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Devlet fabrikalarının 
istihsalatı artiyor 

Sümer Bank fabrikalanmn istihsalilı ar· 
tıyor. Nat:illi fabrikası, Keçen sene 15 milyon 
metre bez dokumuştu. Bu sene 20 milyon 
bez dokuyacaktır. 

Kat'abiik Çc1ik fabrikası da, çelik ibne 
edecek bir hale gelmiştir. 

.......................................... -..ı 
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Orkiye nOlusu1 

18.385.100 
1-fummanizma'ya 

doğru ilk adım 
- il - [•] 

Yazan : Yakub Kadri KARAOSMANO(;; LU 

~ izdeki yeniletme ve kitektüründen ve plu tik sanat -
~) Avrupalılaıma hare • lanndan en ıuurlu ilhamlanru al· 
~liıı, ~etlerinin ti. Üçüncü mıı bulunuyordu. 

Bir mütehassıs yaptığı hesab· 
larla bu neticeyi buluyor 

Yarın , bu rakamı geçecek 
miyiz, ona yaklaşacak mıyız? 

Nüfus sayımı yarın yapılıyor. Bu- j göre iki sayımın neticeleri arasındaki 
n\mla beraber pek çoğumuz neticeyi farkı 8 e taksim edersek, senede 
şimdiden bilmek isteoyruz. Fakat kst'J 317,562 kişi arttığımız neticesine vara
neticeyi ancak sayımdan sonra öğ- biliriz. Bu rakamı elde edince 1935 
renmek kabil olacağına göre is'afı sayımı neticesi olan 16,188,767 ye 5 
mümkün olmıyan bu arzumuzu bazı kere 317,562 yi yani 1,587,810 Uive e
tahrninler yapmak suretlle, kısmen ol· dersek 17,776,577 adedini buluruz. 

~" . 

1 

li.h, k devrınden Kemalıat inin· Şu halde, demek ki, Akdeniz 
~. h k~dar kendiıinden umulan medeniyetinin kendi vatanı olan 
)~İri~ enen semereleri ve.reme· ıahillerde yeniden canlanmaıı L 
ı.;, t ••bebini tetkik edecek o. çin h e"r fey hazırdı. Fakat yan • 
•tıı,•knkidci bir müverrih teılim lıt bir cihan telakkisi, tarihi •ey
lı,. uı ıatırannda kalacaktır ki, rin b ir aykın hareketi ve yahud 
~ l.ltı ve nafile yordamlama- o anın bazı ıiyaıi zaruretleri bu 
liııi,. ;:•ticeıizliği, ne Türk mille- hayat nefhaaının Garba doğru 
>on"rı.." hangi bir ciddi reak•i.. çevrilmeıine ve orada asırlarca 
d.,let '. ne de hatta Omıanlı ıüren kanii iht ilaçlar içinde yeni 
l\oınih;.ıcalinin iyi niyetlen mah· b ir dünyanın doiutuna ıebebi -

sun, tabnin edebiliriz. Gayet kaba bir surette yapılmı, o- İngiliz tayyareleri tarafından Alman istili. üsleri sık sık bombardıman edilmektedir. Yukarıdaki resim 
lan bu hesabın doğru olmaması pek böyle bir hücumun nasıl yapıldığını g&:te.riyor 

l'iirkıne. ba?'lolunabilir. yet verdi. 
'ııtdl b ın.ılletı , en az bir buçuk Yakub Kadri KARAOSMANOGLU 

Evvela bundan evvelki aayımlara, 

yani 1927 ve 1935 sayımlarına baka ... 
lım. 1927 senesi nüfus sayımının ne
ticesi 13,648,270 tir. 1935 te ise nüfu
sumuz 16,188,767 olarak sayılmıştı. 

hk bir besabla, birinci neticeyi ikin
ciden çıkarırsak aradaki farkın 

2,540,497 o!duğunu görürüz. 1927 ile 
1935 arasında da 8 ıene geçtiğine it ,,t •rı, Avrupahnın gittik- fArkaaı ıuıhlfe 2 ıütun 5 te] 

.. lııı.k;' iiıtiinlüğünü ıuurla hiı
b'bııı b •, Oımanlı ricali İıe A vru-
1'ı ı k., •ıınet ve kemal manza· 
~ b,y lıaında lüzumundan faz. 
it idL'":'!ıia düımüı bulunmak
)°'l>i nı '"il•~· her. iki tarafın bu 
~i ~-:•.nıyete ınhbak yolun -
1lo, h1ııı dı muttaaıl auya düıtü 

Kömür ve 
kalorifer 

odun, 
ve soba 

~ •i un baıtıca meti « r u h • Havalar 
'•ıı:•de «ı• Y » e, ci n • 
'>~i · dan evvel c e ıe r » e 
lıiio.,ı1laanın vücude ıetirdiii· 
~~•lere ehemmiyet nrilmİJ 

soğuyunca perakendeciler kömür ve 
sahibleri 

\' ... ır. 
lltı, /a .'<•ınal' in bundan yirmi 
'tııi•ktlttnı Yedi yıl önce tekrar 
~ıa ~"" hoılandığı bir ıüzel 
~b''•~dı: «Fatih, derdi; Bizanı 

.. b l'iir0rlu~nu tevarüs eder • 
~ k, le ınılleti zaranna b ir bü
~iı ~llınlık bataaı itledi. Ak-
• ..... İııd •deniyetinin bu ıon ha.. 
~.ı lh: laklı duran ekıiri dıp• 
"<I,~ bunun boı kabını sak-... ~ .. 
~. bele h.ırın, buraya, hiç ıiiphe.. 
~· n •kıik ve soluk b ir "' • 
~ i lkle!fiğim bu vecizeaini 
ı"ll· \'';f: ihtiyacını hi11ediyo • 
~~i k• Ya Kemal, demek is • 
~ h:' Fatih, Ortodokı kiU.e
~; '•it. lılkun imtiyazlarla ipka 
I;, lıı;p t, o zamanlar Şarki Ro
l k~ ..., •••torluğunun aaıl özünü 

~lııi "'•n ki' ik k ·· ıt·· hl' · ., eık· aı u ur e mı, 

odun fiallarını yükseltti, 
kalörif rlerl yakmadı ' ve 

apartıman 

soba ltorusı 

kuruflan 100 - 150 kurufa çıktı 
40 

Bu işler hakkında Belediyeden 
acele tedbirler bekliyoruz 

\;; 4:. Yunan filozof ve pir. 
İi lo,;,; İıı ~ müellif ve mütefek
lt~• ltitah al~flerini birer zındık 
~- C:l!ç 1trile beraber dıtanya 1..,.-""_,,. _ _... 
~~"ıı .. ~nk; makalemde bahaet
~ lııilfta . metinlerin mütercim 
~o, 1",uhırlerine hocalık eden 
ı1 t, y larafuıdan kovulup da 
' ~~daaına, lıpanyaya 

Kıt «•idi: Yakaoak depolan faaliyette 

~ıı:ı Fraıısaya hicret eden 
~~. Yı llimlerdir. 
~i 111 •• abra Kemalin o n • 
~i "1 ~aleaaına göre, eğer, 
~ ı..,:• ftıed Ortodoka kiliıe. 
~ hu ~0?~ kafalı papaalan ye· 
ı.;;ıııllı ~ı • ı k irfan aahiblerini 
~ .~•Ydı, frenk müverrih. 
ıı,·:b n •nai&.ance • Yeniden 
lı,;"'n lcu~~ını verdikleri o mu· 
'ı·· h;,d

0 
t11r ve medeniyet hadi.. 

~· ~ bizİın İopraklaruruz 
~ .\ ~ .. bulacaktı. 
I.; il. A. i;' Pek çoğumuza, bir 
~ lııUtaı. O K S aibi ııörüncn 
~ ~ .. ~ •n.ın doğruluğuna bu
l\ "-ıı • .,.•~ıtten ziyade inanı)u• 
"it . dia•ni ın"1ıyorum, hem de 
~~nd n, bizde, Avrupada 
~l; nı.':' daha kolay ve daha 
[ıı.~n •di dana gelmiı olacağını 
~ ~.~• tl-0ruın. Zira, bizde hür 
~ 1~ tı\ kültüre kartı duran 
't doıl\\ad ~ •k.kümü aıla mev
~~b •~;,,, ı~ ııbi lslanıi~etin ta 
.~ ~. { .'.ndenberi, bir çok 
~.~\ ı • ., s"'k alimler ve müte • 
\ ~llli, .. 0krat'ın, Eflitun'un, 
~~~ kt~: .. !elı~f~l~ri. ve man· 
ı;"ll •. hi, .~ ı .. ııbı ıannaı haaıl 
,~ "'i h· •uru hür tefekkür ıiı-
ı...·• ~·· ''•• t 'k 1 .~ıı:'."Yaa,n arı at halinde ı-

Her tene olduğu gibi havalann so-ı rü ihtiyacı 80 bin ton kadardır. Bunun 
fumaıın1 fı.nat bilen ve ~un~ ~örtgöz- 30 bin tonunu İstanbuldaki gar.hane ve 
le bekleyen odun ve komürculer bu kok fabrikalan istihsal etmektedir. Ge
aene de .ajuklar baflar 'bqlamaz fi- riye kalan 50 bin tonu da Ereili kö
aiları artımu,Iardır. Perakendecilerde mürleri işletme umum müdür:üğü 
elleme kömürü 10, karıflk kömüı 8 ve temin etmektedir. Etibank bu vaziyeti 
kesilm1' odunun bir kilosu 2,5 kuru'° gözönünde tutarak İstanbul ihtiyacını 
satılmaktadır. Bundan batka bir çok karşılamak üzere Ereğli, Zonguldak ve 
kömürcülerin kantarlarının da \::oıuk bilhassa şehir dahilinde çok büyük 
olduğu hakkında, halk tarafından Be- stoklar vücude getirmlttir. Esasen şeh
ledlyeye şikiyetlerde bulunulmuttur. rin bir senelik umum! isilhlikine çok 

Maden kömürü utqı.nı Etibanka yakın bir miktarda maden kömürü 
bağlı Ereğli kömürleri iflebne umum halk tarafından mubayaa edilml, bu
müdürlüğü üzerine alarak tanılm et- lunmak:tadır. EUbankın İstanbul ve 
mittir. Bu aene için tehlıde bir maden Zonguldaktaki depolarında daha on 
kömürü buhranı kat'iyyen bahlı. mev- binlerce ton kömür bulunmak1adır. Bu 
1uu değildir. oene halk, yapılan hesablar hil!fına 

İstanbulun bir senelik madenkömü- rArkası aahlfe 2: siltun 2: del 

Bu sabahki 
kanh hadise 

Bir adam metresini 
ağır surette yaraladı 

Bu sabah k.ıskanclık yüzünden 
Beyoğlunda kanh bir hldise olmut ve 
bir kadın ağır suretle yaralanarıt:k has
taneye kaldırılmı,tır. 

Serdaroğlu caddesinde oturan Azmi 
i!minde bir gene dört aydanberi ya
fadığı Melfo ismindeki metresinden son 
günlerde filphelenmeğe başlamıştır. 
Dün aktam sevgilisinin eve geç gelme
f"inden kufkulanan Az.mi ile melreıtl a

rasında bir 'kavga çıkm)f ve Az.mi met-

Gestapo Polonyada 
faaliyette 

Beş bin 
edildiği 

ki,inin idam 
bildiriliyor 

Londra 19 (A.A.) - ·Röyter• Polon· 
ya bududlarından Londradaki Polonya 
ajan!ına gelen haberlere göre, Alman 
lşgalinde bulunan arazi dahilinde beş 
bine yakın Polonyalı Gest.apo taıafın
dan idam edilmiştir. 

~1"" hiı..:• Yer tutmuı ; ma
' 'il\ ~İ\ıi et veya kozmoğ:s bııtil~~u~~ı.~ ilmin kaynağı re!lnİ dövmü,tür. Gece hAdiie bu ••· 
ti..~ ~to&l' hutun medreselerin kilde yatıpnıı ve aabahleyin yeniden 
-"' ~ l.I> •rn1e.nna ıirmit Ye bqlamı,tır. Bir aralık kendisine h8.kim 

~l~'ln~~da en aıil eıerle- olamıyan Azmi cebinden çıkardıtı bı-
ı) '-ttı ~. • lernata ettiğimiz ~akla metresini alır ıurette yaralamış-

Bu haberlerin tasrih ettiğine nazaran 
hususi mahkemeler tarafından hemen 
her gün idam kararlan verilmekt"? ol
duğu gibi, mahkeme kararı olmaksızın 
toptan idamlar da yapılmaktadır. Bu 
idamlar sadece Varşova muharebeleri
nin bir mukabelebilmi>lini teşkil et -
mektedir. İdamlar Vistill nehri üze -
rinde İloclny mevkilne yakın ve Var
şovarun 20 kilometre ,imali garbisinde 
bulunan Polmiry köyünde infaz edil -
mektedir. Bu köyde Gestapa t9raf1n
dan kurşuna diz.ilmi, olan bef bin Po
lonyalının meçhul mezarları bulun -
ınaktaclıl'~ 

,- .~iti. 1rn•rlar1 Yunan ar • 
~ ~·""1 

ll\ak 1 ~ 15 ilk.teşrin salı 

• 

tır. Melfo, etraftan yetişenler tarafın

dan derhal hastıııaye kaldırılmıf, ıu5lu 
fıkalınmıfbb 

~~~~t:~::ı~=~:~: """"u n"""""u"""""t m"""""a....-y 1-n 1-z, 1 lngiliz Kral 1 S O N 
durgunluk devresine girmemit olan 1 
memleketlerde mütezayid bir seyır K I" • H A B E R 
~ı~:.ürb:-:~:y~~~a :!ıu:::e ~u= Sayım yarın sabah ve ra ıçesı 

[Arkası sahil• a sühın 1 de] Bombalana mele n a 
yedi ile sekiz mahallesini gezdiler 

İtalyayı göre 
Yugoslavyada vaziyet Milli Şef 

Dil Kurumunu 

ziyaret ettiler 
Tarih ve dil da-
vası 

faa 
milli müda
meselesiclir 

Cumhur Reisimi:ı i~m(!t İnönü 
dün saat 11,30 da Türk Dil Ku
rumunun Yenişehirdeki merke
zini ziyaret buyurmuşlardır. 

Maarif Vekilimiz ve Türk Dil 
Kurumu reisi Hasan Ali Yticcl 
ve kurum azaları Milll Şefimizi 
karşılamışlardır. 
İsmet İnönü müesseseyi teftif 

ettikten sonra müzakere odası
na girmişlerdir. Burada Has'9.n 
Ali Yücel ve muhtelif çah,m.l 
kollarının kolbaşıları kurumun 
bugüne kadar yaptığı işler ve 
bugün üzerinde çalışmakta bu
lunduğu mevzular hakkında İnö
nüye maruzatta bulunmu,Iardır. 
Biraz sonra Başvekil Dr. Refık 

Saydam da . Dil Kurumuna gel
mi, ve çalJlmalara hıUrak elmi•
tir. Başvekilimiz bilhassa terim
ler bahsi üzerinde fikirlerini be
yan etmiştir. Saat 18 e doğru M.UU 
Şef ve Başvekilimiz kurumdan 
ayrılmışlardır, 

Maarif Vekilimizin reisliğinde 

toplantıya devam eden kolba,ı
lar geç vakte kadar çah,maya 
devam etmiştir. 

Milli Şef kuruma gcltrken vt 
kurumdan aynlırke11 caddede 
toplanan halk tezahürde bulun
muş ve kendilerini .ılkıtlamıştır. 

Türk Dil Kurumuna her hu
susta umumt mahiyeite direktif
ler veren Cumhur Reis.imiz ta
rih davasile dil davasını bir 
milli varlık ve mitlt müdafaa 
meselesi telakki ettikleri ifade 
buyurmuşlardır. 

Dilimizin bugünkü ihtiyaclara 
cevab verecek bir ~kle konmar.ı 
için Türk dil hazinelerinden ve 
Türk dili kelime yuatmak ka
biliyetinden istifade edebilmek 
için bu kaynaklann bir an ev
vel meydana çıkarılması icab 
ettiğini işaret etmiştir. Umumi 
ihtiyaca karşılık verecek olen ve 
hazırlanmakta bulunan yeni türk
çe sözlüğün mümkün olduğu b
dar sür'at ve mükemnıeliyetle bı
tirilmesi için çalışılmasına ehem
miyet verilerek bu suretle bir an 
evvel Türk dilinin :z.engin kay
naklarının meydana çıkarılması 
üz.erinde durmuşlardır. 

Tass ajansı lekzib ediyor 
Moskova 19 (A.A.) - Tass ajansı 

bildiriyor: 
Ncws Chronicle, Daily Herald, Dai

ly Mail ve Daily ExpreSI İngiliz ga
zeteleri, Sovyet kıtaatının Rumonya
ya girdiğine ve Karadeniıde gene bir 
Sovyet torpitosunun bir Rwnen va
purunu batırmış olduğuna dair, Rcu
ter ajansının bir haberini neşrediyor
lar. 
İstanbul gazeteleri de 16 tarihli nüs

halarında, Galaç'ta Alınan ve Sovyet 
kıt'aları arasında bir musademe oldu
ğunu, Londra haberlerine atfen yaz
maktadır. 

Tass ajansı yukarıda yaZllmı, olan 
bütün bu haberlerin kat'iyyeıı asılsız 
oldujwıu beyana mezundur • 

arasında başlıyor 
Umumi nüfus sayınu yarın şehri

mizde ıaat 7 ile 8 arasında ba,laya
caktır. Sayımın 12 ye kadar bibnesl 
için her türlü tertibat alınmıt bu
lunmaktadır. 

Kaymakamlar kendi mıntakalan da
hilinde aayımm tamamlandığını Vi
lAy~t tarafın.dan bndilıerine lc1'palı 
zarfla ıönderilen bir parola ile ve 
telefonla Belediye reisine bildirecek
lerdir. Her paıar günü Beyazıd ku
lesine çekilmesi mutad olan bayrak 
da sayım devam ettiği müddetçe ku
leye çekilmiyecek ve bayrak sayımın 
neticesinde bir işaret olarak kullanı
lacaktır. Sayım bittikten sonra kule
deki alikadftr memura verilecek bir 
emirle bayrak çekilecek ve şehrin 
muhtelif yerlerine yerleştirilen topla.r 
ateş ederek seyımın bittiğini Ui..n e
deceklerdir. 
Sayım münaaebetile vapur 

seferlerinde tadilat 
Yarın yapılacak nüfuı sayımı mü

' [Arkası ..ııile ı sütun 5 le] 

Bükreste bir 
• 

laboratuvarın 
duvarına 

Hillerin aleyhinde- ve 
İngilterenin lehinde 
levhalar yapıştırıldı 
Bükreş 19 (A.A.) - Bükref tıb ve 

kimya lBboratuarırun duvarına A'8İl

dak.i ibareleri ihtiva eden kiğıdlar ya
pıştırılmıştır: ·Kahrolsun Hitlcr, ya
tasın İngiltere. Bütün iyi Rurof'nler 
İngilterenin zaferini temenni etnıek
ledirler.• 

Polis tahkikattan sonra bu k&.ğıdla
rın laboratuarın akıl muvazene"'..i eksik 
olan baı.ı kadın müstahd~mleri tarafın
dan yapıştırıldığını bildirmiqtir. 

Korkunc fırtına 
200 kif inin 

sebeb 
ölümüne 

oldu 
Bombay 19 (A.A.) - 16 te,riniPvvel 

de bab Hindistanı sahillerinin b1r kıs
mında hüküm süren bir fırtına 200 ki
şinin ölmesine sebeb olmuştur. nasar 
250,000 İngiliz lirası tahmin edil,.,,ekte
dir. 

ve 
birlikle 

"manya, Romanya 
Bulgarislanla 
Tuna üzerine bir köprü 

kuruyor 
Sofya 19 (A.A.) - Rurnany;ı Demir 

muhafulannm naşiri olan P.:>ı unca 
Vremi ga:z.etesi Rumanyadaki Yerköyü 
Bulgaristanın Rusçuk tehrine bağla -
nıak ve masrafı Almanya, Bulgaristıın 
ve Rumanya tarafından temin edilmek 
üzere Tuna üzerinde bir köprü inqa e
diloc:eiini haber vermektedir. 

Londra 19 (A.A.) - Kral ve Kralı
çe dün Londranın bombardımana ına
rw: kalan bir mahallesini teftiş etmiş -
terdir. Kral ve Kraliçe igi evlerini :z.i
yaret ederek sal kalanlarla görüşmüş
lerdir. 

İngillereye yapılan akın
lara dair İsveçlen verilen 

bir O. N. B. haberi 
Amsterdaın 19 (A.A.) - D. N. B. bil

diriyor: 
İngili1 Dahili Emniyet Nezaretinin 

eyltll ayı zarfında İngiltere üzerine ya
pılan bukınlar neticesinde ölen ve ya
ralananlar hakkında bugün neşrettiği 
teblii, Çörçil siyasetindeki mes'uliyet 
hissi noksanını garib bir şekilde gös -
termektedir. 

Bu tebliğe nıwının eyl0.1 ayı ıamn· 
da İngilterede 6954 ölü ve 10615 ağır 
yaralı kaydedilmiftir. 

Almanlar Ruman
yada ne yapıyorlar 

Bükref 19 (A.A.) - Almanlar ilk 
1t olarak gayretlerini pek ziyade ih
tiyacları olan petrol ve yağ istihsall
ni temin için Rumanyanın i~letme ve 
istismarında teksif etmektedirler. Se
ferberliğin ve sonra da terhisin ve 
toprak deitl~ikliklerinin sebeb olduğu 

nakliyat zorluğu sebebile, Rumanya
nın petrol istihsa.li etinde 200 vago
na düşmüştür. Depolar ağzına kadar 
dolu ve nakil hatları da tamamen 
yüklü olduğu için istihsalin tahdidı
ne karar verilmesi, yıllık istihsali 6 
milyondan dört milyona düşü.rmü,

tür. Tuna bu sene de geçen seneki 
gibi tamamen donduğu takdirde is
tihsal daha da az olacakbr. Yeni pet
rol naz.ın Dimitrinein petrol ve nak
liyat meselesini ciddi bir surette tet
kik için bu hafta Berline hareket et
mesi kararı manalı görünm~ktedir. 

Roma 19 (A.A.) - Yunanisl3n ve 
Yugoslavyadakl vaziyetin inklıafı İ
talyada derin bir dikkatle takib e
dilmektedir. 

Stampa ıazete.si • Yugoslavyamn ye
ni :zamana uymap tktidanızlıiı• b•f· 
lığı altında Bulgaristandan aldıiı bir 
telgrafı netrebnektedir. Bu tel1Taf 
çok manalıdır. 

Stampa gazetesine göre İn&ilt.erenin 
aiyui, diplcııaı.tik-ff ukert maj:hl
biyetl ve Büyük Britanya ınailtlb e
Oilemezliği hakkındaki yanlıf düşün• 

cenin tevlid ettiği bir ıiyul buhran 
başgöslerınittir. 

Yugoslavya fU anda ikl grupa ay
rılmış bulunuyor. Bunların birisi eski 
Alemi, öteki de yeni llemi t~msll et
mektedir. Eski llemi temsil eden grup 
iktidarda bulunuyor. Yeni alemi tem
sil eden if'UP ise bir avuç geneden 
ibarettir. Memleketlerinin istikbali 
kayıusunda olan bu geneler .ın.evkile• 
rini kuvveUendlrmeğe talışıyorlar. 

Yıİgoslavyada İngiliz 
ajanlarının faaliyeti 

Roma 19 (A.A.) - Bütün İtalyan 
matbuatJ, urun bir tevakkuftan sonra 
İngili1 ajanlarının Belgradda büyük 
bir faaliyete ıeçtiklerine dair y.ııılar 
yazmaktadır. Yugoslavya tehitlerinde 
mihver devletlerine kll?ll beyanname• 
ler dağıtılmaktadır. Yugoslav, Rwnen 
ve Bulgar hududlarının birleştiği Ne
gotin mıntakasında, Rumen .. Yuııos
lav hududundaki Prabovo tehrind• 
toplanmıf olan Besarabya Al.mantarı
na karfı köylüler tahrik edilmektedir. 
Gazeteler Belgrad bükfunetinin bu va• 
ziye:te enerjik bir surette nihayet ve:• 
receli ümidini izhar ediyorlar. 

Fran.sanın Bombay vı 
Kalkula konsoloslukları 

Y•ni Delhl 19 (A.A.) - Franaanın 
KaJküta ve Bombay konsoloslarırun ıı• 
fat ve salihlyetleri Hind.i!tan hükO. .. 
metince 2 ilkteşrinden itibaren tanın .. 
mıyecaktır. 

Sayım günü sokağa ı:ıkan1ardan 25 lira ctıa alınacak 

So(,V I< SV 

- Adamın bana tam ZOO lira borcu var. Fakat bi.r türlü yakalıyamıyomm.. Nt 
vakit evine git.!lem yok dedirtiyor. 

- Ko.t.yı vaz : 25 lira cezayı ıöıe al ve ııayuu ııüııü Iİ~ eviııdo ~ 



Günün yazısı 
eksik, ne bir fazla Ne bir 

18~ 
u söz Milli Şefim izindir: Ne bir ekıik, ne bir fazla. Ve, 
1ayım münasebetile ıöylenmİftir. Biz sayıma bu kadar 
ehemmiyet veriyoruz. 

mizin derecesini z"man zaman 
ona 1ıöre almak için. 

Niçin? Sadece kudret ve kuvvetı
ölçmek ve her türlü tedbirlerimizi 

Sayımda sorulacak suallere elbette dikkat ettiniz: Cinsiyet, yaf, 
medeni hal, tahsil dereceıi, doğum yeri, sakatlık, ana dili, din, 
meslek ve saire •.• 

Güdülen gayeye nispetle bütün bunlann sayımda ayn ayn 
ehemmiyeti oldufunu hatırdan çıkarmıyalım. Rakamlarda mana
lar aramayı bilen mütehaıııı iıtatiıtikçiler, bizim sayım trünii dol· 
'duracağımız varakalar üzerine aylarca, hatta yı11arca göznuru dö
k~c-ekler, bir takım hünerli makinelerin yardımile milyonlarca ve 
milyonlarca rakamı ve bitip tükenmek bilmez yekUnu yanyana 
getirip daha uzun, daha kantık, fakat erbabı için gün rihi aydın 
he1ablar yapacaklar, ve nihayet, kütübhaneler dolduracak eser
ler nefredeceklerdir. 

Likin, itin bununla bitmiı olduğunu da lanml'yalım. istatistik
çilerin vazifesi devam edip nihavettenirken bu ıefer de ba~ka mü
tehau11lar o cetveller, risaleler, kalın cildler üzerine avnı ihtimam
la eğilip ııra ııra rakamlan kendi meılek,erinin icablanna ıöre 
tetkik ederek memleketin insan malzemesi hakkında, bilhassa iç
timai ve ikt1,"di hüküm1erP varacaklardır. Bu ,~eıile ile ıuna da 
itaret etmek 18.zımdır ki nüfus sayımının kıymetini mühim11emiyen
ler, ve daha doğrusu, is batında bulunup da ilmi sivlerinde bu 
ııılıi ihsai vesikalardan layık oldu~ kadar istifadeyi ihmal eden
ler tedbirlerinden daima ummadık1an neticeler alacaklardır. 

Sayım için bir tali) gününün birkaç &A"tini verirken dütünece. 
ğimiz tudur: Bu kiicücük fedaki.rlığımızla ilim adarnlanna ve m.-m• 
leket idarecilerin~ istikbalimizin an,.h•arlarını tevdi ediyoruz. Bu .. 
nun içindir ki: cNe bir eksile, ne bir fazla!• 

Nasuhi B A Y D A R 

~ p i y A S A ~ omur ve o un, 
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iıı"'''"."''"111•11111••11t•••""'''ll''"""''""'''"111•11111~ kalorifer ve soba 
Tüccar Anadoludan 
buğday toplayor 

Son &ünlerde, buğday fiat1arında ha
fif bir yükseliş allmetleri &örülmekte
dir. Bunun aebehleri etrafında bir tet
kik yaptık, mesele ,udur: 

Toprak Mahsulleri Ofisi Anadolu ve 
Trakyada, buğday almak için 85 istas
yon tesis et.miflir. Buğdayını satmak 
istiyen köylü bu istasyonlara gele -
rek, malını istasyonda muayene ettir
mekte sonra baskülde tartltrdıktnn 

10nra parasını almaktadır. 

Buğday istasyonlarının miktarı 85 ol
makla beraber ihtiyaca kili degildir. 
Çünkü öyle buğday mıntakalan vardır 

ki. bu istasyonlara bir ikl günlük uz.ak 
bir mesafede bulunmaktadır. Köylü, 
köyUnden buğday çuvallarını bir kağ
nı arabasına yükleyerek Toprak !tlah
ıul1eri Ofisinin buğday alım i!;lasyo
ouna getirmektedir. Bazı ıst.nsyonlar. 

pek kalabalık olduğu için kö)•lü ııra 

beklemektedir. Bu variyet karş~ında, 
buj.day istasyonlarının miktarını ar -
tınnak ve köylüden buğday 'llın'ı rken 
daha çok kolayhklar göstem1ek lizım
dır. Bütün bunlar ayrı bir mevzu teş
kil eder. 

Biz. Toprak Mahsulleri Ofisinin 85 
is:Wyonunun köylüye müspet tesirleri 
oldul;una kanliz, bu kanaatimizi tevsik 

etmek için, son günlerde, Anadoludan 
buğday alan tacirlerin yekdiğerine re
kabet etmesini gösterebiliriz. 

rnas tonfı 1 inci uhlfedel 
her sene>kinden daha fazla m~den kö -
mürü kullsnsa dahi tehirde kömür sı
kıntı:ı;t çeki1m1yecektir. 

Yalnız.. ı,ehrin son senelerde her 
kış baslan(lcında beliren ~ni bir 
derdi daha vardır. Son %a"l\anlarda 
bilha~ı;a Beyoğlu tarafında ikamf>t
Rı1h ve ticarethane olarak yapıl:ln 

binıtların hefnen hepsinde kalorifer 
te!'lliu.b da vücude getirllmektcdir. 
İşte bu yüzden apartıman ve diğer 
bina sahiblf'rile kiracılar araqnda bir 
anln~mazlık bulunmaktadır. Bina. sa
hiblf'ri aralannda anlaşarak her sen~ 
15 ikincitefrinden evvel kaloriferleri 
;yakmamaktadırlar. Hatta bu tarih on
lar arasında umumi bir teamül ve 
nizam haline getmı,ur. Halbuki bazı 
seneler, bu yıl da olduğu gibi, bu 
tarihten çok daha evvel havalar pek 
!azla soğumaktadır. Bele-diyenin bu 
iş için dü~ünillmü.ş ve alınmış hiç bir 
karan yoktur. Kalc:aiferll binalarda 
oturan halk, bütün Avrupa memle
ketlerinde olduğu gibi suhunetin mu
ayyen bir dereceden aşağıya düştü

ğü zaman, kaloriferlerin yakılması i
çin bir nizam . konma!ttnt gayet haklı 
olari.k Belediyeden istemektedirler. 

Son günlerde ıtehirde bir de soba 
ve soba borusu ihti1dn batlamıştır. 
Harbd n evYel 40 kuf"*8 satılan so
ba boru ları bugün 100 - 150 kuruıa 
kadar çıkmlflır. 

Bütün bu meselele-r için Belediye
nin Acil tedbirJer almuını tenıenJJ 

ederiz. 

jlllllllltllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllntllllllltlllllJ. 

HAKIKA:T 
• • 

EH 1 R 
İplik buhranı 
devam ediyor 

Sümer 
ofisini 

Bankın, 

biran 
salıf 

evvel 
kurması lazımdır 

--0--

Pamuk ipliği tevziatı işi henüz hal
Iedilmif değildir. HAii küçük doku
macılar fabrikalarında istedikleri ka
dar pamuk ipli~i bulamadıklaTmdan 
şiklyet etmektedirler. 

İktısad Vekileti bu fikiyetler;n ö
nüne geçmek için, pamuk ipliği tev
ziatını bir elden idare etrncğe karar 
vermişti. Sümer &nk tarafından ya
pılan bir projeye göre. pamuk ipli
ğinden başka, Sümer Bank fabrika
lannın yaptığı sun't ipek, yün ipliği 

gibi maddeleri tevzi ebnek için satış 
ofisi kurulacaktır. Bu ofisin merkezi 
~hrimizde, Ankara, İzmir, Adana, 
Bursada da tubeleri olacaktır. 

Bu suretle satış ofisi. pamuk ipliği 
tevziatını yoluna koyacakt.Jr. Mevcud 
pamuk ipliği buhranının önüne geç
mek için, bir an evvel satış ofisi kur
mak lizımdır. 

Dıf Ticaret Umum 
müdürü değififor mu? 
Bu sabahki gazetelerden biri, Dış ti

caret umunı müdürü Servet B~rkinin, 
Türkiye - Yugoslavya nfy'>n bürosu 
idare meclisi azalığına tayin edileceği
ni yazmıştı. Afyon bürosunda, "ski ıU
yon inhisarı müdürü Ali Sam.imin vazi
fesinden ayrıldıjından baluedi:.mekte -
dir. Servet Berkinin yeı;ine, Vlşi'de bu
lunan ticaret mümessilimi% Cemal Zi
yanın getirileceği de söylenilmektedir. 

Aıker ailelerine yardım 
Aaker ailelerine yapılacak yardım 

için hazırlanan talimatnnıne paıattesi 

günü Belediye Daim! elı.cüm~ninin va
pacağı hususi bir toplantıda t.:otYik o.lu
nacaktır. Belediyenin hazırladığı ı,ro

jede yardım yapacak olau vata~1dafla
rın kazanc ve eml&k vergilerinin esas 
tutulması istenmektedir. Bu hususta 
ikinci bir noktal nazar da vardır. Her 
vatandaşın yapacağı yardlllUtl m~hal
le müme5.o;illeri tarafından vatandc1şın 

yardım kabiliyeti esas tutuhuak tespit 
edilmesi daha muvafık olaca;i:ı ileri ıü
riilmektedir. Daimt encüme!l. toplantı
sında bu iki noktal nazardan birisini 
kabul edecektir. 
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lktııaa * ZEYTİNYA(a İHRACATI -
Ticaret Vek8.leti Amerikaya zeytin
yağı ihracatı için tetkikler yapmakta
dır. Perakende olarak zeyt.i.nyağı G5 
kuruşa satılmaktadır. * İTALYADAKİ BLOKAJIMIZ. 
İtalyadan mühim miktarda ithalit eş:
yası gelmektedir. Eski kliring hesat
larında olan 3 milyon lira alacağı
mız tasfiye edilmiştir. İtalyaya halen 
77 bin lira borclu vaziyette bulun
maktayız.. 

* GÜMRÜKLERDEKi MALLAR. 
Gümrüklerde bulunan konşimcnto

suz malların tespiti için bu ayın 23 
üne kadar Ticaret müdürlüğüne itha
litçı1ar beyanname vereceklerdir. 
Konşimentolu olan bazı malların 
gümı'ilklerden çekildiği anlaşıl~tır. 

* A!llERİKALILARIN İS't'EDİK
LERİ - Amerikadan 14 firma zey
tinyağı, bir firma da ıiylıa havyar is
temektedir. Nevyork ticaret müme3-
silimiz bu mallan isteyen firmaların 
adreslerini Ticaret Odalarına a:önder
miştir. 

Belediye 
* ŞEHİR MECLİSİ - Şehir meclisi 

yeni yıl toplanWanna teşrinisaninin 
ikinci gününden itibaren başla}acnk
tır. Daimt encümen intihabatı. ııene ser
best olacaktır. * GARAJLAR - Şehrimizde bulu
nan bazı garajların yıktırılarak bun
ların yerine Beyoğlu, Kadıköy ve İs
tanbulda asansörlü garajlar yapıla

cağı hakkındaki haberler tey;d edll
memiftir. 

* BERBERLER MEKTEBi - Ber
berler cemiyeti, her berber dükk!nın
dan 25 kurut alarak bir mekteb açma
ğa karar vermişti, berberlet bili. bu 
mektebin açılmadığından filtAyet et -
mektedirler. 

Maarif 
* FAKİR TALEBEYE YARDl'\I -

Fakat Üniversite talebesine bu yıl da 
yardım edilecektir. Üç ıcnedenberi ü
niversitede tatbik edilmekte olan bun 
talimatnamesinde hlçbir değişiklik ya
pılmamı,tır. 

* CUMIWRİYET BAYRA!IUNDA 
OKULLAR - Cumhuriyet bayr:unında 
okullarda yapılacak merasim progra
mını kararlaştırmak için ayın 21 inde 
Kız lisesinde bir toplantı yapılacaktır. 

* KÖY ÖGRET!llENLERİ - Küy 
okulları öğretmenlerinin okulun tatil 
edildiği saatlerde veya geceleri ı..:.ygun 

görüle~k saatlerde köylüye faydalı 

bilgiler üzerinde kon(cranılar v-.:?nne
leri kararlaftınlmJ.ftır. Bu karar alaka
darlara< ~ildirilmiştir. ı 

~-·-··-··-~~~~ 

15 lira· rüşvet 
ver.irken ... 

Ahmed isminde biri, 
ifinln çabuk görülmesi 
için bir memura rü,vel 

veriyordu 
--0--

Beyoğlu kaymakamlığında k3tih Ne
dim dün 15 lira rüşvet y,\\rken ,uç üs
tünde yakalanmışt.Jr. Vak n tüyle ol
muştur: 

Galatada Mumhane caddesinde J.,ir 
müskirat mağaz.ası açmak i!;tiyen Ah
med isminde birisi ruhs::1.t almak için 
kaymakamlığa müracaat etmiştir. Fa
kat kitib Nedim kendisint bir sürü 
müşkülit çıkarmı.ş, para vernledl'.!"1. i~ini 
yapmıyacağını söylemiştir. Bunun üze
rine pazarlığa giriş.mitler, Ahmed i~l

nin sür'atle bitirilmesi için 15 lira ver
meğe razı olmuştur Fakat Ah.n1ed pa
rayı vermeden ev.,..el z.abıteyı haberdar 
etmiştir. Evvelce konu$luklan gibi 
Nedim dün Tünelin :Bf-yoğ!n tn.ra(ın -
daki kapısı önünde par'lyı alırken suç 
Ustünde yakalanilllftır. 

-

Bu sabah Dahiliye 
vekili geldi 

Dahiliye Vekili Faiz Öztrak bu sa
bahki trenle Ankaradan İstanbula gel
miştir. Dahiliye Vekili Haydarp:ışada 
İstanbul VaU ve Beledive Rel.ı Doktor 
LQtfi Kırdar, Emniyet Mii~ıiril l\lınal
fer Akalın, Hüktlmet ve Parti erkinı 
tar alından kar,ılarutılftır. 

Bir Noterin 
muhakemesi 

İstanbul Üçüncü Noteri Hüsameddin 
ile bqkitibi Kemal, bono sahtekirlı -
ğ1nda, sahteki.rların ciro muamele-sini 
yaparlarken Hasan Galib ve Milhat a
dında iki kişinin bonosuna Ali .l<~uad a
dında başka bir mamunun fotoğrafını 
kendisini görmeden yapıştırmaktan 

suçlu olarak asliye sekizinci ceza mah
kemesiruie muhakeme edilmektedirler. 

Dün yapılan duruşmaya Noter Hü -
sameddin gelmemiş ve Noter başkatibi 
Kemal böyle bir hidiseden haberi ol
madığını söylemiştir. 

Muhakeme, Noter Hüsameddinin ge
tirtilmesi için ba~ka bir güne t.e1ik e
dilmiftir. 
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19 Birinciteırin 1940 .,e-

• 
Pathcan, domates, 

içinde yapılan 
biber dolmaları 

kaçakçıhğı eroın 
•• 

Bir Usküdar ana, 
hergün 

hapisanesindekİ 
oğluna dolma taşıyordu ... 

Dün akşam Üsküdar hapisanes.inde 
garib bir vak'a olmuş, bir anne ~roin 
kaçakçılığından mahbus oğluna pat
lıcan, domates ve biber dolmaları için
de eroin verirken yakalanmıştır. Vak'a 
sövle olmuştur: 

hmt Cevad olan kaçakçıya hemen 
her gün va biber veya patlıcan dol
ması ıı:önderilmfl!'llİ dün hapisane- mu .. 
diirile bas .ll'Ardivı:ının nazarı dikka
tini celbetmhıtir. Yemekler hPr zaman 
Rııımat..an i!tmlnde hir df'li'lt-qnh tara
fınn.-n ectirtlmflkterlir. Bu ıdamtn 

Unutmarınız ... 
re., tarah l inci sahifede) 

nasebetile Devlet Denizyollan ldareıl 

,çıt· 
elinden alınan dolmaların fçlı• 1"" 
dıkı zaman her birisinin içind• 

tcet r 
tik torbalara konmuş birer pa ııanı'" 
roin bulundu~ görülmU, ve 
z.ana yemekleri kimin gönder~~ 
rulmuştur. Rama1.an da, Gülh• 

d• otıı" 
mabııı11esinde 16 numaralı ev gôıi" 
ran Cevadın annE'"l Fikriyenin 
dr•rlieint sövlemiıııtir. .... 

ınıt ""' Biraz sonra Fikriye yakaları Jdb'tlif' 
Ramaıanla beraber sorguya ee bf>S.iJıcJ 
terdir. Su,..Jular bu~ A~ll\•e 

ki rdit· 
l"f'ta mıııhkPme5ine veril~~ 

MASALLAff 
' 
çalmıf 

bl' 
Ka!':ımpaşada oturan ZekeriY•tl;t~ 

taya mü.racaaUe 30 lira kıyırıe ah 11• 
sobasının komşusu İranlı Maşatl Jl'" 
rafından çalındığını iddia etınlıW:;,. • 
fallah yakalanmış, tahkikata bıl~ 
mıştır. 

şehir içi sefcrlerile büyük pasta va- Soba 
purlarının seferlerinde taditat yap
mıştır. Adalar, Kadıköy, Yılova ve 
Anadolu iskeleleri arasında çah~an 
vapurlar yarın sayım bitinceye kadar 
hiç bir sefer yapmıyacaklar ve ,.yı. 

mın hitamından sonra Köpril veı di
ğer iskelelerde bekleyecek olan va
purlar mevcud tarife saatine glre lik 
seferlerinl yapacaklard\r. Yalova se
ferleri de sayım bittikten sonra ba•-

il Mazhara otonıob 
layacak, vapurlar programa ili.veten çarptı 
gidiş ve dönüşte Kınalı ve Burııaza .... ı• " :rıurı...-
uğrayacaklardır. Ramazanın idaresindeki 122l' /)' 
İzmir sür'at postasını yapan Aksu ralı otomobil Beıiktaştan geçerkel1 iJ 

vapuru Galata rıhbmından aaat 11 sarayda oturan Mazhara ça~1,. 
yerine 16 da hareket edecektir. Nü- muhtelif yerlerinden yaralaınıthr· .... v 
fus 1ayımınm bitmesi aaat 13 ten !on- ralı hastaneye kaldırılmış, toför r-
raya kaldılt takdirde A.kau eec• aaat lanmıştır. 
24 te haxeket edecektir. e# 

Errurum 
6
vapuru Karadeniz post•- Çefmeden 8U ta,ırJı ..,. 

sına saat 1 yerine 18 de kalkacaktır. l 1 ~~·. 
İmroz pastasını Tayyar vapuru ya- Tarlabaşında oturan AdeTP P~ 

pacaktır. Bu vapur da saat .e yerine meden evine ıu taıırken ayağı~., 
saat 18 de hareket edecektir. Mudan• ' düşmüş, 6 aylık çocuğunu dilşU Jılıf~ 
ya hattına saat 8,15 postası yarın ya- tür. Kadın bitkin bir halde Haseki 
pılmıyacaktır. Yalnız aaat 19 da Ma- tanesine kaldırılmıştır. 
rakaz vapuru Mudanyaya hareket e- 1 .. e" 
deetktir. İzmit poatuının gidiı seferi Rizeden kaçırılır .. 
yarın yap1lm1yacaktır. k l f' ııe 

Şirketi Hayriyenin ya a anan de ı 
tarifeleri müzede çıt'' 

Şirketi Ha)'Tiye idaresi tlo yarınki Rizede bulunarak İstanbul• d~"'tf 
sayım günü münasebetile tarifelerinde lırken yakalanan define ve ıf" 
ban küçük değl•iklikler yapmı,tır. bulanlar hakkında tahkikat de•·•1,,r.• 
Yarın sabahtan itibaren bütün hatlar- mektedir. !llüddelumurnllil< d~ 11~ 
da hiç bir vapur ı,Iemiyecektir. Bo- tarlhl kıymetinin tespit edilll'"' ,.,. 
tazın her lki tarafındaki bk!!lelerle 14v--· 
Köprüde hazır vapurlar bulunduru· ~füzeler idaresine eöndenniştit· .rJ" 
lacak ve sayımın hitamını müteakıb ler defineyi tetkik etmiş ve bit r ~ 
bu vapurlar o ıaatte tari!e:te gösteri- birlikte Emniyet mildürlUAiiD' ~ 
len ilk seferi yapacaklardır. Faz.la eri 
yolcu olduğu takdirde ban iskelelere etmiştir. Definede tarihi kıY"' pfJ' 
ilS.ve seferler yapılmak: için de tttti- milteaddid paralar ve bazı .ıuıı 
bat ahrunışbr. lar bulunmaktadır. ~ 

Humınanizma'ya doğru ilk adtJI' 
[Bqmıkııleden devam] mit oı... idiler, ihtimal ki,~ 

Bu itibarla Fatihten Abdülha. Tlirl< cemiyetinin s t ü ~" 
1 

ı • 
mide kadar, dört asra yakın bir r ü Avrupa cemiyetlerinlll ~ 
zamanı kültür hayabmızın bir u- r ü k t ü r ü n d e n dalı• ..... 
zun fitre! devri addedebiliriz ve daha mükemmel .çünkiİ• ~ Jı" 
hatti yazık ki, o devre de bu gü- orijinaL bir tekil alabilir jıf' 

Bu tacirler Toprak Mahsulleri ofi
ıinin tespit ettiği fiatlardan %iyadeye, 
köylüden mal almaktadır. Bu suretle 
eberisi İstanbulun buğday tacirlerin
den ibaret olan bu gruplar1 köylüni~n 

elindeki buğdfiyı toplamaktadır. Tile-

~ MEMLEKET HABERLERi ~ Samsunda, her dükkanda ,u 
Valiye telef on ediniz!» bizde 

levha asılıyor: «İhtikarı, 
edilemez mi? 

ne kadar tamamile kaparırnıı di- nun hayatiyeti ·doğrusıııı11 ~ 
yemeyiz. Zira, ıon asırların Türk Jeyelim- daha tam ve .. t~ 
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Diyarbakırda ihtikirla 

mücadele 

carın maksadı stoklar vücude getit"- Diyarbakır 18 (A.A.) - Diyarbakırda 
mektedir. Bu rekabet yiı zun, ]cn bazı eşya fiatlarında görülen yül~k
köylü elindeki buğdayı yüksek liat-ı Jik üzerine takibata batlaıım;ısı ve 
a tüccara devretmektedir . heraün Valinin reisliğinde toplanan 

Görülüyor ki, T ( ' •rak Mahsulleri 1 murakabe komlıyonunun gıda maddc
ofisinin her tarafta buğday alı.ş fiatla- ' lerine ve sebzelere fiat ltoyarak. il5n 
rına 20 para zam yapması köylünı.in etmesi üzerine fiatlar itidal naddine in
yüzünü cüldürmüştür. mittir, Bu arada teker ve th?.'lXU"l ihti

Dünkü ihracat 
Dün limanımızdan muhte-lif mem

eketlere 100 bin lirayı mütecaviz ih
rac.aat oJmuştur. &atıflar en ziyAde 
İsviçre, Macaristan, Yugoal•vyaya ya

pılm.tftır. Gönderilen mallann da ck
ıerl!ini fındık. ketentohumu, cusıtm 

eş;kil etmekte idi. H. A. 

Kadıköyünde bir 
yangın 

Dün akşam Kadıköyünde Hasanpaşa 
mahalleWıde Şazi.mende aid 77 numa

ralı evde yangın çıkmış, bina bütün 
eşya.sile beraber tamamen yanm1'tır . 

Yangının neden çıktığı tahkik edil -
mektedir. 

Edebi roman 

- ÖyJeyae yemekten sonra geç va
kit uğrar seni evine RÖtürürüm, 

Alev lf'Sini çıkarmadı. 
Biraz sonra aynı yoldan avdet edi

yorlardı. Hava iylce kararmııb. Oto
mobil karanlıkta uçar gibi gidiyor ve 
Alev bu si.ır'atten memnun. yüziı ga
rib bir tebessum içinde uıhk çalıyor
du. 

••• 
Aynı 'ece Canan, Servet Hanım, 

Re, idin annesi, babası ve ~litlıat Şev
ket salonda top1anmıılardı. Herkeı bir 
köşeye Çf'kilmiş.. birbirind~n musta ... 
rib, kederli yüzlE>ri.ni saklamak L<ıler 
gibi oldukları yerlere sokulmuş, Ade
ta gizlenmiş SU'l'Uyorlardı. Arada sıra
da bir tPk kırık kelime, sonu gelml
yen bir cümle sıkıntılı ıüiı:Otn bozu
yor fakat sonra ııı;ene ~itlik başla

yordu. Yalnız dış.arıda '8ktrdayan 
yağmur aesleri ve biti.,ik odada sof
rayı hazırlayan Pervinin yaptıj:ı kü
çük ıürültüler duvuluyordu 

Cl'nanJa Mithat Şevket salonun en 
kuytu köıesinl ııeçınlflordl. Guc k&· 

kirında bulunan !ki tüccar mAhkenle
ye verilmiş, beş} üz lir• ve ilci a.;:ne 
nefy~ mahkılm edilmitl.:?rdir 

Zarada zelzele 
Zara 18 (A.A.) - Birl dün gece saat 

19.22 de tiddetli ve diğerleri bu ıahah 
bire beş kala ve biri be, gei'e olmak 
üzere üç ıarsıntı olmuş~ur Hasar yok
tur. 

Aıker ailelerine yardım 
İzmir 18 (AA.) - Dün Parti idare 

heyetinln yaphlı. t.ir topl.ıntıd!l asker
lerimize kış yarc:hmında bulunmak için 
halk tarafından i%har edilen arıu mev
zuu bahM>lmuf ve bu hu~tı vapılması 
liztm r~·ıt!n kolayJık:Jar Pt: tfında ka
rrıırlar ahnmıştır 

İzmirl:•er çorab, eldiven \'~ sair yün
lil ıevaz•m.ian başka orduyıt. on bin pa
muklu d·l hediye etmek .ar~·uundad.Jr
lor. 

Tefrika numarası: 17 

dın yuvarlak camlı bir masanın ke
narına çektiği yumuşak, rahat bir 
koltuğa gömülmti' otunıyordu. Kar
şısında Mithat Şevket gözlerini on
dan ayırmadan sigara.sıru içıyo, aak:in. 
hareketsiz dunıyordu. 

Odanın öbür ucunda Servet Hanı
mın f()yle fısıldadığı duyuluyordu: 

- Bu ıünkü ııkıntılı havadan aon
ra bu yaj'mur ne iyi ortahjı ıerin

letti. 
Yorgun bir ses, Reşldin babasının 

Rai cevab veriyoıdu: 
- Rüzgi.r durdu. Fırtına dinmeden 

evvı Reşid uyanmıştı. Fırtınadan tl
kiy etti. En küçilk teı, onun Uzerin-
de yük tesirler yapıyor. 

Ve gene sükOt ... 
Canan düşünüyordu. On beş eün .. 

Bütün o yorgunluklara, azablara na
S'll tahammül ettiğine pşıyordu. Şim

di alışmışt.J. Reşidin sayıklamalarına, 
c;ırpınmalarla ba,Iıyan buhranlarına, 

hepsine ahşmı,U. Biraz aonra ·yemek 
yiyecekler ve o, -ı onda bul&balu-

bu usul tatbik 
Şimdiye kadar tesbit edilen fiatları • • 

nıçın mağaza ve 
dükkanlarda mevcud değildir? ihtikarı kime haber vermeli? 

Samsundaki bir okuyucumuzdan al- ı murakabe komisyonu tarafından yapı- ı rlnin görebileceği bir yerde a!llı de
dıitmı.ı bir mektubu aşağıya yazıyo - lan ilanlardan pek haberdar değildir. A'ilse, komisyonun büyük zahmetlere 
ruz: Vakıi bu llinlar gazete-lerde neşredil - Rirerek tespit ettiği fiatların hiç bir 

cValimU Avni Doğanın riyasetinde mektedir. Fakat her eşyanın ilin liste- faydası olamaz. 
toplanan fiatlan murakabe komi~yonu, sini, hatırda tutmak mümkün olabilir 
dışarıdan gelen her efyanın fiatını tes- mi? Meseli sokağa çıkt.ığını.z zaman 
pil etmiştir. Bütün mağaza ve dük - yağ alacaksınız, komisyon yal fiatla
k3.nlarda asılı duran bir levhada şu sa- rını nasıl tespit etti? Kaç kuruş fiat 

Hangi adre•e telefon 

etmeli? 

tırlar yazılıdır: ·Komisyonun tespi: et- koy~u? Eğer bu rakamlar hatırınızda Bir mağazada, fazla fi.at fıtendiği 
değıl~e. bakkalı nasıl kontrol edebi!Jr- zaman ne yapmalı? Hangi adrese te
ıiniz? lefon etmeli? Şayed bu mağazada fiıtt tiği fiata mal satmıyanlar varsa, derhol 

Valiye telefon ediniz• Şimdiye kadar 
hiç bir vatanda, fiatlar hakkında Vali

ye telefon etmemiştir. Çünkü tüccar 
ve esnaf, komisyonun tespit ettiği fi -
atlardan fazlaya mal satmamıştır.• 

Görülüyor ki, Samsun vilAyeU fiat
lan murakabe hwusunda, diler vill

O halde, sokağa ahşveri• mak.t;adile listesi yok~a, yahud maiaza sahibi 
çıkacağımız zaman, komisyonun şim- fiat listesindeki çeşidlerden vennlyor
diye kadar neşrettiği. fiat listelerini bir aa, nasıl hareket etmeli? Bu gi
tomar halinde çantamıza yerleştirmek- bi vaziyeUer karşısında muayyen bir 
ten bafka çare yoktur. adrese telefon etmek lAzımcLr. Bu-

Fiat listeleri her dükinda nun. için de Samsunda olduğıı gibi, 
her mağaza ve dükkinda, Fiatlan 

bulunmalı Murakabe kom.isyonurıun icraatını 

Acaba, fiatlan kontrol etmek için, fından, yağ, peynir, mani!atura, kll'- tatbik ederek dairelerin telefon :ıu
şehrimizde de bu usuller tatbik edile- ta!iye etyası, odun ve kömür, %ilca- maraları, müşterinin görebileceği bir 

yetiere bir örnek olmuştur. 

mez mi? ciye fiatları tespit edilmiştir. Bunla- yerde, bir levhanın üzerinde bulun
nn içinde, manifatura ilAn listesind.;, o malıdır. Nitekim itfaiye, imdadı sıhhi, 
kadar çeşidler vardır ki, bu çeşidlerin zabıtaya müracaat et.me:k fç:.in, her 
her birine ne kadar fiat konduğu yerde telefon num••alan h k · k. · h d ..... , er esJn 
ımse~ın abrın a kalamaz. E~er bu 1 görebileceği bir yerdedir. İhtildrı 

faydalı buluyoruz, Gerek tüccar ve ge- ilin hstesi, bu eşyanın. satıldılt bir haber vermek işi de diğeri . kadar 
rekse esnaf, halk, timdiye kadar fiatlarJ mağaza veyahud dükklnda, müşte- mühimdir erı 

Bu mesele hakkında alikadarls.rla 
eörü,tük. Bu hususta öğrendikleri -
mizden bir netice çıkararak yazmaiı 

cıdan nöbet alarak: tekrar gene ada
mın ba,ucuna ıeçecekti. Doktor, bu 
gecenin en tehlikeli gecelerden biri 
olduğunu ima etmişti ve gene kadın 
içinden sabaha kadar Reşid.in başın
dan ayrılmamaya karar veriyordu. 

Bu on bef günün maddi. manevi 
bütün yorgunluklarına rağmen kuv -
velini kaybetmemişti. Yaln1% ayııaya 

1 akmaktan korkuyordu. Rengi sol -
muş, yüzü eski tazeliğini kaybetmişti. 
Hele timdi koyu renk elbisesi içinde 
daha solgun görünüyordu. Fakat a~ıl 

değişme gözlerinde olmuştu. Bu göz
ler bir kor gibi yanıyordu. ~tarda 
ateşli bir insanın hummalı bakış\ v~r
dı ve bu bakı.şiar Mithat Şevketi san
ki büyülüyor, ayni zamanda garib bir 
sıkıntı ve şüphe ile eziyordu. 

Sigara dumanları arasından ona 
bakmakta devam ederek yavaşça: 

- Retidin yerinde olmak ist\?rdim, 
diye fuıldadı. Evet onun gibi hasta -
]anmak isterdim. O zaman benimlP. de 
böyle meşrıut olacak, beni de böyle 
dücıünecek miydiniz Canan?_ 

içindir, Hem nankörlük ediyorsunuz. 
Size iyi hisler, temiz bir dostlukla 
bağlı olduğumu unutmamalısınız. Si· 
ZI muhabbetim vardır dostum. 

Zayıf, sönük bir sesle ateşsiı, he· 
yecansız konu,uyordu. Mithat Şevket 
içini çekti. Müstehzi bir tebessümle: 

- Benden nefret etmediğini.ti bili
yorum, dedi. Fakat siz de bilirsiniz ki. 
benim istediğim bu dost a11kast, sev
gisi değildir. 

Gene kadın önüne baktı. Asabi bir 
tavırla parmaklarını büküyordu. Mıt
hat Şevket devam edecekti. Fakat 
birdenbire sustu. İkisi de doğru!dul.ır. 
Yağmur sesine karışan bir oto~obil 
homurtusu duymuşlardı. Biraz aonra 
salonun kapısı aralandı. Nazlı Kalfa 
idi. Bakışlarile hepsine hitab ederek: 

- Fikret Bey geldi, dedi. Faknt gir
mJyor. Küçük hanım Nedime hanım
larda yemeğe kalacakmı.f .. Beklenıe -
sinler diye, haber göndermiş. Fikret 
Bey, Reşid Beyin naıul olduğunu da 
sordu. Otomobilde, cevab bek:iyor. 

Hepsi ne cevab vereceklerinde mü
tereddid, suruyorlardı. Mithat Şev
ket: 

-
O çıktıktan aonra Servet Hanım 

yavaşça yerinden kalkmıştı: 

.~1.?-1 .. dtişünce ile kırışmış mustarib 
yuzunu saklamak ister gibi gazetesi
ne eğmiş olan Ret.idin babasile, o -
nun yanında kııarmış gözlerle, ses
siz oturan Reşidin anneai Ayşe Hanı
ma hitab ederek: 

- Yemeğe gidelim, dedi. Epey geç 
oldu. 
Karı koca isteksiz isteksiz bakıştı

lar. Servet Hanım gülümseyerek: 
Gene iştihanızın olmadıitından 

bahse ~aş:l:tmayın, dedi. Böyle yapar~ 
sa~.ı . sız de hastalanacaksınız, sonra 
halımız ne olacak bilmem ki!.. İki 
lokma, iki lokmadır. İnsanı ayakta 
tutar. 
Kı7ına dönmüştü: 

- Haydi Canan, Mithat Şevket Be
yi de kaldır yemeğe ... 

Mithat Şevket nazik bir tebessümle 
doğrulmuıtu: 

- Teşekkür ederim hanımefendi. 
Fakat beni mazur göreceksiniz. Gel
mf'df'n evvel kulübe uğramıştım. ~-\r
kada$lara uydum, biraz l~ki alalım, 
dedik. Mezeler yemek yerine geçti. 

reformculan, Türk inkılabcılan 1 d z· h _;.ı ı;p' ur u. ıra, umma•- . 
da hemen hemen Fatihin itledL insana yalnız insanlığını ·•-" 4' 
ii hataya dütmütler; yani «eksi- rnekle kalmamıı, rniJlell"" ~ ' 
ri döküp bot kabı almıılardır.» kendi benlilclerinin yoluıt11 pıı~ 

Bugiln Türkiye s Ü p e r ı t • teriııt milli dehaya y.r-
r Ü k t Ü r Ü itibarile tam bir .f. v- kudretini vermittir. ..ı ~ 
rupa cemiyeti mannraımı göa • Bütün bunlar, birer _..,..,. ~ 
!ermemektedir. Siyasi, idari ve kıa tqkil ettiği ve herkel ~~~ 
~ukuki müesseselerile devlet tek- dan ti mekteb sıralarııt" ,..,. 
li Avrupadakilerin aynidir. Fa - ··- T bT • 'I""' ::,1 
kat, bunları sevk -e tahrik -~en kaogrlenı ıp ı uunı, harc .. ··tııı"'.':.. 

• '"" t er olduğu için bu sil ~ 
«e ı P r İ t - r u h• un ayni nis- ayrıca izab ve tefsirler~~ .. .ı~°I. 
pelte Avrupalılatmıt olduiunu Es ııı....-
.bariz bir demagojiye dütmek - meyorum. asen, ııjı ı0· f 
sizin- kim iddia edebilir? Frenk- Maarif Vekaletinin at .l~JI. 
1 

adım Üstüne ammenin. .,,,, 
er •Papası papas yapan ci:bbe ni celbetmek idi. Maarif • J)'~ 
değildir.» derler. Hiç ıüpheaiz, ti, muayyen bazı liseler.!•~ ";; 
insanı insan yapan da müeııeıe- _ _. · ak •• v ce t .... rııata baılam ~"f'.,.ı 
ler değildir. Bilakis, müesseseleri müddet sonra eski y~ 1'' 
yapan insandır. insan, onları b !ı~ k k .,. .. • . .Jd' 
k d . k ak • una uave etme ar ~· 

en ı ar terıne, kendi ihtiyac;.. tıeceddüd tarihinin kültür 
!arına, kendi zaruretlerine ıröre mandan en radikal bir l> 1~2~. kurar; aksi takdirde kııır ve ay- Jd B b'_;.., k b" ak yapDUf o u. u, --;_,. 

ırı ır t lidcililc mahsulü olan hulyalanmızdan bir ~ ~ 
bir takım kalıblar İçinde tabii daha tahakkuku dernek!":';. .ıı; 
bünyesinin zoraki bir tekil de • içindir ki, Maarif Vekil"':;~..-, 
iiıtirmeaile kalır. ~ d ı.e•• san Ali Yücele bura ~a 

Türk inkılabcılan, Türk re • di namıma, hem de, -,.,.iıı#,' 
formculan Avrupayı değil, doğ. otuz yıldan beri l> ,si'~ 
rudan doğruya Avrupayı Avrupa fikrinin türlü itirazlar, ~ .. P' 
yapan insan telakkisini ve ·~ Ü n- le karfllllf&ll, anlatılııı•~~ lıİ' ,r 
Y • g ö r Ü ' Ü n Ü• benımıe - tarlan namına teıekkiit"A 

zife addediyorum. .ı 
y~rinden kımıldamod1lın1 görünce içi- V aktile bize edileıt ~!· )1 ... 
nı .. çekti. Kapıya doğru yürUdU. .demagojik kısımlan t01.,.ı .~ 

Uç ihtiyar baflan önlerinde dilşün- yana atılırsa- en bathc:"~ ~ 
colı, durgun odayı ter kettiler. Yunan ve Latin diJlerin:~"v 

Yalnız ke.ldıkJarı %aman MiUıat &timler tarafından öğr~! ~ 
Şevket koltuğunu gene kadına do4ru ii ıuali idi. Bugiin, ifıUY ; ,j 
yaklattırdı: . ki•' P"' Latinceyi tedris edece-- , 1 ;,ıı 

- Yalan söyledim, dedi. Kulübo uğ- da iki Türk kadın ,,,,,.,.- ' 
r8madım. _,.. 

Canan, hayretle yerinden doğrul • 
muftu. Mithat Şevket .rük1lncUe de
vam etti: 

- Evet, yalan aö'yledim. Çünkü si
zinle yalnız kalmak, konuşmak iste _ 
yordum. Refid hutalanahdarıberi e:k
seri aofraya oturmuyorrnnuz. Şimdi de 
salonda kalacağınızı tahmin ettim. Si
zinle beraber kaldım. Evet, sizinle ko
nutmak istiyorum Canan ... 

Yü:ıü •iır bir mana almı,b. Gözleri 
heyecanla parlıyordu. 

- ~nelerce evvel de sizinle konut· 
mak ıstemiştim. Fakat beni dinlemek 
istemediniz. Hakkınız da vardı. o za
man matemde idiniz. Sizi raİhat bırak
mayı ve beklemeyi tercih ettim. 

Canan asabi: 

bulunmaktadır. l~,.I 
Hummanizrna'nın rn~'ii' -J 

mizdeki atiıi için, bu, ~ ' 
ne ırüzel bir müjde 1 fi. 

1 
~../ 

terbiyeden aynldıiı i:;:'eııi',/ 
makta bulunan bir "'~ ~ 
bütün vahi ve sathi kı ~11 • istihkar ile arka11m ~ p",',/ 
ırözleri yepyeni bir ıtıkt- tJ"" o'. 
yan bir ilim ve san' ~ı 1 • ~ ,/ı 
d o i r u 1 u k, i y ı . 1;ıı ~ 
1 ü z e 11 i k prensiP!~.rifl !ıd ~ • 
tohumlannı eleme~ .~"' .~ .... 
vatan topraklan iıs!üfl8 ;Jıİ o"' 
!erini timdiden göriir I' ,Jl 
rum.. ?'O"" 

Yakub Kadri KARAoS;.ı,4 
Gene kadın, taka mı yapıyor diye, 

hayretle baktı . Hayır, yÜ7Ü gayet cid
di Jdi. Hatta Rözlerinde muztarib, kuı
kanç bir mana vardı. 

Gene kadın omuzlarını silkerek~ 
- Çocuksunuz, dedi. ölüm tehiike

!tine maruz bir adamın yerinde olmayı 
istemek! Eier onunla meşıuJ oluyor. 
onu dü~üntiyor ve üzülilyorsa.m, bu 
huta, iciz, ;rardmıa muht&o oldulu 

- Büyük bir değişikHk olmadığını 
söylersin, dedi. Bildiği gibi hut.alık 
devam ediyor. 

Kalfa: 
- Peki efendim. dedi. 
Ve çekilmeden evvel ilive etti: 

Csnan yerinden kımıldamamıştı: 
.-:t;Jen de yiyemiyeceğim, dedi. Bel

ki bıraz sonra ... Bu gece çok iştahsı
zım. 

İhtiyar kadın kızına yalvarır gibi 
bakıyordu: 

- Zaten kaç gündür bizimle oturup 
yemek yediğin var mı? dedi. 

- Oh, rica ederim, dedi. Gene müna 
sebetsiz bir zaman seçtiğinizin faı·kın
da değil misiniz? Ne halde olduğumu 
biliyorsunuz. Manen, maddeten yorıu
num bµ on be, ;ündür ... 

lmaalc 
Ot le 
ikindi 

Yemek hazır sofraya aelebilu·si· 
niz. Onun likayd, cevab vermtclliJ,nl, 

Mithat Şevket doğrulmUftu. Gene 
kadının sözünü kesti: 

[Aılıuı varl 
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TÜRKİYE NÜFUSU R E S M i 
tebliğlere göre 
askeri vaziyet 

!''"'"lll"'''""'nı"''"ııı'ıı"'"''""''"''"ııı'""''"""tj I t b il k" • ~ IK A IQ) O iN ~ • an u unun ofe~ 

i'"''""''ll"'''lll"''""''"t"lll"'''"'""''"." ... " ... 111.~ Tramvaylar atla ve 

18,385,100 
IUle [llqlarafı 1 inci il.hilede] 

htrı.ıetlelen faJz.Jerle artması haline 
"1a, a~•k olursa~ diyebl~z ki, nü
keb 1 . faiz usulu ile deıııl, mürek-

'4 aıı tuuUle artar, 

tis~'ıbu keyliyeli tespit eden lata -
çı er yuk d l'etirı.e .. arı a anlattığımız usul 

ı.. ınu...,kkeb faiz fo w· " .. · ı ~lfl rm unu 1ru -
~b ardır. Bu suretle yapılacak bir 
rtıu.ıu neticesinde muhtemel nüfusu
~ n: rakamla ilade olunması Li-

lı ıe ektedir: 18,023,100, 

llluı".:::• •üphesiz ki, ilk bulduğu
d\lr, tak a nazar~ ~~k ~ha doğru-
ltıy... at bu gunku nü.fusl.unuzun .. ıru . 
tır. a ıostermekten henüz uzak-
di~er ~ daha bazı tey1eri Uive ve 
1~ab •zılarını da bundan tarhetmek 

tder. 

t,~ IÜçlük dt burada ba,Iamak -
Olmadı Maalesef elimtzde klfi vesaii< 
~irıle tından bu hu..sw:ta ancak tah ... 
de t r Y'&pabiliri.ı. Bulduğumuz ıde: 
~ 'l/\reli Hatayın nüfusunu ilive et· 
~.~ litundır. Hatayın nüfusunu 
~iiıı.ı .. olarak tahmin etmek müın -

ur. 

ı..~ra da '"~n geçen sene sonunda vuku 
.ı..ı., ?A!lzelede ölmüt olan vatan -
tdtr, 

1:1zı yekllndan tarhetmek icab 
biıı 

1 
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o lrak bildıftlmiıU. 
t•kat b ltne u da kili gelmez. Bu beş 

da ?rı tarfı~da memleketimize bir çok 
~, ,;::acır gelmittir. Bunları da ıli· 
l.ıt kad ek gerektir. Bunların miktarı 
biç bir ardır? Bu hususta netredllmı• 
hib; rakam bilmiyoruz. Fakat A

ttrrıag~lihiyet kimselerle yaptığımız 
194Q ar neticesinde 1935 sayımı ile 
tı&de 11Y1rru arasında bulunan be, 9e
~da. &elen muhacirleri 200,000 civa.-
lıu lahmın etmek mümkündür. 

len r~ette nüfusumuzu gösteren 
lıaıı. 18,385,100 olur. 

"'ul!e karııık ve belkJ de daha Um! 
b,uı r kullanmak ıuretile daha aıh
rtıtl\l, 0lnıas.ı muhtemel bulunan tah -
~"1u.' Yapmak mümkündür. Fakat 
ıı.ıı. 1tlertnde yaptığımız hesabdan 
ın..ııı karlfık olanlarının ku11anıl -
"•kaı~ zaruri addetmiyoruz. Çünkıi 
l\ıa. 'Y de hayatiyete malik olan nı.i
~'Pılan tahminleri sık ıık ~· 
dotrı, 1ftir. Tahınlnimlzin oldukça 
•l<1aıı olduğunu zannetmekle . beraber 
tt!tinı rıııı olmamızı ve aayım neti
"1ıd n çok daha yüksek olmaruu 

"' dileriz. 
Hamdi BAYRAZ 

..........._""'~~~~~~ 
1' 11Yın' ' " -- ır gazeteııne gore 

Yakınsarkta Yu -
roslavya, Yunanis
tan ve Türkiyenin 
~~iyetleri nedir ? 
1-.ı ::ıa 18 (AA.) - Tlmeı ııaze
~l'l.l &rad muhabirinL"l bir maka
~lbu 11'frebniştir. Muhabir, Balkan 
"r,~lında Bulgarat•nda Alman 
ıı.hi)' bulunduğuna dair yapılan 
loı; ı.,~ Almanlar tarefından yapı
-.,~'Yt , bin Bulgari.itanın müphf'm 
~'.~'-<tiııı: ~ydınlattıiına 1'ar<t et
"il haitk tİnUormalı askerlerin gel
' ., ında hiç bir haber alman\a
>tıı la •kabil memleket, ardı gelml-1, l'l1ah1arın islilisıua uğramı,tır. 
lı'<ı1ılti da de:ier raporlar, Almanlann 
lltı~ sı.tun timall ıarbl mıntak11.
~"'1 ;1' dinleme postası kurdukla-
:uıı.,;°'terınektedir. Bu poatanın. 

~~•lt 'Y~Petroı kuyularına teveccüh 
1'titbıd rnbardıman tayyarelerinin 
tı111u, en haberdar olmak üzere ku
~ b,,ı. 01ınası muhtemeldir. Baıka 
Rt- ~\J.:_:e Tuna yolile Bulgaristan
··ııcı,'.!fildj··Yaya Alman denizaltıları 
V 'iu~.,, &ınl bildirmektedir. 
' " lovyanın · ti .. kül' d" ı.. 'ua: vaz.ıye muş ur. 
~· S!c 0118"Ya dahilinde ittihad yok· 
~ ... ~en teli KorOJOÇ, Almanya Ua 
~:"'1 ~n ziyade, Yahudi ve Far
...,lııı.ny 1 1Yhtarhilı yapmak auretile 
tt ~ "~ u~ münasebetlerini düzelt
•• ~'. l>tr aUndedir. Hırvat feli Ma
.;:1 ıı_ 1U.Inln müfrll unsurlaril• lh
di ':f1-rı. ınd~ir. ltvvelce, Avusturya 
lt. O\eq, olan Frankovci partisi. tim· 
ı., 'lıon~i~:rt oldutu ıibi haricin her 
~ >.tı.,1dıren fazla yardımile Alman 

'lt\ı.ı · İtalyanlar, Yunanlsı.tıa 

lngiltere 
İngiltere Hava Nezaretinin iaUhbarat 

ıervis.1 bildiriyor: 
İtimada liyık bitaraf kaynaklardan 

ı..lınan malUmat, İn&ilız hava tayyare
lerinin Almanyadaki ukeri bedeller 
üzerine yapılan taarru.ıların ne kadar 
müessir olduğunu ıöstermektedir, 

Bitaraf bir müşahide göre, Berün çok 
geniJ hasarlara uğramıftır. Esaslı harb 
malzemesi imal eden bazı fabrikalar 
kısmen yıkılmıt, büyük Postanenin 
dahili hemen hemen ia{namen harab 
olmu~ ve tehrin baflıca havagau fab
rikalarından bir kaçı da ehemmiyetle 
hasara uj:ratn.lftır. Ezcü.mle Postamcr 
ve Anhalter ıarla.rile marşandiz garla
rında ve ~hir dıtındaki mühim hatlar 
üzerinde demiryolu mü.nakalAtı kesil
miştir, 

Berlinden Ren tehirlerlnden birintı 

hareket etmit olan bir yolcu uıulad 
olarak 12 1aatte katedilen yqlu tanJ üç 
günde katedebilmittir. Birkaç deta ak
tarma yapılmuı lcab etmekte olduğu 
gibi baz.ı yerlerde yolcular bu aklar· 
mayı yapmak için muayyen bir meş,a
feyi yaya katetmek mecburiyetınd<? 
kalmaktadırlar. 
Diğer bazı yolcular normal olarak 

aktarmam; yapılan bir aeyahatte on iki 
defa tren dei:itUrdilclerini ve uzun 
müddet yollarda kaldıklarını bildlro.ıiş
lerdir. 

Mitteland kanalında seyrlsefain iki 
büyük eklüzun tahribinden sonra bef 
ıün kesilrnittir. 

Dortmund • Eouı kanalı Uzerinde es
iti akedükun tlmalindeki duvar yıkıl
mıttır, doğu bendi üzerinde yeniden 
iki bomba deliti mevcud bulunmakta
dır. 
Almanyanın büyük bir sahasında bü

yük amal tesisatı •ılır hasara uğramış
tır. ÖArenilditine ııöre, Bitter/eldeki 
büyük alümlnyom fabrlkaaı büyük ta
arruzdan 10nra haftalarca kapalı 
ka~tır. 

Bitaraf kaynaklardan alman dij;er 
bir malO.m.ata ıöre de Rende Westpha
ledeld elektrik fabrikaaı o derece ha
sara uğramıştır ki, normal iltihsa 1ine 
tekrar batlıyabilmesi için uzun bir 
müddet liz.ı.mdll'. 

Ba,ka bir kaynaktan öğrenlldıi!;ine 

göre, bom.balar Bremen'deki Deutz oto
mobil fabrikasının verimini pek :ziyade 
azaltmı~. 

Wismar tayyare fabrikasına yapılan 
hücum esnasında bi"" hangar tamamen 
yıkılını, n içindek.:. biıtün tayyareler 
barab olmuştur. 

İatill limanlarına celince, 16 eylUl
de bir çok Alman kıtaatı vapurlara 
yüklenmıt, fakat bir müddet sonra 
tahliya eclilmlflerdiz, 

İ.stili projesi İn&iliz hava kuvveUeri
nln taarruzu iizerlne tatbik edilmemlt
tir. 

Müf&hidlerln verdikleri malQmata 
gör., İn&iliz bombardımanlarındaki 
levkalide isabeti bilhassa Holandahlar 
hayranlıkla takdir etmektedirler. Me
seli Holandadaki bir fabrika üzerine 
yapılan son taarruz esnasında, Holan
da ahalisi bir inıılllz bombardıman tay
yareainin hedefi üzerinde yanm saat 
dolaıtıktan sonra bir tek bo:nba att•Aı
nı V'8 bu bombanın tam e.ıu atölyeye 
dU,tüğünü ııörmüılerdiz. 

Bütün raporlar klfi derecede aşik&r 
olarak göatermektedir ki, HiUer, bütün 
bombardıman itlerinin mümJ..-:i.n oldu
iu kadar çabuk ailinmesinl temenni 
etmekle iKfterlne çetin bir vazüe yük
lebniştir. 

Dün sabah sahil müdafaa ,.rvislml
ze mensub bir tayyare Alman destro
yerlerinden mtirekkeb bir düşman fi
lotilli!'lı gôtm~tilr. Dört gemiden mü
rekkeb olan dütman iılotillisı Br~ıt 
açıklarında batıya dotru ilerlemekte 
idi. Görme fBrtları uvıftı. Civarda 
bulunan hafif İngiliz kuvvetleri dü•
maru bularak harbe mecbur bırakmak 
için-bütün ıür'aUerile ilerlediler. Öi
leden aonra görme tartları dü:r.elıni• 
ve uat 16 dan biraz sonra kruvazör
lerimlzden biri düş.rrtaru Landsendin 
yüz mil kadar batı cenubunda uzak 
mesafeden yakalamtftır. Bunun üze
rine dHtroyerler ıür'aUa çekilmif
lerdir. Gemilerimiz dtifman filotilll-
11nı takibe koyulmu~ da hava git ... 
tikçe karardılmdan dilsman Breste 
kaçmaya muvaffak olmu~tur. 

YAZAN: 

E:l<Rl;.M 
RE:..rİT 

Evvelki telrikaların.hulôsaaı 
Fatih'in fermanı üzerine l\lidillidc yerleşmeie mec .. 

bur kalan Yenicevardarlı Yakubun dört oi1undan İ.sha)J 
ve Hızır babalarınm sıuı'ati olan çömlekçilii:I yapmak
::kırla~. Diğer iki oğlu İlyas ve Oruc, evvela ufak bir 

. a ıle başladıkları c;öm1ek ticaretini bırakıp işi kor
~~hğa dö~ü,Jer; fa.kat son .-ünlerde ka.rşılaşbkl.an bir 
du~man. ı-emısile yapma.la mecbur kaJdıklara bir müca .. 
delede llyas şehid olmuş, Oruc da esir düşmil.ttür. 

Bu elim haberi alınca Hwrın kalbi sızladı. Fakat 
a~layıp, sızlamak zamanı delildi. Göz yaşı dökmek ye
ru:ıe o:ucu kurtarmak için harekete geçmek ıazundı. 
Bır esır ancak ildyei necat verilerek kurtarılabilirdi. 
Her teyden evvel bu parayı tedarik etmek gerekti. 

RBAROS 
Santerli oğlu paraları çıkarıp aaymak üzere iken, 

Orucun ıözlerinde de y•kın bir atide kavuf8cajı hürri
yetin alevi panldarken1 pazarlığın bidayetindenberi se
sini çıkarmıyan ikinci uhibi birdenbire dile geldi. Ar
kadqına hitab ederek: 

- Sen, dedi, bıı esiri yirmi beş bin drahmiye sat
mağa razısın, öyle mi? 

- Evet .. 
- Ben değilimi 

Santerli o~lunun pazarlı~a verdiği bütün emek suya 
dütmüştü. Bir anda Orucun gözlerindekt hürriyet altvi
nin parıltıları söndü. Menhus herif ıözüne devam edi
yordu: 

- Madem kJ. sen bu esiri yirmi beş bin drahmiye 
satmaj:a raZJsJn. Ben bu para üzerinden sana düşen hls
ıeyi yani on ikl bin beş yüz drahmiyi veriyorum. Bun
dan böyle bu gene yalnız benim olacaktır ... 

Tabii bundan ıonra Santerli oğlunun yapacak işi kal
mamıştı. 

Oruc, artık tek bir adamın, hem de berbad bir adn
mın malı idi. O günden itibaren bunun ne demek oldu
j:unu anladı. Tek sahibi onu alıp evine götürdü. Orada 
ayağına bir demir daha vurarak kalenin hendeğinde ça
lıtlınnaia gönderdi. 

Güzellik reçeteleri 
Kadının cildine itina etmesi yalnız 

güzelletmest, koket olması için değil
dir. Yüzün sıhhati bakımından da bu· 
nun büyük ehemmJyeti vardır. 

Bir çok kadınlarmuı: harbden .an· 
ra i~tedikleri krem ve losyonları bu
lamadıklarından ,ikiyete başladılar. 
Bulsalar bile arlık hiç gelmemek ıh
Umali olan bu gibi krem ve losyanla
nn yanına yaklaşılmayacak kadar 
pahalı olduğunu görüyorlar. 

Ne yapmalı? Şu basit çareye ba, 

K~derden tıolmu~ çehresi, kimse görmediği zamn.n 
sendehyen vücudile Hızır kapı kapı, köy köy, kasaba 
ka~ba dolaştı. Malını, mülkünü sattı ve bu suretle e!de 
ettiği Parayı ahp tüccardan bir Fransız dosüle beraber 
Bodruma gitti. Kendi!!öi Bodrumda haber bekliyeıcek, dos
tu Fransız tacir ise Rodosa geçip Orucu kurtaracaktı 

Tacir, Rodosta Orucu bulup kendisine Hızır tarafı~ .. 
dan gönderilen parayı verdiii zaman hayretle gördü ki 
Oruc bu parayı reddediyordu. ' 

Oruc, günlerce orada türlü eıiyet1ere, meşakkatlere vurunuz. Kendi krem ve losyonları
katlandJ. Şikaeyti, iniltiyi yiğitliğine yediremiyerek itba· nız.ı kendiniz hazırlayınız. Krem -
fU1ın kırbacı altında çalıştı. Bazan "kardeşlerini hatırlı- leri nasıl hazırlayacağı.ru..zı iz.ah eden 
yarak gö:ı.lerinin d~lduğu oluyordu. Fakat bunu kim.seye reçeteler veriyoruz: 
göstermezdi. &zan denizi, serbest denizi düşünerek içe- 1 YAGLI YÜZEER İÇİN .. "-'.".~lemi fakre düşüren bir fedakirlığın karşılığı 0 .. 

lan hurrı~et, ba~~ ~imdiki eıaretten daha ağır gelir. 
Bu sozleri ışıten Fransız taricine artık Rodostan aY

rılmıık ve ~~ayı Bodrumda Hızıra iade etmek di..ışmilştü. 

risinde bir şeyin tehlandığını hissediyordu. O anda dişi· ! y ~ı .. 
ni, yumruklarını ırıkıırak 18.zun olan sabır ve metaneü 8

• 
1

,. Y.~zlerde mesamat ekseri açık 
tekrar buluyordu. Ukln Orucun ate~li tab'ı bu hale olurk Yuz~~ yağlı olanlar, sa.hah, akşam 
fazla tahammül edemezdi. sıca IU _e yüzlerini yıkamalıdırlar. 

~rdetının bu fedakirlığını kabul etmiyen Orucun 
zihninden başka tedbirlere başvurmak için bir çok tpr. 
tibat geçmişti. Rodosa geUrlldiA:i vakit müştereken iki 
kaptan tarafından satın alınmıştı. Ayalında bir, detnir 
olduğu halde, kale dahilinde nimserbest gezinebiliyor
du. Gerek Midillide, gerek denizde, gerek Rodosta kısa 

Günün birl11de işbaşıya müracaat ederek 
görüşmek istediğini söyledi. 

Sabun yerıne de yıkandJ.kları sıcak 
kaptanla suyun içine ıu losyondan bir ild dam

la koyarlarsa yüzleri yumutak kala
cağı gibi parlamasına da marn olur ... 
!ar. 

Kaptan bu arzunun izharını beklemekte olacaktı ki, 
Orucu derhal yanına çağırdı ve istihza dolu bir tebes -
sümle: 

· bir zamanda frenk lisanına Atina olmuştu. Rodosta ev .. 
veldenberi tanıdığı SanterH oğlu iımir.de hayırsever bir 
zat vardı. Orucun mıtksadı bu adama müracaat edip ken
di.sini satın aJdınnağa razı etmekti. 

Günün birinde bir fırsat bulup Santerli oğlu ile gö .. 
rüştü ve maksadına nail oldu. 

Bir gün Santerli oğlunun dükkinına Orucun sahibi 
iki kaptan geldiler. Bunu haber alan Oruc, dükk.irun {;
nünden bir kaç defa geçti. Bundan billitifade SanLerli 
oğlu onu kaptanlara göstererek: 

- Dostlarım, haydi tU geçen Türk eencirü bana !.a

tın, pahasile alayım, dedi. 
Kaptanlar dükklnın önünden geçen Oruca ::iCS-

lendiler ..• 
- Baksana... Gel bakalım ,uraya_, 

Oruc geldi ve derhal pazarlık ba,ladı. Sahiblerlnden 
biri bin altın iıtedi ... Buna Santerll oğlu itiraz elti ... 

- Bin kızıl altin ... Çok ... Pek çok .. Değer mi hiç .• 
Baksanıza bir kere şuna ... 

Uzun münakatalardan .anra ehli hibrenin tavasautu 
üzerine bin altın istiyen kaptan, yirmi bet bin drahmiye 
razı oldu. 

- Ne var bakalım, benden ne istiyorsun? dedi. 
Oruc, ıür bir sesle bu suale bir sualle mukabele etti: 
- Sen benden ne istiyorsun?- Neden ayağımdakı 

demir yetmedi de bir ikincisini vurdurdun? .. Neden bana 
sabahtan akşama kadar kırbac altında hendek kazdırı
yorsun? .. Neden bana bu kadar eza ediyorsun? .. 

- Türk .. Bu saydıkların azdır... Sana yapılan eza 
ve cefalar hafiftir ... Sana blr kaç demir daha vurup dAha 
ne eıalar edeceğim, başına ne serancamlar getireceğim 
biliyor musun? Fakat nereden bileceksin. Hele bir ya
payım da o ıaman anlarsın! .. 

Hele bir yap8yım da o zaman anlarsın!. .. 
Bu tehdidler karşısında Oruc yılmadı. Bil3ki!, tirr.di, 

deminki hiddeti zail olmuştu. ?tfuhatabile bir it husu -
ıunda görütür gibi konu.ş,uyordu: 

- Pek iyi, bütün bunları yapmakla ne kazanacnk • 
sın? .. Muradın nedir? .. 

Artık mel'un heri{ için kaç zamandır saklı tuttuğu 
kozu oynamak zamanı gelmişti. İçini dolduran hırsın 
menhuı aJ.Arnetleri çehresinde aşı1drdı. 

(Arkası var) 

Serrano Suner Af rikadaki İtalyanı Tas Ajansının yeni 
~yanatta bulundu ordusunun vaziyeti 1 bir tekzibi 
Danizaf ırı mernlakatlar 

kar,ısında 

• • 
ıyı 

ispanya 
değil Sovvatlar Birliği üçüzlü 

paki devletlerile müza· 
kerf'd~ de~ildir 

Moskova 19 (A.A.) - Tass ajausı 
tebliğ ediyor: 

Teintur de gullaya, T~intur de u
von 40 gr. 

Hyposulfite de .aude, Benzoole 
ammoniaque 15 gr, 

Zeytinyağ 1 gr. 
Bunlan eczanelerde bulabilirsiniz. 

HIYAR SUYUNDAN LOSYON 

Bu ıüzel meyvadan kendi kendinize 
mükemmel bir losyon yapmak gayet 
kolaydır. Hıyan ezerek suyunu çıka
nnız ve yüzünüze sürerek kuruma
ya bırakınız. Hiyar suyu barsaklar i
çin de faydalıdır. Hıyarları .ka
bukları ile beraber sıkar, suvunu 
çıkarır ve günde bir kaç fincan .içer
siniz. Cildinizdeki parlaklığın geçme
sine, mcsamatın kapanmasına büyük 
faydası vardır. 

Yüzdeki siyah noktalardan kurtul
mak için de şu reçeteyi yapuuz: 45 ar. 
vejetalin. 8 gr. Benzoole d'ammon • 
laque, 5 gr. acetate ammoniaque, S 
gr. Teintur de gaiac ve 2 gr. F..ssence 
Rein-des-Rres'yi birbirine karışun -
nız yüzünüze sürünüz. 
Açık m818matın kapanması lçin 

haftada bir kere tatbik edeceğiniz. ko
lay ve şilakh tavsiye: 

Bir yumurtanın beyazını dövdük -
ten sonra yil%ünüze sürilnüz, iyice ya
yınız. 25 dakika bekledikten •onra ı 
yilzünfude kuruyan yumurta beyannı 
sıcak su ile çıkarb.nız ve yüzUnüzü 
soğuk su ile fırçalayınız. Fırçanın faz
la sert olmaması l&zım.dır. Daima a ... 
şağıdan yukan fırçalayınıı.. 

BİR SIHHAT KOKTEYLİ 

Madrid 19 (A.A.) - Suner, Hariciye 
Nezaretini deruhde ettikten sonra İs
panyanın timdi kendi vaziyetini ve 
kendi hakkını bildlrebileceğinl beyan 
etmiştir. 

Kahire 18 (AA.) - Şimdiye kadar 
Sollum ile Sidi - Barranl arasındaki 

?tlısır sahili boyunca tecemmülerindf'n 
ileri atilmak için hiçbir te"'bbüs all -
meti göstermemiş olan Mareşal Gra~i· 
ani ordusu, kendine ıir>erler kazmıştır. 
Bu siperler kııı illin eden ilk ıiddetli 
yağmurlar .dolayısile timdilik rahatça 
yerleşmeye elveritll değilH de, kaz\
lan ve fimdiye kadar suyu az olan ku
yuların yağmurlar neticesinde ıu ile 
dolmu, olması bu rahatsızlığı telifi 
eylemektedir. İngiliz ve İtalyAn ordu
lan çöJde birkaç kilometr~ uzaktan 
birbirini kollamaktadırla-r. Münakale 
hatlarının pek uzun olmaması sayeain
de İngiliz: kıt'aları iaşe bakımından iyi 
vaziyettedir. 

Japonyada çıkan Hoşi gazetesi 16 Yüriin aıhhatl üzerinde gıdanın bil· 
yük tesiri vardır. İşte size basit bir 
kokteyl ki her sabah içtiğiniz takdirde 
cildinizin ne kadar güzcllefti,j;ini gö

Nazır sözüne Uevam ederek demiştir 
ki: 

Kaybedilecek bir dakikamız bile 
yoktur. Dünya hadiselerinin her daki
kası, İspanyanın talihi ve istikbali ona 
bağlı oldutu için, yalı:ından taldb edil
meli<\lr. 

Suner Falanj zihnlyetlnln bütütı ne
zaret dahilinde cari olması ve na..syona
list ihtilll fikirlerinin bütün nezaret 

meınurlan tarafından bilinmeıl ve tat
bik olunması temennisinde bulunduk
tan sonra tU ıözlerl 118.ve etmiştir: 

•- Deniza,ırı memleketlerdeki fa -

lanj tetkil&h İspanyanın Pyasl haya -
tında mühim bir rol oynayacaktır. Ben 
bu vaı.üe ba,ında bulundukça İspanya 

dahilinden ve haricinden hiç kimıtenin 
faaliyetimi sektedar edecek ıurette 

hareket etmesine milsaade etmlyece -
ğim. .• 

Nazır cNuh zamanından kalma• for
müllere hiçbir kıymet vermediğini söy

liyerek sözlerini biUrmlşilr. 
Diğer taraftan sanayi ve ticaret ne

zaretine ıeçmit olan Carceller, kendisi
nin falanjist olduj:unu ve nezarete, bil

hassa ıendikalara mütedair falanj tali· 

matlannı tatbik etmek üzere geldiğini 

IÖyledikten sonra müııtabailterin bu 

talimatlara uymaları icab ettlillru lllve 

eylemiftir, 

Bu bölgede herhangi bil' taarruzun 
mecburi olarak cepht!den yapılmam li
zımdır. Zira iki ordunun d~ cenahları 
batı çölünün kayalık tepeleı·ile himaye 
edilml, bulunmaktadır. 

İngiliz ordusu, münakale h~tlarının 
kısalığı ve ileri geri mevzilerinin iyi 
hazırlanmış olması ııayesinde icabında 

bütün kıt yerinde kalabilirae de, İtal
yan ordusunun fimdiki Jlertemie ve 
hedef teşkil eden vaziyetinde lofı ayni 
tekilde geçireblleceğlne ihttmaJ verJle
mez. 

birinciteFin nüsheında Sovy•t hü
kWrıetinin Moskovada dört büyük 

devlet, yani Sovyet Ruc,ya, J'1ponya, receksiniz. Yan yanya k:arıştınlmıf 
Almanya ve İtalya mün1essillerinin ıf- erik, Trabzon hurması suyu ve gayet 
tirakile bir konferans toplamağJ az teker. 
karar verdiğini neşretmi4tir. 1 Bi.ltün bu ta;siyeler _yapılma9,1 kolay 

Tass ajansı bu haberin hakikate ve faydaaı kat t ve iyı şeylerdir. 
uygun olmad.ı'ğın.ı beyı:ına mezundur. , .... ,....,,,....,.,..,....,..,..,..,,...-..,,,.. 

Birmanya yolile · Çine Franko'nun babası 

giden malzeme ağır hasta 
Lashlo 19 (A.A.) - Birmanya yo

lile Çine gitmekte olan kamyonların 

büyük bir kısmı benzin nakletmek
tedir. Bir kısmında da tayyare mo
törlerine makine aksamı mevcttddur. 
Zannolunduğuna göre Lashio'da bu
lunan nakliyat memurları hangi nevi 
harb malzemesine daha büyük Wr
atle ihtiyac olduğuna dair talimat al· 
mamı,lardır. 

Madrld 19 (A.A.) - General Fran
ko1nun babası Crl!neral Nikola Fr&n
ko ağır surette hastadır, 

* SAYll\DZI BİR ARlTIRAN VE 
BİR EKSİLTENLER 

B U G Ü N NEŞ'E - EGLENCE - ZEVK - İNCELİK Yann sayım günü. Bütün memlekette 
bir kaç saat faaliyet durar.,\t ve meMELEK ve 

Sinemaımda SONSUZ BİR KAHKAHA FİLMİ 

KUYRUKLU YILDIZ 
Fransızca sözlü - Bat rollerde: 

murlar kapılarımıza 
gelerek biıl yaza
caklar. 

Bu Sll'ada, tam 
• bu bir kaç saat i
~ çinde doğanlar ve 

ölenler olacak. 
Bunlar 

kamçı ile islerken 
Bütün gazeteler tr~mvaydan va 

birçok ıstanbullu da tramvayın 
azalıp bozulur gtbt olan S<fer!e
rtnden bahta ve 1tka11et ediyor. 
Tabfil Bu reHm memleket ço
cuklarına her veatledıin tsttfad• 
ederek, bir sözü tekrarladı: Dal. 
ma tyt11ı, güzeli ve doOruyu ıs. 
te11tntzl Dünya har'b tçtnde tmlf, 
şu ve11a bu malzeme gelmiyor• 
muf ve tramvavların muntazam 
•urette işlemeler! için bu engel
lerin ortadan kalkması ld:zım 
mııl Ne çıkar? Yeter ki tvı ve 
güzel olan tramvaular ~lesin. 

Ha11tr; benim tanıdığım I•tanbul 
tesarnüh denllen, insaf adı ve .. 
rtlen me<(enl faziletleri kullan
maDı da bilir; 11eter lcl kendf31n• 
Mdf3elertn sebeblerı anlatıl•ın; 
yeter kt sebebler hakikate u11 -
gun olsun ve 11anlıı lfler görül· 
düğü zaman da doj1ruluğu kabul 
edilmiş sebeblertn htmaye&tne 
sıDınılmasın. 

Yok8a, bu şehrin lmparatorlu/ja 
payitahtlık ettiDI son saıtanaı 
ve t•ttbdad devirlerine erlşmı, 
olanlar - kt henüz kırkındadır
lar • tramva11 denilince hayal· 
!erinde şöyle btr manzaranın 
canlanacaoını bfltrler : Şimdiki 
troleli arabalann ancak varı u
zunluğunda, daracık bir vagon 
ve önünde nadtr olarak iki, •k
sertya dört ve dik yokuşlarda 
altı at ve uzun, ndmütenaht u
zun blr kırbaç ... Tramvayı atlar 
çeker, atları da tramvay s-ü.rü
cüsü bıkıp usanmadaıı döverdt. 
fçt tıklım tıklım dolu, ~tr!t bır 
perde ile ayrılmış ön tarafı ise 
btr se11ahatte btrlbtrlle ahbab o
lup kavgadan sonra avrCan za
marı.e kadınlarına mahşu3 bu a· 
cailı nakil vasıtası saatte ka9 
kUometre Uerlerdt? BU .. nmez, 
bu 11etını11ormuş gibi o zamanlar 
otomobil de Istanbula sotubna
mıştı. Travmaua bfn nı.tyeııler 
faytonlarla, kupalarla, ldncton
larla bir 11erden ötekine gfder
lerdt. At arabası ve atlı tram -
vau ... işte, otuz sene evvelkt Is· 
tanbullu~rı ta.şı11an vasıtalar! 

Yalnız, btr noktaya işaret etme
lll/lm: Bugün herkesin avaDı 
yerden keatlmtşttr. Şişlide otu
ran Yedlkulede tş tutabi!l~or. O 
devirlerde tse, yaılıklar müs • 
te•na, her lstanbullu işinin 
semtinden beş 11üz metre ıitecte 
Ucamet etmezdi. Ve bunun lçtn • 
dtr ki Y edlkulede doOan lhtlvar 
olur, fakat Ş~hane vok!J4ıından 
'bir defa çıkmamış olarak ölürdü. 

Bugünün va.nta.ları zamanı ve me
me•afeyl ortadan kaldırmıştır. 
Devre ldvık olmanın çarelortnl 
arayaca6ız. 

JSTANBULLU 

Sıhhal Müdürlüğünün 

bir tavzihi 
Sayın ııazetenlzin 16/10/1940 aünlü 

nüshasının üçüncil sahiiede (Akisler) 
sütununda .Hakikati gizlemekte ne 
fayda varı. baılığı altındaki yazıda 
yabancı memleketlerden getirilen ilic
ların memleketimizde kalmadığı halde, 
Villyet Sıhhat ve İçtimai :\luavenel 
müdürü, daha bir hafta evv•l gazetele
re beyanatta bulunarak, memlek~tte ek 
sik ille bulunmadığını ve bir buhran· 
dan bahaedilem.iyecetini söylemittir, 
yollu yazıyı okudum. 

Memlekette, bazı müstahz..-ırlıınn ve 
bazı edviyenin kalmadığı billnmt>kle 
beraber, bu hususa dair hlçbir pzete
ye beyanatta bulunmadığımdan, key -
fiyetin sayın gazetenlıln ayni 1ı-hUe ve 
sütunund:ı dercini aaygıluia r\ca ede• 
rim. 

Dr. A1i Rıza F!ovıun 
İstanbul Sıhhat v• Jç•Jmal 

Muavenet Müdürii 

meşhur bir Fransız muharririni.nı ve• 
aikalara, resmi arşivlere istinad ede
rek ya7'fığı yazı, Fransanın manen ve 
maddeten bu harbe hiç bazı.rl.anı:rıa • 
mış oldujunu, ne vesaitin, ne ordu
nun Almanya kartısında mukavemel 
edecek kabiliyette olmadığını göste• 
rlyor. Bu uzun yazıya &öre, Alman .. 
ları müthiş tank ve tayyare tefevvu• 
ku gallb getirmiş, Fran.m.lan da bil· 
hassa bu tahrib vasıtalarına karşı etı 
iptidai müdafaa vasıtalarından baılı:a 
bir te:Ye malik olmamak mağlQb et• 
mittir. 

~ -v-ettikleri takdirde, Yugodav .. 
b""'kka~Ziyeti çok nazllı: olacak ve 

"~)' •urette Türklyenin alaca
'l'lrıı,.. ete tlbl olacaktir, 

~ il~ ııfyas! muharriri de İtal
"> 'i11rı anyaya kar,ı oynanan o
ı • .';•k, lnistana karfl oynamak Is
;;•, tp1r ve• Yunanistan ıimall 
d:, lddJ klınilen Arnavud olduğu 
.,..._ ~ etüğini anlatıyor. Muhabir 

Bu takib esnasında düş:man tayya ... 
releri gemilerimize iki hücumda bu
lunmu•laraa da hiç bir lıa:bet kayde
demem1' ve sahil müdafıla eervil.i.ne 
mensub bombardıman tayyarelerimiz 
dütmana taarruz eylemi,tlr. Bir bom ... 
banın dÜlman destroyerlt.rinden biri
ne yıkın düttülil ııörülm• de ha
vanın kararını• olması tebebile neti
cenin öğrenilm•llne lmkln hasıl ol-
mamı.ştır. 

ltalya 
33 numaralı İtalyan tebllii bildiri -

yor: 
Şimali Afrlkada hava te'°kkUlleri

miı., hava f&l'tlarının muhalif olma
sına rağmen, El-Daha ve Mersa mat
ruh'taki hava meydanlarını muva.Cfa
kiyetle bombardıman etınlş ve El
Dikeyla bava meydanlle El-~~ba .. 
Mersa Matruh yolu Uz.erinde auş:man 
tesisat ve kollarına taarnız etrniflerdlr. 
Bütün tayyarelerimiz üslerine döu
mtiflerdiz. 

Mısır Parlamentosu 
loplanıyor 

Kahire 18 (A.A.) - Sözüne ltlmad 

edilir bir ıiyasi membadan öğrenıldili
ne göre, Mısır parlamentosu, 14 tetıi
nilanide yeni bir içtima devresi için 

Roberl Young • Mary Aslor • Frank 
Aynca: F O K S Yeni dünya haberleri 

Morgan 
sayımın 

bı.r arttıracak veya 
bir eksi.lteceklerdir. 

ı Sayımızı tam tayin 
1 edebilmek üzere o 

Bugün seanıdar : 1 - 2,30 - 4,30 - 6,30 ve 9 da 1 da, 

memurlara derhal bildirilmesi rica 
lunuyor. 

Bu gün Fransızları İngilizlere karşı 
hali tehevvüre eevkeden im.il, İngıl

de terenin gösterditi mukavemettir ... su 
mukavemete muktedir irlller de ne• 

o- den beş ay evvel, bi,.J müdaf8'l eder• 
ken gizlediler?• Jıyorlar. ~=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ sırada doğanların iJ.i!:ıl!erin 

Hayatlarının sonu gelmiş olanlara 
·l~,ltı >a tunlan söylüyor: 

~•rııek~ !uç bir eğilme alimeU gÖs
tıı· lıin So dirler. Fakat bazı ihtimal
~ olttı vyeUerin vaziyetinden e
t.,~ )"e ~ a~ iıtemektedirler. Türkler, 

111 
b e~"'Y•tlnı büyük bir alaka Ue 
~ v, ;kt•dirler. Çünkü Türk, ln-

•(ı.,d~•b menfaatiert burada blr-

'>ı~Iİrl: . 
"1o • l" lnllleti muazzam bir kuv
'tı rıı .. r \ltkleri tecrid etmek içln Al
~ '1o ıı:~1•rtnden geleni yapocaklu
~ "" . lzlar tehdid edildiği lakdiz
rıı "' ';:tinde h · ç bir kuvvet Tür• 
..::._1~ ... sluıvemet atmesina mi.ni 

~·· 
4ıııerika İspanyaya 

b v1tııı ıın verecek 
~'ınıı~~ 18 (AA.) - cRöyter>' 
I~ <l.ııı. ~iyi haber alan mahfı\lere 
"'ı..'U, ~ a Blrleıi!ı: Devletleri hü
dt, "!fi toıı tdhaç V•sıtasile İar>ııınyaya 
~PU.., ~n hediye edilmesi hakkın-

• lr loklifl tolki!ı: aylo~ıek-

Dol~ Afrikasında, tayyareleı·i.miz 
Aden limanını ve tayyare sahasını 
bombardıman ederek ıenit yangınlar 
çıkarmışlardır. 
Düşman tayyareleri Megelli'de mes

kenleri bombardıman ederek hafif ha
aazlara Mbab olm\lflardır. 

İspanyada askeri 
ledbirler 

Madrld 18 (A.A.) - Nazırlar heytti, 
dün akşam General !'ranko'nun ri)·a
HUnde bir toplanti yapll\lflır. Heye~ 
ezcümle İspanyol havacılıl;ının muh .. 
telli mıntakalarırun yeniden te,kiilt
landırılmasına karar vermiştir. Amiral 
Basdeareche, donanma bqkumNıdan· 
lıjuıa tayin edilmifUı. 

toplantıya çağırılacakbr. 
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ı ......... ~ .... ~ ... ~ ... ~,,.~ ...... .J 
Bugünkü program 

13,30 Proııram, 13,33 Şarlular (P' .), 
13,50 Haberler, 14,05 Şarkılar, 14,20 

Riyaseticumhur bandosu, 15 Ankara 

at yarıfları tahmlnleri, 15,10 - 15,30 
Müzik (Pi.). 

18 Program, 18,03 Caz orkt'st:rası, 

18,40 Türkçe şarkılar, 19 Konuşma, 
19,15 Halk oyun havaları, 19,30 Ha

berler, 19,4.5 Fasıl heyeti, 20,15 Rad
yo gazetesi, 20,45 Tilrkçe müzik, 21,15 

Konu'1fla, 21,30 Orkestra, 22,30 Ha-

Bir film deiil; -parlak blr sun'i ateıı: parçası olan ve 

ROBERT YOUNG ANN SOTHERN 
tarafından harikulılde bir tanda yaratılan 

ÇAM SAKIZI 
Fransızca sözlü şaheseri bugün mutlaka 

SARAY SİNEMASINDA 
görünil%. Şen, canlı, hareketli ve sevimli bir film. 

İliveten: Yeni FOKS JURNAL son dünya ve harb haberleri 

Bu hafla SÜMER Sinemasında 

CHARLES BOYER ve İRENNE DUNNE 
tarafından yaratılan ve kemali takdirle seyredilerek alkı,lanan 

BÜYÜK ASK 
• 

berler, borsa, 22,50 Konuşma (ecnebi rnevsımın en büyük fransızca söı:lü aşk filmini gorunüı:. 
dillerde: Yalnız. kıA da:ga postasile), Suareler için yerlerin evvelden aldırılması rica olunur. 

22,50 Cuband, 23,25 .. 23,30 y arınkl [ llm•••••B•uigiınl' •'ıı:aıaıiıt 1liılvıielıiı2,İi3İO ldiiİalıİtıiıenİizıii·İiİıiiıitiiilıııiıimiıiaİitliiıniieıiıleİirl ...... . 

prosram. 

ne denir? Onlar milyonlarırnıı: üzerin
de ıaten menfi tesir yapacaklar. Fı1kat 
nü.lusumuzu kabarb"nak üzere yolda 

ı bulunanlardan adımlarını sıklaştırmt-w 

l 
ları rica olunamaz mı?. 

Hoca merhum sağ olsaydı, belki ce
vizle; bilya ile bunun bir çaresini bu
lurdu. 

* DOGRUSUNU ŞİMDİ ANLA
MAYA BAŞLADJLAR 

Fran.•a, haıiranm ortasında mağlU.b 
olmuştu. Mütareke yapılırktn bütun 
°Fl'an.sada bu acı majh1blyetin bır 
mes'ulü, kendisine '1ddetle hücum e· 
dilecek bir günahkln !Azımdı. O za
man bütün Fran..-a gazeteleri, politi
kacılan, esnaf, işçisile İngiltereyi ele 
ald1. Bütün kabahat İngilteren!ndi. 

\ Müttefikine yardım etmiyen, topu to• 
pu on fırka asker gönderen, bunu da 
hemen geri çeken, Fransız kumanda· 
nının 'iddetli taleblerine rağmen tay
yarelerinl feda etmiyen İngiltere .. 

Zaman geçip de Fransızlar bir se
nelik harbin muhasebesini yapmaya 
batlayınca, kabahatin kimsede delti, 
kendilerinde olduğunu atılıyorlar. 
•Nedon mal!Clb olduk?• ııerlevhulla 

FransıV..r, bu aünkü İngiliz muka· 
nmetini.o dört ayda hazırlandığını 
anladıkları gün, bu dargınlıktan da 
eser kalmıyacaktır. 

* BENZiN GİBİ SÜT DE 
FIRLADI 

Süt Hattan ayba
şından itibaren yir
mi kuruf olacak
mış. Birçok semt· 
lerde sütün çoktan 
yirmi kuruşa sa
tıldığını arayan so
ran yok mu acaba 1 

Hem silt fiatı. ne
den böyle birden .. 
bire yüzde 25 bir fazlalık ' .-.l -
yor? sn~ benzin değil ki, ithali güç-
1 .. u, Rumanyada hldi5eler çıktıi ne 
olAcağı belli değil, diye böyle bir yÜk• 
selişe hak verilsin. Ama siltçüler: 

- Süt mil daha ltzım, benzin mi? 
Elbet süt, halkın ~e çocukların aıh • 
haline yaradıiı için elr.emdir. Benzin 
fll'lasm da ıfıtün kıymeti neden art
masın? 

Derlerse buna cevab vermek her • 
kellin klrı datıldlrl. - B. S. 



Hl\:KfKl\:T 

iş köşesi 1 
İSTANBUL ~ 

BIİYÜK TÜRK ŞEKERCİSi 

A~ SPOR HACI BEKİR Mamulatı 

= 
Beşiktaş kulübünde ikilik 

Şayialarının asılsızlığı anlaşıldı 

Beşiktaş birinci futbol takımı, İstanbul şampiyonluğu kupasını 
kaptanı Hakkı vasıtasile alırken 

Dün bir ıa.zetede çıkan bir haber, mumun menınuniyetini muclb ola • 
J!eşiklq kulübünün ikiye ayrılacağı.ıu caktır. 

,.. yerleri geneler tarahndan doldu- Beşiktatlı Halil 
rulmuş olan eski birinci takım oyun- l b d ~ 'l 
cularının, kulübden ayrılarak, Nuri ta e e egı 
Çapanın idaresi altında yeni bir spor ll<flktaf birinci taluınında orta haf 
kulübü kuracaklarını bildiriyordu. oynayan gene futbolcü Halil, bııa 
Yaptığımız tahkikata nazaran Be - müracaat edere~ bazı gazetelerin 

,ıkla, kulübünün idari ve teknik faa- kendisinin talebe olduğunu yıudığını, 
liyeti normal .eyrini takib etmekte- halbuki kendisi tahsiline devam etme
dir. eliğini ve talebelikle hiç bir alika.Sl 

Allkadarlar da, eski oyuncuların, bulunmadığını bildirmiftir ve mekteb 
gencleri kıskandıkları- teklinde tefsır tasdiknamesinin bir suretini ibraz e
edilmif olan böyle bir haberin tama- derek keyfiyetin tavzihini istemiştir. 

men asılsız olduğunu ifade etmişler- Askeri mektebler atle· 
dir 

Bu rivayete 1am1 karışmış olan Nuri tizm şampiyonası 
Çapa da böyle bir mesele ile allka- Askeri mektebler aileti:rm fampiyo· 
dar bulunmadığı gibl böyle bir iflen nasına bugün de Fenerbahçe stadında 
de haberi olmadığını, bilikis kulübün devam edilmektedir. ~ne atletler, 
eskisi gibi faaliyetine devam etmekte girdikleri bütün müsabakalarda ev -
olduğunu söylemiştir. velki derecelerini geçmekte ve ta -

Esasen böyle bir ikiliğin vücud bul· rakld etmekte olduklannı bilfiil isp.=tt 
ması için Beşiktaf kulübünde spor etmektedirler. 
fllbelerinden birinin ciddi surette ak- Fener ile Galatasaray 
aaması 1izım gelirdi. Halbuki bütü" 
spor şubeleri '"yanı memnuniyet b<r Cumhuriyet bayramın-
şekilde randıman vermekte, billuusa da kar .. ıla•ıyorlar 
futbol takımı da lik maçlannda on "' "' 
kuvvetli iki rakibini yenerek İstanbul Galata.saray ve Fenerbahçe kulüble-
f&ITIPiyonluğu yolunda muvaffakiyeJa rimiz Cumhuriyet bayramında bir hu-

'"' rümektedir. sust maç yapmak üzere müzakereye 
:yu Hiç bir spor kulübümüzün ka,..ılaf• başlamışlardır. 
mamasını temenni ettiğimiz bu ,ekil- Maçın Fenerbahçe stadında yapıll'l
de bir idaresizllğin en iyi lnılübleri- cağı ve her ilci takımın da en kuvvetli 
mizden biri olan Beşiktaşta da vücud şekilde sahaya çıkacakları anlafll • 
bulmadığını görmek tüphesiz ki u- maktadır. 

Ni"'ntaşı Şişli SJhhat Yurdu 
cerrahide çalışmış doktor asis
tanı alacaktır. Arzu edenlerin 

1 

yurda müracaaUeri. j 
TAŞRA ~ 
İzmit Belediyesi elektrik san- ~ 

tralini idare etmek üzere ikinci 
ımıf ehliyetnameyi ve Nafıa Ve-
kil.eti ruhsatnamesini haiz bir 
makinist alacakbr. İsteklilenn ~ 
evrakı müspitelerile Belediye ri- \I 
yasetine müracaatleri. l * Mersin Elektrik T. A. fir- ~ 
keti, firketin fen müdürlüğü ı~in 
elektrik mühendisi alacaktJr. is
teklilerin .,etaiti öğrenmek üzere 
tahriren müracaatleri. * Devlet ŞUrası umumt kiı.
tibliğinde münhal iki klitibliğe 20 
lira maaşla memur alınacaktır. 

Müsabaka 23/10/940 çarşamba 
günü saat 14. tedir. İsteklilerin 
üç fotoğraf ve evrakı müspi1.e
lerlni dilekçelerine bağlıyarak 

( Devlet Şurası riyasetine milra- l 
caatlerl. ~ * 140 lira ücretli Diyarbakır 1 
serbest hazine avukaUığı mün -

{ haldir. Şeraiti haiz isteklilerin 
ı) evrakı müspitelerile 5/11/940 ta

rihine kadar V ekfilet hukuk ) 
müşavirliğine müracaatleri. ~ 

ı 
* Radyo Diffizyon müdürlü • 

ğü lise tahsilini ikmal elmif ve 
yabancı d,iller bil~n spikerier a
lacaktır. Isteklilenn fazla malO.

) mat almak üıere müdürlüğe mü-

~~· 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

BU GECE 
TEPEBAŞI DRAM KISllfiNDA 

Saat 20,30 da 

OTELLO 
BEYOGLUNDA İSTİKLAL 

caddesinde Komedi kısmında 
Saat: 20.30 da v 

YALI UŞAGI 
Her tarafa otobüs temin ediimlştir. 

••• 
RAŞİD RIZA Tiyalrosa 
HALiD E P İŞ K İN berabe~ 

Bu akşam 
Arnavudköy TUNCA sinemasında 

YATAKLI VAGONLAR 
K O NTROLÖRÜ 

Vodvil 3 perde 
Her Cumartesi Arnavudköyündedir. 

l.__A_s_k_e_r_I_i_k __ I ; iavakh Askeri ~n_!lma Komi~nu İli~ 
Kadıköy Askerlik ,ubeslndea.: A.pğıda cın. ve miktarları yazılı es .. kalem mut.abiye şe.rait ve nü'?.'u.~eıri.ne 
1 İklnclte,rin 940 da Yedek Subay göre pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 21/10/ 940 pazartesi ~u _saat 

okuluna sevkedilecek olan yüksek eh- 15 tedir. Taliblerin belli IÜll ve saatle kat'i teminatlan ve ka~unı vesi.ka
liyetnamelilerin, muamelerini yaptır .. larile birlikte Kavaklı Askeri Satınalma Komisyonuna gelmelerı. (10036) 
mak üzere 2S - 10 - 940 cuma ve en C i n ı 1 Adedi 
geç 31 - 10 - 940 pertembe günü fU- Yem torba.tu 1000 
beye müracaatleri, aksi halde hakla- Yu1ar başlığı 2000 
nnda kanuni takibat yapılacağı tebli- İp yular sapı 2000 
ıat yerine eeçmek üzere illn olunur Belleme 1500 .... 

Yerli Eınlnönü Askerlik fUbesinden.: 
l - 316 ili 336 doğumlu yüksek eh

liyetnameli kısa hi.ımeUiler ıevkedile
ceklerinden toplanma cünü olan 31 
birinciteşrin 94.0 ~mbe ıünü ~3t 
9 da nüfus cüzdan ve askert vesıka
larile birlikte tubede bulunmaları. 

2 - Askerliğini tam hizmetli ola
rak yapmıf olan ve bakayada kalınlf 
327, 328 ve 329 doğumlu erattan bili
bare lise ve daha yüksek mekteb me· 
zunu olanlar da ayni günde sevkedi· 
leceklerdir. 

Gelmiyenler hakkında askerlik ka -
nununun 89 uncu maddesi tatbik edi
lecektir. 
1,1ımıııııı111111111111ıı1111111uı11111111111111ıııııu1111111111ıııı; 

~ HALKEVLERINDE ~ 
iı11111111111111•••+1••111111••11•11111•11•1111••111111111••••"'' ..... r 

Beyoilu Halkevinden: 
Evimizde Türkçe • Fransızca tercü .. 

me USlllÜ dersi bu sene muharrir iz
zet Melih Devrim tarahndan verile -
cektir. Kayıdlar baflamı,tır. Arzu e
denlerin acele müracaat eylemelerini 
rica ederiz. . 

imtiyaz aahlbl ve Bıışmulıarrlrl: 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum nefrlyafı idare eden 
Yazı 1'lerl lllildQril : 

Kıl kolan 2000 

( Devlet Demiryollara i. U. Müdürlüğünden: J 
~~~~=-=-==========--=""""":'~ 

~uhammen bedeli (2000) Ura olan 3 X 35 eb'adında 200 metre N K B A 
yeraltı kablo•u (5/11 /940) oalı günil saat (10,30) on _buçukta Haydarpaf8da 
Gar binası dahilindeki Korndyon tarafından açık eksıltme usulile sabn alı-

nacaktır. • • k 
Bu işe girmek isleyen1erin (150) liralık muvakkat temınat- ve an~~un 

tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü aasüne kadar Komisyona mura
eaatleri 18.zımdır. .. ) 

Bu işe aid tarlnameler Komisyondan parasız olarak dagıtılmaktadır. (10041 

,... Devlet Danizyolla~İ. U~üdürlüğü İlanlara ) 
------ --

Genel Sayım Günü Münasebetile 
Genel sayım günü olan birincite,rin pazar günü tehir içi vapurlarile 

ata vapurlarının hareketleri af&iıda yazılı olduğu şekilde yapılaca~~~: 
po ı _ Şehir içi vapurları sayımın. hitamında Köprü, Kadı~~y, Buyükada 
ve Pendik iskelelerinden tarife aaatine raslıyacak seferden ıtibaren servise. 
b.aolıye.caklardır. 

Yalova postaSt istanbuldan sayımın hitamını müteakib hareketle prog· 
ramına Uiveten gidiş ve dönü,te Kınalı ve Burgaza da ujlrayacaktır. 

2 - (Aksu) vapuru İzmir sür'at pcstasına saat 11 yerine 16 da kalkacaktır. 
Not : Sayımın hitamı saat 13 ten sonraya kaldıfı takdirde gece aaat 24 le 

kalkacaktır. 
3 - (Erzurum) vapuru Karadeniz postasına saat 16 yerine 18 de kal

kacaktır. 
4 - (Tayyar) vapuru İmroz postasına saat 9 yerine 18 de kalkacaktır. 

Her kesenin lıar<ıdır. Amma, bunlan yapmak her keııln harcı deilldir. 

ALİ MUHİDD 
HAC B 

~lerkeıi: Bahçekapı. Şubeleri: ~yojlu, Karaköy, Kadıköy 

Siparişleri Ticarethanenin merkezi olan Bahçekapıdaki 

mağaza kabul eder. 

Fiat Murakabe Komisyonundan : 
27 numaralı ili.n - 21/ 10/ 940 tarihinden itibaren Trakya malı ve Trakya 

nevinden birinci kalite yağlı beyaz peynirlerin aıami toptan satıe fiatı 40, 
azami perakende fiatı 50 kuruştur 

İkinci nevi beyaz peynir toptan azami 37,5, perakende 47,5 kuruştur. 
Birinci nevi ya~lı k8'8r peyniri toptan 67 ,5, perakende 90, ikinci nevi kaşar 
peyniri toptan 60, perakende 80, üçüncü nevi Karı ve mümasili kuru kaşar 
peyniri toptan 451 perakende 60 kuruştur. (10068) 

J_st. Komutanlığı Salınalma Komisyo;.. ilanlara) 
Askeri ihtiyac için aşağıda yaz.ılı iaşe maddeleri hizalarında gösterilen 

gün ve saatlerde pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnameleri hergün Komis
yonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda Komutanlık 
Satınalma Komisyonuna gelmeleri. . . (10021) 
C i n ı i Miktarı Muhammen B. Kat'i Te. Ihaie günü ihale Sa. 

Nohud 
K . Mercimek 
K. Fasulye 
A. Şehriye 

Sabun 
Pirine 

Ton Lira K. Lira K. 
50 7500 00 1125 00 
30 6000 00 900 00 
50 12500 00 1875 00 
20 5000 00 750 00 
30 12000 00 1800 00 
30 11400 00 1710 00 -

22/10/940 
22/10/ 940 
23/10/940 
24 /10/940 
24/10/ 940 
25/10/ 940 

14 30 
15 
10 
14 30 
15 
14 30 

Aslcert ihtiyac için O - 1 - 2 numaralı nallar lçin kullanılmak üzere talibi 
~ıkmayan 300,000 aded mıhın yeniden pazarlığı 24 /10.'940 günü saat 10 da 
yapıJacaktır. Muhammen bedeli üç bin liradır. Şartname!i hergün Komisyonda 
yörülebilir. İsteklilerin belli ~ ve saatte kat't tem.inatlarile birlikte Fındık
l:da Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (9971) -Asker! llıtiyac için 22/10/940 günil saat 10 da paza,rlıkla 500 aded kestane 
veya meşe telefon direği satın alınacaktır. Muhammen bedeli 6000 liradır. 
Kat'I teminatı 900 liradır. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İstek
lilerin belli gün ve saatte yüzde on beş kat'i teminaUariJe birlikte Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (9937) -Askeri ihtiyac itin 23/10/940 günü saat 15 te pazarlıkla 600 litre gaz, 600 
litre zeytinyağı , 4200 kilo içyağı sabn alınacaktır. Şartnamesi hergün Komis
yonda ı;törülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte yüzde on beş tem.inatlarile 
birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (9974) 

ENDiN 

T. 1$ BANKASI 

Bi • 
1 

ıuo IKRAMin:LERi : 
1 adod 2000 Uralık • 2000 Ura 
3 . 1000 • •3000 . 
6· 500 > 1:13000 . 

22 . 250 . -sooo • 
40 • 100 t •COOO • 
75 . so . •3750 · 

210 . 25 . •5250 . 
Cemal Hakkı SELEK 

Basıldığı yen 
Cunıhurl:ret Matbaan 

(Marakaz) vapuru kalkacaktır. 

1940 Küçük 
Cari Hesablar 

İKRAMİYE PLANI 
Keıldeler: l Şubat. ı ~fayıs, 

5 - Mudanya hattında saat 8,15 po.tası yapılmıyacak, yalnız 19 da ! 
6 - İzmit postasının gidi• seferi yapılıruyacaktır. (10071) ._ _________________________ _ 

1 Aiustoa. 1 ikınc!te,r!n 
tarihlerinde :rııpılır. 

BiZANS SARAYLARINDA 
TURK KUMANDANLARI 

Tarlhf macera 
romanı 

Evvelki tefrikaların hulii•a•ı 
Bizans İmparatorluiu bir tehlike 

içindedir. Kral, bir tene evvel, bir 
av ejlencesitıden 10nra, Saray Na
urı l\oloıalon'un tertib ettiii bir sui
kasd neticesinde ölmüştür. 

Kraliçe, oilu ile kendisinin de aym 
akıbete uiramasından korkmaktadır. 

1\-loı.alon'u ortadan kaldırması için, 
sevgilisi ha!sa alayı zabitlerinden l\D
bail"i teJVike başlamıştır. 

l\lihail, l\lozalon.'un kendisine karp 
kötü niyetler beslediğini de öirenin ... 
ce, arkadqı Halüle beraber, üç aydır 
aylık:Jannı alamıyan askerleri ve halkı 
isyana teşvik etoıit ve halk aarayuı 
etrafını sarmıştır. 

Hassa.lorla varanılar arasında mü· 
cadele olmuş, vaziyete hu.Y1ar hi
kim relmlşlerdir. 

Mihail, arkadaşlarile beraber l\1o
za1on'un odasına girdiil vakit QnU 
odasında bulamıyor. 

Hademe, o bdar korkmuştu ki, 
dizleri titriye ti\riyo duvara dayandı: 

Yazan: 
ZIYA ŞAKIR 

- Burada olması JAzım. Çünkü, aiz 
avlunun kapmndan lirerken, burada 
onunla beraberdim. 

- Odadan niçin çıktın? .• 
- o çıkardı. 
- Ne diye, çıkardı? 

- Gelenler kim.. &it. bak_ bana 
haber getir, dedi. 

- Sen bµrada iken bu kandil ya
nıyor m~du? .. 

?.fihail, bu söıleri söylerken, höce
redeki kandili cösterdi. Hademe, hiç 
tereddüd etmeden cevab verdi: 

- Evet .. Yanıyordu ... Çok iyi ha
tırlıyorum ki, avluda boğuşma bae

la~ ~~a~ ~' mukadde~ tasvirin ö~ 
nime çoktil. Kısa bır dua etti. 
Sonra na emir verdi. 

Mihail'in dudaklannda, vahşi bir 
tebessüm belirdi. Hademeye, duvan 
göstererek sualine devam etti: 

- Burada giıll bir kapı var mı? 
- Bilmiyorum. 
- Doiru ıöyle .. 
- Hazreti Mesihin, on bir havg,ri-

ainin, doksan dokuz ozizin üzerine 

Tefrika No. 
6 

yemin ediyorum ki, bilmiyorum. 
Mihail, hademenin boynundan kı

lıcını çekti. Odadaki ee:yaları e lt~t 
ederek, Mozalon'u arayan arkadaş -
!arına 5eslendi: 

- Beyhude yere vakit geçirnıiye
lirn. Aradığımız adam, bu duvarın ar
kasındadır. Çabuk, bir kazına._ 

Bizanslı hademe, artık eski efen -
di.!inden ümidini kesmişti. Onun için 
derhal yeni efendilerine yaranmak is
tedi: 

- Kazmaya hacet yok. Şu anda 
odasına çekilerek, dua ile meşgul o
lan bir serhadememiz vardır ki, o bu 
sarayın bütün &izli esrarını bilir. 

Dedi. 
Mihail'in emrile bu adam derhal 

getirildi. Sabırsızlı~ından elindeki kı
lıcı mütemadiyen çizmelerine vuran 
Mlhail, duvarı göstererek sert bir ses
le fU emri verdi: 

- Babalık! .. Şu duvarda, gizli bir 
kapı olduğuna eminim... Ben timdi, 
(Ayapatera) duasllll okumaya başlı

yorum. Eaer bu duayı bitirinciye 

kadar bu kapı açılmazsa, leşini yere 
sererim. 

Dedi. 
Yetmie:lik bir ihtiyar olan serhade

me, yan gözle Mihail'in elindeki kılı
ca bakarak gülümsedi. 
-&açlarını Bizans saraylarında n

ğartmış olan bir adama kartı, ne lü
%WnSW: bir tehdid .. , 

Diye, söylenerek duvara doğru i ... 
lerledi. Sönmü, olan kandili, yana 
çekti. Hazreti Meryem'in mukaddes 
tasvirini de geriye itti. Orada hasıl 
olan küçük bir hoşluk üzerinde elini 
gezdirerek parmağına dolaşan küçük 
bir düğmeye tiddetle baştı. Ayni za
manda, omuru ile duvara d.ayandL 
Hücrenin altından, döşeme taşlarına 
kadar inen yekpare mavi somaki der
hal yerinden oynadı. Ağır ağır bir 
mihver etrafında dönerek, arkasındaki 
boşluk açıldı. 

•önde Mihail olmak üıere, bütün za
bitler bu bo,luğa atıldılar. Beyaı ipeıt 
kumaştan oda elbiselerile, o dar Ye 
karanlık yerde d.im dik duran Moza
lon'u çekip çıkardılar. 

Mozalon, korku ve heyecandan, 
bitkin bir halde idi. Dili dolaşarak, 
büyük bir güçlükle: 

- Efendileri .. Benden, ne istiyorsu
nuz? .. 

Diyebildi. 
Mihail, ditlerinl sıkarak ou cevabı 

verdi: 
- Senden lstiyece!ı: hiç bir şey kal

mamıftır. Ancak; İmparatcrluğa, im-

paratoruna ve dostlarına ettiğin iha
netin cezasını çekeceksin. 

Ve ıonra arkada,Jarına dönerek: 
- Arkadatlar!.. Mozalon'u ıiıe ter

kediyorum. 
Dedi. Kılıcını kınına koyarak geri 

çekildi. 
O zaman, üç hassa zabitinin kılıcla

n f&hlandı. Fasılasız bir surette, Mo
ıalon'un üzerine inip kalkmaya bae:· 
ladı. 

O, daha ilk Jalıc darbesinde yere 
yuvarlanmış.. Bu darbeler birbirini 
tak.ib ettikçe parçalanarak adeta kan
lı bir külçe halini almıştı... Arlık, 
indirilen darbeler, beyhude idi. Fakat 
hassa zabitleri, onu bin parça yapma
ya ahdetmişlerdi. 

Mihail, Bizans diktatörünü saklan
dığı yerden çıkararak arkadaşlarının 
kılıcları altına atmakla bir vazife ıfa 
ettiğine kanaat getirmlşti. Fakat, vak
tile kendisine iyilik etmiş olan bu a
dama, bizzat kendi kılıcının ucunu bi
le değdirmedi. Ve, . bedbaht diktatör, 
hassa zabitlerinin ağır kılıclan altın
la bin parça edilirken, Mihail sür'atle 
merdivenlerden indi. Bir an kapının 
önünde durarak avluya göz gezdirdL 

Avlu, hakikaten bir maktel haline 
"elmişti. Kanlar içlnde yere serilen 
cesed.ler, yüzü mütecavizdi. Cesur ve 
inadcı varanglar, hassa neferlerine 
kolay kolay mağlO.b olmamışlardı. A
ded itibarile beş misli fazla olan has
ıaları kendilerıi.le beraber ölüme sü
rüklemeye muvaffak olmuşlardı. 

fg Birincitetrin 1940 "" 

o 
29 ilkteşrin 1940 Cumhuriyet 

Piyangosu 
lkramlyelarl hem bUyUk 

hem çe,ldll 
hem fazladır 

İlcnnılye adedi ilaanılyo miktarı ilaanılyo totarı 
Lira Lira 

1 
1 
2 
4 

60.000 
20.000 
10.000 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 

80 
80 

400 
4.000 

80.000 

84.568 
T .. eıu 48 
müki(ab 

5.000 
ı.• 

500 
100 

10 
2 

250 

160.000 

480.000 
12.000 

84.616 Yekun 492.000 
Bu p!An zengindir. 60,000 liralık bir bUyilk lkramlye vardır. ~~ 

20,000 liralık Uclnol b!iyük lkramly<1, vardır. Eğer talihlnl• bunlara erıl". 
mezse gene müteessir olmayın. Çünkil Z tane de onar bin liralık ııcnıııJ1111 yeler! kazanabllininlL Bu çekilişte dört tane 5,000 liralık !kramlY~ 
tane bin liralık, 80 tane 500 liralık ikramiyeler vardır. Planı iyice te 
ederseniz daha küçük ikramiyelerdeki tenevvüü açıkça ıöriirsünüz. ad" 

İkramiyeler miktarı hem büyiik, hem çeşldlldlr. Hele orta I~ el• 
yeler kuvvetlidir , fazladır. Bu fevkal.ide plyanıonun biletleri 8 bıri.Dbl" 
t•..-lnden itibaren .. hşa çıkarılmıştır. Bu piyangoda mevcud 400 blD ı.d' 
!etten 84618 tanesi yani zı.ı mutlaka ikramiye kawıacaktır. Bu t• '!,.. 
tam bilet Z lira, yanın bllet 1 liradır. Unutmayınu ki tam biletler 
miyenin tamamını, yanm bltetler )"llTI.!ım alır. rf.O 

On tam biletli ve on yama biletli karnelerle mutlAka amorti.::,.. 
tamamını veya yansını ve belki de büyillı: lkramlyeyl kaıanmak 
tile talihi niıi tecrübe lmk8nına mallksinlz. fl1 

Cumhuriyet plyanrosıında bir yonlfik olmak üzere 48 aded !50 ..,.t• 
llralık teselll mükMatı lhdu edi~tlr. 29 blriuclte.rınde Aııl<A ı.oJı 
~ekilecek olan bu un~n ve fevkali.de piyangonun hususlyetlerbıl 
eden 8 uhifelik broş ürleri bayilerden isteyiniz. 

VEBOLİD LİMİTED ŞİRKETİNDEN: 
~aıiyeti hazıra dolayuile •irketimlıin tasfiyesine karar veri~ş ~· ~~ 

momuru olarak (Galata, Tünel han No. U - 15 te Bay Ahmed Dürrü ,ı.• 

tayin edilmi• oldulundan Şirket dayinle.rinin bir oene zarfında bilmüra• .. 

caklarııu ispat çtıııel~. J~u iJJ.Jl. q!wııır. " _../" 

POKER. PLAY 
bıçaklar ı geld l. t-ler yerde ' 
bulunur, markaya d ikkat 

U YA 
• • 

EN l '{,I e d i n i z POKER . F'l..AY 

Oeposu: 
JA I<' OEKALO ve ŞOR. 

ISTAN BUL T ahtak ale No 51 

TRAŞ 

cle'AKL ~l ı 

Sarayı ihata eden surların arkasın
dan, daha bili korkunc bir gürültü 
geliyordu: 

- Kırın_ Asma köprünün zincirle
rini kırın ... 

Sesleri yükseliyordu. 
Artık, ortalık iyice kararmı,b. MI· 

hail, kanlı cesedlerin üzerinden ııçra
ya sıçraya kapıya doğru koo:rnaya bat• 
!adı. 

Son nefesini vermek üzere olan bir 
varang, onu görür görmez, unki bir
denbire canlandı. Sol dirsel'.inin üze
rinde doA:rularak, elindeki üç köşeli 
kalın hançeri, onun arkasından fır .. 
lattı... Hançer, Mihail'in sırtındaki 
çelik zırhın üzerinden kaydı. O, o 
anda zihnen o kadar mefgul idi ki, 
arkasına dönüp bakmaya vakit bılt? 
buJamadl. Hemen, kapının üzerindtki 
balkona tırmandı. Bir an, önünde 
kaynaşan insan mahşerine baktı. Or
talık, o kadar kararmıştı ki, hiç kim
seyi tanıyamadı. İki elini boru gibi 
ağzının kıenarına dayayarak: 

- Halil!!.. Halli! .. 
Diye, bağırmaya bafladı. 
Halil, uzakta değildi ... O baş dön -

dürücü gürültünün içinde, sesini gilç ... 
lük1e işittirebilerek: 

- Ne var?. Ne oluyor?. 
Diye, mukabele etti. Ve aralarınd.a 

fU kısa muhavere geçti: 
- Hiç bir teY yok... Her teY oldu, 

bitti. 
- Eh.. Şimdi? .. 
- Şehre in., lımbatı temin ıL _ 

- Ya, sen?.. er 
Mihail, bir an ıilldlttan soxıt" 

vab verdi: f 
- Şimdilik hiç.. . 
Halil, kendi kendipe aöylendl· 
- Fakat yann_ Her şey ... 

••• . ycll· • 
Saray, derin bir aükô.n tçınd• o ô•, 
Avluda, meşaleler yanıyo~~ .. ce,eÔ 

rin silkOn içinde, ıessizce kan~ 
!er kaldırıl!yordu. d•,.ııô!; 

Mihail, Imparatorlçenin ° <1111 ıl' 
or.tadakJ somaki masaya ark~eaf•fS~ 
yamış, elim dik duruyordu. ı!Jl~ 
ellerini onun genif omuzlaftll~ çt 
mıe:.- Çuha mintanının aıtıod~ö~: ~ 
zırhı okf8ya ok"'ya söylen!~ J{•ıııl, 

Mih ·ıı Sevi seııı·• .•. ~ - aı ... yorum lYo'"""" .. 
min en coşkun hislerile se~rit'-' ~, 
Aşk ve minnet. .. Bunlar, birb~ıl•r• '· 
rıı~mca, bilsen, insanın duY•;.,rgili~~ 
kadar yükseliyor ki._ Söyle k' ,,,ıti"· 
Yarın Bizans tacını giy ece 

- Hayır!.!. ctl' 
- Niçln?.. uııl 
- Bir anda herkesin nefrt' 

betmemek için. ı' 
- Ya izdivacımız?.. ,c1l' 
- Bunun için de, o pcı-t v'' 

lüzum var mı?.. ,.o• (' 
- Peki!& ama ... Xalbiınde bit ,ıı ' 

'1 hissettiğim minnettarlığı ,.ı•• 
ve! ödemek latiyorum. 'fel•·" 11' 

- Buna ne !Urum var, .,J<VJ~ 
demkl aevlşlyoruz. Aşk fed ısted'.~ 
Ben, ııaııa bunu ıöstermek ,4.ıo'. 

(De ..... 

Mi 
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