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AHMETEMİN YALMAN 

Köy Enstitü~ü Adı Altında Sel Gibi Ortalığı Tutan 

Yeni Hareket, Şu Üç İstidadı Belirtti: 

1 - Köyü memleketin can damarına bağlamak 
2 - Maarifi, canlı alaka ve ihtiya~ esasına oturtmak 

ili 
3 - Köhne usullere arka çevirince Türkün neler yapabileceğini filen göstermek 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
O çinı dolu ••• Size çok söy)İye• 

baş{'cklerim var. Fakat nereden 
Du 'Yayl?n} Nasıl anlatayım} 
de ~duldarımın yüzde birini ifa- plan dü§ündü: 
Yıı c~chilscm ke!ldimi mesut ea· 1 - Köyü umumi hayatın içi· 

cagını. ne almak. 
tıılıkkönce bir nokta üzerinde 2 - Ölü, ezberleme bilgi huf· 
rrıccı duracağım. Gazetelerde resini bir tarafa atarak köy ço· 
\'ı rnlekct iııleri hakkında iki ne· cuğunu öyle bir bilgi ile techiz 
Bit~azıy~ tesadüf etmek adettir: etmek ki buna kendisi alaka duy· 
teke e.nbıre coşarak yeni bir ha· sun, işine yarasın, köydeki zeka 
l>oh t1 basma kalıp tabirlerle hazinelerini umumi hayat için 
}'ctt~~hlamak, yahut gucumuz istifade edilebilir bir hale koysun. 
"c •gı zaman Belediye işlerinin 3 - Kurulu usullerin kayıtla· d/a CÖzi.ımüze kestirebildiğimiz rını yıkmak, bu yeni i,leri ba~-
kırr }lazı işlerin üzerine bütün rabilecek hareketli adamları sec;· 
to Vvctle yüklenerek ccladetimm mek. kendilerine emniyet etmek, 

acrz:nek... sonra önlerinde geniş ve engel· 
~iil u ıkisinin arasında hakiki öl- siz bir çalışma sahuı açmak .. · 
ıtd:ı/ayboluyor. Kari de gaze· Bu planı Maarif Vekili iken 
da 1 nıeth veya zemmin ne ka· Saffet Arıkan büyük bir cüret 
to nna inanacağını bazan bilcmİ· ve kanaatle benimsedi ve bütün 

r. menfi itirazlara rağmen yürüttü. 
Sizi t · d · k' w d H Aı· y·· l d b b .. tn) cmın e erım ·ı aşagı a asan ı uce e unun u· 

rtıiibta~ğım şeylerde en küçük tün Maarif sistemimiz ic;in aça· 
•ıı alaga ıbulunmak şöyle dur- bileceği yeni ufukları iyice kav· 
"crıclı açılan yeni çığırın manasını radı ve i~e bütün kuvvetile sarı i-
lle C/nmİyetini hakkile ifadede ölü bir takım hareketler karı§a· 1 dı. Hükumet ve Meclis de yeni 

ız <luyUyorum. rak yaptıgv ım didinme! e. ven·. imkanları sezdi ve köy enstitü-
Arif' ed · " ·· erın l · bb'' ·· ·· b' k d rı" ty e, yeni köy cnstıtusu· mini tam manasile sıfır sayıyo· erı teşe usun~, ır ta ım .ar 

Ou etraflı bir tetkikten geçirdim. rum. Ben kendiıtii 'ş sahasında kanunların bogucu çerçevesın· 
h tada; köye nur, hareket, sanat, keşfettim. (Maden aırama idare· den ku.rtarmakta tereddüt gÖs· 
,:tckct getirmek iç.in ameli bir si) diye bir (insan arama idaresi) termedı. 
Rtıtctte techiz edilen yüzlerce ol· kurulursa hiçbir şey yapamaz. Netice ne oldu, bilir misinizi 
v rı eğitmen, yüzlerce atılgan Çünkü hareket adamı, kendisini Köy ilk defa olarak bir takım a: ~C~j köy yavrusu gördüm. ancak hareket fırsatını bulduğu İnce ince damarlarla memleketin 
tıı nlarJa konu§tum. Memleketin zaman belli edebilir. İtiraf edi- ı can damarına bağlanıyor. Bakir, 
lt esaslı davası olan köy dava- yorum: On altı sene devletin verimli köy zekaları sevgi ve iti
}'~n bir takım ameli safhalnrile maaşını aldım. fakat bu yurt için na ile işleniyor ve memlekete mal 

andan kar§ılll§tım. bir çubuk dikemedim.:. ediliyor. 
iı Unları ıize sıraaile anlataca· Sonra ne oldu? . ilk tedrisat Hepsinden üstün olarak da fU 
thrn. Hc.r 'bir safhanm ayn biı Umum Mudüru Jşmail Hakkı tecrübe fiılım yapılmıft)r: BiT ta
~ Ctntniyeti olduğunu, esaslı bir Tonguc adında yaman bir adam raftan herfeyi JCiğıt üstünde yüz
rı.~raya dokunduğunu görcceksi- çıktı. Biribirine dünyalar kadar de yüz iyi yapmak iddiasilc, di
r'ız. Fakat bnnn duyduğum de· uzak iki nevi gidiş anısındaki far· ğer taraftan belki de bir tarafta 
dllı~ heyecanı veren sebep bunlar kı iyice kavradı. Görenek ve tak· bozuk iş yapılır endi§esile konu· 

egildir. lit şeklinde bizi sürükliyen tama· lan sıkı sıkı vasilik kayıtları, müf· 
'Tu Ben Arifiyede; yepyeni bir mile ölü bir hayatla, fiilen ya,ıyan redatlı programlar, ucu bucağı 
k rk. aleminin ana çizgilerini ihtiyaçları ve başanlması lazım- bilinmez ölü ,mali usuller ortadan 
&İ:d! gözlerimle gördüm. Bu gelen canlı işleri hedef tutan bir 

1 

kalkar kalkmaz ne oldu, bilir 
•a tnı kurabilecek kudret ve ce· varlık... misiniz? Türk enerjileri sel gibi 
d;cttc insanlar gördüm. Tahsisat İsmail Hakkı. üç cepheli bir (Devamı: Sa. 4, Sü. IS te) 

cd·i çırpmmıyan, celimize teslim , 
trı 1 

en müessese devlete yük ol· r ~ 
Ilı a~alı, kendi kendini geçindir- '11! 
ime ı) iddiasile işe sarılan, ruhu 1 
aa~ Ve şevk dolu adamlara te· 
Çal uf ettim. Öyle adamlar ki ./ 
fa ['tn.ıya doyamıyorlar, daha 1 
tıi'l. a ı.~ görmek içi_!! adeta gece· 
tı i .gundüzün uzamasını, ruhla
~ btıyor. Bir adaya kapanını§ 
atİ cnaonlar gibi muhitle, tabi· 
~o cj Vasıta noksanlari\e çarpışı· qff ar Ve giriştikleri her işten mu· 

er çıkıyorlar. 
bi ~rtıerikanın, lngilterenin t•· 
h,~t1ın elinden vahşi kıtalar alan, 
""ar · · ~e . ı mamureye çevıren, yenı 

k tıı çığırlar açmak kudretini 
h Cnd.indc gören insanlarına çok 
h~Zıycn bu hareketli insanlar 
y t ı.:nbire nereden peyda oldu? hb'38 bunlara yol gösteren bir 

ancı mı var? 
ö ~a~ır, bu insanlar içimizde idi. 
~al crınc geçen hiçbir yabancı da 
lıı ·. ~ akat bugüne kadar kuru
.,. Rtdııin vasilik §eklindeki usul 
t~ Ctnirleri arasında hapsolmuş· 
rat'r. Bütün enerjileri, bütün ya· 
rtıa.ltıa kabiliyetleri, bütün çalı~
let' §evkJeri boğuluyordu. Kendı
kalndcki meziyet ve kuvveti ba§• 
kCf~tı IÖyle dursun kendileri de 

lngihere üzerine yapılan bir bava akını 

f\ etnıcmişlerdi. 

Dün Hava 
Faaliyeti 
Az Oldu 

İki Günde 21 

ben astamonu enstitüsünü, Ro· 
ti) 'J:.na mahsus çalııma usulle· 
le; ıç Yolcum var eden bir Sü· 
l'ılornıı!! Edip Balkır var. Kasta
•ın·tıuda neler yaptığının hikaye
•d.1) (Yeni hızla köye doğru) T D •• ·· "ld •• 
tnııt Yazdığı bir kitapta anlat· l aygare UŞUrU U 

1 İngiİteren in 
B~şlıca 

Harp Gayesi 

Çörçil Bunu Şu 
Cümle İle izah Etti: 

ll'l:kır. Bu kitapta tabiati fethet

~cn kudretini kendinde bulan Hasar ve Zayiat Az Beka Mtlcadelesl 
l\d ı tıp Ti.ırk hareket adamının 
butt Yapabileceğinin hikayesin' 

tc.aksınız. 
tarn§tc bu Süleyman Edip, Kas· 
A.titnu iıini baıardıktan sonra 
ll\c 1Yc köy enstitüsünü kunnıya 
ll'l:Ut edilmiştir. Orada inanıl
llıu ~eyler yapmıştır. Halbuki 
tı •Uırn, müfettiş sıfatile on al
~i~neyi dolduran maarif hayatı 
h11l' i Süleyman Ebidin yurt için 
ka/r.ı meziyetleri kimsenin dik
E:Q·ırıı celbetmemiştir. Süleyman 
D;.~P kendisi de ayni fikirdedir. 

".l'Of ki· 
«() • 

tl• l' f altı senelik hayatım be· 
~ 11'1ustur. Maarif mesleğinde 

Londra, 16 (.A.A.) - Hava 
ve dahili emniyet nezaretlerinin 
tebliği: 

Bu ana kadar alınan raporlar, 
bugün İngiltere üzerinde herhan
gi bir hava faaliyeti vukua gel
memiş olduğunu göstermektedir. 
Yalnız lskoçyada sahilde bir şeh· 
re ve cenubu garbi mıntakasında 
bir noktaya bombalar atıldığı 
bildirilmektedir. Hasar ve tele
fat yoktur. 

Bu sabah, sahil muhafaza ser· 
visine mensup bir avcı tayyaresi, 
bir düşman deniz tayyaresini dü· 

(f.e\'aıw: Sa. 4. Sil. 5 te) 

Londra, 16 (A.A.) - Reuter 
bildiriyor: 

Dün, Av'am kamarasında bir 
suale cevap veren B. Çorc;il de
miştir ki: 

«Bundan evvel, harp gayeleri· 
miz hakkında gayet itina ile umu. 
mi beyanatta bulunmuştuk. Bun· 
lcırın haricind~ resmi beyanatta 
bulunmak zamanı geldiğini zan· 
netmiyorum •.• > 

Ayni mesele hakkındaki diğer 
bir suale B. Çorc;il §U cevabı ver
miştir: 

cıBu harpte b~im, sırf statü. 
(Devamı: S. ı. Sü. S te) 

Nakil 

Hakim ve Müddeiumumiler Ara
sında Yapılan Nakil ve Tayinlerin 

Listesi Dördüncü Sayfada 

Vasltaları Mecburi 
Çalışmıga Tô.bi Tutulacak 

AMERİKAI 
Harbe 

Hazırlanıyor 

Harice Gidecek 
Mühimmat ve Silah 

lara El Konacak 

16 Milyon Erkek, 
Asker Kaydedilecek 
Vaşington, 16 (A.A.) 

Roosevelt, harbiye nazırı Stim· 
son ile bahriye nazırı Knoxa teb· 
ligatta bulunarak, satılmış olup ı 
henüz harice çıkarılmamış bulu
nan mühimmata milli müdafaa I 
için el konulmasını tetkik etme-
lerini istemiştir. 1 

Bu kararla alakadar olan si- I 
pari~ler meyanında lsveç' e sa· 
hlmış olup henüz Nevyorkta bu
lunan 1 00 tayyare ile, Siam 
hükfunetine ait olup Filipin ada· 
larındaki Manille· de bulunan 1 O 
tayyare mevcut bulunmaktadır. j 
21 - 36 Y•tındakilerin kaydına 

b&§landı 
Nevyork, 16 {A.A.) - Ame· 

rikada 21 ila 36 yaşındaki 16 
milyon 500 bin erkeğin kaydına 

(De\"amı: ısa. 4, Su. S te) 

Kızıl orduya 
Yenibirinzıbat 

Konuldu 
Sovyetler Birliği 

Kapitalist Alemle 

Çevrelenmiş 

Ordu tensik edilecek 

Yazan: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 
12 Blrlnclteşrln saat 2 den &on· 

ra Slcllyanın 80 mll cenuba şarki· 
sinde yani tam Sicilya - Blngazl 
yolu üıerinde Ajn.x kruvn:ıörü'nün 
ltaı:)'a torplto flloslle giriştiği de
niz muhareheSlnln haklkt manza.. 
raııı l ngf1fz amlralliğlnin yeni neş
redilen mufa.'isal resmi tebliği De 
meydana çıknu bulunmaktadır. 

Ba deniz muharebesinin cere
yan ettiği günün gecesinde 12 a
dalardan Leros adasının petrol de
poları tn~llz donanma tayyarele
ri tarafmclan ,·c Sldl-Barani'de 
toplanmııt. kun·etl de İngiliz deniz 
,.e hava ku,.,..etlerinln işbirliği Ue 
bombardıman edllmlştır. 18 hl· 
rlnr.lteşrtn gUnli Akdenlzdeki ln· 
glltz donanmasına İtalyan tayya
releri hücum ederken o gilnliıı ak· 
şamı Bardlya. ,.e Bud'dakl askeri 
kampın ,·e lS/14 gecesi de Glnga
zl rıhtım ,.e dalgakıranı ve demir 
yolları lnglllz hn,.ıı hiicumlarma 
maruz kalmakta idiler. 
Ayın 12 inden 14 Uıı kadar ce

reyan eden \'e çok t,iızel tertip ,.-e 
idare ulunan bu hir ı;erl deniz ,.e 
havo hlicumlarının gayesi l\lı ır 

eferi hazırlıklnrını bozmıık ,.'e 

gUçleştlr;nek olacaktır. 

(OC\'amı: Sa. 4, SU. ı de) 

Canlı ve Cansız Muharrik Kuvvetlerle Nakil 
Vasıtalarına Ücretli Çalışma Mecburiyeti 

Konulması Vekiller Heyetince Kararlaştırıldı 

Çalışma Ücretleri Nafıa Vekaletince Tayin Edilecek 
Ank.ara, 16 (Telefonla) - ı killer Heyetince kararlaştırılmış· ~ uğratmıyacak şekilde toplıyaca

Koordınaşyon heyetinin teklifi Ü· tır. ğı nakil vasıtalarını Nafia Vekıi· 
zenne ,,aııa Vekaletinin yol, köp- Kararnameye nazaran, çalış· lctinin emrine tahsis olunmak 
rü, meydan, j"'kele inşaatına na· mıya mecbur kılınan nakil vaııı· üzere iş yerlerine sevkedecekler· 
kil vasıtası temini için milli ko- talarının ücretleri Nafia Vekale· ı dir. 
runma kanununa istinaden canlı tincc tayın olunacaktır. Nakıl vasıtaları, bulundukları 
veya cansız muharrik kuvvetler- Nafia Vekaleti mecburi çalış· hald .. t ·1 · l · 
le müteharrik ve İnşaata lüzumlu mıya tiı.bi kılacağı nakil vasıta· ~a . en g~s. ~rı en ış yer e~ınf/ 
malzeme ve eD'ayı taşunıya elve· !arının nevilerini vilayetlere bil- gıdehılmelen ıçın yolda geçıre· 
riıli bilumum vesaite ücretli ça- dirccek ve vilayetler de mahallin cckleri zaman zarfında da ücret 
lışma mecburiyeti konması Ve- zirai ve iktısadi hayatını sekteye alacaklardır. 

\ 
l 

Evvelki gün Türk Hava Kurumu mektebinde havacııanmızın stajlannı lf.'ti9"ıeleri munaııcuctııe 
yapılan törenden intıbalar: Tayyare mektebinde tecrübe uçuflan yapan tayyarelerimiz ve Bayan 

pilotlarımızdan bir kaçı 

(VATAN ) KUPASI 
15 Sene Evvel S ahipsiz Kalan K upa İçin 

Fen erle - G. Sarayı Karşılaşmıya Davet Ediyoruz 
Vatan, bundan on beş yıl ev- ı çı derhal aynamıya hazır olduk

vel. F enerbahçe ile Galatasaray lannı göstermekt~ir. 
arasındaki arkadaşça rekabetin Galatasaraylıların da bu mü
en -hararetli devrelerinde bu iki ea:bakayı yapmakta biran bile te· 

roddüt eıtmiyeceklerinden emın 
ıbulunmaktayız. 

Bu iki güzide kulübümüzün 
ikati cevnplannı bekliyoruz. 

kulübümüzü kar§ılaftırımak üzere =========================== 
ortaya bir kupa koymu§tu. Bu 
maç büyük bir alaka uyandırdı. 
Fakat iki taraf berabere kaldık· 
ları için cVatan kupası> o rtada 
sahipsiz kalmıştır. Sahibi belli 
olmıyan Vatan kupaeı, bugün 
Galatasaray kulübümüzün müze· 
sinde bulunmaktadır. 

Gazetemiz, ıpor sahasında bir 
hareket yapmak düşüncesile ve 
bu kupanın hakiki sahibini mey• 
dana çıkarmak için iki güzide 
kulübümüzü ka~ılqmıya davet 
etmektedir. 

Li.k maçlannın en hararetli 
deVTcainde bir Galatuaray t F e
nerbahçe karıılatmaeını hazırla· 
mak spor meraklıları arasında 
hiç fiiphe yok ki alaka uyandır&• 
caktır. 

Bu maçın en yakın bir zaman· 
da oynanabilmesi için Fenerbah· 
çe kulübü idarecilerine müracaat 
ettik. Salahiyet sahibi bir idare· 
ci bu teşebbüsü memnuniyetle 
kar,ılıyarak bize ıunlan söyledi: 

- Bundan on beş sene evvel 
Vatan kupası için karşılaştık. Ye· 
nişemedik, kupa bugün Calatasa· 
ray müzesinde emaneten dur
maktadır. Oynıyalım da hakiki 
sahibi meydana çıksın. Bu en 
doğru hareket olur. En yakın bir 
tarihte mesela Cümhuriyet bay· 
ramında bu maçın yapılmaaında 
hiçbir mahzur yoktur. 

F enerbahçe idarecisinin yuka· 
rıdaki sözleri, bu tC§cbbüeü mem• Bomanya benzinlerinin iiatiine oturd&Jktan sonra: 
nun:iyetlc kar~ladıklanru ve ma· - Acaba bu kadar benzin elbiaemi temWemiye kafi plecek mit 
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Kömür Nakliye 
Tarif esi Hazırlandı 
Bügükdere; Zonguldağa Gidecek 
Vapurların Nöbet Yeri Olacaktır 
.~'ladc~ kömürl~rin~q n8:~li için ı de 20 ~azlasile naklolunacaktı_r. 

Munakalat Vekaletı musteşarı Bu fıyatlara eigorta ve pılot 
Naki Kstemin rtyaseti altında ücretleri dahil değildir ve fiyat· 
oplanan .komisyon 15 nisan lar yalnız bir iskeleye boşaltıl-
194 I tarihine kadar memleketi- mak üzere muteber olacaktır. 

Siyah Satenler 
Pahalılaştı 

Yerli Kumaştan 

100 Kuruş Yazılı 
Gümüş Liralar 

k ll B~şka J'jit. Halk Arasında Geçecek. Maliye Teşek· 

Adliyeye Küfe içinde 
Bir Kadın Geldi 

135/ikİhtiyar Mevkuf 
Kızını Görmek 

Müsaadesi İstedi 

SöVASi 
DCMAL 

T ass Ajansının 
Mühim Tekzibi 

Yazan: M. H. ZAL 

(R omanyanın iııgali ve bu: 
'Tliz dahilindeki navlon fiyatları- Zonguldak havzasından kö
nı tesbit etmİ§tir. Bu tarifeye gÖ· mür nakledecek gemilerin nöbet 
re: bekleme yeri Bilyükdere olarak 

1 • lstanbul 250, 2 - Bandır- tesbit edilmiştir. 

ul anı ması s enıyor külleri, Bankalar Tedavüle Arzetmiyecek 
lk okul talebeleri ile orta 

okullardaki kız talebelere mec
buri olarak yaptırılmakta olan 
siyah gömlekler yüzünden piya
samızda siyah saten azalmış ve 
mevcudun da fiyatı arttırılmıştır. 
Dün, birçok talebe velileri mah
mutpaşa ve Kapalıçarşıda siyah 
saten aramışlar ve bir metre si
yah saten iç.in yüz elli kuruş ver
mek mecburiyetinde kalmı§lar· 
dır. 

Üzerinde yüz kuruş yazılı bu- Mal\imatına müracaat ettiği-
luna_n gümüş liralar tedavülden miz Vilayet Defterdarlık mua· 
kaldırılmak üzeredir. Bazı mües- vinliği de, bu yüz kuruşlukların 
sesclerin bu liraları §imdiden ka- filhakika tedavül mevkiinden kal
bul etmemekte olduğuna dair dmlmalarının mukarrer bulun· 
şayialar halkta ve bilhasaa bir duğunu, fakat, bunun Maliye te· 
kısım tüccar ve esnaf arasında gekkülleri ve bankalar tarafından 
bu paraların artık geçmiyecegı alınıp toplanacak par.aların bir 
hakkında bir zehap uyandırmış- daha tedavüle arzedilmemek 
hr. üzere Darphaneye yollanmaları 

Dün öğleden sonra Adliye bi
nasının alt ve üst katındakiler 
ko§a ko11a Müddeiumumilik ka· 
tına çıkıyor ve iniyorlardı. Onla
rı buraya çeken bir haber dudak· 
tan dudağa fısılda~ıyordu: 

- Kafesle bir Orangotan ge- ı 
tinniıler •.• 

Filhakika genç bir hamal sır· 
tında bir küfe ile Mliddeiumu
milik koridorunda duruyordu. 
Küfenin içinden uzanan ba§ın iki 
mavi gözleri vardı. Bu bir may
mun qeğil.. yaılı bir kadındı. 
Diyar bakılı Bayan Haeene ••• 
Haaene 135 yaşındadır. Canlı 
bir kadit haline ııelmiıtir. Varlı
ğının en kudretli tarafı gözleri 
idi. Etrafını saran kalabalıia: 

nun sebepleri hakkında. 
Sovyctlere iptidadan haber ve· 
rilmemİ§. Tas ajansının bun• 
dair neşrettiği tekzip, günün en 
mühim hadisesi sayılabilir. Bu 
tekzip, bütün vaziyeti ıirnııek 
gibi aydınlatmakta ve mihverle 
Sovyetler arasında bilhas~ 
Karadeniz ve Balkanlar rnese· 
leleri hakkında hüküm s{iren 
görüş ve menfaat ayrılığını pek 
canlı b ir tarzda ifade etmekte• 
dir. 

rna, Tekirdağ, Çanakkale, Er· Sefer evrakını tanzim eden ge· 
dek 275, 3 • Mudanya, İzmit, miler, Büyükdereye rnuvasalat
Derince, Gölçük. Gemlik 265, larına göre nöbet alabilecekler-
4 - Ayvalık, İzmir 295, 5 • Ka- dir. 
raburun 280, 6 • Fethiye, Mar- Nöbeti gelen gemiler kömür 
'llaris 350, 7 • Samsun, Trabzon, tahmili için Zonguldaktan iste
Antalya 300, 8 - Hopa, Mersin nildiğinde derhal hareket etmiye 
325, 9 • Jskendenın 355. mecbur tutulacaklardır. Bu liraların Tramvay idaresi ıuretile ve tedricen yapılacağını 

biletçileri tarafından alınmamak· bildirmiştir. O zamana kadar 
ta olduğu da söylenmektedir. halk arasında eskisi ıı)bi tedavül 

iktısat ve Münakalat Vekalet
Bu azami had 150 tondan kü- lerincc hazırlanan talimatname-

T alobe velilerinden bazıları 
piyasada milli fabrikalarımız: 
mamulatından muhtelif renkler 
ve ucuz fiyatlarda birçok bez 
kuma§lar bulunduğu halde, tale
be gömleklerinin bu ecnebi ma· 
mulfıtı aiyah aatenlerle yaptırıl
masındaki ısrardan şikayet et
mektedirler. 

- Bu lstanbullular da ne tu· 
haf insanlar 1.. Hiç inıan görme· 
miş gibi bakıyorlar .• diyordu. 

çuk gemilere §Bmil değildir. nin tatbiki alakadarlara bildiril- Tramvay idaresi umum müdü- edeceğinden, ortada telaı ve en· 
rü, bu~ların kabul edilmemesi dişeyi mucip bir sebep olmadığı 
İçin alakadarlara bir emir veril- da ilave edilmiştir. 

Kok kömürü bu fiyatların yüz· miştir. 

Cümhuriyet Bayramı 
Programı Hazırlandı 

CUmhuriyet bayramında yapılacak 
merasime nit program vil!yetçe ha· 
zırlanmı~. Programın tatbikat işi 
ıle belediye yazı işleri mUdllrll meş
~ı olacaktır. Esaslar Uzcrindeki tet
-cikat bitirilmiştir. TakSimdc su iş -
le>rl idaresince bayram için inşaata 

'b~lannuştır. ----o----
Otobüs Ücretleri 

indirilecek 
Şehrin muhtellt semUcrtne işlemek 

te olan otobUalere ait tarife daimi en 
cUmen tarabndan tetkik edilmekte 
dlr. Tetkikat neticesinde ficretlerin 
tenzil edileceği söylenmektedir. 

lzmirde Sayım işleri 
lzmlr, 16 (A.A.) - Vali Fuat 

Tukaal, dUn, Alsancak ıstadyomunda 
tzmlr sayım ve kontrol memurlan • 
nm hepsinin hazır bulundukları bir 
toplantıda 1ayım l9lerlnln muvaf!akı 
yetıe başarılması iı;in bu memurların 
yapmakla mükellef olduklan vazife
ler hakkında kendilerine izahat ver
mı,ur. 

tzınır. 16 (A.A.) - Sağır, dllillZ 
ve körler mektebi tarafmdan t~
kıl edilen orkestra yakında Halkevin
de bir konaer verecektir. Bu konae
rtn hwlatı ile orkestranın sağır, dll-
ız ve körler yurdu inşa edilmek Uzc· 

re memleket dahilinde bir turneye 
çıkmuı kararlattırılm111tır. 

lunlr. 16 (A.A.) - Şehrimizde bu· 
ıunmakta olan lııktn umum mtldUrtl 
dUn Urlaya giderek orada inşa edil· 
mekte olah g8çmen oVlerl işini tetkik 
cylem~tır. Umum mUdUr lzmtr vilA.· 
yeti dahılinde lskl'm edilen göçmenle· 
rln toprak ihtiyaçlan meselesini de 
rtkık etmektedir. --- o-- -

ladakal Pıtır 
l tanbul l\lüftillüğllndcn: 

ı~n il ı İli 

Buğdaydan 

Arpadan 
üzün1dcn 

K. K. 

23 
40 

117 

20 
34. 

100 

Son 
K. 

17 
27 
84 

Hava kuvYctlerlmizln yUksclmesi 
ı1e artması için her tUrlU yardımın 
yilpılmnsı yurt borçlarımızın en bU
yUklerinden olduğu gibi bUtUn mWet
lerın de kendi varlıklarını korumak 
u;ın durmaksızın hava kuvveUerlnl 
rttırmakta bulundukları görillmck

te olduğundan bu hususta Diyanet tı
leri reisliğinden vcrilmlf olan fetva 
mucibince sadakal !ıtır ve zck!t ile 
mUkellef olanların Türk hava kuru
muna yardımları ve bu ırureUe Ana-
urdumuza hizmette bulunmalan JU. 
umu ehemmiyetle ll!n olunur. 

TAKViM 

17 İlkteşrin 1940 
PERŞEMBE 

l'IL: 19'0 ·AY: 10 • Gt.lN: 291 
ın;ı:ut: J856 - ı lncltcşrln: 4 
HtORI: 1859 - Ramııı.an ı 16 

\' AKlT VAS~Tt EZANİ --
GUNEŞ: 6.14 12.46 
öOLE : 11.58 6.32 
tKlNDt: 15.03 9.36 
AKŞAM: 17.E7 12,00 
YATSI : 18.59 l,31 
1MSAK: 4.85 11,18 

Abone "Ocreti 

Gaybk & a.)1ık Aylık 

Yapılacak Yollar 
ihale Edildi 

Maltepe ile GümÜ§Buyu ara• 
sında bir buçuk kilometrelik yo
lun on altı bin liraya müteahhide 
ihal~i yapılmıştır. İhale edilen 
yollar meyanında Edirnekapı, 
Otakçılar, Defterdar ve Eyüp 
yolu da mevcuttur. Bu yol da 25 
bin liraya ihale edilmiştir. On 
bin lira muhammen bedeli olan 
Eyüp • Rami yolunun bir hafta
ya kadar ihalesi yapılacaktır. Bu 
~otlardan Edirnekapı ve Otakçı
lar yolundan maadası şose olarak 
i~a edilecek ve bu sonuncu yol 
parke dö§enecektir. 

8 Dilenci Yakalandı 
Emniyet Altıncı oube memur

ları, dün seyrüsefer nizamname• 
sine muhalif harekette bulunan 
22 ooförü cezalandırmışlar ve 
sokaklarda 8 dilenci yakalıyarak 
adliyeye verrni:ılerdir. 

Yurtta Yer Sarsmtıları 
Giresun, 16 (A.A.) - DUn şehrl

rntzde oldukı:a §lddctll ve iki saniye 
süren bir yer sarsıntuız olmuştur. 
Hasar yoktur. 

Ş. Karahllıar, 16 (A.A.) - DUn ka 
zamızda saat 6,30 da orta şiddette 
bir zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 

Polisle: 
Batına tahta düımüı Bc-

yoğlunda Bayram sokağında otu
ran lsmail isminde biri Mektep 
sokağından geçerken tamir edil
mekte olan bir evin üst katından 
üzerine bir tahta parçası düş
müştür. lamail başından yaralan· 
mıştır. 

Kadın kavıası - Fatih'te Kız· 
ta~ında Gazanfer medreseainde 
oturan Hatice ve kızı Sabahatle 
ayni evde oturan Melek arasında 
dedikodu yüzünden kavga çık
mıştır. Hatice ve Sabahat, Mele
ği teneke ile başından yaralamış
lardır. 

Ağaçtan diiftü - Kasımpa~
da Yumuk sokağında 22 numa
ralı evde oturan 1 O yagında Ya
şar, bahçedeki bir ağaca çıkmak
ta iken arkadaşı Ahmet ayakla
rından tutup çekmi~tir. Ya§ar 
ağaçtan dügmüı ve başından ya· 
ralanmı~tır. 

50 Bin Lira 
Kime Düşmüş ? 

Müddeiumumilik, iki günden
beri bir tayyare piyangosu bile
tinden doğan bir ıuiistimal tah
kikatile mcogul olmaktadır. Şa
bo ile Nazaret adında iki arkadaı 
mügterek bir bilet almıolar. Bilet, 
Nazarette imig. Keoidode bu bi
lete 50 bin lira çıkmı§. Nazaret 
paraları almı§, arkadaıı Şaboya 
vermcmi§tir. ~abo birçok kimse
leri şahit olarak göstermiıtir. 

Yapılan tahkikat vaziyeti ay
dınlatacaktır. 

Topkapı Yoksullarına 
. Yardım Edildi 

Topkapı fakirlere yardım yur· 
du yoksullara müteferrik yar
dımlardan baaka toplu olarak 
16 ay içinde 2082 yoksul çocuk 
muayene ve tedavi edilmia ve 
,bunlara 437 liralık gıda ve 266 
liralık da ilaç verilmiı. 35 takım 
elbise tevzi olunmuFur. 

Geçen kıa 13370 kilo kömür 
daiıtılmıatır. 

Müe11eseyi kuran Dr. Galip 
Üstün'ün ölümü yıldönümünde 
225 )"Oksu} aileye 307 liralık er
zak tevzi olunmuı. ayrıca 14 ma
halledeki yoksullara yapılan er
zak tevziatında 65 3 liralık erzak 
dağıtılmıotır. 

Önümüzdeki Cümhuriyet bay
ramında tevzi edilmek üzere 62 7 
liralık muhtelif erzak ile ıümrük 
idaresinden müesseseye teberrü 
edilen ve ayrıca da temin olunan 
giyim eşyası hazırlanmııtır. 

Oksüzlere Uzum, 
Fmdık Veriliyor 

Bundan bir müddet evvel fz· 
mir kuru meyva ihracatçıları la
tanbuldaki öksüz çocuklara ve
rilmek üzere kuru incir ve üzüm 
göndermi~lerdi. 

İatanbul ihracatçıları da lzmir
deki öksüzlere 400 kilo fındık 

ııöndertmek üzere mıntaka mü· 
dürlüiüne müracaat etmiııtir. 

Fındıklar yakında sevkedile· 
cektir. 

mediiini, fakat, piyasada aııılla- Bu liraların taklit edildiği hak
rından pek kolaylıkla tefrikleri kındaki şayianın da pek müba
mümkün olamıyacalc: surette ben· ı lağalı olduğu, taklit fiilinin öyle 
zerleri bulunduğu söylenen ve umumi bir endişe levlid edecek 
birkaç defa ele geçen bu yüz ku· bir mahiyet ve genişlikte bulun
ruşluklar yüzünden birkaç bilet· madığı anlaşılmıştır. Bu kalpa· 
çinin mutazarrır olduğuna işaret zanlığı yapanlar, yaptıkları sah
etmiıtir. Hadiseye muttali olan te liralarla birlikte tutulmuşlar ve 
idare, alakadarlara icap eden piyasaya sürülenler de kamilen 

Oranııotanı görmek için top· 
lananlar karoılannda külçe hali
ne gelmiı uırdide bir kadın bul
muılardı. 

Bayan Hasene muharririmiz:e 
buraya ııeliıinin sebebini ,öyle 
anlatmııtır: 

- Benim Meliha isminde bir 
kızım vardı. Onun yerine taı do
ğursam daha iyi olurdu. Bu kız 
geçenlerde ıeytana uymuı. Evli 
bir erkekle yakalandıiı için ha· 
pise atılmııtır. Ben kendiıini red
dettim. Teessürümden bacakla· 
rım tutmaz bir hale geldi. Dün 
bir rüya gördüm. Bir kuı ömrü 
kadar ömrüm kaldıiını biliyo· 
rum. 1 35 sene yaşadım. Artık 
yaprak dökümü mevsimidir. Be
ni toprak çağırıyor. Göuerim de 

tebligatı yapmı§tır. toplattırılmı§lır. 

Askerlerimize 
Kıs ilk Hediye 
Toplanacak 

SllAh altında bulunan askerlerimi· 
ze tevzi edilmesi takarrUr eden kış· 
lık eşyaya alt talimatname Cümhu· 
rlyet Halk Partisi vilAyet idare heye
ti tarafından hazırlanmıştır. Talimat
name kazalara ve bUtUn Halkevlerl
ne gönderilmiştir. P~k yakında, Hal
kevlerl ile kaymakamlar hediye edi
lecek olan bu eşyayı kabul vf tesel
ıume başlıyacaklıı.rdır. 

Ergani Tahvilleri 
ikramiye Keşidesi 
Ankarıt, 16 (A.A. ) - lkramiycll 

yüzde 5 faizli l 933 Ergani istikrazı 

tahvillerinin bugtln Mallyo VekAlctl, 
llcrkcz Bankası ve diğer bankalar 
mUmcssillerllc noter huzurunda yapı

lan 15 inci ikramiye k~ideslndc : 

Numara 

73628 nuınaı·a 

1:12407 > . 
34369 > 
35043 > 
36312 > 
34361 > 
843&7 > 
86260 > 

123485 > 
141018 > 

tahvile 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Ltra 

30.000 
15.000 

3.000 
3.000 
3.000 

909 
909 
909 
909 
909 

154966 > > 009 
ve ayrıca 2S9 tahvile 120 şer lira Ik· 
ramiye isabet etmiştir. 

Üsküdar Tramvaylarmm 
Tasfiyesi Neticeleniyor 
ÜskUdar tramvaylarına alt taSflye 

işi devıım etmektedir. Yalnız vakıf
lar idaresinin devlete merbut bir teş
kllAt olması haseblle nlsseslni bele
diyeye satabilmesi için bir kanuna ih 
tıyaç vardır. Hazırlanmış olan bu ka
nun al!kadar makama gönderllınlş
tlr. 

Tarabya Cinayetinin 
Mahiyeti Henüz 
Aydınlanamadı 

Geçen &ene ikincikanunun kar- seyriyor. öleceğiı:ı:ı. analık çok 
lı ve fırtınalı bir gecesinde Ta- 1 tatlı bir beladır. Olmeden ewel 
rabyedoki Mısır otelinin rıhtı- kızımı hapishanede bir daha gör
mında bir ceket, yelek ve şapka mek istedim. Müddeiumumilik
bulunmuş; biraz ileride de es· ten izin aLmıya geldim. Dizlerim 
rarlı bir otomobilin fstanbula tutmadığı için de hamal 11rtında 
doğru ilerilediği görülmüştür. Bir küfe içinde geldim. Kızıma onun 
facianın delili gibi telakki edilen 

1 

fenalığının beni ne ı~kle ıoktu
bu ewadan, ceketin cebinde de ğunu göstermek isterım. Artık 
18 lira çıkmı~tı. Polis biraz son· akıllanaın. 
ra bu elYanın Rıfkı ismnide bir ı Hasenenin iıtcdiği m~aaade 
gence ait olduğunu tesbit etmiş- l verildi. Hamal onu Tevkıfhane· 
tir. 9 aydanberi Rıfkı hala bulu- 1 ye gö türdü ve kızile ııörüıtürdü. 
namıyor; onun ölüsünü, dirisini 1 

kimse görmemiıtir. Mezbahaya Getiri 
lecek Hayvanlar 

Beslenecek 

İkinci Ağırceza m ahkemesi 
dün bu muammanın hallile meş· 
gul oldu. Şoför Halitle muavini 
Ali ölüme sebebiyet verdikleri 
için suçlu olarak mahkemede bu- Hayvan borsasında toplanan 
lunuyorlardı. Tahkikata göre, komisyon Sütlüceye getirilen ka: 
Rıfkı ile arkada~ı Fazıl hadise saplık hayvanların bealenmelerı 
akın.mı Hüriyeti Ebediye tepe-

1 
hususunda yeni bir karar vermiş· 

sinde Marinin gazinosunda saat tir. Bu karara göre, hayvanların 
on ikiye kadar içmiıler, sonra kıştan ve yağmurlardan . . koru?• 
yanlarına Agavni ve Türkan is- ması ve mezbahaya getırılenlerın 
ı:ninde iki kadını da alarak Hali- kesilinciye kadar beslenmesi hu· 
din otomobilile Tarabyada Mısır susunda tedbir alınacaktır. 
oteline ııitmiıler. Otelci bunları 
kabul etmemiş, ıoför de para is· 
temiftir. İıte ,,undan sonra bat· 
lıyan mücadelenin sonunda Rıf
kı yok olmuftur, Onun denize 
atıldıiı iddia edilmektedir. Din
lenecek ıahitler vaziyeti aydınla
tacaktır. 

Belediye Muhasebe 
)eri Teftiş Ediliyor 
Belediye muhasebe itleri mUdUrU 

Muhtar dUn latanbul dahlllndekl ba
zı tubelerin heaaplahnı tetkik ve 
muamelttmı kontrol etmlfUr. Mer • 
kez ve mWhakattakl bUtUn şubeler 

usulen tetuf edileceklerdir. 

Yaratmak ber ,eyden ISnce 
nUfuılandırnıaktır derler. 

Genit )'lll'dumuzun her köte
aınt ,eniendlrmek onan bUtUn 
:zenıtnllklerlnl uluun yUcelltln· 
de kullanmak ~tn 1ayımızı art
tırmıya muhtacız. Bunun için 
de nUtuaun sayısını •e baltn1 
çok l)i tanımak serekttr. Bu I· 
tlbarla 20 lLKTEŞBL"li PAZAR 
,unu yapılacak olan senel nü
fus ıayımının Devlet ve ulua 1· 
cin önemi çok bUytlk blr it ol· 
dutunu blrlblrlmlz:e anlatmalı-
yız. 

BAŞVEKALET 
latatlatlk Umum MüdUrlllltl 

Geldi.. Şimdi Ne Yapacağız? ----MA Vft--.... reket bile 7oktu. El yordamlle ytlrllmtye bafladı. Elektrik 
c!UjmetlDI anyordu. Etrafında portakal undıklan vardı. 
Safa ~ptı, sola rarptı, az: kalsın düşilyorda. Durdu, din
ledi. Hafif bir inilti duyar gibi olmm}tu• 

Toptan meyuı satan Melleton'un dUkk&nmda gece bu ısaat
tfl işi ne idi? Birkaç ııaat en el onu öpmüştü. Derin MıVgi· 
Hinin bUtUn bauını duymuştu. Her türlü karanlık şüpheleri 
hu buııe l~lnde tamamlle e~tl. 1'"akat 9lmdl onu bu s-tte 
sıska yUı.m adamla konufur görmekten çok n.tırap duyu· 
yordu. Arkasında güzel bir M;yaz: &'ece elblseel vardı. Demek 
ki, bir da\'etten \eya (!\lali Portakal) da dan• etmekten 
f:IIUyordu. Belki de Pırlanta Kralı Van Blond ile beraberdi. 
Kız, kendlalnden on adım ötede duruyordu. Söylediklerini 

PORTAKAL 
YAZAN 

William J. MAKiN 

CEVlREN 

Renan AE. YALMAN 

33-
l~ltnılyordu. Fnkat elindeki kllıt paJ'tUıru ııska ıurath ka r1urath adam bunu farketmlyordıı. Bu ıötge, hamal lu-
adama okuttu. onra ayatı alışkın ımıı ıt~ı uanaöre bln- yatetlle John tdl. Orada uklanıp bekllyordu. Helen'in tek-

:ft"akat, bu hafif sesi blr gıcırtı kapattı. Asanaör tekrar 
hareket.e geı;:mlştL Yukarı çıkıyordu. ÇrkmasUe td<Tar in· 
mesl hlr oldu. Etraf hlrdenblre aydınlandı. KunetU bir 
ı,ık etrafa doldu ,·e John'un gözlerini kamaştırdı. Asansö
rün ıoınde •ırıka suratlı adam ,·ardı. Hayretle ona ba· 
kıyordu. Yerde ise 11ımsık1 bağlanmı' atzı bir tıkaç Ue tı
kanmı' olarak H~len yerde yatıyordu. Yalvaran &'ÖzlerUe 
ona bakıyordu. Omuzlarındaki palto yerlere atılmıştı. De
llkanh: 

dl. TA yanından rcçmı,tı. Fakat ba ter içinde çalııpn ha· rar çıkmasını sonuna kadar bekllyecek ,.e ondan hesap 110· 

malın biraz en·eı 00> nuna .arıldığı John olduğunu nere- ra.caktı. Saklandıfı du\·ar tam ilk cesedi buldukları nokta 
den tahmin cdeblllrdl f ldl. Bir saattir burada durabilecek cesareti ancak Helen'e 

.Kız.a fazla dikkatle bakan hamala aıska t>urath ha)kırdı : olan ıte\'flılnden almı~tı. Fakat r.aınan geçiyor ve cenç kız 
- Çekti oradan, lflne bak.. hAI& söriinmliyordu. tçlne korku gtnnlye b8'1a4ı. Gözünün 
John adanuıı liz:crlne atılıp tepelememek için kendi ini önüne hep portakal andıkl&rı g~!lyordu: Tabuta benziyen 

zor zaptettı. Oradan çektldi. 8okata \•anrken Helcn'I pn- sandıklar .•. t~lerlnde eC!letler bulunan esrarlı undıklar .• Sa· 
takat sandıfı dolu olan mahzene indiren uan'XSrtın sıcırtı· kın bunlardan birisi de ... 
sınr duydu. Sıska adam da onunla ~raber lnmlttl• Biraz Bunu dü,Unmek bile ııtemı~ordu. Helen ne olmu,tu'! 
sonra adam yalnız olarak yukarı cıktı. :!'ierede idi! Artık daha fazla heklt-medJ, ne olursa olsun 

- Daha hAIA bitirmediniz mi f ha.ki kati öğrenm~I IA.ı.mıdı. 8aklandıfı karanlık köıteden 
- Son 11andıkları taşıJonız:. çıktı. Cebln\!ekl hançeri sımsıkı yakalamıştı. Odasında 

- Haydi yeter artık .• \'arına kadar it yok. Defolun ba- porU&k.ala saplanmış huldutu hançer.. Usuıeacık du,·arı 

kayın1. Haydi çahuk, diyorum, taklı> etti, dUkkAnın kapıeına kadar g~ldl:. 
Üç hamal da çıktı. Herif hlran bekledi, 110nra telefonu a- Orada duran hlr kaç eandıjt'ı siper alarak tekrar saklan-

!:Br&k bir numara ('C\itdl. ı·a,·aş ı;esle: dı. AaanıörU görüyordu. Fakat 111eka ııuratıı adamı söre-

- Relen, diye haykırdı. Etrafa yeniden bir aesslzlik çök· 
mU~ttt. AsanMSr, ta\·an hizasında dnroyordu. !ıska adam 
nereye a-ıtmlştl. Ortalarda yoktu. 

John, c~blndekl bıçakla Helen'I baflıyan Jpleıi kelll)-Or· 
du. Helen bu san s.ıçlı hamalın kim olduğunu hemen an
ladı. 

- John, siz: nılslnlz! 

- E,·et benim, fakat ahin burada ltlnlz: ne f 
Gene kız hayretle yüzüne bakarak: 
- :siz: beni buraya çağırdınız ya.. Ben de geldim, 
- Ben mi çağırdım? Anlamıyorum. Ne demek bu? 
- Nasıl anlamazsınız:! işte bana yazdığınız: kltıt? 
Elinde tuthıfu kllğıt parçasını uzattı. Şu satırlar yazılı 

idi : 

«Se\'rill Helen. Hemen Melletaon'un mafauıına cellnlz. 
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kuruş - Geldi .. Şimdi ne yapacafız'.' Diye ıordu. mlyordo. Asan,..6rUn nereden işlediğini biliyordu .. Dinledi. 
Telefonda kendisine verilen talimatı dikkatle dln.lıyordu. Karanlıkta hiçbir ııes d:ıymuyordn. Usulr.a biraz: daha yak-

Burası ilk aktam bulduğumuz cesedin oldutu yerin tam 
kartısındadır. Sizi ~ağırnUIJ olduğumdan kimseye bahaet
meylnlz. Acele bekliyorum. John.» 

Hariç memleketJer: Telefonu kapattı. Ta\lt:tda yanan kör llmbayı da söndür· ı.,tı. A1ansöre bindi. Ve kolu l~ltttl. Asans6r 1Jıcırdıya- - Bu benim yazım değil ki~. 

- Ben alzln yazınızı nereden tanıyayım 'l Bundan e,.,,.eı 

görmemiştim kL. Hemen ;'Cldim. 
8enel1k e '\ylık 3 aylık Aybk dü. Karanlıkta c1nrdu, hckledi. rak inmlye bafladı. 

Bir ant kadar zaman geçmişti. sokakta kimseler yok- l\lah~nin dlhlne nmııttı. Zifiri karanlık \'ardı. Etrdta 
2700 1410 SOO Kr. yoktur tu. Yalnız duunn dllAnde bir ıöııe ıılnmlf bekliyordu. Sıa- korııunc bir sessizlik hlikUm UrUyordu. En ufak bir ~- (Arkası var) ........... mm.-l.-. .... -..iiimii ............. iiiiiili .............. &iiiiiiiiii5iiii&iimiliiliiiİıiiiiiiiiiiii__,.=--~---ilimıiiia1iiiii1ii1--.. ... iiiiiiiliiiillliiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiüiiiiiiiiiiiiilillilil 

Tuna konferansı vesilc5j)e 
Sovyet Rusya, Tuna ve .Balkan 
işlerine olan alakasını oldukç• 
sert bir şekilde hatıra getirınİf' 
ti. Almanların buna cevabı Ro· 
manyanın işgali olmuştur. Bu 
suretle iki taraf Tuna boyund• 
ve Karadeniz sahilinde brf 
karşıya gelmiş bulunuyor. 

Romanya bugün Alman ku": 
vetlerinin en cenuptaki iJer• 
karııı'kolu haline sokulmu~tut· 
Burası ile Almanya arasınd• 
Lehistanın Sovyetler tarafında~ 
işgal edilen kısımlarile Macarı9 

tan vardır. Fakat Tuna, Roma~· 
yayı Almanyaya bağlıyan pır 
su yoludur. Son işgal üzerine 
T unanın bir Alman nehri oldu· 
ğu iddiası gerçddeştirilmiş, Al· 
manya için can işi olan petro!· 
!er Sovyet ilerileme ihtimallerı· 
ne kar~ı muhafaza altına alın' 
mı~ ve Sovyetlerin yolu bir ts' 
raftan Alman işgalile diğer t~· 
raftan Japon tehdidile kesıl· 
mi§tir. . 

Vaziyette inkişaf o şekilded.ır 
ki Almanya ile Sovyetler içırı 
dost rolü oynamakta deva~ 
imk&nı kalmamıştır. Hitler hıÇ 
şüphesiz şuna kaildir ki bu 
dostluia sahip olmak iddiasırıı 
§İmdiye kadar çok pahalı>'' 
ödemi'Ştir. Almanyanın son ha'. 
reketi şu manaya geliyor "' 
Sovyetlere böyle bir bedel öde· 
miye artık devam niyetinde de' 
ğildir. 

Netice ne olacak} Tutuşacıı1c· 
lar mı} Buna ihtimal verınelc 
azdır. Fakat bundan sonra gö9' 
teriş için bile olsa iki tarafırı 
dostluk iddialarına avdet ede· 
ceklerini tasavvur etmek güç· 
tür. Tas ajansının tekzibi, bu 
yolu her vakit için kesecek gi· 
bidir. 

Her Gün Bir 
FIKRA 

Çıkar Ağzından 
Baklayı 

Bekt-.ınıu blri, olur, olmaz ,eY· 
lere hiddetlenir, ağız dolusu kU· 
nırıer ııM'DnırmUf. 

Der,·lşin bu halinden bizar oıarı· 
lar, 9CYhlerine şlkAyet ederler. 
Şeyh, defaatla tenblh ve naıııııat 
eylediği halde, den·ı, ıttyadıncıarı 

vaz geçmez. Son blr şlkAyet Uzcrl· 
ne baba yine birçok nasihatlerde 
bulunur. Bunun pek fena bir ,eY 
oldutunu anlatır. Deniş: 

- Elimde değil, baba erenler· 
lUUnascbetslz bir hal karşI!ınU 

pyrt ihtiyari ağzımdan fena, ıena 
sözler çıkıyor. 

Der. Şeybefendl blr&z dU9Undülr 
ten sonra, den1'1n eline blr balda 
verir ve: 

- Bu baklayı dilinin altına koY· 
KU!redeceğln zaman bakla ağzın• 
da oynar, sen de bu suretle naat• 
hatlerlml hatırlar, kendini z:apte
derslıı. 

Bir glin, Bekta~i babaslle dervif• 
camiye giderlerken yolda yağma~ 
tutuiurlar. Ba sıra.da blr e\·ln pen· 
cereelnden bir kadm seslenir: 

- Hu, Şeyhefendl, hastamız: \"&r• 

Bir bardak su cettrc31m c1e okuy'IJP 
Ufleylnlz. 

Der. Şeyhle den1t dururlnr. :neıc· 
lerler, beklerler. okunacak 11u, bir 
tUrJU gelmez. Yağmur da 9lıldet1· 
nl artınr. 
Bektaşi babası, c1er,·I~ hitaben: 
- Şu kapıyı ı:al, suyu getirsin• 

Jer, okuyup UOlyellm de l oluıııo~ 
de\·rım edelim. 

Dc31nce, gevrek ge,Tek bir kah· 
kaha ,·e: 

- A, a. A~·oı tnl'uğu l'Dmnrtay· 
yatırdrm. Civcivler Şeyhefendlnln 
kavuğu gfhl tepeli çıksın diye al· 
dattım. 

Der, demez baba erenler d&'~ 
döner n: 

- Deni,, sırası geldi. Çıkar ol· 
zından baklayı_ 

Der. 
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Tarihin En Büyük Aşk Roınanı 
Yazan: NILLA KUB 

Gıyas Beyle Kızı Kabile 
Nefyediliyor 

- 8 
l\,~e7ernüzzamanın haş kalfası 
~er·'•, hanımından aldığı emir 
kittı •ne Ak:ber Şahın dairesine 
had Ve~ tahın nerede olduğunu 
fll cltnagaaından sordu. Ha.be~li 

cvabı verdi: 
ıtıa~ Şi:ndi ıabı görmiye kalkıo-

kct~gi]i fili yüzünden büyük 
rı Vardır. 

- File ne oldu> 
Ya b Elrnalik adlı sevgili fili var 

• u fil öldü. 
:a~) Vah vah, ıimdi ne yapa· 

Bir s h . d . cc arayın are.rnın e en ın· 

ltıa sanat, hükümdarın keyifli za· 
ıçirıtııK kollıyabilmektir. Bunun 
darı •rnal~ hanımile danı§ma· 
rcı ' tahın yanına ginniyo cesa· 

Mcdcrnedi. 
ııaıı eryeınüzzaman, bu i.nce ta• 

lt cpiz bir ustasıydı. 
lırcn1~· hanımına tam haber ge· 
•ord 1 nıek için hadımağuından 

U• 

- Şah, şimdi nerede) 
lir."F ~urların haricine gİtmit· 

k. ilın mezarı başındadır. 
•ıtıı amala, ortalıkta. dolaşma· 
~lltı n sebebini gizlemek İçin omu· 
dur: Vurduğu deıtiyi su ile dol· 
d· ·

1 
u Ve Merycmüzzamanın 

"l"\::ai • ıırad nın >:olunu tuttu. Tam bu 
"ıı~d a Şeyh Babayı zorla ha· 
s,1 an çıkarıyorlardı. Kamala, 
~11j1e Sultanın cariyelerinin deli· 
Ciı l)'ı alıp götlirdüklcrini gördü. 

)'a kız •· ·· ki b r mıı gorunme o era· 
c\'v ~ca çıkarmadı. Çünkü bir an 
bcr c h~nımının yanına gidip ha· 

M Yctııtirmek istiyordu. 
hab errcrnüzzaman, olup biteni 
&av er alınca, saraydan sessizce 
tıfa~lrnak için umumi tellıtan iı
tııa} eye karar verdio Yalnız Ka· 
~an' .. ~.le kendi hadımaiaların
ra::t'Q ı.ıçunü beraberine alarak sa· 
c,..,. •n çıktı ve Mermer caminin 
ııc '~ndan ilerliyerck sur harici· 

Çı~tı. 

bu~cr, sevaili filinin gömülü 
l>a nduğu mezarın üzerine ka
llıa llnı.ııı ağlıyordu. Meryemüzza· 
~ fil hakkında teCllÜr duy• 
ğti ı. Fakat kendi babası öldü
l-faı:-rnan çok keder etmişti. 
clıı da ·bunun acısını duyuyor· 
lcı~ Babasını hatırlıyarak bir ağ· 
<ar ~ ~?Pardı ve kendini toprak· 

Ak tunc attı. 
<>lcı her, gelen kadının Salime 
cilil u~unu aandı. Askert bir filin 
dııyl'rlU~e onıdan batka teeaaür 
ait ~ılecck kadın bilmiyordu. 
it bÇok tanlı harplcrde kendisi· 
~ ctaber Elmalike binmif, ıe· 
Vi}r:tler etmişti, Fili o da pek se· 
diıin~du, Kederli zamanında ken· 
lirıı 1 Jcselliye gelen kadının Sa· 
du~ eğil, Meryemüzzaman ol· 

r:-·l~u görünce hayret etti. 
dcrh 1

} ö!Umü üzerine Salimenin 
~iıı k koşup gelmemesine için 
'<>rd ızarak Meryemüzzamana 

il· 

ııc) Elrnalikin ölümünden sana 

Hu1U3 çak.mıık için ayak
larınıza surunen dalkavuk in· 
sanlar ölürse hiç gam yemem. 
Fak at siz nasıl insnnların ıahı i· 
seniz. Elmalik te fillerin ıahı İ· 
<ii. Kederim derindir. 

Ak.her şahın muharebede bin· 
diği sevgili ıbir atı öldüğü za· 
man Salime, üç ıün yemeğe el 
aürmemiıti. Bir tek teselli olarak 
ağzından ıu sözler çıkmııtı: 

- Bir at için harp meydanın• 
da ölmek, aarııyda ölmekten ıe· 
reflidir. 

Bu saniyede Salime, filin ölü
münü hiç haber almamış bulunu
yordu. Şeyh Babanın elbisesi.: 
ni değiştirtmekle mcıguldü. Hal
buki, Meryomüz.zaman, ınhın 
yumuııak z1m1anında tek başına 
yanına sokulmanın imkanını bul
muııtu. Böyle bir dakikada kede
rine alaka göıteren kadın, ıaha 
her iıstediiini yapfuabilirdi. 

Meryemüu:aman içini çeke 
çeke dedi ki: 

- Sevgili Elmalikin ölümüne 
olan kederim yetişmiyormuı gi· 
bi, oğlumuz Şeyh Baba, Anber 
racasıntn kızı ile evlenmek iste
medi~ini bugün haber verdi. A· 
şağı seviyede bir ailenin kızı ile 
evlenmek istiyor. Anber racası, 
buna kızarak elbette yeni bir 
harp açacaktır. 

Sakin bir zamanı olsaydı Ak
ber böyle bir söze gülecek ve 
ıöyle diyecekti: 

- Hele ıu kızın yüzünü bir 
&Örelim. EKer oilunun kalbini a· 
lacak kadar güzel ve sevimli ise 
ben de onu kendime evlat ede-
rim. 

Fakat, bu saniyede Elmalikten 
başka bir gey düşünmüyordu. 
Sevgili fili olmadan ne diye har
be gidecekti, Kız yüzünden bir 
harbi göze almıya değer miydi} 
Hiddetle: 

- Kızı defet, diye emir ver
di. 

- Anasile, babası da sizin 
hizmetinizdedir. 

- Onları da nefyet. 
- Sizin fo.risi yazılarınızı ya· 

zan Gıyas Beydir. 
Ak.her Şahı bir saniye için 

tereddüt elti. (Gıyaı Bey, I
randan geldiği gündenberi bü
yük hizmetleri görülmüı kıymet
li bir adamdı. Fakat nefyedilme
nin türlü türlü şekilleri vardı. 
Kendiaine mühim bir memuriyet 
verebilirdi. 

- Gıyas Beyi, Kabil valisi 
yaptım. dedi. Kabil, Gıyas Be
yin kızını Şeyh Babadan uzak
)aştırmak için kafi drecede uzak 
bir yerdir, değil mi) 

MeryemUzzaman, kendini tut
masa sevincinden zıplayacaktı. 
Halbuki filin matemini tutar gi· 
bi görünmiye mecburdu. 

- Kafidir. ıahnn, dedi. Yal· 
nız bugün yola çıkmaları lazım· 
dır. Şeyh Ba:banın ateoli tabiati
ni hepimiz biliriz. 

ku;::
1
Sizin sevdiiiniz bir mahlu- - Pek ala, bua-ün güneıı bat· 

tc ~ rneıine keder etmem de ne- madan yola çıksınlar. 
e criın) Ak.her Şah. yanında duran 

'ii;J Meryemüzzaman bunu baş nedimi Ebu Fazıla döndü. 
dıı. S~en hıçkırıklarla ailıyor· Gıyas Beyle kansının ve kızının 
•ti~ 0 YJe bir hareket, böyle bir derhal Kabile nefyi emrini verdi. 
lirdi '()alc Salimeden beklenebi· Sonra filinin mczanna döne
llc ~ burada ohıa. ıahın suali- rek oraya kurulacak abide hak
rİtd:. Utlaka göyle bir cevap ve- kında tııtı:ıirler ve?"!liy~ koyuldu. 

~~===========================(=Ark==u=ı=v=u;)== 
...... GOklere yükselen blr zafer lbldeııl gibi duran kale ... ••-.. 

ll'ran11ız edebiyatını sönmez bir m~'ale gibi içten yanan 
eserlerile nurlandıran 

E M i L z o L A 
Dünyanın en büyük San'atk!n 

~ P A U L M U N N J ' nin 
Udrettıe canlanan bu unututmıyacak şaht.scr bu akşam fevkalAde 

l AL Eu..m;ı~~MASINDA 
~lbı trı lo lLAYE: Tayyare ile gelen TUrkte PARAMU1'"T JURNAL'da 
tııırı rı dUnya ve harp haberleri Numaralı yerlerin erkenden kapa· 
~lsını ve telefonla aynlan yerlerin ak9am ıdat 8 ze kadar aldırıl-

....... muı rica olunur. Tel: 4~95 

l{ulağımıza 

Çarpanlar 
• • • 

Bir Mendilden 
Hastane Yapan 

lngiliz Kızı ... 
İn&lJterede Chelsea askert hasta· 

nesi civl!rma bomba dUştUğUnü ge
çenlerde bir gazetede okumuştum. 

Bu ha.stanenin te:ıisl çok şayanı dik· 
kattir: 

Vaktile Londrııda Heli Gwyn adın· 
da çok güzel bir kıZ Dnıry Lane ti
yatrosunda portakal satıcılığı yapı
yormuş. İngiltere Kralı ikinci cŞarb 
tiyatroya gidip gelirken bu kı:ı:ı gö
rür ve çok beğenir. 

GUnün birlnde Nell Gwyne kralın 
nedimesi olur. Bir gün harp meydan
larından avdet eden yaralı askerle· 
rln manzarası onu müteessir eder ve 
bir hastane inşa ettirmek arzusunda 
bulunur. Kraldan mnnaslp bir arazi 
ister; Kral ona, ancak blr mendilin 
alablleceğl kadar arazi verebileceği
ni söyler. Kız hlç 9aşalamaz. Derhal 
bOyUk bir mendil aatın alır. Tlrcslni 
dikkatle söker. Kralı Taymls nehrl 
civarmclakl arsalardan birine g6to· 
rUr ve mendilin tlrcsinl çlizerek ge· 
niş bir araziyi çevirir. Kral kızın ze
k!sma hayran olarak bu araziyi ona 
bahşetfer. 

Şapkalarının içinde 
Şehrin PIAmm 
Taşıyanlar 

Ingllizler kadar dünyada pratik in· 
sanlar az bulunur. 1şte size yeni bir 
misal. .. 
Almanların Londra Uzerlne tayya

relerle hUcuma ıtalkışacaklıırını tah
min eyltyen bir ı .. ~uız şapka içine 
rirecek kıtada ve sı.,ınaklann yerle
ri açıkça gösterllmif narit.nlar labet
Urml.ş ve bunlaır ~ .. unıya başlamış
tır. llk önceleri pek te ra~bct ile 
karşılanmıyan bu haritalar taarruz 
başlar başlamaz kapışılmıya başlan· 

mış ve şimdi birçok Londralıların 

fapkıılarının içinde yer almıştır. So· 
kakta bulundukları sırada tehlike 
işaretini duyan İngilizler civarda sı· 
ğınak bulamadıkları takdirde şapka· 
Iarı lçlne bakarak en yakın sığınağı 
bulmaktadırlar. Güzel bir buluş de
ğil mi? 

Japon inceliği ... 
Japonlar inceUğl, zarafeti ttcarı sa

halara bile intikal ctUrmtşlerdlr. 
Japon mallarından bir çoğunun 

ambalajları üzerinde mUşterlnln zev
kini okşıyacak ibarelere tesadüf e
dilir. 

MeselA ipek vo snten kumaşları· 

nm ambalajları üzerinde şu cümleye 
tesadUf edersiniz: 

cc1pek ve satenlerimlz gUzel ve 
genç bir kadının ~·anakları kadar 
YumU4aktır.> 

Diğer elJYa ambalajlarında da şu 
cümleler göze çarpar: 

«Mallanmrzı bir top güllesi sUratl 
ile müşterilerimize ulaştınrrz ... > 

cGöınleklik ince ipek kumaşları

mız emsalsizdir. Bu kumaşlarımIZla 
yapılmış g~mleklerl giyecek olan 
dellkıınlılar göğtlıılerindc sevgilileri· 
nin tatlı temasmı hl.sscdceeklerdlr.> 

Oemll AGABEY 
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.Petrol ve Hurma 
İrakın İktısadiyatının Temeli Bu İki Sağlam 

Ayak Üstünde Durmaktadır 
lrakın iktıaadiyatı iki ayak üs

tünde durmaktadır: Petrol ve 
hurma. 

Petro) bir İngiliz kumpanyası 
te.rafından iıletilir ve safi karın 
yüzde onu Irak hük\ımetine ve
rilir. İyi senelerde yalnız bu bü· 
kumete verilen hisse bizim para· 
mızla bazan on milyonu bulur· 
muı. lıletme ve daimi muraf 
dolayısile kumpanyanın e§hua 
dağıttığı para bundan hariçtir. 

f etro) kaynakları gibi kum• 
panyanın faaliyet sahası da çok 
geniştir. Bizim hudut yakininde 
Muaul • Bağdat dcmiryolunun 
takriben yarı mesafesinde olan 
Kayyare ve şarkta İran hududu· 
na kadar devam eder. Yani Ira· 
kın takriben yan11nı kaplıyan bu 
sahada silahlı muhafaza tetkila· 
tile birlikte kumpanya icrayi fa· 
aliyet eder. Petrolün asıl büyük 
kısmı Suriyedeki Trablul§&m& 
ve Filistindeki Hayfa tasfiyeha· 
nelerine bowularla gönderilir. 
Halen F ransızlann malum vazi· 
yeti dolayısile Trablusprna pet
rol akmıyor. Dünya pazarlarına 
ihraç da durduğu için Hayfaya 
yalnız İngiliz yakın ıark orduıu 
için gönderiliyormuı. 

Bundan ba§ka lrakın kendi ih
tiyacını karşılamak ve esasen çok 
kalın olduğu için borularla aev• 
kedilemiyen Dicle prkındaki ku· 
yuların petrollerini tasfiye etmek 
üzere İran hududuna yakın Hak
lcinde de tasfiyehane vardır. Bu· 
ranın iıtihaalatı dahi nakliyat 
mii§külatından tamamen satıla
mıyor. Bu yüzden !rakın da malt 
ve iktısadi müzayakası olacağı 
§Üphesizdir. 

Hurmanın iyisi dıı pazarlara 
satılıyormuo. Fakat apğı cinsler 
nakliyat bedelinin yükselmit ol· 
masından dışan sevkedilemiyor. 
Bu bakımdan da Irak hissedilir 
bir sıkıntı çekmekte imi§. 

Bunlardan başka !rakın sene· 
de 20,000 balya kadar pamuk 
istihsalatı, bir miktar yün istih
salıitı, kendisin~ yetecek kadar 
hububat istihsalntı var. 

Petrol, mazot ve benzinin bol 
ve ucuz oluşu :ziırai istihsaliitta 
ve bilha!!sa hububat istihsalii.tında 
kendisini gösteriyor. Dicle ve 
Fırat nehirleri boyunca arazi su· 
laması motörlü tulumbalarla ya• 
pılıyor ve Irak bundan mühim 
fayda görüyor. Bu sebepten her 
tarafta baraj inşasına doğru git· 
miyorlar (baraj inŞası seyrüse
fere mimi oluyor.). 

ithalat bakımından Irak, dün
yanın en serbest pazarlarından 
biri. Hala Bağdat otellerinde 
Avusturalyadan gelmiı tereyağı, 
Felemenk Hindistanından gelmiı 
peynir yenmektedir. Bira İngil
tereden, kolonya Fransadan ge· 

1 

Yazan: 
M. Sevki VA Z MAN 

1 
olduğu gibi gayet mahdut mik· 
tarda zenginler (tabii kendi mik· 

1 yasında) ve sonra büyük, pek 
1 büyük fakir bir halk tabakası 
vardır. Irakta da iş böyledir. 

lir. Çin ipeklisini, Japon pamuk· Çölden gelen ve Bağdat çarşı· 
!usunu, İngiliz çuhasını, hulasa sında tesadüf edilebilen çöl ara
her memleketin ve her yerin meı- bı yan çıplak bir halde dolaşır. 
tamı çok az bir gümrükle ithal Karnının üstünden daha iy1 
eder. Bu sebeple petrol ve gayet olduğunu hissettirecek ala· 
az miktardaki ufak dokuma ıa· metler yok. Halbuki Hint mihra· 
nayii harM; Irakta. endüstri mey- cclerini takliden yaşamak istiyen 
dana gelememif. ııeyhlere de rasgelebilirsiniz. 

' 

lrakın en mühim dertlerinden 'Irakın beıı milyon dinar, yani 
birisi ahalisinin hiç değilse üçte takriben 40 milyon Türk lirası ka· 
birinin yer yurt sahibi olmıyan dar bütçesi var. Nüfus başına 
göçebelerden teıekkül etmesidir. isabet eden miktar bızimkinden 
Bunların imar, ziraat iıılerinde biraz a§ağıda. Askerlerinin üstü 
hemen hiç rolü yok. Hayvııncı- ba§ı ve haricen görülen techizatı 
lık, ticaret gibi işlerde de rolü fena değıl. Nafia i~lerine aarfe
pek mahdut. Hatta askere bile dil~n emek de az değil. Bilhassa 
yirmi kiıide bir kişi geliyor. Bi· petrol dolayısile her tarafta as· 
naenaleyh umumi nüfus olarak fnlt yola, Dicle üzerinde güzel 
sösterilen üç buçuk milyondıın beton köprülere rasgelinir. 
ancak iki milyonu meskun hem- Türkiye ve Irak arasında son 
ıeri sıfatile devlete faydalı ol- zamanlara kadar yol olmadığın· 
maktadır. dan hemen de ticaret ve C§Y&. 

Irakta ticaretin dörtte üçü Ya- mübadelesi yokmuı. Demfryolu 
hudilerin elindedir. Mevcut iki 1 ile bağlanmak ve son harbin çı· 
banka (Osmanlı ve Estern) da- kardığı zorluklar, iki tarafın ti· 
ha ziyade bu unsuru himaye et· caret arzusunu arttırmıştır. Irak· 
~.cI:~edir. Bağdat~.a .. resmi tntil 

1 

l~!n~ ~izden .. ~eynir, bira, alkol· 
gunu olan cuma gununde ancak lu ıçkıler, tulun ve buna benzer 
birkaç dükkan;n kapanmış bu· ıeyler almak istiyorlar. 
lunduğunu görürsünüz. Cumar· Bız Iraktan başta petrol ve 
tcşİ günü, iş günü olmasına rağ· müşıakatı olmak üzere bazı ıey• 
men, bütün dükkanlar kapalıdır. ]er alabiliriz. Bu ticaretin herşey-

Birçok)arı bana ıu sualı sordu : 1 den evvel bağlı bulunduğu de
- lrakıa zengin çok mu> miryolu meselesi gelecek yazımı
Bu gibi memleketlerde adet zın mevzuunu teıkH edecektir. 

KAN iŞEMEK 
Vtkudlln herhangi bir yerinden, hıı- r rek ,.·ereml, fosfor, kantarid.. gibi 

yatı tehdit edecek \'Cy& hastalık teş· şiddetli zehirlerle zelılrlenmeler \6 

kil edC<'-ek tarzda., kan gelmesi lnsnn- bazı kan h:ıstıılıkları knn işemenin 

ları çok korUutan 6rnalardruıdır. belli başlı sebepleri arasındadırlar. 
Kan marazt şekilde, en z.Jyade, n· itan, ,·Ucuttan çıkarken idrarla 

ğız, burun. akciğer, mide. barsak, ra- karışık gcleblldlğl gtbl idrardan ev
hlm glbl UZU\"lnrdan gelcbllir. Fakat vcl veya sonra dn. gelebilir. Bu hal· 
bunlardan başka hlr de böbrekler· ler, hekimler lı;ln, kan gelmesini ma
den ve idrar yollarından gelip ı.ldlk cip olan hastalığın mahiyeti hakkm
llo karıtık bir halde dışarıya kan çık- da, tcşhliie ;)arıyacak kıymetli birer 
nuuıı tı.\disesl vardır ki, buna: (Kan delil olı:ıblllrlt>r. 

ı,emek) deriz. Kan işemek, ldrarm Kan tşemelcr esnasında, bamn, 
tabli halde sarı olan renginin koyu böbreklerde ve sidik torbası civarın· 
kırmıu bir hal almaslle kendisini bel da l}lddetll nncılar husule gelir. Böb

ll eder. rek taşlarında bu sancı gayet tipik 
Kan • işemek, b~ı ba,ma bir hns· bir ~kilde 'e şlildetll olarak meyda.

taıık değil, birçok hastalıkların m\lş· na çıkar. BD.7.ı defa, hlı:blr sıkıntı , .e 
terek alAmetidlr. Sebepleri ise pek ağrı vermeden ansızın kan lşcmlye 
çoktur: Böbrek, idrar yollan \"'C &ldlk ba.şlıyan hastalar görUJür. Hele has
torba11 yaralanmala.n, çiçek, lm:ıl, ta blrar. da ihtiyar yaşta olarsa bu· 
kn.amrk, tifo, sıtma... gibi mlltrop- roda ı, daha ziyade clıemmlyctlldlr. 
ıu ve ateşli hastalıkl.ıı.r, birçok böb- ÇllnkU bu hal, böbreklerden ve ldmr 
rek ıa.,ıarı, böbrek lltlhnpl:m, böb- yollnrnıda knnser gfbl fena bir ur 

MöHRD'NöN 

mevcut olduğuna delAlct edebilecek 
olan mUhlm işaretlerden sayılır ki, 
o zaman hiç ihmal edllmemeııt ve der 
hal hekime ba,\·urulması icap eden 
bir Anza t~kll eder. 

Yazan: JJt/HR/ BELLi 
Kan lşf'melerln tedavlsl onla.n ha· 

aule getiren sebeplere ve hastalıklara 
göredir. 

Maymunlar 
- 33-

Hanına Maruda yolculuğum tam 
otuz gün sUrdtı. Bu otuz gün zarfın· 
da Şanghaydan baştıyarak cenuba 
doğru şark ve cenup Çin denizlcrinl 
aştık. Siyam yarımadasının ucundan 
şimale doğru kn't'ıldık. Malaka bo
ğazından geçerek ~lnt denlzlnl bir 
uçtan blr uca yardık. Sonra da Ba
bUlmendepten başlyarak Kzldenfzi 

şimale doğru boyladık. Ve Şanghay
dan ayrıldıktan bir ay aonra SUveyş 

kanalının ağzındaki Portsnit limanı

na demlr attık. 
Her birinde blr veya iki gün kal· 

malt Uzere yolda birkaç limana uğ-

radık: 
Tayvan adasından sonra Hong -

Koncda iki gün kaldık. Oradan hat
trlstlvadıın 70 kilometre mesafede 

Singapurdan kalktıktan sonra altı 

o Kadar Adamcıldı ki .. 
Umumi olarak yatakta lstlrahat, 

biberli, baharlı, mulıarrir9 gıdalardan 
sakınmak ve doktora müracaat ede
rek sebebi tayin ettirdikten sonra te
daviye delıun etmek llumgellr. günlük yolculuk bizi Hindlııtanın ce

nup ucundaki Seylon adasına ulaştır· 
dr. Bu adadan sonraki duarğtmız A
den oldu. 

Bu memleketler hakkında ıılze u
zun uzadıya C'oğrafi malQmat verml
ye kalkışmıyacağım. Bu seyahatin 
bu kısmmm bazı alAkalı taranarını 
anlatmakla ikti!a edeceğim. 

Hong-Kong'da bu harp zamanı 
Şanghayın bUtUn vasıtlarını bulabl· 
lirsiniz. Orada da ayni sefalet ve bu
nun yanında b!rkaı;: ecnebi ve onla
rın yardakçılarına mahsus burada 
görülmedik refah ve sefahat. 

Japon böcek meraklısı idl. Nereye 
gitse böcek yakalamıya mahsus A
letlcrfnl beraberinde götllrbyordu. 

- Her geçtiğimiz yerden birkaç 
böcek numunesi alıp blr koleksiyon 
yapmak niyetindeyim. Diyor idl. 

Bu bahçelerde blltün hattıistıva 

nebatlarına ra.8tlıyorduk. Hiç şimdi· 
ye kadar görmecUğlnıiz ağaçlar, ot
lar ve çiçekler. Cennete benzlyen bu 
yerlerde bizi terleten cehennem sıca.· 
ğı blraz keyfimizi kaçırıyordu. 

Dr. :NUR.l ERGENE 

Baglül Program 
8 Program, 8,03 Hafif progra.'1\ 

(Pl.), 8,15 Ajans haberleri, 8,80 Ha
fit program devamı (Pi.}, 9.10 Ev 
kadını • Konuşma. 

12,30 Program, 12,33 Muhtelif ~r
kılar, 12,50 Ajans haberleri, 18,05 
Muhtelif farkılar devamı, 13,20 Ka· 
rıı;ıık program (Pl.). 

Japon yoldaşım yalnız böceklerle 
değil, u!ak hayvanlar De de m~gul 
idi. Halbuki beni yollarda rastladığı
mız yüzlerce maymun daha ziyade a· 
llkadar ediyordu. Fakir btltçemden 
fedakArlık edip bu hayvanlara fuı· 

tık bile alıp dağıttım. Bu maymun. 
lar o kadar ada.mcll idiler ki, bazıları 

18 Program, 18,03 Radyo caz or· 
elini uzatarak fıstığı avucumdan ah- kcstrıısı, 18,40 Muhtelif şarkılar, 
yordu. Bir aralık Japon arkadaşım 19,15 PlAklarla müzik, 19,30 Ajans 
onlıırın arasında bir yere eğilerek haberleri, 10,45 Fasıl heyeti, 20,15 

böcek aramıya koyuldu. Maymun- Radyo sazetcsl, 20,45 MUzik, 21 Dfn

lllJo•~ \;N l\IATlNELERDEN' Ramazan müşterilerimizi memnun etmek arzusile ve yalnız bir haftaya leylcl istekleri, 21,SO Konuşma, 21,~ 

Radyo orkestrası, 22,30 Ajans haber
nu birbirlerine göstererek belki elli ıerl, 22,45 Dans müziği (Pl), 23,30 

lar blr insanın bu çömelmiş halini 
pek tuhaf bulmuş olacaklar ki, Japo· 

tanesi birden etrafını aldılar. Dik· Kapanı,. 
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.!_ 1 rıı_ıK 
Basitten 
Mürekkebe 
Doğru 

Yazan: B. FELEK 
G eçen gün, yazın kapatb· 

ğımız bir elektrik cere
yanını açtırmak üzere İstanbul 
Elektrik idaresine gittim. Elim
de Jıizımgelen malumat mevcut 
olduğu için işimi çabucak biti· 
receğimden • geçmişteki tec
rübe,!Jle güvenerek • emindim. 

Alakalı gişelere başvurduk. 
Eskiden tenha görünen müşte· 
riler dairesinde hayli kalabalık 
vardı. Ben bu kalabnhğı ki§ ba· 
tının iı çokluğuna yordum. Hcr. 
kesten evvel iş gördürmek pek 
zıddıma giden birıcy olduğu 
için aralarında bir iki dostum 
bulunan memurlnra tınmada., 
sıramı beklenıiye başladım. Beş 
on dl\kikalık bir intizardan son
ra sıra bnna geldi. 

Dört ay evvel yazlığa gider· 
ken kapanmış bir cereyanı aç· 
tırmak ıstediğimi söyledim. 

Kartonumu buldular. adresi· 
mi sordular v~ yeniden bir kar
ton doldurdular. Arkasından 
bir baoka kağıt daha doldurdu
lar. Onun arkasından bir kağıt 
daha doldurdular. Onun arka· 
11ndan bir kağıt daha •.. • Allah 
sizi inandırsın - tam bC§ kağıt 
doldurdular ve bunların hepsi· 
ni bana imzalattılar. Bu kiıfiıt 
kıtlığında acınacak ııey. Ben 
utanmıyn başladım. Hay Allah 1 
Nereden de cereyanı kapattık 
diye piııman oldum. Böyle kül 
fetli bjr işe ne diye sebep oldum 
diye hayıflandım. 

Uzatmıyahm efendimi Yirmi 
dakika kadar süren ıbir muame
leden sonra biri ycıil. birisi fıs· 
tıki iki de makbuzla beni vez· 
neye gönderdiler. Bütün bu 
muamelenin daha uzun sür
mesine, çalışan çocuklann ça· 
buklukları meydan bırakmıyor
du. Yoksa bizim kalem cfend ı
leri tertibi yazılmak lazımgc1se 
• medet Albhl • muhakkak üç 
çeyrek beklerdim. 

Ve nihayet bu muameleler
den sonra bizim elektrik ecre· 
yanının yarın (yani dün) açı· 
lacağı vaadini aldım. Çıktım ve 
düşündum: 

Evvelce bu idare hususi el· 
lerde iken bir cereyan açtırmak 
azami beş dakikalık bir iş idi. 
Ne bu kadar çok kağıt doldu
rulur. Ne bu kadar çok mürek
kep, ne de bu kadar çok emek 
sarf edilirdi. 

Şimdi tcfarruatından hi9biri 
aklımda kıı.lmıyacnk kadıır bu· 
ait bir §ckilde idi. 

İt resmiyete dökülünce, 
bilmiyorum, memurlara itimat 
etmek usulü mü kalkıyor, yok
sa kırtasiye hastalığı sinsi sinsi 
sirayet mi ediyor} Bilmiyorum 
ne oluyor. O güzel, basit ve 
kolay muamele girift, kalaba· 
lık ve müşkül bir bal alıyor. 

Bir cereyan açılması için ıbcı 
kağıt, iki makbuz yazılınca, şüp. 
he.siz bu bcı kağıt ve iki mak
ıbuz muhtelif muamelelere tabi 
oluyor. O muameleler de bir 
sürü enerji sarfını icap ediyor. 

Biliyorum ki: elektrik idare
sinde bugünkü sistemi tatbik 
etmeyi düşünen ve hüsnü niyet· 
!erinden, dirayetlerinden şüphe 
etmiye kimsenin hakkı olmıyan 
memur1ann bu girift muamele 
iç.in ileri sürecekleri sebepler 
vardır. 

Bu sebepler ne olursa olsun 
iflcrin basitten mürekkebe, ko· 
]aydan zora ve ucuzdan paha· 
lıya doğru gitmesi hem idaTİ 
masraf, hem halkın istirahat 
bakımından bir kusurdur. Bu 
kusur. bizim diğer idari şubele
rimizde yenmiye uğraştığımız, 
mücadele ettiğimiz kırtasiyecili· 
ğin galebesidir. 

Bir idare bagına gelen her 
amir bilmelidir ki; müessesesi· 
ne yapacağı en büyük hizmet 
i§leri 'basitten mürekkebe doğ· 
ru değil, mürekkepten basite 

doğru götürmektir. 
Bunu umumi prensip olarak 

kabul edersek, hem vakitten, 
hem nakitten, hem cehitten çok 
kazanınz. Bunu bir küçük elek- • 

trik işi vesilesile yazmayı aene
lerdenberi bu kırtasiye derdile, 
(muamele) denilen zaman ve 
mesai güvesile yaptığım müca
delenin icabı say:dun. İ~E:K'Sineması 2 BÜYÜ ro;;ç~ak ;;2M BiRDEN 

1 .. ZORLA TA YY ARECi (B·~~::~:ım.m 

Kara.ya lndiğlm vakit etrafımı dört 
bet dilenci sardı. Bunlar sokaktan 
fena kıyafetlllerden tcmlzlernlye ça
lışan polisi atlatabilen açık göz sa
dakaya muhtaçlardan !dl. Şehri dola 
.prkcn mUbal!gaBIZ yüzlerce amatör 
rehber, zevk tell!lr, dllencı ve daha 
blr sürü böyle sefalet merkezlerinde 
seyyahlardan geçinen parazitler ya
nıma yanaştı. Şehrin zengin mah:ılle 
lerlni de gezdim. Çıım ağaçları arn
smda beyaz boyalı evler, etrafı tel 
örgUlU tenis kortları, mUstemlekeyi 
ilk kuran lnglllzlerin heykelleri, muh 
te~cın hUkQmet dalrcle..,.i çok güzel 
idi. katle tetkike koyuldular. Bu garip======:======================-=-=-=-

Singapurd& bana en fazla tesir ya- v:ızlyetin farkında olmıyan yoldaşım Ş .. t't.... Ti.YAT S • • 

~"-LEKELi KADIN ~.::,~~h .. 
r" dikkat: S:ı.at 2 de Zorla 'l'ayyarod, •de Lekeli Il.adın, 6 da Zorla Tayyareci, 7,fl5 de Lekeli Kadın 

........._ 9.45 te Zorla Tayyareci 

pan ı;ıey o diyarm slvrfslneMerlne bile birdenbire ayağa kalkınca bir panik- ~D BOSU TEM iLLERi 
Fransız 7fyatrosnnda 

KOME.Dl KISMI 
BU AKŞAM 

pe~ dedirten stcaltı oldu. Şehrin el· tir koptu. Bir saniye içinde maymun
varmdakt bahçe!crf vapurda benim larm ber biri bir tar:ı.!a dağıldılar. 

gibi ~'Olcu olan bir Japon arka.d~ ile Ortada bir Japon kaldı bir de ben. 

cıoıavtık. (Arkası var). 
Saat 20,30 da 

:r .AL! U §. A. ~l 

l'opebafı Tiyatrosunda 
DRAM KISMI 

BU AKŞAM 
rıaat 20.ao da 
O~l!lLLO 



• 
Amerika Harbe 
Hazırlanıyor 

Antalya - Ankara 
Yolu T am8mlandı (Ba~ı birincide) 

.bugün ha§lanacaktır. Bu i~ için 
kayıt bürolarında bir milyon me· 

Toros Silsilesi mur çalışacaktır. Kaydedilenler 
1 1 suale cevap verecek ve bunu 

Yolun Açılması İçin 
Baştanbaşa Ya r t l d 1 müteakip kendilerine daima ü· 

zerlerinde taşıyacakları bir kart 
tvıJ..ıı.r:ı, 16 {Telefonla) - Şchrı-ı çnk kısa bir yolla bağlaııımş olduk- tevdi edilecektir. 
ız gelen haberlere gore seneler - !arından bllyUk bir memnunıyct duy Asker kaydedilenlerin bqında 

l"nb<:rı ışlP.tmıyc açılması ıçln çalı-, maktad•rlar. Ruzveltin oğlu da var 
ılan Antalya ve orta Anadoluyu An- Yolun açılmaı11 sayesinde Antalya ~'ashington, 16 (A.A.) 
ara. Yenişchır, Aksekı, Manavgat orta Anadoluya kolayca ihracat ya- ReulP.r: 
ttkametınde Akdcnıze bağlıyacak pabılecrğı gıhi orta Anadolu emtia- Milyonlarca Amerikalının bu-

~lan şosenin son tesvıyesi de yapıl- larını da elde cdebUcccklir. gün askerlik ka}'dının yapılması 
mı bulunmaktadrr. Bırıncıtcşrinııı , 22 ) sındc yolun müna.sebetile Roost!velt radyoda 

Yolun açılabilmesi ıçin Toro.s sil- Amerikan milletine bir nutuk 
~ıı.-sı ha.ştanba~ yarılmıştır. Antal- açılması şercfınc Aııtalyada bir me- aöylemiş ve demiştir ki: 
~alılar orta Anadolu ve Ankaraya raslm yapılacaktır! cBugünkü mecburryet bize 

Hakim ve Müddeiumumiler 
Arasında Nakil ve Tayinler 

Ankara. 16 (Telefonla) -ı Müddeiumumisi llhami~ Van h~
Adlıye Vı-kaleti hakim v~ m~d- k~mliğine . ."\~myiz. mah~em~si es· 
deıumumıler arasında genış mık- kı raportoru l laşım: Koı~J a As
' asta nakil ve tayinler yapmı~tır. !iye ceza hakimliğine lstanbul 
l lazırlanan bu listeyi aynen veri· eski hakimi Mıthat. 
) oruz: 70 lira maaşlı hakimler: Trab-

100 lira maaşlı hakimler: zon başmüdddumumi muavinli-
T f"m} iZ mahkemesi azalığına ğine Trabzon müddeumumisi Se-
'" e Vekaleti ceza ve tevkif nai, Trabzon müddeiumumiliği-

ev)f'tİ umum müdiıru Arif. ne Trabzon C!tki müddeıumumiai 
oo lira ma.a~lı hakımler: Ma- Salih. 

n'sa Ağıreeza reisliğine ~ntakya Samsun müddeiumumiliğine 
\gırcna reisi Sadık; lstanbul Mersin eski müddt!iumumisi Mah
\slive Hukuk hakimliğine Bursa mut, Ünye hukuk hakimliğine 
A~lıye Hukuk hakimi Senih; Si· Bandırma ağırceza mahkemesi 
nop hiı.kimliğine Sinop Ağırceza reisi Tevfik, Araş hukuk hakim
reisi lbrahim. liğine eııki Ars~ sulh hakimi Ab-

80 lira maaşlı hakimler: An-
1 
bas. 

tal...ya hakimliğine Kastamonu (Arkası yann) 

~ükreşte İşgal 
Heyetine 

liyaf etler Veriliyor 
Romanyada Yolcu 
Treni eri Kaldırıldı 

HAMBURG 
Deniz Ussüne 
Taarruz Edildi 

Tayyare Fabrikaları 
Bombalandı 

Blikreş. 16 (A.A.) - D. N. B. Al· Londra, 16 CA.A.) - İngiliz hava 
manyanın Bükreş elçisi dUn akşam nezaretinin tebliği: 
~iman nskeı1 heyeti şerefine btr zl- 1 İngiliz bombardıman tayyareleri
~afet \"ermiştir. General Antoncscu, 1 nln dun gece yaptıkları başlıca hU
Başvekll muavini ve Lejyoncular cumlar Ktcl Hamburg'da deniz Us
harckctınln şefı Horla Sima, Hariciye !erine tevcih edilmiş ve buralarda ge
Nazırı Sturdza ve harbiye müsteşarı mi ve tczgAhlara btiyük çapta ağır 
zıyafette hazır bulunmuştur. bombalar atılmıştır. 

Ziyafetten sonra bir resmi kabul Başka bombardmıan tayyareleıin-
yapılmış \'c bu kabul rcsmındc Ru- den mürekkep t'ılolar da Gelsenkir
men ve Alman subay ve Alman ko- chen, Magdebourg ''C Salzerbcrgcn
lonlslnden birtok kişi hazır bulun-1 de bulunan petrol tesisatına hticum 
nmııtur. ı etmişlerdir. Klel cı,•arında da iki pet 
BUkreş, 16 (A.A.) - Reuter: Bir rol deposuna isabet olmuştur. 

çoğlı mlihlm hatlar üzerinde olmak Schwertf', Krefeld, Hamm ve Soest 
üzere 65 yolcu treni, bu gece yarısın· eşya garlarına hücum edilmiştir. 
dan ıtibaren ay sonuna kadar i~leml- N'ordhausen ve Halle'de dcmiryolları 

hasflra uğramrştrr. Fena hıı.va dolayr
sile ilk hedeflerine gıdf'mlyen diğer 

yccektlr. 
Bu tedbirin bildirilen resmi sebebi, 

demır yollarını. askeri tekalif dolayı
sılc epey zamandanberl teahhlire uğ
ı ıyan iaşe naklıyatını yapacak mar-
andiz katnrlarını serbest bırakmak

tır. Yalnız ~ cihet kayde şayandır 
kı bu tedbir, Almanların çok yüksek 
petrol taleplerlle ve buna mukabil 
harp malzemesi irsaıatı ile ayni za
nana dtışmektedlr. 

tayyareler müteaddit endüstri hedef-
lerine, cephane ve tayyare fabrikala
rına, elektrık 11antrallarına taarruz 
etmişlerdir. 

--------o------~ 

Kızılorduya Yeni Bir 
lnzıbat Konuldu 

dışarıdan yükletilmi~tir. Dünya· 
yı harple tehdide c.Üret edenler, 
topyekun harbi ve bu ismi icad 
edenler, bize ve bütün hür mil
letlere topyekun müdafaa için 
hazırlanmak zaruretini tahmil et· 
mişlerdir. Biz, bugünün Ameri
kalıları, tanrının yardımile yarı
nın Amerikalılarına sulh davası
na vdakar bir millet bırakacağız. 
Amerika bu maksatla ailahlan
maktadır.> 

ilk kaydedılf"nlcr arasında ta
nınmı~ sporcular ve bu arada rc
isicümhurun oğlu J ohn Roose
velt. geçen umumi harpte Ame
rikan orduları başkumandanı ge
neral Perııhingin oğlu Warren 
Pershing dt! vardır. 
B. Ruvzelt üç nutuk irad edecek 
Vaşington, 16 (J\.A.) - Ste

fani ajansından: 
Reisicumhur Roosevclt'in inti

habat münasebetile üç nutuk irad 
edeceği haber verilmektedir. 

Bugün ilk defa olarak mecbu
ri askeri hizmeti ifaya davet edi
len gençlere hitap edecektir. 

Diğt!!. iki nutku 23 ilkteşrin ve 
4 ikinciteşrinde söy)iyece.ktir. 

Amerika donanmar.ı Havaiye 
gidiyor 

Nevyork. 16 (A.A.) - D. 
N. B. bildiriyor: 

San Pedroda bulunan Ameri
kan donanmasından gelen bir 
telgrafa göre, harp Filosuna 
mensup 12 den fazla gemi Havai 
adalarına gitmek Üzere yolda bu
lunmaktadır. 

ingilferenfo Başlıca 
Harp Gayesi 

(Ba ı blrlnckl"') 

konun muhafazası için harp etti
ğimiz yolunda fikirler besliyen 
knnseler var mı? Bunu hiç zan· 
nctmiY'orum (Alkışlar). Diğer 
gayelerimiz olmakla beraber biz, 
herşeyden evvel beka için müca
dele ediyoruz. Bir defa beka mü· 
cadcleımizde muvaffak olacağı
mız kanaati, dünya yüzünde da
ha umumi bir aurette yer tutsun, 
bizim kendimizin de buna olan 
kanaatimiz daha umumilt!şsin, iş
te o zaman zaferi elde ettiğimiz 
zaman bunu naaıl kullanacağımı-1 
zı kestirmek için daha iyi bir 
mevkide bulunuruz (Alkışlar). 

f ngiliz Başvekili, bir üçüncü 
suale karşı da şöyle demiştir: 

!Tekzibi Tekzip Yepyeni Bir Varlığın 
Po 'daki Ordular 
On İki Adaya 

Nakledilmiyecekmiş 
Roma, 16 (A.A.) - Stefani 

bildiriyor: 
Stdani ajansının diplomatik 

muharririn«'! atfen, Po vadisinde 
bulunan ordunun 12 adaya nak
ledileceğine dair Tiırk gazetele
ri tarafından neşredilen haber 
telaş verici bir haberdir. Ne Ste
fani ajansı, ne de diplomatik 
muharriri böyle birşey neşretme· 
miştir. Evvela 12 adanın takvı
yeyt! ihtiyacı yoktur ve Po va
disindeki motörlü bir ordu, hare
ketindeki büyük sürat evsafını 
karbedeceği küçük adalarda 
faydalı bir surC"tte kullanılamaz. 
Askr-rlik fenninden mahdut ma· 
lumatı olan herke bu haberin 
gülünç ·ve manasız yanlı~ı hak
kında bir hüküm verebilir. 

Roma, 16 (A.A.) - D. N. 
B. bildiriyor: 

Salahiyettar bir membadan 
bildirildiğine göre, Stefani ajan· 
sının diplomatik muharririne at· 
fen Po ordusunun 12 adaya nak· 
ledilmesi ;htimaline dair Türk 
gazeıdcri tarafından nC§redilen 
haber endi e yaratmak için çı
karılan yalan bir haberdir. Ne 
Stefani ajan!lının diplomatik mu
harrıri ne de bu ajans hiçbir va• 
kit boyle bir haber nC§rctmemiş
lerdir. 

Anadolu Ajansının notu: 
Türk gazeteleri, bu iki tel

grafta bahsedilen haberi, bülte
nimizin 12 ilktı-..§rİn 1940 tarihli 
nüshasında çıkan bir telgrafı neş-
retmek suıetile Vt!rmi.şlerdi. Bu 

Temel Taşı 
(Baı,ı bldnclde) 

akaa. bir hale geldi, on altı ıene 
bir çubuk dikemcden maaş alan 
memurlar aıasından yaratıcı ve 
atılgan Anglosakson mamureci
lerine benzer tipte hareket adam
ları zuhur etti. Muhtelif maksat· 
!ar ıçın sarfettiğimiz yüzlerce 
milyon liradan pek az verim al
mış iken, bu yeni tip Türk, tam 
emniyet, serbest teşebbüs,. yarat
ma hazzına saha vı-ıımek, vasiliği 
ortadan kaldırmak sayesinde ne 
kadar çabuk, ne kadar verimli, 
ne kadar masrafaız i~ başarmıya 
kudreti olduğunu ıüphe kabul 
etmez misallerle ortaya koydu. 

Bu tecrübenin derin manası 
gözümüzden kaçarsa cidden ya· 
zık olur. Memleket dikkate de
ğer bir olgunluk imtihanı geçir
miş, bunun kar§ısında eski yoru
cu, inletici, israflı, yavaş, verim· 
eiz, ölü idari usullerin hazin man· 
zarası büsbütün göze çarpar bir 
hale gelmigtir. 

işin umumi levhası bu ••• Köy 
enstitüleri hareketi sayesinde 
öğrenebileceğimiz dersler çoktur. 
Bunlara gerek iç eiyaaetimizin 
esaslarında. gerek idari hayatı
mızda, gerek Maarif ııistemimiz· 
de yer verecek olursak hiç umul
maz derecede hızlı bagarma im· 
kanlarına doğru yol alabiliriz. 

Ahmet Emin YALMAN 

Dün Hava Faaliyeti 
Az Oldu 

telgraf da şudur: §Ürmüştür. 
Roma, 12 (A.A.) - cPo or· 200 ton bomba atıldı 

(Ilaşı birincide) 

dusunun B. Mussolini tarafından Londra, 16 (A.A.) _ Reami 
tefti i hakkında tehıiratta bulu- olmıyan tahminlere göre. dün 
nan Stcfani ajansının diplomatik ğece Londraya karşı hava hü· 
muharriri şu satuları yazıyor: cumunu takriben 250 Alman 

cHudutları müdafaa vazifesile tayyaresi yapmıştır. Bu tayyare· 
mükellef olmıyan Po ordusu ma· ler 200 ton kadar bomba atmış· 
nevra kaıbiliyctini ve istisnai mu· I d 
h b k d · · h · b" d ar ır. are e u retını aız ır or ıı· T arruzun şiddeıinr rağmt!n 
dur. Bu. ordu müthiş surette sey- ı a · h"ız.metlrrın şafakla bf!rB· 

ld" 1 1 l 1 d d · umumı ya ır. ta Y_a: ta ~a a ve enız- her her , akitki gıbi umumiyt!tle 
a~:rı k.~ra~ısınkdebkı dkıtaathından işlP.mİye ha lamış olduğu söyleni
musta _ı o ara u or uyu e_ran ı lobilir. Gazrtf', mı-ktup, siit, ek· 
gerek lt~lyada ve gerek denıza· ınek Vf'sair tevziatı her vakitki 
ı1ırı arazıde en uzak noktalara 'b' 1 1a ve naklı")·• hıznıl"t· 
nıesı- a rnavut uga, 12 a aya, 1 · d ·ıy nlarca Londralıyı 1• A I ~ d 

1 

gı ı yapı nı ~ ..., 
. 1 Af "k H b . erı c mı o 
şıma rr asın~ _ve a eşıstana ~ivardan şı-hrc getirmek olan 
kadar sevkedebılır.> · 1 · tat saatlerde başla-

rtıv erımrz e aen ır araıtır- 1 d A . I • . d • 0 • ı ış erınc nıu 
mış ar ır. 

ma Y-a>~~ ~e te!lfl'afın aslanı b!11- lkı bombardıman ta~-yaresl, tan·a· 
duk. Gorduk kı bu telgraf bıze re dMı bataryaları tarafından dilşU
Stefani ajal" .. unın muharririnin rlilmüştUr. 
noktai nazannı bildirdiği kaydile Al la 1 OOO ·ıe h •·• 
D. N. B. tarafından verilmiıtir. man r tayyare • • u 
Yani bu telgraf D. N. B. Alman cum edildiğini iddia edıyorlar 
ajansının diğer ajanslara tami- Londra, 16 (A.A.) - Alman tay
mini üzerine aldığı bir Stefani yarelenntn dllnkU akını hakkında 
telgrafıdtr ve aslında «On iki ada» mUtalAalar serdeden resmi Alman 
kelimesi mevcuttur. ajansı, bu akma bin bombardıman 

Binaenaleyh yalan haber ver- tayyareslnın iştiralt etmiş olduğunu, 
mek ithamı Anadolu ajansına ve bunların İngiliz pııyltahtınn bin ton
bele Türk gazetelerine katiyen dan fazla bomba atarak şehirde «em
tevcih edilemez.» sali g3rUlmemlş bir karg114nhk> tev

Ankarada Bir Kira 
Muhtekiri Para Cezasına 

Mahkum Edildi 
Ankara. 16 tTclc!onla) - Yenışc

hirdekt apartımanının bir dairesini 
geçen sene 26 liraya. kiraya \"erirken 
bu sene t'ıyatı 80 liraya çıkardığı 

teshil edilen Abdııllnh isminde biri, 

lit etmiş olduklarını iddia etmekte -
dir. 

Ayni ajans, ct.ondranın iaşe ve 
mllhlmmat tedariki işinin uzun müd
det için felce uğramış olduğunu be
yan etmektedir. 

Askeri Vaziyet 
~Başı birlDclde) 

(Bafı birincide) 
çindir ki, Kızılorduya konulan yeni 
inzibat hakiki bir Sovyet askert ln
zibatıdır. 

cBu mevzu hakkında çok 
umumi mahiyette beyanat hari
cinde söz söylemek tehlikelidir. 
Mesela düşman mağlup olduğu 
zaman ona karşı ne gibi bir gidiş 
tutacağımız meselesinde karşıla- Mılll Konınmıı. Kanununa tevfikan 

b 'I •· · b" "k t hl'k b cürmümeşhut mahkeme5inc verile • 

18 Alman tayyaresi düfijrüldü 
Londra, 16 (A.A.) - Resmen bil· 

dirıldiğinc göre son gelen raporlsr 
dlln 18 Alman tayyaresinin dilşUrül· 
müş olduğunu haber \'ermektP-dlr. 
Bunlann ı i si gUndllz. hır tanesi de 
akşam Uzerl dilştlrillmüştUr. 15 ıııgl
llz tayyaresi 7..ayi olmuşsa da dokuz 
tayyarenin pilotu s11ğ ve ııalimdir. 

l"llhakika İngiliz denizaltı ge
mileri tA Cene\ reden ba!!lıyarak 

:-iııpoll'yc kaılar olan kısımda dört 
Jtnl)an le\a1m1 'apurunu batır

mak suret ile T) renien deniz.inde
ki faaliretıcrine de"am ederlerken 
krtl\a7.Örlerin de ~ll'U.)a • Blnga
'll deniz ~olu üz.erinde dolaşmakta 
oldukl;ırı anlıışılı.)or. İtalyan tay
)arelerl de tnglllı dona.nmuına 

hnrunı etmekte de\"&m 4"l.)lemı,ıer 

\e donanma lskeııderl_l'eyc dön
ı'Hıkten onra _lanı 15/16 tılrlncl

te"rin J:f'CC'-İ aııkcnderi;\·e üurine 
ll'krar hü<"nın chnlo:ll'rdlr. 

:ıan, cephesinde: Ayın t.') inde
ki .\iman gılndliı h&\·a biic.umla.rr 
hakkında Almanlar İngiliz a\'l~I· 

la rıııın ı:-ı-nc ı:arpışmaktan l:f'kln
dlltlerlnl \ r. buna rajmen birkaç 
lul\ a çarpı<ımA"ı olıluğunu ııöyler
lerken RPtll'edc 82 tayyarenin dü
•urüldiifiınıı llhc ehllele.rl blrbl
dne ııt ıtlhl s-orünmcktf'dlr. 

Au lılıl.'ıımlar hakkında. lnglll:ı: 

h31M'rlt!rlndc henüz tafsillıt yoktur. 

16/lr. ~n.·~I J,.nndra Ur.erine 
;\apılırn ha\a hıieumlarının çok 
ır,Mdetll oldu~u Alman 'e lnl{lll:ı: 

haberlerinden 'e hine yakın tay
;\are ile birçok bomba. atıldık• Al· 
man haberlerinden anlaşılmakta
dır. 

Afrika ı·f'ııheslnde: İtalyanlar 

Me~matruh Vf'i dahil şarktaki 

bir kıu; ta~ yare ıne.)d.anına İngi
lizler d" Rln~a:r.i, Bardia, Sellunı 
Verne Jtlbl tnl'!\kilcre hueıımlarını 
durmadan de\lun ettınnekt4!dlr. 

tııglllz.le.r F.rltre ve Haheşl!ıtanda
kl ha\ a faali~ ııtluine karşı İtal· 

yanların ~udan'da bir faallJetl 
~. 

Sovyet askeri inzibatı bayrağa ya
pılan yeminin lcabettfrdiği tavrr ve 
hareketi almıya, askerı husu.<ıatı ve 
bllyllklerln emirlerini yerine getir
m!ye, vazifeyi vicdanla yapmrya, dev
lete ve orduya alt sırları muhafaza 
etmiye. devlet ve asker eşyasını iyi 
kullanmıya mecbur etmektedir. 

ltaatsızlık, aleni mukavemet ve in
zibatın fcnn niyetlerle bozulması ha
linde Amir sllılh kullanmak da dahil 
olduğu halde her tUrlO tedbiri ala
bilecektir. 

Bir emrin yapılmaması bir cinayet 
telA.kkl edilecek ve keyfiyet divanı 
harıx;e muhakeme olunacaktır. 

itaatsizlik veya inzibat cürümlerin 
de lcabedcn tedbirlen almakta kusur 
eden kumandanlar da divanıharbe ve 
rilecektlr. 

Sovyet ordusunun ti.biye 
manevraları 

Mosko\'a, 16 ı A A.) 

sı bildıriyor: 
Tass Ajan-

6 na 8 birinciteşnndfl 70 inci pi
yade fırkasının Leninın-ad askert mm 
t.ııkıuıında yaptığı tAblye manevrala
rından bahseden müdafaa komiseri 
Mareşal Timnçenko, harekC.tm çok 
çetin arazı ve ha\'8 şartları dahilin
de .yapılm~ olduğlınu beyan etmiştir. 
Mareşal, bu şeraitin ve manevraların 
yapılmış olduğu havallnln kendisine, 
ayni fırkanın hı-yaz Fınlere karşı yap 
mış olduğu kahramanane milcadele 
şartlarını hııtırlattığınr ve fırkanın 

Kızılordunun bir kahraman kıtası ol
duğunu ilave etmiştir. 
Mareşal Tımoçenko, modern mu

harebelcrdeıı alınan tecrübelere go
re Kızılordunun tensiki ve antrenma
nı ınesclelcr'inden uzun uzadıya bah
setmiş ve bu ışiıı hllkOmet \'e brzzat 
Stalln tarafından yapılmakta oldu
gunu soylcmiştir. 

şa ı eceg•mız uyu e ı e, u 
d · t d ·· f d • · · rek 336 lira atır parıı cezasına çarp-mevzua aır esa u e ecegımız' 

f 'k" l . b" "b" . d k f ki tırılımştır. ı ır erın ırı ırın en ço ar ı 

olmasındadır.> ==========-'=================== 
İngiliz Kralı Çorçili kabul etti 

Londra, 16 (A.A.) - Reuter ı 
bildiriyor: 

Kral, dün Buckingham sara
yında B. Churchill'i kabul etmiş 
ve kendisini öğle yemeiine alı
koymuştur. 

Kral, ayni zamanda hava na
zın B. Sinclair"i ve amirallik bi
rinci Lordu B. Alcxandr"ı da ka
bul etmiotir. Kral, B. Sinclair ile 
hava harbinin en ııon inkişafla
rını görüşmüştür. o-----
lngiliz Harbiye Nazırı 

Eden Plısıra Gitti 
Londr&. 16 (A.A.) - Haber alın

dığma göre. tngıliz Harbiye Nazırı 
Eden Mısıra gelmiştir. Orta Şark 

kuvvetleri başkumandanı General 
Sir Archlbald Wavel ile görtışeeeği 

zannedilmektedir. Eden Orta Şarkta 
bulunan İngiliz \'e müttefik kuvvet
leri teftiş edecektir. 

----0-

lngiliz Donanması 
Ounkerki Yeniden 
Bombardıman Etti 

Londra, 16 (A.A.) - Ami
rallık daireııinin tebliği: 

Dün gece deniı: kuvvetlerimiz. 
Dunkerque limanını bombardı· 
man etmİ§tir. Yangınlar çıkarıl
mış olduğu müşahede edilmi~tir. 
Bu yangınların büyük hasatı mu
cip olduğu muhai:ka.k addodil- ı 
.. ~ted.ir. 

----lill·lll K Ö M 0 R S O B A LA R 111ım---r~ 

1 AV t Z ELER 1 ~AT LE R ~::-ı 
AEG elektrik fınn~ 1 Havagazı ocaklan 11 DOGON -ı 

ve süpürgeleri J ve elektrik Hediyeleri .... ~~~~ ...... ----- ----
T AKSlTLE SATIŞ 

Osman Şakar ve Ski 
ıGalata, Bankalar caddesi 59 - 47 Tel. 42769. Beyazıd, 

Üniversite caddesi No. 28 Kadıköy, İskele cad. No. 33/2 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden 
Mektebe girl~ mUsabaka imtihanında kazananların isimlerini r&ı

teren liste mektepte asılıdır. AIAkadar talebe 18/10/940 pazar sabahın. 
dan itibaren bu listeye müracaat ederek kazanıp kazanmadıklarını öğ'
renebillrler. (9818) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Muhammen kıymeti 

Lira Ku. 

1064 80 Fedköy m11hallesınin Kuyulubağ on sokağında eski (16) 
yeni (24) sayılı ahşap ev. 

325 20 Boğaziçtnde Yenlköyde Molla Çelebi mahallesinin eski 
Arpncr yı>Jıi Tekke sokağında eski (13) yeni (16) sa.yılı 

ahşap ev. 
1850 00 Hüseyina.ğa mahallesınln Sakızağacı sokağında eski (55) 

yeni (53) sayılı kAglr evin yarım hissesi. 
Yukarda yazılı gayri menkullı>.rin mülkiyetlerinJn peşin para ile 

satışları (15) gün müddetle açık arttmıaya konulmuştur. İhalesi 
18/10/940 r.uma gtlııU saat on beşt'!dir. İsteklilerin Vakıf Akar ve mah
;lüller kale-nine mUracaatlan. (9383' 

17 • 10 - 940 _.--' 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiznıa 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
icabında günde 3 ka~e alınabilir. TAKLİTLERİNDEN SAKiNi· 

NIZ. HER YERDE PULLU KUllJLARI lsRARLA iSTEYiNiZ 

POKER- PLAY 
bıçakları geldi. Her yerde 
bulunur, markaya dikkat 

edlnlır POKER· PLAY 

DÜNYANIN 
EN İYİ 

Deposu: TRA.Ş 
JAK OEKALO ve şOR. BIÇAKLARIOIR ı 

ISTANBUL Tahtakale No. 51 

--~~-----------------------------------------=--"' 

Satış İlanı 
Oıktldar icra Memarlapadaa ı 

Adem tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24391 ikraz numaraıd· 
k bor.; alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olUP 
borcu odcıımenıesinden dolayı ı;atılrnasına karar verilen ve tamamın' 
yenıınlı ilç ehlivukuf tarafından 1500 lira 00 kunış kıymet takdir edil' 
miş olan Kaı tnlda vııvur ıskclesi ça1111 caddesinde 20 taj No. 11 canibi 
yemini hel\"acı varıslerı diıkkı\nı Yesari, Vasil \'e Nlkoli ve Koçonun fı· 
rını arkası piyasa tariki cepbeşi tarikiA.m ile mahdut mukaddema artı' 
elyevnı sırf mülk bir bap kAgir dilkklının evsaf ve mesahası aşağıdS 
yazılıdır: 

Gayrimenkul Kartal çarşısında vapur iskelesi ve çarşı caddesiJlitl 
kö~eı;lnde 20 taj N'o. lı kAglr dUkkAn olup cephesi camektınlı zemini çi· 
mento şaplı ahşap bölmelldir. Arkadan rıhtıma !;ikan kapısı me\'cuttur· 

Gayrimenkul kAglrdir. Arka pencereleri demir parmaklıklıdır. tç 
kısmen tamire mühtaçtır. Elektrik tesisatı mevcuttur. 

Mesahası: 57,5 metre murabbaıdır. 
Yukarıda hudut, evaaf ve nıcsahası yazılı gayrımenkulUn tama1111 

açık arttırmaya konmuştur. 

ı - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesı 16/6/1940 tari• 
hinden itibaren 940/1429 No. ıle Üskildar icra dairesinin muat' 
yen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. tıanda yaııl1 

olanlardan fazla malQmat almak lstiyenler, işbu şart.nameyo ~t 
940/1429 dosya numarasile memuriyetlmi.ze mUracaat etmelidir· 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin yUzde 7,5 nısbt' 
tınde pey akçası veya mllU bir bankanın teminat mektubu te,·dl 
edilecektir. (Madde l:?t) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarlarm ve irti!nk hakkı sa· 
hiplerinln gayri menkul üzerindeki haklarını hususile Caiz \'e ma11• 

rafa dair olan iddialarını ıfbu ılAn tarihinden itibaren 15 gün içirl" 
de evrakı mllsbıtelertle birlikte mcmurlyctimize bildirmeleri ıcsP 
eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedeli· 
nin paylaşmasından hariç kalırlar. 

t - Gösterılen gUnde arttınnıya iftlrak edenler arttırma şartnamesıııi 
okumuş ve lüzumlu mıı.ıcımat almış ve bunları tamamen kabul et· 
miş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 8 / 11 I 1940 tarihinde Cuma glinil tıll. 

at 14 ten 16 ya kadar O.sküdar lcra Memurluğunda UC 
defa bağırldktan sonra en çok arttrana ihale ed!llr. Ancak art· 
tırma bedeli muhammen kıymetin yUzdc 75 ini bulmaz veya sata 
istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta. bedtJ 
bunların bu gayri menkul ile temin edılmtş alacaklarının mecmu· 
undan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki katmalC 
üzere arttırma 10 gün daha temdit edilerek 18 / 11 / 1940 
tarihinde Pazartesi günü saat l4 ten 16 ya kadar OskUdar 
tcra memurluğu odasında arttırma bedeli satış isteyenin atacağıl\6 

rilçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edil' 
mtş alacakları mecm\lundan fazlaya çıkmak ve muhammen kJY" 
metin yüzde 75 ini tutmak Ftlle en çok arttırana ihale edilir. BıSY' 
le bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve sa~ 2280 numa~1 

kanuna tevfikan geri bırakılır. 
6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 

mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendi· 
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmış oldU#'l 
bedelle almrya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hl!' 
men 7 gün müddetle artttrmıya çıkarılıp en çok artürana ihale e· 
dilir. İki ihale arumdakl fark ve geçen günler için yüzde ıs deJ1 
hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet ıcaJ• 
maksmn memurlyetimlzce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 183)· 

7 - Alıcı arttırma bedelt barlc.inde olarak yalıuz tapu te:rağ harcın•· 
ytrml senelik vakrf taviz bedelini ve ihale karar pullaruu verin!Y' 
mecburdur. 
Müterakim vergiler tenvirat. tanzifat ve tellAJlyc resminden rnO· 
te\"ellit, belediye rüsumu ve mUterakim vakıf icaresı alıcıya aıt 
olmayıp arturma bedelinden tenzil olunur. İfbu gayri menkUltJI' 
yukarda gösterilen tarihte Osklldar tcra Memurluğu odasında ışbU 
Uln ve gösterilen arttımıa IŞS':'tr.amesi dairesinde satılacağı utrı 
olunur. (9955) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Okul •111/9{0 Pazartesi gUntl açılacaktır. Yeni ve eski talebenin ° 

ı;tın sa.at 8,30 da okulda bulunmaları. 
Bu tarihten evvel v&ki olacak müracaatlar i!l'af cdilemiyecektir. 

(9939) 
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