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BAŞl\IUHAr.Rtnı 

AHMET EMİN YALMAN 

~iyatı: 5 Kuruş SİYASI SABAH GAZETESİ 

Şimdi Yunanl 
Kapılarını ' 

Yokluyorlar 
Y~ınan bünyesı beşinci kol 
llııkroplarına karşı pek iyi 
:;:ıukavemet gösterdiği gi-

1 şimdi ön kapısının 
l~rlanmasına karşı da is
tıklal hakkındaki azim ve 
kararını ortaya koymuştur 

Ya2an: Ahmet Emin YALMAN 

A :vlardır Yunaniıtanın yan 
Y kapısını vuruyorlardı. İtal
ıtllnlar, Yanyn tarafından zah-
ctıızce ıçrri sokulabilmek içın 

vcane üzenne vesile hazırlıyor
ardı. Esir ve dılsiz Arnavutluğun 
j. crkezinde ltalyanların çıkardığı 

0 Morı gazetcşi, cArnavutluk 
rnııı· t ı crnellerı~ namına Yunanis· 
ana k r ı ateş püskürüp duru
tordu. 
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~1 i L L l ŞEF 
Dil Kurumunda 

Ankara, 18 (Telefonla) - Re
lsleı\mhar bugün yanındn l\laarlf 
\'eldll olduğu halde 15,80 dll ku· 
nununu teşrif etmlşkrdlr. Bir 
müddet sonra Başı·ekll Dil Kuru
ımında kcndllel'lne lltlhak etmiş
tir. 

RciıılcUmhur saat 18 e kııdar 

ı urumda meşgul olmuşlar ve di
limiz hakkındaki mütalAalannı 

blldlrınlşlerdlr. 

Milli Şef ve Çin hükumet reisi 
arasında tebrik ve teşekkür 

telgraflan 
Ankara, 18 (A.A.) - JO teşrl

nlc\'\ el mIIJi Çin hUl.'ilmctlnln bay
ramı mUruı.sebetıle. Ret tcUmhu
raınuzfa Milli Çin lıükClmetl reisi 
B. Llnsen oratımda tebrik 'e t& 
şekkür tel&mfları tcatı olunmuş

tur. 

Yunanlılar bir saniye bile yıl-
~"lladılar, gev§emediler.. Hakları, Kapıları mihver tarafından yoklanan Yuna11ıstanJan bir İnhlıa: Bu 1 gar İ s tan 1 
oprakları tecavüze uğrarsa beka Son Yunan manevralarında Yun an Kralı, Yunan veliahdi, General Metakgas hep bir arada 
;c ratıklal için ölmiye hazır ol- • 

;t~~;:~~:~:~l:;.:.ü~i.i!',:, i~; y u n a n i .s f a n a Harbi Kim Bal kanlar ilkbahara Seyyah !stila-
~ Bir taraftan da beşinci kollar ı·talyan Tazyı'kı sına Ugradı ıunanistanın varlığını zchirlemi· Kazanacak?. Kadar MUphem·ıyet . 
Ye uğraı1tı. Bu sene bir tabı maki-

llcııi almak mak~adile Yunanista• Devam Edı'yor --- ı· . d B k 1 k İta/yadan Cenuba 
dna defalarla sittim, her defasın· A ·k l l H b · CIR 8 lr8 1 8C8 
a günlerce. bazan haftalarca • merz a 1 ar, ar z , Doğru Alman 

ia dıın. BC§inci kolun nasıl ça- ' T f 'it . Kazana K 1 ~t1ğını gözlerimle gördüm. ' ürkiye, Balkan ngı erenın - Şimdiye Kadar Ro ıt'aları Geçli 
Beni Brendiziden Pireye götü· V . . . V h. cağı Kanaatinde manyaya lSO Alman 

b~~ fta)yan vapurunda bunlardan azıyetını a ım Şarki Polonyada 
Alman Askeri Ha: 
rekatı Bildiriliyor 

b rı Vardı. Almanyada yerlcşmi~ Washington, 18 (A.A.) - U. T d 
bir Yunanlı idi. Ağzı kalabalık Telakki Etmiyor" s. A. Neva gazetesi Amerikan ayyaresi Gel i 
ır adamdı. Şiddetle bağırıp du· efkarı umumiycsine müracaat 

b~:Yordu: c:lstiklal sahibi olmak Londra, 18 (A.A.) - Reu· ederek ordu ve donanma men-
d 1~ltn gıbi küçük milletlerin had- ter: suplarına. Washigtondaki Ame· 
h'nc rni düş-müıı? Alrnanyanın Balkan vaziyeti günün mcse- rikan ve yabancı diplomatlısra 
ıın,."-:ne •ımnırı". Gam8lZ, du·· _ leııi olmakta devam ediyor ve k -v~... .. e• .. h ,, h su suali sormuştur: »Hal'lbi İm 

tı..hncc ız yaşar, gideriz. istiklal her tarafta ve bil a sa \Vas ing· t.a.z:anacak?,. 
aa bi olmaktan sanki ne hayır ~onda d.~iıyük bir siynsi faaliyet Aldığı cevaplarda ordu su· 
ıordukh ayde ı ıyor. baylarınlfl yüzde 60 ı, euba} !arın 
~ B) ir diierine bir akşam (Fa• .. ~n ;ltcr_eS~ N Tu~~~I Hki bu• yüzde 68 i, Amerıkan dıplomat· 

r de, bir deniz kenarı lokan• yıı e ~181 ır T ak H .. agız,cs· !arının yiızde 70 i ve yabancı 
1a&ında rasgeldim. Başka boş ma· i.1- ~j° a~.a~a .u~ Brıcıye e• diplomatların yüzde 80 ni f ngil· 
~ olduğu halde benim masam'.\ ı ·ı 1 1 ke goru.§lUUfdur. k uy1~.k kC: çı• terenin galip gdcc('ği kanaatini 
\;oktii hb l k k nın anaatı §U ur ı: ur ıye, h I d 
btılad. DBerhadl a ~p.kı l" l durmıy~ Balkan vaziyetini vahim telakki iz ar etmiş er ir. 
lar ı. u a am,.:s!ı a .• u~ etmemektcdır. Bazıları kati cevap vermekten 
. ına karşı komunıat sıliı.hlarıle S f d k' l T l · . R imtina etmışlerse de, mihver 
ı§ 0 .. • rd s·· l . O ra a ı ngı iZ e ÇiSi en• d l l . . k w • 

de;0rmıye. ~emu u. o.z erın· deli. Istanbula gitmiştir. Fakat ev et erının azanacngına ına• 
lerc ~u nı:tıceyı çıkardım ~ı ~ene- İngiliz mahfillerindt" söylenildi- nanların adedi yüzde biri geç· 
1 c Parıste Alman beşıncı ko· W• .. l . b' · · memiştir. 

Londra, 18 (A.A.) - Reu
ter ajansı bildiriyor : 

Almanlar, Balkanları ilkbaha· Londra, 18 {A.A.) - TimC8 
ra kadar müphemiyet içinde bı- gazetesi Belgrad muhabirinin bir 
rakmak istediklerinden Roman- makalesini neşretmiştir. 
yayı büyük bir üs haline getir- Muhabir. Balkan matbuatında 
mıye çalışıyorlar ve bu husustn Bulgaristanda Alman kıtaları bu· 
tıek \lık gayret sa\"fe<ll)<>r1at. iunduğuna dcür yapılan nı:-.şriya-

Alman kumandanı general ta Almanlar tarafından yapılan 
Hansen, yapmı" olduğu beya· tekzibin Bulgaristanın müphem 
natta, Alman heyetinin gayesi vaziyetini aydınlattığına İ§Brct 
cbilhasııa ordu ile hav kuvvet· etmektedir. 
!erinin irtibatını temin b kımın- Onifonnah ad<erlerin geldiği 
dan Rumen ordusunu en yüksek hakkında hiçbir haber olmama
scviyeye çıkarmnk> olduğunu &ına mukabil memleke4 ardı cel
söylemiştir. miyen aeyyah akınının iatiliaına 

Tahmin edildiğine göre. şim· uğramıflır. 

Sayım Gönüllüleri Arasmda 
Bir Reportaj, ikinci Sayfada ; 
Burhan Feleğin "Hoş - Beş'' i 
Üçüncü Sayfamızdadır. 

Yıl: 1-Sayı: 62 

Bütün Yurtta Yarın 
Sayım Yapılacak 

Sabah Beşten Sonra Sokağa Çıkmak 
Yasaktır. G lecek Memuru Bekletmeyini2 

Hastası Olanların Doktor ve Ebe İçin 
Meınurlara Haber Vermeleri Kafidir 

' 

Valinin riyasetinde dün yapılan Gayım topumtısı 
Dün sayım büroı;unda vali ve bclc· ı kmda lizım gc.J emir! rı Hrd kt 

diye rcisi Doktor LCltfi Kırdann ba~ sonra yıma n ıtcall k ıhUya ı ı ı 

kanlığı altında bır toplantı yapılmıı;ı· vllity t c t ma ı ka lii.i dığı ı 'c 
tır. Vali muavinleri, kaymakamlar sayım lşindt' vukua gel k herhangı 
ve sayım bOrosu AzaJarmın ıştirak noksandan mutcvcllıt mcsulı) et ı 

ettiklel'l bu toplantıda vali LCltCI Kır· hiçbir mazcı· tın kabul t:dtlemty('{',c 

dar sayım günü yapılR<:Clk işler h k· I (DmlUtlı Sa: 4, ü: 1) 

Tramvay işlerinin 
l y .. zü Nedir? 

Trarrwaydan Şikayette BuluRmıy Sebep 
Çok, Fakat Karşı Tarafın da Diyecekleri Var 

Tramvny istasyonunda halkla 
beraber ben de. dakikalarca 
tramvay bekledim. Hatta itiraf 
edebilirim ki ben de onlar kadar 
ve belki de onlardan da daha 
çok söylendim. 

Fakat ş0nra kendi kendime 

sordum: ~Bu iıte bir bcccrikaız· 
lik var mı. yoksa bir mecburiyet· 
ten mi ileri geliyorh 

Bunu anlamak üzere kollarım 
sıvadım. 

Birçok sordum ve soruştur· 
(De\Onu: Sa. t Sü. S te) 

lı~u amele arasında temsil et· gıne gor.e, edçıw•ı ır mekmub~ıyketı 
lb~ d . b. . y . t mahsusa ıle egı, anca ır aç B. Roosevelt dört nutuk 
na ~.?rda 8 ~l ıtınMeev unanl ıTs a· gün istirahat için İstanbula git- ıöyliyecek 

diye kadar Romanyaya gelmi~ (Dc,·anıı: Sa. "· Sıl. 5 te) 
olan tayyare sayısı 150 yi bul-=====:::::::=================================== 

maktadır. Bükreş civarındaki Pi· v 1• c D A k· on ermış er. eger ası e· H 
.~tdağlı imi§. Yunanca bilmedi- mıştır. ı Nevyork, 18 (A.A.) - a· 
ıııın· 1 l f ltalyan tazyiki Yunanistan üze- ber alındığına göre, B. Roosc-
d'l 1 an ayınca evvc a ranııızca rinde devam ediyor. 1 1 • 0 h b d · · 15 
d~ döktü, sonra türkçeyc çevir- ve t. ıntı a at evresının son 
L ı. Belli ki zehrini akıtmak için İngiliz • Amerikan İ birliği giinü zarfında çok ehemmiyetli 
;er. fırsatı yokluyordu. Pek iyi için Lort Athlone ile B. Roose- dört siyasi nutuk verecektir. Bu 
k ctı~tırilmi ti. Cephanesini iyi velt arasında yeni bir görüşme nutukların birincısini 23 birinci-

dulla.nıyordu. Boşta bulunan bir daha olmu§t~r. Diğer taraftan teşrinde Filadelfiyada, ikincisini 
l a d k Lort Lothian ela bir müddet in- 29 da Nevyorkda, u"ç"u'nciisu"nü · rnı tesir altın a bıra maması 
lltıkan1 yoktu. giliz hükumet merkezinden uzak· 30 da Washingtonda, dördün-

ta kaldıktan sonra Londraya dön- cüsüniı de 2 ikincilcş:inde Clev
inektedir. Lort Lothian Londradıı. landda söyliyeeektir. Bunlardan bo Çok şükür ki Yunanistanda 

dtta bulunup teııirlere kapılacak 
: 11.ınlar çok değildir. Halk uya• 
ı·tır, tehlikeyi görmüştür. İatik
it ıı Yatamaktansa icabında öl
lllenin bile daha hayırlı olduğu-
tııı ta'-J• . k 'b·d· ~ır etmıyen yo gı ı ır. 

8erJin radyosu vıınAnca nep'İ· )',........ , J---
.._ ~da aylardanberi Yunanlıla· 
le ~bulu ve Anadoluyu pef" e:t Çekiyor. «Oilunuzu, kızmm 
.\ eıtdirecelaeniz biraz bekleyin. 

görüşmeler yapacaktır. (De\·amı: a. 4, SU. 4 te) 

Romangadan 250 
}' olcu Geldi 

pera tayyare meydanında pazar 
giinü gelecek olan diğer 150 tay• 
yare için hazırhklar yapılmakta
dır. Bu tayyarelere ait mürette
bat bUU kışıdır. 

Plocstide hava müdafaa ta· 
!imleri yapılmıştır. Almanların 
betondan poligonlar üzerine yer
leştirmiş oldukları mitralyözler 
vasıtasile muhafaza etmekte ol
dukları petrol kuyularının' etra
fında projektör ışıkları görül
mektedir. Alman istihkam kıta· 
lan gelelidenberi kuyuların etra
fında hava müdafaa bataryaları 
yerleştirmekle meşguldür. Top
çu kıtaatı da bunların idaresıni 
temin etmek için Ploestiye gel· 
mektedir. Şehrin sokaklarında 
pek çok Alman askeri görülmek
tedir. Akşamlan lokantalar Al
man asker ve subaylarile hınca· 
hınç dolmaktadır. 

= 
l'"ofyada evlendirirainiz.> di

l'e "aadlerde bulunuyor. 

tin~ Unanistanda iken bu. ~e:i ~e-
cl'· cı kol zehrinin de tesırını gor- l'J 
v ı.ı~. Yunanlılar her§cyden ev· Y 

Yolcular Arasında Kor Diplomatiğe 
l'Aensup Zevatla Teknisyenler de Var .__.....,. ________ _ ,:rAskeriVaziyet 

acl Türk dostluğunu, milli siya-
~t . Esk' r'' erınin temeli sayıyorlar. ı 
~Yalardan en küçük bir iz knl
~ı.ı~~ı!tır. Bir aralık aramızın b?
y Uguna, bir Türk gazetesinın 
~ tınanistnn aleyhine yazı yazdı· 
b~l\a dair Berlin radyosu ortaya 
kırd rivayet attı. Yunanistandaki 
de er görülecek şeydi. Yunanlı 
~latlarırn bana dediler ki: c:lstik-
1". ~akımından mukadderatımız bn ~ukadderatile sıkı sıkıya 
b r e~ını tir. Türkiye ile aramızı 
litt~an bir Yunan hükumeti istik
htık ~n vazgeçmeyi göze almış bir 
y Uınettir. Böyle bir hükumet 
lınanistanda yaşıyamnz.> 

ka ~ihver, İtalya vasıtasile yan 
ta P;Yı ~orlamıya çalıştıkt?n so?· 
-~ rndı de ön kap'ldan bır ged ık 
la1{.1Ya çalışıyor, General Me
lll jaa bildirilen talepler, Al· 
"~n ~rın ilk ağzıdır. cAlmanlnr 
el 1C8ıı, se11bestçe Yunanistana 
o sun k . d w• • cak· • rnal" ın pıyasası egışsın, 

i 1 Alrnan borçları üzerine :;Ün
~r çcltilsin, İngiliz filmi gösteril-
~f"· falan filan ... :. 

ele ilk hamlede en küçük bir 
(De,ıımı: Sa. 4 lı. 4 te) 

l 

~ 1 Yazan: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 

Dün Romanyadan gelen yolculardan bir ırup 

Romanyadan gelmesi bekle- diplomtiğe mensup birçok kim ... 
nen ikinci poata Transilvanya seler ve Bükrcştcki Osmanlı Ban· 
vapuru, dün sabah sant 1 O da kası direktörü bulunmal"'ta idi. 
limanımıza gelmistir. Gelmeşi beklenen gazeteciler ve 

Bu vapurla Çek, Polonyalı ajana muhabirleri ıbu posta ile 
Musevj ve İngiliz olmak üzere' gelmemi~lerdir. 
250 kadar ecnebi gelmi§tİr. Bun· ı Bundan başka Romanyadan. 
lann arasında Romanya petrol dün sabahki ekspresle de petrol 
ve sana')'i mınt kalarında çalışan J mınlakalarında çalıpn bir.sok 
tekni5iyen ve iş adamlarile. kor mühendisler gelmiştir. 

Büyük Brıtım~a adasınn asker 
çıkarmak mcscleısl lngilterenin 
tahribi şcklln'c lnkh p etti. ttaı-

1 yanların SU\·eyş üzeı ine beklenen 
twı.rruuarı benUz ba§lıınuıdı. ıtaı
ya ordusu seııum ile Sldl-&riınl 
mmtakasında beklemektedir. Bu 
iki harp sahasına toplanan kuv
\'ctler, bir ı>ıçralışta Paslflğt at
hyarnk Çin • Japon harbi lizerine 
müessir olacak Blnnanya yolu
nun ~ılmasııuı ve Ronıanyaya gl· 
ren, Karaden!Le ulaşa.n Alınan i -
tl.IA6ı üzerine de dağıldı. Bu me
yanda Cebelltank cihetinde \'IU.I· 
yet, siya.si münıılmşa \'C gösterl!\· 
lerden Deriye geçmedi. • • 

Şimdi Balkanlar üzerinde kara 
bulutlar dolaşmakta İtalyanın Ya· 
nanlst.an Uz.erine taz)1klerlnden 
bahsolunnıal.-tadır. 

Hava kun·etlerl (I\lesafeyl kı
ı;altmak sahaya lıAktm olmak de
mekt..r.) nazariyesini tak\'lye et
,,~tlr. Bu mesafe amllındekl 

(Devamı: Sa. 4, SU. S te) 

AZABI 
11 Senedir Adaletin Pençesinden Kaçan Biı 

Adam Sayım Arifesinde Teessür. Duyuyor 
cŞimdilik Oğuu diye müstear 

imzalı, garip b.ir mektup aldık. 
Mektup sahibi 193S sayımına 
yazılmamıştır. Pazar günü yapı
lacak sayıma da girmiyecelttir. 
Fak at vicdan aza.plan bundan 
dolayı ayaklanmı~tır. 

Bakınız neler diyor: 
«Nüfus sayımı için ilinlar da· 

tıtıldığuu uzaktan gördüm. Şun• 
lan batırladmı: Ben on bir aene
dir adalet pençesinden &izli, dai
ma gurbette gezdim. Benim ,cibi 
buı yurt, yuva tutamıyan firari 
ve mahkUın vardır. Bunlar gün 
ıörmÜf, tecrübeli kimselerdir. 
Bugün çoiu iflediii suça pi§man· 
dır. Mani kalksa ve i.mkin veril· 
şe faydalı, hayırlı birer valandllf 
olabilirler. Aralannda benim ıi· 
bi Türk a.afatile sayıma dahil ol· 
mamanın elemini duyabilenler 
çoktur. Sayunda elde edilecek 

SAYIM 
Müsabakamız 

Sayını Müsabakamız 
Sayunda nüfusumuz ne ka· 

dar çakacak? Karilerimizin 
bunu tahmin etmesine imkan 
vermek için açbimuz müsaba· 
ka bu ak.fam saat yedide ka
panacaktır. Gelen mektuplan 
o saatte Noter Galip BingÖle 
mlihürlü olarak teslim edece
ğiz. Hakikate en yakın tahmin
de bulunana 40, ikinciye 25, 
üçüncüye 10 lira kıymetinde 
hediyeleı- vereceiiz. Tahmini 
göndermeyi son dakikaya bı· 
ralmnpanız acele ediniz. 

rakkamm bir elaik ıörünmesine 
sebep olacağımdan dolayı cid· 
den azap çekiyorum. 

HükUınetten beklediiimiz u-

mumi afur. Bu aayede birçok 
gizli nüfus meydana çıkar ve bu 
udatımlf, tecrübeli inaanlan mem
leket kazanır.> 

- Burası pliba Balkan deiil, Volkan ... 



--------------------------------VATA N-----------------------------------ı:f - 10. 940----

Sayım Gününün 
Gönüllüleri Esnaf Cemiyetleri; 

nin Eski Katibi 
Tevkif Edildi 

llıtikllrı önleyici 
tedbirler alınıyor 

Oniversitede Ay 
Sonunda Tedrisata 

Başlanacak 
Yal varıyorlar: "Bizi Bu Vatani Vazifeden 

Mahrum Etmeyin. Askerlik Yaşımız 
Gelmedi. Böyle Olsun Hizmet Edelim,, 

Sultanahmct Sulh Birinciceza 
hakimi dün aleyhinde dava açan. 
farın adedi yüzleri aşan Muhsin 
isminde bir ııenci tevkif etmiştir. 
Muhsin eskiden, E.enaf cemiyet
lerinin katıpliğini ve tahsildarlı
ğını yaptığı için bütün esnaf onu 
tanımaktadır. Dün ııabah Bcyoğ
lunda bakıkal Celaleddinin dük
kanından sigara a'ıyormuş. Bir· 
denbire bir el yakasına yapışmış 
ve: 

İstanbul Üniversitesi bu ayın 
otuz birinci günü konferans sa• 
!onunda yapılacak bir merasim
den sonra tedrisata başlıyacak· 
tır. Merasime rektörün bir nut
ku ile başlanacaktır. O gün sa~ 
londa verilecek ilk derse bütün 
fakülteler i§tirak edeceklerdir. 
E.eas tedrisata araya Cümhuriyet 
bayramının girmesi haaebile ge· 
lecek ayın dördünde baılanacak· 
tır. ikmal imtihanları hala devam 
etmektedir. Ayın yİm\i dördün· 
de bitirilecek olan bu imtihanlar 
neticesinde Fakültelerin mevcut· 
lan taayyün edecektir. Bu sene 
Üniveniteye fazla talebe müra· 
caat ettiği için dershanelerde ona 
göre tedbir alınacaktır. 

20 llkt~rin sayım gUnU: Malum. 
Bu hususa müteallik hazırlıkların 

tamamlandığını, her gün, gazeteler
de okuyor, radyoda dinliyoruz. BütUn 
"'atandaşlar, sa,>-ım işinde omuzlarına 
düşen vazifeyi yapmıya hazır. 

Bu, sa)-ım davasının resmı tarafı. 
Fakat, mesclerun bir de mAnevı 

:ephesl var ki, biz bilhassa onun ü
zerinde durmak i:tiyoruz. Sayım 

J'Ünllnü, bütün memleket şevk Ue, 
bAriz bir allka ile bekliyor. Bilhassa 
gençlık. bu vatanı ve içtimaı vazi!e· 
de büyük bir haı;sasiyct gösteriyor. 
Okuyucularımıza, inkıllp TUrklycsi
nın yetiştirdiği genç neslin asıl he· 
yccanına misal olabllccek birkaç en
teresan hA.diseyi anlatacağım: 

Her gün, vtıtyet mektupçusu Os
manın, İstanbul nüfus rnüdllrü Faik 
Hara.ççınm \'e beledıye harita şubc
ıl müdürü Galibin işbirliği altında 

çalıfan sayım ffleri bUrosuna yüzler· 
ce genç b~urmaktadır. Mcse16, 
bunlardan biri Cahlt Tunceldir. Uzun 
boylu, yeşil gözlü ve sevimli bir deli· 
kanlı olan 18 y~ndakl Cahlt Tun
celin derdi şudur: 
Sayım işinde bir vazi!e alamamak! 
Endişcıılni, heyecanlı bir ta\'ırla 

'lnlatan Cahit Tuncelln imdadına, sa
yım bürosunda vazife gören fstatis· 
tık umum rnUdilrlUğU memurlann -
dan Bayan Müzeyyen Bilge yetişiyor. 
Onu, Şffll Nahiye müdürüne tavsiye 
ediyor. Muradına kavufan cahlt 
Tuncel sayım memuru olmasına ta
\ assut eden bllro Azasına teşekkür 
"'derken diyor ki: 

<- Henüz askerlik ~ğma gelme-
1ım. Vatanıma o borcumu ödlyemc
'fım. Fakat:, yaşmıın kilçUk olmam 
d ğ<'r vatanı hi:ı:metleriml yetine g~ 
lırmcme mAnl değil kl!-
Sayım gllnUnde \•azife almak, bcn-

r, memleketime k~ı ifasına borç
lu olduğum hizmetlerı başarmak ba
kımından bir başlangıçtır. Slllh altı
na çagırılacağım zamam beklerken, 
oımwı ile mlllescllı olacağım.> 

* Sayı gUnUnUn gönUllUlerindcn biri 
l<' vılayet nUfus mUdllrU Faik Haraç
çının kızı Belkis Haraççıdır! 

20 yaşında Olan Bclkis Haraççı 

muallım m<-klebinl bitirmiş ve tayin 
cdtldıği 53 Uncu ılk okul henilz açıl
madığı için 40 ıncı ilk okulda. muvak
katen vazife ı;ormlyc başlamıştır. 

BüyUklerme karşı çok muti ve so
ğuklrnnlı bır genç kız olan Belkls 
Haraççı, sayım işi yUzQnden Adeta. 
babasına isyan etmiş ve ağlamıştır, 
hem de hüngür hüngür ..• 

HAdiseyl, nüfus müdUrı.imUz Faik 
Haraççı 9öyle anlatıyor: 

«- Kızım, sayım gUnU ben de va
zife almak i8Uyorum, dedi. Fatih 
kaymakamına, muallimlere iş veri
lip verilmediğini; verilmiş ise, kızıma 
hangi rnıntakanın isabet ettiğini 

sordum. 
Kaymakam, bana, şu cevabı verdi: 
<- Hayır! Kızınız, 20 teşrinievvel 

de, sa)'lm bitlnciye kadar evi bekli· 

lebcsidir. Numarası 255 ve ınnıfı da 
5 dl!', 

Bu sevimli genç. macerasını şöyle 
anlatıyor: 

« Arkada, ını Krnanı sayını me-
muru yazmışlar. Ona gıpta ettim. 
Sana, kim Jş vcrdı, dedim. Mahalle 
mUmessJiı, mukabele inda bulundu. 
Kcnana. sordum: 

- Acaba, beni de çağıracaklar 
mı? 

Kenan gUldü: 
- Artık vakit geçti, gelecek drla· 

ya sakla hevesini! 
Amma ben, hiç bu kadar sabırlı 

değildim! Sayım gilnii bir hizmette 
bulunmamakla vatanı vazl!clerimden 
birini yapmamıv gibi oluyordum. 

Mektepten çıkar çıkmaz, doğruca 
vilAyete ko~tum. Vali muavini HildaJ 
Karatabanın yanına gittim. Dedim 
ki: 

- Sayım memuru olmak latiyo-
rum. 

Vali muavini sordu: 
- Niçin? 

- Vatanı ve içtimai vazifemde ku 
sur etmcmi9 olmak için! 

Sozlcrimden Bay Hüdai Karataban 
memnun kaldı. Beni Alemdar nahiye 
müdürüne gondcrdi. Hlk!yemi ona 
da tekrar ettim. Nahiye müdürü, be
ni, bizzat Emin Sinan mahallesinin 
Pertev Paşa sokağına sayım memu· 
ru yaptı.> 

Cevdet Ulkerın 11fını küçük karde
şi Cemil -•Ker kesti: 

<- Ağabeyimin qlmdi nefesi yc
rlndıı amma bir de bana halimi so
run!> 

- Neden? 

<- Ycniltapı orta okulunun son 
sınıfındayım. Sayım memunı olmak 
için, ağabeyim gibi, ben de müracaat 
ettim. Orta okul talebesi almıyoruz, 
8cn daha kllc;üksün, dediler. Ağabe
yimden iki yaş ufak olmak, bir kaba
hat mi sanki ?:ı. 

* Cevdet Ülkerin dert ortahları çok-
tu. 

İstanbul kız orta okulu ikinci sınıf 
talebesinden NllUfer Gençer ile ayni 
mektebin Uçüncü emıf talebesinden 
MAdclet Arbak gıbi ... 

Onları da, küçük oldukları 
ııayım memuru yapmamışlar. 

Nilüfer Gt'nçer diyordu kı: 

için, 

<- Ne kadar UzUldüğUmü bilmez
siniz! Kcı,kl birkaç yaş bUyUk ol
saydım. Enişteme bile (Konya mebu
su doktor Osman Şıl\'ki Uludağ) dert 
yandım ... > 

* Sayım günü l."azife almak istıyen 
delikanlılar l.'e genç kızlar o kadar 

çoktu ki, hepsi ile konufmıya ne va

kit vardı, ne de {Vatan) sUtunlann
da yer! 

Bu sayım gönUllUlerine veda e

derken: 20 llkteşrinde iş görecekie-

- Çıkar aldığın paraları!.. 
Demi"'. 

Bu ufak dil kavglllını seyret· 
nıiye gelenlerden dördü daha 
Muhsinin yakaııına yapıımışlar: 

- Vay ıen misin, nerede bi· 
ı:iın cüzdanlar, demişler; böyle
ce beş on dakika içinde Muhsi
nin davacısının adedi ona çık
mıştır. iddia şudur: 

Muhain tahsilddr ve katip ımıı 
gibi bütün eanafın dükkanlarını 
dolaşır, cüzdanlarını muayene 
edermiş. Cüzdanı olmıyanlardan 
cüzdan bedelinin yarısını ve ay
rıca da takip masrafı alır, bir 
daha da kendilerine görünmez· 
miş. 

Kendisini müdafaa ederken: 
- Ben bunların cüzdanlarını 

yaptıracaktım amma vaktim ol
madı. Yine yaptıracağım, diyor
du. Hakim bu müdafaayı kabul 
etmediği için kendisini tevkif et
mi tir. 

Bir Şeftren 
Parçalanarak Öldü 

Evvelki gece Küçükc;ekmece
de feci bir tren kazası olmuştur. 
92 numaralı seferi yapan tren, 
Çekmece civarında taı ocakların
dan taş yijklcdikten sonra İstan
bula doğru hareket etmi~tir. Bu 
sırada katarın şefi olan kondük
tör Ömer, vagon kapısından ba
karken muvazenesini kaybederek 
tekerlekler arasına düşmüştür. Şe
fin üzerinden 1 4 vagon gec;.miı 
ve parçalanarak ölmü~ür. Kata· 
rın makinisti ve gardöfrenler Kü
çükçekmeccyc g,.\dikten sonra 
kazadan haberdar olmuşlardır. 
Ömerin parçalanmış cesedi Ad
liye doktorları tarafından mua· 
yene edildikten sonra gömülmüo
tür. Kazada kimsenin suçu olma· 
dığı anla§ılmıotır. 

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

Ha va Kurumuna Gelir 
Membaları Bulundu 

Toptan ve Perakendecilerin F aturalan da 
Sık Sık Tetkik Edilecek 

ihtikarın men'i için alınan ted· 
1 
teftiş edecekleri mağaza ve tica· 

birlerin daha esaslı bir ıekilde ret evlerinde yalnız fiyatları göz
tatbiki kararlatmıotır. Fiyat kon• den geçirmekle iktifa etmiyecek
trolünden bafka toptancı ve yarı ler, bu fiyatların iıtinad ettiril· 
toP.tancı tüccarla perakendeci el· diği faturaları da tedtik ile her 
lf'!rindeki faturaların da aık ııık e,yanın fiyatını ve o e§Ya için 
muayene ve tetkik edilmesi Ti· tayin olunan azami kar nisbetino 
caret Vekaletince fiyat mürakabe göre fiyatlar mukayese edilecek
komiayonlanna bildirilmİ§tir. He· tir. Bu ıurctle de milli korunma 
men faaliyete geçecek olan fiyat kanununun daha faydalı bir ıe· 
mürakabe komisyonu memurları kilde tatbiki temin edilecektir. 

iki Otomobil 
Parçalandı, 3 kişi 

Yaralandı 
Evvelki gece Taksimle Harbi· 

ye arasında üç ki§inin yaralan· 
maaile nr.ticelenen bir otomobil 
kazası olmu§tur. Taksimden Har· 
biyeye gitmekte olan şoför Seli· 
min idaresindeki 2255 numaralı 
ot~mobil ile karşı taraftan gel· 
mekte olan şoför Eyübün idare
sindeki 1642 numaralı otomobil, 
Sürpagopta çarpışarak her ikisi 
de parçalanmışlardır. Selimin 
otomobilinde bulunan yolcular
dan Sinan, Haydar ve karıaı Ay· 
şe muhtelif yerlerinden yaralan· 
mıolardır. Şoförlere bir§ey olma· 
mıştır. 

Belediyede: 
Mahallelerdeki ırarajlar - Sü

leymaniye camii civarında yeni 
yollar açılacağı ve yapılan bir 
plana göre Süleymaniye camii ile 
Haliç arasındaki bir kısım evle
rin yıktırılacağı doğru değildir. 
Sokak aralarında bulunan bazı 
garajların kaldırılacağı ve Beyoğ
lu ile Kadıköy ve lstanbulda 
asansörlü garajlar yapılacağı yo· 
lundaki haberler alakadarlara ta
rafındn teyid edilmemiştir. 

Cezalandınlan 90förler - Sey• 
rieder nizamlarına aykırı hare· 
ketleri görülen 19 şoför cczalan
dırılmııtır. lstanbulda oturduk
ları halde biri (Kar.tal 31) diğe
ri de (Kırklareli 22) plaka ile 
otomobil kullanan iki otomobil 

sahibi hakkında da kanuni taki

bat yapılmaktadır. 

TAKVİM 

19 ilkteşrin 1940 
CUMARTESi 

Asker Ailelerine 
Yardım Mail Kud
rete Göre Olacak 
Aeker ailelerine yapılacak yar• 

dım oekli haJQkında tetkikat yapan 
Belediye muhasebe müdürlüğü 
raporunu Encümene vemıiıtir. 
Y ardun ic;in vergi tarhı işi mü· 
kellefin verdiği vergi nisbetine 
göre değil, mali kudreti gözö
nünde tutularak hesaplanacaktır. 
Kazanç ve bina vergilerinin, bu 
vergiye matrah kll'bul edilmeleri 
doğru görülmemektedir. Çünkü 
mükellefler arasında kazanç ver
gisi verdikleri halde bina vergisi 
vermiyen, yahut da bina vergisi 
verip kazanç vergisine tabi bu
lunmıyan kimseler vardır. Netice 
itibarile bu işi Encümen hallede· 
ceıktir. Encümen tetkikler yap
maktadır. 

lzmirde askerlerimize kıt yardımı 
İzmir, 18 (A.A.) - DUn parti idare 

heyetinin yaptığı bir toplantıda as· 
kerlerimtze kıf yardımında bulunmak 
için halk tarafından izhar edilen ar
zu mevzuubahlıı olmuş ve bu husus
ta yapılmııeı lllzımgelen kcılaylıklar 

etrafında kararlar alınmıştır. 

İzmirliler çorap, eldiven vesalr 
yUnlU levazımdan başka orduya on 
bin pamuklu da hedJye etmek arz'!-

:ııundadırlar. 

Gravyer Peynirinin Satışı 
Serbest Bırakıldı 

Peynir fiyatlarının değİ§tiğine 
dair verilen haberler hakkındil. 
vali muavini Ahmet, dün §U iza· 
hatı vermiııtir: 

KAgıt lstihsalAtı Muayyen 
Cinslere inhisar 

Ettirilec2k 
Ankara. 18 (Telefonla) - Bugün 

İktısat Veklletınde toplanan vekl
leUer arıuıı bir komisyon hususi nef
riyat ve devlet dairelerinde kullanı
lacak; defter ve zarfların cins ve eb
a Uarını teshil etmiş bulunmaktadır. 
Komiııyôn TUrkiyenin kAğıt ihtiyacı
nı gözden geçirerek lzmit klğıt fab
rlkıuıı lstlhsalı\tını ihtiyaca göre tan
zim ve istlhlAki mümkün olduğu ka
dar bu ıstihsal ile intibak ettirmek 
imJd.nlarını araştırmıv ve çalışmala
rını bitirmiştir. Komisyon beynelmilel 
Mdlsat dolayıslle Selluloz tedarikinin 
arzettiğ'I mUşkUl~t ve kAğıt piyasa
sında müşahede edılen fevkalAde şe
raiti gözönUnde bulundurarak fabri
kadan Azami randıman alınabilmesi 
için kAğıt lmalı\tmın muayyen cins
lere inhisar ettirilmesini ve kAğıt ha
murunda b::ı.zı tAdı!At yapılmasını ka
rarlaştırmıştır. 

Komisyon devlet dairelerinde imal 
edilen kAğıtlarda ham madde israfı
na meydan vermemek üzere bu kA· 
ğıt cinslerini fabrika istlhsalı\tına 

uygun şekillere inhls.'\r ettirmiş bu
lunmaktadır. 

Alınan karara nazaran fabrıkada 

yüzde yüz nisbetinde ve Jmsuı;l ev
safta selluloza ihtiyaç gösteren stln
ger !<Ağıdı imal edilmlyecektir. Adi 
cins tabı ve yazı kllğıUanndıı yUzde 
75 ikinci hamur köğıtlarda yüzde 50 
illüstration !<Ağıdında yüzde 30·50, 
odun hamuru ve tyi cins tabı ve yazı 
ktı.ğıUarında da yüzde 20 nlsbetlndc 
de beyaz odun hamuru bulunacaktır. 
Devlet dairelerinde ve hususi müesso
selerde kullanılacak kllğıt ve saire 
için de başta Almanya ve Rusya o· 
Jarak birçok memleketler tarafından 
tatbik edilmekte olan Din normu ka
bul edilmiştir. 

Dahiliye Vekili 
Sehrimizde 
• 

Ankara, 18 (Telefonla) - Dahili

ye Veklll bu akşamki ekspresıe ls

lanbula hareket etmiştir. 

yecek!> re muvaffakıyeUer diledim. Yaf)an 

Hava Kurumu gelirinin çoial
tılmaeı için kongrede ittihaz edi· 
len kararlardan bir kısmının tat
bikına baolanmııtır. Bu meyanda 
elektrik, havagazı ve Sular ida
resi hesap pusulalarına Kurumun 
zamklı makbuzları yapı§tırıla
caktır. Fakat bu suretle alınacak 
para miktarı makul haddi geçmi
yeccktir. Bu İ§in devamlı olması 
Kurum iradının muntazam vekil
de çoğalması bakımından fayda
lı görülmektedir. 

YIL: 1940 - AY: 10 - Gtl:S: 293 
RUMİ : 1836 - ı inci teşrin: 6 
HtCRI: 1359 - Ramazan : 17 

VAKİT VASATI EZA.~ 

- Peynire fiyat konalı aşağı 
yukarı yirmi gün olmuştur. Ev
velki günkü toplanmadan mak· 
sat, peynir fiyatını değiştirmek 
ve ıu suretle halkı müşkül vazi
yete ıokmak için değil, bilakis 
ayni iti kolaylaştırmak gayesine 
matuftu. Toplantıda yalnız pe· 
rakendeciler için fiyat verilmiş
tir. Bunların bir kısmı birinci ne· 
vi peynire mevzu fiyat, ikinci 
ve üçüncü derecedeki peynirlere 
de teşmil etmek suretile halkı 
aldatmıya çalışmışlardır. Müra· 
kabe komisyonu, gravyer peynİ· 
rine fiyat koymıya lüzum görme· 
mittir. Çünkü mevcudu zaten az 
olan bu peynir nihayet lüks bir 
gıda olarak kabul edilmi§ ve bu 
münasebetle satış serbest bıra· 
kılmıttır. 

KültilrlU ulusların, Uerl cemi
yetlerin hepsinde uüfuıı iti da
lma. ilk plıinda gelir. Fakat hiç 
bir memlekette nüfwı meselesi 
Tilrklyede olduğu kadar önem· 
il değildir. 

Akpm üstü, Bclkfsc, bu menfi ne- küçük olanlar da gelecek umumı tah
tıccyl bildlrlncc, çocuk, büyük bir tc- rirc kadar sabretsinler diye tavsi
essilr ile: 

«- Hem nUfus mUdUmUnUn kızı, yede bulunmak istedim. 

Poliste: -----o---
hem de muallim mektebi mezunu bu· 
lunayım da sa)-ım günU vazife almı
yayım... Bu, olur mu hiç? .. > 

Dedi ve hUngür hüngür ağlamıyıı 
başladı! 

Kendisini teskin etmek istedim. 
Fakat, Belkis, bana, şiddetle, Ade
ta isyan edercesine cevap veriyor; 
bu vatanı ve içtimai davada şahsına 
bır \'azifc verilmemiş olmasını pro
testo ediyordu. 

Çaresiz kalarak, kazanın sayım 

şıle o.lAkadar nüfus memuruna mü
racaat ettim. Meğer, Belkis de ken
dıllğlndcn ayni yere başvurmuş! 

Kızım, bu suretle, Fatih, Hasan Ha 
lıfc mahallesi, Feyzullah efendi soka
ğı sayım memuru oldu. Ben de rahat 
bır ne!es aldım.> 

Nilfus mUdUrUmUz Faik Haraççı
nın evine gittim. Bayan Belkis Ha
raççıya, babasının söylediklerini an
lattım. 

Merak ediyordum. 20 yaşındaki 

muhatabım, hüngür hüng{lr ağladı
ğını itiraf edecek miydi? 

Suo.llme şöyle cevap verdi: 
« Ağladım amma, bakın şimdi 

1e gillilyorum !> 

* Cevdet Ülker Pertevnlyal lisesi ta· 

Abone 'Ocretl 
Türkiye dahilinde: 

Senelik 6 aylık Saylık AyWı: 

uoo 750 400 150 kuruf 

Hariç memleketler: 

Senelik 6aihk 3 aylık Aylık 

2700 ıuo 800 Kr. yoktur 

GÜNEŞ: 6,16 12.52 
öOLE : 11.59 6.35 

Fakat sayım gönUllillerlnin mah
zun kalanlan, nUfus mUdilrtlmUz Fa

ik Haraççının kızı gibi hUngUr hün

gür ağlıyacak gibi duruyorlardı. 

Kendilerine sabır tavsiyesinde çok 

ileri gltmiye dilim varmadı. 
~ABIH ALAÇA:\I 

Bir kadının etekleri tuluttu -
Hasköyde oturan Aıbdülkerim 
kızı Fatma mangalı yakarken 
etekleri tutuımuıtur. Muhtelif 
yerlerinden yanan Fatma, haıta
haneye kaldırılmıttır. 

İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI : 
İMSAK: 

15.01 9.37 
17.24 12.00 
18.56 1,31 

4.37 11,12 

Genç Kız Hala Titriyordu 
ra tekrar karanlık olac.aktı. lohn yılanı topuğunun altma 
almıt eziyordu. ~·ıtan tamamile caruıız: olarak yere serntr· 
ken beyaz: elbisenin de 110n kıvılcımları etrafa ıı~ıhyordu. 
Helen tekrar karanlıkta kalınca hüngür hüngtlr ağlanuya 
b&'}ladı. John ç.aktığı bir klbritln aıe,·lnde ölmüş YJlana ba
kıyordu. Rlrdenblre ışıklar yandı. Biraz evvelki karanlıtnı 
tam aksi olarak keskin cöz kama..,trncı bir llmba yandı. 
Yukarda dükk&nda ayak 11eslf'rl duydular, bir cıcırtı tavan
dakl demir kapakların ~ıldığını Lkl gence anlattı. Bir ka· 
fa u:ı.andı: 

- tşte buradalar, dedi. 
Görünen kafa, polis müfettitl Evansın bqıydı. 
lobn, Helen'l yerde duran beyaz mantoya sardı. Kucağı 

na alarak a&an!öre bindirdi. Müfettiş E\·ans kolu ~evirdi. 
Aııansör ııcırdıyarak yukarı ~ıktı. lohn kendisini )'Ukarı
da bulunca artık rahat nefes aldı. Glilerek müfettişe: 

- izi tekrar görmekten hiç bu deroce memnun olacağı
mı tahmin etmezdim, dedi. Blı; ölüm bekliyorduk. Siz bize 
hayatı yeniden ıetırdlnlz. 

Helen, etrafa yığı!Jnıt olan portakal ııandıkJarının biri· 
8ıne otunnuttu • .John şefkatle alev rengi açlan oktuyor, 
böylelikle te8klne çalıfıyordu. Genç kız hila titriyordu. 
Bengi de aapsarı idi. E\'&nS lkMne de ters ters hakarak 
&ordu: 

- Ne oldu'? Ba-,ınır.a gf'lenıerl anlatınız, bakalım. 
John kıtıaca l.·azlyetl miıff'ttişe anl:ıttı. 1•ı1andan bahlle· 

et ince mi.ifettiş kqlarını ha~ r~tıe kımıldatarak: 
- Yeni hlr katil aleti k~ft>ttller demek .. Dedi. 
- E\•et, E\·anıı, eter vaktinde yetişmemiş ol aydınız C'o-

" en Garden'de lkl t•eset daha bulacaktınız. 
- Ben slı.e yalnız başınıza tehlikeli bir işe girl,tlğlnlı.I 

l!Öliedlm. 8111 ıkaz ettim. iz beni dinlemediniz. Bereket 
tam '\'aktlnde yetiştik. Birkaç dakika rcdkmlş olsa)dık 

~-MAVD-----. 
PORTAKAL 

YAZAN 

WiiliUı J. MAKiN 

ÇEVlREN 

Reuan AE. YALMAN 

35-
artık haliniz ne oJurdı~ blbnem ? 

- O ııska 3urath adaQtı bulamadınız mı! Bütün bu it
leri tertip eden o ... 

E\·ans ba.şını eallıyarak: 
- Biz buraya vardığımız zaman bir kul yoktu. Herhal

de birisi onlara tehllke işaretini ,-ermlt olacak. 
- Fakat size bir şey sormak btiyoruın, E\·ans blzhn bu

rada oldufumuz:u size kim haber verdi! 
- Bu I~ tattınız defli mi! iz tngUlz: polisini ne :r.an

ne<tiyorsun01: ! Biz. Afrlkadan gelenler kadar aafdll polis 
memurları değfllz. 

- tyJ, fakat na."ıl oldu da haber ahhnn: '? Bunu ılz:e ıöy-
llyenl hil8em de t~kkür etsem ... Hayatımızı o kurtardı. 

Tatlı bir ses 1<Ö7.e karıştı: 

- Buraya gclıneslnl hen l\lfst~r Evanııdıtn rica etmiştim. 
Bu konufan Helen idi. lohn çok hayret lçlndeı: 
- Mlz.. Sl7; mi? Diye ıordu. 
Genç kız ayağa kalkacak kuv\·etı bulmuştu. 
- E,·ct bPn, df'dl. Artık daha faıla ııuııamı~·a.cağım. Hf'.r 

9eyi anıatM'ağım. ~iz.den geldiğini :ııınnettl*im mektubu 
alır aJınaz muletUş E\·atııs'a telefon edip haber verdim. 'I'ıı·e

reye g'ldeceğlnıl s!Syledlm. 
- Fakat ni!,'in buna iliz.um gôrdünU:ı ! Bunu anlıyanu

yorurn. 

Bu itibarla Devletin nUtuıı sa

yırnma ,·erdiği ehemmiyet, nü· 

fus meselewinin ehemmiyetinden 

dofınaktadır. 

BAŞVEKALET 

İstatistik Umum MüdUrlllğU 

Helen mahzun bir tebessümle cevap "·erdi: 
- Ona bUtün yaptıklarınıu haber "ermlye söz vermı,. 

tim. Bana bu c.-lnayetlerde alfıkanız olduğ"unu ve §Üphe al
tında bulundufonuz.u 18Öylemlşlerdl. Vazifem bu işi mey
dana çıkal'Jllaktı. Şimdi herkes anlıyacak ki, iz.in bunlarla 
hiçbir alAkanız: yok. Beni affediniz. John.- Muur ıörUnUz:. 
Haklkatln bir an ev,·eı meydana çıkmasını latlyordum. O· 
nun için kabul ettim, 

John hiddetle Evans'a döndü ve 110rdu: 
- Siz.in Skotland l'ard denilen polta teşkUAtıruzın uıuı

leri böyle midir? 
Evanı omuz .. Ukerek: 
- Siz çok eerarh şeyler yaptınız Trençbam... Her ,eyi 

bizden ıtzledlnb:. Mis Helen l&e bize derhal itimat telkin 
etti. iyi bir genç kız olduğunu bUdlflmlz: için bize yardun 
etmesini rica ettlk. O da kabul etti. Bunda ne fenalık var f 
Her ,eyin dofnıannu söyledi, bize yol gösterdi. Bu sayede 
de bo saniye hayatınız kurtanlmıt bulunuyor. 

John, Helen'e hayretle bakıyordu, mahzun bir u.Je sordu: 
- Benimle de bu kadar açık ve dofru konu,acak munuz, 

Helen! 
Genç kn: gözlerinden akan yqları ıllerek «El·eb dJye 

başını aalladı. 

- O halde bana funu ıöyleytnfz: tık olarak ölcltirUJen a
damı tanıyor muydunuz f 

- El·et, ona aparhmanda tesadüf etmlttim. Ayni katta 
oturuyorduk. Ara &ıra konuşurduk hu kac1ar ... 

- Peki .• O halde pollııe niçin tJt.nrmadıfınıu öyle<tlnlı.! 
- Kendisi hrnden rlra etmı,tı. Klın olctulunu, nerede.n 

celdlğtnl fllln hiç klmeeyc ııöylemcmeml istemişti. o da 
esrar küpü bir adamdı. Afrlkadan gelml~. bnrada c(!reyan 
eden bllyllk bir dalavereyi ortaya çıkarmak fstfyordu. Bu 
işte gOya milyonlar dönUyomıuş. TehllkcJI bir it ol~uğ'unu, 
belki de hayatını bu ı.ı;-orda ,·ereceğini de lll,·e etmi~tl. 

(Arkası var) 

snYASf 
fi CM AL 

Amerikanın 
16,000,000Askeri 

Yazan: M. H. ZAL 
~ ugün harp diyince gözle· 

~ rimizi yakın aahalardıı 
dolaştırmıya sebep yoktur. Bii· 
tün dünya bir tek harp meyda· 
nı haline gelmek istidadındaclı~· 
Bunun için Amerikada olup bı· 
ten şeyler, Avrupanın yakıtı 
yerlerinde olup bitenler kadar 
bize yakındır. 

Amerikada mecburi askerliİ 
-kan.unu tatbikat aahıuıına seç· 
miştir. Ayın on altıncı günü a!· 
kerlik kayıt günü diye seçiltrılf 
ve kanuna göre mecburi aııke~· 
liğe tabi olan on altı milyon kı• 

§İnin kaydı bir gün içinde ya· 
pılmıştır. Bir gün içinde böyle 
bir işi başarmak ne demektir? 
İnsan bunu gözönüne getirince 
Amerikanın yapma ve yaratrt11J 
kabiliyeti hakkında bir fi~ir ••f • 
hibi olur. Bu adamlar bir de ıı 
bir işe girişince her ha.:::.ırlıkları· 
nı ona göre tutuyorlar ve her 
işin azmanını başarıyorlar. 

On altı milyon kişi, bir gün· 
de elbise giyecek, silaha sarıl~· 
cak değildir. Askerin talirt11

• 

terbiyesi, techizi için bir proS 
ram yapılmıştır. Bu progra~9 

göre on altı milyonu yeti~ır· 
ıek işi iki sene içinde tamam· 

!anacaktır. 
Amerikanın sporcu, atılgıtJ\: 

gözü pek, iyi techizatlı ukerı 
ve Amerikan techizat kaynak· 
ları ha11bin Büyük Okyanus ceP' 
he.sinde, Avrupa tarafında d• 
elbette ağır basacaktır. . 

Amerika henüz harbe girrtı1f 
değildir. Fakat Amerikan tu'. 
hunun harp fikrini benimscrne•1 

ve içine batırması için zamanı~ 
ve hadiselerin yardımına jht•· 
yaç vardır. Son mihver teşeb· 
büsü, Amerikalıların göziiry1 

kızdırmış ve işin kestirme :Y~ • 
dan ilcrilemesini temin etmiştıf· 
On ahı milyon Amerikalının a5• 

kerlik etmek üzere kaydolurı· 
ması ve talim görmesi, bu W 
kısa zamanda olgunlaştıracak• 
tır. . 

Harbin cihan ölçüsünde bır 
ockil alması istidadı artık ta.~· 
-~belirmiş bulunuyor~ 

Fıstık Satıf Kooperatlll 
Karulda 

Gaziantep (Vatan) Bi~ 
müddettenberi faaliyete geçrnel1 

beklenilen fıstık tarım aatıı koo· 
peratifi birliği teşekkülünü t~· 
mamlamı~ ve faaliyete geçmiotı.r· 
Kooperatif bu seneki rekoltenın 
satış itleri üzerinde yeni kararlar 
verecek ve bu hafta fıstık fiyat· 
larını tesbit ve ilan edecektir. 

~-----o--~~ 

llUll Mldalaa VeldU 
Ankara1a Gitti 

Birkaç gUndenberi şehrhni%c:l' 
bulunmakıta olan Milli Müdafaıt 
Vekili Saffet Arıkan, dün akşatıl 
ki trenle Ankaraya gitmiştir. 
::;::::::::;:;;....;..;;~.;;_.------...;;..~~ 

Her Gün Bir 
FIKRA 

Hamdolsun 
Yeınedim l 

Eski zamanlarda Adetti: Derd'' 
ler, hocalar bU)iik korıakla.ra gl· 
derler, birkaç gtln misafir kalırlar. 
yerler, içerler ve ellerine beş oıı 
kuruş harçlık vet1rler, memııu· 
nen giderlerdi. 

Bu kabil kim elere e:Duagt\ı> de
nirdi. 

Bu çe.,ıt Bektaşi dervlşlerlndeJI 
biri, büyUk bir zatın konağına mi· 
safir otur. 

Konak sahibi kendisine hüııtll 
muamele ederse de Beyin mal)-etl 
,.e uşaklan biçare den1şl bor gö
rürler. 

Bir 1tün de aktaına kadar det· 
vftte yemek ,·ermezler. 

Bey, akşam nktJ der\•ltl görllr: 
- Bu~n bir ~y yedin mi f 
Diye aorunca. o da: 
- E\·et efendim, sabahleyin ye

dim. 
Der, Bey: 
- Sonra bir şey yemedin nıl ~ 

SabaJıtanberl aç muıın f 
Diye, ııual sormakta de\'anl edlll 

ce arlamcajız. boynunu büker ,·e: 
- Hamdolsun yemedim. 
Deyince, bey bu hamıtUsena)-& 

hayret eder ,.e bliyUk bir merakla: 
- Sabah ne yedin': 
Dl)e eorar o da: 
- ''ekllharcınızdıın bir tokat. 
Diye, cernp 'erir. .. ~. 
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Kulağımıza 

Çarpanlar Tarihin En Büyük Aşk Romanı 
Yazan: N LLA KUK 

Yıldırıma Benzer Bir Nikah Bir Kulağın Kzgmeti 
lrltndad& Dublın şehrinde geçen· 

• • • 
25 Liraya Bir Koca! .• 

_ 10 _ !erde Edeltrude Costentza' adında 28 11.R' ayseride birisi arkadaoı· Biz onun serbestçe mühimmat 
l<tıtb"dd' ya~ında c;ok güzel bir kadın mUddel· 17' nın kulağını kesmiş. Yazan : yaptığı zamanı da gördük. 

lırıc ku ın, Şeyh Babanın ha- girdiği zaman da gozu, pembe umumllıkçe mahkemeye te\·dl edil· ı Olağan şeydir. Buna da şük- • 
dcıin~o keder ediyordu. SUtkar- bürümcük esvaplı kızdan başka mi,tfr. Kadmın kabahati, 1037 ııe- retmeli. Ar.kadaııının rızkını ke- B. r E L EK K . 
'tiç 1~. ağladığını bundan evvel ıbirşey göremiyordu. Anber raca- nesi~de, heledlye memurlarından evli ı;enler, nafakasını kesenler, ecre· ürfaJ 
n1111• g~~.ınemi§ti. Bütün dünya sı Btıgavan Dasın şeref mevkiin· ve bır çocuk babaııı olan Vatson adın· yanını k•aAnler f ·1 • kesen- B' h · k d 1 .... , I" ....,.. ne es nı G k- ır mu arrır ar a ac, mem c-
ba.1 "'.n çıldırırken, Şeyh Ba· de oturmakta olduğunu hiç far- da biri ile evlenmesidir. ' . - Ah ihtiyarlık ahi özü ·or " ..., n b ler. yolunu ke!~nlerın yanında kette bır kısım doktorların kür-
dô!ttn .ır Peri kızı için göz ya~ı ketm~den kendine mahsus san- Son seneler içinde İngiliz sinema· kulağını kcaen yine zemzemle yı· olsun 1 Diye bu muvaffakıyetsiz- taj yaparak nüfusumuzu eksilttik· 
de p ~ınc aklı ermiyordu. Hem dalyeye oturdu. Bütün saray me· cılığının iyı yıldızlarıuıdan bin olnn kanmış sayılır. !iği yaşlılığına ha111letmiş. Sonra }erinden şikayet ediyor. Bu da· 
~ b'.1 olmadığı da meydana çı· murlarının ve kadı!ann meraai1? bu güzel kadın şu müdafaada bulun· Cerçı karşımızdakini iyi dinle- etrafına bakıp kimse olmadığını va geniş ve mütaleaya değer bir 

-

ır Peri kızı.. salonunu doldurdugunu da gözü 1 muştur: d '•' · · if d . . görünce: "" d ıgımızı a e ıçın · .. eydı'r, Zaten bu hareket kanun 
'l•re<ıc"~r e§im, dedi, o kızı her görmedi. Etraftan: cDamada dir· - Sinema san'atkA.rhğı yapmak _ Kulak ke~ildiml Deriz - Ben ııenin gençliğini de bi- ile de yasaktır. 
h..... .tse. bulup sana getirece· lik ve saadet ı. diye bağrıldığını üzere lrlAndaya geldim. İngiliz tabi· ı b I k I k k ·ı k lirim. Bir hırlı nesne değildin yal da go'"zo·· nu"nd• 
""ll H b . . . . . amma unun a u n esı me Ancak §Urayı ~ 
~iıtn İçt ır mhdü§külden yılmıya- du}'du, f~~~t geccnın r~yaıı de· ı iyetını iktisap eylemem icap edıyor- arasınd.ı •büyük fark olduğunu Diye itirafta bulunmuş. tutmak gerektir ki; öyle derin 
llıd,_' ~ c a ediyorum. Benim vam cttıgını, Perl kızıle evlen· du. Bu müşkül bir vaziyet idi. Nlha- d 'nkar yl' . Telgraf haberlerinin mühim te•ı'rler'ı olan ve ı'çtı'mai hadisele-

~uc Vl • d b h ed')d'•• · d Y t ki bl ld ' O d bl a 1 e ıyemeyız. b · 'b b b ld d "' - Ahd~nırs~n ya. .. mesın en a s ı ıı;:ını san ı. t e . ~ '.ma r çare ge ı. a r 1 Kulağı kesilince, yaralı evvela ir §eymı;ı gı i ize i ir iğine rin birer tezahürü olabilen böyle 
dirı ıne ınanırım, Kutbud· Ancak babasının sesini iıtittig· i ngılız ıle muvakkat bir surette ev· h d hk gör~ Fransanın i§aal altında olan _ı_ l 'ki . . k 

• Y 1 k . . • ~eza nneye, sonra a ma eme- • harc.r.ct erin saı crını arama . 

Ö 
zaman yine rüyalarından uyandı enme ıdi. GUnün bırınde ~atsona .. t t . ve olmıyan yerlerinde silah ve onları önlemek için en doğru yol· 

;;-.. Ylc ise ağlamayı bırak. ı ve o saniye Anber racasının kızı· rast geldim. Evlenmeyi teklif ettim., ye K!,"ul rakcada el mış. k cephane yapılm~ı. epicc tiddet-
\ltyh B b . . ı M 1 . d k . . u a enı en §CY te rar ya- dur. 

ıltı. I( a. a kcndını tutamıyor- na nikah cdılmekte olduğunu ese eyı e endıslne açtım. 25 !ıra b' d d · ·1d· M hk • li cezalnr tehdidile yasak edil- b b kt 
trı.dcdcrden kendini yiyor göz- dehşetler irinde anladı verdim. Kabul etti. Nikth merasimin- pıııır ırlşey eı· egı lır. a e miş. fakBrausı mni.ıa'nkaledsebeye~ ·. ir e aşı 

.. , en 1 b k ' d .. • de s d k d' 1 1 bi d h ö me, suç uya azımge en cezayı b .... 
~•rıı . Yaı ar O§anmıs ta e- Yeisin son derecesine varmıı· n onra a en ıs n r a a g r· t •inden başka b. d t k k lak- Bu mü arek memlekette silah Bir gün bekta•iyi su kenarın· 
kard ~IYordu. Kutbüddin, süt· tı Son bir mcded umar gibi ba- 1 medlm.> Mahkeme Vataon'u da din· 1 n}kalan davac ır be ~. d u - yapılma.sı memnu olmadığı za- ,.. ~ini k d ' · !emiştir a ının u yuz en n.. J.J • .._.J .. k I daki çamuru sıkıp sıkıp bebekler 
~ ldc .. e~ 1 ~nnesının ~a~ı- basının yüzüne baktı. Mesut bir 1 . ' , kadar zarar gördüğünü tayin için man ne. yapı -uıgını goTUU · şe yaparak yere dizerken gormüş-
bır tc ta .~urukledı. Şeyh Salımm tebessüm, sakin ve açık bir ba- Netıcede Vatson bir Bl, kadın ıse mütehassıs heyete havaici key- yarar bı~ey yapa.bilselerdi, Al- ler: 
r*ı\ c ~c uzerinde tek başına du· kış ... Demek babası hakikati bil- esbabı milcblrc d~layıslle bir hafta fiyet ediyor ve maznun vekilinin: 1 man ordusu önünde bu derece - Dede sultani Ne o? Çamur-
ttbi b-ı. Şeyh Baba için ~ir liman miyordu. Demek ki geceyi Mer• hapse mahkQm edılmlşlerdir. Ayrıca - Efendim! İnsan ah at et- çabuk boyun eğmezlerdi. Bütün 
4r1 

11 Yerdi. Süt annesinin kol- yemüzzamanla geçirdiği için Sa· nlkAh da feshedilmiştir. ek için bir göz" .. k" r b' ı_ _ I cihan Alman istilasına karşı ko· la oynuyorsun? 
lltaaınd d . " k. b m unu or, ır ~u 1 b'l k • k F Cevap vermiş: 

llrdtı. a a~a .. su unet u· lime Sultan kendisini görmek ve Kazadan Sonra lağım sağır etmediler, derler. İşte ya ı ece ye_gane uvvd ra~s~ 1 
tl'lldii· Onun gogsunden meme herşeyi anlatmak imkanını bula- müekkilim arkar\aşına bu 'yiliği ordusu oldugunu sanırdı. Hadı- - Adam yapıyorum eren er 

1 

~t d~Iı. e~erken o se~i v: şef- mamıştı. Şeyh Babanın sevdiği Gençleşen Adam yapıvermiştir. ilk fırsatta b~r de !Bt bwu mü~~lead~ ne kadar alda- - Aman dede günaha giri· 
4-tırtar u .g?zlere baktıgını adeta kızın, anası ve babasile beraber gözünü çıkarmak fırsatını kaçır- nıldıgını gosterdı: ~u ga.~let Al· yorsun! 1:?v.he eti w• R kını 
Ş"'·h g1bı. ol.urdu. .. - esrarlı bir şekilde ortadan kay- Meğer gençle.menin çareai varmış mıyacaktır. Derse de aldıran ol- manyanın kuvvetını az gormekte. - N~ tovbe ed~egım ?. ı~ . e 

-3 S ı k -1 ta bilmiyormuşuz; bunu bize bir va· F d k l d kt nra benımkı ıl 't\od' ıı. ımın ızı. sut og unu bolduğunu Akber Şah ba§ka ne- .ş· 0 · "k' f b d değil ransız or usunu•· uvvet ı verme ı en so 
ı, okşadı: reden haber alacaktı? Şeyh Ba- ka öğretti: ml:kz. ·ıımt ık.1 ı dtarısl ub' akvalyı sanın.akta idi 1 onunki arasında ne fark var ki) 

t - K k wl d d' w İngilterede Edlmbourg şehrinde bir a 0 a 1 e a ıp e en ere ır u a· · d' D · 
ııcr 'ıkı· ?r nı.a. o.s. u.m .•. e ı, eger ha yalnız gözlerine inanmak iıte.· gw ın kıymeti ne oldugwunu öğ- Şimdi silah yapılması mene ı· .e.m __ ış. . . . 

nıı: b b dd b bıçkıhanede amelelik yapan bir ada· l k b k k B b f 1 l "ıi'orıan .ın ı!ınızı cı ~n. s~- medi. cBabam acaba herşeyi ı· mm bir kaza netlccsınde sağ elinin renmek için mütehaşsıs heyetin len bu mem e ette u yasa. . o~- .. .~tu~. u gın t rnese e erın 
ribirhı· ız hıç bır kuvvet sızı bı· Jiyor mu?> sualini kalbine de kararına intizar ediy madan evvel ne yapılabıldı kı. koku, yuzde seksen rızık mesele-
th ~ ııden ayıramaz. Evvel Al· sordu. Kalbi de: cHayır. bilme- ~~~::~:~ş~ı kesilir. Bu adam 56 ya· iste hiç alakam ol:~dığı halde şimdi onun imaline set çekiliyor. siqe dayanır. 
thc ~an~ ~a. g.:safe~e de ga· sine imkan olamaz.> c:!iye cevap Kazadan sonrıı. amele gilnden gil· hab~ri alınca endişeye düotüm. 
~ tir ereınız. lum bıle aranı- verdi. Şahın parlak kara gözle· ne lhtlyarlamıya ba.ıılnr ve yol yilrU· Deveyi angaryeye almışlar. . - n:~z:. .. .. .. rind~ o kadar saf bir mana var- yemez bir hale gelir. Uısteıik saçla· Tilki kaçmıya ba§lamıo. 
llJrıe ~ru mu soyluyorsun. aut- dı kı... rı dökülUr. Bir ay sonra adam yet- - Yahu sana ne? Develer 
d ....:_ ~n;;~ttmiein_?. O k 'd Bütün vükela, bütün büyük miş yaşındaki bir ihtiyarın halini a· düşünün 1 diyenlere: 
trı ıcvi e cmıngüıı:n·.. b~ı .c.ıd- adamlar, Hindistanın müetakil ıır. Doktorlar tetkiklerde bulunmıya -Ben deve olmadığımı an· 

0ııu Yorsan nun ırın e hükumetlerinin bütün 11efirleri b&IJlarlar. latıncıya kadar post elden gider 
ı.-,r:'but .. laka bulursun. · J d ld d demı'•. ""t Udd' .. k t merasım sa onunu o uruyor u. Aradan çok geçmez. Adamda tuhaf ,. 
......, l< ın soze . arı§ ı: v On yedi yaşında bir delikanlı ve garip haller gliı111Ur. günden güne Onun gibi gerçi Kayseride ke-

lhdctr ~ı ben arayıp bulacagım, böyle bir mth'liue aciz kalmıya gençle~iye, mükemmel yUrUmlye, ısilmiş kulaktan bana ne? ilk ba-
- Ôj . mahkumdu, iptida.dan mağluptu. çalışmıya, başlar. Saçları kuvvetle- kışta bu doğru söz. 
Şc h Ye LSe herşey. yolunda~ır. lçinden birteyler kabardı. Göz- nir. Neşesiz amele dünyanın en neşe- Lakin mütehassıs heyet bu pa· 

k;in ! I Babaya da ~ırkaç dakıka !eri döndü. Hayır, hayır, Anher il ıtdamı oltır. halıhkla. bir kulağa yirmi. otuz 
1•tıııı~y e gibi geldi. Fakat sütni· racasının kızını alamıyacağını iı Doktorlar şaşa kalırlar. elli, yüz lira gibi bir hovardalık· 
'llııc.~ . Yanından ayrılıp saraya, işten geçmeden söylemeli idi. İşin garip bir tarafı daha var. Sa· ta ödenebilecek fiyat biçti mi bu 
'lc,c/~ın, takım takım üvey an· Racaya baktı. Ona ko§acak, her katlandıktan sonra hayat sigortası parayı cebine koyan kulak biç-
~İd.ı ın_ın .Yanına döndüğü zaman •eyı' so"y]iyecekti. Bu sırada Ak· ona tazın · t · 'k<>•J mı'ye çıkar. r 'lctı v ı.ed . . ld ' P " ına vermıye ,,..., ar. Fakat 
ı l~ c ~ erı gen ge ı. e- her Şahın gök gürlemesine ben· gençleşmlye ~ladıktan sonra taz- Bana hıncı varsa benimkini, 
llıan ne yQpmııılardı.? Kızın :ziyen sesi ytlkseldi. Nikah resmi- minatı keser . ..Bu ihtllAfı rııahkeme size hıncı varsa !İzlnkini budıır ve 
l b evladı olduğunu anlamak- ne başlanmb.sını emrediyordu. ht!A halle çalışmaktadır. mahkemeye düıomeden: 
p Ctab .. " d hal# 1 d k )' ,.. • er1 kıtı ~r. o~un .. go.~~~ e a a Şeyh Babanın hazıra ığı e ıme- _ Al biraderi Hükmün para· 
tı l~ı ıdı, çunku. b~tun tanıdı- ler boğazında dondu, kaldı. RAŞtT RIZA TiYATRO U na geçer. lşte ku ağının bedeli 

{) ardan başka K:lı. İmam. Bismillahirrahmanirra· HALiDE PtŞKlN BF;RABER diyip yüzlük kağıdı, kesik kulağı 
Q"incr?al babasını bulacak, ken- him diyerek nikah duasına baş- 19 B. te~n Ctfmıırtest gUnU akşamı tutan elin kar§ılığına sunar. 
lı, F' c ihanet edildiğini anlatacak- Jamıştı. Arns.vutköy TUNCA Sinemasında Almazsan ne olacak? Kulak 
~ld ı.kat babası nereye gitmişti? Şeyh Baba. kendini sevdiğin· «Yataklı Vagonlar Kontrolörü» bedavaya gider. Alsan bir yüzlük 
~er llııağa,tarına sordu. Anneııi den başka bir kıza bağlıyan ke- Vodvil (3) perde kağıt bir kulak yerini doldurmaz 
ıı:; .. ~Crnüızamanın dairesine ait· - d w •• l İşte bunun irin endişe içindeyim. "''"l • Hmeleri duy ugu zaman goz ,e· .,. 
ktrıd· ~e ertesi sabahtan evvel rinden yaılar boıandı. Başı dön- HALKEvtNDE TERCti'!WE • 
dı&ın181ni görmiye imkan olma· dü. Fakat kimse bunu farketme· DERSLERİ , 

Sab tıczaketJe anlattılar. dı. Nikah merasimine, zavallı Beyoftu Halke\.1nden: Evimizde f raosada SılAh 
l~ın<{ ah trampete scslerile ya· Şeyh Babaya hiçbir şey sorma- TUrkçe • Fransızca tercüme usulil y 1 k 
llıt ~ii a~ fırladı. Demek ki ııaray- dan devam edildi. dersi bu sene muharrir b:zet Melih apl IDIJ8Ca. 
Ôtrh ruk bir kabul resmi vardı. (Arkuı var) Devrim tarafından verilecektir. Ka- Nasreddin Hoca bir gün eşeğe 
~ın' r~mi kıyafetini giyip ha- _ yıt bqlamı,tır. Arzu edenlerin acele binmek için ~öyle bir ııalmış, fa· 
\'t~1;~r.Yanına gitmesini haber V E F AT müracaat eylemelerini rica ederiz. 1 kat binememiş. Ve: 

il. 1~h Baba sarayın büyük me· Merhum Doktor Feyzi Paşıı.nın kı· 

BARI MEKTUBU 

Hasan Çavuş 
Var mı, Yok mu? 

Vaktile Bayramlc;ln Gedik köyün· 
den Babacan Hasan Çavuşun tmzası
le bir mektup almış ve bunun llze· 
rine bir makale yazmıştık. Gelen 
mektupta umumi şekilde köy nıual· 
limlerı hakkında bir, iki şlkCı.yet \'ar· 
ctı . O civarın köy muallimlerinden 
ikisi bunu Uzerlerine alarak Hasan 
Ça\"UŞ hakkında bize mektuplar gön
dermiştir. 

Yalnız Gedık koyU bğretmeni B. 
Selman Bulgam: cBlzim köyde bu 
adda adam yoktur> diyor. 

Ayni civarda Çavuşlu koy{ı og-ret· 
meni B. Faruk BingUn: cB5yle bir 
adam vardır. Fakat iyi adam değil· 
dlr, Azna,-urla çalışmıştır.> Diyor. 

Hasan Çavuş adında biri var mı, 
yok mu? Bu iki mektuptan anla· 
madık. Her iki öğretmen, mektup· 
takl sözlerin kendi mekteplerine ta· 
aUQku olamıyacağını uzun uzadıya 
izah ediyorlar. Bu hassasiyete te~ek
kUr ederiz. Fakat B. Selman, cKöy-
1\lyU köyUnde görün.> diye bize ı;e· 

len mektupta yapılan tavsiyeye iti· 
raz ediyor ki, bunun m!nasmı anla
madık. Gazetecilerin köylilyU köyün· 
de görmesi elbette faydalı bir şeydir. 

Yazan: JJt/HRI BELLi 

Cehennemin kapısı ve seyahatin Sırat köprüsü 

IASKERlllB IŞLBBll 
Yüksek Ehliyetliler 

Çağrılıyor 
Kadıköy Askerlik Şubelılnden: 1/ 

II. teşrin/940 da yedek subay oku
luna sevkedllecek olan, yUksek ehli· 
yetnamelllerln. muamelelerini yaptır· 
mak üzere 25/ 10/940 cuma ve en 
geç 31/ 10 /940 perşembe günli şubeye 

müracaaUarı, aksi halde haklarında 
kanunt takibat yapılacağı tebliğat 

yerine geçmek üzere ıl!n olunur. 

* 1-"atfh Aı-kerllk l)ube!llndf',n: 
l - Bu yıl ytıkaek mekteplerden 

mezun olup 940 askerlik mccllıılnde 
yoklamasını yaptırmış yüksek ehil· 
yetnamelllerln 1 2ci teşrin 9-tO da Ye
dek Subay okuluyla GUlhanc tatbıkat 
mektebine sevkedllmek üzere şimdi
den şubeye müracaatla yoklamalan-
nı yaptırmaları iltn olunur. 

* l'erll Emlnonü Askerlik Şubesin· 

dıın: 

1 - 316 ılt 386 doğwnlu yilluıek 

ehliyetnameli kısa hizmetliler sevk 
edileceklerinden toplanma gUnU olan 
31/l.T~rtn/940 perşembe günii ısaat 
9 dn nUfus cüzdan \ ' C askeri vesı· 

kalarlle birlikte şubede bulunmaları. 
2 - Askerliğini tam hizmetli ola· 

rak yapmış olan ve bakayada kalmış 
327,328 ve 329 doğumlu erattan bilA· 
hare lise ve daha yüksek mektep me
zunu olanlar da ayni günde sevk edi
leceklerdir. 

Gelmlyenler hakkında askerlik ka
nununun 89. maddesi tatbik edilecek
tir. 

* Beyoğlu yabancı Askerlik ~ubcsin· 
den: 

ı - Beşiktaş ve Beyoğlu kazaları 
dahilinde bulunan yabancılardan 336 

tiırıd salonuna girdiği zaman gö- zı ve sabık İstanbul Jandarma ku· 
tcc::c en uyku akıyordu. Bütün mandam merhum miralay Haydar 
de11 Yatakta kendi kendini yer- Beyin zevcesi Bayan Melek kısa bir 
dıtı 111hrc atmıştı. Arada hazan zaman tçlnde müptelA. olduğu hasta· 
~ı~11 gıbj oluyor, o zaman Peri I Jıktan kuı·tulamıyarak çarşamba gü· 
l'ordın hayali gözü önüne geli· nU gecesi gözlerini hayata yummuş· 
1dı k~· Bu hayal o kadar canlı tur. Cenazesi 19/l. Teşrln/940 cu· 
Cckr 

1 
elini uzatsa adeta tutabile-

1 
martcsi günü saat 11 de Sıraservi· 

bo11~kprnitle yerinden fırlayınca ı 1erdeki Alman hastahanesinden kal· 
deki k a karoıla~ıyordu. Hayalin· dmlarak Beşiktaş · Ha}'rettln iske· 
t~rık .. •tın Üstünde, ilk gördüğü lesi tariki ile üskUdara nakil oluna· 
~ilrd u Pernbe bürümcük esvap cak ve Yenicamlde namazı kılmarak 

_ 35 - lırken yolculardan b!ri: Portııaltte bin bir gUçlUkle karşı· lılann 2~/EylQJ/940 da sona eren 
Adisababaya giden tacirler Adende 1 - Bak ne kadar kurak yer ... Hiç j ı~ştık. Krrtasiyeclllkten doğma gUç- son yoklamaları sırasında mUracaal 

ş:· lı Karacaahmetteki aılc kabristanına 
~aba, merasim salonuna_ d:_ınedileccktlr. 

• ŞtftiR TİYATROSU TEMSİLLERİ 

indiler. Adende bir rivayet dol~ıyor- yeşllllk yok. Diyerek kıyıyı gösteri· lukler... etmlyen yüksek chliyetnamclilt-.rin 
du. yor. Sıcak gllneşin altında Uç giln blr 1/ 2cl teşrin / 940 da sevkten geri 

:_ SUve kanalı kapanmış! İngiliz bayraklı bir binanın etra· hUkQmct kapısından diğerine baş kalmamak için derhal şubemize mU· 
Vapuru:kttıbine sordum: fındaklnden başka bir yerde yeşfillk \'Urduk durduk. Bu haller hele Afdal racruıt etmeleri. 

d i8 ne yapaca""'z' A göremedim. Ne bir ağaç, ne bir c;I· Veli Efendinin çok canmı sıkıyor idi. 2 - Yine bu bölgede oturan 
- Kapan ı e c• · • d b fhU t tı d ı 
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/CflllllK 
Yeni Bir 

Ticaret Yolu 
Yazan: B. FELEK 

A rkadn larımdan birisi an
~ lattı. Bizdeki ticaret ve 
icat fikrine hayran oldum. Dos· 
tum dedi ki: 

«- Dikkat etmiyor musu· 
nuzl İstanbulda bu sıra topal, 
koleuz, çolak, kör, bacaksız. 
yerde sürünen, çarpık, alil bir 
takım dilenciler peyda oldu. 
Merak ettim. Gerçi milyona 
yakla§an bir şehirde sakatı da 
olur, ıağtamı da. Lakin evveli 
bu kadar sakat yoktu. Bunlar 
nereden çıktı di}re soruşturdum. 

Bana anlattıklarına göre, ls
tanbuldan bir takım açık göz
ler Anadoludaki sakat ve alil 
adamları toplayıP.. bilha&sa üç 
aylar gibi müslütnanlnnn mer
hamet ve şefkat hisleri daha 
fazla geli§tiği zamanlarda Is· 
tanbula getiriyorlar ve kendi 
hesaplarına çalıştırıyorlhrmış. 

Bu ha-beri aldıktan sonra. 
böyle sakat ve alil dilencilere 
dikkat ettim. Arkalarında beş 
on adım uzaktan kendilerini ta
kip eden bir kontrol memuru 
var. Sakat, aldığı parayı hep 
ona devrediyor. 

Bunlann içinde sadaka mad
rabazlarınn yüzde otuzdan elli
ye kadar hisse verenler olduğu 
da söyleniyor. Ne dersin bu 
işe?> 

Bana sorarsanız, ramazan mü
nasebetile bir takım fukaranın 
sadaka topladıklarını görüyor· 
dum amma arkadaşın bu söyle
diği noktaya dikkat etmemiş· 
tim. Eğer bu hadise • yani di· 
lenci müteanhitliği - gerçek ise 
senaryosu yapılacak bir buluş· 
tur. 

Gerçi ayıptır, çirkindir, mü· 
nasebetsizdir amma, akıllıca bir 
şeydir. Değil mi yal Anadolu
da iııe yaramıyan sakat ve ma
lul bir takım adamlar surunu
yor. Bunları lstanbula getirip 
hem onlara hem kendilerine na
faka tedarik etmek hiç fena de· 
ğil. Yalnız bunun bir mahzuru 
var. Böylelikle İstanbulun ha· 
rici manzarasında bir sakat ka
labalığı göze çarpacak ve kim· 
seye bunlnrın yabancı olduğu 
anlatılamıyac.aktır. 

Vaktile birisi Kayseriye git· 
miş. Sokakta dolaşırken bir kü
çük çocuğa raslamış ve latife 
olarak çocuğa demi§ ki: 

- Oğlum 1 Sizin Kayseride 
ne kadar çok eşek var~ 

Çocuk hemen cevap vermiş: 
- Vardır emice amma ço· 

ğu dı.oarıdan gelir. 
Sorsalar, biz de: 

- Bu sakatlar dışandan gc· 
liri Deriz amma sormazlar ve 
bunları lstanbula mal ederler. 

Hatırıma birşey geldi. 
Biz ne yapsak bu dilenmenin 

ve sadaka vermenin önüne ge· 
çcmiyoruz. Şu dilencileri ruhsat 
tezkeresinr. bağlasak da ruhsa· 
tiye rC!mini Darülacezeye irad 
kaydetsek nasıl olur? Amma 
dilenci diyince bu sakat dilen
cilerden, yaka ı kürklü, eli 
eldivenli yüksek fukaraya ka· 
dar heJ>8i dahil 1 

Sanırım bu acizlerin evine 
bu suretle hayli varidat temin 
etmiş oluruz. Hele bu vergiyi 
niebi yaparsak. 

BULMACA 

~sız l'lyat.rosunda 

1
/D

1 
l'epebaşı Tiyatrosunda 

"OMEDI KISMI · ~/ '1 DRAM KISMI 
Bu AKŞAM ~ Jıru BU AKŞAM 

de demir atı harbin bitmesini mı menlik... Arap yanma asının cenup Sevimli Tatar şivesllc: ancı ya era n an ş mdiye 
den . p ucunda, çıplak dağların eteğinde ku· - Benden evvel buradan &""en ar- dar yoklamalarını yaptırmamı.ş o· t 
bekllyeceğız? 1 ,..... ~,. ı n1 d 3899 k 

1 
U rulmuş bu şehrin var 10 .na sebep, kadaşlanm, <Orası yolculuğun Sırat a arın a anunu mucibince 

\• Saat 20,30 da 
1 

'· [ ~ saat 20,30 da 
'-~ UŞAGI Jil li~ OTELLO 

Bu Hafta SUMER Sinemasında 
C ~AR l ES BOY ER V9 1 REN N E D U N NE 

~~·(f Y ·ıfK'· 'A"Ş"K 
ltr I flıln en bUyUk FRANSIZC1'- 'ÖZLV aıı:k filmini g6rUnUz. Suare

l:lt\ YerJerın evvelden aldırılması rica olunur. 
~ Bugün saat l \'e 2,30 da tenzi!Atlı matineler. 

- Hayır, Süveyf kapanmış se • askerf ehemmiyetidir. Kızıldenlz Sin· ceza görmemeleri için bu ay içinde 
mitbumu yoluyla tnglltereye gıde- , köprili!Udilr> demişlerdi. Hakları var 

'rmedlkçe biz gapuru gibi bir ~~... imiş. Cehennem bundan k6tU ola- behemehal şubeye milracaat ederek 
rtz. Japonya harbe gı Burası için cenup Çin denizinden maz. yoklamalarını yaptırmaları iltn olu· 
seyrUsefere devam ederiz. de kat •·at daha sıcaktır. Deml•ler Ak 1 nur. b " ., şnm arı yorgun argın iskeleye 

KAtibin bu sözleri üzerine en ba· idi. Zaten BabUimendep boğazına ----------....----
yağı sevindim. Demek Afrikanın gemiciler <Cehennemin kapısı> der- yakın bir yerde olan otelimizin bal· IJJ 
cenubunu da görmek kısmet olacak ler. konuma sandalyeler! atar oturur, so· w 
idi K hrl acaba nasıl yerdir?> kağı seyreder idik. t • . 1 1 

· < ap şe . Halbuki Kızıl denizdeki b .... '"1"1Uk ı akl k diye eskidenberl merak ederdım. -. ,, .... , skcle şehirden demir parm ı • 
k 1 k yolculuğumuz gayet serin geçU. Poy· !arla ayrılmış idi. Bir yerden öbUrU· 

Yolculardan birçoğu ' ana ı apar· raz kuvveUe esiyordu. Biz de şimale ne yalnız, önünde uzun kırmızı fesli, B11glaJEA Program 
lar ise, ne halt ecıeı:z ?> Diye flkAyet doğru yol alıyordult. Kamıı.roUardan ltıclvert elbiseli, polislerin beklediği 
ederken ben hodbınceaine içimden biri: 
ctnpallah kapanır!> dıyordum. 

Fakat umduğum olmadı. Adende 
bir gün kaldıktan sonra Kızıldenlze 
doğru yollanıyoruz. LfmQnd0 n ayrı· 

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

- Siz talili yolcularsmız. Diyor. 
Ben kaç kere bu denizden gec;Um. 
Böyle serin gUzel havaya rtısUama· 
dım. 

kapılardan geçllebillrdi. Her geçenin 
de kaçakçılık yapmasın diye UstU ba
şı aranırdı. 

8 Program, 8,03 PlA.klarla haCif 
müzik, 8,15 Ajans haberleri, 8,30 Ha
fi! müzik devamr (Pi.), 9 Ev kadını· 
Yemek listesi. 

1 P"E:')k 2 TÜRK~ı=·~~:...LÜ FiLM 

ı .. t'öSTr L A T A v v A R E c İ B~:.::."" 
2-L EKE L ı• K AD 1 N Tiirk,esözlüve 
~ Arapça prkılı drıım 

Şekil bakımından ısalyangoza ben
zlyen Kızıl denizin sol boynuzuna 
saptığımızda ufukta Turisına gözUk
tU. Birkaç saat sonra kruıahn cenup 
a~'Zında SUveyş limanına vardık. 

Kanalı geçerken bende en çok alO.
ka uyandıran cihet, geçen bUyük 
harpte Türkler Ue çarpışırken bu
ralarda ölen İngiliz askerleri için 
dikilen Abide oldu. 

Portsaltte Haruna Maru vapurun
daki yolculuğumuz sona erdi. Yol ar
kadaşlarım Afdal Veli Efendi de eşi 
ile burada Jnlyorlar idi. 

Polisler aramakla kalmıyor, kapı
dan geçmek istiyen dllenci kılıklı ba
lıkçılardan hatıralar da alıyorlardı. 

SepcUerden en iri balıklan seçip ku· 
Jubeye atıyorlardı. Zavallı balıkçı da 
ses çıkarmadan o gUnkU ıı.hntertnln 

meyvıuımı bu tufeylllere kaptırıyor· 
du. Elinde dört portakal, altı yaşla
rında bir çocuk ta kaı.ııdan geçerken 
lQtufkA.r polislerden biri çocuğun 

yUJtUnU yarıya indirdi. Buna benzer 
bir çok manzaralara burada şahit 

olduk. A!dal Veli efendi: 

13,30 Program, 13,33 Muhtelif şar
kılar (Pl.), 13.50 Ajans haberleri, 
14,05 Muhtelif şarkılar devamı (Pl.), 

14,20 Riya.seti Cilmhur bandosu, 15 
Ankara sonbahar at yarışları tahmin 
lerf, 15,10 Film şarkıları. 

18 Program, 18,03 Radyo caz or
kestrası. 18,40 Şarkılar, 19 Konuşma. 
19,15 Halk oyun havaları, 19,30 A· 
jans haberleri, 19,45 Fasıl lı!yetl, 

20,15 Radyo gazetesi, 20,45 Muhtelif 
prkılar, 21,15 Konuşma, 21,30 Rad· 
yo salon ork~trası, 22,80 Ajans ha· 

tıııtar: Saat 12 dt- J.l·:KEI.1 KADIN; 2 de 7.0Rl.A TAl'YARECl, 4 de LEKELİ KADIN, 6 da ZORLA TAY 
YAREOl, 7,45 de LEKF:Lt KADIN,9.45 de ZORLA TAYYABECI 

- Burası rüşvet yatağıdır. Dıyor

du. Böyle yer görmedim .. 
(Arkuı var) 

• berlerı, 22,5C J:crıebi dillerle nonuşma 
(Yalnız ktSa dalga postasile), 22,50 
Ca•ba-ıt (Pl~. 23..:~o Kap"Ullf. ... 

Soldan Sata ,.e Yukandan Aşafıya: 
1 - Son H!Uer Mussolini mQJA

katının mahalli - Sevinç 2 - Bir iç
ki • Başına H konunca gUzelllk ifa· 
de eder 3 - Dost blr devlet • Pifinan 
4 - BUyilk anne • Esmekte olan 5 -
Yama - Düşmana yakalanan asker. 
Emmekten emir 6 - GUzel San'atla
rın ~ladıgı devir ismi - Bir nota 
7 - Bir Fransız şairi 8 - Mektepte 
okunan - Siyah 9 - Ayı evi · Açık 
surette gözUken 10 - KötUlUk ya· 
pan ağız için söylenir • İstirham 
11 - Birbirine benziyen • DUkkAn. 
DtlNKt' Hl'Ll\IACANJN HALLI 

8oldan Sata ,.e Yukandan Aşafıya: 
1 - Çanakkale 2 - Ay - Alışık 

3 - Peynir 4 - Alem; EIO.; En:; -
Ev; El 6 - Kanaviçe; Af;, 7 - Alll; 
Çileli S - Lira; Elcle 9 - Eş; Elem 
10 - ElA!em ıı - Kan; Si; .tz. 
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Milli fabrikalarımızın'. Tram~ay 
istihsaıatı arttlrllıyor işlerini~!;~"~~~ 

Nazilli Fabrikası 20 Milyon 
Metre Basma Çıkaracak 

Birkaç gündenberi sehrimiz· 
de bulunan Sümer Bank umum 
müdürü Bürhan Zihni diin akşam 
Ankaraya gitmi~tir. Umum l\1ü
diır memleket dahilinde yaptığı 
se) ahat esnasında yaptığı tetkik
ler t-trafında bir muhan irimize 
~u beyanatta bulunmll'~tur: 

c- Fabrikalarımızın kapasi· 
te'erini artırmıya çalışıyoruz. Bu 
arada Nazilli fabrikası eski ran· 
dımanını ı.içte bir nisbetinde art· 
tırarak 20 milyon metre basll}a 
çıkarabilecektir. 

Toptan satış meselesile de ala· 
kadar olmaktayız. Fabrikaları
mızın istihsal maddelerini arada 
hiçbir mutav ssıta muhtaç ol· 
maksızın satacak ve fiyatları as· 
gari hadde indireceğiz. Mühim 
>t"..hirlerde satış teşkilatımızın şu· 

beleri olacak ve İstanbulda tesis 
c deceğimiz teşkilat merkeze bağ
lı bulunacaktır. Bu teşkilat evvel-

cc tesis olunan Yerli i\1allar pa· 
r.arlarile alakadar değildir. 

Yerli l\lallar puarı olarak 
Ctimhuriyet bayramındii Diyar
bakır, amsun, l rabzon ve Erz.u· 
rum gibi dört merkezde, dört 
yeni pazar ar.acağız 

Köylüden. fabrikalarımızın ih
tiyacı o hın mııddeıerı ara) a mu
tavns::nt s<>kma.dan. doğrudan 
doğruya alıyoruz:. Bu suretle ma· 
liyet fi) atını mümki.ın mertebe 
azaltmıya çalı ıyoruz. 

)plık tevzıatını da kendimiz 
idare edeccğız. Kdrabük faaiiye
tini gi.inden güne arttırmaktadır. 
Bırçok sanayi müesseselerimizin 
ihtiyaçlarını tatminden başka ha· 
rice de ihracat yapmayı diışünÜ· 
yoruz. :'\itekim bundan bir müd· 
det evvel Romanyaya 19 2 bin 
liralık pik demir ihraç ettik. Çe
lik imalatında mühim bır mevki 
tutan pikten başka, çelik dahi ih· 
raç edebiliriz.> 

Bütün Yurrtta Yarın 
Sayım Yapılacak 

<Ra.ı:• blrln<•ide) 1 mi nufus ı;a~ 11111 ~a111ıııc.aktır. ::-<ayın 

ıl beyan eyfemiştır. Verılen direktıf- halkın -.aiıda )Uıh hu uı.lara dik· 
lrr arasında sayım işinin saat on iki· kat etmelerini ehemmi.n~tle rka ede· 

e k11dar behemehal bitirilmesine ça- rlm. 
lı ılması dil vardır. ı - 19 tik teşrin 940 ('Unıartc"'i gil 

Yeni bır kanıra gôre sayım işini nü saat 2:1 e kadar blittin dükkanlar 
ı:-Uçlcşth mek ıstlyenlcr cezalandırıla· açık bulunacafından pazar ır:üniin.

rıı.klardır. Hasta olmadıkları halde alt lhtl) ac;lann rumarte&I gıinii teda-
ookağa çıkmı;ı.a \'esile arıyanlarm ha
rcketlerıne m!nı olunacaktn-. 

Hastalık \'eya sair sıhhi bir maze
ret dolayısıle Doktor veya ebeye ıh· 
tıyacı olanlar evleri civarındaki inzi
bat memurlarına. müracaat ede~k-

rik olunması liz.ımdır. 

2 - 20 tik teşrin 940 paz.ar günü 
1>aat 5 ten 1>onra M>kaia çıkılma51 

yasaktır. Herkrs bu l'ia&ften M>nra 
lkamet«lhında sayım memuruna ln
tlı.ar ederek memurlann ı;orll(•akları 

lerdır. Bu habere muttali olan her ııuaJlere doj'ru 'e çabuk ce\'ap "·erme 
memur derhal en yakın karakolda leri icap flder. 
bulunacak hekım veya ebeye malfı· s - Doktor, ebe ve Uiç Jlbl lhtl· 
mat verecek, bunlar hastanın evine 
ı:'Önderıle<"ektlr. Hastahanf'ye nakille· 
rl icap edenleri taşımak ıçin de her 
karakolda kUı miktarda nakıl \'ası· 
tası bulunacaktır. Bır muzıplık yap
mak kastılc vaktınden evvel sayımın 
bıttığıni telefonla a!Akadar makamla 
ra bıldlrmelerl melhuz kımselere kar· 
iSi da tedbir alınmıştır. Sayımın bitti
~! hır parota Uc alakadarlara hıldıri· 
Jc-cektlr. Parolaya aykırı lhbıırlııra 

kıymet verllmıye«k \e muhbır ccza
landırılacııktır. 

İlltanbul Valıliğınden halkımıza a
~tıdakl teblığ neşrolunmuştur: 

20 tıktqrin 1940 pazar sUnü umu-

ANAVATAN 
Donanması 

Kumandanı Değişti 
Brest' de Neticesiz 

Bir Karşılaşma Oldu 

~-açlar ı;aymı glinu kaııılarınızın Ö· 

nunden reçecek zahıta memurlarına 
haber ,·erlldlll takdirde temin oluna
cafından hu ıoebeple dahi ı;okaiıı ı;ı

kılması ~ıu.aktır. 

4 - SaJımın bittiği tolı atılmakla 

ilan edllecetlııden top atılıncıya kB· 
dar M>kata tıkanlardan 26 liraya ka
dar para Ce7.8AI ahnm .. ı ,.e,..mlye

t•eklerin hapsıdllme!I kanun iktiıa

l'iından olnıal<la kanunun bu hlillmü
nün tatbikine me)dan \tırllmemeei ,.e 
çocuk1arın ı.okafa çıkmalarından \e
lllrrlnln a.\ nl liuretlc meı.'ul tutuıa

«'-&klarının hatırda tutulma8ı llum
dır.ıt 

LONORAYA 
Hücumlar 

Devam Ediyor 
Dört Alman 

Tayyaresi Düşürüldü 
Londra, 18 (A.A.) - Ami· Londra, 18 (A.A.) - Hava ve da· 

rallık dairesinin bildirdiğine gÖ· hlll emniyet nezaretlerinin tebhğı: 
re, iki birincikinun tarihinden Dtin gece düşman İngılterenın cc
ıtibaren Amiral Sir Henry Har- nubu şıırktsi tu:crıne mtiteaddıt hU· 
vood Amirallık komiserliğine ve cumlar yapmıştır. Bu hilcumlarm baş 
deniz kurmay rl"İI muavinliğine lıcaları çok yüksekten uçan avcı tay· 
tayın edilmiıtir. Ayni tarihten yareler! tarafından ı~ra edılmiştir. 
ıtibaren Amiral Johne Tovey de 1 BUyUk a\'CI kuvvetlerımız her fırsat· 
anavatan donanması başkuman· ta dü~manla temasa geçerek teşek· 
danlıiına getirilecektir. küllerlnı dağıtmıştır. Pek az dilşman 
Breıt açıklannda netic:eaiz bir tayyeresı Londra mıntakasına gır-

deniz harbi mıye muvaffak olabilmiştir. Şlmdıye 
Londra, 18 (A.A.) _ Ami· kadar gelen raporlar atılan bomba 

rallık dairesile hava nezaretinin mıktarının da az olduğ'unu goster • 
müşterek tebliii: mektedır .. Zayiat ve haaaratın ağır 

Dün sabah sahil müdafaa ser· olmıyacağt tahmin ediliyor. 
vıaimize mensup bir tayyare, Al· Dığc-r düsm11ıı tayyareleri Kent 
man destroyerlerinden mürek· Kontluğunun sahil şehlrlerile tngılte
kep bir düşman filotillası gör- tenin cenubunda bazı mıntakalar U
müıtür. Dört gemiden mürek· zerine bombalar atmıştır. Bombala • 
kep olan düşman filotillası Bresf ı ın lesin hafif olmuştur. Dlln üç dUş 
açıklarında batıya doğru ilerile· man tayyaresı imha edilmiş ve tayya 
mekte idi. Görme şartları zayıf• relcrlnılzden biri de donmemiştlr. 
lı. Civarda bulunan hafif fngiliz DUn gece dlSrdUncll bir Alman bom 
kuvvetlen, dı..iımanı bularak har· hardıman tRyyareslnın düştirUlmilş 
her mecbur bırakmak için, bütün olduğu şımdı tahakkuk etmi•tir. 
süratlerile ilerilediler. Öğleden Son akınlar pek az oldu 
ıonra ıörme artları diızelmiş ve Londra, 1 < A A. ' Hava ve em-
saat 16 dan biraz sonra kruva• niyet nezaretlerinin teblıği: 
zörlerimizden biri düşmanı Bugün İngiltere üzerine pek az 
Landaend'in yüz mil kadar batı miktarda münferit düşman tayyare· 
.::enubunda uzak :mesafeden ya· leri tarafından akınlar yapılmıştır. 
kalamıştır. Bunun ı..izerıne destro- 1skoçyanın doğu·cenubunda bir yere 
yerler ıüratle çekilmişlerdir. Ge- sabahleyin ve lnglltererıin doğu-ce· 
milerimiz düşman filotillaaını ta- tıubunda birkaç yere de ötleden scın
kıbe koyulmuşsa da hava gitik- 1 ra bombalar bırakılmıştır. H&TC.f'8hl· 
çe karardığından düşman Breste • re Kontluğunda bır şehirde birkaç ev 
kaçmıya muvaffak olmuıtur. hasara uğramış \'C' t.ıı·kııç kişi olmü., 

ve yaralanmıştır. 
Alman tebliği 

Başka yerlerde hasar \'e insanca 
Bertin 18 (A.A.) - Alman ba.yku- zayiat pek azdır. 

'Jlandanlıfıııın teblltı: 

dum. Neticede anladım ki 30-35 
sene evvelki ehrin vaziyetine gö
re yapılan bu ırıehekcden bugünkü 
ırıartlar içinde bundan fazla isti
fadeye imkan yoktur. 

lstanbul şebekesinde bütün 
tramvayların bir gıinde katettiğ; 
mesafe 40.000 Km. ye yakındır. 
Yanı hattı üstüvanın çevresi. 

Eskiden hatlarda 185 araba 
çalışırken bugün 156 araba ça

lışıyor. Yolcu miktarı da bunun 
aksine olarak 1 70 binden 260 
biı:ıe çıkmıştır . . 

Hatlara fazla araba koymıya 
imkan yok. Şehir dahilinde 3 
bo) un noktasını teşkil eden. Bah· 
çekapı, Salkımsöğüt ve Voyvo· 
da bu miktardan daha fazla ara
banın seyrüseferine mani. .• 

Taksimden 2 7 saniyede bir, 
bir tramvay arabası geçer. Yol· 
da ketedeceği mesafenin dakika
ları muayyendir. Köprüyü üç 
dak;kada geçmek mecburiyetin
dedir. 

Şebekenin uçları biribirlerile 
bağlı değildir. Mesela Maçkadl! 
bozulan bir araba Beşiktaş yoli
le depoya gönderilemez. 

Malzemenin aşınma meselesi 
ciddi bir mesele halini almakla 
beraber bunun da telafisi için ça
lı ılmaktadır. 

Şirket zamanından kalan stok, 
daha müzakereler devam eder· 
ken azalmıya baı;ılamış. Hükıi
metimize mal olduktan sonra ka· 
nun ve idari bazı usuller hakkın
daki tereddütler, malzeme teda· 
rikini gl"ciktirmiş. Belediyeye geç. 
tikten sonra da malzeme verebi
lecek memleketlerle ticari anlaş· 
maların olmaması bu İ§i güçle~
tirmi~tir. 

Kara.bük, malzmne ihtiyacını 
karıılıyabilmok için çalı,makta· 
dır. Otomobil için lastik ne kadar 
ehemiyetli ise tramvay için de o 
kadar ehemmiyeti olan bandajı 
imal etmektedir. 

Bir rayın ömrü düz yolda 20 
ııene olduğu halde fazla kavHıli 
yerlerde bu müddet birkaç aya 
düşmekte ve sık sık rayların de
ğiştirilmesini icap ettirmektedir. 
Bu değiştirme meselesi tramvay 
yollarının asfalt yapılmaııına ma
ni oluyor. Bazı hatların kaldırı
lacağı rivayeti tamamen uılsız-
dır. Faruk fenik 

Askeri Vaziyet 
(Batı 1 incide) 

mlkya..", tanare ı>iiratı \P. ta~~a
renln harokAı tiahuı oldu. Bu tıu· 
retle tay~ are ÜMÜ talt'pleri uya 
Amerika Ue tnstıtere aruında ol
dul'u gibi tayyare mlP.rlnln kira
ya \erilmesi usulleri ortaya çıktı. 

lta.l)ı&nm Yunanlıitan ıizeriM 
~aptıiı taz.viklerin 11ebeplerini bu 
e&a&lar dahilinde mütalAa edt'r
~k Yunanistan Hı adaları \.e bil
hıu;ııa Girit ada!il ıtarki Akdeniz· 
deki deniz kontrolünıı ele ıeçir· 
mek iı.tıyeıı ttal~ a için ~ok cazip 
bir durumdadırlar. Çünkii buırlin
kü deniz muharebeleri eN<I za
manlarda oldutu a-lbl deniz Utıtü 
muharehP.lerl h.aHnde kalmamış 

bilakis denizaltı 'e hala muha
rebelerlle karıtmıı~ bulunmakta
dır. Artık deniz muhare~I de· 
nlnce yalnız harp gemileri aru.ın
dakl muharebe anla411mıyarak 

•·ranım:Jarın. AP.ro-NaYal tiblrile 
ifsdP. f'ttlkll'ri df'nlr 'P. hava muhs
relH'lerl hlr arada ha.fıra l(Plmı>k· 
tcdir. BilhlM'!i& Slril~ a lltı Blngs
ıi aruındaki dP.nlz yolunun l'Ju'!m· 
mt~·etı için Vunanlt1tanın garp l>B· 

hlllf"rlle Girit ada ı üzerinde hu
lundurulacak ha\'a üsleri tok mü· 
hlm hlzmetle-r ifa fldebUlr. 
MANŞ cıı;PHESINDE: 18 bi· 

rlnciteıprin 94() gilndüz Alman hü
cumu, e\"\ tılkl &'ÜnlP.rdP.kl tertip ,.e 
tabiye ile Londra <'enubu ~kilil
ne te\clh ~ilnth:tlr. 

J7/18 gtıee hücumu niı.beten za. 
~ıf olmut: ha,alarm fenalrfı ha· 
sebile bu gf)('fl tngllh;Jflr hiçbir 
hli<'um yapmamışlar fakat 17 ak
şamı l\fanlf sahillerinde ltıtlla iı~le· 
rlne yspılan hlicumJar 18 J>abalu 
şafakla beraber bir dP.fa daha tek· 
rar edllmlttlr. 

AYRIKA CEPJn;St~'lJE: 17/18 
gece81 Uı: defa takendertyeye , e 
bu nM'lyanda bu <'h'ardald bir tay
yare nM'lydanına 'e Eldı\ba ile El 
Merııa-Matruh arasındaki tasmı 

kuV\·etlerlne İtalyan tayyare hO
rumlarr Habeşlıotanda İtalyanla

rın Aden'e u: fnlflllzlerln NegP.n· 
nu'ya hücumları ka~ dolunmu,tur. 

Alınan torpltolarının Briııtol kana· ı derek dU.man1n bir harp semlş1ne 

ıı aı,ıklarına llerleıııesl üzerine, tor- torpU ı.abet ettlnni,lerdlr. Dütrnan 
pitola.ı rdakntlnde bulunan lnırllb., bunun üzerine a&eıfl ke&ml,tlr. Dtit

kru, aıörlerlıııJt: ıı mürekkep filo Ue 1 manı takip lçia tayyareler rönderU
bir dt'ııt& harbi olmuıttur. Torpltoları- mltttlr. Alman torpltoları ösledne dön 
an ade~e üatlln dllJID&lla laücum e- miil}ler41r. 1 

r·lAK !;ARKTA: 17 81rlnel· 
teıtrin 940 Çin saatlle g"ece yarı
ııından aonra Blrman.ra yolu a~rl
mı!J, petrol dolu kam;rnnlar Çin 
hududunu geçmı,ıerdlr. Ayni za. 
manda Flllpln adalarımla Maııll-
1• limanına • ~ tanare yiıklıi. bir 
Anıerlkan ır;emlıılnln gelcllklnl \e 
~lanlllada bulunan 20 tayyare,\ ı 
de alarak Çine ~önderllmek üze
re Ranglln'a hareket edecett bll
dlrllnıektedlr. Bu tıur1tle nıihHır 

paktının en büyük zararı ıJapou
lara dokUUDU§ demektir. 

Şimdi Yunan 
Kapılarını 

Yokluyorlar 
(Başı birincide) 

zaf gösterilsin, Almanlar başa 
binmenin ve kaleyi zahmet8İzce 
içeriden zaptetmcnin yolunu ne 
kadar iyi bildiklerini her tarafta 
gÖ$lermişlerdir. 

Gerek Londradan gelen haber
ler ve gerek Atina ajansının tek· 
zibi, Metaksas hükumetinin böy· 
le oyunların mana8ını pek iyi 
kavradığını ve istiklal namına so· 
nuna kadar mukavemet kararın· 
da olduğunu gösteriyor. 

Hepimizin karşısında aynı dert 
var: Zelzele gibi, veba gibi bir 
tehlike ki en küçük bir fırsat bu· 
!ursa zayıf vücutlara derhal ya· 
pışıp varlıklarını sömürüyor. Bu 
suretle vücuda girebilen hastalı
ğın sonu, millet sıfatile muhak
kak bir ölümdür. Bu nevi hasta
lık ve ölümün yegane devası da 
şudur: Korkuların en son mer
halesi olan ölüm korkusuna kar
şı iptidadan zafer kazanmak, hiç 
bir şeyden yılmaz bir hale gel
mek, tecavüze uğraymca sonra
dan şerefsizce, zilletler içinde 
ölecek yerde icabında iptidadan 
ı:creAe ölmeyi tercih etmek ... 

Eğer iş ölümlerden ölüm be
ğenmiye hlmışsa şerefli ölümü 
tercih etmiyecek yoktur. 

Bugün tehdit altında bulunan
ların veya yarın sırası gelebile
ceklerin biricik kurtulu§ yolu. 
mukavemet kararını ayrı ayrı ol· 
sun vermektir. Ayni dakikada 
ayrı ayrı verilen böyle bir karar, 
ameli bakımdan el birliğile va· 
rılmış bir karar tesirini gösterir. 

cHer koyun kendi bacağından 
asılır> diye düşünen ve gaflet 
içinde sıra bekliyen zavallılar, 
birer !birer çengele asılmışlardır. 
Tehdide maruz olanlar iptidadan 
elbirliği yapmak cesaretini göa
terselerdi bu harp hiQbir zaman 
ba~lamazdı. 

Ahmet Emin YALMAN 

Harbi Kim 
Kazanacak? 

Bulgaristan Seyyah 
istilasına Uğradı 

(Başı birincide) 
itimada deier raporlar, Al

manların Bulgaristanın ıimali 
garbi mıntakasında bir dinleme 
postası kurduklarını göstermek
tedir. Bu postanın, Romanya pet· 
rol lcuyulAnna teveccüh edecek 
bombardıman tayyarelerinin ge· 
çifinden 'haberdar olmak üzere 
kurulmuı olması muhtemeldir. 
Bafl<a haberler de Tuna yolu ile 
Bulgarist.anla Romanyaya Alman 
denizaltıları ıönderildiğini bildir
mektedir. 

Bulgar ziraat nazırı Bagtiya
nofun Almanyayı ziyareti nazan 
dikkati celbetmelctedir. Viyana
dan bildirildiğine göre, Bulgar 
nazırına refakat eden ibirçok 
kimseler arasında sivil giymiş za· 
bitler de vardır. Bagrıyanofa ya· 
pılan merasim, umumiyetle ziraat 
nazırlarına yapılan mutad mera
simden çok ehemmiyetli olmu§· 
tur. Alman matbuatı, Bulgaris
tanın kornşulan ile münasebetle
rini hallettikten sonra Avrupa· 
nın yeniden teşkilatlandırılma· 
sında mühim bir rol oynmıya 
namzet bir memleketten bahse• 
der gibi bir lisan kullanmaktadır. 

Balkanlar mıntakasında mih
ver planları tebellür ediyor de
mektir: 

ı - Viyanadan alınan haberlere 
gore Alman matbuatı İspanyanın har 
be girmesi imkAnından bahSotmemek 
için emir almıştır. 

2 - lŞmalf ltalya'dan alman iti
mada değer raporlar, İlalyadan ce
nuba gıtmck Uzcre Alınan kıtalariy
le dolu trenlerin geçtiğine işaret el· 
mektedir. Bu kıtaıarın, Trablusgar· 
ba gönderilerek Mısıra karşı yapıla
cak bir taarnızda kullanılacağı veya 
Tunus ve Cezaylrden geçirilerek mih
verin Amerlkaya karşı müdafaası I· 
çln hayatı addedilen Atlas sahillnde
kı lıslere sevkedilcceğl söylenmekte
dir. 

8 - Şarki Polonya istikametinde 
Alman kuvvetıerıntn mUhlnı hareket
ler yaptığı haber vcrllmektedil'. 

Ayni Viyana menbalarından alı· 

nan haberler Seriinin, Moskovayı, 

A \TUpada mihverin ön safta bir rol 
oynadığını tanıdığı ve Sovyetlerin 
mıhvcrin hayat sahasınş karşı hiçbir 
muhalefot gostermlycceği hakkında 

bir beyanatta bulunmrya ıcbar ct
mlye teşebbUs ettiği göstermektedir.' 

(Başı birincide) Yugoslavyanın vazlyctı şUphesız 

maada intıhabatın arifeai olan 4 müşküldür. Yugosla\'yanın doııtane 
ık1ncit inde de beyaz sarayda mUnasebat idame ettiA'I yegane kom
bir nutuk verecektir. şusu Yunanı tandır. Yugoslavya bu-

A rik ord L- lan 0 ı duUarında her ne kadar Alman nU· me a UIU IWIZU' ıy r 
. mayişlc.rı olmamışsa da slyaııt tazyik 1 

Washıngton, 18 (A.A.) - ı şiddetle tatbik edılmektedlr. 
Harıbiye nazırı B. Stimson, Silah 1 . 
1 ~ I I d 30 .L· k' 1 İtalyanlar Yunanıstana taarruz et· a tına çagın an ar an vın ı- . 
·ı ·k 'Ik k f'l · A 'k tiklerı takdırde Yugoslavyanın vazl· 

şı ı ı a ı enın merı an or• 
d 18 'k' .t . d . 1 yeti çok nazik olacak ve muhakkak usuna ı ıncı eşnn e gırece• . . 
v • • b . . B .hl .3 surette Tür kıyanın alacağı vaziyete 
~ını eyan etmıştır,. u. t~r~ e tabi olacaktır. 
mart arasında 60 hın kııtının da- , 
ha silah altına davet edileceğini Mıhver ortağı Romanya.ya el atbk 
de ilave eylemiftir. tan sonra.. Ltalya, aynı 0~11nu Yuna-

N ·· 1 · . .. l b'f . nistana oynamıya tcşebhUs etmekte· 
azır soz erını §OY e 1 ırmlfj· dır. ltalyan matbuatının ne.şriyab, 

tır: 

4'Bun.d~n sonra da Birle~ 
Amerikanın nelere kar~ı koymak 
mecburiyetinde kalacağını ve si· 
lah altına çağırma işinin nası) bir 
süratle devam edeceğini hadise
ler gösterecektir.» 

Kral Boris Alman Maarif 
Nazırım Kabul Etti 

Sofya, 18 (A.A.) - Kral 
Borİ8, dün akşam. Altmın maarif 
nazırı Dr. Rust'u kabul ederek 
kendisiyle uzun müddet görüş· 
müştür. 

Bulgar başvekili B. Fılof da 
Dr. Rust ve maiyeti ~erefine dün 
ak§Bm bir ziyafet vermiştir. Zi
yafette Bulgar hariciye, harbiye, 
maliye ve ticaret nazırları, me
busan meclis reiai, Sofya beledi
ye reisi, genel kurmay baıkanı, 
Üniversite rektörü, Alman ve 
İtalyan elçileri ve Alman ataıe· 
mititerleri hazır bulunmuılardır. 

Ziyafetten sonra B. Filof ve 
B. Rust hararetli nutuklar taati 
etmişlerdir ve bir kabul resmi 
yapılmııtır. 

Epir ve Yunanlstanın şimali garbisi 
ahalısinın hepsinin Arnavut ırkından 
geldiği suretinde inkişaf etmıştir. 

'J'ürkle.r hiçbir eğilme alAmeti gös
termemektedirler. Fakat bazı ihtl· 
mailer için Sovyetlerln 'ıulyetinden 
emin olmak lstemektfldirler. Türkler 
Suriye \'BZiyetınl büyük bir allka 
ile takip etmektedirler. Çünkü Türk, 
lnglliı; ''" Arap menfaatleri burada 
birleşmektedir. 

Edirne Asli) e Hukuk Hlklmllğln· 
den: 

Edırnede onuncu kor haııtanesınde 
katip Yahya üresuı, Edirne Molla 
Fahrettın mahallesinde Horozlu ba
yırda Baltacı Mehmet Uydur hane
sinde olh Hasan kızı Cevriye aleyhi· 
ne açtığı terk sebebine müstenit bo
şanma davasında mUddaaleyhin ika
metgahının meçhuliyeti anlaşılarak 

ilAnen tebliğat icrasına ve duruşma
nın 31/10/ 940 tarihine mUsadi! per
'embe gUnü saat 9 a talikıne karar 
verilmiş olduğundan mUddealeyhin 
mf'.zkQr günde ve saatte bizzat mah
kemeye gelmesi veya bir vekil gön
dermesi aksi takdirde muamele! ka
nunlyenln ifa kılınacağı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere illn olunur. 

Fiyat Murakabe Komisyonundan : 
27 Numanılı ılln - 21/10/940 tarıhinden itibaren Trakya malı ve 

Trakya n~vinden bll'incl kalite yağlı beyaz peynirlerin Azami toptan sa
tış fiyatı 40, lzaml perakende fiyatı 50 kuru~r. lklncl nevi beyaz pey
nir toptan Azami 87.~. ı>erakende 47,5 kuruştur. Birinci nevi ya.gh kqar 
peynir toptan 67.5 perakende 90, ikinci nevi kaşar peynıri toptan 60, 
perakende 80. üçUncU nevi 'Kars ve mümasili kuru kaşar peyniri toptan 
45. perakende 60 kuruştur. (10068) 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli f1628l lira (50) kuruş olan yırmı' ıki kelem 

muhtelıf ıliç (8/11 / 19401 cuma gilııU saat (10,80) on buçukta Haydar
paşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usullle 
t;alın alınacaktır. 

Bu işe gırnıek isteyenlerin (122) lira rıo kuruşluk muvakkat te
minat ve kanıınun tayın ettiği vesa.lkle birlikte ek!iltme gUnU saatıne 
kadar komısyona mUracaaUan lAzımdır. 

Bu işe ait şartnamc!cr komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(10042) 

mEvvn ölü 
İNKIBAZI defeder. 
IST AHSIZLIK 
HlZIMSIZLIK,ŞİŞKlNLIK, 
BULANTI ve GAZ'e Karşı 

Faydası Vardır. 
Her yemekten sonra bir tatlı 
katı.it yanm bardak au içinde 
köpürterek alınabilir. Hasan ismi-

ne ve markasına dikkat 

Şişesi 30, iki Misli 50, 
Dört Misli 80 Kuruş 

HER ECZANEDE BULUNUR 

Kuru ciltler için yallı ve yailı ciltler için yajaas 

huauai tüp ve vazolar vudu-. 

Devlet Denizyolları ilanları 
Genel Sayım Günü Münasebetile 

Genel Sayım g1lnü olan Biripcite;ınn Pazar gQnU '9h1r içi va _ • ..;; 
rıle posta vapurlarının hareketleri aşağıda yazılı olduğu şekilde yar ı 

caktır: 

1 - Şehir içi vapurları aayımın hitamında köprll, Kadıköy, BO 
da ve PP.ndlk iskelelerinden tarife saatine raatlıyacak seferden iU 
servise h~ıyacaklardır. 

Yalova postası 1stanbuldan sayımın hitamını mUtealtlp 
programına ilAveten gidilJ ve dönUşte Kınalı ve Burgaza da uğny 

2 - (Aksu) vapuru İzmir surat postuına saat ıı yerine 16 da ~ 
kacaktır. ıJI 

'Sot: Sayımın hitamı saat 13 den sonraya kaldJtı takdirde gea 
at 24. de kalkacaktır. 

• 3 - (Erzurum) vapuru Karadeniz postasına aaat 16 ywrine 1' ~ 
kalkacaktır. 

4 - (Tayyar) vapuru İmroz postaama saat 9 ;yerine 18 dıe....., 
caktır. 

5 - Mudanya hattında saat 8,15 poatası yapılnuyacak ya1nJS 

(Marakaz) vapuru kalkacaktır. 
ı•" 

6 - İzmit postasının gidiş seferi yapılmı~tır. (10071) 

lstanbul Belediyesi İlinlan j. 
Tabmbı Bed. hk Tem. 

732,00 54,90 Hastanelerle sıhhi mUeaaesatm yıllık lhtiJ8CI 
alınacak 12,200 kilo mangal kömUr11. "11 

689,70 51,73 Umumi bahçeler için alınacak 40 kalem ~ 
levazım. • 

1080,00 81,00 Beyoğlu mıntakasındakı cadde, sokak ve tre~ 
larda kullanılmak üzere alınacak 30,000 adet "" 
rostman. 

750,00 56,25 DarUllceze mUesseaeelnln yıllık ihtiyacı ıçln aıtil' 
cak 3,000 kilo Zeytinyafı. 

1920,00 H4,00 Eyüp ve Rami yollannda kullanılmak tbıere -""' 
cak moloz ta.şı ve kum. 

Tahmin bedelleri ile ılk teminat miktarları yukarıda yudı ifler'~ 
rı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler zabıt ve mu~ 
mUdUrlUğü kaleminde görUlecekUr. İhale 5/11/940 8alJ gUnU aaat ı• ..! 
Daimi EncUmende yapılacaktır. Taliplerin ilk temmat makbuS ~ 
mektuplan ve 940 yılma aıt Tıcaret Odası vıeıılkalarile ihale ıono .. 
ayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (10061) 

Sahibi ve Nefrlyat MUdUrU: Alamet Emin YALM.UI 
Baıııldıtı Yer: VATAN MATBAAal 


