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Btı KUPONU KESiP SAKLAYINIZ. 

?ı.nta1cyıı (Hususi) - Bu 5ene <enub vi.IA
yetıerimlzin pirine lstihsal&tı &'eçen seneye 
nazaran faıla olacaktır. Yaloı:ı viJiyetimizin 

pirine mahsulü 15 bin ton olarak tahmin 
edilmektedir • 

...._ YIL : 1 - SAYI : 90 CUMA 18 BİRINCITEŞRİN 1940 

'tıı9osla11~a 
lloıueııııınin 
~lltlıu 

1 Rum an yadan 2 5 o kişilik bir 1 Ta:mİ• gazeteaine göre • 11 
. .1. k f .

1 
. . I d. Mıhver devletlerı 

Harbi kim 
kazanacak? 

tt,.aıında 
ıngı iZ a 1 881 ge 1 Yunanistandan 

~ eçen gün Y ugoılavya 
.~ 0Baıvekili Tzvetkovithe 
b;, n skübde dikkate pyan 
"1'1ııl "t11k. ıöylerniıtir. Baıvekil 
1ttt.,. • •tin takib ettiği iç ıiya. 
d~ lı Ve Yeni alınan tedbirler
i,;, •B alıaettikten ıonra demiftir 
~~dık u toprakları kanımızla ka
lİıııdl' Bu topraklar mazide bL 
dıfıııu l' arihi sebebler ve katlan
~"tiiıız fedakarlıklar dolayısile 
~ 

1 
.. de bizimdir» ve ıonra, 

~d klerde Bulgar ve Arna
'•ııı,kıa':ın!~lar.ının . Yugoslavya 
dicı.,. 1 uzerınde ihaaı ettir ""• k •~ellere cevab olmak 
~"• •t ı ve enerjik bir lisanla 
~~lef •Ylemiıtir: «Yugoslavya 
lılıı,~ Cenubi Yuııoılavya top
dudı,,:::• ~Ütün Yuııoılavya bu
'4ı._Y 1

• ıcabında kanile mü.. 
ıı..,, • a2n1etmiı bulunmakta-

Kafile diplomat, mühendis ve müte
hassıslarla ailelerinden mürekkebdir 

Misafirler fehrimiıdeki otellere 
• ., r 

1 ll""•k 'l' ,~d, h 1 ın_ cenubi Yugoslav· 
.. Yle nı~k~ı alakadar edecek 
~-i ı.b i!!tım bir nutuk irad el- Dün Rumanyıdın «el•n İngiliz kafilesinden bir ınıP rıhtımda 
:"!le 

1 ~ hal ve vaziyetin tel· Alman ukert kuvvetlerinin Ru- ı maktadır. Kafile Galata rıhtımında 
~~İlııii~;;~lden beaablanmıı ve manyaya girmısi üzerine Rumanyayı şchrimizd•kl İngiliz sefaret erkinile 
"llt.ıı li. Uf bir kararın mahıulü terketmekte olan İngiliz tebaasından İngiliz kolonisi tarafından hararetle 

L, \'
111 

>un gelir. kalabalık bir kafile bu sabah saat karıılanmıılar. Gelen İngiliz yol
~. "•0~avya hpkt dostlan Tür- 10 da deniz yoU!e ..,hrtmiıe gelın1'tır. cular kendilerine taluts edilen oto
~lı"1-d ı unaniıtan gibi harici ih· Kafileyi cetiren vapur İngiliz bükü- mobillerle evvelce hazırlanan otellere 
'?ttiıı· ıın uzak ve bütün faa- meli tarafından İngiliz tebaasını İs- gitmişlerdir. İngilizler için Beyoğlun
t~i. ~. dahili inkitafına tabais tanbula nakletmek için kiralanmı, ol- da ve Modadaki oteller hazırlanmı,Lır. 
'"''·, oır d duğundan yabancı yolcu olmamııtır EKSPRESLE GELENLER 

.;., ilr evlettir. Milli bünye- Gelen kafile 250 kişiden ibarettir. A- Bu sabah vapurdan baıka ekspres 
~ttler i~~~ ettirdiği bazı zaru... rılarında kordiplomatiğe mensub ze- ve konvansiyonel trenlerile de iki ka
~'lııoı.,.•t'arıle dahili rejimi kô.h v~tla .. R.umanyarun Osm~. Bankasıer / !abalık İngiliz kafilesi gelm~tir. 
·~ d ik bir renk almıı ve direktoru ve petrol h"'ıasile diğ Bunlar arasında Rumanyadaki pet
~tk il totaliter sistemlere ben· ~ayi m~rkez.lerinde ça~ışan . mühen-1 rol havzasında çal1f8n mühendh ve 

~\it temayülünü 1röstermiııe dis ve mütehassıslarla ailelen bulun- teknisyenlerle aileleri bulunmaktadır. 
~•tı.,~•lavyanın bütün bu ha- ""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'~--...,,.,...,..,,,.,,,.,...,...,...,...,..,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,....., 
""'Üd .:· Rumanya gibi ıırf ·bir 
~d•lil. ••'eketi olmaktan ziyade 
~"'ııı t dahili politikanın icab. 
~ d,f~~'.'1ıüründen baıka bir 
l.,'1-\'y 1 ır, Son ııünlerde Yu
~ll • hükumeti totaliter ko· 
~ b~ıu taııyan bazı hareketler,t,, n~uıtur, Zaten Baıvekil 
ı.,.:~n hJôlhıile neıredilen nut-

~ •ılanırıcında bu cihete 
•tnı; r ıı...: • 1 ır, Fakat nutkumb. 

Sayım hazırhkları Tramvay seferleri 
Bu sabah, Valinin reisli· Bu 
ğlnde bir toplanh yaptldı 

Nüfus sayımı hazırlıklarını son bir 
defa daha gözden aeçirmek üzere bu 
gün VilAyette Valinin riyasetinde bi· 
JUmum kaza kaymakamları ve nahiye 
müdürlerinin iştirakile bir toplantı 

yapılmıştır. 

sabah, 
depoları 

gazeteciler 
gezdDer 

bazı taleblerde 
bulundular 

Yunanistan hemen biitün 
bu talebleri reddetti 
Londra 17 (A.A.) - Times gazetesi 

yazıyor: 

General Metaksas, mihver elç.i.!erinl 
kabul etmiş ve elçiler, kendisinden 
müstacel taıeblerde bulunmu~tur. 
Metaksas, aşağı yukan bütün taleb ... 
leri kabulden istinkaf eylemi~Ur. 

İyi membadan öğr•ndiğimlze göre, 
Elen hükOmetinin İngiltereye ve Tür· 
kiyeye karşı hattı hareketi tama.mile 
dürüsttür. İngiliz elçisinin !{etaksas:ı 
mütalealar ileri 11ürdüğü bütün mü
hlm meselelerde, pyanı memnuniyet 
tedbirler alınm.ışb.r. 

Mihverin yapbğı talebler arasında 
ezcümle tunlar vardır: 

İtalyanlar, İngiliz gazetel~rile İngi
liz filimlerinin men'ini istemiştir. Baş
vekil, buna, bütün yabancı siyast fi
Iimleri menetmek suretile cevnb ver
miştir. 

Mihver devletleri, marka naz..'\ran 
drahmiye yeniden fahit bir kıymet 

vermek suretile Almanyanın Yuna ... 
nistena olan borclarının ortadan kal
dırılmasını istemişlerdir. Mihver dev
letleri, Almanların Yunanbtana gire
bilmeleri için kayıdsız vize verilmesini 
istemişler ve İngiliz tebaasına verile .. 
cek vizelerin sıkı bir kontrole tabi 
tutulması bahsinde ısrar etrnlşlcrdir. 

Mihver devletleri, mihver tayyare -
ferinin Yunan arazisi üzerinden geç
mesine müsaade istemişler ve yan 
reımf surette bir askeri heyet gön -
derilmesi bahsinde mütalealar ileri 
sürmüşlerdir. 

Bu Alman nüfuz usulleri pek iyi 
ma!Omdur, Fakat Arnavudluktald İ
talyan işgal ordusunun 'tehdidlerile 
müterafik bir surette yapJl•n tazyik 
ıittikçe daha z:lyadeletmektcdir. 

Yunanistanda 
vaziyet her 
zamankinden 
istikrarhdır 

Bir Amerika gazetesi 
efkarı umumiyeyi 
yokladı ve aldığı 

cevabları tasnif elli 
Vaıington 18 (A.A.) - U. s. 

A. News gazetesi, Amerikan e(
k:lrı umumiyesine müracaat ede
rek ordu ve don~a mensub
larına, Vaşingtondaki Amerikan 
ve yabancı diplomatlara şu suali 
sormuştur: ·Harbi kim kazana
cak?· 

Aldığı cevablarda ordu subay
larının yüzde 60 ı. subayların 
yüz.de 68 i, Amerikan diplomat
larının yüzde 70 1 ve yabancı 
diplomatların yilzdo 80 1 İngil
lerenin galib gelecetı kanaatini 
izhar etmi,lerdir. 

Bazıları kat'l cevab vermekten 
imtina etmişlerH de, mihver 
devletlerinin kazanacağına ina
nanlann adedi yil.zde biri geç • 
memiştir. 

U. S. A. News gazetesin.la et
kin umumiyeye yapm.tf olduiu 
bu müracaat, Amerikada münev
ver muhitteki kanaatin geçirmi(I 
olduğu istihaleyi tebarüz ettirir. 
Fransanın i.nhizamından sonra 
Amerikan efk&n umumiyesi İn
giltereye yardım için gemi gön
derilmesine muhalü bulunmakta 
idi. Bunun da sebebi, gemilerin 
Almanlann eline geçmesinden 
korkulması idi. Fakat İnginz si
vil halkının cesurane mukaveme• 
ti ve hava kuvvetlerinin durma
dan Alınanyanın hayatJ endüs
tri merkezlerini ve işgal altında
ki istili. limanlarını bombardı -
man etmesi, Amerikan efkirında 
bu tahavvülü vüeude getirmi~tir. 

Rumanyada 
Almanlar geniş 

faaliyette 
Londra 18 (A.A.) ·BBC· - Ru

manyada Almanlann büyük faaliyeU 
müşahede olunuyor. Bilhassa PloesU 
ve Pirena'da tayyare meydanlan tesis 
edilmiştir. FazJa olarak Rumanyaya 
Almanyadan mütemadiyen tayyare 
gelmektedir. Baı:ı müşahidler halen 
Rumanyada 300 Alman tayyareslnın 
bulunduğu fikrindedirler. 

~' i,"'ittir. Fakat nutkun ao. 
~;'tıııı •r türlü iltibasa mahal 
ı_;l..;;;{"tak bir vuzuhla ııö
~' lôl'ık "1erd ve cesur adam
ı.; ~'d bir ıamimiyetle apa.. 
t d~ ~ •y_J~.miıtir. Bu hareket
~ ltıı.ı.."Y Z<lıgımiz manaya ıröre, 
~'ı~·'' ne nazizmi ve ne 
'tte .~ .kendisini refah ve 
ı..;• k t0tıirecek bir yol olmak 
,~'>)~ ul etmiı değildir. Yu
-...~. nı devlet ve millet ma
~d._ •llıumunu eski lılisik 
~ 'İııı ~~lamakta ve Balkan
~ °'11 a ~den ve c~nubundan 
'İl' bitı;/~•drlara rağmen Bal. 
\ ">i •l' ının kabul ettiği pren
\,0~,alı •n ntukaddeı bir düa
~"ltıııı btanıınaktadır. Biz do1-
\:. l\bi• u kanaat ve imanını 
s;::ıııiy~r ~uluyoruz. l.tikli.lin 
~""dt lı .~ı takdir etmek bu
liı-;;1iııiıı lZim ııibi Yugoslav 

Bir haftadanberi kazalardaki ihza
ratı teftiş eden. merkez sayım bürosu 
azalarının verdiii izahata göce, ha -
2ll'lıklar her tarafta mükemmeldir. Bu 
sayede &ayımın saat 12 den evvel bi
teceli kuvveUe tahmin edilmektedir. 
İrtibat iflreinde kullanılmak üzere 
evvelce angaje edilen 50 taksi otomo
bili, dün 72 ye ibliJ olunm~tur. Ay
rıca bütün mıntakalarda irtibat mer
kezi tesis olunmuş. dUn buralara te
lefonlar konulmuştur. 

Son günlerde tramvay aeferlerinin 
intizamsızhğından ve lrızalar.ından 

gazetelerde sık sık bahsedilmekte ve 
bu meyanda halkın şikayetleri yazıl

makta idl Bu intiı.amsız.lıkların, Arı
zaların sebeblerini ve şikiyetlere de
lillerile cevab vermek ve tenvir etmek 
üzere İstanbul Tramvay, Elektrik ve 
Tünel idaresi bu sabah saat 10 da İs
tanbul gazetecilerini idare merkezine 
davet etmiş ve bizzat umum müdür 
muavini Celileddin Dermanoğlu vazi
yeti izah etmiştir. Bundan sonra hep 
birlikte, İdarenin Şitli deposuna gidil
miştir. Burada da tramvay arabaları
nın vaziyeti, tamire olan ihtiyaclan, 
yedek malzeme bulunmadığı hakkın
da izahat verilmit ve lmk.8nsızlıklar 

bi.rer birer gösterilmiştir. 

Yunan Kralının Veliahdi 
Belgrad mıntakasında tahkimata 

başlanmıştır. Bütün Rumen tchirle
rinde ve yollarda Alman zabitler ve 

tacından vaıge• Alman askerleri görülmektedir. • lehine 
haberi de yalan General Antenesku falım 
(A.A.) - Atlna ajansı V8 terbiye rivayetinde 

C;~ ~iltd de İatimai bir ba11a• 

~~· :ıudaı . . -·ıar ~·' -nnlf ıçan uzun 7 " 
ıı.; ı.. .. "e dövüımiif, nihayet 
~· 'fi flrnıı ve ıonra «ıarka 
\ 1 oı.,:ı:nıipinin feci bir kur
~ •ltıııd baıtan baıa dört yıl 
~~İ)t~ k.almıı ve her türlü 
l\ı ~ l\ı.,, •rın acısını damla 
\ı~ ~"'•k~' olan bir memleke
~ ~'d bu noktayı aara
\ı...'tıu, • •tnıekle kendi mille. 
~ .. ~e vicdanında yaıayan 

~ . t.ı: 1;k bir tercümanı ol
. · 't it 

1 
•tler araımda anlat• 

~1bi,U~~•n evvel menfaat ve s;. 11,ıı. • husul bulur. Bu be. 
~ 1 b;, an birliğinin yalnız 
~~-~":ıenfaat eaa.ına değil, 
• ~ııı • Balkan milli po

} !'ti;1 :"".hatlarında da tam 
~"\~lund •. ınanıı birliği mev-
~ ııı~k 11lllna delalet eder. S ~11• •dderatını kendi eli. 

ı, • "" ıan "' .. ~~' ,~a; t numanyanın ıon· 

ı;' ~ •ııı,:ttuğu bir sırada mih
~- t:}'•tt 

0lınası haıebile ora~ 
;sn tö, .. den halleri daha ya
l~, ~~ c:::·-'\ Yuıoalavyanm bu 
l ~· ı..y"' •!kar jesti ayrıca 
"ııı.1'.'n•ıı•n .. bir noktadır. Biz 
~. hurnıet ve takdirle 

l'le.,· 
' 

1
11 Ali K 0 Ç 0 K A . -ı~ıı ,. 

~. ıa 11Ciliı gemileri 
~ ~~"::> .. - AIY'lr•''ı:C kon-

~
h .. ~ d" Uçuk muavin gemı -

\ ~ı,I' Uştrınn harekih yüzün-
' ını b'I ~ S list ı dirrni,tir: 

\'o,'i > ıı:,ac, Warwick Deeping 

Bu sabah bir oto
mobil kazası oldu 
Şoför Eyübün ldare~indeki 1642 nu

maralı otomobille tolör Selimin 2255 
aayılı otomobili arasında Sipahiocağı 
önünde bir çarpışma olmuştur. Her ıki 
otomobil ehemmiyetli surette hasara 
uğradıktan batka Selimin otomobilin
deki yolculardan Sinan, Haydar ve 
ailesi muhtelil yerlerinden yaralan
mışlardır. Yaralılar hastaneye kaldı· 
rılınıf, tahkikata başlanm!fbr, 

Şeftren ikiye 
bölünerek öldü 

Büyükçekmecede olan bu 
hadiıe Avrupa trenlerini 

iki ıaat geciktirdi 
Dün gece saat ona doğru Büyük -

çekmece clvannda feci bir tren kazası 
olmuş ve bir tren şefi raylar alhnda 
can verm.lştir. 

Saat 21 de Ömerin ..,ıtr•nlil!i altın
da ocaklardan ta, yükleyip dönmekte 
olnn katar, yirmi yedinci kilometre ü
zerinde manevra yaptılı aırada tcf
tren Ömer birdenbire fenalaşarak va
gonun basamağından düşmii.f ve gece 
karanlığında tekerlekler ara.sında par
çalanmıştır. Hılcliseden bir müddet 
sonra haber alınmış ve Ömerin c~sedi 
belinden ikiye böiünmUt bir halde 
ra.Yların üzerinde bulurunuftur. HB
dise hakkında bu gün tahkikat yapıl
maktadır. Avrupa ekspresi ile kon -
varuiyonel ka:z.a yüzünden dün gece 
Çekınocede tld saat beklemek mcc 
buriyetinde kalmı,tardır. 

Karadeniıde fırtına 

Filhakika dün de yazdığımız gibi 
İdare, tramvay malzemesi buln1ak hu
susunda çok büyük güçlüklerle kar
ıılaşmaktadır. 

Umum müdür muavinin verdiği i
zahlara göre, tramvay aı·abalrırJnda 
ön ve arka sahanlıkta tramvay bilet
lerini atmak üzere yeni kutular ihdas 
edilmiştir. Talebelerin paso alamadıtJ 

doğru değildir. Ayın 16 5llldan itiba
ren bu güne kadar 10 bini mütecaviz 
paso verilmiştir, verilmeje devam o
lunuyor. Gümüş liraların kabul olun
madığı doğrudur. FilhakLka son za ... 
manlaıda pek çok kalp paralara le -
sadüf edilmektedir. Bu yüzden bilet
çiler hazan beş, on lira kadar bir za
rara girmektedirler. 

Defterdarlıkla Elekirik tirkell u
mum müdürlüğil temas halindedir. Bu 
işi yakında halledecektir. Tramvay 
biletlerinde kesirlerin kaldırılmuı için 
teklif yapılmak üzeredir. 

-<>--
Çocuk dü,ürmek istiyen bir 
kadın hastaneye kaldırıldı 

Sirkecide Darüssaade caddesinde 
oturan 34 yaş:mda Naciye 6 aylık ço
cuğunu dü,ürm.ek: için mahiyeti he· 
nüz belli olnuyan bir ilic içmiştir. 
Biraz sonra milthif sancılar tÇinde 
kıvranmağa başlayan kadın, baygın 
bir haide Haseki hastanesine kaldırıl
mıştır. Naciyenin henüz ifadesi alı
namadığından ilS.cın nereden ve kinuıı 
vasıt.asile tedarik edildiği anlafılama
mıştır. Zabıta tahkikata ehemmiyeUe 
devam etmektedir. 

Mal alırken fatura 

vo 
çecegı 

Atina 17 
bildiriyor: 

Yugoslavyada çıkan Vreme gaze
tesi Yunanistan vaziyetinde bir te
beddülün guya tahakkuk etmek üze
re olduğuna dair hayalt bazı haber
ler neşretmiştir. 

Bu haberleri en kat't surette tek
zibe ve Majeste Kralın ve milli hil
ktlmetin sevk ve idareleri albnda 
Yunanistan vaziyetinin her vakitkin
den daha müstakar oldulunu beyuna 
Ati.na ajansı mezundur. 

••• 
Atina 17 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: 
Majeste Kral Jorj'un Altes Veliahd 

Paul lehine tahttan feragat edeceği 
hakkında bir Amerikan kaynağından 
çıkarak bazı İspanyol ve Fransız ga
tezeleri tarafından neşredilen haber 
tamamen hayal mahsulüdür ve Ati
na ajaruı bu haberi en kat'f tekilde 
tekz.ibde mezun bulunmaktadır. Bu 
haberde tahttan feragati lstilum et
tiği zikredilen sebeblerin baştan ba· 
şa hayal! olduğunu kayde !Uzum yok
tur. 

Amerikada silahlanma 
elektrik •• 

ıçın 
Vaıington 18 (A.A.)- Ruıvelt, Salnt 

Laurent nehri üzerindeki şelilelerden 
Amerikalıların müştereken istifade et
meleri ve bu suretle mllli müdafaa 
ihtiyacları için fazla elektrik cereya
nı almaları için yapılacak tetkikata 
aarledilmek üzere bir milyon dolarlık 

tahsisat vermiş olduğunu kongreye 
bildirmiştir. 

Ruzvelt, bir Saint Laurcnt nehn 
komitesi teşkil etmiftir. Bu komite 

• f • • yapılacak tesisat hakkında kendisine 
ıs ayınız icab eden raporlan verecek ve Ka-

İhtikira karşı alınan tedbi 1 . nada hükıiınetinin salahiyettar ma-

k be . r enn kamlarile bu huşus hakkında tema.sa 
kontrol ve mura a !"11nl kolayln,tır- . 

Karade-nlz ve Ege denizinde birkaç mak için Ticaret Veüle*l, Fiat Mu· J geçecektir. • 
gün evvel ba,ıayan ıırhna devam et- rak•be komısyonıann• yenı bir t•li- Macar hükumeti baıı 

madenleri işgal etti 
Budapeşte 18 (A.A.) - D.N.B ajan

sı bildiriyor: 

"'\ tı. ttı e bnhkçı gemileri. 
"'"- •· le:Vakın akrabaları ha 
"""lı '<lir. 

mektedir. Bu sebeble vapur sefer - mat vermiştir. Bu talimatta yapıJacak 
}erinde rötarlar husule gelmektedir. sabşlardakl fatura kontroluna ehemmi
Karadeniı.: hattından dün akşam gel- yet verilmesi istenmektedir. Fiat 
me~i icab eden Güneysu vapuru 12 kontrolu işlerinin haricinde olarak 
saat rötarla bu gün gelmiştir. Ayva- perakendeci, toptancı ve y•rı toptancı 
lık hattından dün öğleyin gelmesi ık- tacirlerin nez.dine memur~o.r gönderil
tiza eden Ülgen vapuru da ancak bu mek sureUle münhasıran f,1?:ura ba
sabah limanımıza girmiştir. Karade- kımından kontrollar yapılacaktır. E
nizdekl bazı küçük nakliye vasıtalan l lindeki mal için fatura ibraz edemi

- limanlar• sıJınmışlardır. Büyük pos• yenler MüddeiumumJlite verilecek-

Hükıimet dün Sa1gotarjan, Tat,a, 
Dorog ve Tokod madenlerini t,gal 
etmiştir. Bunun sebebi, mezkOr ma
denlerde grev yapmış olan işçilerle 

müteahhidler arasındaki müzakerele· 
rin aklın kalmuıdır. talar muntuaınan devanı etmektedir. lordir, 

ısrar ediyor 
Londra 18 (A.A.) •BBC. - Ge

neral Antonesku bir nutuk irad ede
rek, Rumanyaya gelen Alman grup
larının orduyu talim ve terbiyede 
kullanılacaklarını beyan etmiotir. 
Diğer taraftan, Demirmuhafızların 

ıefi demiştir ki: 
c- Ordu tensik edildikten sonra 

memleket haklı taleblerini dermeyan 
edebilecek hale gelmiş olacakb.r.• 
Bükreş 17 (A.A.) •D.N.B,• - Hava 

ve Bahriye Nezareti.le Sillhlanma Ne
zareti liğvedilmiştir. Bunların yerine 
Harbiye Nezaretine tibi olmak üze. 
re dört müsteşarlık ibdaı olunmuştur. 
Bu müsteşarlıklar, kara, hava, deruz 
ve teçhizat müsteşarlıklandır. 

Serrano Suner 
ispanya Hariciye 

Nazırı o~du 
Berlin matbuatı bu tayini 
büyük bir memnuniyotle 

karfıhyor 
Maclrid 17 (A.A.) - Dahiliye Na

zırı Serrano Suner, Hariciye Nazır

h~ına tayin edilmi~tir. Dahiliye Ne· 
uretini, muvakkaten bizzat General 
Franco deruhte eylemiştir. .. ,.. 

Berlin 18 (A.A.) - DN.B ajansı 

bildiriyor: 
İspanya Dahiliye Nazırı Serrı-no 

Şuner'in Hanciyeye getirilme-;! Ber
tin matbuatında büyük bir allka u
yandırmıştır. 

Berliner Böersen Zeitung fU satırlan 
yazıyor: 

Almanya, Roma ve Berlindeki son 
ikametleri esnasında Alınan ve İtal
yan railletlerinin en derin muhabbet
lerini kazanmış olan Suner'in bun
dan böyle İspanyanın dış siyasetini 
idare etmesini büyük bir memnuni
yet1e karşılamıştır. Bu vazifenin ken
disine mühlm bir anda tevdi edilmt, 
olması bu tayine hU$usİ bir mahiyet 
atfeıtirınektedir. -

Fiab 5 kuruş 

Londra bombardımanlarından sonra itfaiye yangın]arı söndürmeie çalışıyor 

lngiliz tayyareleri 1 S O N 
Fransız sahillerini H A B E R 

bombaladılar 
Londra 18 (A.A.) - İngiliz tayya

releri dün alqam parlak bir ay ışığı 

altında Fransız sahilinde bazı yerleri 
ılddeUe bombardıman etmişlerdir. İn
giliz sahilindeki kesil sis tabakası in
fil&.kların görülmesine m8.ni olmuşsa 
da bu infilikların şidetinden Kent 
sahili sarsılmıştır. Bir saatten {azla 
uçan tayyarelerin makine sesi uuk.
tan tıililmekte idi. 

Bir meb'usun teşrii 

masuniyeti kaldırıldı 
Londra 18 (A.A.) - Avam Kama

rasının bu günkü toplantısında ÇOr
çil, meb'us Robert Boothby'in kendi 
talebi üz.erin<! muvakkaten tesrıi ma
suniyetinin kaldırıldığını bildirmiıtir. 

Bu meb'usun, İngilteredeki Çeko
Slovak mathlbatının tediyesi işindeki 
hatta hareketi hakkında tahkikat ya
pılmak üzere bir parlamento komis
yonu teşkil edilecektir. 

Robert Boothby, bu mesele ile ali
kadar komitenin reisi iken alacakla
rın tevziini tavsiye eylemiş, halbuki 
sonradan mühim bir alacakta kendi· 
sinin de alS.kadar olduğu öğrenilmi,
'tir. 

Amerikan müfahidleri 
Liıbondan Londraya gitti 

Lizbon 18 (.\.A.) - General B.rr
ton Yount'un reisliğindeki Ame1"ikan 
mütahldleri grupu dün tayyare ile 
İngiltereye hareket etmişlerdir. Mü
tahidler İngilterede hava müdofaası 
meselelerini tetkik edeceklerdir. 

lngilterenin 
Amerika sefiri 
Lizbona geldi 

Lizbon 18 (A.A.) - İngilterenin A
merikadaki büyük elçisi Lord Lot
hian dün tayyare ile bureya rnuvıs:ı• 
!at etmifjir. 

Elçi matbuata beyanatta bulunmak
tan içilnab etın!t, Londraya İngiliz 
hük:Urnetile görütmek üzere &itmekte 
olduğunu aöylemekle iktifa eylem.it .. 
tir. 

Prens Bernhard 
Holanda Hindistanı 

adına İnglltereye 58 
tayyarenin bedelini 

hediye etli 
Londra 18 (A.A.) - Holanda prensi 

Bemhard dün tayyare imalib nazırı 

Beaverbrook, Felemenk H'ındistanı 
sakinleri namına .a Spitlire ile 18 
bombardıman tayyaresi sabn alınması 
için bir çek tevdi eylemiftir. 

Beaverbrook, Pr8lse gönderdijii bir 
te~ekkür mektubunda f(iy}e demek .. 
tedir: 

·İki millet lmtihanlannı birlikte ge• 
çirecek1er ve zulme karşı kaıantlacak 
zaferden dolayı da gene birlikte sevi• 
neceklerdir.• 

Amerika 16 milyon kişiyi askere çağırdı (Gazeteler) 

Rolivudda bir film stüdyosunda 
Rejisör - Felivet. .. Artık harbe giriyoruz. Stüdyoyu kapatacağız, 
Direktör - Yok canım, .. HükUmet, bize ·Diktatörler ve Demokrasi> iaimll 

bir cihan haıbi filmi çevirtmek için hazırlık yapıyor, 
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Günün yazısı ========================-· Sayım günü nelere 
dikkat edeceğiz? Asker ailelerine yardım 

S
ınır boylarını bekleyen aıkerin tek düıünceıi, vatan biz· 
metinde bulunmuı olanlar biliTler ki, geride bırakhğı ai
lesidw. O hizmette her ıey unutulur, yalnız ne halde ol

duklan bilinmiyen kadınlar ve çocuklar unutulmaz; hele asker, 
elueriya bir evi ve bir tarlası bulunan köylü olmayıp da her hanııi 
ıerbeıt mesleğin müntesibi ve kiracı t~hirlilerden olursa. O zaman 
ıec;im ııüçlüklerile beraber akla bin türlü içtimai tehlikeler de ge
lir. Kanın ne oldu, kızım ne yapıyor? sualleri zihinleri durmayıp 
kurcalar. Reisinden mahrum kalan aiJe İse, vazifeye koımuı ola
nın yokluğundan geldij-ini sanarak her türlü ıstırablannı cemiye. 
tin kayıdıızlığına yükler. Ve, bu kadarla da kalmaz, kendini ümid· 
aizlil'e kaphrabilw. 

EH 1 R 

Bunlan bütün inceliklerile çok İyi bilen Cumhuriyet hükumeti 
eıki usulde yardımın kifayetsizliğini de görerek asker ailelerine 
yardım isini bir kararname mevzuu yapmış ve İcab ede" tf'dbir
lerin bir ~an evvel alınmasını ali..kalılara teblii etmiştir. Önümüz
deki aydan itibaren yardıma muhtac asker ailelerinin yüzleri rü· 
lecektw. 

Ancak, bu büyük davada millete düıen bir vazife daha var· 
dır. O da hükümetin aldığı tedbirlere vardımla iktifa etmiyere~ 
bududdaki askerin kıslık ,uıu busu kadar ve ondan fazla gf'rt· 

deki ailesinin saadetini temine vönül arzuıile .-avret etmektir. İç
timai tesanüdün noksansız tatbik edileceP.i ııünlerdf'Vİz. Bilhassa 
büyük tehirlerde her mahalle, casker aile'f'rine yardım CPfTIİyeti• 
lrurarak bükü.metin pera yardımına eşya, ilic ve h_.r türlü malze
me yardımım il&ve ,.demez mi? Bövle bir har~k~le Önayak olabi
lecek yanresmi tetekküllerden, tükür, moltrum deiiliz. 

N .. uhi B AY DA R 
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~ PiYA SA ~ 
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Etya fiatlarının 
artıtındaki aebebler 

Piyasada, ithalat malları üzerindeki 
pahalılıktan her uman bahsediyoruz. 
Çivi, kalay, !istik. kumaşlar \'e Mi
re ... Bunların arasında fiatı en ziya
de artan çividir. Harbden e,_.vel 17 -
20 kuruşa satılan çiviler, şimdi 110 -
120 kuruttur. Geçen sene metresi 8 -
10 liraya utılan mantoluk kadın ku
m&fları bu sene 20 - 25 liradır. Bü .. 
tün bunları bir misal diye yaı.dık. Ge
çen sene ile bu sene arasınd4lki fiat
lan kıyu etmek için uzun bir llite 
yapmak icab eder. Kısaca diyebiliriz 
ki etya fiatları, vasati olarak geçen 
seneye nazaran iki milli arbnıştır. 
Bunların arasında demir, çivi ve ma
deni eşya fiatlarının art.ışı iki mi.Jlın
den fazladır. 

Efya fiaUannın artışında, yalnız ih
ükirın amil olduğunu kabul etmek 
doğru değildir. Bu tek aebeble, me
Rleyl izah etmeğe imkin yoktur. Bu 
sebebin haricinde başka sebebler ara
mak lizımdır. 

Bu sebeblerden biri ve başlıcası da 
tthalitın azalmasıdır. Sekiz aylık is
tatistikler, bize bu sabada bir fikir 
venneğe kafidir. 

Topkapı Yoksullara Yar· 
dım Kurumu fakirlere 

yardım yapıyor 
i. lanbulun en çok yoksulu ve o ni!I• 

pette de yetim çocuğu olan bir köşe .. 
sir:İ.de yafllIN.k zorluğunda kalıı.n 

yurddnşlara her ay enak dağıtmak, 
kıfın kömür vermek, çocukların sağ
lığını korumak, giyinme ve okuma .. 

Lannı temine çallfl'nak maksadile Par
tinin ve asil İstanbul halkının hltuf 

ve yardımlanndan büyük kuvvet a
larak durmadan çalışan (Topkapı Fa

kirlere Y•rdım yurdu) idare heyeti, 
Cumhuriyetin yıldönümü olan 29 bi

rinciteşrin b8yramında mutad tevziin1 
bu büyük günün ,erefine uygun bir 
şekild~ yapabilmek için İstanbulun 
hayrseven halkmın mürüvvetine mü • 
racaat ediyor. 

22 birinciteşrin pa1..ar g\inü yurd 
mf'rkezinde yardım li!!te1eri tertib e
dilf'Celinden o gün cemiyet merke -
1Jnde yardımlarını kaydettirmeleri 

bütün yurddaşlardan rica edilmek -
tedir. 

MÜESSESENİN FAALİYETİ 

Bu münasebetle yurdun fa.aliyclinl 
gösteren hareketleri neşrediyoruz: 

Adliyede bir 
kulak davası 

Bir kulağın değeri nedir? 
Mahkeme ehli v kutun 

fikrini soracak 
İstanbul birinci ağırceta mahkeme!ll 

dün meraklı bir davayı t!:!tkilıt etmiş

tir. Vak'a Kayserinin bir köy-ünde ce
reyan etmişı. Ali isminde bir ye:- c ar
kadaşının bir kulağını diblndf'n kes
miştir Mahkeme dosyayı dokteırlar
dan mürekkeb bit ehli vuY.ı!fe tetkik 
ettirmeğe karar vermişbr Bu ke!)ilen 
kulağa kıymet biçilecektir. Kulağı 
kesilen adamın çehre güze1lı~ kaybo
lur mu, bir kulağın değeri nedir, hir 
kulağın kesilmesi sıhhat iizet inde da
ha ne gibı tesirler yapar? Ehli vukuf 
bütün bu suallerin cevabını verecek
tir. 

ıa,ar ve beyaz 
fiatlan • 

peynır 

Fiat Murakabe komisyonu dün top
lanarak peynir alıfları için tespit e .. 
dilen fiatlar haklı'ında toptancı ve ~· 
rakendecilerln şikiyet ve tekli.fl~rini 
tetkik etmiştir. Yeni fiatlara göre en 
iyi cins Edirne ve ona müına~ ti 1a'11 
yailı beyaz peynir fiatları t?pt~ıt 40 
ve perakende 50, ikinci nevi yarı yağlı 
peynir'.er toptan 37,5, pertıkPnde 47,5 

kuruşa satılacaktır. Beyaz peynirlf'r
den bqka ka~r peynirlel'll"ın de cını 
ve kalitelerine ('Öre fi.atı t~pit edil
mifUr. Birinci nevi yallı kn'Şar pey
niri toptan 67 .5, peraktnde 90, ikinci 
nevi toptan 60, perakende 80, tiçüncil 
nevi Kars ve O!manh kı.ıru k•şar 

toptan 451 perakende 60 k>.truitan ıa
Wacakhr. 

Ayvalıkla pasif 
korunma tecrübeleri 

Ayvalı - Dün burada pasif korunma 
tecrübeleri yapılmıştır. Saat 15 te ve
rilen alarm üzerine bütün eehir hal
kı seri bir surette sığınaklara iltica 
eylem.iştir. Tecrübenin devamı mild· 
deünce yardımcı ekipler yangın, gaz 
\re tahrih bombaları düştüğil farzedi
len sokaklarda kendilerine düşen vaz.i
[eleri muvaffakjyetle başarmışlardır. 
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* İTALYA İLE TİCARETbfİZ 
İtalyadan son zamanlarda mWıim mik
tarda ithalAt efyaaı Jil:eJdiği..,den kli
ring hesablarında İtalyaya horclu va
ziyete girmi' bulurunakt.l'lvız. İtalya 
için Dlf Ticaret dairesi Jisaııs vermek
tedir. 

* DDIİR İTHALİ - lYierkezi A"'i
rupada tetkiklerde bul\11'1111 demir he
yetimiz İsveçe gitmiştir. Bu memle
ketten demir ve madeni eşya satın 

alınman hakkında temaslar yapacak
tır. 

* UN FİATLARI - Çuvol darlı· 
ğı yüzünden, un fietlarına zam )"a
pılacağı hRkkındaki haberlerin asılsız 
olduğu anlafılmı$tır. 

* ZÜCACİYE FiATLA.RI - Fiat 
Murakabe komisyonu zücaciy:? fiRt•a
rını tamamen tespit etmiştir. H-ıurla
nan listeler tasdik edilm~k için Ve
kllete gönderilecektir. 

* ALTIN FİATI - Dün piyasada 
altın fiatı 2325 kuruştur. 

Belediye 
* SÜLEYl\IANİYE CMIÜ - Be

lediye Süleymaniye camlln..in tarihi ve 
bedU kıymeUnl daha iyi tebarüı: et
tirnıek için, bu camün etrafındaki bi
naları yıktıracaktır. Bu hususta bir 
imar projesi haz.ı.rlanmaktaıdır. 

* SİNElllA.CILARJN BiR MÜRA· 
CAATİ - Sinemacılar Belediyeye 
müracaat ederek fiatların artırılma

sını istemişlerdir. Belediye, henUz bu 
müracaat• müspet bir cevab verme
miftir. 

* AÇIK TİYATRO - B•le:!iye 
Taksim bahçesinin arkasınıiekı saha
ya yazlık açık bır tiyatro yaptırma
ğa karar vermi,tir. 

* BALIKÇILA.RA ucuz ııuz -
Balıkçılar cemiyeti Belediyeye müra
caat ederek ihrac edilecek balıklar 

için ucuz buz istemitlerdir Beleci.ıye 
bu müracaati tetkik etmt!ktedir. 

Müteferrik 
* DENİZ HASTANESİ - Miina

kale VekileU denizcUeriıniı için tam 
teşekküllü bir hastane yaptırmağa 

Belediyenin 
ceza istatistiğ i 

Celal A31baP'ın lıonfe" 
ransını neşPedi310Pa• 

iki 

Sorulacak sualler nelerdir? Dul aualinin 
manası, aakat kime derler ? Hıriııtiyanların 
mezhebler i yazılacak, Muaevilere yalnıı 

ayda, kaç bakkal, «Musevi» denilecek, m eslek aahibi olmayan 
kaç fOfÖr Ye ne kadar kadınlara « ev kadını », mektebe giden 

çocuklar da « talebe » diye yazılacak 
dilenci ceza gördü ? ı,.1 Herke• bulunduğu yerde lazımdır. Fakat bir yanlı~lıl;a m• • 
Son aünlerde zabıta, Belediye ni- kalmamak üzere cevab veren ~bP 

zamnamesinin esaslı bir surette tat - yazılacaktır seye evde yazılmamış insan •ı;' 
bikı için büyük bir faaliyet gö!;ter - Sayımın gayesi, her mevkide, her kalmadığını ve yazdınlan ,ahiın ~ 
mektedir. Ezcüle fırmlar, kasab diik- şehirde1 her köyde ve her sayım mın- de bulunup bulunmadığını So 

kinları, aşçılar, bakkallar vesair gıbl takuında o gün şahsan haıır bu.iu - icab eder. li"" 
havayici zaruriye üzerine it yapan es- nanları kaydebnel(Ur. Binaenaleyh Diğer bir nokta da bazı so• tk 
nafın dükkB..nlarının temizliği. sattık- her sayım memuru ziyaret' ettiği bi- pek ender kimselerin cevab vez.e, 
lan maddelerin hileli olup olmadığı nada o anda mevcud bulunan biltün istcmeme!li ihtimalidir. Bu tak ltY' 
bilyük bir itina ile kontrol edi!mtıkta, j insanları yerli olsun. yabancı olsun, bu gibilerle münakaı,a ve mücadt jçill 
nizamnameye aykırı hareket edenler ecnebi olsun, misafir olsun bililkaydü lüzum yoktur. Bir lnadcıyı ikrt• aıır:ı~ 
hakkında ceza zabıtları tanzim edil - f8rt ·defterine yazacaktır. binlerce vatandaşı bekletemeyi~tltiJI' 
mektedir. ,,. Buna mukabil ı.iyaret edilen evler- lara hareketlerinin cezayı ın 

11 
.-

Son iki ay içinde bu dükk:Anlard:ı. de o aile efradından olup da o gün olduğu ihtar edildikten ııonra ttt ,,~ 
yapılan te!tifler neticesinde 122 bak- orada her hangi bir sebeble bulunmı- dilerini olduj:u gibi bırakmak ve.., ' 
kal, 116 fırıncı, 170 manav, 81 kasab, yanlar asla kaydedilmiyeceklerdir. yıın ıonunda hükllmete haber " 
89 kahveci, 62 ,ekerci, 53 a~ı, 48 şer- Sayım ve kontrol memurlannın va- mek yerinde bir hareket olur. ı:ll' 
betçi, 54 sucu, 23 yağ ve peynirci hak zifelerini üç safhada hullsa etmek Sayım bitmeden doğan çoCll~ıeıt 
kında ceza zaptı tutulmuştur. kabildir: yazılır. Sayım bitmeden •evvel 

0,eıi 
Gene bu iki ay zarfında tatlıları BİRİNCi SAFHA: klmsoler eğer yazılmışlarsa 15i\1l· 

noksan görüleıı 4771 ekmek musadere Sayım gününden evvel yapılacak silinir. l rıtıS' 
dil • d il · t' Sayım ve kontrol memtJ.T 8 ~• e · mi,, Acizler evine gön er mıq ır. işlerdir. Bu esnada en mühim nokıa, ef" 

Bundan başka muhtelif efya sa.tan talimatnameyi okumak ve kontrol kendilerine gelince: Snyımın l~ 
447 seyyar esnaf da bozuk memurile tanıtarak onunla birlikte herkesin bulunduğu yerde yaıl kfl"' 

al k dd 1 k olduğuna göre, sayım memurl:ıtı ş 
m salma , ca eyi lşga etme .uç- sayımını yapacalı mıntakayı dola, - d.ilerini ellerindeki defterin scııı 4' 
!arından muhtelif belediye cezalarına maktır. ı rı 
mahkUm olmuşlardır. B d 1 si .. U yazacaklar ve kontrol memurb~tiil • 

u o afmanın gaye sayım gun kendilerini mıntakalarından 1 

Zabıta ayni zamanda nakil vasıtaları · t d "' b' 1 " 1 lıkJ b dlr zıyare e ece5~ ına arı •O ay a u- nin defterine kaydettlreccklel' h. 

Ue de meşgul olmakta, istiab haddin- 1 b'l k d hal ı b ıl mak ıçin f 
a ı m• "" er .. • • Suallerin etraflıca fr;O ·~ 

den fazla yolcu alan otomobil, otobüs zaruri olduğu gibi diğer bir bakımdan , ba•ı!11>"' 
ve saireyi de dikkatle kontrol elmek- da ehemmiyeti haizdir. Numaralama Sayım başlayınca defterln • ,o.ı• 
tedlr. Son iki ay içinde, biletsiz yolcu işi ne kadar itina ile yapılmış ve ki bina numarası yerine ziys.~t Jılll' 
ta,ımak, muayenesiz araba kullanrralt, kontrol edilml' ol ura olsun, bazı sa- len binanın numarası kaydedllı·· (\1)11' 
faz.la yolcu almak gibi talimata Ay - halarda tek tük numarasız binalar teakiben her sahifeye !lual 50 ~~ 
kırı hareket eden 719 şoför hakkınde kalmış olabilir. İşte, mıntakaların tl- şahıııın adı ve soy adı yat.ılır ve 
ceıa zabıtları tutulmu• ve mahkemeye yareti esnaııında bu fek.ilde numarasız teak:lben esas suallere ge.;ılir. 9"~ 
sevkedilmiştir. Halen İsta.nbulda 3 bın bina bulunursa bu bina bir mıntakanın Birinci ıual, cin!liyete •iri.dit 
kadar otomobil ve otobiliı bulunduğu- içinde oldulu takdirde onun bina - nu izaha ihtiyac görmüyorutn· 
na göre, iki ay i~inde bwıların dörtte lar cetveline yazılır. Eğer iki mıntaka Y 4f 
biri ceza görmü,ler demektir. arasmda i!ı:e kontrol memuru bunu İkinci ıual yaşa alddir. lı' ' 
A,·rıca, tramvaydan atlıyan 633 ki- mıntakalardan birinin cetveline ilive b 1 ke~ ~l Bu ıualin ceva ını top ır 

şi birer lira para cezasına mahkO.m ettirir ve bu ıuretle o binalardaki nü- men her memlekette sayımlard• ~-' 
olmutlardır. M dilenci ıuç üstünde fusun da sayımı temin edllnü• olur. bir baleti ruhiye ile kaqılaı:ılır·. ' 
yak.-lanmıf ve mahkemeye verilmi•- Kontrol memurlarile tanışmanın da sorulan kimseler, çok defa sen.~:~ 
lerdir. husus! bir ehemmiyeti vardır. Sayım nesine yaşlarını IÖylemekten Ll·,pıı' 

EVLENME 
günü 1ayım memuru rahatuzlan.abi - ler. Meseli; 44 yaşındaki bir (!' 
lir. ~ini başka!lına devredebilmek ı- yıı1J , 

karar vermi$tir. Ha!ltane için Liman- Emekli hesab memurlarından Natlf 
1ar umum mildürlügil bütçesinden Karacebenin kızı Fazilet Karacebe ile 
5000 liralık tahsisat ayrılrnıtur. gazetemiz ba~mürettibi Ömer Seçkin-

45 indeyim der. Bunun için Sil ,.ı' 
çin ilk batvuracağı yer, kontrol me.. muru arkadqlardan ve büliltl ...,, 
murudur. Ve yahut kendisine tahsis tav· , lant.rdan ricamız, ya,Iarın, ":" .Jil 
edilen m.ıntakada yazamıyacağı. mik- tamamına ıöylenmesi ve k•>~ 
tarda fazla nüfus zuhur eder. Bu tak- '°" 

melidir. -~'"" 
dirde de yardlmcı sayım memuru te 4 Yaşı tahkik için nüfus teıke«;&l' * PANCAR MAHSULÜ - AJpul- erin nik8h merasimi dün Üsküdar ev

lu şeker fabrikası, pancar mah!tuli.i lenme daire!'dnde akraba ve ahbabları 
yüzünden köylüye bir milyon Hra huzurunda icra edilmiştir. Tarafeyne 
tevıi etmlftir. saadetler dileriz. 

939 senesinin ıtekh: ayında dışarıdan 

94 milyon 39 bin liralık etYa almıtttk. 
Bu sene ise 49 milyon 108 bin llrahk 
lşya ithal edilmiştir, Demek oluyor ki, 
kıymet itibarile geçen seneye nispetle 
memleketimize yan yanya a2 m:ıl 

gelmiştir. Klbik i.kt.ıudcılar, eş.ya fi
atlarının artışını şu suretle izah eder
lerdi: Piyasaya az mal arzedilirse, eş
ya flatları artar. Bu basit fikir herke
ııin bildiği bir kaidedir. Ama, cioğnı ... 
tuğunu henüz: kaybetmero4tir. 

Topkapı Fakirlere Yardım Yurdu 

yoksullara müteferrik yardımlardan 
başka, toplu olarak, kongreden eyliıl 
ıonuna kadar geçen 16 ay :r.arfında: 

1119 u erkek ve 963 il kıı olmak üzere 
ceman 2082 yoksul çocuk muayene ve 
tedavi ettirilmif ve bunlara 437 liralık 

gıda ve 266 liralık da ilic verilınit, bun 
dan baıka 35 takım elb!:ıe tevzi edil· 
ınlştir. 

IHER GÜN BİR MESELEf 

dariki için tavassut edecek olan genu ne veya sair vesaika müracaat b ,< 
kontrol memurudur. Sayım memu '"" mesi zaruri değildir. Ancak, ceY'1y1ptıf 
runun sayım defteri bitebilir. Gene ren kimsenin kasden yaşın. ı :_11 ' 
birinci derecede müracaat edileçck kıa ~ ,t: 
Y

er, kontrol memurudur. Bundan beyan e.ttiği hissedilirse vesı ıJô ' 
bine ıayım memurlarının h• 

maada sayım bitince defterler kon- ,. 
trol memuruna verilecektir .. Bunun dır. ~ J 

için de kontrol memurunu tanımak 11;·~~.~;"i~;::di~~·· :.~~i~ ~ 

Efya fiatlarının artı.şında ihUkclrın 

rolünü de inklr etmemekle beraber, 
qya aılılını da unutmamak lAzımdır. 

!4ya fiatlarıru ucuzıa,brmak için, 
lthallta da çok ehemmiyet v<ormek. 11-
halit lmkinlannı artırmak lAzımdır. 

u. A. 

İstanbul değirmencileri Toprak Ofisinden ucuz 
ekmek 

buğday 

hangi 
Her 

ve hatta kendisile göril,erek sayım senelik Omrii tamamlayıp }tlfııJJP:~ 
sonunda buluşulacak yeri birlikte tes- süren kimse, kırk yaşında ya ~r" 
plt etmek llwndır. lizım gelir. Bu mesele bilhassa )il' 

Yoksullere geçen yıl Cumhuriyet 
bayramında ceman 2370 kilo sade yağ, 
şeker, sabun, pirinç, makarna, pata

tes, fasulya, sovan verilmi,, ayrıca 
her birine de birer parça aiyecek. e,ya 
tevzi olunmu,tur. 

alarak piyasaya mı satıyor? Yediğimiz Sayımdan evvel yapılacak diğer blr ı çocuklarda ehemmiyet kestıe<fel'·~ 
iş de, sayım defterinin kapaAındaki l!leli· iki seneyi doldurdukt&O çd .
·1• • k h" k" • '•" ·-~ nevidir? Belediye ekmek çe' 'dlerine bakmıyor mu? 

halde değirmenleri daha sıkı bir surette kontrol etmeliyiz 

vı .ttye.., aza, na ıye veya oy ıs- beş veya altı ayı sürmekte 0 · uır _ 
mine aid yerleri doldurmak ve ken- cuklar için buçuklar naı.arı 1,ıı.ı:s ' 
dlsinin isim ve hüviyetini yazmaktır alınmıyarak yalnız adeditaın ~ · ~ 
Bu izahat 1aymı t.a.rbrun üzerinde de dek.i Yatlar yazılmalıdır. Yani ~ ~ 
bulunacaktır. çuk ya,ında oldui;u .öylefleo ,'JJ!I 

• 
K .. ın soluk ııünl•rinde 13370 kilo 

kömür dağıtılmıştır . 
İstanbulda bundan bir müddet ev- piyasadan tedarik ett'lek mec- terde ıert buğday fiatlarının yüksel

mel!li yüzünden ofisin fehre tahsis et
tiği buj'daylardan bir kısmtnı dotru
dan doğruya piyasadan tedarik edlln1it 
olan buğdaylar içine katarak Atmak
ta, bu suretle de ekmeıt çeı;nls:i bo
zulmakta ve darlık hu&ule gelmekte
dir. İııtanbul Belediyesi İktısad mü
dürlüğü bu vaziyetin önüne ıeçmok 
ve sıkı bir kontrol sıstemi tatbik 
etmek için hazırbklara buşlanmıştır. 
Ticaret Vekili Nazmi Topçoğlunun İı-

Sayım mmtakaıı .. numaraalle vUl • cuiu iki ve bir bu~uk yaşın!~ iJ 
yet, nahiye veya koy ismine ald yer.. de bir yatında olarak kaydet:Il . ..d 
ler sayım defterinin her .. hifeılnde eder. t~ 
de aynen mevcuddur. Bunların ~· Sual varakasının yaşa ~dil" cl1 
63yımden evvel doldurulması ltinııl parçasında bir yaşından ~oç ur ~ 
kolaylaştırır. ç:ocuklar mevzuu baMedlJrnif f, 'f 

imsak 
Öğle 
İkindi 

• 
Ramazan 1& 

4,36 iftar 
11,59 Akıam 
15,02 Yatsı 

Sada kai Fıtır 

Buğdaydan: 

Eniyi 
K. 
23 
40 

117 

İyi 
K. 
20 
3( 

17,27 
17,25 
18,58 

Son 
K. 
17 
27 
64 

Müesseseyi kuran doktor Galib Üs
tünün ölümü yıldönümünde 225 yok
sul aileye 307 liralık erzak tevzi olun
muştur. 

Münavebe ile 14 mahal!odeki yok -
sullara yapılan erzak tevziatına 653 
lira ıarfolunmuotur. 

Yoksullara Kurban bayramın -
da 17 gövde koyun dağ.ıhlm~tır. 

Erzincan fel.G.ketzedelerine 6 yatak 
ve 12 yün battaniye gönderilmiştir. 

vel aun'i surette yar1ı1.tılan ekmek buh- buriyet.indedirler. Bu sebeble ia
ranı alikadar makamların müdahale- tanbul değirmencileri öğüttükleri u
Bile zail olmuı ve tehre günde 300 nun yüzde yirmis\ni yani en lyi ve 
ton buğday verilmeğe baılanmlflır. beyaz kamını ayırarak francala fı-
0 zaman- yapılan tetkıkler ncıic:~sin .. ; rınlarına satmaktadırlar. Bu suretle 
de buhranın yalnız değirmencilerin kiloda 50 parayı yakın bir menfaat 
yolsuz hareketleri yüzünden hu'3ule temin etmektedirler. Bu hal bir ta
~~diii an1aşılmı,tı. Son t.amnnlarda raftan ekmek kalitesini bozarken di
lstanbul halkı yeni bir mesele kar- ğer taraftan şehre ekmek için t.\Jısiı 
tısında. ~ul,unma.ktadır. Ye~iimiz e~- edilen buğdayın yüzde yirmi eksU ... 
mek bırıncı nevı ekmek mı, yoksa ı- me!line sebeb olmaktadır. Değirmen
kinci mi? Belediyenin ekmeğe koy- cilerin ikinci yanlı• hareket ıudur: 
duğu 11.10 paralık nark yalnız bi
rinci ve has ekmeğe mahsustur. Hal
buki İstanbul değirmenciler! şrhirde
ki ekmek kalitelerini bozmuşlardır. 
Bugün İstanbul halkının yemekte ol
duğu ekmek, içinden yüzde yirmi mik
tarında beyaz: kısmı elenm1f undan 
mamul bir nevi ikinci ekmektir. De
ğirmencilerin un 1,lerindeki har~ket• 

Jerile İatanbul halkının ne ı:ekilde 
zarara girdij:inl gözden geçırelim. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin ,ehrin ih
tiyacı için değirmenlere verditı 300 
ton buğdayın fiıtları piyasaya naza
ran 20 hatta 30 para ucuzdur. Fran
cala için ayrıca buğday tahsis edil
mekte ve lrancala fırıncıları muhtı:u: 

oldukları buj:dayı 30 para f"zlasile 

tanbulu !!On ziyaretinde vazi;-""et Ken
disine izah edilmiştir. Fakat Vekalet 
falnız tehrin ihtiyacı olan unun te
minile meoıul olmaktadır. Ve kontrol 

Geçen sayımlarda bazı sayım me '"' çük çocuk yqlarının nüfus .r~ 
murları defterlerdeki viliyet;. kaza ve kımından çok ehemmiyeti old~~ 
nahiye adlarını her ıahifeye yazılan bunlara aid cevabı yaz.arkeJl ;JC' .. 
nüfusun '8hslle ali.k~dar zannederek kısım bot bırakıiarak aıtınds~ıl" 1' 
0 ,ahsın doğduğu .yenn adlarını -y_az- I kısma çocuğun kaç aylık ol_d ofi ~ 
mışlardır. Halbuki, bu mevki isim- ıılacaktır. Bunun da haddi d(I~ , 
}erinJn ,ehıs1arla hiç bir alikaa. yok- aylı~a kadardır. Yaş bahsinde )1 
tur. Buralara; sayım yapılan vıllyet, tarihinin kat'iyyen yazılınamVl Arpadan: 

Üzümden: 100 
Hava kuvveUerimJzin yükselmesi 

ve artması için her türlü yardımın 
yapılması yurd boı·clarımızın en bti.
yüklerlnden olduğu gibi bu gtln bü
tün milletlerin de kendi varhklonnı 
korumak için durmaksızın hava kuv
vetlerini artırmakta bulundukları gö
rülmekte olduğundan bu husuıta Di
yanet İşleri yüksek reisliğinden ve -
rilmit olan fetva mucibince sad.:.lai 
fıtır ve zekatla mükellef olanl.ırın 
Türk Hava Kurumuna yardımları ve 
bu sun!tle ana yurdumuza hır.mPttc 
bulunmaları lüzumu ehemmiyetle Hin 
olunur. 

Edebi roman 

Önümüzdeki Cumhuriyet bayra -
mında tevzi edilmek üzere 627 liralık 

muhtelif erzakla gümrük idaresinden 
mües. .. eseye teberru edilen ve ayrı

ca da temin olunan eşyalardan 113 
ceket, 87 yelek, 24 entari, 21 yem~i 
ve başörtiliıü, 15 mintan, 1 maşlah, 3 

gömlek ve 30 parça da muhtelif giye
cek eşya ihzar olunmuttur. 

Yoksul çocuklarımıza da bayt'am -
hk olmak üz.ere 41 elbise, 20 mektt'b 

üniforması, 80 pantalon, 5 mintan, 
2 takım elbiıııe dikilmiş, gümrükten 

1 
gelen e,ya araı::ından da 3 takım elbise 
çocuklarımız için ayrılmıttır. 

Tefrika numarası : 16 dam derin bir nefes aldi: 
- Çocuksun! dedi. 
Otomobil ıslak asfaltın üzC'rincle ka

yıyordu. Pendiğe yaklaş:mışiar::lı. A
lev dıtarısını seyretmek ister gibi buşı 
nı otomobilin penceresine çevirdi: 

- Hayatımda hiç böyle sıkılJı~ımı 
bilmiyorum diye devam etti: Evin içi 
ilRç kokuları ile dolu.. BUyiikannem 
korkulu, endişeli, Re~ddin odaslil<lan 
her çıkanın yüzüne fena bir haber, 

Fakat kendisine çabuk hikim olan J kanaat ,uydu: Alev sevemez! Alevin ne bileyim bir Olüm haberi vcrecek
adam seri bir manevra ile otomobıli ı;evgi, tefkat hisleri buz tutmuştur. A- lermiş gibi titriyerek, sarnrarak ba
çevirip burnunu yola doğrulttu. !ev, büyük a,klarm. büyük lhtiro.sla• kıyor. Zavallı Retid karyolasında bllıt-

Alev ağlıyordu. Fikreti Jıayret için- rın kadını değildir. Bu kız bir başka- mumu gibi ... Onu tanıyamaz.sın .. Ar-
de bırakan h&dise bu idi. Onun ya - sının ölebileceii kederlere bile aldır- tık plijda gördüğün o dev vücudlü, 
naklannda göz yqları görmüştU. E.::- inaz L'l:brab çekmesini, acımasını, hat- kumral güzel adam değil. Göt. jr,apak
mer derl!..inin üzerinde donuk donuk td. l'ğlanuı.sını bile bilmez .. Evet böyle ları kül rengi, dudakları bemooyaz, 
par!ayan göz ya_şları.. düşünmüştü. atcften çatlamış.. Vücudü öa·ıülerin 

Alev ağlasın!.. Alev, şu ı;ımarık,. Fakat ifte Alev Hk defa kendin • 1 altında ufalmış .. Oh öyle değişh ki!. 
kendini beğenmiş, dünyaya ehemmi-,' den, üzüntülerinden bahsediyor ve Hafif nefeslerle, kıpırdamadan yaln
yet vermiyen tasasız havai mah!Uk ağlıyordu. Niçin Yarabbim, niçin? 1 ğı zaman müthi-l korkuyorum. Bana 
ailıısın!. Fikret heyecanı geçince: ·On- Gene kıza ebeb 10rmak manası.zdı. \ artık uyanamaz gibi geliyorM Odasının. 
da bir şeyler oluyor, diye düşündU. Hatta ona a~ladığını, göz ya~!Dırını 1 kapısını aralayarak bPkıyor ve aitın
Belki de ruhunda bir değışme ViU', fa- gOrdü~ünü 10ylemekten biJe çekindi. da canlı bir in!lan yokmuş gibı hare
kat g.ıçin?• Gururu yllralanacak zayıf bir anında kets:lz duran örtüleri, o yastıkbıorR gö-

Genc kıza kartı duyduju derin a,- ya~.andığı için haksı:ı yere öfkele- mülmüş sarı, kemiklerı çıkını• yüzü 
ka rağmen onun kalbini yumuşata- nec ti. Ne yapmalı idi? Susmalı, hiç görünce hemen odama kaçıyorum. A
mamı,, oraya nüfuz: edecek yolu hu- bir y söylememeli, dıya karar verdi. leş, bitmez, tükenmeı bir ate, zavallı 
lamamı,, karı;ısında daima aciz kal- Fakat gene kız birdenbıre ,oyle mırıl- çocuğu yakıp kul edecek .. B.:ıvtn ken
mıştı. Nihayet ümidsU bir sevgi ile dandı: dine geliyor .. Annesini, babasını tanı
pe:ri.pn, her ıün t.etketmeye karar ve- ı - Ne budalalık değil ıni? Çocul...lar dı. Bazen da sayıklamalar, heze;-an 
rerek, fakat bir ı;cün görmese hasre- ı gibi aalayorum! Asabım çok bozuk.. ba.flıyor. Gözleri 11.çık sayıklayor, söy-
tinden delirert>k kızın bütün arıu]R.. Her zamanki sükıineti avdet etmiş !eniyor .. 
rına boyun eğmiş, I8kayd, doıt !ev- görUniiyordu. Gözlüklerini çıkannı,tı. Fikret, ilk gördüğü, tanııııtıılı gün
gi~ıne, arkadaılııtına da kanaat et - ı lf1ak kumral kirpiklerini kırplflırarak denberi Refidi Hvememişti. ÇUnkil 
mııti. Bütiın bunlardan oonra vardıjı usbf ve nıahcub jlÜIÜ;yordu. Gene a- kıskanıyordu. Onu ıimcilye kadar A· 

Son aylar zarfında bazı civar villl.yr:t .. 
!erimizin ekmek ihtiyacı artmış oldu
ğundan bu vi1&yetlerdekJ de~lnnıPr.cl
ler Lhtiyacı ka11ılayamamakta ve mec
buren İstanbul değirmenlerinden un 
istemektedir. Bazı değirmenciler şeh
re tah!ıis edilen bu_ unlardan bir mik
tarını civar vilAyetlere gayet yüksek 

fiatlarla satmaktadırlar. Çünkü ya
pılan taleblerde kesilen faturalar Is
tanbul değirmencilerinin insafına kal 
tt\1' bulunmaktadır. Bu ıuretle de ıs .. 
tanbula tahru edilmekte olan buğ
daydan bir kısmı diğer viliyetlere 
gitmekte ve bat.an sebebsit. yere dar
lıklar husule gelmektedir. 

Bau değirmenler de civar viliyet-

iti doğrudan doğruya Belediyeyi all
kadar etüğinden Vekaletin bu hu
ır1.11ta ayrıca tedbirler alma!!ı tahmın 

edilmemektedir. Söylenil-iiğine göre 
Belediye İktııad müdürlüğü fırınlar
daki ekmeklerin tartılarından batka 
çeşni ve kalitelerini de kontrol ede
cektir. Belediyenin 11,10 para olarak 
tespit ettiği narka göre hazırlanacak 

birinci ve hu ekmek nümwıeleri ü

tınlardaki ekmeklerle mukayese edi
lecek bu suretle ekmek i•lerinde yol
suzluk yapan fırın ve dej'irmencilcr 
hakkında takibata giri,Ucceklir. 

kaza, nahiye veya köyün ismi yazı- t.ımdır. 
lacaktır. 

Medeni hal ıı'.• İKİNCi SAFHA: 
Sayım günü ıarfedilecek mesaiye 

taalhlk eder. 
Sayıma başlamak için tespit edilen 

saatte kontrol memurtle bir defa te
mastan sonra derhal elinizdeki bina
lar cetvelinin ilk numarasından ltı
baren nüfusu yazmaya ba,lar51nız. 
Nü.fusu yazarken bütün ferdleri me
ıeltl, çocukları veya haıtaları birer 
birer görmeye lüzum yoktur. Slzl, nü
fus cizlenme~inden ,üphelendirecek 
bir sebeb olmadıkça aile rehııinin ve
receği izahatla iktifa ederek mev -
cud nüfusu buna göre kaydetmek 

b•~ ~ 
Medanf halden maksad; 0tıf , 

evlilik, dulluk veya bo,anr~-u:b ~ 
tır. Bekir, başından hiç r.iJc. e"U 1-' 
ınlyen kimseye denilir. ~~'oı&P ~ti" 
da karısı veya kocası ölrnUt fit Yı 
sedir. Keza; mahkeme htııf . -~ • 

)'rılP .. "p 
ımdan veya kocasından • )d~ .1 
bir daha evlenmemiş ol&Jl t" ~. 
ne beki.r ve ne de dul den'tıl ı,ııı<Jf~ 
lar botanmıt aıfatila ifade 01 ., b"'""ı" 
Bekirım diyenlerin, dul ve>'vrıı~ 

mıt oldukları halde, dikkat ~teıt'~' 
beklrım demiş olmaları m~lı ·~rı ' 
Bu slbilere (hiç evlenme ft)'4" 
diye ikinci bir ıual 90rroak: ~ 

!evin etrafında gördüğil bütün er ""' halde serseri d~laşıyorum. Artı.k güle-ı hastalığına, anneme, öbürlerine, ha- dır. 10"1 ~ 
keklerden daha iyi bulmuştu. Cenc mıyor.um, hatta konuşamıyorum. Fa- yatımızı bozan mukadderata isyan e· Resmt nikA.h rabıtası 0 .~u ' 
kızın Reşidle, öb3rleı-ine benzemeyen kat kimse anlamıyor kJ bo~luyorum. eliyorum ve tekrar soka"" b _ bir arada ya,ıyan kirn!K!Ier c;~\I 
ciddi bir maceraya girmesinden koık.. Bu hav i,..inde ç ld 881 ya nncı yazılmıyacaklar, hi.ç nikAh g"'_,. a ~ . yaşayamam. ı ırı· lara kaçıyorum. •o>-
muttu. Reşid hastalandığı gün, içinde rım. Bunu kımse anlamıyor.. Sabah- Fikret, içi fe!kat, sevgı' ile dolarak: miflerse bekir veya icabın~!· 
hıncını almıf bir insanın ıükilnetinl ları denize kaçıyorum, hazan bu' tun'" boşanmış diye yaıılacaklar 

F k Zavallı yavrum, diye mırıldan- • 
duyduğunu hatırlıyordu. a at sonra 1 günümü Nedimelcrde Jeçiriyorum. dı. T ahail vaziyetı .ff"Iİ 
kıskanchkJarını, kinini unutmuf, o- Eve döndüğüm zaman hl'."p.,1 düşman ·rı ı.'1 :.J 

b 1 Onun tablabnda bir insanın bu ka- s 1 k d tah il Jçı .,,fıl'" .... r na acımaya aş amıştı. gibi bana bakıyorlar. Biliyorum, ken- ua vara asın a !I 1 .-·~ 
Y ğın f 1 1 t Ot bili derli, sıkıntılı hava içinde Ya"'"""'ası- k d k ı~Y ';/ 

.. a ur aza ••mı~ ı. . .. o,ı;no n dilerl gibi ıstırab çe'cmediğlml, has- _.... • ıP:ım sa ece o uyup Y ı..taP 
1 d 1 U,11 d nın güçlü~ünil anlayor, gene kıza ı· ttirllın! tir Ok .-~ı•~ o~ cam arın an. ıu ar ıı: •• uyor u .• tayı unutup gezip eğlen.dig:nli dütü- s -, e ' . uyup Y ~· o 

Bır çukur geçtiler, otomobıl sarnldı. ' nüyorlar .. Hakları var. Ka~ıyorum. cıyordu. Kendisine ~eder veren vık· ıad dı yeni Türk alfabesile ,d.., 
Fikret yavı•ra· H t d 1 d k k alardan ve bu vak alara sebeb olan veya yazmaktır. JM -" " · a5 a an, on ar an, evın or unc .. o:." ., 

- Zavallı çocuk diye mırıldandı su''k'·t d il' k k 1 d k insanlardan nefret edecek, onlara of- Tahsil hakkındaki cevııbll'll'ı ..... e .~ I , · u un an, ctÇ o u arın ;.>n açı- 1 k 1 k k d · . ke "' " 
Gene kız içini çekti: yorum. Uzaklaştığım anda her teYi u- e ene<:e • ar egoı.st bır kızdı A- he ettli:inlz kimselere bit bit 5'1;F 

- Böyle bir ha!;ta ile bir dam altında nutarak kendime geliyorum. Evet, ı lev .. Fak~t 0 bu kızı kus.u~larına raj- dırarak veya defterinizden ğtlrıLI 
yaşamayı düşün! Beni taştan m.! zan- her ş~yi unutuyor, gene t!sk.i Alev 0 _ men sevıy?rd~ .. Bunu~ ıçındir ~.ı -~ kutarak cevabının doğrulıJ ; 
nediyor.1;un? Ona acıyorum. 01ect!k luyorum. o zaman Reşidin kurtula- n~ kederıni ıçınde hiaederek uzill· trol- etmeğe hakkınız va.rdıt·Jc:tltll 4 ' 

diye korkuyorum Anne!li ile baha.!!ı- cağını emniyetle düfünebiliyorum. du. . Ecnebilere gelince: b'.J ~o~/. 
nın perişan halini görsen~ .. Sonra an- Ölüm pek uzak ve gülüne görünüyor. Yaimur ,ıddetlenm i,U. Karaniık reddiid etmenizi muhtenı-' 

1 
it ;. J>.I. 

nem. Solgun, ked.,rli, günlerdenh~ri Doktorun söylediği sözlerin, verdiği basmaya baflayordu, Uzaklarda tek rum. Acaba bir Fransız, 1 ıJJ ~ 
gülmeyen yüzü ile fimdiden mateme ümidlerin manası kuvvetlcnlyor. Re- tük ışıkiar yanmıftı. Gene adam Ate.. veya Amerikalı için okur ya ,.ı'~ 
girmf$ gibi. Kimseyi görmek bıtemi- 1 şidi 10ranlara hastalığın ıseyrini ta _ \-'i mem.~u~ etmek ister slbi otomobili 

1 

cek miyiz? Okur yazarlıkt~~ if ( 
yor, yalnız hasta ile ıneşgul... kib ettiğini, tehlike olmM<lığını l!IÖ.V- luzla !lurüyordu ve Alev: uri irfandan yan vasıtıı.~1,rıııd' I 

Ne lu>rkunc şey Allahun ... Evin i- lüyorum. Söylediğime ınanıyorum Ja.. - Artık dönelim, dedi. Beni Nedi- olunduluna ıöre, ıarb clid• 1\''' 
çinde öyle bir ölüm sessizliği. var ki.. Fakat eve gelip de onun kapısından melere bırak. Sen h1tfcn bize uıire ve kuma yazma bilenler içitl 
Herkes en kilçük bir gürültü yap - baktıtun, 0 10lgun ytizü yastıklara gece yemekten sonra döneceğimi ha- vabı yazmak lAzımdır. • /ı 
maktan çekiniyor. Ayaklarının· ucuna yaoıtmıf hareketsjz buldıı~m zaman.. her ver. ı Doğum yerı dl I_ 
basarak dolapyor, .fı&ıltı halinde bir Swıtu. Buğulanan camı tilerek is- Fikret: ablllr n1 J 

k 1 H "' od Be . 1 . • Bu suale verilecek ce\-· 1 " ,. 
seıle onutuyor ar. ana.ı aya gır- yan dolu bir ae!!le: - nım ge mem.ı lstemıyor musun? T"' k. . . in kaZil " 1,-, J 
sem ağlar, mustarib yüzJerle karşılaşı- _ o zaman ben de Cbürh~ri gibj diye sordu. ur 1.ye ıçın ya ız . dO .,,, 
yorum. Salonda perişan bir hal var·• bütün ümidlerimi kaybe:iiyorum, de- Gene kız omuzlannı ıilkti: ismidir. MeselA; Ödernışt~i)-e ' , 
Reşidin babası, anne!li orada yalıyor- di. Fakat ben buna tahanırnül ede- - İıteraen ıel. Pek kalabalık ol- kiırue (İzmir "; Ödemiş) ııth•ııe ıe 
lar. Bahçede ninf"m küskün, dü,ünc-e- miyorum anlayor musun?. mıyacak. Zannedersem Nedime-nin lunacaktır. Ödeml~in JJl ~tı.ır·/. 
1. k 'd 1 da •- b" 1 aJ "bl köyünü yazmaya Hizurll yo ... 1,r ·.ı 
ı, orı or ar ucyaı ır ıay ~ Ben boynumu büküp ağlayam.ıyo- !'lğabeysi de evde detil. nebi memleketlerde doj:ı-•· '8 J" 
kayıp giden haıtc>ıbakıcı ... Bana gelın- rum: Hayır. Yalnız öfkeden çılim bır j Gene adam irini rekU: k&adlf~· 

B .. ·· · · d'·· k betıni b • • yalnız memleket adı 
ce: utün ıtiy• -ımı ıy f ır hale i•ldiğiıni hasediyorum. Rcıldiıı (,Arlı,uı nr) [Arkası ..ııue 1 
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POLİTİKA • ASKERLİK 
·~ 

Malta civarındaki 
~eniz muharebesi 

R E S M i 
tebliğlere göre 
askeri vaziyet RBAROS 

latanbullunun köıesi 

Yan sokaklar 
llHangl kasabalıdan, hangi ıehlrlf

d.en sevdl/jl kasaba ve ıehrin 
adını sorar&anız 8'2e doğduğu, 
büyüdü!)ü. ve daha fazla bir ih· 
tımalle de, 11erleşml§ oldu~ 
yerin adını verecektir. Bu terct
hln •ebeblerl hava ve su, bazı 
güzelltkler ve dostluklardır. Pa
rlsl ilk defa ziyaret eden Marsll-
11alının hlkı!71esl meıhurdur. Nur 
beldeyi .. bir zamanlar zavallı 
Fransanın zavallı Partsine nur 
belde denirdi • geztb tozduktan 
sonra pek beğenen Marstı.yalı : 
cPari•in denizi de olsa11dı Mar
sUya kadar güzel olurdu,• demf4. 
Altftıllı 11cre karşı herke• biraz 
bu Marsil71alı gibi de/11l midir? 

/ngiltere 4 ~ illttetrinde ö&lcden IOnra Sicil yı 
it.ıy::;' t.kr.iben 80 mil cenubund• 
ttteya.n .,la Inıiliz ccmilerl arasında 
dtit eden deniz. muharebelerine 

Yeni la! '"t 1 . . Ü t\'''1 sı"' ıe mış;tir. ç (Ün 
Q! .. neş:redilen İtal)·an teblifrilc ''e-

.. ,rtedil · • • le..: en lngiliz tebliaioın verdlk.· .. oıaı· • 
baJul<a ."'.""t taban tabana zıddır. Fıl
>'triltiıı ilti tebhğ de üç 11.alyan dcsiro
lıot b bal!ıimı bildirmektedir. Fa· 
'llnlann ne tekilde batı.nldık1an 
lbıe da Verilen mal!imat ıene blrbi-

Anadolu Ajansının 17 llkte.,Inde 
ne,rettiği muharib devletler tebliğ .. 
lerinin hulAsasına nazaran, düşıtı.an 

tayyareleri, çarşambayı perşembeye 

bağlıyan gece, İngilterenin blr çok 
kısımları üz.erine bombalar atmıtlar
dır . 

YAZAN: 

.:1<R'M 
Rl::.J"iT 

Evvelki tefrikaların hulcisaaı 

ce malı.imdu. Mu~zzam gemilere aahib olan bu fÖ -
valyelerle kartılaştıkları zaman Oruc ile arkadat1arı 
hafif ve narin bir filika içinde onlara nıuıl mukave
met edebilirlerdi?. Hızır bu yolda nasihat etmek lsted.J. 

Fakat hiddetinden köpüren ve filikanın tamiri bi
tinciye kadar ne gözüne uyku, ne kalbine rahat giren 
Oruc bu nasihati dinlemedi .. Arkadaıları· ile beraber de
nize açıldı. 

lı.ı~Y>rıaoıaktadır. 
ııı, ha llıl>..ruı iddiasına göre, bu de 
it 10 ~~tı esnasında onlar dA bir 
bit · ~':'fler ve ?\~eptune sımfuıcWJ 
4ıt. ~IU. kruva.~~riiuü ba~ırmııla< • 
'dilen ~an teblııınde bahls mevzuu 
' ba kruvazör, filhakika Nep -
ı..,.t.,'Itıılındandır. Fakat ismi A• 

Londra, yeniden esas hedefi te,kil 
etmiftir. Londranın ve yahut Londra 
banliyösünün dJğer hiç bir kısmında 
genif hasar olcluğuna dair raporlar 
yoktur. Yalnız bir kaç fabrika hasara 
uğramıştır. Çıkan yangınların adedi 
azdır. Bunların hepsi bastırı:mıfiur. 

Ölü ve yaralılar hakkında tam rapar
lar henüz alınm&mlflır. Fakat umu .. 
miyetie telefatın ağır olmadığını göı .. 
teren emareler mevcuddur. 

(Yakub, Yenice Vardarlı ıenc bir Sipahidlr. Padişah 
Fatihin iradeti üzerine I\tidilllde yerleşmek mecburiyetm· 
de kalnıı, ve burada Kataline adında ıenc ve dul bir 
~dınla evle~~ ve çabucak dört çocuiu olmu.ştur: 
llyas, Onıc, ishak, Hınr. 

Hemen hiç esa.sh bir tahsil ıörmiyen bu dört kar
def, büyüyüp delikanlı olunca, babalannın san'atı olan 
çömlekçiliği ilerletmifler, ci\·ar adalarla ticarete &iriş· 
mi,Jerdir. Babalannın yaptJiı iş bölümüne nar.aran 0-
nıcla İlyas çömlekJeri taşıyan filikanın idaresini, İshakfa 
Hızır da çömlek imalini Üzerlerine almı.,Jardır. Bir i:ÜO 

filika mutad zamanda &elmeyince karadaki .kardeşler le
li.- düınıü.ılerdir.) 

Bu sefer Oruç, bir adadan clii:erine çömlek nakle
den sakin bir gemici değildi. 

İntikam almak üzere denizleri tarayan gene bir 
korsandı. ...... 

Oruc denlzlere açılır açılmaz bir 
çarp!ştı. Bu sefer tr.U ona yaver oldu. 

ikinci bir cevelan esnasında bir 
daha batırdı, 

dü'1!1an gemisile 
Oruç ıalib geldl. 
dÜfınan gemisi 

Bu çarpışmalar Oruca batıbotluğun, korsanlığın )ez -
zetini tattırdı, fakat ayni zamanda da bu ıuretle elde 
edilen ganaimin kıymetini öğretti. Artık Oruc bir a
dadan diğerine çömlek götürürken çapulcuların taar
runına maruz kalmaktansa denizlerde ıerbestçe ı.:tlp 
düşman gemilerindeki emtiadan istifadeyi tercih eder. 
oldu. Bir iki çarpışma, bir iki galebe derken Orucun 
iıı:mi Ege deniı.inde anılmaya batladı. Oruc hatırı ıa
yılır korsanlar meyanına girdi. 

Sovyet Birliği ordulan ba,kumandanı 
Mareeal Timoçenko 

lngiliz gazetelerine göre 

Balkanlardaki 
vaziyet karşısında 
Sovyet Rusyanın 
aksüla·melleri 

Fal<at. bazı ıehrilerlmlz vardır ki 
herkes tarafından sevilir. Istanbul 
bunlardan biridir. San'at abide
lerinden, inanılmaz gilzellt/11n· 
den, bütün bir tarih olan hü
vtyetfnden vesaire vesaireıtnden. 
dolayı mı? Onu bunlardan do
la111 sevenler bulunabilir. Beni 
lstanbula ba/1lı71an 11an •okal<· 
landır. 

.\~ ' 
&tt bu ıırn.W. karllerimiz hatırlarlar. 
Crtı V vazor ıeçen kinunuevvtlde 
ı,,~ .\!on Spee ismindeki 10,000 ton· 
~ea illan ceb kruvazörünü ~lonte • 
lfttt ti •çıkJannda ktstJranık, mahve
iot; ~ ıılıııab çavuıtau biridir. Diler• 

.\ib; Exet.er, AchiUe gemileridir. 
b;, d· 0 ZOtnan da büyük kudretle 
,, U.,tnan.a kaqı kahramanca harlı 
~ b;: onu nihayet intihara m~c "' 
ı., b ı. krruıtır. Onun için kolay ko
-U..y,~ ı: .. ı•ınilerden de.~ldir. Ve 
.\~,llı is fo1lizler, son tebliilerinde 
ltt hu lllini de vermektedirler. E
~bU&; C•ıni bıtll11' olsaydı, İtal3an 
1 •de1s· 
~. in . . nu ınevcud olmadıi"ın• 
~lerdj Ciliıler de bunu meskı'.it ge 
ı..,bind' Deoıek İnılllzlerin bu denlı 
ı.ı;;.;di~ı ha_kikaten biç bir remi kay
""''1ıdd •rıne inanmak için oebebler 

.\Ja Ur, 
,:, 833 te Vicben tex&'Ahl&nna 
~ ~~34 le ikmal edilnılf ve 1935 
'"1ııdi . dınlmı,, nispeten yeni bir 
lııi~tj r. lnrilizlerin bu sınıftan 4 re· 
ı..,.h 1dlha vardır. Yılııız Neptun'un 
"10 01"lııdır. Me,.ll Ajax'ın tonajı 
ı...ıı ~ .. ıııa mukabU Neptune'un 
~ Aİ 30 dur ve Ajax'm tlmdiki 
'-. ha1ıtd oıan leblljlerinln bir kaç de· 
~ ıklııtt Arc Royıl tayyare p· 
1-dı,, Y•ntnda olduiu anlatılınak • 
ı,lly 

Mersey nehri ahillerine ve mer .. 
kez.! İngilterede bir şehre de bombalar 
ılılmıttır. 

Londra civarın.da kontluklarda, ce ... 
nubu fQl'kf ve cenubu garbi İngiltere
ainde ve Galles eyaletinin bazı böl .. 
geleri ile İngiltere ve İskoçyada mün
ferid ba:tı noktalara da hücumlar ya
pılmıştır. Fakat alınan raporlar, umu
miyetle hasarın hafif oldulunu ve az 
miktarda kişinin ölü ve yaralı bu.un
duğunu bildirmektedir. 

Dün aece, yenideD.ı bu hücumlardan 
biraz sonra, iki düşman bombardım:ın 
tayyaresi düşürülmüştür . 
İngiliz Hava Neuretinln tebliğinde, 

dün gece fena hava '41'tlarma rağmen 
İngiliz bombardıman tayyareleri düf'"' 
man deniz üalerine ve limanlarına 
kar•• muvafiaklyetli harekeUer yap ... 
mı,lardır. 

Kiel'de evvelden tasarlanan hedef ... 
lu üzerine bir çok ağır çapta bom • 
balar ıtıhnıt vo büyük yanııınlar çık-
mıttır. 

Hamburg, Bremen ve Cuxhaven'e 
tevcih edilen hücumlardan da iyı ne
ticeler alınmıştır. 

Batka bir bombardıman tayyare fi
losu Leuna'da aun'! petrol tesiıahna 
hücum etmittir. Bundan bafka Sak ... 
10nyada ıiWı fabrikalarile elektrik 
santrali bombardıman edilerek tam 
isabetler kaydedilmltlir. 

Bu hareketlere iftirak eden tayya• 
rclerimizden befi üslerine dön1nemif
tir. lıhı.,, ~ı.nn b.u deniz harbinde ko· 

~ .. d •ı üktur. Bir defa Ajo<, I· 
~ b~•lroyerJerine yaklqır yak • Almanya 
lb.~b r haınıede lklsln1 b<rıber 
llııuıııd, r. Batan d.,troyerlor Alnını Alman bafkumandanlıjının tahlili: 
llilı .,,,,'.'~"· Bunlar 179 tonluk kil· Havanın müsald olmamaoına rog. 
~ 114 ~blerdir. zaten içlerinde ın· men havı kuvvetleri Londraya ve 
""Qe .. •Urett b · merkez! ve cenubi İngilterede hü
ilıi I~ l"k e at bulunmaktadır. tlç eumlarına devam elm1'1erdir .. Bilhu-
ı..~lttı,ozı:ri topu, 8 tane de hava da!i aa Liverpool'un cenubunda bir tayya
.~ ltı.I .. vardır. Bunlar İtalyan -
~. ,... hueuınia.r yapıp çekilmek re meydanına muvaffakiyetle homba-
01i, • ) !ar a\ılmıftır. Merkezl İngilterede bir 
Lıı •ti 34 ·~~an destroyerlerdendir. ıllAh fabrikasına atılan ağır bombalo.r 
.,,, ~ilr.tı ~!<lir. Bu da ıöslerlyor ki birçok depo ve atelyelerde yanım çı
""<l~e··e hucum edip bu 5Üraile ka-
:-ı•ı •j11 1•ınio edecektir. Fakat bu karnıı.ıtır. "' 1 ~ •• '·-- Hava kararırken Londraya tavclh 
~ t..J) ' on'«CI kolay avlayabUnı1t· edlten lr.artılık büeumları yenid1.;n 
lı, •be "11~ l~in bu iki geminin ki· fiddeilendirilmiflir. Taymis'in ilti ... 
.\ıı... _le~YetU olsa gerektir. Çünkli hilinde askeri ehemmiyeti haiz hccltl
ı;ıcı. ı:~ yapıldıtı Cenornlalıl )ere plak aökiinceye X.dar bombalar 
tı·;li~ter hrıkalan da r.ateo evvelce atılmıftır. 
i:'ilı ı laraıından bombardıman e- Liverpool va Birıninıham gibi mer
""llt ~ Yenilerini derhal tngıilı> kezi İngiltere '°birlerine karfı da 
4ijlıı;iu,1e ktnıan da yoktur. hilcumlar yapılmıştır. 
~.~~ 1;~ rt•ml bir lehliğlndo I Tayyareler İngiliz uhillerinln muh· 
;;"' kahr erin& maylnler dökmüıtilr. q,i • amanca. dly• bir telif yeri 
l,;1;'."<tır. ıarb kamında sabile yı· 
cıııı,, lefebbU. eden d\1'mının bir· 
ı·lndır 1';;';•1an hakikaten dikkate Manfın 

·Y •ml leblli!n ılayh lla.ın n.lfmaA:a 
~ gtmhl, donanma topçumu ... 

a döruneğe meebur edilm1'· 
~ttj ıcaiuıa ıöre, hakikat~n bu kaç harb 
~ t!e ne nıilthit f8rtlar altında zun ateıil 

~ı'ı.,ıı re olan diler erkad3fılUI 
~ltln •id~tu gayet iyi anlaıtlır. 
ltı!e 01 tebliilne ıöre, Ar1aıllere 
lotı~hn bu destroyer, yolda nak-

~I ~ ""'•"ında kendl mu,,,ue-
ntiıı, llldan balınhnıflır. inıllb 
""ı.,,.~re ~e lnı!lizler tarafından 

' Çfinkü biru evvel Lah-
~~t , 1 'thdaıuıa yakla,arak, onu 
~ ~~ diğer destroyer palilll\an 

l l\ln'i bir sis perdesinin 
~llitlliklanarak tııaklatmııtır. 

ı.,d,,:0 1936 programını dahil 
b U lok 

1 
biridir. 1820 tonluktur. 

~ 'd!iıııı ıı:•ladır. Saatle 39 mil h•· 
•• de 1 ' 4 tane 120.S lok lopu, 
itti v, tı.va dafi topu ve mitraJ ... 

f d,,ll'\ı ',dır. 1937 1en..tnln oonlan-
.n• htı :ıası bitmiştir. 

1 
~ 

< hUdikı:ıı_ız harbi hakkındı ılm-
rırrıiı bundan lbarettil'. 
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tir. 
Bir de nizalb, bir kafile ile 1tyred•n 

21 bin tonilitoluk iiç ııem\yt 
tır. Bunlann biri on bin lo· 

cem'an 
batınıuf 
nllltoiuk bir pot.ol ıernaldir. 

tayyareleri 17 tetrinievvel 
Alınan toprakllll'ına bombalar 

İngiliz 
gecoli 
alınıf 

yapamamt 
ı.r.. da biç bir askeri ha'8r 

,ıardır. Buna mukabil muh
rlerde meskl1n ma.haJleleM 
isabetler olmuftur. Meseli 
ırçok evler hasara uj'ramıt

telif '°hl 
yeniden 
Klel'da b' 
tır. tlç İnglliz tayyaresi diifilrülmüf

an tayyarelerinden llWI ka-tür. A1m 
yıbdır. 

ltalya 
DUnkU tabll~d· blldirildiill sibl bir 

hava torpili U.bet eden İnııl
ıörü, İngiliz Bolırlye Neza· 
•rdiği bir habere göre • t.i· 
Jauva.zörildür. 

İtalyan 
liz kruva 
retinin v 
verpool• 

Şimali 

nen kefil 

Afrlkıda lehlm)ze nallcele
kolu müsademeleri ol.mut-

tur. 
Avcı 

Quasıaba 

tayyare filolanIJlUı Fukı, 
ve Daba'da düşman tayya• 
nlannı, Maaten- Baygu.sb ve 
Matruh'ta dUışman müdafaa 

re meyda 
Mersa .. 
mevzile rinl bombardıman olmiftir. 

rlmizln hepli llllerine dön· Tayyare!• 
miltlerdir. 

havı kuvvetleri lnfllik vo 
mbaları alarak Tobruk teh· 
ıtl• bombardıman otmitler
tesisat vı 45 ev haur.t ul-
9 baraka barab olmuftur 

lrtur. 

Düflllan 
yan11n bo 
rinl fidd 
dlr. Bazı 
ramıt ve 
Zaylot yo 

den mürekkeb bir milfr~ıe 
er - Port'un cenubu 'arkl
İngiliz ileri karekoluna bQ. 

ittir. AJellcele kaçın du,. 
b meydanında silih, cepane 

Yerliler 
daha Riv 
Binde bir 
cum etm 
man har 

k1rl bırakmı•lır. ve mek 
Tayy.H filolarımız Perin ada!ında 

lisatı ve Ghedrem tayyaıe 

bombardıman etmlflcrdir. 
tayyare meydanında avca 

askeri te 
meydaıuru 
Ghedrem 
tayyare 
ÇUfile bu 

filolarımızdan b!rinın pike u
lunan 11 dil.fman tayyaresi 
lmlt ve bir cepane deposu 
ve bir kamyon tahrlb edil· 
,ka bir tayyare filomuz, Kı
bir barb remWnln refaka· 

imha edi 
yakılmıt 
ınlftir. Ba 
zıldenizde 
tinde iler leyen iki büyük tilebe hU

ı.Ur. Şileplerden birine cid
isabet olmuttur. Müdahale 

teyen d~man tayyareleri 
ıman tayyarelerimiz tarafın
BAdemeye icbar edllmlttir. 

tipinde bir düşman tayya

cum elm 
dl turett• 
etmek ı. 

bombard 
dan mu 
Blenheim 
reıi düf. urülmüftür. Glo!ter Ut-inde 

tayyarenin diltmUt -'lnluı 
meldir. 

bir diğer 

da muhle 
fX1'man tayyareleri Dit ... Daoua, 

Te11enei, Kauala ve Gon• 
bardıman etmlftir, But mad· 
Olmllftur, 

Decamere, 
dar'ı bom 
dl huar 

Hızır, sahilde duran bir sandala atladı ve var kuv
veUle filikaya doğru gitti. Yanaştığı zaman tahta par
çaları arasında kardetlerinin yaralı ve yarım bayıın 
bir halde yattıklarını gördü. 

Oruç ayılıp gözlerini açbğı zaman kendini evin
de buldu. Hızır onu tedavile meşguldil. Orucun hid
deti derhal parladı ve bütün odayı alevli bir ate7in 
zlyası gibi l:apiadı. 

- Alçaklar, hainler, namerdler,. Ben, onlara Orucun 
kim olduğunu öğretirim ... 

- Ne oldu?. Kim ısizi bu hale soktu?. 
- Cı:nevlz köpekleri.. Üç filika ile üzerimize çul-

landılar ... Hepsi de silihlı idi ... Bizim bir kamanuı bile 
yoktu... Çömlekleri denize attılar, yelkenleri parçala .. 
dılar, filikayı delik de~ik ettiler, bizi de öldüresiye rur ... 
paladılar ... İlyas nerede? .. 

- İçeride ... 
- Nasıl?. 
- İyL .. İshak onunla meş;gul oluyor .. Benim kim ol-

duJunu o kifirler öğrenC'cek.ler. Hiç merak etme. Hem dt 
öyle bir öArenecekler ki bir daha hiç biri korkudan kcr ... 
,ımıza çıkmak ,öyle dursun, lsrnimlzi bile ağzına alamı .. 
yacak, görürsün ... 

Hııırla İshak karada çömlekçiliie devam ederken 
Orucla İlyas denizlerde düşman pefinden koıuyor; rüz
gfırlara, dalgalara gökils geriyor, hasım gemilerin üı:e -
rine saldırıyorlardı. Çocuk.luğundanberJ ilme merak 
elrnit ve illemadan olmayı kurmuf olan İlyısın bu 
korsan hayatı hlç hoşuna gitmiyordu. Ancak babalarının 
sözünden çıkmamak ve Orucu yalnu bırakmamak için 
bu hayat.a katlanıyordu. Gerçi. yanlarında Midil!i 
Türklerinden bir kaç aslan delikanlı vardı. Fakat ne de 
olsa ~unlar İlyas kadar Orucun yakini değildiler. Za
vallı Dya.s iki cenk arasında kitablarıru torbadan çıka ... 
rır, tetebbua dalardı. Fakat bir kaç zaman kit.ahları 
hemen terkedip yatağana aarılmak mecburiyeti hasıl 
oluyordu. 

ne olabilir? 
Gazeteler, Türkiye ile 
Balkan devletlerinden de 

bahsediyorlar 
Londra 17 (A.A.) - Balkanlardaki 

vaziyet İngiliz matbuatının en ehem ... 
111.lyetli mevzuunu tefkil etmektedir . 

Elbette ki htanbulun denizine ha11-
ranım; Yentca1nt karşısında bafım 
dönmüşt1lr; gözlerim 11aşarma
dan BoDazı geçtlDlml bllml110• 
rum; Süleyman iven in eşsiz bir 
•an'at eseri oldu/lunu kalbimle 
tasdik ve dilimde ikrar ederim. 
Ama Türk Istanbulu tarih içinde 
11a.şatan ılmtltn 11an sokaklar ol
duOuna inanırım. Hani, tü.rkçe
nin arabca.nz, far•çaaız, frenk
çesiz konuşuldu/1u, harap ev~
rlnde döşemelerin her hafta uğu
lup her giln süpürüldüğü, kadın
ların aüzgünsüz ve erkeklerin 
gıllülilf•IZ olduğu, bütün bir ma
halle sekneslnin bir aile gibi bl• 
ri birini tanı71ıp biri birini •e
ldmladı/1ı. seııinclerln ve acıların 
pavlaşıldı/1ı o yan ıokaklar 11ok
mudur; i.§te l&tanbulu l&tanbul e ... 
den bu •okaklardır. Bu •okak
ların çeşmesi, onü asmalı kah
ve .. i, a71akları takunı;alı ve ağzı 
aakızlı kızı ... » 

Filika tamir edilip yeni yelkenleri serilinciye ka
dar Oruc; köpürdü durdu. Nihayet her ,ey haz.ırdı. 
Artık tekrar denize açılabilceekti. Fakat bu sefer si .. 
lihlRr yükledi ve Midillinin en cesur Türk delikanlı
larından bir kaç tane!inin ricasını kabul ederek yanına 
almağa razı oldu. 

Orucun bu bir kaç zaferi Ceneviz ve Rum gemici
lerini endişeye dü,ürmüştü. Bunlar Rodostakl f(Sval -
yelerin himayelerine 11ğınclılar. İsllmiyete her ne su ... 
retle olursa olsun darbe vurmayı mukaddes bir va
zife bilen bu Ehlisalib döküntWeri Oruçla karşıla~ıp 
onu mahveylemeğe azmettiler. 

Daily Telegraph gazetesi de başma ... 
kalesini Balkan meselesine tahsis edi
yor ve diyor ki: 

Yugoslavya Bafvek.lli söylediği bir 
nutukta, 10n mevzilere kadar muka
vemetten bahsetti ve Yugoslav mille· 
tinin maıisi BatveklUn verdiği aözü 

Bu cenk hazırlıkları Hıı.ırın hiç de hoşuna gitmt ... 
yordu. Çünkü Hızır, Onıc: kadar cesur olmakla be .. 
raber va.ı.lyete isabetli bir nazarla bakmasını biliyor
du. Kom,u Rodos adasında Saint Jean tövalyelerinin 
bulunduğu ve Ehlisalib bakayası olan bu fÖvalye • 
lerin İslimiyetin bisman huunlart olduk.lan kendisin· 

İşte böylece Oruc günün birinde kındinden daha 
çok kuvvetli bir düşmanın hücumuna tutuldu. Çar
pı~ma •on derece tiddetli oldu. Fakat mürettebatı bet 
on delikanlıdan ibaret hafif bir filika müsellih asker 
ve gemicilerle dolu bir kadırgaya kartı nasıl dayana
bilirdi? Neticede İlyas ile genclerden çoğu tehid oldu· 
lar, Orucla mürettebat.in bakiyesi de eıir düftüler. 

tutacağının garantisidir. 
Yunanistan, bundan iki ay evvel 

bir Arnavud fakili yüzündel1 İtalya ... 
nın kavga aradığı vakit aldıiı azimli 
vaziyeti muhafazada devam ediyor. 

Biitün bu sözler!, dün, bir Uıtiyar 
dostumdan dinledim. Dinledim ve 
kıılktım, raftan bir yeni mimar
lık mecmuası aldım, ııozlerl onü
ne eski harb sonra81 ve veni 
harb öncesi Avrupasının bir 
şelırinde fal<lr halk için inşa 
edilmlf van •okakları gösterdim: 

(Arkan var) 

Sayım günü nelere dikkat edeceğiz? 
[B&f tarafı 2 ıu:l &alıUede] izafetle yazılmak llıımdır. 1 Geçen sayımlarda rençper keUmesi 

Fl'arua, İngiltere, Almanya gibi. Bu Tabiiyet esasen çiltçi manasını Uade ettı~ 
memleketlerin hangi şehirlerinde Şahıs, Türk tebaaaı ise dece halde amele manasına da yı1r.üdıi;ı 
doğduğunun yazılması icab etmez. T. C. if8.f'eUni koymak wdi:.• Ec- görülmütlilr. Her 1tYden evvel bu 

Ecnebi deyince de habre bu &linkü nebi tebaaıı i.se yalnız 0 devlıttin ıs- tabirin ne amele ve ne de c;lftçl için 
Türkiye hududlan haricind~kl yer - mi lır kullımılmamasmı rica ederim. 

d 
yazı . 

!er ıehnelldir. Mesel&; 40 Y•tın • o- S ll , M I L Çiftçi, çiftçi diye; amele do amele 
lan bir adam Halebde veya Yanyada on .U er• ea eR diye yazılmalıdır. Yalnız ~mPlenin ne 
dolduğunu aöylerse bunu (Suriye) Bu sualde enı gaye, tahmı; yani amelesi olduju tasrih etlil.mek Jılzım 
veya (Yunanistan) diye yazarız. her ferdin &ayım sıraaın.da tuttuğu gelir. Amele diye cevab veren kimse 

Sahatlılı ittir. Sual sorulan kimse, eğer o Bl- eı}er o ıırada inşaatta çalıı:yoraa 
Ilık k .. l""k k b 1 k k"til rada m~mur iM, (memur), ~UWI l.te 13 üncü aualı (tnpat ameleıi); yol 

Topa ' or u ', am uru ' 0 
- (çiftçi), makinist ıse (makinlatJ, de- üzerinde çalış:ıyorsc1 (yot amele11i) ke

rllmlük, .çolaklık ıııbl bariz ve •ılkAr mirci ise (demire!) ve doktor ise (dok llmesl yazılmalı ve eğer bir fabrıkada 
olarak goze çarpan veya. tam ~ğırlık i tor) diye cevab v~recek ve eğer hiç çalı'8n alet.ide bır amele ise gene 
ve dilsizlik gibi mevcudiyeti vatılıan ı, bl . . k 1 • ld ... ~ · 11 

ki r ışı yo sa - fSlZ- o Uao.u.>.U ıo) ... 13 üncü aualln hizasını fabrikasJrun 
anlaşılan oakatlıklardır. Bu sakatlı a- j k .. 1 ı ktı 

· ı 1 lif d 'yere oy ece yazı aca r. ne fabrikası olduğu kaydedilınelıcilr. 
rın da uzu1vıarkınddan ladmam~ . he ' 5 hna e ı Bu sualin sonunda (yoksa ne ile Re- Şimdi aon sualimize gellyorunı: 
ye mani o aca erece e. mu ım o a çinlr) ~·-· b'• meslek veya mef • 

M li hafif bir k 1 A.UUiu .... Bu sualden gaye, sanayi, ziraet ve· 
sı lhımdır. e~ ; . 0 ça: ... , gale sahibi olmayıp da iradı ile ge- ya ticaret mesleklerine mcnsub olan 
pıklı~ veya hafif hır ayak .aksakl,gı çinen mütekaidler ve irad aahibleri kimselerin meslekteki ıan'at ve va ... 
maHUıyet sayılamaz. Keza bır par - için konmuştur. Bu gibiler (milte '"' ziyetlerldlr. Meseli.; san'atının ma • 
mağın e~sikliği; burnun. ~lağın ve- kaid, irad sahibi) diye yazılacaklar.fır. rangoz olduğunu söyliyen blt' ldmae, 
ya dudagın yırtık olması,. keza m:ı .. Çocuklara gelince: Mekteb çağuıda 13 üncü ıuale mobilya bbrikasmda 
lOliyet addolunmaz. Aynı ... ?'~anda olup mektebe gidiyorlarsa (talebe) çalışblını ıöyledikten aonrA kendleıl· 
yazacağınuı. sakatlıkların gorunur. ol- diye yazılırlar. Eğer mekteb çağından ne (usta mı veya işçi mi) oid~ıiu so
~akla .beraber fah~ 0 uzuvdan a ... küçük ve yahut mekteb çai:ında olup ruJarak bu sualin hizasına ona göre 
illadesıne hlg değılse yarıdan fa~la da mektebe gitmiyorlarsa 12 nci ıua- cevab yazılacaktır. Keza 12 ncl suale 
mani olan bir sakatlık olrnas1.01 da lin kartısı bir çizgi ile kapatılır. ticarethane cevabı yaııldılttl\n sonra 
göz.önünde tutmalıyız. Kadınlar hakkında, bunların her aon ıual ıorulur. Vereceii cevaba ıö-

Diğer dikkat. cdeceğlmh: btr ~:~ hangi bir meslek veya san'alı olanlar re mal sahibi ise (patron) veya ma-
da sakatlılm çıh uzuvlarda her 1

.. için erkeklerde olduğu gibi cevab ~auırun ldtibi ise (memur) diye ya-
sine de ıp.mil olup olm~ıdır. Kol:- • yazılacağına füphe yoktur. F;1.kat mu- zılır. 
lük, çolaklık gibi aaka arın .. Y•: ayyen bir meslek veya aan'ab olmı - Ayni veçhile 12 nci suale demirci ol ... 
bir kola mı veya yalnız b~ goze yan, analık veya ev işlerile meş;~ duğu cevabını veren bir kirme bir çift 
aid oldulu cevablarda tasrih olun ... bulunan kadınlar için 12 ncl aualin Uk demircisi ise 12 nci sualin kartı· 
malıdır. hizasına (ev kadını) kelimesini yumak sına (çiftlik) kelimesi yaı.ıldıktan 

Ana dili çok yerinde olur. Bu arııda evlerde &0nra 1' üncü auale demirci, fAyet ya-
Ana dili deyince, hatJrımtZ3 ölmüş hizmetçi olara·k çalıtan kadın ve er- mak ise (itçi); demirci ustısı ise 

veya sağ olan anamızın konu,tuğu li- keğe tesadüf edilirse bunlar içln 12 n- (usta) diye kaydolunur. 
san dejil, ev içerisinde çoluk çocuk, ci sual hizasına hizmetçi yaıı~malı ve V lh 

1 ' 1 k kadınlar için (ev kadını) tabiri yalnız çüncü •a a ana, baba ve kardef erinuz o nnuş .. 
tuğumuz yani; samimt surette be - kendi evinin işlerile meşgul olan ka
nimsiyerek istimal ettiğimiz dil gel- dınlara haaredilmelıdlr. 
melidir. Meseli; it güç icabı haricde, Me•lek sahibleri naaıl 

Bu safhada JlJc iş binalar cetvelini 
göz.den eeçirerek ziyaret edilmedik 
bina kalıp kalmadığına bakmak ve 
bunun altım imzaladıktan aonra def
terde yazılı kadın, erkek mlktarıru 

dikkatle '""""aktır. HükOmeUn ilk 
ne,redeceği muvakkat rakamlar bu 
nyı,Jara lıilnad edecektir. 

ça111da, pazarda k:on'Ultuğumu:ı li.ıan 
ana dili ohnıyabilir. yazılacak? 
Dokuz-uncu suale gelince 12 nei ıual hakkındaki maruu\ıml 

tamamlamadan mühim bir noktaya Buraya yazılacak cevab, ana dilin· 
den bqka konuşmasını bildiğimiz di
jer bir dildir. Meselli bir kimstuıin 
evinde konuıtuğu dil, tilrkçe olduiu 
halde ayrıca arabca konuşmasını bi
liyorH dokuzuncu aualt .u-abca ya
zılır. 

Ana dilinden başka müleaddid dil 
bilenler için de bildiği dillerin hep -
sini yaımıyırak en lyt blldlli dille
rin bir tanesini yazmakla iktifa edil•· 
cektir. 

Küçük, henüz konufmaıını bilml
yen yavrular için ana ve babasının 
daha doğrusu içinde bulundulu aile
nin ana dili nt ile aynen o yazıla • 
ealı:tır. 

Din 
İslirnlar ıçın Sünn!, Şa:fif, Alevi ve 

saire hiç bir mezheb veya tarikat 
tefriki yapılmadan yalnız ilıllm yazı· 
lacaktır. Mu.&eviler için adece Muaevi 
diye yazılır. 

Hıristlyanlara gelince; geçen sayım
larda baz.ı sayım memurları Ermeni, 
hırlstiyan, Rum ııbi din ifade etme
yip milliyete deli.Jet eden bazı cevab
Jar yamnşla.--dır. Bu doğru drği!dir. 
Hıristiyanlık; (ortadoks, katolik, pro
te!tan, gregoryan) gibi mezheblıre 
ayrılmıttır. Ve her h.ı.ristiyan bun -
lardan biri!ine menıubdur. Bu iti • 
barla hıristiyan vatandaşların din w
allne aid cevabları yaıarken orto -
dob mu, proteıtan mı, katoli~ ~· 
gregoryan mı veya dij:er bır rurutl 
yanlık mezhebinde mi olduğunu tah· 
kik etmelidir. Dinsiıl.ın diyenler için 
de aynen bu cevabı yazın:ıkta hiç bir 
mahzur yoktur. 

Küçük çocuklar, ana ve babalan -
nın dinlerine göre, yazılırlar. Ejer ço
cu,tun ana ve babaıının dinlul birbt· 
rinden ayn i>e, çocuk anaaının dinine 

temas edeceğim: 
Bilirsiniz ki, türkçemizde bir .;o"k Bu iti müteakıb, defterler, zarflar 

meslek ve un'atlar (cl) edaUle nihn- binalar cetveli Ue birlikte kontrol 
yetlenlr. (Yağcı, kunduracı) gibi. Bu memuruna tesllm olunacaktır. 
tekilde san'at ve meslek isimlerlnin Kontrol memurlan sayım defterle
bir kısmı vlııhtıı, Meıell, k:itabcı, rinl, aayım memurlarından teıllm •
sütçü, değinnencl, tenekeci, benzin~l, lmca d• evveli, bina cetvellerini, ba
manifaturacı bu kabildendir. Bu nıı- dehu sayım defterlerini tetkik ede· 
sallerde kitabcı sade kltab iatann, cekler ve mıntakılanndı sayımın tam 
manUaturacı manifatura efyası ıatano olarak yapıldılına kımaat getirdikten 
derler. Bunlardan ticari meslekler sonra defterlerin kaplarını inı"zah}&.
kasdolunur. Keza değirmenci kelime- rak bunları o ak.fam kendilf'rlnc göa
sile ancak un imali.tı yani sanayı fa9.- terilen mahalle, erteli giln• kat'lyyen 
llyetini anlarız. bırakmaksızın teslim eyllyece:klt-rdir. 
Bazı meslek veya san'at \simleri Talimatname, sayım akşamı def ... 

vardır ki, ayni zamanda bir 1fln hem terlerini teslim etmlyenler isin ağır 
ticaret, hem de san'atına delllet e- cezalar koymuştur. 
derler. Meseli; yağcı, ıömlekc;t, kun- Mmtaltaaım bitiren eayım memur
duracı kelimeleri böyledir. Bu gibi ları, kontrol memurunu bulamasalar 
hallerde meseli yalcı diye cevab ve- dahi defterlerini ertesi güne bırak -
ren kimse, eier yağ imal ediyorsa, tnakıızın o gece mahallin m:ilklye 1-
(yai imalitçısı.), eğer .. dece yal ıa- mirine teslim etm~y• mecburdurlar. 
\ıyorsa (yağ tüccarı) diye yazılmalı- Nüfus ıayımımn hiç bir mü-

dı;·3 ve 14 üncü sualler: kelleliyetle alakası yoktur 
13 üncü ıualin gayesi, meslek veya 

san'at sahibi olan ldmsenln menıub 
olduğu müessesenin mahlyetlni anla
maktır. 

Bir atetçi bir vapurda çalı,abilece .. 
ği gibi tren lokornotlflerinde veya 
tuAla ocağında atetçl olabilir. Bu Uç 
fekle göre, ateşçinin lktısadl faaliyet 
zümreleri gibi birbirinden farklıdır. 
Ayni veçhile bir muhasib, bir banka 
muhasibi olduAu takdirde iktısadl fa
aliyetin ticaret kısmına, bir deri fab
rikasında muhasib oldu~ zaman sa .. 
nayi zümresine, bir çiftlik muht>!ibi 
olduğu zaman da zlral faaliyet kolu
na dahildir. İ4te la üncU sua~ !ordl 
mııleğin ikt.ısadt faaliyet bakımından 
bu oureila tefriki için konuhnuttur. 

Rençper ve anıelı kelimeleri; 

Sözlerime nihayet verirken bütün 
yurddatların bllme15l IAzım gelen bir 
noktayı ehemmiyetle tebarüz ettir .. 
mek, anlatmak: isterim: 

Bu da, nüfus aayımının lıiç bir mü
kellefiyetle, resmi veya gAyrlre.ı·rt1 
hiç bir kayıdlıı, hiç bir vesika ile, 
nüf\u: cüzdanlarile, mahkeme l•lHile, 
mektum nüfus meselelerile k:at'jyyen 
bir ıllkası olmadığıdır. 

Hatta 1554 numarelı kanun, lata ... 
tisUk umum müdürlüğünü sayımda 
lsUhul edilen ferdi ma!Oma\ı ilp et• 
mekten menetmittir. 

MHlt Şefimiz, sayan va sayılanlara 
bir düstur vermifti. Şimdl sizlere bu 
düsturu tekrar ediyorum: (Na bir ek
sik, ne bir fazlı) hepimlz bu ıayeyt 
ı•~ldetUrm•I• ~alıfacalız. 

Türkiye, fırtına hududlarına doğru 
yak !aştığı derecede vaziyetinl kuv .. 

- Temiz 1101, 11enl ev. bol gün••· 
ucuz gıda ... dlııe b(lfladım. 

veUend.innektedir. 
Bu üç memleket biliyor ki, müca

delede kaybedebilecekleri feyln mu
tavaatta kaybedeceklerinden dalı. faz
la olmasına imkAn yoktur. 
Doğrudan dojruya ali.kadar olan 

memleketler içinde esrarlı bir vaziyet 
muhafaz.a eden yeglne memleket ltus 
yadır. Ru.syarun geçen seneki siyase
tine Almanya ile muharebeye tutut ... 
mamak kaygısı hlkim olmuftur. 

Ayni mevzu etrafında News Chro ... 
nicle gaz.et.esi de töyle yazıyor: 
Yunanistanın hattı hareketi azim ... 

Udir ve Türkiye de a:erek Avrupa, 
gerek A~yadakt topraklarını müdafaa 
etmek atlm ve karanru bir kert daha 
teyid etmi~tir. 

Öyle göıUkUyor ki nailler f8rka 
doğru büyük ileri hareketine giriş • 
meden evvel ya Sovyetlerle anlaşmayı 
tazelemek, yahud da Rusyanın as;kert 
kudretini kırmak mecburiyetinde ka~ 
laeaklardır. Eğer Rusya yeni bir an
lafmaya varmalı kendine faydalı gö-

Hemen kalktı. Elimi .!1kma111 unu• 
tarak çıktı, gitti. 

ISTANBULLU 

<< Oniki ada » 
tabiri var mı idi, 

yok mu idi? 
Slefani ajansının ikinci 
tekzibine de • 

aıansımız 

cevab verdi ve meseleyi 
kapanmıf saydı 

rüne, hiç fÜpheıılz bu anlaımayı ya- Roma 17 (A.A.) _ Slefanl 
pacaktır. Ancak mihver devletlP.rJnin ajan.11 

bildiriyor: 
Tokyo ile akdettiği ittifak Moskovıya 
pek tehlikeli göıilkebillr. Çünkü bu, Mussolinl'nin ıeçen hafta leltlf et• 

Uli Po ordusunun muhtemel hedef • 
Rusyanın kısmen çember Jçine abn- leri hakkında Türk tel ri afın ... 
ması demektir, VAkıı üçlii paktta gaze e tar 
Ruıyaya dostça teminat verllmlftir. ~ ya.pılan netriyat münaıe~ti~• 
Fakat, Rusya unutmamalıdır ki, ayni Türk ~Jansı •On iki ada• lr:ellmelerının 
\yt mün ... beu "•k Si .L ı Slefaru •Jansı dlplomıllk muharriri • er y. o- ovaı\yanın . . . 
•-k iml d Alın il p run ll lefr1D1evvelde netredllen yazı• 
- s zamanın a anya e o- da ah ten ...... 1• 1 lonya aruında da vardır un aar • :r~ o dulunu iddia 

' eylemektedir. 
Almanya ile Sovyeller arasında ya-

pılan yeni ltil.ü, Ruayanın lVı.radeniı Şimdi me.vzuubaha not, aynen ,öylt 
Boğazını bir büyük devlet eline bırak demekte idi: 
mamak yolundaki an'anevi siyasetinin cPo ordusunun vaı:lfesJ hududların 
terkedilmit olmasını tazamm~n eder. müdafauı değildir. Bu ordu müthif 
Hitler, gecik.mit olan ve fakat hiç bir bir harb kudretini ve istisna! derece
zaman arfı nazar edilmem.i.t bulu _ de hareket aüratini haiz bir manevra 
nan Meln Kampf programında Ukran- ordusudur. İtalya bu orduyu, Ama .. 
yanın alınmasından bahseder. Rusya, vudluğa, Ege denitlne, timal Afrika• 
ittihaz ettiği yol ne olursa olsun, ça- sına vı Habeşlatana gitmif olan ana
buk hareket mecburiyetindedir, Çün- vatan gamlzon ordularından müstakil 
lcü Alınan hareklh son derece sürat- olarak, her hangi bir istikam.ete ve 
Udir. halla uzak yerlere her an aevkedebl· 

Diğer taraftan Taymia gazetesinin 
askeri muhabiri de ayni Balkan meıte
leslle iştigal etmektedir: 
Şüphe yok ki Y unarwtan Es• de

nizindeki üalerini mukıvemet etme
den İtalyaya terkedecek olursa TUr
kiyenin varl.yetl, bilhassa Bulgarlar 
da kendi memleketlerine Alman as
keri kabul ettikleri takdirde hayli 
güçleftDll olur. Türkiyeyi tchdld ede· 
cek her tehlike ise SUveyf kanalı lçin 
de bir tehlikedir. Çünkü bir taraftım 
TUrkiyenin lsllkl&il, bir elhetten ise 
Fillstlnde İngiliz kuvveUerı:ıin bulun
masıdır ki Suriyeyi fimdiye kadar 
tam bir İtalyan tahakkümü altına 
düşmekten kurtarmıştır. DiKer t:ıraf
tan Ege denizindeki ada1ar, bilhassa 
bunların ,ımalde bulunanları Yuna· 
nistan İngiliz muavenetinı taleb et
tiği takdirde büyük bir ehemmiyet 
keııJbedecektir. Çünkü bu a~olar o 
takdirde İngiliz kuvvetleri için bil· 
yük kıymette birer üs vazi1e!i i!Öl-e
cekUr. Ploe.sti'dekl petrol kuvulannm 
ve Köstencede kolaylıkla tahribi ka
bil bir hedef teıkU edon petrol tıııık
larmın bombardıman edLmed o va
kit İngiliz ku<vetleri için kabl! bir 
ameliye ollll\!ak ve bu suretle Yuna
nistana ve Türklyeye muavenet edi
lebilecektir. 
· Teymis gazetesinin Bei~rad muha
biri, vaılyetin gittikçe had bir '°kil 
almaıına rağmen Sovyet llksüllmel· 
!erinin pek ihllyetlı bir surette te
zahür etlllfne lp"'t elmekt.dlr. Bel
grada gelen bazı raporlat'll nazaran 
Bukovin eyaletinde mühim Sovyet 
kuvvetlerinin harekA.tı nar:arı dlkkaU 
c@lbetmlttir. Tuna nehrinin Pruth 
nehrile birleltiği. mıntaka.ye da Ruı 
takviye kıtaatı gönderilmitUr. Diğer 
taraftan Rumanyadan Belgrada ıelen 
bir müşahidin lfade.eine ıört Rumen
ler Alman neıaretl altında Galaçta 
Tuna nebrlna mayin dökml1'ltrdir. 

lir.> 

·Ege denlıJ, kelimesinin her h•nııl 
bir ltimse tarafından •On iki ada• .. k
llnde tercüme edllmif olması nıürn• 
kündür. Fakat her halde Slefaru ajan· 
sının diplomatik muharriri Po ordu· 
sunun oraya gidebil~llni müstebad 
gö•terdiill halde Türk gaıetelerl on iki 
adanın bu ordunun hedefleri arasında 
olduğunu iddia etml,lerdlr. qle Ste
fani ajansı diplomatik muhırrirlnin 
15 l .. rinlevvel tarlhll notu ile tekılb 
etliill '°Y budur. Eğer Türk ıueteleri 
Stefanlnin notunu uıl metninden is .. 
Unsah etselerdi bu tekzlbe lüzum kal· 
mıyacaktı. 

Anadolu Ajansınm nota: 
Dünkü notwnuıdıo Stefanlnln D. N 

B. ajansı tarafından verUen ilk tel • 
grafmın ırıGminde, •On iki ada• nın 
Po ordusunun muhtemel hedefleri a
rasında sarih surette gö5terildlltnl a
çık oiorak blldirın1'tilı:. 

Stelani aJanaı kendi metninde, •on 
iki ada> delil, •Ege denizi,. kelimcıi
nin mevcud oldutunu iddia etn\e.kte• 
dir. Neşriyalımızın esumı Alman a ... 
fanın tarahndan verilen me-tin te~kll 
ettiği için biz bu noktaya itlru etmlf 
detiliz. 

Keza fW'Ulnı da ka}·dedcllm ld, o 
~n Stcfani ajansının telsiz netriyatı, 

hava parazitleri dolayısiJe ~ınamamıf 
ve bu vaziyet bizi O. N. B. ajansı ta• 
rafından verilen metni neşre mecbur 
eylem14tir, 
Eaaıen gerek Stefanl, gerekse D. N. 

B. ajanslarının nefl'lyatı Hell mekine
lerlle ve fransuca olarak yazıldığı için 
D. N. B. ajansını .Ege denl.zt~ n1 •on 
iki ada• feklinde almaya aevkedecek 
bir tercüme hatası asla mevzuubahs 
olamar:dı. 

Anadolu Ajansı, bu cihetleri kay -
dederek, hadiseyi kRnanmıt te!Alcld 
eyltdlğ!nl beyan· edar. 
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l_ lst. Komutanlığı Salınalma Komisyonu 
... ~ 

ilanları) 
Askeri ihtiyac için 21/10/ 940 günü saat 15 te pazarlıkla 40 ton sadeyağ 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 601000 lira olup kat'i teminatı 8500 liradır. 
Bu yağ yirmişer ton olmak üzere ayn ayn taliblere de ihale edilebilir. 
Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 

Fasıl heyeti, 19,00 Türkçe müzik. 19
1
:0 kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 

B ık ti ti 1 Haberler, ı9,45 İncesaz heyeti, 20,15 gelmeleri. (9890) 

a an a e 1Zm1 Radyo gazetesi, 20,45 Temsil, 21.aO Askeri ihtiyac için ı9 birinciteş::O günü saat ll do pazarlıkla 60 ton 
Konuşma, 21,45 Orkestra, 22,30 Ha- odun satın alınacaktır. Şartnamesi bergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
herler, borsa, 22145 Orkestra, 23,25/ belli gün ve şaatte yüzde on beş kat'i terninaUarile birlikte Fındıklıda Komu-
23 30 Cazband (Pi.). tanlık Satınalma Komisyonuna eelmeleri. (9932) 

du .. şmemı'ştı•r, · Askerıı·1r I Askeri ihtiyac için 221ıo1940 ıü::at ıo da pazarlıkla soo aded kestan• 
~ veya meşe telefon direği satın alınacaktır. Muhammen bedeli 6000 liradır . 

.._ ____ _. Kafi terninab 900 liradır. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İstek-
lilerin belli gün ve saatte yüzde on beş kat't teminatlarile birlikte Fındıklıda 

Fatih Askerlik Şubesinden: Komutanlık Satınalma Komisyonuna ı;relmeleri. (9937) Belki biraz geç oldu denecektir. 
Halbuki ben, hidiselerin biraz soğu
masını bekledim ve eonra yazmağı 
daha doğru buldum. 

Balkan oyunlarının bir icmalW yap 
mak için gilrilltüniın dinmesi ve sü
kiınetle mütalea ebnek zamanının 
beklenmesi her halde daha münasibdi. 

Balkan oyunlarında ilk gördüğü -
müz hakikat, bütün dünyanın yeni 
bir haleti ruhiye içinde çalkanması
na rağmen, Balkan atletizminin bun
dan hissedilir derecede müteessir ol
mamasıdır. 

cSiyasi hadiselerden spora ne?• de
miyelim. Bütün spor teknisyenlerince 
müsellemdir ki, spor ve bilhassa çok 
hassas bir ölçüye istinad eden aile -
tizmin, ruhi hallerle çok al.ikası var
dır. Derdll bir yaşayıf, endişeli daki
kalar, nihayet az çok huzursuz bir 
varlık, sinirler üzerinde her zaman 
müessirdir. Atletizm de başlı başına 
bir sinir meselesidir. 

Balkanlarda bu sene de geçen sene
ki gibi bir süratçi buhranı sezilmiş
tir. Gerçi yarışı kazanan Yugoslav 
Stefanoviç 10,7 lik bir aUettir; fakat 
yaşını doldurmağa başlamıo olan bu 
ko.şucudan başka görünürde bir 
Frangudis, bir Semih ve bir Kovacı 
yoktur. Bunlar bir zamanlar hep i>e
raber k()fArlardı. 

Sınkla aUamada da nispeten düşuiı: 
bir derece elde edildiğine işaret et -
mekten başka bizi düşündürecek bir 
:zifıyet bulamayız. Üst tarafı hep 
normal, bir kaç tanesi ise büyük kl:ıs 
dereceleridir. 

Atletizmde iki türlü heyecan var
dır; her sporda olduğu gibi ... Biri yo
rış:marun, diğeri de klas derecelerinin 
verdiği heyecan. 

Balkanlarda, birincisi her zaman 
görülmüştür. İkincisini yalnız bir kaç 
kişi temin ediyor. Frangudis'ten biıı4-

ka diğerleri h.ili mevcudi Mantikas, 
Sillas. Son seneler zarfında bunlara 
Stepisnik gibi dünyanın en iyi çekiç
çilerinden biri, Faik gibi 1940 mev -
5iminin ıon aylanna kadar Avrupanın 
en iyi maniacısı unvanını muhafaza 
etmiş büyük bir atlet, Mauser gi.bi, 
çok büyük bir istidad olduğu kadar 
balen de büyük bir kıymet ifade e
den bir ciridci iltihak etti, 

İtiraf etmek lizundır ki, diğer Bal
kan dereceleri henü:ı beynelmilel pi
yasada vasat, bazıları da vasat bile 
değildir. Bununla beraber Balkanlaı·
daki bu rökorlara erlfemiyen ne ka
dar Avrupa ınilleti vardır! 

Ben bulup okuyamadım. Fakat an
lattılar ki, Ömer Besim. Balkan atle
tizminin seviyesi düşüyor, diye yaz
mış. Eğer nakilde bir yanlı,lık yoksa; 
ben eski milli takım kaptanile ayni 
fikirde olmadığımı söyliyeceğim. 

Bu ıene dört Balkan rökoru kırıldı. 
Bu, evvela, mevzii bir terakkiye apa
çık delilet eder. Saniyen hangi Bal
kan oyununda dört, beş rökordan faz
lası kırılmıştır ki, eskiden serdetme
diğimiz iddiaları bu sene ortaya at -
mak lüzumunu hissediyoruz? 

Berlin olimpiyadında olsun, diğer 
oyunlarda olsun, olimpiyad rökorla -
rının dörtte biri bile kırılmadığı ıçin, 
hiç kimse dünya atletizminin kaliteai 
düşüyor diye iddiada bulunmam~tır. 

Hep biliriz ki, Balkan oyunlarında 
'imdiye kadar dört yüz metre yalnız 
iki defa 50 saniyeden aşağıda koşul -
muıtur. Sekiz yüz metre çok defa iki 
dakika ile, 2,1 ile hatta 2,3 ile kaza
nılm1'1ır• Bu sene 2.ı yapan Balkan 

şampiyonunun bu dereceye liyık bir 
atletten çok daha üstün olduğunu tes
lim etmemiz lizımdır. Balkan rôkoru
na 1.58 den aşağı derecelerle aalub 
olmuş Garsck ve Yorgakopulos da 
çok defa iki dakikadan fena derece
ler elde etmişlerdir. Bu seneki dere
ceyi koşucuların birinci turu 62 de 
geçecek kadar birbirlerin! kolladık ... 
larma ve beklediklerine hamletme -
liyiz. 

1500 metrede bu senekinden daha 
iyi bir derece yalnız bir kere e1de e
dilmiştir. 5000 de ve maratonda yeni 
Balkan rökorları tesis edilmiştir, ]rta
nialı koşulardaki dereceler Balkan o
yunlarının standardından farklı de -
ğildir. Bilhassa 110 metrede iki aUe
tin 15 sanlye koşması timdiye kadar 
görülmemiştir. 

Yüksek aUamada 187 tam dokuz 
senedir görülmemiftir. Uzundaki 7,06 
Balkan or.un.Jarında pek az görül -
müştür. Uç adımda ı4,50 ile yeni 
Balkan rökoru yapılmıştır, Güllede 
14.40 Balkan oyunlarında büyük al
kış toplamış bir hldisedir. Disk, çe
kiç ve ciridden bahsebneği, bunların 
llislan hakkında söz söylemeği zaid 
ıörürüın. ' 

Balkan rökorları on sene içinde ya
pılrru.ş ve bu hale gelmiştir. Bu rö -
korların hepsi kınlmadı diye terakki 
yoktur demek insafsızlık olmaz mı? 

Göze batan bir nokta, Türk atlet -
!erinin büyük terakldsidir. Biz: geçen 
sene Rumanyayı ayni miktarda pu -
van alarak falT\piyonluk farklle geç
tiğimiz zaman, bu sene Yugoslavyaya 
ne kadar yaklaşabileceğimJzi düşünü
yorduk. Teknik adamlardan biri, beş 
sene sonra Yunanistanı yeneceğirruzi 

zannediyorum, dem1'tl. Ben daha nik
binclim; Naili, hepimizden daha cür
eUi konUfUyordu; fakat çocuklardan ou 
derecede bir istidad beklemiyorduk. 

Türk takımı bu gün aldığı muvaf
fakiyeti iki üç senellf bir kalkınmaya 
medyundur. 
· Balkan rökorlan, bir kaçı müstesna, 

pek de erişilmiyecek bir irtifada de
fildirJer. Bu tempoda çalışmağa de -
vam edilirse, bu rökorların çoğunu 

Türkiyenin kıracağına ve liderliği da
ha kat'i bir şekilde alacağına inanı -
yorum. Yunan atletlerinin eskisi ka
dar alkışlanmamasını, Balkan aile -
tizminin düştüğüne harnletmiyelim, 
bilAkis yeni bir hıza şahid oluyoruz; 
bunu görmeğe çalıtalım. 

Füruzan TEKiL 

F enerbahçe idare 
heyeti 

Fenerbahçe kulübünün umumi he
yeti yarın öğleden sonra kulüb bina
sında toplanacak ve yeni idare heye
tihi seçecektir. Toplantının hararetli 
geçecelli anlafılrnaktadır. 

Aıkeri mektebler 
ıampıyonaaı 

Askeri mekteblerin atletizm '8mpi
yonasına yarın sabah Fenerbahçe 
stadyomunda devam edilecektir, Şim
diye kadar ıeki:ı müsabaka yapılmı, 
ve hepsinde de yeni rökorlar elde e
dilmiştir. Yarınki müsabakalann Ja 
heyecanlı geçeceği anlaşılmaktadır. 

Bu hafta maç yok 
Nüfus sayımı münasebetile bı,ı haf

ta öğleden sonra dahi spor hareketi 
yoktur. Lik maçlan fikstüründe de 
bu hafta boı bırakılıoıtlır. 

Orman Fakültesi Alım Satım 

C 1 n ı 1 
Karabük koku 

Komisyonu Başkanlığından : 
Beher tonun maa nakliye 

?ııliktan muhammen fiatı 
90 ton 26 lira 

İlk teminatı ı 176 liradır. 

Tutarı 

2340 lira 

İhale 31/ı0/ 1940 Per .. mbe Saat: 14 le 
1 - Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman fakültesi için yukarıda miktar 

yazılı Kar~bük koku açık arttırma ile alınacaktır. 
2 - Eksiltme Maliye Vekfileti Beyoğlu Liseler Muhasebe<.:iliği dairesinde 

yukarıda yazıh gün ve saatte toplanacak olan Fakülte Alım Satım Ko
misyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi görmek, evsaf ve teslim tartlannı öğrenmek isteyenlerin 
tatil günleri haric Orman Fakültesine müracaatleri. (9922) 

Bu yıl yüksek mckteblerden mezun 
olup 940 askerlik: meclisinde yokla
masını yaptırmamış yüksek ehliyet

namelilerin 1 ikinciteşrin 940 da Ye
dek Subay okulile Gülhane Tatbikat 

mektebine scvkedilmek üzere 6imdi
den tubeye müracaatleri, yoklamala
rını yaptırmaları ilin olunur. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

BU GECE 

TEPEBAŞI DRAJ\I KISMINDA 
Saat 20,30 da 

OTELLO 

BEYOGLUNDA İSTİKLAL 
caddesinde Komedi losm.ında 

Saat : 20,30 da 

YALI UŞAGI 
Her tarafa otobüs temin edilmiştir, .... 
RAŞİD RIZA Tiyatrosu 
HALİDE P 1 Ş K İ N beraber 

Bu akşam 
Üsküdar Hale Sinemasında 

AFACAN 
V odvll 4 perde 

Heyet her hafta Üsküdar Hllededir .. 

ABONE ŞARTLARI 
Türki1·e ltjn: 

Bir aylık 
Üç aylık 
Alb aylık 
Senelik 

ı50 Kuru, 
400 
750 

ı400 

> 

> 

> 

Yabancı memleketler iein : 

Üç aylık 800 Kuruş 
Altı aylık 1450 • 
Senelik 2700 > 

Imtiyaz: sahibi ve Başmuharriri: 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum neşriyatı idare eden 
Yan işleri Müdür!! : 

Cemal Halda SELEK 
Basıldığı yer: 

\, Cumhuriyet Matbaası 

-T9ş kışlada yaptınlacak elektrik tesisatına istekli çıkmadığından yeniden 
pazarlığı 24 110;940 günü saat ll de yapılacaktır. Keşif bedeli 1980 lira olup 
kat'i teminatı 287 liradır. Şaı·tnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli gün ve saatte kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komu
tanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (9981) -Maltepe Askeri lisesinin tamiri işi 15/10/ 940 günü yapılan açık ek-
siltmesinde talih çıkmadığından ihalesi 25/10/940 günü &aat 11 de yapıl
mak üzere on gün uzatılmıştır. Keşü bedeli 4500 lira 17 kuruştur. İlk 
teminatı 337 lira 59 kuruştur. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. (9935) -ıstı0/940 günü yapılan eksiltmesine talih çıkmayan Kuleli lisesinin 
tamiratının ihalesi 22 /10/ 940 günü saat 11 de pazarlıkla yapılacaktır. KeşU 
bedeli otuz bir bin kırk altı lira altmış dokuz kuruştur. Kat'i teminatı 4657 
liradır. Şartnamesi hergün Komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin belli gün 
ve saatte yüzde on beş kat'i teminailarile birlikte Fındıklıda Komutanlık 
Satınalma Komisyonwıa gelmeleri..~ (9936) 

Askeri ihtiyac için kapalı zarf usulile yÜz kırk sekiz bin beş yüz kilo 
patates satın alınacaktır. Eksiltmesi 21/10/ 940 günü saat 11 de Fındıklıda 

Komutanlık Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli on 
bir bin yüz otuz yedi lira elli kuruş olup ilk temlnab sekiz yüz otuz beş 
lira otuz bir kuruştur. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklile
rin belli gün ve muayyen saatten bir saat önceye kadar teklü mektublannı 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma lCnrnisyonuna vermeleri. (9459) 

Asker! ihtiyac için aşağıda y= yulaflar 26/10;940 günü . pazarlıkla 1 

satın alınacaktır. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. Isteklilerin 
belli gün ve saatlerde kat'i teminaUarile Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
Komiı;yonuna gelmeleri. (9982) 

C l n s i :ı.'liktarı Muhammen B. Kat'i Te. İhale 
Kilo Lira K. Lira K. S. D. 

Yulaf 
Yulaf 

ıoo 9500 ı425 10 
100 9500 1425 ıo 30 -Askeri ihtiyac için aşal:ıda yaz.ılı iaşe maddeleri hizalarında gösterilen 

gün ve saatlerde pazarlıkla sabn alınacaktır. Şartnameleri hergün Komis
yonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda Komutanlık 
Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (10021) 
C i n s l Miktarı Muhammen B. Kat't Te. İhale günü İhale Sa. 

Nohud 
K. MPrclmek 
K. Fa!'!ulye 
A. Şehriye 

Sabun 
Pirine 

Başvekalet 

Ton Lira K. Lira K. 
50 7500 00 1125 00 
30 6000 00 900 00 
50 ı2500 00 ı875 00 
20 5000 00 750 00 
30 ı2000 00 ı800 00 
30 11400 00 ıno 00 

22/10/940 
22 /10/910 
23 ııo 1940 

24 /ı0/940 
24110'940 
25110/940 

Meteoroloji İşleri 

14 30 
ı5 

ıo 

ı4 30 
ıs 

ı4 30 

Umum Müdürlüğünden : 
1 - Orta mekteb menınlarile lise mezunlarından kendi grupları arasında 

yapılacak müsabaka ite memur alınacaktır. 
2 - Talib olanlar mezun olduk1an mekteb ve mezuniyet tarihi, iki adod ve

ı_ikalık; imzalı fotoğrafla.rını Jstidalarilc birlik'e Arıkara posta kutusu 401 
adre ile Umum Müdürlüğümüze gör..Jermelcr:I. 

3 - Jdüsabaka tekil ve şeraiti ayrıca kendilerine yazile bildirileceği cihetle 
istidalarına açık adreslerini yannalan lüzumu ilin olunur .• 6459. (9570) 

Haydarpaşa Lisesi Satın alma Kurumundan : 
NEVİ 

Karpuz 
Kavun 
Çavuş üzümü 
Yapıncak üzümü 

Ayva 
Amasya elması 
Gümüşhane elmuı 
Portakal .so Jik, 

Çekirdekli kayısı 
Çekirdeksiz yaprak 
Çekirdeksiz üzüm cl2• 
İncir süzme 
Ceviz içl 
Fındık içi 
Çam fısbğı 
Kuş üzümü 

Tel kadayıl 
Y.ııssı kadayıf 
Tahan helvası 
Tahan 
Pekmez 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Kilo 

12,000 
ı2,000 

6,000 
4,000 

ıo,ooo 

8,000 
ıo,ooo 

ıo,ooo 

2,500 
2,500 
5,000 
5,000 
4,000 
2,000 

500 
500 

1,200 
ı,500 

2,500 
3,000 
3,000 

4,000 
4,000 

Tahmin bedeli 
Kr. 
05 
06 
20 
ıo 

OŞ 

25 
ıs 

03 

70 
50 
27 
20 
40 
45 
65 
20 

27 
ı6 

32 
30 
20 

65 
55 

Tutan 
Lira Kr. 

600 00 
720 00 

1200 00 
400 00 

2920 00 

900 00 
2000 00 
ı500 00 
300 00 

4700 00 

1750 00 
ı250 00 
1350 00 
ıooo 00 
ı600 00 
900 00 
325 00 
ıoo 00 

8275 00 
324 00 
240 00 
800 00 
900 00 
600 00 

2864 00 
2600 00 
2200 00 
4800 00 

İlk teminat 
Lira Kr. 

2ı9 00 

352 50 

621 00 

215 00 

360 00 

Eksilbne l(iin, saat 
ve tekli 

22/10/ı940 Salı saat 
14 te açık eksiltme 

22/ıotı940 Salı saat 
ı4,ı5 te açık eksilbne 

22/ı0/1940 Salı oaat 
ı4,30 da kapalı zarf 

22tıotı940 Salı oaat 
15 te açık eksiltme 

22/ıOtı940 Salı saat 
ıs.ıs te açık eksiltme 

Haydarpaşa Lisesi pansiyonunun ihtiyacı olan yukarıda cins. miktan ve tahmin bedelle.rile ilk teminatı yazılı yiye .. 
cekler eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 22 birinciteşrin 1940 salı günü yukarıda yazılı saatlerde Beyoğlu İstikll'U caddesi Karlman kat'fısında 
Liseler Almı Satım Komlıyonu binası içinde toplanacak olan Komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler şartnameyi mektebde ~örebilirler. 
Talihlerin belli gün ve saatte cari sene Ticaret Odası vesikasile birlikte Komisyona ıelmelerl. (9502) 

'18 Biriııcitetrin 1940 .... 

i i iyango 
29 ilkteşrin 1940 Cumhuriyet 

Piyangosu 
lkramlyelerı hem bUyUk 

İkramiye adedi 

1 
1 
2 
4 

80 
80 

400 
4.000 

80.000 

84.568 
48 Te§Clll 

mükilab 

84.616 

hem çe,ldll 

ikramiye mlktan 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
1.000 

500 
100 

10 
2 

250 

Yekun 

hem fazladır 
İknmlye tutarı 

Lira 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 

480.000 
12.000 

492.000 
Bu plin zengindir. 60,000 liralık bir büyük ikramiye vardır. MT'" 

20,000 liralık llrinri büyük ikramiye vardır. E,fer lallhlnh bunlara erh"' 
mene g-ene müteessir olmayın. Çünkü 2 tane de onar bin liralık ~ 
yeleri kazanabilininiz. Bu ceklliıste dört tane 5,000 liralık lkramiye'.._:t 
tane bin liralık. 80 tane 500 liralık ikramiyeler vardır. Plinı iyice telV' 

edersen.iz daha küçük tkramlyeJerdeld tenevvüü açıkça görürsünüz. 
İkramiyeler miktan hem büyiik. hem ~şidlidir. Hele orta ııaoıııf• 

yeler ktıvv•tlidir, fazladır. Bu fevkalide plyanıonun bileUerl 8 biri•~: 
te,rinden itibaren satışa çıkanlnu.stır. Bu ı>İyangoda mevcud 400 bin dl 
!etten 84616 tanesi yani 2ı.ı mutlaka ikramiye kazanacaktır. Bu tertlb 
fam bilet Z lira, yanm bllet 1 liradır. Unutmayum ki tanı bileUer l.):t"' 
miyenln tamamını. yanm biletler yarısını alır. 

On tam blletli ve on yanın biletli karnelerle mutlika amorti!~ 
tamamını veya yansmı ve belld de büyilk \kramlyeyi kazanmak ıut' 
tile talihinlu tecrübe lınkinııuı nıaliksinlz. 

Comhurlyet piyanııosunda bir yenilik olmak üzere 48 aded 250 .:;!' 
liralık teselli müklfab lhdu edilmiftlr. Z9 blrlncllefrlnde An)aı -· 
çekileeek olan bu 'lmrin ve fevkalide ı>lyangonun hususiyetlerini lP"' 
eden 8 uhi telik hroı,ilrleri bayflerden tsteylnJx. 

r Devlet Demiryolları i. U. Müdürlüğünden: ) .. ,..
Muhammen bedeli 11637 lira olan 9 kalem tazyiki hava aleUerl 'tlf"._J 

çarşamba günü saat ı5,30 da kapalı zarf uaulilo Ankarada İdare bin"" 
sabn ahnacoktır. , ,/. 

Bu işe girmek isteyenlerin 872,78 liralık muvakkat teminatla k••·~ 
tayin ettiği vesilcal;rı vo tekli!lorinl ayni ııün M•t 14,30 a kadar ıtoıo"'~ 
Reisliğine vermeleri lizımdır. .;ı_ 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malume Dairesinde, Hayd~rıll 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinde dağıblmaktadır. 

- ii<~ Muhammen bedeli Elevatörlil makineler için 6000 lira ve Elevatö!'$ ,. iJ ,. 
kineler için de 5ıoo lira olan 2 aded orta tip beton makinesi taahhüdiil' ~l 
edem.iyen müteahhidi nam ve hesabına 11/11/940 pazartesi günü sa•t 'J 
on birde Haydarpaşada gar binası dahilindeki Komisyon tarafında" 
eksiltme usullle satın alınacaktır. uP-1 

Bu işe girmek isteyenlerin (450) liralık muvakkat teminat ve k'° p' 
tayin ettiği vesaik.le birlikte ekslltme ıünü saatine kadar Komisyona ıtl 
caaUerl lizımdır. (gıf 

Bu işe aid '8I'tnameler Komisyondan parasız olarak dalı~ 

Deniz levazım Salınalma IComisyonuUanları ) 
l\farmara Ü5.."IÜ Bahrt K. 

C i n ı i 

Kalın benzin 
Gaz 

SatJnalma Komisyonundan : 
Kilosu Tahmini fiab 

ıo,ooo 

Kuruş S. 
36 80 
22 71 

Tutarı 

Lir• JC. 
3680 oO 
1135 50 

48ı5 ·scıd,il"' 
1 - Yukanda cins ve miktarı ya:ıılı iki kalem yakacak maddeSI 

halinde ve pazarlıkla satın alınacak:br. ~fil 
2 - Pazarlığı 19 teşrinievvel 940 cumartesi günü saat 12 de ~ 

Tersanekapısındaki Komisyon binasında yapılacaktır. ~ 
3 - Teminatı, pazarlık günü takarrür edecek ihale bedeli üzeri.Jıdet' 

nisbetinde derhal alınacaktır. 
1 

tr 
4 - İsteklile:.ln bu ~le alakadar olduklarına dair ticaret veslkalstİ ~~1 

Ukte muayyen gun ve saatte Komisyon Başkanlığına müracaatleri. 

Nafia Vekaletinden : al 
Vekilet için 20 aded 10 - 12 tonluk buharlı veya mazotlu olııı3~ ~ 

eldeki mevcuda göre yol silindiri toptan veya perakende olarak 5' , 
nacaktır. t.:,ı'> . it ~ , 

Satışa amade hat-ır silindiri olanlarır bunların. !ennt evsafını bildir te ~~ı 
loğ ve izahnamesile birlikte tekliflerini en kısa bir zamanda Vekile (, 
dermeleri lüzumu ilin olunur. / ...,...,..,,.,,,....,.....,,..,,.,.,,,,,,._""""__, ..... ,..........,..---,,,_~.~~~~~ ........................ ~ .............. ~~--.. .......... ~~·~~,.,,.,.....,.._~~~~~~ ....... ,,...., ...... ~ ~~· 

B I• z A N s s A R A y L A R 1 N D A 'cvüs'ü de yanınızdan bir saniye bile Mihail, büyük blr cür'et ve perva- ma gibi keskin iki demirin ucu, Afi- dı. Gözlerin! süratle çevirerelt Jciı1ı:I. 
11vırmayınıı .. Azizler yardımcımız ol- sıtlıkla kapıdan içeri daldı. Bir ham- hail'in göğsüne dayandı. lon'u aradı. Fakat orada, biO SJ'fl~ 
sun. lede, geniş mermer merdivenleri tır- Mihail, büyük .::ıir çeviklikle, derhal bulamadı. Kısık di~lerinln ara 

T U--R K K u M A N o A N L A R 1 Diyo bağırdı. Ağır ve enli yüzlü kı- mondı. Merdivenin üst başında mı::ınk bir adım geri çekildi. Elindeki kılıcı - Eyvah ... Herif! kaçırdıl<.- ,,..,P' 
lıcını çekerek, oda kapısından dışarı çabnış olan alt.i nefer varang nôbet- başının üzerinde bir kırbaç gibi çe- Diye, homurdandı. Bir iP .. JJ\5 :( 
fırladı. çiye: vircrek mızrakların iizerine indirdi 1 -> 

le kaçmak ihtimalini düfilJle ;ı<>'.' 

l 
Mihail avluya çıktığı zaman bur&sı - Açılın!.. Bu ai,ır kılıcın darbesine tahammül 

Yazan: Tetrlka No. bir mücadele sahnesi haline gelmişti. Diye bağırdı. Onların da •atkın ... edemiyen bambo mızraklar, blrer kib- men balkona atıldı. k.D~..t' 
romanı ZIYA ŞAKIR 5 Hassalarla Varanglar, birbirlerine gir- lığından istüade ederek, k1rmızı so- rit çöpü gibi kırılıverdi. Halbuki orada. bir •datııJ.11 ti r '-----------------------=-----------------=----/ mişlerdi. maki döşeli sahanlığı geçti. Karçısına Varanglar, arkalarını kapalı kapıya sını temin edecek hiç bir yBSl jİ 

Evvelki telrikaların hulti•a•ı naşan, insan kültesi üzerinde gezdire- tevkif ediniz. Fakat vaziyete, has~alar h8kim ol- çıkan hademeyi boğazından yakaladı. dayayarak derhal kılıclarına sarıldı- medi. tar&' 
k) •· muşlardı. Kendilerinden beş misli az Şı'ddetle sarstı·. - Şu halde .. Sakın duvşl' ' re .ı.çt.e .. görmüyor musunuz, şu .t.ç Diye, seslendi. lar. Ukin, bu ee:ı;ur ve tadık asker- b' k 1 .ı 

B' İ t J ~-- b' t hrk k ki '> olan varangların etrafını kuşatmışlar.. ır apı 0 masın. . · }ıS'P' .J ııans mpara or ua.,,. ı.r e 1 e öpe eri.·· Bir an korkunc bir süklltla geçti.. - Söyle .. O heri( nerede?.. Jer, k.ıhclarını çekmeye bile vıuvofCak D' ·· 1 k . 1 gırdi 1,,ıv, l rindedir Kral b' J b' Fakat · b mızraklarının tehdidı' altında kendi ı ı d ıye, soy enere ıçer "" ,,. ~ ,. ' • ır sene evve' ır - sız u sözleri, tok karnı- Kumandanlarının emirlerine körü kö- Diye, homurdandı. olamadan kan ar Çin e yere yuvar- tim 1 eli• b' 1 · de ..... tır"~ 
av eg .. lencesinden sonra, Saray Na- ·· ı · · kovuşlarına do""ru sürüp götürüyor- a' ,.er za ıt enn }l:tı ııı' 

na soyuyorsunuz. Efendinizin sofra- rüne itaate alışm1ş olan Varang'lar, lardı. 6 Hademe, korkusundan, tek bir Wz landılar. gelmişti. Hepsi de, kıhcle.rııı1J1. yet 
zın Mozalon'urr tertib ettiji bir sui- sında bıldırcın kızartmalarını yerk~n. birbirlerine baktılar. Derhal, hassa söylemeye muktedir olamadı. Parına- Mihail'in yılan gibi şahlanan kılıcı, lannı vurarak duvarları ..,, 
ka~d neticesinde ölmüştür. hiç olmazsa kemiklerini de onların zabitine karşı cephe aldılar. Omuz 

0
_ Mihai1, avluya çıkar çıkmaz vaziye- ğının ucunu, loş bir dehlize uzattı. bunlardan birinin tolgasını parçala - .J 

Krali il ·ı k dl · • d te bir daha "ÖZ gezdirdi. 'ki . muayene etmektelerdi. :.:<t 1'~,.-çe, 0 u 1 e en sının e aynı önüne atsanıza ... Hem soruyorum size, muza verip mızraklarını ileri doğru • Mihail, başını aı·kasına çevirdı. So- mış, kafasını, ı 'ye ayırmışb. Oteki fJ g"'. 6". 
akıbete uğramasından korkmaktadır. Kumandan efendi!.. Muharebelerde, uzatarak muntazam adımlarla yu··rü - Sonra, kılıcının ucu ile Mozalon'un luya soluya kendisine yetişmit olan varang da, diğer hassa zabitlerinin Mihail, sabırs1zlıkla etrıı•siJldeJcı~ 

l\fozalon'u ortadan kaldırması lçı'n, · safi d h bed b k dairesini göstererek, gür ve korkunç k ı d be il k dirdi. Odanm şark cep e fi)~~ ' en On ar a ar en u as erlere, meye başladılar. arkada,ıarına dönerek, boğuk bir ı ıç ar s e yere apanmıftı. de ,.~ 
sevgilisi hassa alayı zabitlerinden i\li- it, köpek demeye ne hakkınız var?. O zaman hassa zabiti birdenbire bir sesle: sesle: Mihail, kapıya dayandı. Kalın me- vara oyulmut olan höeJ'E! ~lifl ti' 
hail'i teşvike başla.mıştır. Kumandan, az kalsın çıldıracakb. yaylandı. Elinde bir kılınc parlaeil. - Arkadaşlar!.. Buraya... - İki zabitle on nefer burada nö- şedcn yapılmış olan kapı, kapalı idi. deı tasvirin önündeki ~i~lflitı d~ ti' 

1\-lihall, l\lozalon'un kendisine karşı Ayağını yere vurarak bağırdı: Başını geri çevirjp: Diye bağırdı. Ve, azgın bir dev gibi, Artık gözlerini kan bürümüt olan za- müş ve (Meryem) in ta perlı• 
kötü ni"·etler besledigı··nı· de o''"-enı·n- V Si a· h b'ti H.. H o ta.rafa atıldı. betçi kalsın. bı·tterden bı'ri·. rilmlş olduğunu farketti. ,( 

., ıP - ay... z.. ır assa za 1 •• u- - assalar!.. Silah arkadaşlarıruzı Dı'ye emır· verdi Sonra koşarak f ı 1 
Beş hassa zabiti lle yirmi hassa ne- ı • ' er ere ses endi: cıod•~ ce, arkadaşı Halille beraber, üç: aydll' kOmet Naibi Hazretlerini tahkirfl! tahkir eden şu saray dalkavu~nu 

1
, . dehlize girdi. - Hay, şeytan alası Mozalont.. Mi- bB,.-

ayllklannı alamıyan askerleri ve haJkt cür'et eden bu haşeratın avukatı DU tevkif ediniz. feri, yalın kılıçlarla Mihai i taitib e- On be 1 dım 1 "- d safirler, böyle mi karşılanır?.. - Koşunuz, merdiznen geti 
is''ana •··vik etmi, ve halk sara~n !~ ' D' b diyorlardı. ş, Y rmi a uzun U5\1n a "eldi"'imiz hademeyi bı.ıh.ıP .. i~ ., ~ .,~. o u rsunuz... ıye ağırdı ve muhafız kumanda- b 1 b d h,.. b k 1 Diye, homurdandı. • 6 _-ıtY..ıı 
etrafını sarm.ıfh.r. l\loıalon'un muha- Ben, silih arkadaşlarıma avukat- nının üzerine atıldı. Bütün bu hadisat, o kadar b·aşdön- u unan u e ~ızın sonu, ir apı i e Diye, emir verdi. bit 5"tW 

r kum d lık dürücü bir süratle cereyan ediyordu nihayet buluyordu ve kapının ôniin- Mihail, bütün kuvvetile kapıya yük Mihaı·ı•ın· _ _. bu .. _.:;lı- · .• ..ıl 
ıı an anı halka atef emrini ver- diyorum. :ıt-:ıt.:f. 1 k çıı.ua, yus- t&J .. 
mişse de hMWI zabitleri emre itaat et- - Ama, zabit elendi .• Ben sizi tev- İmparatoriçenin odasında, ipek per- ki, :ı.fozalon'un dairesinin kapıcıları de, tepelerinden tırnaklarına kadnr enere : tatbik edildi. Korıru.sundsJ1. 1'4 
memı'ıı:Jerdlr. kil ettirir' im. şaşırmışlar ... Demir kapıları kapama~ zırh giymiş olan dev cüsseli iki varang - Kıralım! Utriyen hademe, "etirildi· "ıı.del1' 

., denin arkasında dim dik duran l\ıliha- .. be bekli d o· b ğ dı • ,,... 
B tinizi k Ya vakit bulamamışlardı. (1) no t yor u. ıye, a ır · Mihail, kılıcının ucuPll• . ,.J; - u cesare görme isterim. il o anda sarsıldı. JV 

- Hükılmet Naibi Hazretlerinin K d Mihail, koşarak bunların üzerine Kapı, yirmi beı kişinin zorlu t.az .. bo•a···- dayadı·. ı..:•i ' 
uman an, mosmor çehresini, ora- Eh A tam! Allah takd' (ı) El' · d ki h z1 d " -u.. ..,~ namına emir veriyorsunuz. Bu, Rli... - ·· vgos " ın ı- ımız e me a ar an, mü - yürürken: yiklerine dayanamadı. Dehlizde akil- _ Hani .. nerede? YoltSJ. 

Fak daki (Varag) lara çevirdi: ri, hükmünü göstermeye ba~ 1adı. 0 -n, 'h (Dok ) tf J ti Sil'LI ı nt, it sürüsü nerede?. 9..1. ~ vcrrı as a a o unan no ar, - · an ar, aşağı... !er yapan çatırWarla kırılarak, ar • 
- HükO.met Naibi Hazretleri namı- ı'ş b ş · N ı .. b ka ı d Miba ı af 

(p a ına geçıyorum.. e o ursa O.L.lıun, u pıcı ann a · i tar ından Diye bağırdı.. Fakat varangların kasına dayandı. 
- armağuun ucunu, orada kay- na emrediyorum. Şu hana :zabitini akın b dan "--

ı ura ç...,,..yıruz. Ve Vasi- elde edildiğini kaydediyorlar, - Z. Ş. mızrakları, biWds yukarı kalklı- Ka- Mihail, herkesten evvel içeri dal• 

Tarihi macera 

tın mı? .. 
Diye, baiırc!L 


