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İşine Başlanacak 

1 Macaristandan 
Demir temin edildi 

Türk Milleti Ba§ka Milletleri Tüketecek Ve Öldüre
cek Şekilde· Engellere Rağmen Hayret Verici Bir 
Zindelik Gösteriyor. Sayımın Neticeleri Tarzında 
Müsbet Malumata Dayanır Bir l~timai Siyasete Sa
hip Olursa Yaratacağı Mucizelerde Hudut Yoktur. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
~ ki gun evvel bir İsviçre gaze- tecrübe iyi kurulmakla beraber 

lesınin bize dair bir yazısını mekani:mna tam ve mükemmel 
~cr:Uınc ettik. Jurnal dö Jenev. değildı. 
lagı Yukarı şunu diyordu: cBu 1935 de daha itınalı bir şckiJ-
~rın ta ih d a ibelcr var. de sayıldık. Ni.ıfusumu.zun 16 
B1 1.ınlardarı ın eb .. g Ü~ •• de· dün I milyon 158,018 olduğu anlaşıldı. k n en uy gu • B .. b ' . . ki 
•lllll'ı Abdülhamidin istibdadı H ugdun .. lızıb~ıne k ay.aca ~,r. 
lında inli) en Türk milletinin . em e oy c ı~ me anızma ı e 

b!Jtı.in A k t da 1789 kı bunun hazırlıgını, kuruluşunu. 
ı:- vrupn ı asın . l . . h ı k · d ı 
rarı11ız "ht·ı· 1· · .L .. rrı"yet ve de· ış eyışını er nıem e et ıçın ı ea 

1'tl ı ı d ının nu dd d b T . 
dokraııı prensiplerini müdafaa a 

5
e e 1 ırız. . .. k 

e ~n Yegane millet olma~ndır.> ayımızı-ı artış seynnı. gorıne. 
ltirk ·ıı t" · senelere I ve mukayese etmek: bızı maddı 

._ d mı e ının son . d J'k . 'd d b k d 
ıı.a ar d' d lh tta kendi zın e ı ıstı a ımız a ımın an 
\ unya an, a 1 d l h. d kt' 
rı'tıbdinden gizli kalan meziyetle- f kın a~~ı~a ızm~t : ece ır. 

ır tek cümle içinde bundan b~. at ulgun yapı acab 11 " sayımk, 
~el ifade bulamazdı. Karan· ızım ya nız sayımızı e ı etme -
lıklar içind b" t k k barbar· le kalmıyacaktır. Yaş, cıns. be· 
1 ia gı'd 0

b . ır. 1 e 
1~1

1 'd barış karlık ve evlilik, şehir ve köyde 
en ır n cm ıç n e k . .. 

ve ınsanı k 1 · . ..ksuler oturma • ış ve guç. sakat olup 
de tut .. -

1
b. meşl a ~ın)ı yu. "lyo~ olmamak gıbi bakımlardan orta· 

1 ... , ır e , yuz erce mı .. l 1• k k k · 
~l n için bir ümid yıldızı •. • Türk yba loy e ma um.alt oy~cab.tlı_r kı 
··11 letini b""t'" tt'W. anza· un arı ıyıce ış cmeyı ı ırse 
t n u un a.rze ıgı m ··..L I b' · • 
il ışte b d musoet ve can ı ır ıc;tımaı sıya- 1 

u ur. · h k k b ı· 

Milli 

... - .. , .... 

• 

Ankarada İngilizlerle Yeni Bir Ticaret 
Anlaşmasının Esasları Tesbit Ediliyo:r 

Bundan bir müddet evvel piyasa- Romanyadnn memlcketımize O fı-
nın demir ihtiyacını temin maksadl· çı ve dıımacana ccznvı tıbbıye '<' kım 
le orta Avrupa memlekctlerhdcn ye,1 mevat ile 200 balva k dnr p • 
demir mUbayaasına giden. demir ve muklu menımcat gC'lmıştır 
madeni eşya birliğinden Nacinın ri· Bunlar meyanında lltopon boyala 
yaseti altındaki heyet dün saoah benzol, aspestos kfığıdı \C asit klorıı:t 
memleketimize dönmüştilr. rık. perklordan ve daha bırçok pty'l 

Haber aldığınuza gore evvela Bul· ı anm ıhtlyııcını karşılıya~nk maddt 
garlsUında. demir tedariki hu'iıısun· Jcr \"ardır. 

da gırtşllen teşebbüsler orad 1lu va· lngilizlerle ticaret müzakeresi 
zlyrUn de bizden başka olmayışı vll· Ankara, 19 CTell'fonla) T ı 

zündM. dığer orta A\Ttıpa mcmle- .)edekt lngillz tıL·aret nıünıessıll ~ ı 
lteUerilc temas mecbur lycti ~ ııl ol· alakadar makamlarımız ara ı ı ı ' . 
muş ve heyetimiz pıyas9. ın ıhti.a- nı bir tıcaret anlaşmasının r:-a an 
cını mümkün mertebe karşılıynbilc· nı tesbit dmek üzere müzakercl ı 

cek demiri ancak Macaristandan tc· b~landığını e\•velce bildlmııştık. 
rnln edebılmlştir. Pek yakında imzalanacak olan t 

4 haftaya kadar Budapeşteden 1 • anlaşma mucibine<' İngilizler men 1 
tanbul piyasn!lına arzedllec~~ olan ketlmızden 600 bın st.erlınghk p 
demir, fnbrıkalarımızın ihtiyaçtan· para ıle gıda maddelen alacaklard 
nı knrşılıyablkcelc oldukça mllhlm Memlt'ketimıze lngllterr milst<>m' 
bir mıktardadır. keleruıden ı;etırtllecek mnllann bf' 

Romanyadan gelen tıbbi delleri İngilızlerin, aldıkları mali r 
maddeler i!;ln vermi~ oldukları lngıhz lirslı>rı· 

Son zamanlarda, Romanya ılc o- nı iade etmek suret.le ödenecektır 
lan tlcart mUnasebatmıra me\'cut Bu muazznm muahedename ile tn 
şartların zorluğuna rağmen günden giltere ile hUkQmctımiz arasında e' • 
gUne lnktşaf etmekte ve aramızdaki velce imza edilmiş olan U ret mua
maı mübadelesi yalnız petrol. benztn, lhedcsındeki 1ngllız milstcmlekekl1n· 
mUştakkntına inhisar etmcmektedır. den yüzde 25 mUbayaa edebilmemiz 

Nitekim birkaç gUn zarfında 1 kaydı 

!·· setın are et no taSJnı yapa ı ı· ı 
h Urklüğün ortaya koyduğu riz. 
:anz.indeliğin, bu . kudr:tI~. r~h.~n Nüfus sayımına hükirmetimi- Bugün bütün yurtda görülecek bir manzara: Boı sokaklar ve sa yım 
1t. usını ıhele bır duşununuz. zin de, halkımızın da gösterdiği 

nizamını koruyan bir er 

~rıınızda öyle bir millet vnr ki umumi alakanın ve bu maksatla Bu~Un saat tam yedl~e top atı~ak 1 duğu veya temsıı ettiği aılcnln bU· 
il Ycd"ın · dan on sekizinci ·· 1 f d kA 1 kl k suretile verilecek bir ışaretl müten· tUn fertlerini tescil ettınneııl milli a-. cı asır goze a ınan e a ar ı arın ço 

~•ırı son k da go"z göre ka· d · b' • • d B 1• kip alılkadar memurlar tarafından vazife icabıdır. r una a r erın ır manMı var ır. u a a· j . 
a ccluılcte, taassuba, anaroiye ka; halimizi müsbet surette bil· sayım ışı~c başlanacaktır. Yllksek Saymı saat yedide b~lıyacak ve 

lllahki't- ccl'l · d adım k d ) kt .. .. k k kudretlmıze kaynak olan milli varlı- on ikiye kadar tamamlanmıya çalı-
t.ı -.. ı mış, a ım me , ay ın ı a yurume , anun· 
Çl.Jl"l.-1... •· "'kl · h gün 1 db" I . . . h k'k• ğımızı ifade edecek rakamların doğ- şılacaktır. t ·-u o.ua suru cnmış, er arımızı ve te ır erımızı a ı ı tel 
0ı:ıraJtlanndan ıbi parça kesil b"I . d tın k iht" ru olarak t~bltl için bütün vatandaş Şehrin muh if semtlerinde sayı-

ırı· r • ı gıye aya a ıyacının can· 1 ü ,,._ t b\tirili ta 1 d lh ü 
~tir Bu '11 t "dnd 0 doku l L· 'f d "d' l ann hu çok mühim işte h kwuc e mm p marn an 16 • sayım b 

~ı.ı · mı e ı.,. e n • ı uır ı a esı ır. b"ld"rilln · kad 
1 ~cu asırda canlanma emelleri Usul ve örenek hurafeleri yardımda bulıınmalan, her vatanda· TOSUna ı ı cıye ar sayım me 
1.>clı-. · · fak . , ..ı k' . . g . şm memurları fazla işgal etmlyerek murlan vazifelerini bırakmıyacaklar-

· ·111§tır, ·at• ıçermc ı taruı· ıçınde zaman ve kuvveti ısraf . 
l\ıp v f h. 1 . d d-· d"t· k "- .1 b k d d ı~~ uılPrlnı kolaylaştırma81, mensup ol- dır. Halkımız da sayımM bltUJtlni 
1'tl e rnen aat sa ıp en ıı Uf- e ı ır en 'Dl c u ıı ar zm e u. 

b ~larla clele vererek bunları ve kudret gösterebılen Türk mil
lii0irnanın yolunu bulmuştur. Üs- Jetinin, kendi hakkında tam müs
li ne Üstelik Abdülhamidin otuz bet malumata ve bunlardan do· Almanlar Tunaya 

Köprü Kuruyorlar 
ç senelik istibdadı, memleketi ğan devamlı planlara temel at• 

~1.ıha.Jckak bir inkıraza doğru sü· mış bir gidiş içinde yaratabilece· 
rliJtlcnıiştir. Bütün bunlara ve ği mucizelere hudut bilmiyorum. 
trıc§l'\ıtiyetin ayırıcı ve dar gÖ· Bugünkü nüfus sayımının 
fı.ı,_ıu tecrübelerine, yarım tedbir· ehemmiyeti. bÖyıe müsbet bir yo- R 

0 
m a n y a d a 

0jrıne göğüs vermiye medbur lun bir kilometre taşı olrnasında-
l'tl 11.n rnillet, birbirı ardı sıra Ye- dır. Petrol İstihsalatı 
A. en, Arnavutluk. Suriye, Şarki ============= 
ı:a"adolu isyanlarını, Trablus· M.,,,.. ş f s • • • Azaldı 
arı~· Balkan, Cihan harplerini, 1 1 e e ro 1ev1n1 Sof ya, 19 CA..A.) _ Romanya De· 
ıtı~~ckenin işkenct!lerini geçir· d • mir Muhafızlarının nAş1ri olan Po-

B ~oref lendı• r 1 nınca Vreml gazctcsı Romanyadaki 
, unların hepsine dayandıktan yu I Yer.köyü BulgarisUının Ruscuk şeh-
1~{1~8 ayakta dura:bilecek, istik.- Ankara, 19 (A.A.) _ Reisi· rlne bağlamak ve masrafı Almanya. 
ren· arbini yapacak, bugünkü şc- cümhur İsmet İnönü Sergı evınde Bul~tan -ı.·e Romanya Uırafından ' 
b- 1 rncvkie yükselecek ikinci açılmış olan ve y ozgat lisesi ta- t~mın edilmek Uzere Tuna Uzerlnde i 

11 lrıillcti görmek isterim. !ebelerinin eserlerinden mürek· bır köprü inşa edllcccğını haber ver-ı 
kep resim sergisıni bugün ziyaret mektedir. 

bi Bu beka kudreti, bu zindelik etmişlerdir. Bükreş. 19 (A.A.) - Almanlar ilk ti:· sayı işi değildir. Türk mille· Milli Şef sergide teşhir edil· iş olarak gayretlerini pek ziyade il 
lıi '!• daima zorluklarla dolu, mekte olan eserleri alaka ile tet· tıyaçları olan petrol ve yağ istlhsa 
İçjrı derce senelik tarihi varlığı kik ederek taleıbelerimizin başarı. !ini temin için Romanyanın lşletm 
~c ntl e. biriktirdiği hususi mezi· ]arından dolayı lise resim öğret- \'e istismarına tcksıt etri'ıektcctırıcı 
t erın mnhsulu""du"'r. D"' k d . k.cl" . I Nakliyat zorluğu sebeblle, Romanyn oı.ı I une a ar menıne ta ır ve mcmnunıyet e· Uh 11 gU d 2 l4 rıA.arın farkında olamadık, hat· ı rini beyan etmişlt!rdir. nın petrol ius Tsa bn e OO vago 

vru A 'k . · · 1 na düşmUşt r. una u sene de g1. 
;ı: panın, merı anın ıçımı· ta 
e aald d w .. 1.. .. 1.. b . ·' çen seneki gibi mamen donduğt l l ır ıgı tur u tur u eşıncı A k "v • t . 
o larl b b b' d _ı_ 1 s erı azıye ....... tnkdirde istıhsal daha da az olacaktı 

tik. a cra er ız e tc.~rar et· ' 
~e ·. <Biz adam olmalıyız. Biz - Besarabya Almanları 
() r;YU:. Onlar bizden üstündür. Yazıı.n: Emekli Albay naklediliyor 
,~ kıı körü körüne taklid eder· Mecit $AKMAR Galatz, 19 (A.A.) - D. N. B. 

Urtuluruz. > ilk teşrin tarihine kadar takrıber 
1-{,._. el d v h l Ronuınyıı.rn d:ıhn 150 tayyare n-aarabuadnn Al d -.ın er içinde yiız ügü a - 100 bin Alman ~ ., 

l'tle ıengınlığinı gôremıyen, anla· gele«cğl ve bu suretle ta3)-nre manyaya gönderilmiştir. Blnaena 
"o·~y~ körler, gafillerdik. Bugün nıt.ı\'C'Udu (800) e baliğ olaca •ıha· le'!jh. Almanya~a iade cdllı:cek Alman 
"' ~l.ı • ) • berlerden ıınlaşılnıaldaclır. ö d-'lmtş ve b ı 
aı .... rnuz açıldı. Zinde iğımizın ların ekserisi g n c•' un il· 
.,1,. Almanlar umuml)etlt• hlrfnl"I- d Al yadal k ı k B ·•ı artık kavramıya başladık. rın bir kuımı a man tı ış ı 

b.~nun hazzını duyuyoruz. Fakat teşrin ayında Bll~lik llrltanya a- lmmp1arına yı>xlcşmlş bulunmakta 
"il" 1 dasına yaphkları gihıdlız hllcuın- 1 ""'! 1 fı d B .... "il manası, artık hedeflerımi· dır. önUmUzdck b' n er zar n a e· 

c." .,. larında e3 lül ıı~ ında olduğu ka· ı...~ ""'"' Al 
t ardığımız. her•evi penlbe ı>aı nbyadnn takrlu.;n ""'-'" manın 
o,r Y ... d.ır ne fa:t.ln tıı331ue \C ne ele çok ı il kt dl 
d·

1 
reııkte görebilecegwimiz degwil· dahi\ gelmesi bek en me C' r 

t A. mlkturıta lınınb.ırılıman tnyynreı;I 
llı~ ksıne olarak mukadderatı· kull:ınııuıımıkta olduklarından bir Bükrcıte Almanlar nleyhinde 
bı.ı I ?akikj manasıle ele almak, kl<ilm fa.)y&rt•lerlnden clJğP;r C"CI)- levhalar yaplfltrıldı 
he ?rıilleti layık olduğu mevkie hf'ler lc;ln tasarruf lnıkdnına ma- BUkreş. 19 cA A. ı Btikıe.ş tıp 
~ol! &ahnda yükseltmek için yeni llk bulunmaktadırlar. Kara mu- ve kimya llıborntuannm dh·urınıı ... şa 
ba ardan yürümiye, hın bir iş lıarebt>lerlııde kullanmakta olduk- ğıdakı ibareleı i ıhtl\'8 eden lt ğıU r 

tal'Ttııya mecburuz. tarı Yunke.rı; 87 \ e bomhardıınan yapıştırılmışur: cKahrolsun Hitler. 
da Böyle bir yürüyüşün ilk şartı tnyynrelcrl de erbe ttlr. Bunla- yaşasın lngtltcre BUtUn iyı Runıcn-
tı.ıı' karanlıkta yürümekten kur-1 rın mlkturı ;oo kadar tahmin 0 ler ıngilterenln zafı>rlnı temenııı et· 
~ trıııktır. Coz tahmini ile, el lunmaktndır. Bü.)llk Brltanya;\a ınektedirlt"r.> 
0rdarrı I I k b 

1 

tfarşı kullnnılnıı.)aeak tay)arele- Polis tahkikaturn ı;onr11 bu kagıt-
btı h· ı ı e yo arama·. ugün rln, R<uııanyuda toplıınmaM JH•t- lann laboratuarın akıl mlh • z " ı 
~ Isısc, yarın diğer şu düşünce· rol nııklıyutı meselesini de biraz eksik olan bazı kadın müstahdem· 
il~ lapılıp kağıt üstünde tedbir hafJrtetec:el•tlr. !eri tarafından yapıştırıldığını bil· 

lı trıak bızi yanlı kanunlara, yan· Tuna ııcJıri kı,ın donum·a mık· dimıiştir. 
~' ledbırl"re. türlü türlü kuvvet ll)at işinin Ul\ısı.)ncııjtıııı tıesalıa ----o 

ran" k t kı ı l"'tfaa•·11 Ve'1 lllnln Tetldklerl tına 11 :·rükl<'mışhr. ıı n•·ıı .ar< ır. a u a 
Bundan baızka !Uman ha\a teş· Ankara. 19 (Telclonla) - Maarif 

EDEt~'İN 
Türkiyeye 

Geleceğinden 

Bahsedi iyor 

lngiliz Harbiye Nazırı 
Yunanistana da 
Gidecekmiş 

lngıliz Harbiye Nazırı Eden 

Roma. 19 (A.A.) - D. N. B: 
Stdani ajansının Sofyadan 

öğrencı ğıne göre İngiliz harbiye 
nazırı Edenin Mısırdan, Türkiye 
ve Yunanistana gideceğine dair 
şayialar dolaşmaktadır. 

Bulgarıstana gelince, İngılte· 
re hükumeti, Türkiyedeki büyük 
elçi ile görüşmek üzere lstanbula 
giden Sofya elçisi vaısıtasile Bul· 
gar hükumetine mihver devletleri 
lehine ıttihaz ettiği hattı hareket
ten dolayı kati memnuniyebızli
ğını bildirmiş ve İngilterenin ni· 
hai zaferden sonra bunun hesa· 
hını Bulgaristandan soracağı teh· 
didınde bulunmuştur. 

- - ~ 

İngiliz Gazetecileri 
Geliy\)r 

Bnyezıt ve Galata kulelerine bayrak 
çekildikten sonra atılacak toplarla 
öğreneceklerdir. Top seslnl duymıyan l 
lar zabıta memurlarından sayımın 

bitıp bltmcdiğlnı öğrenebilirler. Her 
hangi bir sebeple olursa olsun bu 
mUddet içinde memurlann evlerine 
uğramadıklarını ve tescil i.şlnl ynp
mndıklannı gören her vatandaş mu· 
ayyen saatin hitamından evvel en 

(Del·anu: $a. ~ SU. l de) 

Romanyaya Sovyet 
Kıt'alan Cirmamis 
Tass Ajansı, Eu 

Konferans Haberini 
Tekzip Ediyor 

Moskova, 19 (A.A.) - Tas 
ajansı tebliğ ediyor: 

J aponyada çıkan Ho§i gazete-
si 1 6 birinciteşrin nüshasında 
Sovyet hüklımetinin Moskovada 
dört büyük devlet, yani Sovyet 

Cebelüttanktan 
30 Bin İngiliz 
Askeri Gecti 

Algeziras, 19 (A.A!) -
N. B.: 

\Y~tulan Milletlerin 
ı lstiklalleri 

o. I 'ade Edilecek 
ı 
Rusya, Japonya, Almanya ve 
ltalya mümessilerinin iştirakilc 

1 
bir konferansı toplamağa karar Dün öğleden sonra safhnrp Vaşington, 19 (A.A.) 
verdiğim neşretmiştir. zırhlılonnın hımayesi altında mü- Slovak Amerikalıların bir heye 

teaddit nakliye gemisi, Cebelüt· ti dün B. Roocıevelt'i ziyaret 
Tas ajansı. bu haberin hakika· tarıktan me-l..u] bı"r :•tı"kamete · · H · · · t.. .. ""' .., etmıştır. eyctın reısı ıou mu-

te uygun olmadığını beyana me· hareket etmı"•tı'r. Bu naklı"ye ge· 1" 1• tt t ~ b ,.. axa an sonra yap ıgı eyana-
zund ur. 'mileri büyük mikıtarda harp mal· ta nazaran reisicümhur ken· 

Moskova, 19 (A.A.) - Tas zemesile, perşembe günü Cebe· disinc cyutulan ıbütün küçük 
aıansı bildiriyor: lüttanka gelmiş olan 30 bin as· memleketler istiklalinin iadcaı 

Nevs Ghronicle, Daily Herald, keri hamil bulunmaktadır. icap edeceğini> aöylemi§tir. 
Daily Mail ve Dai)y Express in- .;...:.=..::;.====-=====-.;..=========-===-....:.:.;..--== 
giliz gazeteleri, Sovyet kıtaatının 

I Romanyaya girdiğine ve Kara· 
denizde yine bir Sovyet torpido· 
sunun bir Rumen vapurunu ba· 
tırmış olduğuna dair, Rcuter 
ajansının bir haberini neşredi· 
yarlar. 

lstanbul gazeteleri de 16 ta· 
rihli nüshalarında, Galaçda Al· 
man v~ Sovyet kıtaları arasında 
bir müsademe olduğunu, Londra 
haberlerıne atfen yazmaktadır. 

Tas ajansı yukarıda yazılmış 
olan bütün bu haberlerın katiyen 
asılsız olduğunu beyana mezun
dur. 

I~ 
LeDÇ Ne;U 

ltııı.~endimiz hak? ındakı müsbet 
\;ı 11ınatımız o kadar zeyıftı kı 
d:•:ııı bile bılmıyorduk. 1927 
l 3 

6 
~ı 1 k defa olarak saydılar. 

kllatı ta~~·•rt' hlrllklc>rınl taımı· Vekili Hruınıı Ali YUccl bugtln öğlc-
l men ucnrı:lar.ı.111 te kil cttlklerl 
~ kin tıll\ lık hlr harelcel kııblll.} eti· 

ıtC' nı ıl ı.tırler. Uu kgnıı te kllıitı 
ıDe\aruı: Sn. 4, stı. 4 t~) 

Sof ya. 19 (A.A.) - Birçok : 

Genç ncslımiz güzeldir, gür
büzdur. l:.rkeklerde yağız1ar 
kadar kumrallar sahih bir ırkın 
temiz nümuneleri olarak göze 
çarpıyor. inci dişli, güzel göz
lü kızlarımız da, enselerine bi· 
raz perişanca dökülen gür saç
larile ilerinin sıhhatli anaları o• 
lnrak gözümüzü dolduruyor~ 
lar. 

' 48, 2 7 O çıktık. Fakat bu ilk 

ıı C•H.I "ıaknt.ındc tck•ıık tedrt· 
t umum nıüdUrlUğl: crkitnı olduğu 

alde Halknvun köyüne gıdcrek bu
ı ada ki seyyar dcmlrc.i:iK ve ruaran· 
gozluk kursunu tetkik etmişlerdir. 

İngiliz gazetecısi Sofyaya gel· 
miştir. Bunlar. B. Edenin Türki· 
ye ve Yunanıstanda yapacağı se· 
yahati takip etmek ıçin lstarrbula 
gideceklerdir. 

Genç nesilde gördüğümüz 
bu bedeni gelişmenin manevi 
ve ruhi gelişme ile muvazi ve 
mütcrafik o1duğunu da um
malı ve bekle.meliyiz. 

- Sayımın ne faydası var? 
- Evveli kendi kendiro: • qym alıyız ki, aayanlanmız Çt>k ols~ 
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Bugün Saat 7 de 
Sayıma Başlanacak Kıskanc Bir Garson 

Asker Ailelerine 
Yardım Layihası 

Zengin Dilenci ~!!e!~~~~~!~~~~ .. 
Tescil Edilmiyen Olursa En Yakın Me 
murlara Kaydedilmediğini Bildirmelidir. 

(Bft§ı 1 incide) ı yır) cevabı yazılacaktır. Garp lisnn
yakın karakola müracaatla keyfiyeti larlle yazı yazmasını b1lenler iı;;in de 
bıldırccck ve karakolca tescil cdilmo- (Evet ) cevabı yazılacaktır. 
nı istlyecektir. Böyle bir müracaat Sakatlık hakkındaki 7 nci sualin 

vukuundıı. karakol derhal icap eden cevabında: 
ı '"f yapacaktır. İstanbul valisi ve be· TopaJlık, sağırlık, dilsizlik . korlUk, 
lecllye reisi Dr. L!ltfi Kırdar bugün 

1 

çolaklık, kanburluk ve emsali göze 
lstanbııl ve Beyoğlu mıntakalarında görUnllr sakatlıklar yazılacaktır. 
yapılacak olan sayım işini bizzat tef- Kör, topal ve ı;;olaklarm yalnız bir 
ti edecektir. Anadolu ynkasmm tet- uzuvdan mı? yoksa ikisinden de mi 
tışıne de Vali muavini HUdal Kara- mal{ll oldukları tasrih edilecektir. 
t.aban memur edilmiştir. Muavin HU- (Bir göztl kör, bir kolu çolak gibi) 
1a1 Karataban bu sabah muayyen sa- Bu sakatlıkların birkaçı ayni kimse
ıttc vazifesine başlamak için dün de bulunursa her biri ayn ayrı yazı-
kşamdan Kadıköytlne geçmiştir. lacaktır. (Bir gözü kör ı.·e bir ayağı 
Saymı mernurlan gelmeden evvel topal gibi). 

~vım için hazırlanmış bulunmak Din hakkındaki 10 uncu sualin cn-
t>u mllhım işin erken neticelenmesine vabındıı.: 

yardım edecektir. Bu itıbarla doldu- lslAm olanlar için mezhep zlkredll-
ılacak sayım cetveli için hazırlanan rneksizln yıı.lmz (İslAm). Museviler 

ı •.ahnameyi aynen verıyoruz. Okuyu· için (Musevi), hıristıyanlar için (Pro
ıılanmız buna göre hazırlıklarım tcstan, katolık, Ortodoks. Gregor

parlarsa memurlara kolaylık olur yen, Dtı.h .. ) mezhepleri zikredilmek 
c ıınyını işi erken biter. suretllıı _ce\•ap verilecektir. (Hıristl-
Okuyuculannuza geçen sayınılar yan) veya (Ermeni) gibi mezhebi ve 

ı kkmda alman netlcclert de veriyo- dini vazıhan ifade ctmiyen cevaplar 
ız. Bu suretle her Uç sayını devre- yazılmamalıdrr. 

!erindeki nUtus artışlannı bu akşam- KUçUk çocuklar için ailesinin tAbi 
n itibaren mUkayese edebilirsiniz. olduğu dın yazılacaktır. 

\nkara radyosu d:ı. bugün saat sekiz Meslek hakkındaki 12 inci sualin 
ı n on yediye kadar devamlı 6\lrette cevabında: 

,.ı gın bir programla faaliyette bulu Bu sualin cevabında esas her şah-
ars ktır. sın o sırada tuttuğu iştir. Eğer şah· 
Yurdumuzda bugün yapılmakta o- sın muayyen bir mesleği, san'atl ve· 

ı 11 nUCus sayımı 1927 ve 1935 sene- ya bir vazifesi varsa o meslek, ;;an'at 
krindo de yapılmıştı. 1927 sayımında veya vazifenin adı yazılacaktır. •. 
6 '•63,879 u erkek, 7,084,391 i kadın selı\ : (Devlet memuru, banka memu· 
olmak üzere tesbit edilen umum nU- nı, çütı;;l makinist, bakkal, doktor, 
fmrumuz. 1935 senesi eayunmda ilAh ... ) gibi. 
da 7,936,770 erkek, ve 8,221,248 1 ka- Muayyen bir 41 tutmıyarak tratıa
dın olmak üzere 2,509,748 fazla!!ile n lle geçinen kimseler için fMUteka
( 16,158,018) 1 bulmuştu. it memur veya zabit, irat sahibi) ce-

Bu fazlalığın 1.372,891 l erkek ve vabı yazılacaktır. Böyle olmayıp ta 
1.136,856 sı kadın ntıtu:ı teşkil etmiş, şahsın hiçbir meslek, meşgale veya 
iki aaynn arasında geçen sekiz sene- vazlte.!I yoksa, sualin karşısına (Yok 
r k blr zaman içinde erkekler yüzde tur) cevabı yazılacaktır. 
20 9 ve kadınlar Is yUzde 16,0 mik· Mektebe giden çocuklar (Talebe) 
tannd& bir tezayüt nisbctl arzet- diye yazılacak, mektebe gitmlyenler 
mlşti. için (Yoktur) cevabı vertlccektlr. 

Bu tezayUdUn yurdun muhtelif Devamlı olarak zlrnatte çalışan 
mıntakalarma isabet eden ntsbet: mi1t kadmlar (Çiftçi) diye yazılacaktır. 
tarlan da şu neticeyi vermişti. Trak· Meslek hakkındaki 13 Uncu sualin 
ya yUzde 27,3, Karadeniz sahili 25,8, cevabında : 

Marmara ve Ege sahiller1•18,6, Ak· Bu sualin cevabının şahsın yaptığı 
deniz sahili 20,0, garbı Anadolu, 19,3, iş ile allı.kası yoktur. Mesela., bir dok 
merkezi Anadolu 17,8, Şarkı Anado- tor, bir fabrika doktoru olarak çalı
ıu 38,0, cenubu şarkı Anadolu 29,1. şablleceği gibi, bir çl!tlik doktoru o-

Bu miktarlara göre yurdurnw:da larak da çalışablllr. Keza bir muha
~örWen nntus teza.yüdUnde, birinci- sebecl, bir banko.da muhıı.sip olabile-
1 ığt 2,003,322 nUtusla Şarkı Anadolu ceği gibi bir matbaada veya sanayi 
mmtakası almıştı. mOesseseslnde de muhasip olabilir. 

1935 sayımında nüfus kesafet! iti- Bu sualden maksat, bu kimselerin 
bari ile \'ilAyctler arasında birincili- meslek vııya san'aUanm hangi nevi 
tı 883,599 kişi ile İstanbul, ikinciliği müesseseler dahilinde yaptıklanm 
de 534,025 ki~ De de Ankara almış tesblt etmektir. Bu itibarla bir mes
ve Burdur villı.yeU 95,809 kişi ile en lcği, san'atı veya vazifesi bulunduğu-
sona kalmıştır. nu bildiren kimsenin meslek, san'at 

Suallere Ve1'İlecck cevaplann veya vazltcsinln ismi, yukar'1"kl 12 
izahı inci sualin hizasına yazıldık• ı ıonra 

Sayrrn memurlarmın vazifelerini meseıcı.: Bir maklntst için 13 uııcU su· 
Kolaylaştırmak için de bazı izahat alin hizasına lcabma g6re (un fabri
vermcyi faydalı buluyoruz. kasında, dokuma fabrikasında, zey

MUhlm suılllerln cevaplarını yazar- tlnyağı, elektrik fabrikasında ilıllı .. ) 
ken dikkat edilecek noktalar: gibi içinde ı;;alıştığı müessesenin rna-

Medent hale ait 3 üncü sualin oeva- hlyetini gösteren bir cevap yazılacak· 
bında: tJr. Keza tUccar veya ttlccar kAtibl 

1 

Metresini Yaraladı B E e lacak yardım hakkmda belediye mu-

e r a a t t t l hasebe işleri mtıaUrU tarafından ha-
Dün sabah alaca karanlıkta zırlanan lAyihayı daimt encümen tet-

Taksimde bir yaralama hadisesi kik etmektedir. Yann İstanbul Vali-
olmuş; bir genç, metresini ağır si ve Belediye Reisi Or. L!ltfi Kır-
surette yaralamıştır. Yüzbir Yaşındaki Yaşlı Kız, 1631 darın riyaseti aıtında yapılacak oıan 

Taksimde oturan Azmi, beş kaymakamlar toplantısında bu iş gö 
ay kadar evvel bir mağazada ça· Lirayı 90 Senede Biriktirmiş rUşUJecek ve esaslı bir karara bağla 
lışan Melfo isminde genç bir kız· nacaktır. 
la tanışmıştır. iki genç pek ça· Sultanahmet Sulh Üçüncü Ceza - Bay hakim darılma amma •• 
buk anlaşmışlar ve Taksimde bir hakimi dün mühim bir dilencilik ben hadımım diyorum. Sen oğul, 
oda kiralıyarak beraber yaşamı· j davas!n~ t~tk·i·k .. etti. ~ir .. jand~r· kız soruyorsun. Yüz yaşındaki 
ya başlamışlardır. ma hakımın onune pcJmurde kı· bekar adamın anası, babası ol-

Son gu·· le d M lfo k kan· yafetli bir kadın çıkardı. Küçük- maz ya ••• 
n r e e yu ıs k . K"" '"k k'" .. d d P k . . .. . d k b 

mıya başlıyan Azmi i kadınla çe mecenın uçu oyun e o- ı - e ıyı, uzerın e çı an u 

lzmirde Karısmı OldUren 
Adam Ondört Seneye 

MahkOm Oldu 
arası açılmış Melf nvde çıkıp ğan Servet adlı bu kadının dile· paralar kimin? 
gitmek ist~iş, fakıı.te A;mi bı- nirken yakalandığı iddia • edili· - Benim, kimin olacak.. lznıir, (Vatan) - Karşıyakada 
rakmamıştır. yordu. Hırkasının muhtelıf yer· - Nereden kazandın? Emniyet sokağında karıSl Nazmiyeyi 

D .. b h . • . k . . ]erinde bir elli liralık, on beş ta• - Çamaşırcılık yapıyorum. kıskançlık yüzllnden 22 yerinden ya-
un sa a ışıne gıtme ıçın J' l k 5 7 5 J" 1 k S . . ralıyarak öldUren Yanyalı Ragıbm 

hazırlanan Melfo evden çıkarken n2e76°kn.}ral~ ' 
52 

t~.ne •. 
1
. ıra ıı4' - Nen zeng.ın.sıbn. h•k· 

90 
muhakemesi sona ermiş ve suçlu yir-

b . d h d"" . V• • .. l agıt ıra, gumuş ıra, - e zengını ay a nn, 
ır a a onmıyecegını soy e- 1. l k 45 . . b _..ı· I I OOO 1. mi sene ağır hapse mahk!lm edllml~ · f yarım ıra ı , tane yırmı eş sencuır ça ışırım, ıra art· 

mış ır. kuruşluk ile biraz ufaklık bulun· tırdım. Şöyle bir hesaba vur, se- tir. 
Arkasından soka v fırlıyan l k · · Fakat karısı Nazmlyenln \tl.kıadan ga muştur. Çıkan yara ar ye un ıtı- nede kaç kuruş kazanmışnn.. . 

Azmi metresini çevirmek ve eve b ·1 1631 ı· t t d S t d' .. .. .. _.:ı T b evvel suçluyu tahrik mahiyetinde söz .. .. . . arı e ıra u uyor u. erve ınç gorunuyoruu. ı • 
goturmek ıstemış, fakat Melfo ı Hakim hüviyetini teS'bit eder· bı Adli müessesesi de kendisini ler sarfetmlş olduğunu nazıınu tttıbabl-
dönmek 

0

ste · t• Azminin k l v . v re alan mahkeme, cezanm ç e -1 mcml§ ır. en adının Servet o dugunu ya· muayene etmış yaşlılıktan dog· 
sabrı tu""kenmi.. ve .ı..ıçagvını çe- I O I b w .. I d'. b" b ' d • b l d v rlnl indirerek Ragıbı on dört sene 

"Y v şının e astıgını soy e ı ve ma ır unama evrı aş a ıgını 1 
kerek metresini muhtelif yerle- diğer suallere §U cevapları verdi: tesbit etmişti. Cezai mcsuliyeti l sekiz ay ağır hapis cezasına ve yOOI 
rinden agwı u tt alamı•tır E l" • • • l . . •w. ytlz lira nakdi cezaya çarptırmıştır. r s re e yar ... • - v ı mısın, bekar mısın? yoktu. Bınaenaleyh dılendıgı sa· 
Melfo ha~t~haneye kal~ınlmıştır. - Bekarım, henüz dünya evi- bit olsa bile mahkum edilemez· 
Kaçmak ıstıycn Azmı yakalan· ne girmedim: yani matmazelim. di. Paralan elinden alınmış ise 
mıştır. - Ya... de kendisine iade edilmesi lazım 

Kartalda Pamuk 
Yetişiyor 

Köylüye 1 ,O 50 Ton 
. Buğday Oagıllf dı 

Bursa, 19 (A.A.) - DUn Bursa 
köyleri muhtarlarının iştirakiyle 

Halkevi salonunda bir toplantı yapıl
mıştır. Vail Koraltanın riyaseti al
tında yapılan bu toplantıda ziraat ve 
ziraat bankası mUdUrlerlyle diğer a
l~alı mUtclıassıslar bulunuyorlardı. 

Bu mUnasebeUe köylUmUzUn zirai 

durumu etrafında traflı tetkikler 
yapılmış ve bu sene daha fazla ekim 
temini için de tedbirler aJınmıştır. 

Bilhassa muhtaç köylUye tohumluk 
buğday dağıtılması yolunda ehemmi
yetle durulmuş ve bu hu.cıusta Ziraat 
VekAlcti nezdinde yapılan teşebbüs
lere mUsbet cevaplar alındığı bildlrll
mlştır. Evvelce gönderilmiş olan 
1.050 ton buğdayın da bu konbinezon 
dahilinde köyJUye dağıtılması tekar
rUr ettirilmiştir. Şimdiki halde mer
kezde mevcut olan 215 ton tohumluk 
buğdayın da seyl!ba uğramış olan 
Mustafa Kemal Paşa. çiftçilerine da
ğıtılmak Uzere bulunduğu öğrenll· 
mlştır. 

Poliste: 

- Evet niçin hayret ettiniz geliyordu. Hakim dosyayı tetkik 
bay hakimi Ben toprağa doğdu· ettikten sonra, jandarmaya emir Kartalda bu sene tecrübe için 
ium gibi döneceğim. Beni dün· verdi: birkaç zürraın ekmiş olduğu pa· 
yaya getirenlerin bir cinayet işle· - Oğlum bu kadın sel"besttir. muk tohumu pek iyi netice ver· 
diklerine inandığım için ben de i Bırak istediği yere gitsin... miş ve toprakların birinci sınıf 
bir cani olmak istemem. j Jandarma asırdide ihtiyarı ko· pamuk yetiştirmekte olduğu gö· 

· -Sen filosofsun galiba~ ridorda bıraktı. Tatil zamanı baş. rülmüştür. Gelecek sene için bir 
Filosof ne demek? Yani lamıştı. Servet keI?di kendine: 

1 
çok zürra pamuk ekmek arzusun-

yalan mı söylüyorum. - Ben §İmdi nereye gidece· da olduklarından iyi tohumluk 
- Nerede oturuyorsun? ı ğim. Ne yol bilirim, ne iz, ne de tedarik etmek üzere müracaatte 
- Kartaltepc, Arakiyeci so· beş param var... bulunmuşlardır. 

kakta 5 numaralı kendi evimde Ömrümde dilenmedim amma 
oturuyorum. 1 şimdi evime gitmek için dilene· 

- Başka kimııen var mı~ ceğim, diyordu. 

Mütehassıs Bir Apartman 
Hırsızı Tevkif Edildi 

Su!tanahmet sulh birinci ceza hıt

klmi dlln Musa Ebe,ş isminde bir 
genci tevkif etti. Bu genç hırsızlığın 

şeklınl ihtisas haline sokmuştur. Mu

sa Ebeş eskiden apartıman kPpıcr=ı 
imiş. Kapıcılann hll.letl ruhlyesinl 

iyi bildiği ve tetkik ettiği için kapı

cılıktan ayrıldıktan sonra eski mes-

Karısm, Kazaen 
Ol dürmüş 

Taksimde Btllbtll deresinde oturan 
Tahir GUI, geçenlerde karısı Pembe· 
yl tabanca ile öldUrmUştU. Dün bi
rinci ağır ceza mahkemesinde duruş
masına başlandı. 

Suçlu kendisini şöyle müdafaa edi
yordu: 

Ben karımı severdim, öldürmek 
aklımdan geçmezdi. Bir gUn paçav
rıı.lar arasında iki tabanca buldum. 

Bolunun Kadastrosu 
Yapılıyor 

Bolu (Vatan) - Şehrimizin 
kadastrosunun tahririne devam 

edJlmektedir. Kadastro heyeti 
Bolunun iki seneden evvel ka· 
dastrosunun tamamlanacağını Ü· 
mid otmektedir. Şehirde be~ bine 
yakın gayrimenkulün mesaha, 
tapu ve tasarruf kayıtlarının mua· 
melesi tesbit edilmek üzeredir. 

Piyasada: 
Lisnn l\IUsaadclerl - Ticaret Ve-lekta.şlanm soymıyıı. karar vermiş 

Bunları eve getirdim, kUI} kafesine klı.letl tarafından ihracına müsaade 
ve birkaç senedenberl de hiç ele geç- koydum. Bunları muayene ediyor- olunup lisansları verılen tiftik, yapa-
meden bu fena yolda yllrUmtlştUr. dum, birisi bozuktu. İkincisinin için- ğı ve kitre gibi bazı ihraç maddele· 

Oto ,. 1 Şimdiye kadar Tophane, Beyoğlu, de Ü" kurşun vardı. Il' islni "ıkardım. rimizln tüccarlar tarafından lisans· mobil .. ara amı~ - Şoför Ra- "' • ,. 
mazanm idaresindeki 1228 numaralı 1 Galata, Cihangir, Tepcbaşı ve Şişli· tJçUncUsU birdenbire ateş aldı. Karı· lar ellerinde olduğu halde ihraç edil-
otomobil Beşlktaşta tramvaydan in- de kırk, elli apartımanın odacı oda- mı başından vurdu. medlği anla.'}ılmıştır. 

1 1 AIO.kıı.darlar mevcut listelerden 11· 
mekte olan Mazhar isminde birine 1 lanm kırmak suretlle soymuştur. Mu Muhakeme şahitlerin çağırılması sans verildiği' halde tUccarlarm bll-
çarparak yaralamıştır. sa suçlarının birçoklarını te'vllll bir 1· ,.ın >AJı"k edildi. ki t t 

" ..... fiil ihracat yapıp yapmadı arım e -Çocuğunu DUıtUrdü - Tarlabaşın· surette itiraf etmektedir. 
kik etmekte ve hangi sebeplere rnUsda oturan Aderyanla çeşmeden dol-

Beledl.yede .· t enlden ihracattan imtina ettiklerini durduğu iki teneke suyu evin Ust ka-
tma çıkarırken dört aylık çocuğunu araştırmaktadırlar. 

dllştlrmUştnr. T A K V İ M 
Dolmz Şoför Oezalandmldı - Za

bıta dün de seyrüsefer nizamnamesi· 
ne muhalif harekette bulunan 9 şo
ttırU cezalandırmıştır. 

20 llkteşrin 1940 
PAZAR 

Çocukları Kurtarma Yurdu - Da

rWAcezeye nakledilmiş bulunan fakir 

a) Başından hiç niklı.h geçrniyen olduğunu söyliyen bir kimse için de 
kadın ve erkek için (BekAr); bu sualin hizasına (Bakkallık, mani- •••••••••••••• 

b) HAien karısı veya kocam olan faturacılık, komisyonculuk, ilı\h .. ) gl Abone Ccreu YIL: 19!0 ·AY: 10 ·GÜN: 294 
RUMİ : la:l8 - 1 lncltcşrJn: "I 
HtORI: lS:ıQ - Ramazan : 18 

VAKiT VASATI ~""il 

çocuklan kurtarma yurdunun Yeşil

köyde maarif taratmdan satın alı· 

nan bir binaya nakledileceği haberi 
teeyyüt etmemiştir. 

Nüfus· sayımı iflnde kayıtsız 
durmak, hllktlmetln tayin ede
ceği sayım memurluğu vazHe
alnl benimsememek ve yahut 
sayım memurlarına lbm&I ile 
yanlış sağlık \·ermek medeni 
bir kusur ve 8UÇ oldutu gibi 
sayım kanununun da tlddetle 
tecziye ettiği bir harekettir. 

erkek veya kadın için (Evli): bl ne nevi ticaret yapıyorsa o ticare· 
c) Evlenmı, olup ta karısı veya ko tın 13ml yazılııcaktır. Türkiye dahilinde: 

Maarif MUdUrU Tevfik Kut demiş
tir ki: 

ası olmUş olan ve bir daha evlenme- Meslek hakkındaki 14 Uncu sualin 
miş bulunan kadın ve erkekler için cevabında: 

Senelik 6 aylık 3 aylık Aylık - - İdarenin böyle bir tasavvuru 
vardrr, fakat bina işi henUz halledil· 
mlş değildir ki, nakil keyfiyeti mev· 

zuu bahsolsun. Bu mektebin alacağı 

mUstakbel şekil ancak bina sahibi 

ile idare arasında mutabakat hAsıl 
olduktan sonra dUşUnUlecek mesele· 
dlr.> 

ı Dul} ; Mf'..slcğinln ziraat, sanayi veya tf. 
G'()"mŞ: 6,16 12.52 
öGLE : 11.59 6.35 1400 760 400 150 kuru, 

ç ı Evlenip te boşanmış ve tekrar caret olduğunu söyllyen şahıslara o Hariç memleketler: !K1ND1: 15.01 9.37 
evlenmemiş olan kadın ve erkek için meslekte ne sıfatla çalı,tığı sorula· 
Boşanmış); yazılacaktır. caktır. (Patron mu, mal sahibi mi, 

AKŞAM: 17.24 12.00 
YATSI : 18.56 l,31 

Senelik 6 a;)lık 8 aylık Aylık 

Aralannda nikAh rabıtası olmak- işçi mi, usta c:kalfa> mı. rntlhendis 
zm bir arada yaşıyanlar evli yazıl- mi, memur mu) bunlardan hangisi 

2700 1410 800 Kr. yo~tur İMSAK: 4.87 11,12 

ıyacaktır. iSe o cevap olarak yazılacaktır. 
Tahsil hakkındaki 4 üncü ve 5 inci 
'allerin cevabında: 
Yc.-nlı harflerle matbu bir yazıyı o

ku abllenler için (Evet); okuyarnı· 
a lar için (Hayır) cevabı yazılacak
ır Gnrp dıllcrinde okuma bilenler 
lr. de (Evet) yazılacaktır. 

Yeni harflerle yazı yazmasını bilen 
ler için (Evrt), bllmlycnler için (Ha· 

SAYIM 
Müsabakamız 
BİTTİ 

S'll.fu umuz.un artışını okuyucu
larıımz.a tahmin ettirmek için açtı-

nıız ıııllsabaka dlln akşam aat 
~dide bitmiştir. Tam yedide mat
•aamıza gı>Jmiş olan altıncı Noter 
Gallıı Blngöllin memuru buz.urun· 
da aHm zarfları sny ılmış ı.·e bir 
7.ftbıt tutularak memura teslim e
dllml-lti r. Sa\'lnt zarfları bilyUk 
ogarflar içine konularak Noter ta
rafından nılihl\rlenmlştlr. Büyük 
urflıır kn a31a konulmuş \"e anah· 
tarı noterliğe \eslim edllml.ştlr. l'a· 
nn saat on dortte noter huzurlle 
urflar aı;;ılacııktır. Sayını tahml· 
nlndı- isabet göstert nlerl sah gllnü 

pzett.>nılule lifin edece~l7-

Yılanı Yukarı Getirdiler 
Her ne olursa ol l!n bunlan k~ye söylemememi rica et
mişti. Ben de her ne pahasına otursa olsun ona 11Uk{lt ede
ceğime söz 'ennl~ttm. Bu dalaverenin portakallarla ve o· 
pera ile BIJU<ası ı.·armı~ 

John dikkatle dinledikten tıonra: 
-: ~lımdl anlamıya başladım, dedi. 
Evanıı öfke ile ııOze karıştı: 

- Anlıyorsanız a...,kolııun tılze.. Çünkü benim portakal 
görmekten, kokusunu duymaktan içim buJandı. Daha da 
bir ,,ey anlıyamadım. Amma da Mr&rlı blr dalavere lm1t 
bu ... 

John tekrar Helene &ordu: 
- Peki, ValpMın 8ımnı saklamıya &ö:ı ,·erdlğlnlz hal· 

de na&ıl oldu da E\"aruı'a bunlan anlattmn:. 
_ Mecbur oldum. Benim Valpas ile taıuttlfmn öfttn· 

mı.,. Konuştuğumu görmUş. Fena halde ıııktştırdı. Bütün 
bu clnay etleri yapanları bulmak ta IAzımdı. Benim faydalı 
olabileceğimi söyledi. On numaralı apartımanı 1~1ce araş· 
tırmamı tenblh ettt. Beni ara llra Ma\1 Portakal barına 
gö~deritl. HattA bir gün, hahrhyor m115unuz, &izin damdan 
kaçıp ta. apartrmana geldiğiniz akşam birul telefon etmiş· 
ıı. ı,tc o E\-ans idi. Siz şüphelenmlştinlz. Uııuttunuz mu 't 
t:Jimden geldiği kadar polise yardım ettim işte. •• 

- Teşekkilr ederim, l\lls Helen ••• BUyUk yardımda bu-
• 

lundunur# 
Bu tıözlerl E\ans fiöylllyordu. John da fiÖze karıttı: 
- Ben de size te.,ekktir ederim, Helen. Herhalde üzeri· 

nlr.e aldığınız 1ş kola~· değildi. lyl hareket ettiniz ,.e işi ba· 
tardınıı:. 

- E'°'elA çok h0<1uma gitti. Renksiz \«) h!dlse iz haya
tıma biraz hey ccan karıştırıyordu. 1''akat sonra korktum. 
Bu kan,ık ,.e korkunç clnayet ıebekeslnden kurtulamıya-

,..__ M A Vö-_,..._. 
PORTAKAL 

YAZAN 

William J. MAKiN 

ÇEVİREN 

Rezzan AE. YALMAN 
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rağımı düşünerek ürktüm ve pişman oldum. Sonra, son· 
ra. •• 

As&DllÖr tekrar aşağıya lnmJştl. Polisler yılanın ezllmlt 
\'ÜCUdUnU yukan retlrdller. Aşağıda l)ice bir araştırma 

yapmqlardı. E,·an!t genç kıza dönerek dedi ki: 
- Başınıza blrç.ok tehlike ,.e belA gelebUlrdl. MJs helen 

bl&e çok faydalı oldunuz. bu muhakkak, fakat herhangi 
bir akalllfe maruz kalsaydmız çok yazık olurdu. Keşkl bu
raya blr ııaat evvel gelmiş ol aydık. Bütün çeteyi bir ara
da yakalardık. Hem de ıılz o korkuları Qekmczdlnlz. 

John bir •lgara yaktı. Helenin bütün ba işlerle ne te· 
kUde alAkadar olduğunu öğrendikten ııönra içi rahat etmiş
ti. Polisin daha ewel yett,meslne gelince buna biç taraftar 
değlldl. Sevdiği kız için karanlıkta Kobra yılanlle çarpış
mıştı. Bu heyl'Cam hayatında hiçbir ı,eye detlşmezdl. Teh
like kar,ı&mda birbirlerine ııımsıkı bağlanmışlardı. 

Helen'ln elini &\'ucu içinde tutarak poli8 mUfettl,lnden 
&ordu: 

- Peki blltün ç.ete;)1 yakalayıp ta, ne olacaktı 't 
- Ne mi olacaktı? YakalıyM-aktık l.şte, nesi var mı? 
- Var y- Esran yine öğrenmiş olmıyacaktımz. 
- Hangi esrarı? 
- Portakallann e&rarını ... 
- Portakallann Allah 1-el!&ıru ı.-ersin. Benim işim Co· 

Bu sayımı da diğerleri gibi 
yüz akı ile bamf doğrulukla 

bal}amıak hem bir vazlte ve 
hem de Mllli bir 'eref borcudur. 

BAŞVEKALET 

lstatistik Umum MUdOrlOğU 

nııt Gardende öldürülen üç adamın katillerini boJmaktır. 
Bir eliıne gecı,nem işleri bltmi.şttr. Bin şahıt ve lsbatım 
var. 

- Buna füphem yok, fakat mühim blr şey ıuıutuyonıu-
ouz. 

- :Ne unutuyorrnu,wn bakalım! 
- Bu cinayetler ne sebepten dolayı yapılrnı9 ! 
- KabuJ .. Sebebi malüm detti. ırakat yapanları yakalar-

sak sebebini onlardan sorarız. 
- Söylerler mi bakalım 't Doğru!tunu isterseniz, Evans, 

bana asıl bu 11ebep mUhlm görUntiyor •.. Ve bunu ötrenme
yf çok istiyorum. Bunda alAkam da var. 

Evanıı'm kafası kı:uruttı: 

- Yine aöylemPk latemt~:ğin bir pl!n nr galiba... 
- Tamam, E\"aruı, lyf bildiniz. Ht-len'e ,.e bana kurul-

muş olAn bu tuzağın yine portakal 8andıklan ile allı.kası 
var. EArar bu sandıklarda &aklıdır. Ne denenlz deyiniz. 

- Allah Allah, portatEal için bu kadar adam öldllrtUUr 
mü T 'Se ise, beyhude münakaşa edip vakit kaybediyoruz: 

Ben bu gece bütün bu katil pcteıılnl )-akahyacağım. 
John endişeli bir tavırla tıordu: 
- Ne yapacaksınız 't .S 8.!111 yakı:ıhyaeaksmı:ı f 
- Artık oraaı benim işim, azizim ... 
Sonra etrafta duran polislere sordu: 
- Ne yaptınız 't Bir teyler buJdunuz mu~ 
- Hayır, aşafıda yLmT. ı.·e yalnız portakal var. Başka 

bir tey yok. 
Evaı111 lğrenml!J bir tavırla: 
- Bıktım, usandım, bu portakal işinden 
Diyerek H len ve .;ohn'u ıtelAmladı. Adamlanna da emir 

Yerdi: 
- Ben karakrla g1dJp raporumu bazırlıyacağun. İki kl,ı 

burada bel:lesb. Ötekiler gitsin. 
B:ı anz.lrt"den sonra oradan uzaklaştı. 

(Arkası var) 
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Bulgaristana 

"Seyyah,, Akını 
Yazan: M. H. ZAL 

c Harp yüzünden turizm ha 
rekctleri hep durdu> derler 
Sonra vakit vakit falan veY 11 

filan memlekete bir seyyah akı· 
nı başladığı duyulur. 

Bugünkü harıbin kcndirıe 
mahsus -bir lisanı var. Bu Jisıırı: 
da cseyya.h> gelmeai, askc~ 
cakıncı> manasına geliyor. a: 
kendi askeri tarihimizden e 
zaten akıncı kelimesini hatırla· 
nz:. 

Diyorlar ki şimdi de Bu)gıı· 
ristan akıncı uğrağı bir yer 0~ 
muş. Bu rivayet doğru rnu 

1 
Gözümüzle görmedik. f ak11 

buna inanmak için aebepler 
vardır. 

Bulgaristan, epeyce z:arnıırı· 
danberi Almanya ile halyarıırı 
kuşüzümile semizletmiye çalır 
tığı bir kuzu mevkündedir. Bu • 
garistanda bir taraftan haksıı· 
lığa karşı isyan hissi, diğer tıı• 
raftan büyümek ihtirasları ku"' 
vetli olduğu için kendisine uııı· 
tılan yem hoşuna gitmiştir. aurı' 
ları seve seve yemiş, semizle· 
miştir. Fakat kıvama gelirıce 
onu da takımile yomiye haıır· 
lananlar vardır. Romanyan111 

dostluk umarak kapılarını aç· 
ması nasıl köleliğe ve felakete 
yol açmışsa Bulgaristanı da aY' 
ni akibet beklemektedir. 

Bulgarlar gün geçtikçe rnef 
hur hayat sahası içinde eriyor
lar. Kendi memleketlerinde 
mihver propagandasına ıbol as· 
ha veriyorlar ve Almanya ile 
İtalyanın kazanacağını akılları
na koymıya ımeylediyorlıır· 
Dobrucayı işgale ~ittikleri ııı 
man yalnız Alman, ltalyan, Mil' 
car askeri ataşelerini davet et· 
mişlerdir. Bugün Bulgar zirııa1 

nazın Almanyada bir hüküıtı' 
dar gibi kabul olunuyor. Alrnıı~ 
maarif nazırı da Sofyada a1rı1 

muameleyi görüyor. Bulgar or 
dusunda epeyce zamandanberı 
Alman muallimler vardır. 

Seyyah akını rivayetleri d• 
yeni değildjr. Vakit vakit çık' 
mıştır. Bazan mübalağalı şekil· 
lerde aksetmiştir, fakat her dr 
fasında dumanın arkasında 
biraz olsun ateş bulunduğurııl 
farzetmek caizdir. 

Bütün bunlara rağmen bıt 
Bulgaristanı büsbütün ka)•bo 
muş saymıyoruz. Son dakikad:ı 
Bulgarların aklı başına gelrnrsı 
imkan haricinde sayılamaz. Bu 
garistanda mütarckedenb e 
doymak bilmez bir iştiha ve ih 
tirasla akıl, ihtiyat ve istiklli 
aşkı çarpışmaktadır. Muvakkll1 

bir se:rnlz lokma elde edeceğırf 
ümidile istiklal gibi bir bede 
ödemenin ağırlığını tak<lir ede· 
bilen aklı bll§Jnda Bulgarla.r 
vardır. Bulgar köylü ekaeriyell• 
başka bir devletin aleti diye bi~ 
tecavüz haııbine sürüklenrneY1 

katiyen istemiyor. 

Son dakikada aklın ve marı· 
tığın hakim olmasını ve Bulga· 
ristanın Yunanlıların güzel rni· 
saline uyarak kapılarını akıncı· 
lara kapamalarını bulgar kom~ 
şularımızın kendi menfaatleri 
namına dileriz. Yoksa gördüğü· 
müz manzara karşısında biıirrı 
kendi bakımımızdan en fena ih' 
timali hesaba koymamız ve on• 
göre tedbir almıı bulunınarnıı 
pek tabiidir. 

-----~ 

Her Gün Bir 
FIKRA 

Fare Neden Olur ? 
Pek e&kl doktorlardan Hekim s.· 

bit EfendJ pek o kadar temizli!" 
dikkat etmez Ilı.kayıt ve IAUball bir 
zatını,. 

Bir gün birkaç meslektaşı pe 
icra eyledikleri fenni sohbetler •· 
rasında söz, farenin pislikten nı1 
yoksa sair haY\·anat gibi doğUn1 

neticesinde mi husule geldiği batı· 
sine hıttkal eder. 

Ha~ırlardan çoğu farenin pi&· 

ilkten httsıl oldu~ kanaatini nıU· 

dafaa e<ler, bir kısmı da bu iddia· 

run delilini isterler. 

Bir zat bunun aksini iddia et· 
melde- beraber Sabit Efendiyi ırutı 

ederek: 
- Eğer fare pls"lktcn husult" 

geleydi günde Efendinin koynuıı· 

da, ımltuğuada beş on fare J>C)'~ 
olurdu. Demiştir. 
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11 Sinema Tenkidi 11 

Emil Zola 
Filmi 

(~ __ s_A_Y_ı_M_A_R_l_F_E_s_ıN_~_i_~_s_-,_R_D_A_v_A_~_) .flllk 

Tarihin En Büyük Aşk Ron1anı 
Yazan: NİLLA KUK 

Şeyh Baba, Kederden 
Çıldıracak Hale Geliyor 

Llle sinemasında senenin çok kuv
vetli bir filmi göaterllmektedir: Zo
lanm hayatı... Emil Zolanın hayatı, 

Dreyfus meselesi demektir. Bu mese-

Türkigede Körlerin ve 
Sakatların V azigetleri 

lenin içine girmeseydi, Zolayı şimdi 
unutmuş olacaktık. ÇUnkll eserleri-

- U - nin sanat itibarile değeri mahduttur. 
Nikah . Oyundan sonra bir arkadaşım: c:Drey 

ltltraa· biter bitmez Şeyh Baba fırladı. Dıkkatle bakınca bu ka- !us meselesi demek Zola demek· 

1935 Sayımına Göre Türkiyede 350,000 Sakat, 
Bunlar Arasında 51,000 Kör Vardı 

\:.o trn salonundan savuştu. dının yine Rukiye annesi o1du- tir.> Dedi. Ben de: ' c:Z-ola demek [B M' 
A::.~ldY~§larını zaptedemiyordu. ğunu gördü. Rukiye bir aralık j Dre'-'fUS demektir.> Diye cevap ,·er- · ıtat Enç, Türkiyede sa-
." .. ıg ld S ·· d T k "' kaUann terbiyesine ait meşe-
l' .. L ını Anber racasına ve kaybo u. onra ~örun ü. e - dim. 
'"Qlnc fi l ld N kl lelerin yegane mütehassısıdır. 

rıı I 1 se · r ere göstermesi doğ- re.r kaybo u. i ayet ya ap.· 1 Dreyfus meselesi dUnya tarihinde 
.,_o •ınıudı. Göğsünde yanık bir rak Şeyh Babanın elini tuttu. en ibret verici blr meseledir. Hak Ankara Gazi Terbiye Enstitü-

Yazan: 
MİTAT ENÇ 

., "' d ı d sünde bu ihtısas sahası hak-b\jtii r ı. Bağırmak, acı arını Renk renk çiçekler arasın an mefhumunun ne yalan esaslar Uuri· km 
'tordn dünyaya duyurmak isti- ilerlediler. Karşılanna bir merdi- ne kurulduğunu gösteriyor. Zola gibi da den vennektedir.] 1400 gözlüye bir kör isabet et-

M 'il. ven çıktı. Buradan aşağı indiler. medeni cesaretli bir adam olmasay- Veni bir nüfus sayımının mektedir. Bu nisbet, a§ağı ya§ 
ftıın trtçe hareket edememişti. Her tarafı taş bir koridora var- dı Dreyfusun ömrü haksız yere mah· arifesindeyiz. Bunda da seviyeleri için daha düşüktür. Zi
~ Yanıyordu. Mert bir erkek dılar. Bunun her tarafında kan- kQmiyet içinde geçecek hlç kurtulmı· 19 35 senesin.dekinde olduğu gibi, ra orada, mektep yaşında takri
llıtıj ~ Anber racasına ıöyle de- diller vardı. Kandillerde günlük yacaktı. memleketimizdeki inean kudreti ben 6000 çocuk olduğu halde, 

IUırndı: gibi güzel kokulu şeyler yanıyor- İçtimai eserler filminde her zaman yalnız kemmiyet itibarile değil, bu miktar memleketimizdeki ya-li; Ben sizin kızınızı alamam. du. Koridorun diğer ucunda bir muvaffak olan Pol MUni, Zolayı fev- keyfiyet itibarile de tesbite ça- ndan daha az kör gurubu için de 
~•hını ba11ka .bir kıza vadet- ı merdiven gördüler. Buradan çık- ka1Ade bir şekilde yaratmıştır. çalı§ılacak. Yani, umum nüfus takriben aynidır. Buna sebep, 

9 . ı tılar. Gün ışığına tekrar kavuşun• Yusuf AlllSKALI içinde, açık sakatlığı bulunanla· Birleıik cumhuriyetlerdeki, ço-
gc~ ~ıaler kendisine biraz geç ca Şe,Y'h Baba, Snlimenin dairesi rın adedi ve sakatlıklarının ma- cuk yaşlarında hasıl olan ve önü-
dı hl t ... o~ da~~a evvc:l ol.~~~- ö~ün_c;te bulunduklarını hayretle ijl:?!iı\!tJ1;• .. t ... ~~JlAl,l't~-r'~ hiyeti bulunmıya gayret edile· ne geçilmesi kabil bulunan bütün 
hty dıaelcrın bütün seyrı, butun gordu. ~-~ cektir. Elde edilecek bu netice- körlük hadiselerinin. sıhhi ted-
~ dcği§ebilirdi. - Beni ne diye böyle dolaı- !erin, Türkiye için tanzim ve tat- birlerle ortadan kaldırılmı§ ol-

blİtii diki his.ile bütün dünyaya, tmp ayni yere getirdin} bik edilecek hıfzıssıh'ha ve sıhhi masadır. 
C)~ll il hükümdarlara meydan 1 - Sana hayatın esrarlı birıey Sıhhat ve Nüfus mücadeleler-de, ne kadar ehem- Bize daha yakın ·bazı Avrupa 
~i lııalt iatiyor.du. Aıkının haki- olduğunu, maksada varmak için miyetli bir hareket noktası ola- momleketlerile yapılacak muka-

old v l k l d d l Bugün nlifUBU111oz sayılıyor. Bunun ..ı ugunu ancak bu suret e bazan aranlık ar a o a§mak cağını, tebarüz ettirmiye lüzum yeselerdeki fark bu kadar büvük 
~lt deb ld neticesinde, geçenkl nUtua sayımın· ., 
ı..., •

1 
e . ilirdi. Mert bir erkek 1 ve beklemek lazım ge iğini an- yoktur. olmamakla bC'J'aber. haA la~ bariz 

"il) e b danbert, mllletlmlzln, ne kadar çoğal· 
~ ır vaziyette çekinip sus- !atmak istedim. Kendini yokla, dığım anlamak ve teablt etmek Mesela, 1935 senesinde yapı- derecede ale~imizdedir. Mese-
lle ı, aıkını pervasızca bütün kederin ge9I1lİ§ değil mi} u kü 1 k lan sayımın •bulduğu rakkamlar- la, körlüğün en fazla bulunduğu 
~e il•n ederdi. Şevh Baba kendini yokladı. mBml n ınlo acka t.t ü..... ıı..aı-·- 1 "lk def 1 k l k ·· 1 1 k ti · d b" · 1 "'~'- "' r me e e e n ..... un ço& .,,_- a, ı a o ara meın e et nu- şarp mem e e erın ~n ırı o an 

lird·)·~i ha.bası ona ne yapabi- Cidden kederi hafifleınişti. Ru- sı aneak doğumların fazlala ması fusunun sıhhi kalitesi hakkında • ispanyayı alırsak, burada da an· 
.,..,_• Anber ra.casmdan ne per- kiyenin tebessümünde teselli ve-, ~tahkl~rın öllimlerln ve bl~hass~ bilgi elde ettik. Bunlar çok cali- cak 650 gözlüye bir kör isabet 
~l~dı) rici bir hal vardı. Kadın dedi ki: çocuk ölliml~rlnln azalmaslle milın· bi dikkat ve bizi süratle bazı ted- ettiğini buluruz. · 

httırı rıı~eainden .• d~yduğu .~~.zü - Bana bu sarayı~. en ~~ıllı kUn olur. birler almıya sevkedecek mahi· Sonra, memleketimizdeki kör-
biJe a.dı. c:Hakikı aııkları olum kadını derler. Bunu bılır mısın) 1 lleklınllğln insan ,11cudU önünde· yt.ıtte idiler. Buna göre, nüfusu- lük hadiselerinde dikkati çeken 
tt:k-r~~I> . - Bilirim. ki, en muhlr:ı gayesi. bastalıklan muzun takriben 16 milyonu bu· iki ehemmiyetli nokta şudur: 

talhsil unsurlar haline getirebile
cek müesseseler mevcuttur ve ne 
de ilerlemiş ya§larda gözlerini 
kay.beden fertlere icap eden reh· 

berlik ve yardımı teminle onla· 
nn hıcyata olan normal intibak
larını idameye yarıyacak bir 

merci vardır. Körlerin talim ve 

terbiyelerinin kabil olduğu ve 
bunların ıhayatlarmı emeklerile 

khanabilecek hürmete değer va
tandaşlar haline gelebilecekleri, 

garp memleketlerinde, bir buçuk 

aııırdanberi bilinmektedir ve ta
hakkuk ettirilmiştir. Artık bizim 
de, bunlara, hiçbir müsbet veri
mi olmıyan merhamet gibi hissi 

aksülamellerle. sadakadan daha 
faydalı şeyler verilebileceğini, 

takdir etmemiz gerektir. Bu sa

yımda, memleketin sarfettiği bü

yük sıhhi gayretlerin bu nevi sa

katlar üzerinde elde edilecek 
rakkamlarda tasirini göstereceği· 

ni ümid ve temenni ederiz. Fa
kat bu içinde bulunduğumuz za
rureti ve sırtımızdaki mesuliye
tin ağırlığını bir habbe azaltmaz. 
Zir~ memlekette hala haddinden Clıtıet1·~1. hır aıık gibı hareket - Öyle ise sözüme inan: Ağ- teda\i ile beraber lf&hl91an, hastalık- lan topluluğu içinde, 350 bin Sıfırla beş yaş arasındaki gözlü 

\"ıı •• -ı1gın1, _artık P •. er .. i .kı .. zına ka- la~ak zaman_ı değildir. Eğer aü· ıara tutulmadan önce, korumak eııa- civarında. bariz sakatlığı olan çocuk nüfusu, beşle on yaş ara-
_, ""iri Y - d d k l - k d B fazla kör ve dilenmekte olan kör dıtır ~cagını U§Un u çe çı • kunet gösterırsen ve akıllıca ha- ama dayanır. Çünkü herhangi bir in- imse var ı. u guruba (körler, sındaki nüfusun, takriben ikı 

Su ';.1 .oluyordu. rekct edersen sevdiğin kıza gü- san hastalandıktan sonra hastalık sağırlar, ropal, çolak ve kötürüm- misli olmasına rağmen, ayni yaş vardır. 
der ~tünce yüzünden yeai ~on nün birinde kavuıursun. O kızla onun \ilcudünde muayyen olan seyri· ler dahildi) : fikren sakatlar ve guruplarına düıen kör çocuk ade. ============== 
biıe(>'ı bulmu§tu. Kutbüddınle zaten henüz evlenemezsin. nl takip edecektir. Hekimin ,-az1fesl akıl hastalıklarile malul olanlar, dinin bi ... birine müsavi oluşudur. Amen·ka İl Sı 0nuımak istemiyordu. - Neden evlencrn,ezmişim} bu seyri, yerine söre. durdurmıya bunların dışında bırakılmıştı. Bu, ya b~le on arasında körlük mİ 
tıııı ray, dizilen zabitlerin safla- Şeyh Babanın aklı yine kızın ,·eya baflnetmlye çalı!J&rak bayatın Bu adedin, takriben 5 1000 hadisesinin iki defa daha fazla 
~lrar~k ileriledi: . . Peri olmasına kaçmı§h. Rukiye kurtarılmasına gayret etmekten lba- ninin kör olduğu tesbit edilmi§ti. vukua geldiğine, yahut da bu 
~ 0Salııne anneme gıtmelı- bu düşünceyi anlamış gibi izah rettir. Fakat insanları sağlam iken Buna göre. memleketimizde her yaştaki körlerin adedinin hııkki
lllr, · D· mutlaka derdime çare bu. etti: hastalıklara 'tutulmaktan koruyup 31 5 gözlü nüfusa. bir kör isabet le tesbit edilemediğine delalet 

Cereyanlarıniıza 
Alaka Gösteriyor 

s_ı:_IYe düşündü. - O kız Peri değildir. Bizim lrurtannak işi, 'bundan daha mUhlm· etmekteydi. Taıbii bu nisbet her 1 eder. İkincisi, bir ile kırk yaş ara· 
orlaı •ıınenin dairesine koşunca gibi bir insandır. Eğer bu sarayın dlr. Buna muvaffak olunursa hem vilayete göre bir fark göstermek- aındaki kör nüfusun, umum ade· Tıp Fakültesi cerraht doçaotl Dr. 
hıtd tıı ~O§ buldu. Kapısında bir 1 bütün kadınlarına peri dersen o şahsın dalma sıhhatte kalması, lşl ve te ve Mardin 98 gözlüye bir din üçte birinden az bulunuşudur. Fahri Erel geçen sene Amerlkada 
~agası bile yoktu. başka .•• Beni havuzun kenarında gücü ile. fasılasız, uğraşabilmesi te· körle en önde, Kırklareli 750 ye Her momlekette, ileri yaştaki aylarca kalarak tetkiklerde bulun· 
[)· Salime anne, Salime anne.. gördüğün zaman defalarla gö- mln edilmiş, hem de hastalıklann 1 barle en sonda gelmekte idi. körlerin adedi, genç körlerden muş ve Amerika ilim Alemile temas 

kottu'ffe ıbağırarak odadan odaya ründüm. sonra kayboldum, de- onun viirudünde yapacağı yıpratıcı Ayni rak:mlar, cenup ve bilhas- daha fazladır. Fakat bu nisbet etmişti. Dr. Fahrinin muhtelif top-
~i ıbu P:rdelerin ark~sını, kö§e- ğil mi} Bu bahçeler garip bir şe- ,.e ömrU azaltıcı lhtllAtlann önüne sa doğu cenubu vilayetlerimizde, oldukça büyük ve diğer mcmle- lantllarda verdiği konferanslar Ame
ıo~ı . C&gı aradı. Aglıyarak fU kilde yapılmıştır. İ~te bu sebeple geçilmiş olur. körlüğün her yerden daha müte- ketlerinkinden farklıdır ve belki rikada çok alft.ka uyandırmıştı. Bu-
~l te~rar ediyordu: kız vakit valit gözünden kaybol- ~ıhhatl koruma kaldelertnln ana am.mim olduğunu göstermekte de tedavisi ka-bil olan ıbirçok hiı.- nun neticesi olarak Amerikada bey-

ili t S.Iıme anne, acn de mi be- du. Sen de onu peri sandın. Bu hatlanna herkesin, az çok, 'iUnf ol- idi. Bu rakkamların, umum sıh- diselerin heı'hangi bir sebep do-rnelmilel cerrahi kollejl umumi k!tibl 
ıı~ e~cttin} Ben dünyada yal- kız insan evladıdır. Sana layık, maaı kendi satlıtınm muhafazası hat noktasından delalet ettikleri layısile icap eden tıbbi yardım· Dr. Thorek, Dr. Fahriye bir mektup 

A. ltıınscsiz kaldım. güzel bir kız.dır. Fakat yaşı çok bakımından çok ltmımludur. ehemmiyeti tebarüz ettirebilmek dan istifade etmediğine delalet yazarak kollejin Türk ajanlığına ve 
rk•dan lbir eea cevap verdi: küçüktür. Onunla evlenmek için 1 Sağlam olau inllUlların yemek, iç- için, bunların batka memleketle- eder. 1 kollej tarafından neşredilen ccrraht 

k~ liayır. Şeyh Baba, yalnız, nasıl olsa beklemek lazımdır. Be- mek, çalışmak, dinlenmek, u~a1:;; re ait ad~tle~le muka~esesi icap Bu gurup sakatların büyük bir gazetenin TUrkiye muhabirliğine ta-
~iı değilsin. nim nasihatimi dinlersen günün gibi flzyo~ojlk lşle.rdel ki ilmi ',·e hehn e~er: ~ırleşık .. ~~e_rıkada 1 30 ek-seriye ti, cemiyetin sırtından 1 yln edildiğini bildirmiştir. Doktoru-

'4~b Baba etrafa baktı. Üvey birinde mutlaka onu bulursun. intizamı oğrenmeler • umum sı a- kusur mılyon gozlu nüfus arasın- geçinmek zaruretinde kalmakta- muzun hem sık sık makale yazma
doi elcrinden Rukiye kendisine - Nasihatin nedir? Bana söy- tin korunmaaın~ ve e:urusun ziya- da·' 1000 kör olduğu bilinmek- dırlar. Zira maalesef, yurtda ne sı, hem de iki ayda Türkiyedeki cer
~İn ~ geliyordu. Rukiye hare- le. . de~:.::;.::ıar ;:rın:~· memlekete tedır. Buna göre takriben her 1 genç körleri te!1biye ederek müs- raht cereyanlar hakkında makale 
di}'e -.rı akıllı ve tedbirli kadını Şeyh Baba bu sualı heyecanla b ı;. 

1 
d """ bü ük nimetle de ol· tarzında malfunat vermesi istenmek· 

~ııq~~nınrnı§tı. Rukiyenin yü- sorarken bir hadımağası görün- ar;.~Ş~61 e~dl~ kadar 1:m~eke- ERİR TiY&TROSa.J TEl\ISİLLERI tedlr. 
bir~ s;:ktebessüm, _:Şeyıh Bahay~ dü. Telaş içi?de .sağ~. ~~la koşu- ~: blrço~e,yerlerı~:e sıtm: frengi, Fransız Tiyatrosunda [epe'""'I Tl'--atrosunda Bu tayin, hem doktor Fahrinin A-
ktnlı bu ... nunet verdı. Fakat ?.elı- yordu. Rukıyeyı gorunce yak- verem gibi hastalıklarla ciddi su- I~~~~ .,_, ,, merikadaki meslektaşları arasında i-
llet , ada kızdı. Hayır, suku- ! laıtı: re ... - .. __ _. 

1 
_,,,.,_, ,.IW' k ölil _ KOMEDi KISMI u DRAM KlSMl yi bir tesir bıraktığını, hem demem 

d ıstcrn · d B ·· .. ked · · S 1 ~..., m ........ e e "'""""" ,,,.,_u m BU AKŞAM ı~ ırı BU AKŞAM: leketimizln bu sahadaki llml cere-
h~e.rrı et ıy~r ~· utun .erı ı - Aman, Salıme u tan nere- ferinin önüne geçmek için birçok yer- Saat 20,30 da )ı saat 20,30 da yanlarına Amerikada al~a uyandır-
ldcictle ;el.ıy~ı: Üvey anneaıne de} . lerde dispanserler açılmış, büyük gay YAL 1 U Ş A G l ıutl O T E L L O dığını göatermektedir. 
......... s~~ı kı. . ?~e ~~~· Şah de~~ onu utıe.r g~~~m~tl~ Bu ~uUerln =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dlıl) B buraya ne diye gel- ıslıyor. Hıçıbır tarafta bulamıyo· hayırlı neticeleri derhal ortaya "'ik-
en S 1· . " l\e.Q a ımeyı arıyorum. rum. mış ,.e nlltusumuz az zamanda ço- T A K 

"erdi: ın esrarlı bir tavırla cevap Rukiye cevap verdi: ğalmıya bqlamıştır ve gittikçe de s •ı M Slaemuı B'D'Gl'ıl MATilrlLIBDD' lftareD 

Olduğu Gibi 
Görsek! 

Yazan: B. FELEK 
Hep uğra§tık, yazdık, çiz

dik. 
Belediye de. hükumet de uğ

raştı. Hayat pahalıl&§masın diye 
çalııtı. Komisyonlar, mürakıplar 
ıtayin etti. 

Lakin bir kanunla önüne geçi
len ev kiralarından ıbaşka hiç.bir 
şeyin yükselmesine mani olama
dık. 

Kah ihtikar dedik, kah mad
rabazlık dedik. 

Halbuki hakikat bunlann üs· 
tündedir. Hayat pa!ıahlanmış
tır. Ve ıbunu pek ta:bü görme
miz lizundır. 

Bu arada ihtikar ya.panlar, 
nam~ru kar temin edenler de 
yok değildir. 

Amma geçen sene bu va'kta 
nazaran fiyatlarda görülen, bu
günkü tereffü harbin doğurdu
ğu ıbir zarurettir. 

Yağda, sabunda, şekerde, 
kömürde. petrolde, buğdayda, 
ette, sütte huliaa başlıca gıda 
maddelerindeki yükseli§ bir te
sadüfün değil, harp zamanı iJc.tı· 
sadiyatının birer neticesidir . 

BenC8 artık her gün turada 
iburada, şu maddede bu madde
de ihtikar olduğundan bahset· 
miye mahal yoktur. Bu, bütün 
dünyada böyledir. Bizde de 
böyle olacaktır. Hayat pahalı
laşacaktır. 

Dua edelim, ıükredelim ki; 
fiyatları yük.selen bu maddeler 
memleketimizde mevcuttur V<' 

baık,a yerlerdeki gibi vesika 
usulüne yani tahdi.data tabi de
ğildir. 

Her yerde pahalılık derdini 
iki türlü kar§ıladar. 

Birinciei fiyatlann mümkün 
olduğu kadar az yükselmesini 
temin edecek tedbirler alırlar. 

ikincisi maİfet seviyesinin de 
pahalı1ıkla mütenasip olarak 
yükselmesini temin ederler. 

Zaten geçen aene bir buçuk 
liraya çalışan ıbir dülger, bu se
ne iki lira istiYor ve sebep ola
rak hayat pahalılığını ileri aü· 
rüyor. 

Bizde lf bonıaları ol~aması· 
na rağmen, bu ücret yüksekliği 
demal umumi bir oekil almak
tadır. Çünkü alacağı ıeyler pa
halıla§an İKİ, kendi emeğini de 
sarfiyatına göre pahalılaştmr. 

Gerçi bu hayat pahalı1ığı ve 
emek pahalılığı muvazatı bır 
girift ekonomi kanunudur amma 
ıurası muhakkaktır ki; bu ışe 
bulunan çarelerin en müessir· 
lerinden biri budur. 

İmdi hayat pahalılaşırken, 
halkın kazanç seviyesinin de 
yükselmesine çalışmak bu pıt· 
ha1ılığın tazyaum hafifletecd: 
en müessir tedbirdir. 

......._ J; - Benim hiç haberim yok. çoğalacaktır. (1 & TIMDA• IO•RA) 
,Y~~~e~~ Ş~B~~b~n~~~ ~~~~~~~~~ .,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··••••i Şc;.~ anında . .bekle. . tebessümden anladı ki doğruyu yımın sonunda, nllfusumuzun bizi ee-

' ·~ ... · ""! ...... , ... u~~-.n.·· :---ı·~ . • ·-~ ıc:J~ ..... ~ ..... ~-~ • .nJllJt'':* .. '. '· ·.. .·"~~·"'"' .... :Atı... .··: ~ ""t . ..:~ ;~~'·~. • ' 

Mesela: Yunanistanda hayat 
bizden ucuzdur derler. Bir Yu
nanlıya nazaran böyle değildir . 
Yunanistan fiyatlarını mukaye· 
se edenler bizim kazancımm 
gözönünde tutarak bu hesabı 
yaparlar. Yunani9tanda ayda 
1 O bin drahmi ıbüyük bir maaş
br. Bunun ibi:ule mukabili olan 
1 00 lira ise ancak orta halli bir 
aileyi baıa bil§ geçindirir. ~l\a Baba ıtaat ettı. Havuzun söylemiyordu. Hadımağası gidin- ,1ndlrecek ,.e göğııümllzU kabartacak 

ıı._ rında L t•• · ki · · k 1 ı-;"'de. d'-. o us çıçe erının ya ce üvey annesine so u du ve ku- derecede. çoğalmış oldufunu görec• 
'?ordu. iZ çöktü. Bir mucize bek- !ağına fısıldadı: ğlmlze hiç şUphe e~emell~1z. 

Bird - Salime Sultan neredd Dr. NURi ERGENE 
t'fınci en.bire havuzun diğer ta- Hem bana tavsiye edeceğin plan 

r .Ç~N.!.~K~~#~t· GEÇİLMEZ 
··iıı f • ;' ·:....._ •. 

· .. •,·,"' ;.: . .. ~ .. ~.-- •;.. " . . ~ , . :· .. ·.. . ~ ... ~~ ........ ' 
~ TCR.J<CJl~ıl' . EBEO;.~.- ~AliRAMANLJK ·_DESTANI Dtlilt il ]bir kadın hayali belirdi. ne idi? Müessif Bir Ölüm 

•n 1 Ümide düştü. yerinden 1 (Arkası var) 

~um~~~~~~t~!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I nu Kızılay hasta bakıcı hemşireler -

SlNDIASINDA 

NEŞE - EGLENCE - ZEYK -

L'l'OELlK ,.e SONSUZ BtR 

KAHKAHA f'1LMt 

Kuyruklu 
~YILDIZ 

Fransızca sözJU - Baıt Rollerde: 

ROBERT YONG 
MARY ASTOR 

FRANK MORGAN 
Aynca: FOX yeni dünya haberlerJ. 

6,30 ve 9 da 

~ Bir fllın detfl; parlak bir san'I ate9 parçası olan ,.c 

OBERT YOUNG-ANN SOTHERN 

ç i .. M~·· .. ş i. K"i z ı 
S AR i Y" ··gi;;;asında 

lltv CörUnnz. Şen, CanlI, Hareketli ve sevimll bir film. 
eten: Yeni FOI{S JURNAL son dUnya ve harp haberlerı 

yurt muhasebecisi Ecvet Yılmazer'ln 
oğlu ve madenci Mehmet Maksut da
madı D. Demir Yollan Umum MU
dUrlUğü Hbılat Dairesi MUfettişle
rinden İSMET YILMAZER'ln bir 
hastalık neticesi olarak 14/10/940 ta
rihli pazartesi gllnU pek genç yaşın
da vefat ettiği haber alınmıştır. Mer
huma, Allahtan rahmet ve kederdlde 
ailesi efradına sabırlar dileriz. 

! l ASKIBBIB l•LIRll 
:Emlnönü .U. Şubettbıden: 
ı - Piyade teğmen İbrahim Ethem 

(16577) nin çok acele fUbemlze mu-
ıracaatı_·----~--o~-----
ı Hava Karama Ortaköy Şubeeln

dea: 
Ortaköyde oturan Musevi vatan

daşlanmız dlnt bayramlan ıhUnase
betıle kendi aralarında Hava Kuru
mu için dbrt yüz bir lira toplıyarak 
şubemize teslim etmişlerdir. Bu va
tanperverane hareketlerinden dolayı 
kendilerine Kurum nlmma alenen te
şekkür eyleriz. 

itizar 
Yazı çokluğundan Devriilem 

romanım bqiin koyamadak. O
kuyucularımızdan özür dileriz. 

Türkçe Sözlü Şarkılı Muazzam Milli ve Askeri Film 
Şarkılan yapan ve hazirlıyan SADETTiN KAYNAK 

Ezeldenberi kahramanlığı cihanı saran Türk Ordusunun yenilmez kuvvet ve kudretini, Türk askerinin hiçbir 
kuvvet ve sllAh karşısında eğilmediğini bu filmde göreceksiniz. 

Türk istiklaline Temel Taşını Koyan Kaymakam MUSTAFA 
KEMAL'in Bu Filmde Çanakkalenin Nasıl Geçilmez 
Olduğunu ispat Ettiği Heyecanla Seyredeceksiniz. 

Bu tilmde lştteceğlnlz şiirlerin güftelerini: VEODt BiNGÖL, SADE'J.TtN KAYNAK ve AŞIK VANLI EM
RULLAH tarafından hazırlandığı gibi yine bu filmde NAMIK UMAL'in «'EY GAZİL'Elb fBI'kulyle MEB· 
MET AKİF'ln cEY BU TOPRAKLAR iÇiN TOPRAGA DVŞMUŞ A8KER1> Şiirlerini de dlnllyeceksinlz. 

ÖnUmUzdeki Çarşamba akşamı: latanbulun en bUyUk 

S A R A Y ve 1 P E K 'de Birden 2 sineması 

olan 

LEYL')iiı;M··e:·cNuN 
TÜRKÇE SÖZLÜ Yeni Şiirler : VECDi BiNGÖL 

Yeni şarkılar ve btıtUn Türk muaiklal 'CSTAD SADETTiN KAYNAK 
Mecnunun harikulMe güzel ,arlolan M tJ N J R N U R E D D J N 
Ley!Anm netıa şarkıları MÜZEYYEN SENAR 

DiKKAT: Bu mııstesna müsamere için fiyatlara zam edilmemiştir. Numaralı b!letler şimdiden t P E K ve 
S A R A Y glfelerinde satılmaktadır. 

Bu miaalle anlatmak istedi
ğimiz ıudur ki; hayat pahalılı
ğını artık ihtikardır diye gayri
ta.bii telakki etmek sırası geç· 
mİ§ ve bunu lcarıılıyacak ted
birlere başvurmamız zamanı 
gelmiıtir. Bunun da başlıcası 
balkın kazanç aeviyesini yük
seltmektir. 

Bu nasıl olur? 
Onu maliyecilerimiz, iktısat

çılarımız ıbenden kat kat daha 
iyi bilirler. Benim İpret ettiğim 
bu lüzumu onlar da kabul edi
yorlarsa çaresini de pek ala bu
lurlar. 

IJii·D:J 
Baglül Pregr .. 

8 Proğram, 8,03 Kon~a. 8,15 A· 
jans haberleri, 8,30 RlyaseticUmhur 
bandosu, 9,15 Ev kadını - Yem ·k Us· 

1 

tesi, 9,25 Hafıf ve n~ell mUzik (Pi. l. 
10 Çocuklara karagöz, 10,45 MUnlr 
Nurettin konseri, 11,45 Temsil gtı. 

lUnç kibarlar. 12,30 Ajans haberleri, 
12.45 Rad:Yo salon orkestrası. 13.15 
Halk tUrkUleri ve oyun havaları. 

13,30 BUyUk fasıl heyeti, 14 Temsil· 
İzdivaç klUbU, 14.45 MUzlk, Ui,05 
Radyo caz orkestrası, 15,30 Geçıt 

konseri, 16.15 DUğUn tUrkWerl, 16,30 
Elde edilen sayım neticelerinin fl!nı 
16,45 Marşlar, 20 Proğram, 20,15 BU
yUk fasıl heyeti, 21 Elde edilen sayım 
neticelerinin ill'ını, 21 Tür!( mUzı 

birliği konst>ri, 21,40 Temsil: Mad 
Butternı, 22,30 Ajans haberleri, 22, 
Kapanı~ 
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LONDRAYA 
Gelişi Güzel 

Bombalar Atıldı 
İngilterenin 

Müdafaa Kuvvetleri 
1, 700,000 i Buldu 
Londra, 19 (A.A.) - Hava 

ve dahili emniyet nezaretleri ta· 
rafından bu sabah ne~redilen teb· 
(iğde dcnilıyor ki: 

Dütman dün gece de memle· 
ket üzerine taarruz:larda bulun· 

muştur. . .... 
Taaruzlar. memleketın buyuk 

bir sahası uzerinde vukubulmuş
aa da bilhassa Londra ve merke
Lİ İngiltere hedef ittıhaz edilmiş· 
tır. 

Londra mıntakasma yangın 
v(' infılak bombaları gelişi güzel 
atılmış ve evlerde, mağ:ızala~~~ 
hasarlar olmuştur. Bir mıktar olu 
H~ yaralı vardır. . 

lngilterenin merkezine ve bır 
it'hir üzerine de ıbombalar atı~
mıştır. Evlere, mağazalara ve tı· 
caret binalarına hasarlar yapıl
mı ve yangınlar çıkmıstır. Fa· 
kat yangın ve ivil müdafaa ser· 
\~)erinin takdire değer gayret· 
lt'rı sayesinde yangınlar süratle 
bastırılmıştır. 

Merkezi lngilterenin diğer yer· 
!erinde az hasar olmuştur ve bu 
mıntııkada ölü ve yaralıların sa
yısı azdır. 

Londra, 19 (A.A.) - Hatf>i· 
yt' mustesarı B. Edvard Griggs. 
bugün soyledi.ği bir nutukta ez· 
curnle şöyle demiştir: 

Mahalli müdafaa kuvvetine 
mensup olan herkese önümüzde· 
ki birkaç hafta zarfında ünifor· 
ma verilecektir. Bu kuvvetlerin 
mcvdudu şimdi l,700,000 e ba· 
\iğ olmaktadır. 

İnailtereye yapılan hava hüeum
lannda 6,954 ölü, 10,615 yaralı 

kaydedilmit 
Aımterdam, 19 (A.A.) -

D. N. B. ajaruıı bildiriyor: 
İngiliz dahili emniyet nezare· 

tınin, eylul ayı zarfında fngilte· 
re üzerine yapılan baskınlar ne• 
tice.sinde ölen ve yaralananlar 
hakkında bugün ne§rcttiği tebliğ. 
Churohill siyasetindeki mcsuliyet 
hiui no sanını garip bir ~ekilde 
göetermektedir. • 

Bu td>Hie nazaran eyliıl ayı 
urfında lngllterede 6954 ölü ve 
1061 S ağır yaralı kaydedilmi§· 
tir. 

Sıf1naklara karyolalar konulacak 

Yugoslavya, Yeni 
Zamana Uymak ik
tidannda Değilmiş 
İta(ga Yunanistan ve 

Yugoslavyanzn 
Vaziyetini Dikkatle 

Takip Ediyor 
Roma, 19 (A.A.) - Yun~

niııtan ve Yugoslavyadaki vazı
yetin inkişafı ltalyada derin bir 
dikkatle takip edilmektedir. 

Stampa gazetesı c Yugoslav-
yanın yeni zamana uymıya ikti
darsızlığı :> başlığı altında Bulga· 
ristandan aklığı bir telgrafı ncş· 
rctmektcdir. Bu tdgraf çok ma· 
nalıdır. 

Stampa gaZf"tt"sİnC' gore, Yu· 
goslavya şu anda iki grupa ay· 
nhnış bulunuyor. Bunların birisi 
cskı alemi. öteki de yeni a.ı .. mi 
temsil etmektedir. Eeki alemi 
temsil eden grup iktidarda bulu
nuyor. Yeni alemi temsil eden 
grup ise ibir avuç gençten ibaret· 
tir. Memle.ketlcrinın istikbali kay· 
gu unda olan bu gençler mevki· 
lerini kuvvctlendirmiye çalışıyor
lar. 

Yugoslav Jehİrlerinde mihverci
ler aleyhinde beyannameler 

Londraya Yapılan 
Hasar Berline 
iade Olunacak 

Bir Alüminyom 
Fabrikasına 

Taarruz Edildi 
Londra, ! 9 (A.A.) - Harp 

kabinesi azasından devlet nazm 
ve harp rstihsalatı komitesi reisi 
Arthur Greenvood, çalışan ka· 
dın ve erkek i çile.re hıtaben §U 

sözleri söylemiştir: 
cAlmanyanın, lngiltereye in· 

dirdiği her darbr-ye mukabele 
edilmi,tir. Garbi Almanya ile 
Rhur havzası, lngiltercnin her
hangi bir noktasından daha çok 
fazla müteessir olmuştur. Lon· 
drada yapılım hasarlar Berline 
bir fazlasile iade edilecektir.> 

Londra, 19 (A.A.) - Lon· 
drada resmen bildirildiğine göre, 
havanın muhalefeti dolayı ile 
dün geceki lngiliz hava kuvvet; 
!erinin bombardıman hare.ketleri 
daha küçük mikyasta yapılmıştır. 
Mamıı.fih, garbi Almanyada de· 
n~ harbi ve alüminyom fabrika· 
sı üurine taaruz edilmiştir. 

İngilizler bir Alman balıkçı 
gemisini batırdılar 

Londra. 19 (A.A.) - Ami· 
.. .. rallık dairesi tebliğ ediyor: 

Roma. 19 (A.A.) - Butun Dünkü cuma gunü öğleden 
dağıtıhyor 

hal.yan matbuatı, uzun bir t~vak· 1 sonra. Fransanın açık sahillerin· 
.kuftan sonra .~n~iliz . ajanla~mın ı de nöbet için dolaşırk,.n hafif 
BelgTadda lbuyük ibır faalıyete harp gemılerimi7. üç büviik ve 
geçtiklerine dair yazılar yazmak· silahlı balıkçı ~emilerine trsadüf 
tadır. Yugoslavya şehirlerinde etmişlerdir. Gt"milerimız derhal 
m~vcr devletlerine kartı beyan· ı hücuma geçmis ve düşman ge· 
nameler dağıtılmaktadır. Yugos· rnilerinden l"n sonuncusuna vuku 
lav, Rumen ve Bulgar hudutla- bulan isabetler bu gemiyi batır· 
nnın birleştiği Negotin mınta\a- 1 mı tır. Düşman sahil bataryala
anıda, Rumen • Yugoslav hudu· r.ının yakın olma ı diğerlt'rİnin 
dundaki Prahovo şehrinde top· takibine manj olmu tur. Harp 
lanmış olan ~~~~a.bya A~anl~- gemilerimiz hiçbir 1arara uğra· 
nna karşı 'koyluler tahrık edıl· madıkları gibi mürettebatları ara· 
mc;ktedir. Gazetder Belgrad hü- sında zayiat da vermemişlerdır. 
kUınetinin bu vaziyete enerjik o- ---
bir surette nihayet vereceği ürni· 
dini izhar ediyorlar. 

ISPANYANIN 
Kaybedilecek 

Vakti Yok 
Yeni Nazır Eski 

Formüllerin Kıymeti 
Kalmadı Diyor 

Japonlar, Bir
manya Yolunu 
Bombaladılar 

Çine Benzin ve 
Mühi1111nat 

Gönderiliyor 
Tokyo, 19 (A.A.) - Koki

mun Şirnbun gazl"teııi divor ki: 

Londra, 19 (A.A.) - Dahili 
emniyet nezareti, sığınaklarda 
kullanılacak olan karyolalar için Maçlrıd, 19 (A.A.) - Suner, 
12 bin ton çelik tahsis edilmi hariciye nezare-tını dt'ruhk t"ttik· 
olduğunu bildirmclctedir. Bu su· ten sonra, ispanyanın şımdi ken· 
retle daha 600 bin karyolanın di vazİyt'tİnİ ve k~ndi hakkını 
imaline imkan hasıl olacaktır. bıldirebilt'ct"ğını be) an etmiş ve 
Evvelce sipJı.rİş edilmiş olan bir demiştir ki: 

Binnanya yolunun japonlar 
tarafından bombardımanı ısbat 
eder ki Japonva, lngıliz h1'ttı ha
rek .. tinf'! mtimasıl bir harekf'!t]r. 1 
mukabele etmiy.- katiyen karar 1 
vermiştir. Çinlilere harp malu· 11 
rnl"si gondf"lJllek içın Jngilizll"rin 
Hon.gkong yolunun açılışı, J a· 
pon • Çin hatibine bir müdahale 
ve Japonyaya karşı da açıkça 
meydan okumaktır. 

Askeri Vaziyet 
(Bnşı birincide) 

yani l e.r hizmeti erile lkmal, tes· 
bit ve havaya karşı akttt ve pa8lf 
nrlidafaa lı,lerlnl deruhde eden ha· 
'B mıntakMı t.eşktlAtı sayesinde 
tayyare bölükleri bir yerden dl
ji:er bir yere tayyare söratfle nalc· 
ledllebllmek imkanını elde etmiş· 
Jerdlr. Bu tıeheple Romany&da bir 
Rm;kgan yani hına mıntaka t~
kUatı kurmıya başlıyacakları Ye 

bu iş tamamlandıktan sonra arzu 
edlldJğl kadar ha\ ıı ku,•vctinln 
.~omanyayıı gettrllmesi lmkln da
hiline ı;cinnlş olaraktır. 

Gurglu ile Rusc,'Uk arasında Tu
na üzerinde bir köpl"li lntsaı t&

san'Urundan bah5edUlyor. 
16 eylfılde Alman kuvvetlerinin 

!ifan, llmıınlannda hıplarııp gemi· 
lere bindikleri ıe o ı::ün l&pılan 

lnglll~ hllenmları karşmnd& mü
him zayiat \ererek karaya tekTar 
~ıktıkları ve J 6 eylal günü Al· 
manların yaptıkları ha\'a hücu· 
munun bu t,eşebblisle alAkadar ol· 
duğu ve bu l'Joretle Brltanya 1 ti· 
IA!llı için ahlan ilk adımın d\aha 11· 
manlarda iken atalete maruz kal· 
dığı Londradan hfldlrllmekt:edir. 

IANŞ CEPHESİNDE: 18 bl· 
rinrltcşrln 19'0 Alman gUndliz hll· 
eumu hafif olmuş. sahahlel1n sa.· 
hlll ge-;er ge-;me-ı, tngllh; aıcılarl· 
le çarpışmalar haşlamış. ancak 
bir iki tayyare ı.ondra a ulaşa· 

bilmiştir. 

18/lD geresi hiıl'umlnr uı.un ol
muştur 'e gPnl bir ııahııyı kap
lamışhr. lnı;cili'lJer "ıtmakları 1· 
çin ıoo hinlerre hııım11i karyola· 
tıı r hazırlatmıya hqlarnışlar ve 
Pvlerln yanan veya yıkılanları i· 
\'İn derhal bir ta'lmlnııf kanunu 
~apmı tardır. 

Rundan dn anllifjılıyor ld. ı,ııhir· 
dllk ha\a knnunlarına intibak P.t· 
mek merburl~·etı karı:ıı;ındadır. 

İngiliz tay~ıırell"ri 18/10 g\inU 
ha\•anın fenalığına m~men şimal 

denldndekl hiıylik Alman llman· 
lanna 'e ha1.1 ytı~eme i!'Otasyon· 
!arımı hnrum etmişlerdir. 

Al<denlzln şarkındn Radoı;ta t
taı~·a.ıı ta~~·ııre mf'ydanları tekrar 
lnglllr. tayyarelerinin hlic11nıunıı 

utramışl11 rdır. 

AFRİKA <'EPHESl~DE: Ge· 
rek 1\Jı ırda \~ gen-kse li'udan ,.e 
Hnhesi~tanda mutat he\ n fıuıll

) etleri 'r lu~lf kolları mhsadl'I· 
mehırl olmuştur. 

l 'ZAK ŞARI<TA: Rirman~a yo
lu ıiZf!•lnde nakllyııtıı " glttlkç~ 
artmakta olmıunna mukahll .la· 

ponlar da Frıııı"a Hlndl~lnlslnde 
f')df' Pttlklerl hll' il ll!lilerl ı<8~ eıı<ln

flp denh: tan-arf'IPrlk llan!Sr'den 
gelen dPnh: \"olunu 'e ayni zaman· 
ı1a Blrman~adıın ı:-elen otomohlJ 
'iO-tnln mlmt.f'ha nokt&oı olon 
J\ıılnn.ıt dlfer iıı;JllllP l'unnanfu 
~hrlnl hnmhalamaktadırlar. 

Şimdi Çinin merkezi fllan <.; ın· 
l."ing'den ıı:"'IPn haberlerdo Bir· 
man;\ a ~olunda Japon tayyan>lf!-
1'İM k~rşı miıda.faa tedhlrlert B· 

hndığı, hıı\a dMI batarynlan yer-
le ttrlldlği ''e herhangi bir hasar 
knrF,u;ında derhal tamiri için irap 

1 
ooen ler1ere tamir malz:emeı;I :ı ı

ğıldığını blldlnnl'kteiflr. 

milyon tahta karyolanın teslima- cKa)1bedılecek bır dakıkamız 
tı bugun bulıyarak bir ay zar· bile yoktur. Dünya hadisatının 
fında ikmal edilecektir. her dakikası. İspan) anın talihi 

Mahalli makamlar tarafından ve istilcbalı ona bağlı olduğu için. 
ayrıca l>irçok karyolalar eiparhıi yakından takibedilmelidir. 

Lashio, 19 (A.A.) - Bir-1=========== 

de verilmiş bulunmaktadır. Suner Falanj zıhniyetinin bü· 
500 kişiden fazla alabilen her tün nezaret dahilinde cari olması 

sığınak için her gece bir doktor ve nasyonalist ihtilal fikirlerinin 
nöbetçi kalacak, sığınaklara tah· bütün nezaret memurlan tarafın· 
ıis edilecek sıhhi imdat arabala- dan bilınmcsi ve tatbik olunması 
rı. hafif yaralıları tedaviye mah· temennisinde ıhulunduktan aon· 
ıus ilaçlardan mada, nezle vesa- ra nazır c:Nuh zamanından kal· 
irc gibi ufak tefek hastalıkların mu fomıullere hiç.bir kıymet 
tt-davisi için İcap eden ilaçları vermedığini söyliyerek sözlerini 
bulunduracaklardır. 1 bitirmiştir. 

Makineye Verirken 
lngiltere üzerinde 

Hava Faaliyeti 
Pekaz Oldu 

Tayyare Kanatlarının Buz 
Tutması Faaliyete 

Mani Oldu 
Londıa, 19 (A.A.) - Hava ve em- Londra, 19 (A.A.) - Hava Neza· 

lı:ret nezaretlerinin tebliği: retlnlıı tebliği: 

Bugün İngiltere üzerinde pek az Havanın fenalığı, .alçak bulutlar 

manva yolilc Çine gitm,.kte olan 
kamyonlann büyük G>ir kısmı 
benzin nakletmektedir. Bir kıs· 
mında da tayyart" motörlerile 
makine aksamı mevcuttur. Zan· 
nolunduğuna göre, Lashioda bu
lunan nakliyat memurları hangi 
nevi harp malzemesine daha bü
yük süratle ihtiyaç olduğuna dair 
talimat almı§lardır. 

o-

Giritte Tevkifat Yapıldı 
Atına, 19 (A..A.) - D. N. B. A· 

jansı bildiriyor: 
ı Gırıl adasında muharip bU' devlet 

lehinde A.lcnf tezahürat yasağına 
muhalif harekeUerinden dolayı sekiz 
kişi tc\•klf edilmiştir. Bunlar 1nglltc
re l~lnde nümayışler tertip etmiş· 
lcrdlr. 

1 BORSA 
1 

19 BIRtNC1TEŞıt1N 1940 

Kapa.ruf 

Ste1"1in 5.24 
Dolar J32.20 
İsviçre Jl'r, 20.7725 
Drahmi 0.9975 
Leva l.6225 
Peçete. 13.90 
Pengö 26.5825 
Ley 0.625 
Dinar 3.176 
Yen '.H.1375 
İsveç Kı. ~1.0975 

ESHAM ve TAH\."11.AT 
Sivas· Erzurwn l 20.-
Sivas • Erzurum 3 20.15 

Devlet Demiryolları ilanları ba\a faaliyeti kaydedllmlştır. MUn- ve buz husulUnU kolaylaştıran hava 
fcıit birkaç dUşman tayyaresi bu sa· şartları dün gece bombardıman 
hah Kent Uzerinc pek az bomba bı· tayyarclerlmizın hıı.rekiitını zorlaştır- Muhammen bedeli (4775) lira. olan muhtelif eb'atta 9550 Kg. altı 
ı akmışlardır. Bu bombardıman tay- mıştır. Bununla beraber Kicl ve Ham köşe başlı cıvata (24 10/1940) Perşembe günU Raat (ll j on birde Hay-
yarelerlnden biri düşürUlmUştUr. Öğ· burg deniz tczglhları bombalanmış darpaşada Gar binıuıı dahilindeki komisyon tarafından a1:ık ekelltme 
leden sonra munfeı1t bir düşman tay ve Luencn alUmınyom fabrikasıyla usulile satın alınacaktır. 
yare 1 orta tnglltereye birkaç bom· Dormound fabrikasında ve DutsbuGT Bu iş~ girmek isteyenlerin 35S lira lô kuruşluk muvakkat teminat 
ha atnu a da hasaı'Rt ehemmiyetli nehir limanında yangınlar çıkarıl· \'C kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme gUnU saatine kadar 
1eğlldır. İnsanca da zayiat yoktur. mıştır. Schwerte, Oıınabruck \•c Dor- komisyona ınUrn.t'.aatları lAzımdır. 
Ö~leden sonra batı • cenup bôlgc- mound da marşandiz ı;anna ve de- Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-

ınde iklncı bir düşman tayyaresi dü· dır. (~3i) 
UrUlmllştUr. Bu bölgeye hiç bir mfryollarına taarruz edılnılştir. Bı.ı -----------------------------
'lonıba dUşmenılştlr. hareklta tştırak eden tayyareıerlmi- İstanbul Belediyesinden : 

Daha geç, btr düşman avcı filosu zin hepsi salimen dönmüşse dl' keşif 
Bcl .. diye Hukuk İşleri kadrosunda mevcut iki münhal için milsaba.ondraya doğru dahile sokulmuşsa uçuşu yapan bir tayyaremiz dönmc-

kn ıı .. rn .. mur alınacaktır. Müsabakaya iştirak için: la bomba atıldığına dair hiçbir rapor mlştir. 
ıllınmamıştır. 1 J - Tllrk olmak 

Suriye Şefleri 2 En az Lise mezunu olmak lngiliz Kral ve Kraliçesi s - Yaşı 18 den aşağı 85 den yukan olmamak 

Bombardıman Sahasını Bağdata Kaçtı 4 ~:~erliğini yapmış veya askerlikle alAkası kalmamış bUl!Jn· 

Kahire. Hl lA.A.) Al. Ahram Teftiş Ettiler gaz.elesin~ nazaran l<'rnnsız makam-
Londra, 19 (A.A.) - Kral larının keııdil ... ini tevkif niyetinde 

vr- krali1,-e dün Londranın bom· olduğUnu öğı enen bazı Suriyeli -;~fler 
brırdırnı,ma maruz kalan bir ma- çöl Jolu ıle kaı;arak Bağdeda r:ıuva
ıa lit'sını ıeftış etmı~lerdir. Kral salat ctmtşlerdır. Bunlar arasıııdn 

:, - HUsnUhal e::ıhabmdan olmak 
6 Vazifelerine devnmlarına mani bir meşguliyetleri buluıınıama.k. 
Taliplerin şeraiti haiz olduklanna dal!' ves1'11' lstldalarma rapt llc 

müracantları ve Hukuk İşlerinden alacakları vesikalarla 25/ 10 940 ta
rihine nıUsadlf cuma gilnU saat 10 da Hukuk İşlerinde yapılması muk:ı.r· 
rer imtıhana iştirakleri ll!n olunur. (10080 

~ Kralıçt" işçı ederini ziyart"I l'Skl Başvekil Cemıl Mardam Bcy ne-----------------------------
ederek ağ kalanlarla göruşmüş- ı cskı na.zır LQtfı el Haffar BPV de bu- Sahibi ve Nesıiyat MüdUrU: Ahmet Em.in \'ALMAl\' 
lerdir. Junm.aktadır Basıldığı Yer; VATAN MATBAASI 

1 • 

Hakim ve Müddei 
umumiler Arasında 
Nakil ve Tayinler 

EVVELKi GONKO 
NÜSHADAN MABAT 

60 lira maa§lı hakimler: Ma
nisa hukuk hakimliğine İstanbul 
ticart-t mahkemesi azası Kamil. 
Urfa azalığına Çemişgezek haki
mi Fahri, Boğazlıyan hukuk ha· 
kimliğine Temyiz mahkemesi es· 
ki raeortörü Yusuf, Kastamonu 
müddeiumumiliğine lnegöl müd
deiumuınisi Tevfik, Kırşehir hu
kuk hakimliğine Birecik hakimi 
Lami, Bursa hukuk hakimliğine 
Burdur hukuk hakimi Saffet. 

50 lira maa~lı hakimler: Koç· 
hisaj hukuk hakimliğine Manisa 
sulh hakimi Hakkı, Çemişgezek 
hakimliğine Avanos ceza hakimi 
Halil. Dürün hukuk hakimliğine 
Siverek ceza hakimi Sıtkı. Sam· 
sun ba~üdde.iumumi muavinli· 
ğine Samsun müddeiumumisi Zi· 
ya, Söğüt hakimliğine Urfa aza· 
ıı Hayri, Bergama hukuk hakim· 
liğine Bergama ceza hakimi Ab· 
dürrahman, Samsun müddeiu· 
mumi muavinliğine Sinop azası 
Asım, Ankara sulh hakimliğine 
Diya11bakır azası Husrev, Tur
gutlu hukuk hakimliğine Tavas 
ceza bakimi Fazıl. Cebelibereket 
ceza hakimliğine Saimbeyli haki
mi Mehmet Ali. Sinop asliye hu· 
kuk hakimliğine Sinop azası 
Akif. Bolu azalığına Manyas 
sulh ha.kimi Hüsnü. Bandırma 
asliye ceza hakimliğine Bandır
ma azası Necati . 

40 lira maaşlı hakimler: Di· 

yaroakır azalığına Antakya ağır 

ceza azası Hikmet Tüzer, Diyar· 

bakır M. U. muavinliğine Antak· 

ya ağır ceza azası Kudret Kara· 
bey. Mani<ıa !llulh 4-ıakimliğine 

Samsun M. U. muavini Asım Ge· 

lik. Bergama ceza hakimliğine 

Ankara sulh hakimi Abdülnafi 

Onat. Samsun M. U. muavinliği

ne Bolu azası Nafiz Yamanoğlu. 

Torul sulh hakimliğine Bayburt 

M. U. si Hakkı Güngör, Sinop 
asliye ceza hakimliğine Devrek 
ceza hakimi Mustafa Özken, 
Bandırma hukuk lhılkimliğine 
Bandırma iızası Şehbezat Eni~. 

Gestapo Şefi ispanyada 
Borgos. 19 ( A.A.} - Al· 

"'lanya polis müdürü B. Himmler 
• gün Burgosa muvasalat etmi~
tır. 

20 • 10 - 940----

1874: de tesis edilen şehrimlzln ta.nmmış 

Beyoğlu, lstikllll ca.ddesuıde BAKER mataza,sı yanında 304 No. da 

SAPUt"C KiS 
Çiçek Ticarethanesinin 

Piya.cıada hiçbir ŞUBESİ bulunmadığını ve SAPUNCAKİS isınJnl p· 

ı,ıyan başka hlı:bır çiçek ticarcthancsıyle altı.kası bulunmadığml sayıl' 
mUştcrilerinc bildirmekle kesbi şeref eyler. 

Telefon: 40167 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
İstanbul ve Ankara telefon mUdUrlUğü santral ve atelyelerinde ;:. 

tiştirildikten sonra diğer merkezlere tayin ve izam edilmek Uzere t6I' 
sabaka ile (31) adet makinist, (3) adet elektrlkçı ve (10) adet ın°11 

alınacaktır. 41 
Milsabaka imtihanı İstanbul ve Ankara telefon mUdUrlllklerfn f· 

25/10/940 tarihine mUsa.dif cuma gUnU saat 10 da yapılacak ve ınu\'ljt& 
fak olanlara staj müddetince ellişer ve tayininden sonra altmışar 1eJC• 
ücret verilecektir. Taliplerin kanuni evsafı haiz san'at mektepJen tl iJI 
trik şubesi mezunlarından olması ve mllsabakaya girebilmek iç 
21/10/940 pazartesi gUnü saat 17 ye kadar mezkQr telefon müdllrlUklert' 
ne evrakı mUsblte ile mUraenat edilmesi şarttır. (9338) 
-~--~--~~~--~~~~~-=:--~~~;-:---~__.,,. 

Gayri Menkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünder 

Ayşe Adalet, Rıfat, Ay~ Hadiye ve Fatma Şükriyenln 24702 he$SJ 
No. sile Sandrğnnızdan aldığı (1200) liraya karşı birinci derecede ıpat e 
edip vlide.<ılnde borcunu vermediğinden hakkında yapılan takip uıerl11 
3202 No. ıu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine gört:: 
ülması icabeden Eminönü Alacahamaın Çelebi oğlu Ala.attın maball ııı 
nln Tahmis önll sokağında eııkı 53 yeni 57 kapı S84 ada. 153 parsel ~0·-0J 
kAgir dUkkAııın yetmiş doltuz milyon dokuz yUz yetmiş bir bin sekiZ ) ı~ 
kırk hisse ıtıbarile elli iki milyon yüz yetmiş altı bın yetıı' 

J<Oll iki hissesi bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya eJC 
muştur. Satış tapu sıcil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya. girrn 1

11 
isteyen (587) lira pey akçruu verecektir. Milli bankalarımızdan birin 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle beled; 
re:simleri ve Vakıf icaresl ve tAı,1z bedeli ve telltı.ılye rUsumu bOrÇl 

11 
aittir. Arttırma şartnamesi 21/10/940 tarihinden itibaren tetkik etıı'e ıı 
tsteyenJPre sandık hukuk işlerı servtsinde açık bulundurulacaktır. '1'8~ 
sicil kaudı ve sair IUzumlu maJQmatta şartnamede ve takip dosyasııı ,, arı· 
vardır. ArttJrmayn girmiş olanlar, bunları tetkik ederek sablığn çıl< 
lan gayrimenkul hakkıntüı hPr şevi öğrenmiş ad vo itibar olunur. B~ 
ci arttırma 5 12 '940 t arihıne mUsadıf perşembe güntl CağaloğllW"'. 
kam sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar l'apılacaktır. Muvakkat ili'' 
le yapıJabtlmesı için tcklif edılecek bedelin tercihan alınması ıcatıedol· 
gayrimenkul mükellefıyetlerıle Sandık alacağını tamamen geçmiş t 
ması şarttır. Aksi takdirde aon arttırarun taahhüdU baki kalmak şar !.' 
20 12 940 tarihıne rnüsadif Cuma gUnU ayni mahalde ve aynı saııt 

son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmad!!. gayrımenkul en çok arttıra.nıt1 
Uııtündc bırakılııcaktır. Hakları tapu siclllenle sabit olmıyan alfl~ 
Jar ve irtifak hakkı sahlplerlnın bu haklarmı ve huııusne falı: ve mflll tıl 
fe dair iddialarını ilAn tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı ınUS 
telerile beraber dairemıze bildirmeleri Iflzımdır. Bu suretle hakiaJ11" 
bildirmemi~ olanlarla haklan tapu sicillerlle sabit olmıyanlar satı~ tıt" 
delinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. Dnha fazla malQmat almak fste
yenlerin 3S 1248 dosya No. sile Sandığımız hukuk lşleri servisine ınllt1l" 
caat etmclerı lüzumu UAn olunur. 

* * DtKKAT ,. 
Emnıyet Sandığı, Sandıktan alman gayrimenkulll ipotek g~sterır.e 

~teyenlere muhnmmfnlcrlmizln koymuş olduğu kıymetin t':'. 40 nı teC; 
vüz etmemek Uzero ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suret 
kolaylık göstermektedir. ÜOlOO) 

MİLLi PİYA 
29 İLK TEŞRİN 1940 

Cumhuriyet Piy gosu 
ikramiyeleri Hem Büyük, Hem 

HEM FAZLADIR 
Çeşitli, 

iKRAMiYE 
Adedi 

iKRAJJt/YE 
Lira 

iKRAM/YE 
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 

5.000 
1.000 

500 
100 

10 
2 

250 

160.000 
480.000 

12.000 reselli MUkAfatı 48 
84.616 Yekan - 492.000 

Bu plan zengindir. (60.000) liralık bir 
büyük ikramiye vardır. Ayrıca (20.000) 
liralık, ikinci büyük ikramiye vardır. Eğer 
taliiniz bunlara eri§emeıse yine mütees
sir olmayın. Çünkü iki tane de onar bin 
liralık ikramiyeleri kazanabilirsiniz. Bu 
çekilişte (4) tane (5.000) liralık ikramiye, 
(80) tane ( 1.000) liralık, {80) tdne (500) 
liralık ikramıyeler vardır. Planı iyice tet
kik ederseniz daha küçük ikramiyelerdeki 
tenevvüü açıkça görürsünüz. ikramiye
ler miktarı hem büyük hem çeşitlidir. He
le orta ikralniyeler kuvvetlidir, fazla dır. 
Bu fevkalade Piyangonun biletleri 8. 
1. inciteşrinden itibaren satışa çıkarıl
mıştır. Bu Piyangoda mevcut (400.000) 
biletten (84.616) tanesi yani 21, 1 i mut- 1 

\ ' . 

laka ikramiye kazanacaktır. Bu tertipt• 
tam bilet iki lira, yarım bilet ( 1) liradı!• 
Unutmayınız ki, tam biletler ikramiyen•" 
tamamını, yarım biletler yarısını alır. . 

( 1 O) tam biletli ve ( 1 O) yarım bile~' 
karnelerle mutlaka amortıerin tamarY11' 

nı veya yarısını ve belki de büyük ikr~· 
miyeyi kazanmak suretile taliinizi ~ecru· 
be imkanına maliksiniz. 

Cümhuriyet Piyangosunda bir yenilik 
olmak üzere {~8) adet (250) şer liralık 
teselli mükafatı ihdas edilmiştir. 29 1 it1' 
citeşrinde Ankarada çekilecek olan b~ 
zengin ve fevkalade Piyangonun husus•· 
yetlerini izah eaen {8} sayfalık broşürle· 
ri bayilerden ;s:·e) 


