eltirmiı. Bunan içindir ki 
«Haber» gazeteıine, ken
di.ini yerden göğe kadar 
bir halı faraziyesi içinde 

ruldeJerelı uerİflİrmİJ dur-
mllJ. Nanemolla, bu ve

Tİflİrmeyi T tUvirde gö -
riiııce, 

- Kalay liati pahalı 
-o w, Tasviri Elkiir ye-
rinde bir maual yepmıı!. 
'-iL 

A. ŞEK.iP. 

* 1\[elbourne 10-- İmparatorluk pilot 
:ret.iştirıne P!Aıuna göre Kanadaya gi
denlerden maada Avusj.ra1yada tayya
reciliğe alınanlardan her ay 40 ı talim 
görmek üzere Rhodesie'ye gönderilecek 
tir. 
Yımaniıtanda • 

* Atina: 10 _ Resmen neşndilen 
bir kararname, hükilr:neün esrarını ifşa 
edenler hakkındaki cezaları arttımıak· 
tadır. * Atına: 10 - Talim için evvelce 
silAh altına çağırılınlf olan 1g33 llDJ!ı 
ihtiyatları; bugünden itibaren terhis e
dileceklerdir. 

Yugoslavyada 

* Belgrad: 11}- Memleketin birlilint 
temin etmiş olan Şövalye - Kral Birinci 
Aleksandr'ın feci bir surette ölümUnQn 
altıncı yıldönllmil münaııebetile memıe_ 
ketin her tarafında dini meraaim 7&Pıl-
mı~tır. 

Romanyada 

* Bük'reı: 10 - varşovadan nak,,,_ 
dilerek Bükrezte neşriyatına tekrar ~ 
lamııı olan gündelik Kurier Polski ia
zetesi bilamüddet botil ediJıniitir. 

Alman yada 

! * Bertin: 10 (D.N.B.) - Berline ge· 
len İtalya Kambiyo ve Döviz Nazın ile 
Funk arasındaki g6ıilşmelenlı! Avrupa
nın iktisadı teşk.ilAh, cenubu şark! ikU
sadiyatına, nakit siyasetine ve gU.mrllk
lere alt meseleler görü.,ulecekUr. 
* Berlin: 10 (Stefanl)- İş Nazırının 

naJiri e!ldn gazeteye göre, A!manyada
ki 90 bin İtalyan amele, mesleld kabi .. 
liyet ve disiplin bakmı.larmdan, gene 
Alman:rada çalışan 950 blıı yabancı iş

çinin en iyl kısmını teP:i1 ebnektedir 
Macaristanda . 

* Budapeşte: 10 (Macar ajansı) 
BaJveltil Kont Teleld, Yllhudiler bak
kında sade ve vazıh maddeleri .ihUva 
edecek yeni bir kanunun Meclise ane
dileceğiııl söylerıtiştir, 

Fransada 

* Cenevre: 10 (D.1'.B. Vişiden bildi
riyor) - Genenıt Vlond, Düar tebri· 
Bin müdafaa~ ve Gali>! Af

rika topçu IDU«tumı Bapumandmı ta
Jia edilmif!:ir. (A.A.) 

Londrada bir dostluk 
toplantısı 

Londra, ıo (AA.) - Polonya Cum
hur Re.isi, Raczkieviez ile Çekoslovakya 
Cümbur Reisi Bcneş, iki memleket dost 
luğunu lnkişaf ettirmeğe matuf bir top. 
Jantı esnasında, Polonyalılar kulübünde 
bir görüşme yapmışlardır. Toplanbda 
iki memleket başvek.Uleri ve kabine a
zalan hazır bulunmuıtur. İki memleke
tin İstihbarat nazırları birer nutuk söy
liyer..ıı: Büyüle Britanyanın zaferine ve 
vataniarmın Alman boyuııduruğunclan 
kurtuıacığına dair itimatlarını beyan ey 
leın.iPerdir. 

Martinikte İngiliz ablokası 
yok 

Nevyortc, 10 (A.fı.,) - cBir harıı ge
misi gibi kül renginde boyanmış olan>, 
aocak içinde top namına blçbir şey bu
lunmıyan Fort de France adındaki ve 
4279 ton hacmindeki Fransız vapuru 
Martinik'ten Guadeloupe'a gelrn.4ıtir. V~ 
purun kumandanı. İngilizlerin Martiniki 
abluka etmemekte olduklarını ve seya
hatini serbestçe icra etmiş olduğunu be
yan etmiştir. 

Hariciyede tayinler 
Ankara, 10 (lkdam muhabirinden) -

İskenderiye Başkonsolosu Muh.iddin Ra
şid merkeze alınmış, yerine Anven: Baş
konsolosu Fıruz, Basra luınsolosluğuwı 
da Başkonsolos isınaı.1 Ha.kJo ıayi.n edil
mişlerdir. 

İngilizler hir Fransız deni

zaltısı batırmı§lar 
Cenevre, 10 (AA) _ D. N. B. a

jansına nazaran Fransız bahrıye 
nezaretı tarafından neyediJen bır 
tebli2<{e denilıvor ki: 

Bir kaç ~ündür Ajaks denizal -
tısından h~;,er alınamamaktadır. 
in..;ltereden verilen haberlere gö
re, İnı(iliz deniz kuvvetleri garbi 
Afrikada Guince körfezinde bu 
denizaltıyı batırmışlardır, 

~~--~~~--~~~ 

N"ükte y:k.auğu - Köy Tedrisatı "'lg~~,~~h _ 
Akşam gazetesinin nüktedan ba- mil ilk kafileler şimdi Galaç'a mu-

şısından almış olduğu ilhamla Tan ~uallim kadrosunu muayyen ve planlı bir çalışma ile ta- vasalat etmektedir. Bu A.lmanla-
gazetesinin nüktedan başısı, dün - mamlamıya mecburuz. Aksi takdirde köy kalkınmasını nn Alrnanyaya muhacereti işi Ga-
kü Tan'da •Nükte yoksullnc'll• di- · .ı • k" laç'daki Alman hücum kıt'aları ta-~ temın eı;,emeyız ve öy maarifi sadece beyanat mevzuu afınd 
ye bir yazı yaznııstı. O da, Ak- r an tamim ve idare edilmek-
~am 'ın nüktedan başısı gibi, son tqkil eden bir devamlı bahis olur. ted.ir. 

zamanda bizdeki nüktecileriıı, tu- K ÖJÜn ve k?ylünüa kal-ı yerlerde bu kültürsüzlük imar ha- 15 bin kişilik diğer bir Alman 
haf, gülünç fıkralar uyduran, söy- kınması hiç şüphesiz, ki kımmdan tahripkiir bir hal de al- kafilesinin de şimal Dobrucasın -
!iyen "e yazanların pek az oldu- halledilmesi icap eden maktadır. dan tahliyesi icap etmektedir. Fa-
ğundan, gazete ve mizah mecmua- kat Romanyarun Banat vilayetin -
larumzı, artık hep yabancı nük - büyük davalarunızdan biridir. Nü- Kültürü yüksek vatandaş, ka • de takriben 250 bin ve Transilvan-
te, fıkra ve karikatiirlerinin dol - fuswnuzun yüzde yetmiş altı bu - n.unu;" kcı?disine tahmil ettiği va- yada da 35() bin Alınan kalacak -
ord d - k T" ki zıfeyı benımser. Kendisinde şuur-d uğun an şikayet ediyordu. İ- çuı:u öylü olduğuna göre, ur - tır. Bu ekalliyet Rumenlerle ayni 

yi amma, yerli nükteye, yerli gü- · yeni.ıı kalkınması, köyün kalkın - lu bir vicdan ve mes'uliyet hissi hımıka malitc bulunmaktadır. 
lünç fıkraya, yerli zarif yazıya i-ıması, Türkün kalkınması, köylü - taazzuv etmiştir, RO 
tibar eden nerede? Vaktile _ had- nün kalkınmasıdır. Türk köylüsünün kültürünü na- MANYAYA ASKER 
dinı .olmıyarak bu işi ben de bir Niifusunun yüzde 25,9 u köylü sıl yükselteceğiz? •. . . . TAŞIYAN VAPURLAR 
hayli yapmış ve hiçbir yabancı ve olan Almanya, .. önıversıteler, 'Nevyork, 10 (A.A.) -Belgrattan 
yerli me'baz ve meııbaa başvur _ % <l7,~ ü köylü Yasan yuksek mektep- gelen haberlere göre, altı Alman 
madan, 3 ıllarca bir bayii mizah olan Italya, % S ff . K k ler a~mal<, a _ vapuru, bugün Belgrattan geçerek 
gazeteleri le gündelik gazetelerin 6,4 Ü köylü olan a ettin • rana çı kademııer kur - şarka doitru yoluna devam etmiş-
şaka sütunlarını böyle şeylerle İngiltere ve hat- ma~ b~ ~va~m lir. Bu vapurların n:hrin ortaların-
doldurmu5tum. Fakat bütün bun- tiı nüfusunun hallı ıçın kafi da seyretnıesıne ragmen, Tunanın 
ları yaphğun, bani bugün nerem- yüzde 53,7 si köylü olan Yuna~is-ı midi_r? :ııay~!: .. .. . . . •ki sahilinden'. v.aptll'lardaki ~l~an 
den ~elli? Tamamile kafa ve mu- tan içi.ıı köylü I<:'1:k•nması dı!.e .. Turkıyemız~. kültur .. sevıycsını I askerlerının uniformaları m~şane
hayyıJcden çıkarılan yepyeni, ib- bir dava olmıyabılır. J'.~at. hen~ ~kseltmek ıÇtn, nu_fusumuzu~ de olun.ın~.tur. Bu askc~lerın Ro
daı ve oldukça hatırı sayılacak kendi say ve sermayesı ile ıktısadı yuzde altın .. altı buçul!'llnu teşkil manyaya gıtmekte oldugu sanıl -
kadar güzel, canlı kuvvetli bir manada müstahsil bir sınıftan ı eden köylüyü ten.vir etmek me<: - maktadır. 
n~ktcn!~• bir fıkr~nın, belki de m~hrum ve n5ifus~n~.n yiizdc .. ye~- bnriyetinde .. iz. Ünive.rsite, . Y_Ü~- ROMANYADA ALINAN 
bır torık balığından daha ucuza mış altı buçugu koylu olan Tiırkı- . sek mektepler, Vekaletlerıınıun TEDBİRLER 
gittiği lı.ir piyasada tlbette ki nük- yemiz için hiç ~üph~iz, ~. köy k~drolannı d?ldurmaktan ba.şka , Bükreş, 10 (AA ) _ c . 
leye, mızaha, güldürmcğe tuhaflı- kalkınması nev'ı şcldıne munhasır hır fa~·da tcmın edememektedır - Neşredilen b. ~bl .. Reuter• · 
ğa herkes kolay kolay y~n~maz. en bayati ve en milli bir davadır. !er. Yüksek tahsil yapan hicbir dunun yenide ~ . ıge gore,. 0 ;: 

Hususile bu gibi yazılar, diğer Davamız bu iken, köylülerimiz ve k~ylü, köyüne dönmemektedir. çin mütemrn~ nz!~ ve; tes!ihı ı
yazı çeşitlerinin hepsinden kat kat kövlcrimiz maatteessiif bize hu.sur Bınaenaleyh biz, her şeyden ev - mıstır Kararlaşren; ~r~erl alın-
yomcu olursa... verebilecek bir halde değildir. vel k~y. tedrisatı~a. ehemmiyet r~ında, büyük ::ı.~rda ~;,,. a= 

Osman Cemal KAYGILI Büyük medeni şehirlerin ma - 'vermehyız. Bunun ıçın merkez - yadan gelmekte olan harp malz 

C res mansabın
da ki motörbot 

filosu imha edildi 

halleleri ve sekeneleri arasında lerden köylere doğru umumi bir · · · · d 1 . e-scl be J'k ı · d . mesı ıçın yem epo ar ınşası ve 
farklar olduğu gibi medeni bir er r ' .... azım ır. Maarıf ordu- hava hüc~mlarına kar:;ı Bükre te 
memleketin şehirlisi ile köylüsü a- muznn bütün lru~m~ylarını, . su- yeni sığınaklar vücude getirilm~i 
rasında da farklar vardır. Fakat hay~ı ~u ŞU?'?llu seferberhkte vardır 
hiçbir memlekette bizde olduğu vazifelendirmeliyız. 1941. ıf t · · 
gibi çok büyük ve kelimenin bü- Bir müddet evvel Ankarada top- al 1 sınk 1\., anı dreım:an /çınk ~kor-
tü

. • ·ı k" l" ta d l 1 !anan Maarif Şurası çok yerinde m o ara .., e 5ai'lmırı aca ı ·en 
n mana!I e oy n va n aş ft ey- b' '·--- k .. fiık k" 20 teşrinisanide çagırı ası karar-

h . d "'ld" D" h' b' ır OUOntT verere uç sını oy ıne el(l ır. unyanın ıç ır ye- 1 ted . t b I k • laştırılın;stır. 
rinde köylti vetandaş ile şehirli a-

1 

karrısa ını . e\, ~~~· ad çbı armaga İNGİLTERE _ RO::\IANYA 
rasında bizde olduğu gibi bariz hir . ar ve_r~, e a et e unu tat- . 

---•• f k ki F'lh kilrn k" I" .. bi.k etınıştır. Fakat bugün hüsran MÜNASEBETLERİ KESiLECEK 
~ ~0• .ur. ı. a oy umdu" - ı ve teessürle söyliycbilirim, ki bu Mİ ? 

H avr lim•nı bu-yu-k ha zun gıyınış, yeyış, yaşayış ve u- h .. t tb'k h . .. ,. - .. .. t 1 ~ .1 h' l' en uz a ı sa asına ıntikal e- Bü.kreş 10 (AA) cRöyter. 
~unuş arz an Lnmaını e şe ır ı va- de · h' f · ed' Roman' · -Sara ug~ r&dl tanclaşınkinden başkadır. Ve bu .. nııyen Lt , a_razı~ .. ıT, ı:ıugün . yanın Almanyaca ask~ri 
başkalık maalesef kövlü vatan- ' köy mekteplerıııuı mnhım hır kıs- ışgal altma alınması hakkında In-

1.Dndra, l<l, (A.A.) - Nevyork daş aleyhinedir. Köylümüzün el • ı' nu ~r sı~ıftır, fakat nasıl!. gılterenın suallerıne Rı:>manyamn 
T.iınes gazetesının' · T '-'-·n mıHıaılıi- hisesi gayri sıhhi ve kabadır. Ev ~~ ~uallım beş sınıfın tedrisatı- cevapları, Büyük Britanva sefaret 

......,.,,., • ru uzerme alnıı br K" 1 · · · h ' t' · B"'·- kalı ri şunları Yazmaktadır: adı verilen yerlerin ille insan dev- . - ş · oy enmızm eye lDll1 u..ueşte P kalmıya-
cBir telgraf, Touket ve Bou- rinden kalma izbelerden farkı yok- hır çoğunda beş dershaneli mek - ca,ii;ı meselesini henüz mual.liıkta 

lo 
· t B · bel · h h tep yoktur. Beş sınıfın talebesi bir bırakmaktadır Roıman,·a hükıl gne cıvarında Cr ehrı. rnan ur. u ız enn emen emen d L --ecl kumak · , -es n • h . . _ _,. 8 ,_ ersuao e o tadır. Mual - metinin memlekette garnizon ha-

sabında t.<ıpl·-·· motör.bot filo _ epsı penceresnuır. azhannın lim d han . d L' . 
-.....,,, t · d ··'-- b' d \ik, L" 1.. ers esın e ... mevcut sıra- linde • '-·- askerlerı· bulunrnadı-sunun ta:ma:ınen imha edild.igını"' · epesın en a_.....,. ır e ..,y u- j l fi .. C1&li4.U . .. .. . _ .. .. • arı, suıı ara gore sıralamıştır. ğına dair verdiği teminatm haki -

ve :ınsan<:a buyük zayıat o.ldugunu muzun yegane ışık ve hava men - Kendisi beşinci sınıf Webesine kate uv~'" ol dı- .. h .. t .. _ 
"il-''-ektedir Ha li:ınanı f 'd' A k d- k k d · t'd i .. -. ma gı şup e go ur 
u ==.. .. . vre _ ? ezı ır. çı çuffe a ar ıp ı • ders verirken, birinci, ikinci, üçün- mez surette tahakkuk ebnedikçe, 
kadar buyük hasara ugraıruştır ki, ı ocakl.arda yana~ ~~" veya tezek- CÜ, dördüncü sınıf talebeleri ayni Büyük Britanya _ Romanya siyasi 
limanı tekrar ınşa etmek senelere ler ~nın gu'?nu çıkanr. O, dershanede oturmakta ve sözüm münasebetlerinin kesilmesi ıçın 
muhtaç bulunmaktadır. Fransanın Cumbunvet denme kadar yalnız, ona çalışmaktadırlar. Muallim be- hiçbir acil sebep mevcut sayıla _ 
sür'atle. teslim olım~ını. takip e- 'lgel... ded.i_~n?" uman ~elir, şinci sınıfın dersini bitirir bitir - maz. Aksi takdirde, Romanyanın 
den sevın~ YC!Cme .. ~ .ıııtt~ •ver ... dedı~ıruz z~n verır ve mez, a"n.İ .Urshaneniıı üçüncii ve- ivi malUınat alan mahfillerinin ka
artma.kta olan hır umıtsız.lik kallill bu S1lfttle hükfunetine n yırrcluna va dördüncü sıralarındaki rahle • naatine ııöre, İngilterenin Roman
olınu<tur. Alman su.ba:,:Jarı. ve .ef- karşı olan borçlarını Y"l"lrdı. lerde oturaJl üçüncü ve .. a dördün- va ile münasebetlerini kesmcğe ka
rOOı a:~ık İngılterenın ıstila edile- Cumhnriyet hftkilmeti iişan cü sınıf talebeleri ile meşgul ol- rar vermesi sakınılmaz bir ~ekil a
b.~lecegıne ın.anımadıklarını açıkça 18ğıv ve 7/4/940 tarihli ve 442 sa- maktadır. Bu tanda tedris usulün- lacaktır. 
soyleroektedirler.. yılı Köy Kanununu ilin etmekle den müsbet bir netice heklenilebi- Lejiyonor Rumenlerin verdikleri te-

İsveçli Goteborg Tidnin,gen ga - Türk köylüsü için iki mühim eser lir mi? Köylü cocuğunun en ipti - minnta bir kıymet verilip verilemiyece
zetesi, Calais, limanının tamamen dai minada terbiye telıillilerin - ğini tayin, Loııdraya aittir, Yal.ıuz Ru
terkedilm~ bir halde olduğunu yap-tır. Komsa bir memleket - den mahrum olduğunu da düşü - men makamatının diplomatik hukukla 
yazmaktadır. ten tercüme edilen ve ora köylti- necek olursak hu mesainin bütün ne dereceye kadar cehalet g&terebi!e

Maltada seyredilen hava 
mubarebeei 

ıünü, ileri kültürlü köylüler ara . mektep talebesi için faydasız ola- ceklerine bir misal olarak İngiliz el~ill
sına getiren köy kannnu çok mü- cağı neticesine varılmaz mı?. iinin çekilmek üzere Rumen telgrafha· 
kemmel bir eserdir. Fakat bu ka- lllevcut muallim kadromtl'!, beş nesine verdiği şifreli veya açık 12 tel· 

sınıflı tedrisata müsait değilse bu- gra!ıo adre. ... ıcrine varmadığını zikrf't· 
nu bir plan dahilinde, ve muavyen mek kabildir. Şayanı dikkat bir h§di,,. 
müddetler zarfında başıırmalı,,ız. de Bükreşte Kral sarayı yakınında bit 
aksi takdirde köylümüz uzun müd- binanın Alman kıt'aları için kararg5b 
det okuma yazma bilin.iyen muh- merkezi olarak tamir edilmekte bulun
tarlann elinden, köy kalkınması masuiır. 

Malta, 10 (A.A.) - Dün gece ay ışı- , llUll maalesef bizde matlup netice
ğında l\Wtaya yapılan h!lcumda cere-1 yi temin edememiştir. Sebehi ba
yan eden bava muhare~esini binlerce sittir: Türk kiylösü ve onun muh
kimse seyretmjştir. Bir İngiliz avcısı tarı, köy kanununruı kendilerine 
bir dilşman tayyattSln! düşürınliş, bir tahmil ettiği vazifeleri kafi dere-
diğerin! de cddl surette hasara uğrat- d b'I ek k"lt" · · 

tır ce e yapa ı ec u ur sevıyesın-
ı:nış • 

lik h 
den mahrumdurlar. Hele, bazı 

Duçenin genç eyetlerini 
teftiti 

Padoue, 10 (A.A.) - •Ste!ani>: Duce, 
gene Faşist g6n~ll laburlannı, Alman, 
Bulgar, Rumen, bpa.nyol ve Macar gene 
teri heyetlerini teftiş etmek üzere bu S1 
bah Padoue'ya gelın.iş ve öğleden biraz 
sonra tayyare ile Pa.doue'dan ayrılmtf
tır. 

lngiliz akınlorı 
sıklaştı 

( Bo.ştaarfı l inci sa11fada) 
Londra 10 (A.A.) - Lcındra 

m.ıntakasının 40 nahiyeai, 9/10 ııe-
!1!111-l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll ! cesi baıni:ıardıman edi.lıniftir. 

Bıombardmıanlar geceleyin mu -
taddan erken baı;lamu;tır. Galles 
memleketine de haftalardanberi 
sahit olunmıyan geniş mikyasta 
taarruzlar vapı.lm2'tır. Bir nahi~ 
de 20 bomba at~ ise de hiç kim
se yaralanmamıştır. 

Sağlık 
Bahisleri 

Fakrüddem 
Menııei muhteli!tir. Bundan makııad 

kan azlığı olmayıp asl1 unsurların değiş
mesi ve azalmasıdır. 
Şişman kin1ae1er içinde bile fakrüd

deme müptelA olanlar bulunur. 
Fakrliddem olan hastalar ayakta dur

mayı sevınez, yatmak ister, çabuk yo

rulur. 
Tcda\'isi; Ha\.:adar ve güneşli mahal

lerde kuvvet verici ilAçlar ve yemekler
le beslenmelidir. Tedavi müddeti uzun-

LONDRANIN Mtl'HtM BiR 
KOLLEIİ HASARA OORADI 
Londra, 10 (A.A) - Son hava 

hücumlarından birinde Londranın 
-merkez!ooc .. b~hınan Üniversity 
College ın büyük merasim salonu
n un. tam ortasına düşen bir bomba 
salonu tahrip et:miştir. Yanguı 
bombaları da ayni kolk!jin kütüp
hanesıne ateş vererek Almanca ki
taplar da dahil 100.000 cilt Jtitaıbt 
tahrip etmişler veya hasara uğrat-

cadır, m'-'ilardır. 
-~~~~~____::~~~~~~ 

Parplak bir zafer ... Yüksek bir inkılap 

Eşsiz bir harika olan 

EMüL ZOILA 
Pek yakında L A L E Sinemasında 

davamızda bevanat meVt:DU teşkil 
eden bir kuru edebivat mahiyetin
den lrortulamıyac~klardn. 

Maraşal Peten' 
nutku • 

ın 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Mareşal Peten istikbal düşünü -
.lürken harp esirlerinin iikıbetinin 
en ziyade dikkati çektiğini söyle _ 
ın.iş, Als&s - Loren ahalisine derin 
~alisini iblağ etmis, işsizlikle 
mucadele maksadile büvillı: nafia 
işlerinin yapılacağını da bildirmiş
tir. 

•Gida maddeleri tahdidatının 
heın mağlubiyetin şiddetinden, 
hem de galibin arzusuooan ileri 
geldiiiini. söyliyen mareşal sfüle
rini bitirirken Fransızlardan kal -
kınına hareketine iştirak için bir
leşmelerini ve istikballerinden ŞÜP
he ebneınelerini istemiştir. 

General de Gaulle 
Kamenında 

Loodra, 10 (A.A.)- Hür Fransuo kuv 
vetll!ri Başkumandanı General de 
Gau.lle'Wı son 46 aaat zarfında Fransız 
Kamerun'unda bulunan Due.la'ya gitmiş 
olduğuna dair pzetelerde intişar etmiş 
haberier, Loodranın salAhiyettar meha
flli tarafından buııün teyit edilmekte
dir. Dakar h~disesinden sonra, General 
de Ge..ıle, Trentovn şehrindeki Röyter 
muhabirine, Fransız ilstüva Afrikasında 
ki hür Fransızlarla en kısa zamanda te
masa geçmek arzusunda olduğunu be
:ran etmiş bulunmakta idi. 

Bulgariıtanda Alman 

zabiti yok 

ı 
Sofya, 10 (A.A.) - Röyter: Bulgar 

ordusunda Alman zabitlerinin muallim 
olarnlc bulunduk:lan hakkındaki haber

ler nıomen t..bİll edllmeldedir. 

ROMANYA, İNGiLTEREYE 
DÜŞMAN MI SAYILACAK! 

Bem, 10 (A.A.) - ,Stefani>: Lon
dradan haber alındığına göre, H saat. 
teııberl İnltilere - Romanya diplomatik 
münasebetleri çak nazik bir safhaya giı 
miş bulunmaktadJr. Loruiranın siya.l 
mehafilinde, Romanyanın badema İngi-1 

'tereye düşman olarak telikki edilmesı 
lazım geldiği söylenmektedir Dün Lon-
drada, Bilkreş ile diplomatilc münase
betlerin katedilmesi ihtimallerinden bab 
oeditıııekte idi. 

ROMANYA, PETROL İHRACINI 
MEN Mİ EDECEK ! 

Bükref, 10 (A.A.) - Böyter. Yunau 
elçial Yunaniatana petrol ihracının me
nedilmesi milruuebetile Rumen hiıkQ

meti nezdinde teşebbU.t.. bulunmuı;tur. 

Bu teşebbüs üzeri.ne, 5 leJri.nievvele ka
dar tasdik edilmiı olan bütiın ihraç mu
kaveleleri tatbik edilecek, fa.kat bu ta
rihten sonra hiçbir mukavele imzalan
mıyacaktır; Romanyanın, AJman:raıwı 
teşvik.ile, ltalya ve Almanya hariç ol· 
malt üure bütün yabıilıcı meınleketlert 
petrol ihracını menetmek: üzere olduğu
na dair şayialar dolaşmakta, siyasi mah
fillerde böyle bir tedbirin Türkiye ıle 
akdedilen ticaret anlaşmasının da feshi
ne sebep olacağı, halbuki bu anlaşma 
ile Romanyanın pamuk gibi pek ziyade 
ihtiyacı olan maddeler mukabHinde pet
rol vermcğl taahhüt etmiş bulundufu 
bilhassa kaydedilmektedir. Yugosla\.'Ya 
ve Bulgaristanla da buna benzer anlaa
malar mevcuttur. 

İHTİLAFLARI HAL İCİN 
KOMAYA !lfÜRACAAT 

Bühe.ı, 10 (A.A.) - D.N.B., Bükre$ 
siyasi mahfillerinden öğrenildiğine gö
re, sabık Harlc!ye Nazırı Manoilcsco ve 
orta elçi Valtt Pop, Tran!'l'ilvanyanın bir 
kısmının Macaristana terkinden doğan 
ve bu mmtakada oturan Rumen halkını 
allkadar eden bazı meselelerin ve ihti
ısnann müzakeresi için, Roma7a hare. 
ket edeceklerdir. 



SAYFA - C iKDAM 
-----------------

Firavunların torunları Japonyanın 
cesareti imti

lstanbul tevazıın Amir
liği Satınalma KomisyG

nu ilanları 

İ'... - -u- .:.ı.- l'"- ... ' · " .... , ~ '?_ .,..._ ...... 
· R-·,-,.?A. :.~~o·: :~~~ O 

.. ·~~. ~-.~~: .. ,;.~.~· .. ı;l. ~· 

(B~taaTfı 1 inci sat/fada.) 
111JŞllhıy01". 3ot ~in dönlimlülı. bir orma• 
rwı ltaraal.ılı n otildinımıı mabed edin· 
mı. olan ~u.ı bir elinin salllderl Pı· 
nuca töytınde y .. amaı.t.adırlar. Bina 
ena.leJ'h aju ceza mahkemesi -.lonmı

da.n ıreıen bu ld4ia7ı aklssiı& blraknıa
mat mevlılindeyb. 

Kabakçaya ulqtık. Orada dvar kijyler
den birinin eski muhtarına rastladık. 

Bu zat bizi Pınarcaya götürmeyi kabul 
etti. 

han • • 
geçırıyor Bir adet termosifon kazan alınacak

tır. Pazarlıkla eksiltmesi H/10/940 pa-

11 Birincifeşrin Cuma 
6.- Program 
B.03 Mfaik: Hafif "Program (Pi.) 

Ve bana 1ııı.t ftrlr ırlbl bir UoVJJ' la-

kmdıiuu - .. , 
- ZMeıı .• - ckıdlm - buP,. bem ..... 

dinnek 18$i7orda.n.. Hazır •&omobllin cH 
.-eJıniıı bulunııyor. Haydi ıridellm Pınar
ca köyüne! 

İyi ki etti. Zira Kabakça - Pınar<:a 
yolu, sılf pımar, meşe ve gürgen or
manları arasmdan, ikide bir sağa sola 
kollar uzatarak uzanan bir yol ... O ol
masaydı, ıoföre, csağa kıvrıl? sola sap> 
demeseydi, biz mutlal.ıa dipı gece bu or
manın bir tarafına saplanır, sabaha ka
dar kurtlara yem olur ve yaban domuz
lan tarafından toıılanırdık . 

( BMmakaleden devam) zartesi günü saat 15,30 da Tophanede 
icap eder. Amerika, daha, şimdi- Lv. funjrlilf satın::\lnıa Ko. da yapıla
den JapGnyaya karşı iktısadi har- caktır. Nümunesi •rophane trrınında gö

8.15 
8.30 

Ajans haberleri 
Müzik: Hafü p~ram (Pl.) 

Ev kadını- Yeme1t listesi be haşlanııştır. Bu memlekete pet- rülcb:Iir. İsteklilerin teminatıarile belli 8·50 

rol ve her türlü madeni eşya ihra- saatte Ko. na gelmeleri. (494) (9673> il.- Kapanış 
~mı menettiği gibi, Filin.n adala- * 12.30 Pr~am 
rı müstesna bütiin Uzak Şarka 30 ton U>z ıeker alınacakbr. Pazarlıkla 12.33 Türk müziği 
buğday ihracını da yasak etmiştir. eksiltmesi 15/10/940 Salı gumi saat 14,30 112.50 Ajans haberleri 

İngiliz dinlomasisinin ustaca si- da Tophanede Lv. Amirliği Sa_tınaım: 13.05 Türk müziği 

Beş dakika ..,nra CııtaJofhuıdan kal· 
kan araba Tiir-e tn.mva:r caddesin• 
çıkıyor. Eııem İnetl, tetoırafçıyı, Son 
Tel&'raf muhaıTirlııerinclen Ba1ülro ve b• 

111 Çalalc:a7a dotnı ırötiiröyordu. .... 
Beyazıt, Edimekapı, Küçükçekmece, 

Büyük.çekmece, Çatalca ... Taşları yerli 
yerinde duran parke caddeler, otomo
bile rahat nefes aldıran asfalt kilomet· 
reler, fazla can SJkmıyan, az kertikli bh 
IQSe:... Biri.birine benzeyen ovalar 

1 
biri· 

birine benzeyen ısırganlı dönemeçler 
girilen taraflarile çıkılan taranan biri· 
birinden farksız ve her taraflan b1ribi
rin.in ayni köyler. 

Bunlara, çok görülmüş şeyleri gör· 
mek istemiyen gözlerle bakarak ileriler. 
ken d!işünüyorum: 

- İddia tamamile doğru mu acaba' 
istanbulwı yanıbaııında, tek düğümünü 
çözdürmeden, beş asır dayaruruş bir sır 
olabilir mi? Merak, endişe, hırs ve te· 
cessiliıün kenedlenioinden doğmuş olan 
itJ İs tan bul adlı mitropol için bu Pııuır
ca köyünde bir muamma halinde kalmı~ 
olmasına imkAn var mıdır? 

Firavunlar devrinden kalma bir dil.. 
Mısırdan göçmüş bir kabile?! Kıbtller 

için de, cBwılar Firavunların U>runları· 

dırlar> demezler mi? OnJarda da ilkçağ 
Mısırından bir koku sezenler yok mu? 
Acaba ıu güzel sonbahar gününü bey
hude ~ mi harcayoruz? Esrarengiz 

bir dil, esrarengiz bir din ararken esrarl1 
ve muammalı bir hicretin Trakyaya fır
lab.p üretti!i insanları görmek umarken 
acaba saatte yüz kilometre sür'atle bu 
otomobil bizi bir çing~ne çerisine mi ıö
türüyor? 

- Devamı var -

Kinin tedavisi 
(Bastaarfı 1 inci sa11fada) 

kinin veya Atebrin ve Plazmokin
le tedav5i hakkında!ki fıkirlerini 
şöyle anlatıyor: 

c- Bizim memleketimizde, sıtmanın 
bir coğrafyası vardır. Birinci mıntaka, 
yani en çok sıtma &'Örülen mıntaka, İz

mir, Adana ft Samsun havalisjdir. Son 
zamanlarda muhacirlerin gelmesile 

Trak:yada, Çanakkalede ve diler bazı 
yerlerde de sıtma vukuatına tesacllif e
dilmektedir. Memleketimizde en çok 
görülen tip sıtma, tersiana, ikinci de
recede tropika ve çok nadir olarak da 
kuartana'dır. Tropika eşkli, bazan, vak
tinde tedavi yapılmazsa öldürücüdür ve 
seri ölümler tevlid edebilir. 

Gelelim bahse: Şu cihet kat'iyyen mu
hakkaktır ki, sıtmanın tersiana nev'i ti
urine 1tlAaik şekilde, yani tıbbın tav
siye ettiği şekillerde kinin alındığı tak
dirde mutlaka hüsnü tesir hasıl eder ve 
bundan başka hiçbir ilftç, yani plaz:mo
kln ve atebrin almadan dahi, tamamen 
bu tip sıtmayı şifayap etmek imk:Anı 

mevcuttur. Bütün iddialara rağmen, a
tebrine nazaran kinin, dalağı daha ça
buk küçOltOr. 

Yalnız, kütle tedavilerinde hastalann 
kinini Myılı:ile ve metodik şekilde al
mamalarından dolayı nüküsler devam 
ederse, bımu kininin k.ıymetsizliğine at
tetmek doğru değildir. Tropika şekille
rinde, atebr.in ve pl3z.mokinln daha mü
essir olduğu bugün kabul edi1mekted.ir. 
Atebrinin mahzurJanndan birisi, rengi 

ÇataJcaya vannca kaymakam Aran sarartmasıdır. Kininin hakikaten bazı 
ziyaret ettik. Belediye dairesine topla- kimselerde kurdeşen yaptığı ve kayler, 
dığ:ı muhtarlara nüfus sayımJ için son • idyosenkraz.i'ler husule getirdjği vAki
direktitlerini vermekle meşgul bulunu- dir. Fakat, bu hal yalnız kinine mahsus 
yordu. Pınarca köyüne gideceğimizi öğ- değildir. Bazı kimseler, antiplrin, plra
renince: 

- Orılar hakkında söylenllenler be
mm de nazarı dikkatimi celbetmiş bu· 
1un.,,.or ... - dedi- Bunlar torkçeyi mü
kemmel komışmalcta iseler de "kendi a
ralarında gizlice husus! bir dil kullan
dıkları tesbit edilmiştir. Kayıdlanmızda 

bunlar Türk ve mOslüman olarak gilote
rilmelcled.irler. Kendileri de bunun ak
sini iddia etmek ıöyle dursun Tllrklülç 
ve müslümanlık bahsinde tam bir dik-
t.at ve asabiyet izhar ederler. Fakat dö-
nen şayialar ve rivayetler üzerine yap

tığım tetkikler, bunlarda bazı huıwıl !a
ntlar, Trakya kliylerinde Cörülmiyen 
bir takmı telakkiler ve itllı:adlar oldulu
ııa beni de inandırdı. 

Hüld!met konağı önündeki Jandar
maya sordum: 

nrldon ve aspirine karşı da bu gibi idyo
senkraziler ı&:terebilirler; fakat, bu na
dirdir. 

Gebe kadınlara gelince, k::ininin gebe
ler üzerine de hiçbir men.fi tesiri yok
tur. Kininle çocuk düşmez. 

Bugün, kinin, hftld birinci derecedeki 
mevkiini muhafaza etmektedir. Elverir 
ki, metodik ve tıbbi bir şekilde tatbik 
edilmiş olsun. Diğer ilfü;lar, yani ateb
ri.n ve pl~zmokin de yerinde ve lüzu
munda kullarulmak şartilı:, profesör Ge
neral Tevtilc Sağlamın dediği gibi, mü
essir olabilirler.> 

Bütün bu mütalealar göııteriyor ki, 
kinin, bugün, ehemmiyetinden hiçbir 
şey kaybetmjş değildir ve belki daha 
çok: uzun zamanlar, sıtma tedavisinin 
en pti lli\cı olarak kullanılacaktır. 

yaseti işte budur. Bu manevra kar- komisyonunda ya::ıılacaktır. Numunesı 13.20 Miızik: Kandık program 
!'Isında, Japonay ne yapacak? flar- ı komisyonda görülür. isteklilerin kat1 
bi ı:öze aldıracak mı, aldırmıya,ak teminatlarile belli saatte komisyona gel- (Pi.) 
mı? Bunu tayin etmek güçtür. Bir mclcri. (483 - ·9582) l4.- Kaoanı.s 

taraftan Çinle harbcıler ve Sovyct- ..Y. 18.- Program 
!erin l.!z:ık "~rk ordusu karşısında Dikim evlerinde oiıikıniş olan 165 18.03 Müzik 
miihim kuvvetler ayırmak nwcbu- ton yünl!i kırpıntıdan batteni~e yap- 18.30 Müzik: Fasıl heyeti 
riyctinde bulunurken diğer taraf- tırılacak1.ır. Pazarlıkla ek:;!1Lnıesi 19.- Türk müziği 
tan İngiltere ve bilhassa Amerika H/10/940 pa1.0r:esi günü saat 14,30 da 
ile dövüşn1c:te, dain1a iht . .. :!T Tophanede Lv, Am.irllğj satın alına 19.30 Ajans haberleri 

'.Müzik: Radyo 
yeti 

ve basiretli olan Japon siyaseti ce- komisyonunda y ... pılacaktır. İn <:.liye- 19.45 
sarel edcbikcek mi? Almanya ve nin tahmin bedeli 1320 lira ilk te- 1 
İtal;vanın yardımı Iıiftan ibaret ka- minatı 99 liradır. Kırpıntılar bir ve 20.15 
Jacaktır. Okyanuslara açılacak bir iki No.lı dikim evlerinde görülebilir.

12
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kaç denizaltı gemisinin ve korsan Battaniye nümune:ıi ve şartname ko-
kruvazörün, Japonyaya cid<li bir ml<yonda görülür. (476) (9438) 21.3-0 
yardım teskil edeceğini sananlar, * 21.45 

Radyo gazetesi 
Temsil 

incesaz l:ıe-

Konıısma (iktisat saati) 
Müzik: Radyo salon orkes-

deniz sevkülccyşinden biç bir şey 
anlamıyanlard:r. Beılin - R-01na On bin r;!!t. terlik alınacaktır. Pa-

l zarlıkla eksiltmesi 14/10/940 paz:ır
nıihveri, Japonyayn harbin ecre- lesi günü saat 15 de Tophanede İst. 
yanı üzerinde müessir olacak hiç 
bir yardımda bulunamaz. Amerika Lv. Amirliği satın alma komisyonun

22.30 

ı:l.45 

trası 

A ians haberleri; Kambiyo
Nukut Borsası (Fiat) 

Müzik: Radyo salon orkes
trası ve İngilterenin Uzak Sarkta, Bü- da yapılacaktır. Tahmin bedeli 29.00-0 

lıra ilk teminatı 2175 liradır. Nümu- 23 
yük Okyanusta ve Hint Okyanu- ne ve ~rtnamesi komisyonda görü- .- Dans mü2iı;i (Pi.) 

Y armki proa-am sundaki kuvvetlerine, deniz ve lür. (475) (9437) 23.25 
hava üslerine karşı, Japonya, an- * 23.30 
cak kendi askeri kudretine güve- • ------------
nebilir. Japonlar kendi kuvvetle- 26a,ooo adet tahtadan matra kapagı İstanbul Dördüncü İcra Memur-

Kapanış 

rine güvenerek harbe atılabilecek- 'alınacaktır. Pazar~ eksiltmesi 17/10/ luğuııdan: 
ler mi? Birmanya yolunun açılma- 940 perşembe_ ~u saat 15 te Topha-
sı üzerine Japonyanın tutacağı nede Lv. Amırllğı satınalma komlsyo- 940/2620 numaralı dosyada kira 

1 h kk d D . . nunda yapılacaktır Tahmin bedeli 5200 karşılıj!ı olarak mecurda bapsolu-yo a m a, omeı 8Jansının · 
Tokyodan verdiği ilk haberlerde lira, ilk teminatı 390 liradır. Nümunesi nan yazı masası, dolap, !koltuk ta
«Japonya ibu vaziyete karşı ıkoy- komisyonda görülür. İsteklilerin kanu- kuru ve asansör modeli gibi 180 li
mak için planlarını şimdiden ha- nl vesikalarile belli saatte komisyona ra lluymetli 9 parça eşya Galata-
zırlamış bulunmaktadır ve bu plan- gelmeleri. <490> <9669) da Voyvoda caddesinde Agopyan 
lan lüzumu takdirinde tatbik ede- * hanında birinci katta açik arttırma 
cektir. gibi miipbem sözler vardır. 2000 metre ambal"lılı: bez alınacak- til 17/10/n"' 

"' sure e """' perşembe günü Bir Japon gazetesi, yolun açılına- tır. Pazarlıkla eksiltmesi 18/10/940 cu-
sını .bl·r İn"ı.lı'z _ A.merı"kan taar- saat 11 ila 12 arasında satılacak-,., ma günü saat 15,15 te Tophanede Lv. 
ruzu ve ü.P taraflı pakta karşı vu- tır. O gün teklif olunan ibedel mu-" Amirliği satınalma komisyonunda yapı-
rulan ilk dariıe, olarak tavsif et- Jacaktır. İsteklilerin nOmune ve tem!- hammen kıymetinin % 75 ini bul-
mektcdir. Japon gazetelerinden natlarile belli saatte komisyona gelme- rnazsa 19/10/940 cumartesi günü 
başka biri de Japon askerleri Hin- ıerl. 501 - 9730 ayni yerde ve saatte satılacağı i
diçiniye girdikten sonra Binnan-

2000 metre ambal~jlık kaneviçe alı- lan olunur. (29697) 
ya yolu eski ehemmiyetini kay- nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 181101 

bctmiştir, diyor; diğer biri de Ja- 9-40 cuma cünO saat 15 te Tophanede 
ponvanın, siyasi müzakerelere gi- 10/9-40 çarşamba g!inü saat 14 te Top-
rişmeksizin hadiseleri dikkatle ta- Lv. Amirliği satınalma komisyonunda 

yapılacaktır. İsteklilerin nümune ve tekip ede~eğini söylüyor. Japon mat-
minatlarile beW saatte komisyona gelbuatının, şimdilik, yüksekten ko-

dıkl d 'kk t d • meleri. 502 - 9131 nıışma arı ı a e eger. 
Görülüyor ki İngiliz kararının Adet * 

doi!'urduğu ilk akislerden Japon -
yanın ne yapacağını tayin etmek 6 Salacak boy küreği. 
kabildir. Japonyanın cür'et ve ce- 8 Sökecek boy lrilreği, 
sareti, bir imtihan geçirivor. Yol 
açıldıktan ve Amerika ile İngilte
re, Çine yardıma başladıktan son
radır ki Japonyanın, kat'i kararını 
öğrenmek kabil olacaktır. Bugün
lük, İngilterenin mahirane siyase
ti, kendi lehinde bir vaziyet ihdas 
etmiş bulunuyor. 

2 Salacak koltuk klireil, 
2 Yaracak, 

16 Saplar kürek, 
2 Hamur tezkeres1, 

200 Pinakot, 
6 Masdalya, 
2 Kapall: tahtası, 

hanede Lv. Amirliği satmalma komis-
yonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

Nümunelerl Tophanede askeri fırında 
görülür. Taliplerin teminatlarile ko
ınisy~ gelmeleri. 500 - 9729 

* 
Bir adet projeksiyon maklnesi alına

calr.tır. Pazarlıkla eksiltmesi 21/10/940 

pazartesi günil saat 14 te Tophanede 
Lv. tmlrliği satınalma komisyonunda 

yaplacaktır. Tahmin bedeli 800 lira, 

kat'! teminatı 120 liradır. İsteklilerin 

kataloğlarile belli saatte komisyona gel-

Abidin DAVER 

2 Etmek çıkartma tahtaın. 
Yukarıda yazılı tırın ma1zemeeJ 16/ meler!. 499 - 9728 

- Pınarca kl5yjlne oU>ınobllle ne ka
dar zamanda ııidebillrlm? 

Beykoz tümen s•hn alma komisyonundan Beykoz Tuman Satınalma Komisyonundan: 
Şu cevabı vereli: 
- Yanın saatle... Buradan haretet 

edince evvel~ İııceağız köyüne varacak
ımız. Sonra Kabakça istasyonuna uğra
yacalr.sınız. Pınarca Ka bakçanın hemen 
yanıbaşmdadır. 

1. - "Muhtelif mahaller için 5000, 5000, 6000 kilodan ibaret ilç parça sabun 
16/10/940 çarşamba günü saat ıo da Bcykozda Halk Partisi binasında Tti
men satın.alma komisyonunda pazarlıkla satın a1ınacakbr. 

2. - İlk teminatları beşer bin kilolar için 190 nar lira ve 6000 kilonun 
225 liradır. 

1 - Kapalı zartla yapılan eksiltmesine istekli çılı:madığından muhtelif 
mahallere teslim edilmek üzere 86, 66, 86 ve 40 ton kuru fasulye 18/10/940 
cuma gOnil Beykoz Halk Partisi binasında T!lmen Satınalma k<r.nisyonunda 
pazarlıkla sab.n alınacaktır. 

2 - iııı: teminatları sıraslle 1060, 1050, 1050 ve 800 liradır (972) 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılannızı derhal keser 

icabında günde üç karıe aluıabilir. Taklitlerden •akınınız. 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz, 
·'. ' . ,. . ' •· .; 

VEFA BOZASI ÇIKTI 
Üsküdar icra Memurluğundan : 
İstanbul lL'llanının 295 sicil nı.ınıarasında ikayıtlı 3700 Ura kı:y

meti muhammineli Asya vapurun un açik arttıııma ıle satılmasına 
karar verilmiştir. 

Vaziyeti: . . 
Gemi balen Paşabahçe limanı karŞ06ında sahile takrıben 5() 

metre mesafede ve prova isti.kam eti sahile hemen amut bir vaziyet.. 
te 2-2,5 kulaç suda ka'rı deryaya o t'uııınu.ş ve iskele tarafı ana gü~ 
verte yalı kütüğü baştan kıça kadar sathı bahre temas ederek gernı 
iskele tarafına yatmıştır. Gemi içi deniz seviyesine kadar su ile dol
muş bir halde yarım batik bir vaziyettedir. Geminin iki direği, iki 
bu:ınbası, istiralyalardan bir kısmı ile çarmıkları, bacası, iki hava 
makinesi, mataforalariyle iki çıplak filika, noksan iki vinci ve nok
san ırgadı, iki göz demiri, ve loça !arın dışarısında görülen zinciri, 
babaları yerlerinde görülmüş ise de demirbaş eşyası yoktur. Dümen 
el dolabının ağaç ıınab!azası da ııörülınJ..ştür. Gemi güvertesi çok 
mail olduğundan bu ıınahfazanın içi görülmemiştir. Makine, kazan 
dairesi lebalep su dolu olduğundan kazan ve makin.,sinin teferrua
tının ne derecede üzerinde mevcut olup olmadığ:ı hakkında hüküm 
veııınek. kabil olmamış ise de ibun larm aksamı esasiyesinin mevcut 
olmad.ığı bak.kında bir işaret ve alaJıme de destirest olamadık. 

1 _ İşbu gayri menkulün art tınna şartnamesi 15/8/940 tarihin
den itibaren 940/1326 No. ile Üsküdar Icra Dairesinin muayyen 
numarasında herkerin "Örebilmesi için acıktır. İlanda yazılı olanlar
dan başka malUınat ırtmak istiyen ler, ~bu sartnameye ve 940/1326 
ıı<ısva nı.ıanarası ile meınuriyetimize muracaat e1ıınelıdır. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 
niSbetinde pey veya ıınilli bir ban kanın teminat mektubu tevdi edi· 
lecektir. Madde: 124. 

3 - İpotek sahibi alacaklılar la diiier alakadarların gemi üzerin
deki haklarını hususile faiz ve masrafa daır olan ıddıalarını işbu 
ilan tarihinde~ itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbiteleri ile bir

likte memuriyetimize bildirıneleri icap eder. Aksi halde hakları ta
pu sicillile sabit olmadikça satu; bedelinin payl~asından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttınn aya istirak edenler arttırma şart
namesini okumu.ş ve lüzu:ınlu ma llıınat alını.ş ve bunları tamamen 
ikabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gemi 11/11/940 tarihinde pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar Üsküdar İcra memurluğun da üç defa bağırıldıktan sonra en 
çok ar .tırana ihale edilir. Ancak arttmma bedeli muhammen kıyme
tin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına ruçharu olan 

diller alac~lılar bulunup da bedel bunların bu ııayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklarının m eom.uundan fazlaya çıkmazsa en 
çok arttıranın teahhüdü bfilti kalmak üzere arttırma 15 gün daha 
temdit edilerek 26/11/940 tarihin de salı günü saat 14 ten 16 ya ka
dar Üsküdar İcra memurluğu odasında arttırma bedeli satış istiye
nin alacağına ruçlıanı ıolan diğer alacaklıların lbu gayrimenkul ile 
tEmin edilmiş alacakları mecmuu ndan fazlava çıkmak şartile en 
çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edileme:ıse ihale ya
pılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gemi kendisine ihale olu nan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı verıınezse ib ale •kararı fes:holunarak kendisin: 
den evvel en yüksek teklifte bulu nan kimse arzetmiş olduğu be
delle almağa razı olursa ona, razı olmazsa veya bulunamazsa he
men 15 gün müddetle arttı.nnaya çıkarılıp en çok arttırana ihale 
edilir. 1ki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yiiule beşten 
hesao olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmal<Sk
zın ro.emuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde: 133. 

7 - Alıcı artımına bedeli bar icinde olarak yaln12 tescil harcını 
ihale karar pullarını vermiye me oburdur. 

Tellaliye resminden mütevellit Belediye rüsumu alıcıya ait ol
mayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri ıınenkul yukarı
da "österilen tarihte Üsküdar İcra Memurluğu odasında işbu ilan 
ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilin olunur. 

Jandarmanın söylediltlerindeo yahıız 
istikamet kısmı doğru çıktı. Evet Çatal
cadan kalkınca İnceağıza, Kabakçaya 
varıyorsunuz, sonra Pınarcaya ulaşıyor
sunuz. Fakat bu ulaşmak asla söylencil
ii ve umuldulu ıibi kola~ olmuyor ve 

bu felAket a~a yanm saatte bitmiyor. 
Fellıket dedim. Zira seyahatimizin Ça
talcadan ilerisi cidden bir felfı.ket oldu. 

Hem de büyük fel~ketl O ne berbad yol. 
lar efendim? Hem yol derneğe nasıl aj
:um vanyor? Burada yol denilen teY, tar 
la ortasında yolcuların ayaklan, kabr
ların nallan ve talikarya arabalarının 

demir tekuleklerile açılmış izlerdir. 
Köprüler, haraptır, yıkılmıştır. Üstüne 
!istelilc kenarlarına; <buradan geçile
mez!> , cburada tehlike vardır!> diye 
bir levha koymak dahi kimsenin aklı
na ıelmemiştir. 

Nişantaşı Ömer Rilt
tü Paşa sokak No. 

(29700) 

TÜRKiYE H~: ~~.:~~~ ~~~U_M~ CEM~~,~~~;~~~,~~~~~~~~~i= ı_ı s_T A_N_ı ... uL __ ıE_LE_o_r Y_E_sı._N._DE_N __ 
H\mazeret üç içtimada bulunmyıen müstafi addedilir. 

Her ne hal Jse ... Gilç belA, bir çayırda 
ot ve sığır otlatan bir çobanın tarlfile 

Fransız Hariciye Nazın 
hasta 

Cenevr~ 10 (A.A.) - D. N. B. 
mWıabirine göre, bir kaç gün ev -
ve! hastalanan Fransız hariciye 
nazırı Baudoin büyük bir ihtima -
ma lüzum gösteren şiddetli bir ak
ciğer )ıastalığından ıınuztariptir. 

İtalyanın kara ve hava 
efı:adı zayiah 

ftalyada bir mahal, 10 (AA.) - İtal
yan orduları umumi karargahı tebliğ e
diyor: Geçen eyllll ıimall A!rl.kada ö
lenlerin miktarı, 156 dır. Yaralıların a
ded~ 389, kayıpların adedi de 13 t!lr. 
Tayyare menruplan arasında: Ölenler, 
27, yaralananlar 61, kayıplar 77 dir. Ay
ni ay içinde ve gene Şimall Afrikada 
yerli kıtaabn zayiatı 2og, ölil il• 207 
yaralıdan ibarettir. 

Ekrem RO,t!l Ak!Smer Emekli Subay Türk 

19 Villa Bulay 

Madde 5 - Cemiyete aza olabHmek igln kanun! evsafı haiz olm~k ve Cemi~ 
yet azasından iki zat tarafından takdim edilmek ve ldare Heyetı 
tarafından kabulüne karar veriJmek ve bu karar Umumi Heyetçe 
tasdik edilmek lAzımdır. 

Madde 8- Cemiyete ajdatını vermiyenler, Cemiyetin gayesine muhahl ha· 
reket edenler ve üç lçtima.:ı gelmiyenler İdare Heyeti kararile Ce
miyetten çıkarılırlar. Bu kara!"ın Umumi Heyet tarafından tasdikı 
&arttır. 

Madde 7 - CemJyetin lüzum ıörillen yerlerde usulüne tevfikan şubesi açıla
bilmesi için İdare Heyeti tarafından karar verilmek lfızımdır. Şu· 
b('ler o yerde bulunan en ez 3 aza tarafından tesis edilir. 

Madde 8 - Her aza 3-7 azadan mlit.şekkil bir İdare Heyeti tarafından ıdart 
olunur. İdare Heyeti ~bede kayıtlı azanın Umum1 Heyet halinde 
içtimaiyle seçilir. Müddeti ıki senedir. Her sene yarısı değişir. 

Şubelerin salAhiyetleri ktndi hudutları dahilinde Cemiyetin ıa· 
yesini tahakkuk ettirmete çalışmaktır. 

Madde 9- Umum! Heyet Cemiyet merkezine kayıUı ız.alarla her şubeden se
çilecek iki murabhasın yarısından bir. ziyadesinin içti:maiyJe t,e. 

eekkill eder. 
Umum! Heyet, her senenin kAnunuevve.linde, İdare Heyeti taralın
dan bir hafta evvel gazete j);lnile ve her azaya ve ıubelere eön
derilccek: davetiyelerle içtimaa çağırılır. Kanunen, muayyen haller 
de gene bu şekilde fevkalide olarak da Umutnt Heyet toplanır. 

Madde 10 - Umumi Heyet; aleni rey1e seçilecek bir zatın reisliğinde içtima 
eder. 
cemiyetin bir senelik faaliyet raporunu ve hesap1arını tetkik eder. 
Gelecek sene içinde ya1:ulması lüzumlu olan şeyleri karar altına 
alır. Müddeti biten İdare Heyeti azalarının yerlerine yenilerini 
seçer. 
Umum.1 Heyet lrararlanndan icap eden azalara ve subelere hususi 
tezkerelerle ve lilzumu baHnd başkalarma gazete ilfınlarile bildi
rilir. 

Madde 11- CemlJ'et Merkezinin on iki kişiden mOteşekkll ve Umumi Heyet 
tarafından hafi reyle seçilen bir idare heyeti var<lır. İdare He. 
yetinin müddeti iki senedfr. Her sene azasının yarısı yeniden inA 
tihap olunur. Müddeti biten azanın yeniden intihapları caizdir. 

Madde 12 - İdare Heyeti Umumi Heyetin içtimaları ara~ındaki miiddet zarfın
da Cemiyeti idare eder. Ceıni,yetin memur ve mü!;tahdemlerin1D 

Madde 13 - İdare Heyeti kendi azası arasından bir reis, bir reis vekili, bir 
umumt katip, bir de veznedar intihap eder. Cemiyeti mahkemeler

de ve daire}erde temsil etmek reise, bulımmadığı halde reis ve
kiline aittir. Cemiyetin her türlü evrakı ve akdedilecek mukave
lenameleri reis, yahut reis vkili ile birlikte Umumt :kAtip tarafın
dan imza edilir. 

Madde 14 - Cemiyete kayıtlı her aza senede en az bir lira aidat vermek
le mükelleftir. Aidat veznedarın imzasını, Cemiyt!tin mUhrünü ha
vi dip koçanli makbuzlarla tahsil olunur. 

Medde 15 - Cemiyetin hesaplan, her sene Umumi Heyet tarafından secilecek 
iki daimi mü!ettiş tarafındiı.n tetkik ve murakabe edilir. Müfettl§-
1er sene sonunda tanz.im edecekleri raporlarını Umumt Heyete veA 
rjrler. Umumi Heyet müfettiş raporlarını okuduktan eonra inU
Jıap ede<:eği üç kişilik bir beyete havale eder. Bu ilç kişilik mu
vakkat heyet, mutettiı; raporlarını ve Cemiyetin hesaplarını tel· 
kik ederek mülaleasını. bh raporla Umumi Heyete bildirir. 
MOfettiıler fahri olarak çalışırlar. 

Madde 18 - Cemlyetin ana nlzamnam•sinin !adili Umumi Heyete aittir. Yalıwı 
bu değişme, ancak İdare Heyeti tarafından teklif edilebillnlr. 

Madde 17 - Cemiyetin feshi halinde mallan ayni ıayeyl takip <ıden bir cemi· 
yete devrolunacaktır. 

Madde 18- Cemiyetin bir dahill nlzamnames1 olacaktır. Dahill nJzamnam.enin 
tasdik ve tadili Umumi Heyete aittir. 

Madde 19 - Cemiyetin aııağıda yazılı de!terlerl olacclctır: 
A) Aza defteri: Cemiyete ılrenlerin, hüviyetleri, Cemiyete girim 

tarihleri, aylık veya yıllık para taahhütleri bu deftere yazılır 
B) Karar defteri: İdare Heyetin.in kararları, tarih v~ numara sıra

sile bu deftere yazılır, altı, azaların imzalarile tasdik olunur. 
C) Gelen ve giden evrak defterleri: Gelen ve gönderilen evrak, tarllı 

ve numara sırasile bu deftere kayıt v~ gelen evrakın asıllan 

ve gönderilen evrakın milsvedde1eri bu tarih ve numaralar al
tında dosyalarında hıbolunur. 

D) Varidat ve sarfiyat dellerlerl: Cemiyet namına alınan b!itilıı 
paraların alındıklan ve sarfolunan paraların da verildikleri yer ... 
ler sarih olarak bu defterlerde gösterilir. Cem.lyetıer varidatı ... 
nı dip koçanlı ve müselsel numaralı makbuz mukabilinde alır-

! 
]ar ve masraflarını mil~t evrakı saklarlar. 

E) Bilônço ve hesabı kat'lı 
Madde 20- Cemiyetin ayni gaye takip eden diğer eemlyetlttle birlik tesis et

me ı.alihiyeU vardır. 

Taksim _ Sıraservller yolunun beton asfalta tahvili dolayısile Taksim - Sı
raserviler yolunun Meselik: sokağı başından Finızala camHne kadar olan kıs
mı yeniden yapılacak kanalizasyon in~atı için 14 teşrinievvel 940 tarihinden 

itibaren bililmum vesaiti nakliyeye kapalı olduğu i!An olunur. (9741) 

lstanbsl Sıhhi Müesseseler 
Komisyonu Riyasetinden : 

Arttırma ve Eksiltme 

Leyli Tıp Talebe Yurdu lçin Uzun olan 1000 çift terlik açılı: eksiltmeye k<>. 
nulmuşlur. 

Eksiltme 26/10/940 cumartesi günQ saat il de Cağaloğlunda Sıhhat ve İç-
tim.at Muavenet .Müdürlüiü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

"Muhammen fiat beher terlik için 175 kuruştur. 
Muvakkat teminat 132 liradır. 
İstekliler. prtname ve nümunesinl ber gün komisyonda cörebilirler. 
İstekliler 1940 yılı Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı ve-

ıılkalar ve bu ile yeter muvakkat teminat matbwı veya banka mektubu ile 
birlikte beW ııOıı ve saatte Iı:oııı.isyona Celmelerl. (9740) 

Beykoz TUmen Satınılmı Komisyınundan : 
1 - Kapalı zartla yapılan eksiltmesine istekli çıkınadılından muhtelif ma• 

hallere teslim edilmek üzere 73500, 7~00, 73500 ve 42000 kilo patates 18/10/ 
940 cuma günil saat 11 de Beykoz Halk Partisi binasında Tümen Satınalma 
Komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İlk t.eminntları sıra.sile 700, 700, 700 w 375 liradır. (9712) 

Beykoz Tuman Satınalma Komisyonundan: 
1 - 200 ton arpa ile muhtelif mahallere teslim edilmek Ozere 200, 100, 

50, 50, 50 fer ton kuru ot ve 200, 200, 100, 100, 100 zer ton saman 17 /10/940 
per~embe günü saat 10 da Beykozda Halk Partisi binasında Tümen Satınalına 
Komisyonunda ayn ayn pazarlıkla satın lınacaktır. 

2 - İlk teminatları arpa için 1350 lira ve oUarın beher 

Hra ve samanlann beher 100 tonu için 450 liradır. 
S - Ot ve aamanlar döküm halinde de verilebllir. 

100 U>nu için 525 

(9711) 

İMTİYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İiZET 
BASILDl!>I YER: SON TELGRAF Bı\SIMEVİ 


