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Yıl: 1-Sayı: 64 

Ne Bir Eksi k Ne Bir Fazla 
Heyecan 

Veren Sükun e irkaç gün evvel ecnebi bir 
muhabir matbaaya uğradı. 

~~2:clcsinden aldığı bir telgrafı 
~oıterdi. Türkiycdeki a'hval hak
d1'ftda. ilci bin kelimelik heyecan 

olu bir makale yazması isteni· 
Yordu. 

Muhabir dedi ki: 
- Ben burada heyecandan 

'4cr görmüyorum. Ne bulup ya· 
~Yıın~ 

Cevap verdim: 

d - Sükun dolu bir dünya için· 
c her gürültü bir hadise teşkil 

~der, fakat top ve bomba sesin· 
en, tcla§tan, kıyametten, propa· 
~ndadan geçilmiyen bir alem· 
be Türkiyedeki sükun, vekar, 
.~ra.<Ia barış hayatına ait türlü 

türlü alakalann ve işlerin devam 
edebilmesi en umulmaz. en he· 
~ccanlı ~ir hadise teıtkil eder. 
~nun heyecanını eğer kendiniz 

ı_ Ya:biliyoManız, gazetenize de 
lqcttirmiye çalı§mız. 

b Ecndbi muhabir, iheyecanın 
u nevini kendi hesabına duyôu 

lllu · k · · l • gazetesıne a settırmıye ça• 
1ıtı mı, bilmiyorum. Fakat dün 
f"ı.eteci vesikama dayanarak 
b 0 mbo§ sokaklarda dola§ırken, 
bu alı§ık.lık haricindeki sükun, 
.•na ecnebi muhabirin müracaa• 
lıni hatırlattı. Sükunun vere.bile· 
Ce"' · h d lO eyecanı tatlı, tatlı duy um. 

1• Bütün dünya kavga., gürültü 
akırdısı ederken, propaganda 
lllakincleri yaylrm atCllerine de
~~rrı. ederken, biz rahat vicdanla, 

inç kafa ile, soğukkanla yolu· 
:Uza devam ediyoruz. Bet senc-

e bir sayım yapmayı usul tut· 
lllU§Uz. Sayımı tam gilnünde, 
~nı aaatindc yapıyoruz. Hem de 
~Pıllfın tekli bu memleketteki 
b .~a olgunluğuna, teşkilat ka· 
ilıyetine, vatandatlık alaka.sın& 

Çok ıiizcl bir imtihan oluyor. 

Yüz elli bin gönüllü vatanda§, 
)urdun her kötesinde, mükem• 
llıcl surette kurulu bir tek maki· 
ne gibi ite sarılıyorlar, herıey 
~lt gibi itli)'Or. Her fert vazife
'1\i bitiyor, eayımın ne demek 
:ı~Uiunu kavnyor, vatanda§lık 
~a.lannın bu kadar sıkı bir su· 

hctte biribirini tamamlamaa'ıodan 
b ~ dolu bir hava doğuyor, bu 
t '"•Yı iıcpimiz aynı saniyede 
~rı.e!!üa ediyoruz, hepimizin göğ
Dü muz ~ni saniyocle kabanyor. 

nya afctteri karııısında yılmı· 
)•rı. t 16 • k d. .. " • e af etmıyen, en ıne gu• 
.,. enen, hiçbir ~tinden pşmıyan 
rı c ıeri lı:almıyan bir millet olma· 
ın ••adetini hep beraber duyu· 

~orua-;, 

.._Dün bir saat intizamile itliyen 
llı!1ın teşkilatı içinde tatlı bir 

•lli zafer havası duymamızda 
~n büyijk rehberimizden bütün 
r •tandaılara kadar herkesin sı· 
bl •ıra hissesi vardır. Bununla 
b~ra.lber mevzii bir zaferde nasıl 
lı tr fırka kumandanının adı anı-
9 ~ İstatistik Umum Müdürü 
il •y Celal AyCarın adını saygı 
.; ~e takdirle yadetmek hepi
._ll:ın borcumuzdur. Bay Celal, 
~ Yırn işini ·en etraflı bir bilgi ile 
~"rarnıı. düşünmüt. hazırlamış, 
Uz küçilk • teferruatın • üzerınde 
•\n~n .~adıya, durmuıtur. Vazife
~ ı ;gören bir memurun değil, 
ltt <:.ak bir iıin dertlisi olan· feda· 
~ r, §cvk •ve' iman sahibi' bir in· 
le.kın• l:>aşarabilcoeği bu iş,' mcm
d ~t hesa<bina güzel bir imtihan~ •r. O ·· l k d" aı n uç sene evve en ı sayı· 

): 'bilnüyen, iıııatiıtiğin elifine 
tii ~cı olan bir memlekette, bu
~ -İal&tiatiğin-en güç bir tatbik 
~•l •aı olan nüflMI •sayımında ha· 
~.~k, tcıtkilat, ilmi dürüstlük ba
a.._.1ndah dliı;bir memlek,etten 
tcr·ı kalrnıyacak bir olgunl.uk. gös
clc 'Y

1
?tuz. Celal Aybann bu işin 

rt ısi f ·1 6 • ·1 ~ı· aı atı e tanı manası e ge· 
~ gündüzlü çalışmasının öu 
bu ~.ı neticenin gerçekleşmesinde 
!lı~k · bir hissC8i varıdır. Bugün 
clıtr ~~ket ıhcsahına dileğim ıu
olll\ 1• Bay Celal Aybar, mebus 
ille ~ın, baııka vazif cye terfi et· 
"c 'Ut:. bulunduğu vazifede terfi 
i~tı rrı.u~afat gorsun, mürhet bir 
!lı:dı ve içtimai eiyaset için 
~ttac olduğumuz istat;ıtik tec· 
tt'ıeJt •nı tamamlamak ve ilerilet· 
de 'be aı.ı.retile kalkınma tarihimiz-

llıba§lı bir yer sah1bi olsun. 
~bın~t Ernin YALMAN 

Bütün Yurtta Sayım Bitti 
İstanbulda 7 Saat Sürdü 

Bir Rekor Teşkil Ediyor 
Sayımı Evvela Ankara Bitirdi, 

Ankaradaki Nüfus Artışı 
Saat beş.. Koca tstanbUI derin bir 

sessizlik içinde hAUl. uyuyor. Koyu 
kara.nWt henüz alacıı.la.şmamış. So
kaklar ıslak.. Çisileyen yağmur ve 
serin bir hava insanı UşUtUyor. Pen
cerelerin öazılannda tek tUk ışık gö
tUnüyor. Sokaklarda hiçbir hareket 
yok. Ne sütçUlerin geçişi, ne sebze 
arabalarının gUrilltUsU, ne de katile 
katile şehre dağılan çöp ıırabaları
nın gUmbilrdeylşi var. Şehrin bu de
rin sessizliğini ihl!l edecek tek bir 
~s işitilmiyor. Gece tabii seyrini to.
mamlıyarak gUndilze inkıl!p etmek 
üzeredir . • Erkenci olanlar kalkmış
lar mutat sabahçılık işlerini ve ·ke· 
yiflerini yapmıya koyulmuşlardır. 
Sa.at altı oldu .. Sessizlik devanı edi· 
yor. Ne tramvayların çan çanı var 
ne de tekerleklerin gıcırtılı gürültü· 
sü.. Otobüs, kamyon, taksi gibi ara
balardan da eser yok. Hava biraz 
kınldı. Yağmur durdu. Doğuda ha· 
fi! bir kızıllık belirdi. 
Boğazın üzerinden şehre doğru yal· 

dızlı bulutlar uçuşuyor. TUrklyede 
bugün takvimlere geçmiyen bir bay
ram günü doğuyor. Her taraf aydın..1 
landı . .A:Uı polisler, motosikletli zabı
ta 6.mirlerl, otomobilli sayım kontrol
Jarı caddelerin sükQtunu ihlAl etme
seler şehir ve şehirlller ha.l! uyuyor 
zannedilecek.. Biraz sonra kollan 
bant,lı gençler sokakları işgale ba.ı;· 
)adılar. StlngUJU Mehmetciklerln, po
Hs memurlarmm, adetleri arttı. Ga
zete satıcılarının sesleri duyuldu. SU· ı 
ratle geçen bir cankurtaran arabası 
bu sayımın llk yavrusunun doğumu· 
nu müjdeledi. Saat yedl.. Kapıların 
zilleri çalmıyor. Yataklarından fulı
yanlar, gözleri mahmur kapı açıyor
lar. Her eve bir sabah ziyarelçiqf tek· 
lifsizce giriyor. Sanki her gelen o 
evin a!iesinden biri lnliŞ gibi.. Şimdi 
her aile hUkfuneti temsil eden me
murla bir arada müşterek davayı 
halle çalışıyorlar. Yurdııl'lu,...da UçUn 
cU defa g6rfilen bu topluluk Tttrk 
cAmJatıindaki vahdetin en canlı sah
nesidir. Bu sahnenin yaratnca~ me
sut neticeyi dUşUncrek herkP.S ııevi· 
ne sevine aile fertlerini ımydırıyor. 
.Artık sabah güneşi de ılık ve yaldız· 
lr şualarile her tarafı okşa?'lııy<ı baş· 
ladı. 

Dün Haseki hastahanesinde dün yaya •gelen ve sayıma katılan al h yavru [bu yavrulann hepsine 
hem sayım gün'ünü, he mde ramazanı hatırlatmak üzere Sa yiın ve Saime adı verilmittir 1 

Sayını hareketleri 

Türkiye Dünyanın 
Yıkıldığının 

farkında Değilmiş 
İtalyanların Riva
yetine Bak ılırsa 
Bulgarlara Göre: 

Türkiye ve Yunanis 
tanın Siyaseti Kendi 

Menfaatlerine 
Aykırı İmiş 

Cadde ve sokakların, meydanların 
boşlufunu gideren sayını memurları 
arasında birçok bayanlar bulunuyor, 
Beyoğlu mıntakasmda Bayan kon
trollarm faaliyeU göze çarpıyordu. 
Yedek subay okulunun talebeleri kö
şe başlarını tutmuşlardı. Memurlar 
kapıdan kapıya M~ta koşuşuyorlar 
sanılırdı. Denizde sayım motörleri 
gemiden gemiye sekiyordu. Her ?.ey 
intizamla yapılıyor. Yalnız sahil koy- Sofya, 20 (A.A.) - Stefani 
!erini dol~n memurlar Boğazda ha· ajansı bildiriyor: 
vanm serUlğinden gU_çlUk çel.dyorlar· Bulgar IJİyaııi mehafili, Balkan 
dı. Bir kısım memurlar da yolların yarımadasında inki•af etmekte 
çamurlu olmasından dola), Yuşa te- '" 
pesine ve diğer uzak yerlere atla git· olan vaziyeti ;;ndişesizce takip 

Askeri Vaziyet"-\ 

Yazan: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 

19 Blrlnelteşrtn 19(0 da ltaı

yan atır bom'ba.rdıman tayyarele
ri (500 kOometrelik bir uçut ya
parak .Basra körfezinden Babreyn 
adalannda bulunan petrol tufi
yehanelerlne ve depolanna hücum 
ederek yansınJar çıkardıkta:rı bU· 
dirilmektedir. Bahreyn adalan İn· 
gUlz müsternlekelerlnden olup 
burad8kJ petrol kuyularından se
nede J.H0.000 ton petrol !:•kmak
tadtr. Doğrudan dolrul·a. Büyük 
Brltanyanın idaresi altında bulu· 
nan yerlerden Bahreyn adaların· 
da Blrmanyada ,.e bir de cenubi 
Amerlkada Frlmüdad adalarında 
olmak üzere a.ncak üç yerde pet
rol çıkmaktıulır. tran petrolleri· 
nln ııennayesl ,.e l'1ettımeal lngt· 
llılerln elinde ise de petrol havza· 
ları İran ve Irak hUkftrnetlerlnln 
hiklm bulunduğu anlzl dahUlnde· 
dlr. miye mecbur kalmışlardır. ediyorlar. O Balkan yarım ada-

Viliyette faaliyet smda ki orada Türkiye ile Yuna· · Bahreyn adalan Erltredekl &· 
Merkez sayım bilrosu Azaları altı nistan, lngiliz taraftan bir si· maradan takrlben ı 700 ktıoıııetre, 

buçukta.. vUAyete gelerek işe başla- yaset takibinde ısrar ediyorlar, 
mışlardır. Vali muavini Ahmet Kı- . k d" f l k eski İngiliz Somalbılndekl Berbe· 
nık'ın reisliğinde belediye muameıa.t yanı en 1 men aat erine •Y ırı radan 1800 k11ometrl'I Blnıra7.inln 
mtldUrU ZUhtU, mektupçu Osman Er- bir yol tutuyorlar. !}arkından :?'700 kilometre uzak ol
gln, nüfus müdtlrtl Faik '.Haraççı ve Sofyada şu nokta üzerinde de duğuna &'Öre ttaıyan bonıbardı· 
Galip Bilginden müteşekkil olan bUro durulmaktadır: Muhtelı"f Balkan ta _, _ _, Erit 

f alı t . ' t ilk 1 man yyar.,.~· l'eden \'e ya. 
kazaların a ye ın<ı aı rapor a· memleketleri nezdinde vazı"fesı· 
rı alınca her kazaya. IAzımgelen tali· hat eski İngiliz ııomalislnden ha· 
matı vermişlerdir. Her mıntakanın olan lngiliz sefirleri, diplomatik reket etmlt olacaklardır. En. kuv· 
faaliyet neticesi telefonla büroya bil- teşeM>üslerle bazı neticeler elde ntU lhtlmal Erltreden gttmlf ol· 
din1mekle idi. Sayını ~!ayınca va- etmiye çalııtılttan ve bunun im· malandır. Vüta bu lııtlkam•t ta· 
11 ve belediye reisi LQtfl Kıraar vilA· d ~ 
yete gelerek merkez btirosunun işle· kahsızlığını gör ükten aonra ken- kJp edildiği halde ~uudI hllkt\me-
rlni tetkik etmiştir. Şehrimizin bazı di aralarında ilk bir toplantı yap- t1Dln anzjsinden &'~Umekte ise 
semtlerinde saat yedide ve bazı semt· mıtlardır ve bu etçiler vazifeleri- de • yalan yol olmuı ve tnılllz
lerinde de ancak yedi buçukta sayı- ne ait yeni talimatı Harıciye ne· ler taratnıdall girlllmemeeı ve bu· 
ma bqlanıldığı merkez bürosuna bil· 
dirilmiştir. · • • zaretin<len değil, fimdi Mısırda na binaen bir baskın teslri yap-

Kazalarda aayım . buhınan Harbiye nazın Edenden 1 maaı faydalan vardır. 
Adalar, Beyköz ve Kadrköyünde bekliyorlar. Yunaniatan ve Tür- , Şimdiye kadar malüın "olan İt.al· 

sayıma yedi buçukta başlanılmıştır. kiye henüz şunun farkına varma- yan tayyareleri arasında. ha.reklt 
Beyoğlunda Şişli. Maçka, Kurtuluş, -n;şlaroır ki bir aler." yıkılıyor ve aahası en böyük olarak tanılan 
T9:ksim rnmtakalarmd~ yedide ve Be, yenı hır hayat doğmak Üzetedir tay .... are KapronJ 185 a~r bonı·. 
yoğlu merltez mahallelerinde yedi bu- . . 1 • o1 •• 

çukta faaliyete geçilebilmiştir. Bu Buıgar gazetelerı, talya ve bardrman tayyaresi idi kt, bu tay. 
gecikmenin' sebeJ;fl• bazı apartıman Almanyanın yapıcı siyuctind~n yare aaatt.e tse kllometre .Uratle 
kapıcılarının kapılan erk~den aç- takdirlerle rbahs, barı;: ve harbe 1 ve bazı yarciı:incr tertibat Ue S600 
mamalarmda11 Ucri•gelml~lir. Kay- Jl•k od ı..- - ..J.. · ı • (Devamı· S. (su 2 d) a.kamlar nahiY.e mUdUrleri altı b _ taa u en vutun ceyııe erde • • u. e 1 

~ktan ltl~aren İlayım kontrol vem~- zafer' kazandığını "ı<;>ylüyorlar. '-------------..I 
. (Devamı: Sa. 4, SU. 1 de) 

Köstenceye Alman 
OenizaU lan 

Gelmedi 
R ador Ajansı Deniz 
Üssü Yapzlacağı Ha
berini de Yalanlıyor 

Dünden Itibaren, 
' Bükreş Her gece 

T amamile Karanlık 
İçinde Kalacak 

Bükrcş, 20 (A.A.) - Rador 
ajansı, Alman denizaltılannın 
Köstcnceye naldoclildiği hakkın· 
da yabancı memleketlerde ncş· 

; rolunan haberleri yalanlamııtır. 
ı Rador ajansı, Alman bombar· 
dıman tayYare filolarının Galatz· 
da bulunduğu ve Kara.denizde 
bir Alman deniz üsaü tcais olu· 
nacağı hakkındaki tamamile ha
yal mahsulü havadieleri de ya· 
lanlamııııtır. 

Bükret. 20 (A.A.) - D. N. 
B: 

Bugünden itibaren, Bülcrcf, 
her gece tamamile karanlık kala-
caktır. Bütün evler ve nakil va· 
sıtaları, saat 24 den şafağa ka· 
dar ı§ıklarını sipcrliyeceklcrdir. 
Tramvay servislerine, aaat 24 de 

nihayet verilecektir. • · 
ı 

Mevsimin bk Karı . . . 
1rcıreı'e · Yaldl 

Kayseri, 20 (A.A.)- Mevsimin ilk 
1•an bu gece Erciy~·e, yafmıftır. 

Kar, .E?"clycı, eteklerindeki köylere 
kadar inmiş ve kalınlığı tahminen 
beş, alü sa.ntlıni. bulmuı;ıtur ... 

Mussolini Yugoslav 
Fiume'ye Alman 

Gitti işbirliği 
Duçe Yugoslavya 

Hududunda 
Tef tı:.şler Yapacak 

Yugoslav Hariciye 
Nazırı "Harp Yerine 

Sulh Getirecek,, diyor 
Nevyork, 20 (A.A.) - Ro· BeJ.grad, 20 (A.A.) - Yu· 

madaki bir Amerikalı muhabir goslav ihariciye nazırı Cincar 
tarafından gönderilen yarı resmi Markoviç, Alman - Yugoslav 
bir habere göre, Mussolini dün ı ekonomik görüşmelerinin netice
akşam Fiumeye hareket etmiştir. lenmesi münase'betilc.. matbuat 

Nevyork, 20 (AA) - Ro· mümessillerine beyanatta bulun· 
ma radyosund'an Nevyorkta alı- muş ve ezcümle demiştir ki: 
nan bir ha:bere göre, dün öğleden Bu anlaşma ile, iki memleket 
sonra Muıısolini Yugoslavya ya· arasındaki ekonomik işbirliği, 
kınında şark hududunu tefti§ et• eşya mübadelesi 15ağlam esas 

1 

mek üzere hareket etmiştir. üzerine ibtina ettirilmiştir. 
Bugün Almanya, Yugoslav 

1 
S O V Y E T L E R ::~~~~~n B::~~~l~.0 l1:na~~.:~ 
• • A. Yugoslavya için yeri başka biri· 

lhf ıyaf karll kfan :e~ara~::ıt:rn ~~~i~mıb~;a;~ ~;t:~. 
A 1 1 

olmuştur. 

Yrr ıyor ar C~n.car.~arkoviç., sözlerini ıöy-
le hıtırmıştır: 

I Hô.diselerin şekli Sov
yetleri Memnun Ede
cek Mahiyette Değil 

Şu ciheti mü~cde edebiliriz 
ki iki memleketi ıbirbirine bağlı· 
yan samimi dostluk yalnız cko· 
nomik işbirliği olmamıştır. Bun· 
dan başka siyasi işbirliği vard 
ki bu, alınan neticeleri ile men 
leketimiz için harp yerine suII 
ve muhtelif sarsıntılar yerine ya· 
pıcı faaliyet demek olduğunu 
göstermiştir. 

Londra, 20 (A.A.) - Sovyetlerin, 
Almanya, İtalya ve Japonya ile bera
ber iştirak edeceği bir dört devlet 
konferansının toplanacağını ilft.n e· 
den haberlerin resmen Moskova rad· 
yosu tarafından tekzip edilmesi, Lon· R ıt• •ı t•h b" drada bUy\lk bir alAka ıle karşılan- O 
makta ve blrJblrl ardından gelen ikll oos.,ve ın n 1 a 
tekziple, Sovyetlerln şimdiye kadar M h k k k 
takip ettikleri tavnharek<?tln Mrlz u a a 
vasfı olan lhUyatklrlıkt.an bit az c;ık· 
mıya başladıkları mllşahed" eililmek· 
tedlr. 6 .... 1 .. 

Sovyetlerln bu tavzihi, SovyeUer Blrllğlnin h!dlselerin aldığı şekilden o r u uy o r 
memnun olmak için hiçbir sebebe ma 
ilk olmadığı hakkındaki TUrk dQşllıı· 
ceslne uymaktadır. HA.dlseler, Balkan 
mıntakasında inkişaf ettikçe, Sov
yctler aksUl!melleri daha bAriz bir 
şekilde tayin edeceklerdir. 

Uzun Menz ill i 
Toplarla Manş 

Sahilleri Dövüldü 
Tarrakalar İngiltere 
Sahillerini Sarstı 
Londra, 20 (A.A.) - Uzun 

menzilli İngiliz topları, bugün 
öğleden biraz evvel, faaliyete 
geçmiş ve en tiddetli ıbom'bardı
ına_nını yapmı§tır. İngiliz toPlan, 
Manıın öbür kıyısına aalvo üze· 
rine salvo göndermiıtir. Tarraka
lardan, bütün Kent kontluğu sa· 
hilleri aaraılmııtır. Bombardıman, 
40 daJdkadan fazla sürmüştür. 
Alman uzun menzilli bataryaian 

bombalandı 
Londra, 20 (A.A.) - Reu· 

ter: 
Alman uzun menzilli toplan· 

nın -bu akşam gün batarken ye· 
nidcn Douvres mmtakasını bom
bardımana teşebbüs etmeleri Ü· 

zerine, lngiliz bombardıman tay
yareleri, Gris·nez •bumundaki 
Alma~ uzun •menzilli toplan 
mevzilerine çok ıiddctli bir taar• 
ruz' yapmışlardır. 
. · Kent kontluğu sahillerinden bu 

taaruzu eeyredenlerin ·ifadelerine 
göre, lngiliz bombardıman tay
yareleri, dakikada yüz bin bom· 
ba atarak mevzileri ıhir infilak 
maddesi ' yağmuruna'. hrtmll§lar
dır. infilakların durmadan birbi· 
rini takip eden tarrakalan, Man
tın bir tarafından öbür tarafına 
gö-kıgürlcmeleri gibi alteetmittir. 
Man11n fngiltere sahilindeki §e· 
birlerde pencereler Ve kapılar 
saraılmııtır. Bombalann ve fi· 
ıenlderin ıııkları, t gök yüzünü 
aydınlatmıft.lr. 

Cebelüttanktan aksec:len 
top sesleri 

Algesiras, 20 (A.A.) - O. N. 
B. Dün sabah Cebelüttank kaleııi 
toplarının sealeri iıitilmi§tir. Bu 
endahtlar, kalenin i~aretlerine ria
yet etmeksizin boğazı geçmek te· 
ıeDllü9iinde bulunan gemilere, 

Röyterin Yaptığı 
Tecrübe; İntihabında 
Ekseriyet Kazandı 
Nevyork, 20 (A.A.) - Reuter A· 

jansının muhabirleri vasıtasiyle, Bir· 
leşlk Amerikanın 48 devletinde yap
mış olduğu tecrübe mahiyetindeki in· 
Uhap yoklamasında Roosevelt'in ikin 
citeşrlnde büyük bir ekseriyetle in· 
lihap edileceği tesbit edllıniştir. 

Bu tecrUbenln neticesinde, Roose
velt"ln 366 reyi olan 84 devlette, 
Willkle de 165 reyi olan H devlette 
kazanacakları sabit olmuştur. 

Reuter .Ajansının 1936 da ReJgfcUm 
hur intihabatı hakkında yapmış ol· 
dutu yokle.manm, Rooseveltin intl· 
habmı kat'iyyetle bildirmiş oldufu 
hatırlardadır. 

Ruzvelt Lort Athone mülikabna 

ehemmiyet 'eriliyor 
Vaşington, 20 (A.A.) - Stefani 

Ajansından: 
Payitahtın siyası mahaffll, bugtı-ı 

Haydpark'ta RclslcUmhur Rooeevelt 
De Kanada umumi vallııi Lord Athone 
araıındıı başlıyacak olan görllfltleye 
M>yUk bir ehemmiyet atfetmektedir
ı ... r. 

Dün Londra Ozerinde 
7 Tayyare Düşü rüldü 

Hasar ve Nü/ us 
· Zayiatı Az Oldu 
Londra, 20 (A.A.) - Hava 

ve dahili emniyet nezaretlerinin 
telbliği: 

. Bugün pazar gunu şimdiye 
kadar düımanın faaliyeti, bi\hu
sa lngilterıenin cenubu §arki mın
takası üzerinde vukuagelmİ§tir. 

Londra üzerine ve Kent Ea· 
seks kontluklarına bom'b lıır atd
mııtır. Fakat hasar ağır ~ ı11adıiı 
gibi nüfusça zayıat da fazla de
ğildir. Yedi düıman tayyareai 
düıürülmü§tÜr. 

Churcill Bugün Fransız 
Milletine Hıtaben Bir 
~utuk Söyliyecek 

l geri dönmeleri için yapJlmakta
bastnda vP. inziNh temin eden bir er.·sağda lcöpriinün dünkü bali dır. 

Londı·a, 20 (A.A.) - B. Churchih, 
yarın Grcenwlch saaU De 19,s:i (\e 
Londra radyosunun fransızca nefri 
yatında Fransız milletıne hıtaben bir 
nutuk söyliyecektir. H. Churchlll ..,. 
vel! İngilizce müteakiben de Fran· 
sızca söz ı;öyllyccektlr. Bu nutuk bll· 
tun kısn d:ılga 1stasyu:ılan ile harioe 
veri!ecektlr. 
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Aksu Vapuru 
Vaktinden Evvel 

Hareket Etti 

21 • 10 - 940-----

SIVASi 
iCMAL Nihaget (Heybeli) 

Parolası Verildi 
Top Ahldıo Beyazıt Kulesi Bayrak 

Çekerek işaret Verdi 

Afyonla Şıra 
Bir okeyt!cn.~ Y2ZJYor:-

c: ••• Fe.ti!ı, Şehzade. ~lm.c&

başı ve BeyaZ!'t Uf!Sında.'ld ~ 
c!a küçük bir el a.rabaslle şira sa
tan b!.r adam TI!.l'. Bu edamın af
yo!?!I! ış!re yaptığını \ie mektepli 
genç!e?'E'ı sattığını işittim. İl?!Ul· 

madım, e\.'"\-elki akşam bir bardak 
ta ben içtim. Bu mayiln şlra ve 
şarap değil, bambaşka bir {ıfet ol
duğunu farkettim. l'avrulanmı

zın ki:ırpe ciğerlerini dağlıyan bu 
zehir dağıtıcısının şeyyu tezgAhı 
dağıtıııuna.z mı !...ı. 

·Odun ve Kömür 
lhtikirı Yapılıyor 

Birçok Yolcular 
Vapuru Kaçırdılar 
Devk:ıt Deniz)"ollıuı. sayım gü

nü münasebetile hareket edecek 
vapurlar ıçin bir tarife hazırlıya
rak gazetelerle ilan etmifti. Fa
kat vapurların ilan edilen saat
lerde kalkmadığı bazı şikayetler· 
den anlaşılmaktadır. 

Tazyik karşısında 
Yugoslavya 

Yazan: M. H. ZAL 
Şehirde ve Civarda Gelecek Seneye 

Devredilecek Kadar Stoklar Mevcuttur 

[ Yazaa: Sabih ALAÇAM 
Odun ve kömür pahalılığı şehirde 1 fa verilmiş olan kat'iyat musaadesl

umuml bir alı\ka uyandırmış, bazı le de tahminen yüz elli c\n çeki o
kimseler bu hususta inceden inceye dun elde edileceği anlaşılnıaktedrr. 
tetldkler yapmıştır. Oduncular, ~- Mangal kömUrQ vaziyeti de aşağı 
ya kesici ve nakil vasıtaları bulun- yukarı bu merkezdedir. Sözlerine i
mamasını, odunwı maluı.llerj.nde de timat edilebilir birkaç ~·JmUr top
ucuz almamamasıru bu pahalılrğa se-ı tanCISI İstanbul depolarında geçen 
bep olarak güstc..""Illekte iseler de, iş- kıştan ilkbahara de\Tedilmiş "ekiz 
le yaknıdan al~~ olazılar, bu id- milyon kilodan !azla kömllr bulun-

Dün Ak.su vapurile lzmire ha· 
reket edecek yolcular, vapurun 
erken kalkma.51 yüzünden İstan· 
bulda k~dıklanndan, matbaamı· 
za gelerek bizzat şikayette bulun· 
dular. 

Sokağa çıktnn. Fakat, her yer 
bomboş! Maraz! bir stlkfin ve kim· 
sesiZ!lk .. YapyalnıZ, hat.ta. tahliye 
edilmiş blr şehir hissini veren lstan
bu!da tek hayat eseri şudur: ..A.n.~a 
radyosunun sesi! 

Boşlukta dalga dalga alı"..seden, 

kundu."'"2. ~eti ı!e buna.lan ka!dırrnı 
taşlarının yilzllne çarpa.'l bl! ses, sa.n
kt hUi!ten ge!iyor. 

BUtUn Beyoğlu, herhangi bir pa

zar gününün bu saatinde ~· 
Şimdı. tıs! 

Köprü üstll, öyle! E!n!nöntl meyda
nı öyle! BUt1in !starıbu!, öy!e-

&ye..z?t raeyda.'l!nl!. geli~. &
at S SO dur. 'B!r aske.?', <Ves-Jı.:u ~ 

sortl3"0?'. Az ile.."ide, 1866 nl!ll!L~ 

%8.b!ta. rr.e?nuru Meh?:let 'Ded:!e!, l!i· 
ğer b!r yolcuyu çevtrlyor: 

- cVe~Jt2. .. r.!Z! ...,.!l,,.e.aC!e ea:~ mi· 
s1ııiz? 

- Ver J.:e.r~fın. 
- Gösterin littfe.. 

- Buyuru.'l. 

Falı:at zab.'11!. ı:ı.e:::uru, !:Uh.a.tabı

nın ııuttığI ~ tetl--1....k ettlkte!l 
soııra diyor ki: 

- .Bu • 5liıl'..! ~ ctizcla.'l!! 
Ve hAdiseıin netiees! maıtm: Ke.

rakola ~t 
Fatihe doğru ytirtir!Gen, g:a.r:ıp bir 

fikir '1JU!'U.'?'.& !mcum edi]l'C!": Tt.Yki! 
olunmak!.. 

Sa~QÇh&l?eb?41"d11, llıi.r beJı:iı:.!, ~e. 

da vesika eoruyo?', c~ ~: 
- Yok! 
- Bugün ~ ~1t y~ak! 

Bilmtyo:- musunuz! 

-Baya! 

- O halde geliniz be..'ll.ln!6. 

Yllrüyonu;. Az ile..'ide, bir zabı+..a 

memuru tarıı!md2ll f>Orguya. çe..'ldli
yorut!l. Fzt!h kesaiE? .me..>icaz namye 
müdftrWğU wurla..'"l ı~lnde tutuldu
tıun cihet.le k&y.cıekgm1•k ~ 

Bir odaya giriyoruz: Mışıl mışıl 
uyuyan bir yavru_. 

Se.ime Sayunın halas! Eaya..'l Ner
min Ekmekçiye: 

- Gelecek sayıma da bir erll:ek 
yolcu gelir, inşa.allah.- Diyorum. 

Sayl!ll gtlnU, şe!ır.i!niz ic!n uğur
lu... Mesela. KllçUkpaza.rd&, Fetva 
caddesınde oturan Ba.l an Sa.liluı.. ge
lecek saymıı beklemeden bir erkek 
bebek doğurtıyor Aksa.ra~ Çe.kı:

rağa mahallesinde Manastirlı Rifat 
sokağında oturan tramvay yol çavu
şu Mazo:ıun .,p, keza. .• 

Fa..k.ıı.t, 53.ym1 gU.oıü olen doğu.'?lla

Cocuk Düşürten 
' Doktor ve Ebeler 

MÜ d de i umumi Z i k, 
Emniyet ve Sıhhat 
Müdürlüklerinden 

Malumat İstedi 
nn bır hususiyeti "·ar: Sokağa cık- Bir sabah gazetesi ,Ka"-anoz 
mU. }'&S&..1.:. Komşular. ance.k pe!!Ce- çocukları> başlıklı ya.wıında dok. 
r~en te!:>?'Ltc eddillyorle.r ve lo- torle.nn boyuna kürtajla çocuk 
husa. çe..>"beti i;me.t: bahs1nde de yut- aldıklarını söylemışti. Mikldeiu
la.ımıyorter! mumilik bunu bir ihbar mahiye-

diaları kat'iyyeUe reddetmekte, kat
iyat maluı.llertnde bugün dahi geçen 
seneden kesilmiş odunlar bulunduğu
nu, her tarafta keski ve taşıyıeı va
sıtaıarm ta!ışmakta ve işlemekte 

olduğunu soylc.mektedirler. Son za
marılarda köylere kat'iyat ıçın bol 
kesilecek sahalar gösterildiğini bu 
sebepten de fiyatların yerlerinde ya
n yarıya dllştüğllnU na.ve etmekte
dirler. 

Halbuki odun dört yüz otuza, hat
ta. veresiye muamelelerde beş yüz el· 
11 kuruşa kadar satılmakta ve bu
nun bugün için ihtikA.rdan bqka bır 
şey olmadığı iddia edilmektedir. 

duğunu itiraf ile bütlin yaz Alemda
ğı, Şile, Ömerli havııllsile Karadeniz 
sahili köylerden aroba, kamyon ve 
~otörlerle milyonlarca. kilo kömUr 
taşmdığmı söylemekti!, Mıdye, lğnc
ada ve Sinekli havallsinden getirti
len kömüre altı milyon, Bulgaristan
dan memleketimize iUıal edilen ko

mUre de on yedi milyon kilo olarak 
miktar tayin etmektedirler. 
Diğer taraftan, k6y1Were verilen 

son kat'iyat müsaadesinin de kömUr 
stoklarını yüzde otuz ntsbetindc art
tıracağı tahmin edilmekte olduğuna 
göre hlllen depolarda mevcut kömür
lerle, ~ bir ay içinde istihsal ve 

cAksu vapuru saym1 mÜnMe
betile lzımir sürat po&tasını &&at 
1 1 yerine, 1 6 da, fakat sayımın 
hitamı saat 1 3 den sonraya kal
dığı takdirde gece saat 24 de 
yapacaktır> diye gazetelerle ilan 
e<lilen tarifeyi göııterdiler ve va
purun bu ilanla hi9bir münase
beti olmıyan bir saatte 1 7.15 de 
lstan'buldan aynldığını, kendıle
rinin ve daha kendileri gibi bir 
çoklarının vapuru bu suretle ka
çırdıklarını anlattılar. 

Sirkeci - Edirnekapı 
Otobüsleri Fatiha 
Kadar Gidiyorlar 

Se.at :ilerlıyor. Fekıı.t ııaymı işleri tinde telakki etmış ve derhal tah
de ilerliyor. Nıteki.'?1, Fatih .ka.zası-ı kikata başlamıştır. Emniyet Mü
na ilk .ı:adı geUren 86 numaralı dürlüğüne ve Sıhhat ve İçtimai 
kontrol me.'Ilmu Eyüp Doluaydır. İlk 

1 
Muavenet direktörlüğüne birer 

sayımı bitll'e..'1 de Bofu!ar .maha!!esl ·müzekkere yazarak bu ~ekilde 
Molla F~v SOkag! memuru Nus-ı çocuk düıüren doi.."'1orlann ve 
rettir. ebelerin bulunup bulunmadığını 

re nakledilecek kömür tutarının şeh- Haber aldığımıza -göre Sirke-
va.rında.ki orman mmtakalannda, bu rimlz ihtiyacını teminden sonra, cj - Edirnek.apı hattına işliyen 
seneye mahsus olmak ilzere geçen kUIUyetli bir miktarm gelecek sene- i otobüslerin şoförleri !birkaç 8~ 1 
sene kesilmiş yüz otuz beş bin çı>ki· ye de\Tedileceği muhakkak görW-ı fer daha fazla yaparak daha çok ı 
den fazla odu.o bulunduğu ve son de- mektedir. parn kazanmak için Fatihe ka-

============================ 1 
dar gitmekte ve ôtesi için yolcu 

tstanbulun yalnız Alemda.ğı ve ci-

Amerikahlar Zeylinyagı 
Alacaklar 

Tekrar vi!ayete gcl4iği..'?l za..'!lan, 80nnu,-tur. Müsbet cevap alınırsa 
sayın Dr. Ltl.t:!i Klrch.."'!, merk~ bU-1 suçlular MUdcıoda deriıal takiba
.!'OSlll'..da yazıyorbrdı. Meğer da.nA. ve ı ta baılanacaktır. Alabdar dairo
tuvana vaJim!zın yaşı 51 imiş! Genç ler Müdcfeiumumiliğe menfi ce- Hı:.rp vaziyeti dolayısile, hal
görllndtLlc!eri için bu 6Irlarmı üşa vap verdikleri takdirde yazının yıı.dan Amerikaya yapılan zey· 
ett:iği:nde.n dol.ey! be! a.f buyu.""SUn- mı.ihe.rriri ve o yazıyı n~redcn tinyağı ihracatı inkıtaa uğramış· 
!z.r. gazete hakkında Türk ceza ka· tır Bu itte mutavassıt vaziyetin· 

Vali muavini Bay Ah.'Uet Kınık mü nununun 280 ve 283 üncü mad- de. bulunan ve bir Amerika mali 
t.emad.lyen te!eton '!le !!lf19o<>'Ul: Ke.y- delerine göre takibat Y8ıP1!acak: ı müesşescsi namına hareket eden 
:ınrı.lca.?!>..hr ne konusuyor. Niha.yet, br. Kanu.nun bu ~a.~deleru:~~ı üç kişilik bir heyetin, şimdiye 
se.at. O?ı ikide Balarköyde..'1 şu haber ~u~lar jftıra ve .. curum ta~ıidır. 1 kadar ltalyadan yapılmakta olan 
almd!: Temam! lftıranın cezası UÇ aydan uç .. ·~· ihracatın 'bundıı.n sonra Türkiye-

Ve C!r!!. 1!e, 'OskUdar, Kadlkoy, Be- neye .ka.dar, eurum tasnunm den yapılmasını temin için resmi 
:yoilu, Eyt,ip, Be~Jco.z, Sanye.r, Ada- cezası da otuz a.ya ke.d.ar bepıs· · temaslarda bulunmu§lar ve bu 
lar, Fatih, Beşiktaş sayımı bitirdik- tir. . ara.da bazı fabrikatörler ve ihra
le.."ir...ı bildi.?diler. Müdde~~~ 1:1

1
1kb-et c;;at. cat komisyonculan ile de esaslı 

... ~-•- ,_,_ h''" ""'-ıno~u k,. .. 0 .,
1 

, __ ,_ bu yazı munaseoetı e ır m ar- .,, ak 1 . . · 1 d" 
~ Ac.w. .. =:u .. ............ .....,... • • l .. l . . . nr."-z: ere ere gı~ış er ır. 

l!UŞU ve Doktor LQtfi Kırdar sabır- nnmıze şun arı so~ ~1J1ır · Öğrendiğimize göre, bu heyet 
Erman!)'Ordu. . <-. ~u. yazı bızı_m d~ nazarı !bir tocrilbe mahiyetinde olmak 

kabul etmemektedirler. BirhaS11a ı 
Pamuk Standardizasyonu geceleri Çar§amha, Edimekapı 

1 · y . K I V "ld" I gıbi uzak semtlerde oturanlar bu 
Çin em arar ar erı ı ı yüzden evlerine yaya gitmek 1 

Bu seneki pamuk mahsulümü-
1 me~~riyetinde kalmak~adı:lar. 

zü denklemek için piyaııamızdnn f Dıger taraftan Beyoglu ıle İs
yeni kanaviçe tedarik maksadile 1 tanhul arasında scf er yapan ol~· 
şehrimize gelen İzmir tüccarların- büs ve otomoblller geoe Şehır 
dan obir zat, Eğe pamuk i§leri tiyatrosu önünde toplandıkların
hakkın<ia şu malumatı vermiş- dan sinemalardan çıkan halk ve· 
tir: saiti pakliye temın edcmcmck-

P k b ı ı · k tc ve gece .geç vakitlere kadar 
-. lam! u al ya arı~hın yenı .ı... .a. 1 eokaklarda beklemektedirler. Si-

nav:ıçe er e san matıı, ı racat vır- 1 ı_ h t _ '-L •• t 
ı·w• • 1 · ld w nemacı ar ou usmı a teşc:uuusa • 
ıgının evve ce vermış o ugu 1• • 1 d" 

L "kt" d ·d· F k t k la bulunmrya ,_arar yermış er ır. 
~arar ı ıza8ın an 1 ı. a a , a- -o----

naviçe. azlığı. pamukçuları yeni Ankarada YapıJacak 
kanavıçe aramak ve ıbuluna-

madiğı takdir~e temiz V\C sağ- G _çidresmine lstirak 
lam olmak ışartıle kullanılmış ka- 1 .1 S "ld' 
naviçeler<len istifade etmek za- Edecak ZCI er eçı 1 

gidıyonra:. Me?'divenlerl Ç?kuken, I Jo!Olbabt fsilıde ~pıyon a!a.n da 
Kaymakam Bay Rebii Kareteklııe ve Silivri kazuı idi. Om.da 12~ de sa.
emnıyet ft.m.iri Bay Halide rastlıyo- ymı tanremlarunıştı! 

d~e.tımızı celbetti. Bız bunu .. ·ık la- ı. elde mevcut 
!.VL ah" . d d.k uzere, ı o IllA, 

bir suç n=art ın. ıyetın e t a .: eski ve yarım a.itli maldan beş 
ki ettik. kanuni ıeaplara tevessul t.o iki ve üç asitli mallar-dan da 
edilmi,tir. Emniyet ve Sıhhat on~r ton ki ceman yinni beş ton 
müdürlüklMe~~_!en ve.ziyeta1aorul- ve yeni mahsul yağlarından da 
muftur. ~et cevap ınırsa. . - b L. l iktannda mal 

ruretinde bıraktı. Ma~rif Vekaleti Ankaradn ya-
İzmir Ticaret Odasile İhracat pılacak geçit resmine muhtelif 

Birliği. pamuğun standardize şe· ı vilayetlerden iştirak edecek izci
ki~leri e.trafında yeni kararlar 'Ver- !erin hangi mektepler-~e? ve n.e 
mı~crd1r. Pamuk balyalannın miktar iştırak eclecegını tesbıt 
karışık ve ıslak olarak preslcn· etmiştir. 

ruz. Memur, lıida3ti aı.ıatıyor. Fa- Se.ıı.t 18,ôO u g~ıyordu. Valimizi, 
kat, beni ~en tanı_yan emn?yet !.· !biraz ~alamalt !çin evvelki saymı
miri de, tevkif olunmak zevkini tat- ~ aıt hatıralannı sordum: • _..ı 1 h kk _.ı ._ı.·b yınnı eş 'Din on m 

ıcab eaen er a ınıaa L<!AI at l k "st ktcd"rl 
mak nwksadile vesikamı göere.."?ne- 927 saypıund!!, lzmirde idim. 
cliğiml söylllyorl Seıv'..ın!! Fatih .Kı!.y- Ödemişe gitmiştik. Orada, '1mtfilti 
makamr, gf.llerek: .ı.statistık umum müdfuil Cel!.l Ayba-

l "' _ L ··d· a ma ı eme ı er. 
yapı acagı ta:oıı ır.~ Şclırimizıdeki yağ tüccarları. 

Ziraat Bankası 
Kredi Açtı 

!bu 6İparişlerin hirihirini takip 
edeceğini :ve yağ piyasasını ha
rekete getireceğini lmv:vetle Ü· 

mid etmekle ve şimdiden bazı 
tedbirler ittihaz etmektedirler. 

memesi, preslenme ameliyesinin Bu sene Ankarada yapılacak 
islim ile yapılmaması ve pamuk-

1 
geçit resmıne 2800 izci iştirak 

]ara çekirdek kırığı katılmaması edece.ktir. 
- GUzcl bir ta.rufma.k vesilesi bul- n gördük. Yanında, mütehassıs Mös- ve normal rutubeUeıı fazla rutu- Bunlar Adana, Afyon, Antal

bet bulundurulmaması son karar ya, Balıkesir, Bursa, Denizli. Di
iktizasınclantlır. j ya11~alor, Urfa, Erzurum~ Eski-

muŞStınUZ, diyor! yö Jakar olduıu halde, aayım işi ile 
Az 60-'lr&, vaU Dr, LQUı Kırdar da nıeşcul idi. 

Ziraat Bankası, geçen eene 
olduğu ııibi bu aene de !bilhassa 
küçük çiftçilere para. ikraz.ına 
ba§lamı§tır. 

Fakat. normal rutubet mikta- şehır, Galataspray, Gazıantcp, 
rının tayini üzerinde fikir birliği Haydarpaşa, lstan.ıbul, lzmir, Ka
fıasıl edilemediği iç.İn bunun harp bataş, Kastamonu, Kars, Konya, 
sonuna bırakılmaSJ münasip gÖ· Kayseri, Kütahya, Pc.rtevniyal, 
rüldü. Samsun, Sıvas, Traılnıon, Vefa, 

ondada. 935 sayınımda mebus ve Bahkesir 
parti bqkanı idim. Vali ile beraber, 
~e a.ynn meselesi etrafında çalış
tık. 

Bu ı:rrada belediye dannl enctiıneni 
ınUdUrll Bay ZUhtU ıçeriye girdi. 

Kaymakam Bay Rebi! Karatzjdn. 

on Uçe kadar ayımın bitirile9ilece
tini aöy:ıttyor. Vali bul ıctaı1 direk· 
tıner wınyor ve Eyttbe doğru yolla
nıyor. Oradan da &Jarköyfine gi4-1.
lecek. - Eınhıonilnden de llıı.ber 
Kazlıç~ gepldlkte.n ll0?1rl!, bir f;an?mn, dedi. 

ald!k, 

Çift.çilere mahsul vaziyetleri
ne göre 25 lira.dan 50 liTaya .ka
dar ikrazat yapılmaktadır. Bu 
~ aonuna kadar para tevzia
tına ~vam edilecektir. 

Müsabakamızın 
Neticesi 

ihracat Birliği, pamuk balya- '! o.z.g~t. Zon?.'"11dak ve Ankara 
!arının iki yüz kilo olmıı.sını ve ızcılerınden murekkep olacaktır. 
bu sıklet ıüzerinden yüzde lbe~ 
nisbetinde tolerans kabul edil
mesi teklifinde t>ulunmu§tur. Fa
kat Oda meclisi, normal vaziye
tin avdetine kadar, eskiden ol
duğu gibi balya ağırlıklarının 

alivre satıılara esas tCfki1 etmek 
üzere iki yüz kilo olmaınru ve bu 
sıkletin azami yüzde bCJ nisbe
tinden biraz apğı veya yukan 
olmatıı esasını kabul eylemiştir. 

Esnaf Cemiyetlerinin 
Mesai Raporları 

a.ynn memuru, otomobile durmaşuu saat 1&,55 ldı. 

Boaıaıa Ziraat 
llakbaelerl 86aderlW 
Konya (Vatan) - Ziraat Ve

kaleti, evvelce gönderilen mo· 
dern ziraat vasıtalarına ilave ola
rak yeniden 12 mibzer daha gön
dermi~tir. Bu aletlerden sekiz 
tanesi merkeze '"1erilmi§, ikiter 
tane de .Karaman ve Er.eğliye 
gönderilmiştir. 

Müaabakammn netice.ini 
~et ediyor. 

Vali Dr. L1Wi Kmlat, heyecanla. 
aoruyor: 

- Ne var? 
- Sayım dertenmız kalmadı! 

Samatya natrlyealne, sayım me
muru da beraber, döııülilyor. Sayım 
detten alındıktan sonra, d.emokrat 
valim1z, IJOfore fU emrt v~: 

- Ba7 memUIU l?!!I!ta:kasına gP. 
tlrelhn. 

Fakat yolda .ik.llıcl bir .bAd?se ile 
da.ha karıplaşilO'C>r. Bu sefer, oto
mobili durduran bir kontrol m .. u-. 
n.ıdur. Mıntalrası çok datnuk olduğu 

m, uzak bır semtte bu!wıaa bir so
kala g~turtıınıestnı rica edoror. 

Bu i~ de bittıkten 80!'-~ Bakırko
ytlne varılıyor. 
Dön~, Fa.tUı Ka~ 

fil h::ıbt>ri alıyorum: Baba Hasan me.
hallesınde, Şeyh Ali sokafında l~ nu
maralı evde oturan Teğmen Musta.!a 
Elmıekçtnfn b!r kız ÇOCltğu dtinyt!ya 
g.tınlştir. Yavrunun admı Rama.za-
ın ve sayım g{lnünUn şerefıne d!a.f

m• Sa.yun koymuşlar! Büyük babe.
Ahmet Turan Ekmekti, mesut, ıtn 

l&tıyor: 

Yolcwm.ı%, Hraz eriten ~L Biz 
on gün eonra bckHycrthı_'t. Çok ta 
ulu bir çocuk. Hiç atlamadı. Dotwn 
da ıaeJt Ta.hat oldu. 

Abone Ocreti 
T'ürkiye dah~: 

SeneUJt 6~1ık 

1 00 750 '400 150 kuruş 

Hariç memleketle!": 

6 a:vtı.lt 

2700 1410 
. . 

- - - -· ·- --- -- -

Vali mu~vini Bay Ahmet Kınık be
ınen telefona earndı. lop atılması ı
~in, komut.an!~ parolayı verdı: 

-- Heybeli! 

Sonra, Bdncı bır telefon daha: 
Ba,y Ahmet Kınık, Beyazıt ys.rı

gın 'kulesi çawşune ~u emri veriyor
du: 

- Sa.yun bl~. Bayrağı ,;eki-
n1Z? 

11 -
Benimle Evlenir misiniz? 

1kt •~· J~ dlılddı-nın~ korkunc nınhı.enl, ar~ 
nada bırakarak ~ liiikerkeu ııo&ı:aP çıktılar. S&bahın 
tatlı ~l ytµterlni oMuyor, yorgun "licotlıırını ve ka
falaı'uu dlıııe.nillrlyordu. U&yat& yeniden ka~mDŞ ;lbl ld!· 
ler. 

Bir kere dalı& Covent Garden malı.alle&lnin kala1Ja1rk eo
kıı.Jdarınila bafbata kaltıUflardı. Bu ~! ve ~le mldı!U 
erkenden uyanıyorda. llttl) ar bir adıµn nasırh e!!erlnie 

tuttuğu taze~ CfNICl81erln1 demet yıwıyor \ie ısatJnıya 1'.a
urıuı,ordu. Belki de bu cttMll ~erl solııncıya kadar 
~ıyacak, ekmek P!U'&IU* akıpma kadar ancak çıkar
tabllecclt."tl. Biraz üt.ede antb&lıUa Jı~ haz!r Ular 

4lura)'ordu. 
A.rabaotlu sabak kalıvalWanm Jrerıi!z lıltir'11119' e,ya )'IHl
~e ~yorlardı. \'elblad gii.ndeUk hayat ller sabaldd 
ctbl aıut.&t ftlldlde Jeafden baflıyordu. 

.1-:'akat ild genç lçln ,.e.PJ eni bir b&J1!.tuı sabüı 1411. 8ehn, 

HeJeıı'e biraz daha ııoJ>ularak: 
- Ha\IM!a şllr dolu 48ğll uı.l? De4!. 
- Bu malınlleJ 1 ııe kadar Be\'dii'imJ ı-. aaıatamaın. 
Jier ikisinin de kılığı kıyafeti pek aeıt)'lp idi. Helen :maa

tew.c.& iunsdu ea.nl.mqtl. A!t.mda eltıts.1 ~ sak
lzms.k lst!yordı.ı. Elblseslni ;>"8kar&k lla_yaUamu kurtar
mışlardı, bunu dw ündökpe hilA t!tı:i~crcha. 1o!uı'u ile ar
ka5ındakt o.mele elb~erl biraz daha 'J'lPr&llJIUI ve kirlen
!J!!ftl, pa.r.~ı da pat!&!luftı. Sac!e b2§U!dald MrI takma 
~.!ıı.rı~tı. 

Helen l~lıı.1 ~rek: 
- l'enlden hayata kanı"mak :ne tatlı te)"!- Dedi. 
- iEeJı de bu andı ~3 !!1 §eJ1 dÜ§Ü!l~ordum. Şa b?flc!a 

:l!ey'.ıanuak uka"B§•m e&Y !$ımlye çefD'&D f8ll amele Sfhi 

sah günkü sayunıztla ilim ede
ceğimizi .<;yledik. Bu, ayım 
neticesinin bugün itan edilip 
edfimemcmne bağlıdır. Netice 
il&n .edilince cevaplar Not.er 
huzurunda açılacak ve tahmi
ni en kuvvetli olanların ve mü
ikifatlan l<uanankın kimler 
olduğu belli olacakbi'. 

~--MAVö--~ 
PORTAKAL 

l --

y~ 

William J. MAKiN 

ÇEVİREN 
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ben de e~ ve &e\indnd bütün dünyaya bafınaa.lı: Js
t!Jorı.ım. 

Helen gülerek: 
- "Pek Ç!!.ydruı bshsetmeylniı. Caaım l!ıted!. 
- HaJ'cU, biz de 911 ameleler pbi yapalım. Çay iıı;ıelim, 

tenıYat He ~lanelı: yiyelim. 
Fakat birazdan.. 
- Birazdan mı Y Nlt::ln tlnıdi dej1J f 
- Sbe evveli bil' fCY lliylemek tattyonua. 
Kaldırmuıı kenanltda dunnu~dı. Jolla seno lasm ale'f' 

maçlı ba§ına muhabbetl~ baJm. tik dofaa gtlnetj qıkları al
tmda kn, ber zamaakbden daha da güzefdi. Helen de ona 
'-alcıyorda. Nihayet llohn dayananuyarak ~n celen 
sôzlerl ııöyledl: 

- ~. Biliyor llMlftllllZ ld, sizi ilk sördtijilm aada 
aevdlm. 

Helen bu tatlı ııÖ%leri d.mUyordu. 
~ devam etti: 
- Sizi o kadar eeviyoru111 ki, b'llJlU a.Jllat&calc: ~ 

balaımyormn. Herhalde buylik .,,ıcıar o kadar ku\'l·etu o
luyor ki, lllB&D banlann ikartısmda ktz \:e dllstz kahyor
Anlaanak latiyorum fakat bir şey t1ö31lyemlyonmı. 

- Söy!tiyomunıı: ya... De\'atll ecıım. Slzl dtnllyenllL 
Belen'in ı.nıan ıtöylerken gözleri d~ 

lstanibul Esnaf cemiyetle.rı 
umumi katipleri, İatanbul mın· 
taka Ticaret müdürlü"ün<le bir 
toıplantı yapmışlardır. Tıoplantı· 
da cemiyetlerin yılhk mesaileri 
görüşülmüştür. Verilen kararda 
her wnumi katibin temsil ettiği 
cemiyete ait me8ai raporunu ha
zırlaması takarrür etm~tir. 

- Ne ııöyUyeylm, etwgtllm? Bir saat evnl sizinle be.r&
ber illilmle karşılaştık. Şlınl!l tse btitün bir hayat karşımız
da.. Onu da beraber ya.,ıyalım. Benimle evlenir mlııi.aiı, 

Helen? I 
- BlltUn kalblmle iJtcrhu, benim canım. 
- ıslzt ne kadar .evi~ orum, Helen. Bibıenlz.. 
.Blrblrlcrl•e aarıldılar ve sustular. BüyWr: kllılnnl söder· 

de öyle derin bir aevg1 okunuyordu ki, banu a.ııcak aevilen 
lDSaD h1!15edeblllrdt. 

- Haydl, 91mdl gidip bir güzel kahvaltı ed9lJ.m. 
Helen kıyafetini göatcl'CJ'ek: 
- Bu kılıkla dtikkina nuıl girerim r 
- Bu saatte ne 1;.2kar f Bnralarda kinı!e blı.l taaona.z. 

Hem o kadar acıktık ki, gödimU:ı başka bir teY ,.örmez. 
~ aa musiki gibi lştiha ~ıyor gallb&... 

Kolkola dllkkina girdller. TezgAh bafmda beyaz bn
ltildtl bir adam çay kahve llaurlıyordu. 

- Balla henüz iyice •=htmadığuuz 1ıir nokta var, Bo
Jen ! 

- Nedir? 
- Fauat akfamı opera biletini nereden b91mutttuıuz? 

Bmuuı bahıll aranuzda fiyle bir geçti. 1yice ul•'Pak isti· 
yorum. 

Helen g1iJerek CM'&p \"erdi: 
- ln&IU!ınu bir fCY oldu o akJaın.. Öğleden aoara. St

:randda.ıı geçiyordum. Yerde bir opera bileti buldwn. Al
dun. Saatlerce \1cdanımh mücadele ettim: Bu biletle ti
yatroya pdeyim .ml, gttm.lyeylm mi? Fawıt'u girmeyi, &il· 
ze1 muslkl dlnle.me~1 çok iniyordwn. Bir bDet alacak ta 
fazla param ~oktu. Gökten d~en bu fırsatı kaçmnak 19. 
tanı.yordam. Hatt.A zavallı \•aJpes'a da &orm119tmn.. O da 
ptmeml ta.'"Slye etmişti. 

- Pl§lD&ıl olmadınız ya? 
- Bu bilet hem baı:e güzel bir musUd &qann yaşattı. 

(Arkut var) 

ti!!!!! tampa gazet~nin yaz· 
i!!2) dığına ibakarsanız Yu· 

gooslavyada iki alem vann1t· 
Biri iktidar mevkiinde bulunan· 
!arın v;_ halkın mensup olduğu 
eski alem. diğeri de bir a~~ 
üniversite gencinın teşkil ettıs• 
yeni alem ... Bu bir avuç genÇ• 
memleketlerinin istikbali kaY: 
gusile mevküerini kuvvetlendir· 
miye çalışıyorlarmış ..• 

Milletlerin mukadderatına ,.. 
hip olmak hakkına dair mibv~t 
acaba ne gibi !bir zihniyet beslı· 
yor} 

Eğer bu nokta hakkınca e~ 
küçük bir tereddüdü olan vıır5~ 
ltalyan gazetesinin yukandıalc1 

iddiası karşısında herhalde te" 

reddüdü kalmıyacaktır. 
Staınpanın yazdığından ıu 

netice çıkı)"Or ki mmverin kur· 
mayı tasarladığı yeni nizat1l8 

göre, mihver milletlerinden 
lba.fka hiçbir millet, istiklal .,,e 
beka iddia edemez. Bu kıymet• 
!ere bağlı bulunmak eski alcrne 
mensup kalmak demektir. Ye· 
ni alem, iıstiklalden I vazgeçCll 
köle ruhlu fertlerin iileımidir· 
(Stampa) bu gibilerin yugoıı· 
lavya.da 'bir avaçtan iıbaret ol· 
duğunu itiraf ediyor ki bunu 
söylemekle Yugoslavya mı!let• 
içinde beka ve istiklal az-m:nııı 
ne kıı.dar esaslı ve kati olduğu 
nu hiç farkmda olmadan if•~e 
etmiş oluyor. Stampanın balı 
settiği bir avuç genç arasında ıJ .. 
Y ug-osla vyada Alman ve ttıal· 
yan azlık an mcnsuplanndar 
ve birkaç satın a:..ınmış adam· 
dan ba ko kimse bu.unduğu .ta• 
şavvur edilemez. Bunlarda' 1 
.ristiklal kaygusu memleketl« 
rınin istik:ba~ne değil, hf'rhalde 
kendi feroi U;tik;ballerine ta 1 
Ilık ediyor. 

Mihver gazete1eri türlü tür'u 
ne.şriyatln Yugosla..-ya üzrr r ~ 
hariçten taz} ik yapmıya çalışı ' 
ken, bir t raftan da Belgrodd 
Alman • Yugo lav ticurt't ınu 
ukcreleri devam edıyor. a~ 
müzakerelerdeki (ticaret) ke'i 
mesi ancak bir maskedir. M 
sat. bır tarafta bir gedik ı:ı.çıf 
istiklal cq>he. ini yıkmak, son 
oradan Yugoslav varlığına adı 1 

adım hükim olm<\ktır. 
Alman ticaret heyetinin b: 

kaç kelime ile ifade edilen bi• 
talebi vardır kı bugtinkü mıh 
ver lisanına tercüme edildiğ 
zaman: «Bana köle ve müsteın 
leke olmayı kabul et I> manası• 
na gelir. Bu talebe göre, Yugos· 
lavya sınai hayatının sarsılmııs· 
lazımgelse ıbile bütün kuvvetin 
ziraat hayatına vermeli, Alman 
yaya yiyecek yetıstinnı,-e bak 
malıdır. 

Yugoelavyanın ileri gitıniı 
bir sanayii vardır ki başında or 
mancılığa bağlı sanatlar gelir 
Memleketin bundan vazgeçme 
sini ve Almanyanın ihtiyaçlar 
bakımından bir ziraat memle
keti haline inmesini istemek. 
Yugoslavları, iktısadi istiklal· 
den, daha kısacası istiklalder. 
vazıgoçmiye davet demektir. 

Yug-0slav ı'başvekili d>ir iki 
gün evvel ıbu gibi taleplere kar• 
§1 §ilphe kabul etmez cevaplar 
vermiştir. Bu cevaplar, bir dev· 
Jet aaamının taz;yika mukabele 
için ilk ağızdan söyle<liği sözlet 
değildir. Yugoslav mil1etini ta· 
myanlar, ıbu sözlerin Yugoslav 
milleti tarafından söylepcc~ 
son sö2ler olduğunu takdir 
ederler. Yugoslavlar harici taı:• 
yik .karşısında her türlü iç siy•· 
aet farklarını unutarak millı bir• 
liklerini kurduktan gibi Balkan· 
larda ayni tehlikeye kar§ı ken· 
dileri gibi düşünen ve hareket 

eden kardq milletler bulundu· 
iunu da pek iyi bilirler. 
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Tarihin En Büyük Aşk Romanı 
azan: NİLLA KUK 

Salime, Aşkından Büyük 
Fedakarlık Ediyor 

Kulağımıza 
Çarpanlar 

~ . 
Sigara Tj~ya~ıı.rine 

Müjde ••. 

1 ('-_M_u_H_ı_rr_ı_N_Y A_M_A_N_'_LA_N_E_L_E_R __ K_o_N_u_ş_r_u!m!!!M_,,_,.,.) 
Köylü Y avrosunun Romanya 
İşgali Hakkındaki· Kanaati: 

Sigara tiryakilerini müjdele· 
mek icap ediyor. Ayni zaman· "Almanlar, Romanyaya Davetsiz Misafir Diye Gelmişlerdir. Bir 
da da doktor1ann kalak.tan çınla. ,,.., •. k a·· ı d O G 

- 12 - sın demeliyiz... ı ur me en, nun Evine Hiçbir Davetsiz Misafir iremez" 
o Salime. merasım salonunda 1 doğmadım. Onğlardn doğdum, Bir Japon meomuaıımda okun· .. 
ıı llp bıtc.ni ha:ber aldığı zaman., büyüdüm. E,•.ct dene«k yerde duğuna göre. bir Japon doktoru M uiuttm Yamanla tanl§ma· 
~Yol tutınaın lazungeldiği hak· hayır deme;; hiç öğrenemedim. nikotinin mugaddi olduğunu 1 mı bir biıdıse sayıyorum. 
r da derhal kararını vereli. Sa· Burada kalınınm baba ile oğul meydana çıkarmıştır. Bu Japon Adı gibi yaman bir küçücük va· 
bay~l kalırsa mutlaka Şeyh Ba· arasına nefret sokabilirim. Bu· doktoruna göre, nikotin vücude tandaş... Bolunun Kızılcık nahi· 
ta. ıle kar§tlapcaktı. O zaman nun için Şeydı Baba ile mC§gul :vitamin misillü fayda temm ey· ycsinin Karaca veren köyünde on 
d0taaı Akber Şaha karşı dürüst olmayı sana bırakıyorum. Zaval- lemcktodir. Üç sene evvel dünyaya gelmiş. 
.:\>rlntnaııına ihtimal olmıya• lı QOCUk bu facıa kar§ıSJnda e~i- Japon doktorunun beyanat Hani yeni bir tip tayyare ya· 
;tı. Çunk.ü Sa.lime Şn içyilzü· liyor. Sen akılluıın. Onu teskm ve raporu üzerine Amerikan pacaklan zaman evvela bir nü· 
t~ı:bıl?ordu. Akrber Şah, 0ğlu~a etmenin elbette bir y~lunu b~- doktorları etraflı tecrübelere gi· mune tayyaresi vücude getirirler 
l'\j .. Bore oyun oynamıştı: ~~- !ursun. Koca~ıza .d~ kı: c~~lı- rişmişlerdir. Bu tecrübelere na· ve her türlü tecrü<belerden geçİ· 
d ~ıııa....>a olan aşk hikayesını bıl· me, ibaş nedmıcsının kendısıne zaran, nikotindeki vitaminin B rirler. Buna da tayyarenin Prota 
.., 1ıı halde işi gürültüye getirmiş eorulmadan nefyedilmcsine gÜ· grupuna dahil bulunduğu anla· tipi derler. Karacaveren köyün· 
d~ kııı UZaklaştırmıştı. Halbuki cenmiş.tir. Saraydan bundan do- şılmıştırl.. den Muhittin Yaman, bana köy-
le ikanlının babasına 0 kadar layı uzaklaşmı~tır.> Amerikada ibu havadıs herkes den yetişecd,; yeni bir nevi Türk 

"ııi h ' .-1 lk" d k d tarafından ıbüyük bir alaka ile vatandaşının proto tipi tesirini \ıö l V'~ ürmcti varQı ı on . an Salimenin o a ar temiz ve k d el. ~ ~Ötij bir hareket geleb_ıle- dürüst bir kalbi vardı ki Akber arşılanmıştır. Artık hun an yaptı. 
-tiın taıı ed d 1 sonra tütün iç.miycnler dahi sıh· Arifiye köy enstitüsünde ta· 
S }· aVVur bitt. ~ez ı. Şah ile dargınlığı bile göze a mış- lıatlerini dü~ünerek tütün içmi· nıştık. Köyiınde beş senelik iptı· 

~ti a ınıe riya bilmezdı, yalan h. Ha~buki uzaklaşmasının asıl ye bB§lıyacaklar ve tütün gıda dai tahsili gördükten sonra köy 
s.._- Lı:tcınczdi, dilini tutama~dı. sebebi, kocasını kendi nefsinden k d k il ) __ ._ hn f 
~~Babayı görünce her hakıka· çok sevmesi değil miydi? Baba ma a.mın a u anı a~tır. A· öğretroeni o ek üzere Ari iye· Muhittin Y~ gibi bll"çok zeki köy yavrulanna nur Vettn 

8ôyl k 1 eakt 1 merikada bazı mütesebbisler ni- ye gelen köylü yavrulardan bi- Arifiye Köy Enstitüsü Dıı~L erniyc mecbur a ~w. ı. ile oğul un arası bozu_ masın diye k k k kl S fl 
'Qnlı b 'b vdıgı kı· k di kı fcd ed rd otini baş a §C i e piyasaya ar· riydi. ını arına gırdiğim zaman I . _ .. .. . . 

4 ka. • ~ a; ~.mı~,. se ·-·. en aş nı a ıyo u. zetını:k üzere yeni şekiller dü· kız. erkek bep aynı kıyafette ihtıy~ç ~~l~ndugun~. gorunce, I yardım eder mıydın~ 
"''"eçırdıgını, ailcaım n.~fyett __ ıgı_ • Salını" e Zum.na nehri kcnann· · ı __ ..ı· 1 k 1 1 h · b l b- k uh t asını Ejbett ede-..ıım Tarlada ... • ı.__ - cdi- şün.meıı.tc::ıoır er. l öy ü yavru ar, cüm urıyet ay- a 1§ gı oyu, m ı ı, an , - e ~ . 
~ atıunı bile bile çıgn gı~ı daki Brindaban ormanlanna git· • ramının kendilerinde uyandırdı- ~abasını, küçük kardeşlerini bı· çalışırdım, davara bakardım. Da-
~ n_ca Şaha isyan edcccktı. miye karar verdi. Hint efsancle- Vahşı Hayvanlar MUreb- ğı intıba hak.tunda bir yazı ha· rakıp d~ burada kalmıya sebep I varın ~nünü biçerdim, kasaba-
!~ ile oğulun arası _bir d:ıha rinc göre, bir vakitler güneş ila- biye1 i"'ginİ Memurelig"'e 1 zırlıyorlardı. Sınıftan çıkınca görmemış. .. . ya getırır •. satardım. . . 
~la cd1lcmiyccek bır §Ckılde hı Kr~">na bir gohan kıyafe.tiı:ıe •• yavrulardan birini biraz konuş· Bir akşam civar koYlerden ü;ı - Sc:ıı~ ıh~ satma ışlerıne ak· 
Ş caktı. girerek oralarda dolaşmış, sihır· Tere ıh Eden Kadmlar mak üzere bana göndermesini çocuk berabe~c~ k~çma~ te~lıf 1 lın er~r. mıy~ı} _Hesahını tamarı: 

'tfr e:J:h .~abanın Akber Şahtan !i kavalını çalmış... Bu kavalla öğretmenden rica ettim. Biraz etmişler. Muhıttm koye donmıye yapabilır mıydın? Acaba senı 
~ etnıcai gibi bir tehlike kar· iher cins hayvanları, çiçekleri, Bir F ranıız muharriri vaktıle ş0nra asil yüzlü, terbiyeli, bütün taraftar. fakat mert ruhu, gizlice aklatm~z~ar mıydı ı .... 
tııı~d bile Salime dilini tutamıı:z ağaçlan tedıir etmiş. Zehirli yı· cmürebbiyelik kadının ruhunda• hal ve hareketlerine bakim bir savuşmıya izin vermemiş. Ertesi Muhıttın tıayretle yuzume bak· 
rı1 .ıi Genç kadın kendi kendı· !anlar •bile :kaval sesine meftun dır> demiı idi. Şu hadise bu mu· çocuk karşıma geldi. Aakerce se· gün öğretmeni bulmuş, ağlıyarak tı: 
~Yle bir tartb. HL"ır, yapa· kaldıklarını göstermişler. llah harririn hiç de mübalağiı<la bu- lam ı.•erdi ve kendini tanıttı: demiş ki: - Ben işimi, hesabımı nasıl 
b~~tı. Kendisine doğruluk. v~ K?J§na, rak.seden çoban kızları· lunmamış olduğunu göstermekte· _ Ben Boluya tabi Kızılcık _ Ben burada duramıyaca· bilmem? Kinue beni aldatamaz. 
~~ h ak~et hissi o kadar galıpti nın arasına da karı~ış, onlarla dir: nahiyesinin Karacavercn köyün· ğım, öğretmenim. iki hemşerim - Peki. öğretmen olduğun 
ıı111 lı.a _ıkatin dizgini bir çöl atı· bcra:her rak.setmiş. Bu raks, gü- Upton..ıby-chepter'deki hay· den Muhittin Yaman... dün nkşo.m kaçtı. Ben de gide- zaman kendi köyüne mi gitmek 
'hle elinden kaçacak ve .. ~~- neşin etrafında.ki ecyyarderin t bah . ücJ- .. M G S Konuşmıya batıladık. Evvela ceğ?m. Yalnız haber vermeden istersin, başka köye mi? ' 
tııtrita bCf dakika içinde bimin hareketini temsil eden ilahi bir vMana _.ı_ çdcsı m uru · d. · niyetim, söyliy~eklerini yazı savuşmak istemodtm. - Onu ben bilmem, devlet 

" Yı öğrenebilecekti. şey imiş... otterımca geçen ay son ere-
1 
•• d b "b .b. k il 'k E h 11.,

1
_...a_. • b •. nerede vazife verirse oraya gide· 

oıı . h S l uh l . • . d k lm _,_ b. ıçm e tuz ı er gı ı u anma - yva . ~y unıUm, unu soy· ııim. 
~rl llcticeye vannca atını a· a imenin ince r u şiirle d-0 u ce endışe ıçın e a ış; sooe ı üzere çocugvu biraz L-nu.,turmak· lıy' ecele y•rde keşk1" bana bir bı· 

a.ttı d B. d G l".L K f KV "' "' - Peki, sana kendı fikrini ıo· iti '\'e saray an ııa~u. ır, i i. Üneş i iını rııtnaya ait e • de şudur. Vahşi hayvanlarma ba- tan ibaretti. Konu'""'a devam çak soksaydın... Senin gibi te· 
&aat ti. d k tu _,ı • 1 1 d l 1 b ,..... rarlarsn, ekendi köyünde mi ivi 

dı.ı nıç durma an at oş r· sancaer ve şıır er e 0 u 0 an u kan adamların çoğu askere alın· euikçe gördüm ki. köyde tabi- mız, sebatlı, zeki bir çocuktan ça.lışırsın. Latka yerlerde mi}~ 
,_~il~OCe.sına olan !hiddeti birld~ orman muhiti kendisini bu gam· mışlar; müdür bu vazifeyi göre· at le çarpışa çarpışa büyüyen bu bunu bekler miydik? derlerse ne yaparsın? 
liı.:ı ,hdı, Fakat bu kafi deği ı. lı dakikasında şiddetle ce,,bedj- l ~· h d 1 
~er · · k d G k- ..J d wl d cek adamları bir türlü bulama· yavru, 0 ~un. ır ayat a amı 0 a- - Öyle ise kalıyorum. öğret- - Derim ki: cBen kendi kö· 

~r ı tamamile gcçıncıye ·a· yor u. enç iKJln ag ar u, ı_l k d 1 ı"stihdn- rak yetışmış ve mektepten de men:..... Dişim·ı sıkarak alışaca- 1 d h d 1 
nlb ~aklarda ~almak ve Şeyh açık havada doğduğunu hıç unut. mış. aıı. ına a ın arı ..... . al t Muh tt ..... d"" yümdc çn ışırsam a a fay a ı :i~ 
ı. il.y.. k tlak d S d b 1 d v . . tam verım mış ır. 1 en ve ~ım. Bana: ~Sıkılırsan onersın> gorurum.» Köyümün oıidisatıru 
~ .. görünmeme· mu a muyor u. arny a u ama ıgı et k 1 ... Nih t b" ·· k "d 1 h'b" ı_ 'C o· • 
1 iıtıd H ruh me gem..,... aye ır gun me tepten 1 ea sa 1 ı. ntı'l>an• diye para verdıler. Al. para da bilirim, ıba•ka köyu""n bilmem. 
u ı;._ 1•• ür ve mağrur unun. ferah ve rahatı yıldızlar arasın· k d 1 1 b c:1 " ~ d Şah ararını kuvve en fii e çıkarmış ameli görüş Ü ir vatan aş ye- sende dursun. Kavrayıncıya kadar vakit ka·.l..o-
}'0.cl il dctile Akher ı sevı• da, agw .. .-tar altında kohıyca bu- I ı· . . ek k 1 k ~u 

• u O ek -Y ve gazete ere i an vermış. Aynı tiştirm üzere en ço o ara· ne lll· 11. daLa amımda ı"ken, 1 Çl(
1 

• ndan kötü bir bar ·et luy.ordu. sua m 11 .. - ur. 
d~ ilca . • 1 h '-k . t zaımmda dolgun maaşlı bir knti- ıbcklenebilirse muhit de, mektep "1:_..._ ·uın ezberleme muslukla· - Sonra kcndı' ko'"yu""nu·· daha 
~ ' acvgısı İ e a~ anıye Dör:t süvari geoe yarısı ay ışı· d b ·r · ·ı ·· ·· ıv unı 
~ ı_ lı d be ile oir hizmetri a.ra.dıöını da e u vazı eyı tamamı e gormuş· açtı memleket hizmeti. şan, rok seversı"n, or~rının yu""ks-lrne· 

.\'-ı_ c;&rpı~mıya uaf yor u. :ğmda BrindahaJl orrnanlnnna " • · Li cd k hi nnı • ,.. ...., ~ 
alttı ~Qer Şahın bir evlat sahibi vardılar. iliin ettirmiş. tur. 5 en çı Ma~ ~·asat y r ta· §eref, vatan diye ezberden oku· sini daha çok istersin, değil mi? 
1. • a.JI: ·, · kad ·· "ld .. w .. Ü A d b" k · e, kafasını ıttın aman mıya ba,.ladı. - Ben bu00 tu""n memleketı" ..... 
~ı L Çin ne ar uzu ugun Ha-dunagaw ııı yorgunluktan ölü ra an ır as gun geçmiş. k d 1 1 l .... 
1 r'lld N d 1 . a ar muvazene ı, an ayı§ ı SU· K"" l00 k" eh" r b kle vcrı"m. Her yer yu .. k--1ince ıbenim 
Cr ı. e ua ar etmemtş, ne· gibi bir hale gelmişti: Katibeliğe hiç talip çıkmamış. rette kullanmayı bilse memleket d·~· ~yiu .~e ;sı, ~ ır ı~ın e • 5C'l 

t\>iıı~aınııttıf Şeyh Salhnin _ Hanımcım, dedi, gece ka- Hizmetçiliğe 'bir talip çıkmı§. hesabına kendimi mesut sayaca· ıg~nı .. ptı ~ ah 
1 
azı\ kaz~r /er· köyüm de beraber yükselir. Fa-

oııu adar yaya gitmişti. Sonra r• ... }-"-~a bu onna-'ara girmekten V h h 1 •. L"-. 1.w. ğım me · uure er a para e ıme· kat insan doğduğu, alıştığı ve 
b ıı e"i ci d · ba~t..n ..... ı.s.ı• 01 a şi ayvan ar mureoıoıye ıgı· lerden bir bulamaç hazırlamıştı. anasının babasının yaşa-dıgw ı yere it•·'· varın 8 yenı ır- kor1--az mısın'\ k Öyle anlıyorum ki Muhittinin Y<:f\ır " tı = r ne ise tam üç yüz genç ız mÜl'a· D b k 1 Muh'tt" d elbet biraz bagvlı olur. K ,,ap rmıştı. :ı.,. ·dın gülerek cevap verdi: bahası Arifiycde !bulunan diğer - ur a a ım, 1 ın, e• 
tı}',,...0caeının bu kadar sevdiği, ~ caat eylemiş. Bu genç kızlardan b k k b b l "b" .. dim. Telaş etme. Ben ezber laf - Sen dünya işlerine merak 
l}%in·-.~t \>erdig"ı' bir mahlUku onun - Ben bir Türk kızıyım, hiç bir kısmı vazifeye alınmış. irço çocu · a a arı gı 1 şoy· istemiyorum. Seninle insanca ko· ediyor musun? 

k kt le düşünmüş: Elb H tn. 1ı c revı·rmı·ye va•ıta olma· ~İT şeyden kor um Y'<> ur. Ş d"-'- t 1 "h t k kl nuşacağız. - ette, emşeri gazetesi· 
:•«1 ır " J l · ayanı ı..ıı:.Aa o an cı e , genç - Oğlumu 0 utaca ar, son· h 
haLı 4~ımclı. Se...,,.,.i mutlaka ki Türk süvari i:ıu gü meye iştı- j Al Zeki çocuk, ne dediğimi der• ni İç kaçırmam. 
""'( • 

0 kızların bu mesldde fevkalade ra memur yapacaklarmış. a, H b" ı ak llı·\·ı '
1
.11iy. et du_,,unına oalebe et·. rak ettiler. Salime, orman içinde k hal kavradı. İlk dakikada yüzün· - at' ın sonu ne o ac • ne 

~ d "' .. -- 0 11 h muvaffak olmalandır... biz sıkıntı çe iyoruz, varsın o ra· d d • } ~; .. ..J ı. Şc·..ı.. Babanın menfaatı ilcrilemiye başladı. Zava ı a- h h l de adeta resmi bir nikap 'var ı. cnın 
~ • .,. .ırıı o·w d''-k d w k d ıhat etsin, azır azır nıaaş n sın. B h"l · H tdı.. e eoönkk.anh olmak icap dımagw ası isyan halinde idi:. ıger lA. ate eger no ta a l Bu nikap dü ... tü. Dünkü resmi - unu ı m.ıyorum. emşe· 
·30 d .. - k Esmer yüzü beyaz.laşsın, nasır ı " • h d da, rf u. Salime, üvey oğlunu - Akıber Şahın karısı topra • şudur: Vahşi hayvanlar kadın· maarifin istedigwi, beklediği yap· ri gazetcsı İç yazma ı. 
aa h· · ! elleri yumu~asın. Sc kimi k ;11• l'otd ır anne sevg~i ile sevi- lar üstünde yatamaz, diye tepı· lardaa hoşlanmakta, kadınlara Muhittin hiç şüphesiz bu dü- macık jnsan ortadan kalktı ve - n n azanmasını • 
ı 11

• nry· ordu k dah 1 d k ı yerı"ne ruhunun ı"rini göstermiye tiyorııun} 'fl • d" ·arşı a uysa avranma ta- şünceye yabancı kaımamış. Bu· r 1 
~ i=· sevdiği ibu iki insanın iyi· l Tüı:k süvuilcri cevap ver ı. l dırlar. nun için Arifiyede. gelip te ço· hazır samimi bir insan, bir hayat - ngllizlerin. • • 
r •. ~ın sa d k d ya er· d ad~~ı gel.:ıı·. - Necien .sanki? İngilizler bi· .-va. ray an uza urmı · H 1 l--.- ı cuklnrın tarlada, avar arkasın· ...... 0 

b r Verdı" B . . bu'"yu""k - Salime Sultan, ormanların e e on ~ yaş annda genç k . 1 l -- '~1uhı"tti"n, .,"ızı"n ko .. yde mck· zim baıbamızın oğlu mu} 
t f • u onun ıçm b da, köydekinin i i mıs i ça ışbğı· n ., 

~ı:ıcd~ktırhktı. Çünkü Aldber ısultanıdır. Buradaki bütün hay· ve güzel ir kız olan M• D. Mc. nı, hürün işlerini kendilerinin tep var mı? - Almanlar Jta}yaıtlarla bc-
t~effi.tıvarında kalmayı, onun vanlar onun tebaasıdır. Hiçbirin· Loughla.nd adeta vcdı§i kaplan· gördükl~rini, bütün mektepte bir _ yok. Civar 'bir köyde mek· raberdir. İtalyanlann cs'kidenbe-
'lıt...: • ı ettiği havayı teneffüs et· den ona zarar gelmez. }arı teshir eylcrni§tir. t•k hademe olmadıgwını, nasırlı b . . ri bizim topraklarımızıda gözleri 
f n •nt' k b ~ tc e gıttım. vardır. Almanlar kazanırlar•a td11ı,. 1Y .. aç sayıyordu. Fa at u tArkası var) Cemıl Ainıbey ele köyde olduguv ndan zıy· ade O k k k d "' '" 
~ ..... ~ıttlıgı göze almaktan başka .. - - öy ço uza 1:1:~· ır ltalyamar onlara güvenerek b~e 
~~ı Yoktu. Dağlarda doğmuş. - Bh. · · Bir saate y8J'ın tutu· ııaldırmıyAt kalkarlar. Almanlar 

lt..r,, tkantlı bir Türk kızı, vazife ~MI Da H R Da D N Da N [O re-v ~ rc:;::ı M yordu. kaybederge İtalyanlar da beraber 
tdt:,:1nda başka türlü hareket uw u ~ R n AL l&::. Ü - KıJın mektebin hatın için kayhetmiş olurlar, hize sa.ldıra· 
~ .. eZdi. bu kadar yol tepmOk güç ge1mi- mazlar. 

ı. Oıta yor mıydı? Mektebe gitmek iç.in _ p.L!, Ahnanl~rm ROlllan· 
(~le d tatarlanna mahsus mcr- y "11.ıl'JHRJ BEL j 1 1 d? ~JU • '~o:.ı c at değiştire değiştire yot azan : 1U L ıeni zor uyor ar mıy 1 d 'yaya gi:-mesine ne dersin? 
d ''-IU y nd b 1 h - Hayır, ulurum ayazlar a - Davetsiz misafir gibi girip 
ı ~~ğ, · anı 8 u unan a· ' (uluyan f ırtmalar) bana gitme otunnuslar. 
(~<l . ,~ niçıbir şey 60rmadan R .. G ki t· M 1 t K t · ~fld.~ takip ediyordu. Maiye· uyam erçe eş 1, em e e e aVUŞ Um dedikleri zaman bile .eve seve - Yani ne aemck> 
l~rı~' ı~i Türk s.iivarisi, hanım· aidiyor.cfum. Mektep ı;ayeeinde - iBen komşuma «oruç l!ç· 
)~a.krı biniciliğin,. hayranlık du· - 36 - ycde.'l) aynlalı bu kadar zaman ol· şUnUyordum. <Dört senedir görmedi- adam oldum. mıyn bize gel> demeden o bize 
Cec~ .. arkasından gidiyoılardı. PortsaJtten Jonln adlı bir Yunan du, hAlıl. oralann ha.BreUnl ı;ekertm! ğlm bann yakın ınsanıan tekrar l;Öo - Peki sen köye gidince ne· gelirse davetaiz misafir gibi gel· 
~~lıı.tıt:Un<lüz attan inmiyen Türk vapuruna bindik. Vapur aşağJ yuka- İskenderiyede on saat dk~ıktan ıeceğfml Boğaz.içine, Merlçe, Edime- lcr yapacaksın) mi§ olur. 
r.at llda k 11 d n u .. bin tonluk kUrUcUk bir .şeydı. sonra Pireye doğru yolla.n 1 

• Jonln ye kavuşaca.ğmı.> Bu dllştlnceıerıe o _ Kara .... pan yerine pulluk p-ı_· • 
"{}lcd'J• n anca mnsa ar a " " oldukça sUraUI bir vapur idi. ~ki gece biraz geç uykuya daldım. - - c:..-ı. aenın evine davetsiz 

~rt-t·' .ırdi. l~te efsane halinde (Yani Okyanus vapurlarından sonra Rullanacağım, to!ıumu iyi seçe· misafir i:elirae ne yaparsın? 
rıl'ıttıu:rıı. duydukları Türk kızı bana kUçUcUk görUnUyordu). Jonla gece, bir gtlnlUk yolculuktan BOnra U· Ertesi 88.bah uyanmam llc gUver- ceğim, iliıçlatacağını, butduğum - Kötülük n~etı" olmadan 
tıL. ··~ı . k d l ·ı - önce tskenderlyeye sonra da Pireye :t'ukta Atına görUndU. Va.kıt S&bah teye fırlamam bir oldu. Ladar g" .. '-re koyacagwım. Bildi· . .,. 
""0 tJ nı en İ göz erı e go· idi .. Panayot ile güvertenin kenar de- Ç a.kkal Bo"" a g· · ıı. uıoı köyümdeki evime gelinıe ses ,.,. 
S ar<f ı. ulh-T•,arak ts•0 ~bulft gidi"'or idi an · e bazın ınnıştlk. Kr· iı'm •anatları ko""ye tanıta~•aım. ,.. 
•( b .. ..r ....,, ... "' • • lerin da etrafı .....,..ediyor .,.da ....ı1 t -•--' ete&oı d b "' ._., karmam, Tanrı misafiridir, var· 

~ "ll'll Vapurumuz Akdcnize açılınca bir mır • yanmq ~~· ,,. ' Y"-Y· epu .... ın 6 'n c ir köy Mektep binasını kendi dlerimle 
ı-""~ı R..e,ksarnydan aynlmazdan avdanberi hasret kaldığınıız Uşllinek duk. görtlnUyordu. KUçük, toprak ev1erlle yapa~•g~un. Koy-e temizlik, sağ· sın, kamı aoyaun derim. Fakat 
~ lL İyeyi çıığırmı tı. Boy· ., d l!PJ .,...,. beyaz minareli eamli ile bir ""'-k k" .,.. 4ötiilük i,.;... gcl-.=-e vanına bı· 

'arı! k saadetine kavuştuk. SoğUk bir şimal - Bak, dedi. Bak fU a~ ara.. •~c .. uc .u<> 4k .. t"' ~· ak ır- ~·"iO 
......._ l{ ara şöyle de.mitti: si idi bir ağaç, ne de bir çayır ... Göz ala· yU... go urecegım. .. r ·me.m. Ya~ ona öldürüriıtn. 

trı \Jc.ııı llltiyeciğim, sen hu a.snn rtlz~rı e yor 'bildiğine ~ık. dikenlik ... Eğer bu Gözlerime inanmıyordum. BUUln - Jyi amma köye döndüğün ya o beni .•• Fakat büyü"k evimiz 
dtiltec ~ kadınlSJn. Sana derdimi ü'çUncU mevkide Yunanlstana dö- deniz olmasa idi buralıların, hali ne seyahatim yan rUyada gibl geçmiş- zarnan on sekiz yaşın.da bıı:_ d.~· olan memlekete davetsiz misa· 
re bııl~i.nı. Buna ancak sen ça· nen gemiciler vardı. Akşam olur ol- olurdu? ti. Amerika.da. .g-eçlrdiğim heyecanlı likanlı olac:ak.11n. ihtıyp: koylu- fir gelmiye kalka.ru ıiptidadaıı 

5,.
1 

ılırııin. maz bunlar rakı masasını kurdular, dakikaları gözönUne getirdim. Bu lcr seni dınlıyecekler mı baka- bihrim ki kötülük içindir. Ben 
a. .. ltn gece yarısına kadar kafayı çektiler, Pirede bir gün kaldık. Afdal Veli h l •. 1 d'ı_ d . , __ c • 

t:ıla.tı... c olanı biteni P.ukiyeye tar • k d efendi De _ _. ve ~ır de ben ••"" do- 8.ll>te, bu kıyamette bir parasız dUn- ım. o me ...:çe avetaız m13&1ır evı-
•ı r> şarkı sliyledilcr. Ta Y0 • ar a aşını "'f' ,., ~~ • B k. ı~' d. l t · • 

1a.-y, 
1 
."Ukiyenın' y"'lnız bı"r nok- • .c 1 ya nasıl dolqılır, memlekete nasıl - en ımseye w ın c mı· ıne gıreme~.» 

0 1 k ... gemicilerin kcytf ehli adamlar olduk lqtık. Tatarlar bundan ,,..rm sene l __ ı_ d •. 1. H' x_. 
f lı f>~r· cık ıldı. NaSJI olmuştu da !arına pek memnun idl. evvel Rusyadan kaçalıdanberl ilk de· gidilir, diye UzUnt1llU dakikalar geçit- ye ça ı§a~ egı ım:. 1 ıdç'kal._~m~ Bugiinün davası bundan güzel 
'r~ıı:ı,ı ızı mnealının hiç mi hiç fa olarak halkı beyaz ırktan olan bir mlştim. Fakat azmin elinden ne kur açmadan ı.oütün soy e ı erımı ifade edilemezdi. Bu cevval zc-
~'~tt M"'rrnamı tı. Bununla be· - Bu civar tnsa.nıarı ile kolay an- memlekete ayak basıyorlardı. Hele tulur. İşte memlekete kavuşmuştum. yapacağım. Bunpn faydasını gÖZ· kayı mükafataıı: ve alakasız bı-
t ı~ ol' eryctnuzzamanın oyna· ı~ diyordu. Pire sokaklarında tUrkçe bilen mu· Tarihin en şanlı bir menkıbeslne salı !erile görünce yapmazlar mı} rakmak i.ıemedim. (Vatan) İçin 
~ırı'I ..... 

1
unu duyunca bu hissini Gemiciler arasında Türklyell nım ne olan Çanakkale g<SEUın önünde ister istemez yapa.rlar. bu beyanatta bulunan .küçücük 

Y .._,,1 t d lıaclr1erin bolluğu kendllerlnl büabll· k k · 
Şa.tı du ed unuttu. Şiddetli bir is· lar da vnrdı. İçlerinde Panayo a ın- duruyordu. - Daha ço i~ yaptırma içın Muhittini (Vatan) ın misafiri 51• 
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Sayını 
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'A.;UllU 

Yazan: 8. FELEK 
-Ya!ıu! 
- Ne o e~ndi~ 
- -Şu benim kımduralanmı 

hazırla! 
- Nereye? 

• - Biraz kahveye kadar ••• 
- Ayol deli misin} Bugün 

sayım. 

- Hanıi Saiml 
- Ayol memorlar gelecek 

de ıbizi sayacaklar ya 1 
- Haaa t Tamam 1 Şimdi ne 

olacak'> 
...ı... Ne olaak? Evde otura· 

cakaın. Çıkımak yasak 1 
- Yahu 1 Uzak yere gitmi· 

yorum ki; .kahveye kadar .. 
- Kuzum &en erkek olacak· 

sın. Aklın da mı ermiyor? Ev
den dıfarl çıkmak yasak kuzum 
ya.sak. 

- Kahveye de miil 
- Kahveye de. bakkala da 

çakkala da... Hem kahvcleı 
·apab •.• 

- Demel 
• - Öyle yat Kahveye kim 
gıdcr ki açılsın. u 

- Gerçek .. Şin.ıdı ne yapa· 
cağız? 

- Ne. yapacağız otururuz. 
- Behim içim sıkılır. 
- Bir gün de evinde etur 

ela kannın suratını gör! 
Her gün görmüyor mu· 

yumi 
Görüyorsun amma, ate~ 

alır gibi şöyle çalıp almaca ••. 
- O kadar yeter 1 Çok ba· 

kanam eskirain ! 
- Neden eskiyeeekııniıiml 

Asıl sen eskir.sini Ah, ahi Genç· 
lik halımı düşünüyorum da .. 
Alimallah benimle beraber ge· 
lin olan kolağa ının kızı Hüıı
niye imdi kürkler, elmaslar 
içinde. Kocaşı kunturatçılık cdı
yor. Bende talih nerede) .. Se
nin gıbı bir adama düştüm .. 

- Oiıştün de ne oldu? 
- Ne olacak) Efeğin kuy· 

nığu gıbi kaldım. 
- Aç mı kaldın, açık mı? 
- Aaa 1 Bir de üstelik aç 

açık mı bırakacaktın. On se· 
nedir sana saçımı süpürge et· 
tim. 

- Süpurge ettinse evine ıet· 
tin. Ben de yemed ~ yedirdim, 
giymcdım, giydirdun. 

- Giydirdin de dolabımda 
ikı kat hııtanım mı var) Sırtım· 
da .bir mantom mu var? 

- Alaydın 1 Neden alma
dın? 

- Ayol 1 Sen adamı ÇJ]dır· 
tınnn 1 e jle alayım. Eli
me verdiğın beş· on para ilt. 
ancak evin masrafını görüyo
rum. Şu ayağımdaki çoraplara 
baki Vallahi eşten dosttan uta
nıyorum. 

- Benimki daha mı sağlamı 
- Ben başka 1 Sen başka 1 
- Neden ba1ka oluyormu-

şum! 

- Allah benim canımı alay• 
dı dıı aeninle .•• 

Tam bu sırada kapı çalınır. 
Sayım memuru ıeclir. Sormıya 
ba1lar: 

- &kek miainiz) K.c!ın 
mı} 

- Bayım aörmüyor musun? 
- Görüyorum amma sual 

varakumdaki oeyleri aynen tek
rara mecburum. 

- Er.kcğım diyorlar. 
- Dıyorlar olmaz. Kati aöy· 

lomeli .. 
- Erk~?m vallahi! 
- Kaç yaşmda$1nu:) 
- Valideye nazaran 35, re· 

fikaya nazaran 45. 
- Hangisi doğru) 
- Öyle ise vuatiaini alalım! 
- Siz bilirainizl 

• - Evli müıiniz. ibckar mı? 
- E\iliyiz efendimi Evli! 

Bekar adam benim gibi olur 
mu? 

- Yeni harflerle okuyup 
yazmak bilir misiniz) 

- Ycnisile, cskisile de hattA 
içimden bile okurum. 

- Pek hiddetli görünüyor· 
sunuzl 

- Bu da şaynn sorgusu mu) 
- Hayır, o benim sorgum. 
- Kuzum birader, çatma 

bana. Bir taraftan oruçluyum, 
bir taraftan evde kapandık. Bir 
taraftan da ev uşağı1e kavga 
ettik! 

- U~klarınız var mı evde! 
- Delikanlı türkçocle ev 

uşağı diye ze,,c.eye <!enir. 
Affedersiniz. Bilmiyor· 

dum. 
&ıtağfirullah ı İşhniz bit· 

ti mi) 
- Nerede doğcfonuz? 
- y erebatanda. 
- Kaza mı? 
- Ha.yır, evlendiğım ze..--nan 

kazaya uğradım. 
- Ana. diliniz nedlı? 
- Türkçe. 

(LQtfen ıseyfeyı ~vi...rlaıs> 
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Bütün Yurtta Sayııİı Bitti llnoiltere,Japonyaya 
Pervasızca Söz Söy
liyecek Vaziyettedir 

İSPANYADA 
Müthiş Bir 

Feyezan Oldü 
(Başı birincide) 

tnurlarınm "'azıfe hazirlıklannı tef· 
tış etınişlcrdb·. Sayım memurları her 
ev ve apartııua.nın kapılarını çalarak 
içeri girmlslcr ve nüfus sayımına 
başlıı.nuşlardır. Sayım muntazam ve 
urız:ıı;ız olarak dcvnm ettiği müddet
!.e muhtelif mıntakalardan doğum ve 
lılUm habcrleıi verilmiştir. Merkez 
bürosu gelen bUtun haberleri tesblt 
etnıtş \ e faaliyetin arttırılarak sa
yımın erken bitirilmesini şubelere 
tavsiye etmistlr. Sayım işini Beyoğ· 
hı mıntakasmda. ilk bitiren ve saat 
dokuzu on geçe sayım defterini ve· 
ren 18 numaralı kontrol Refik Kema
lin idare ettiği 62. 63 ve 64 numara· 
ıı memurlardır. 

,. 

' 

Devlet Nazırı, "Harbe 
Daha Kimlerin Gire
ceği Hakkında Tah
min Yapılamaz,, Diyor 

Nazır sözlerine şörle devam 

400 Kişi Böğuldu, 
Maddi Hasar 

40 Milyon 
Barselon, 20 (A.A.) - Ha

vas: 

Her nahiyenin sayımı biter bitmez 
neticeyi kaymakamlıklara bildirmiş
lerdir. Kaymakamlar da neticeden 
ınerl{eZ bürosunu ve Ankarada ista
tistik umum mUdUrlUğilnU haberdur 
eylemişlerdir. Kazalardan Çatalca, 
Yalova \'e Kartalda köylere kadar 
~idllmiş. b•ı sebE'plc bu Uç kazanın 
..ayırıı geç blbnlştir. Yalnız 1stan
'lulda 14 bin sayını memuru çalış
nıştır. 

Dün nüfusumuzu bir taır.lalaıtı ran bayan yavruıile benber etmiştir: 

ispanyanın şimalinde hüküm 
süren feyezanlar, büyük felaket 
mahiyetini almaktadır. 36 sene
denberi İspanyada, buna benzer 
feyezan görülmemiştir. Yalnız 
Tmello şehrinde, 130 kurıl>an 
vardır ve ıhasar, 40 milyon pese
ta tahmin edilmektedir. Mınta
ka, felaket manzarası arzeyle
mektedir. Birçok köy su altında
dır, evler ve fabrikalar harap 
olmuştur. İş tamamile durmuş· 
tur. Pirinç ve zeytin rekoltesi 
çok tehlikededir. 

Nüfusumuz.a katılan yavrular 
Sayını başlamadan evvel doğurma 

alametleri gösteren ha.mile kadınlar 
için ebe istenilmiş ve bunlar doğum 
'terine götUrfilmüştilr. Bu bayan

lar tam sayım gUnUnde İstanbulda 
) urdumuza 12 talili yavru ua.ve et· 
mlşlerdır. 

Bu ya\Tular şunlardır: 
1 - Fatihte Şeyh Alı sokağın~a 

subay Mustafanın bir erkek çocuğu 
dünyaya gcln1iş Sayım olarak adlan
mıştır. 

2 - SUleynıanlyede Fetva yokuşun 
da Salıhe.nın bir erkek çocuğu ol
muş çocuğa Saylnı adı vcrilmiştit. 

3 - OskUdarda Toptaşınd:ı oturan 
Fatmanın bir oğlu olmuştur. Adı he
nüz konulmamıştır. 

4 - Sirkecide Ebussüut caddesinde 
74 numaralı e\'d<' oturan Davidin ka
nsı bir oğlan doğurmuş adı Sayim 
konmuştur. 

6 - Haseki hastanesinde bir nını 
kadını bir erkek çocuğu doğurmuş
tur. Adı Elefteros konmuştur. 

6 - PanG"altıdıı. Akasya apartıma· 
nında oturan Sofia Angelldo bir kız 
çocuk doğurmuş adı Sa~'Illa konul
muştur. 

7 - Çarşıkapıda oturan Kebire ad
lı bır oayan dahi Haseki hastanesine 
nakledilirken hastanenin kapISinda 
doğurmuştur. Çocuk altı buçuk aylık 
olduğu için husus1 bir itina ile bakı· 
mma başlanmıştır. 

s. 9, ıo. ıı. 12 - Haseki doğum 
evinde ayrıca beş çocuk dünyaya gel
miş, bunların da erkekleri Sayım ve 
ltızlar da Sayıma ve Saime diye ad
hındırılmışlardn·. 

l<ızıltoprakta istasyon caddesinde 
33 numarada oturan Bayan Selma 
doğum Altıiml gösterdiğinden dokto
ı a götUrülmUş ise de annesi nevza
dı 1940 nUfus sayımına yetiştircme
nılŞtir. 

Valinin teftifleri 
Vali ve Belediye Reisi L'lltfi Kırdar 

dokuz buçukta vilayetten çıkarak Be
yoğlu, Beşiktaş, Fatih, Eyüp ve Ba
kırköy kazalanru teftiş etmiş ve sa
yım faaliyetini adını adım takip et
tikten .sonra viltıyete dönmüştür. Va
h •vl.n(ll! kendisini yazdirmadığmdan 

vilayete dönlışUnde sayım bUrosu 
nıemurları tarafından yazılmıştır. 

Dahiliye Vekili Bc:ıyoğlunda 

yazıldı 
Evvclkı gün 1,1chrinıize ı;elcn Da

hıliye Vekili Faik öztrak Parkotelde 
kaldığı için otelde kala.nlan yazmak 
Uzerc memurların geldiği kendisine 
haber vcrilmıştır. üahillye Vekıli nıe· 
murları davet ederek kendisini sayım 
d~terlne yazdırmıştır. Vekil tele
rqnla \•llayetten sayım faaliyeti hak
kinda malftmat almış ve sayımın bit
tiği de kendisine bildirilmiştir. 

Kendileri müracaat eden 

yurtdaılar 
Bazı semtlerde sayım memurları

nın gelmediğini gören yurttaşlar ken
dilerini sayım dışında bıraktırmamak 
için polise müracaat etmişlerdir. B.ı 
arada Beyoğlundıı. Hüseyin Yılmaz, 
Klğıthanede bahçivan Ahmet, Dol· 
nıabahçe stadyom yerinde yirmi beş 
amele, ktiçUk Çaınlıcada on beş su· 
cu, üskUdarda Altuni zadede üç kişi
lik bir aile sayım defterine kaydedil· 
ml!Jlerdir. 
Bir yangın baılangıcı aöndürüldü 
Sayım devam ederken Ortaköydc 

Ayazma mahallesinde bir ermenlye 
alt evden yangın çıkmış ise de polisin 
aldığı tedbir sayesinde ev yanmadan 
söndlirillmUştUr. 

Gelen yolcular da ayıldı 
Her gUn Avrupadan gelmekte olan 

konvansiyonel treni dUn vaktinde gel· 
ml.ştlr. Tren gelir gelmez bu mınta
kaya aynlmış olan memurlar cara
fından yolcular sayıldıktan son~ ::ı sa 
ynnın neticesine kadar yolcular istas
yorıda misafir edllml~lerdlr. S!lyım 
bltinclye kadar, limana hiçbir yo1 ~u 
vapuru gelmemiştir. 
Yalnız BUyUkdereye gelen bir yUk 

vapuru mürettebatı sayılmıştır. Fa
kat lımana herhangi bir istikametten 
vapur gelmesi ihtimali dilşünillecek 
top atılıncıya kadar deniz memurları 
vazlfelerirıden ayrılmamışlardır. 

Sayım 1,56 da bitti 
Şehrimizin beledive hudutları için

de saat yediden itibaren yapılmasına 
başlanılan sayım tamam saat ikiye 
dört kala bitmiştir. Sayımın bittiği 
atılan toplarla flln edllm~tlr. Sllvı· 
mı ilk bitiren Bakırköy kaza.:.ıdır. 
Bakırköyde sa.at ll.25 de ıc ~':\ ~-

Vali sayımın neticesi hak kmda haber beklerken 

Ba§ka dil konuşur musu• 
nuz} 

- Çocuk iken kuş dili ko· 
nuşurdum. Şimdi unuttum. 

- Tuhaf görüşüyorsunuz} 
- Suallerinize cevap veri-

yoruz. Bayım 1 
- Dininizin ••• 

- Ağzını topla bemıeri. Mü-
barek günde. Ben adamın .. 

- Yavaş bayım! Dininizi 
\Oruyorum. 

- O da mı yazılıyor} 
- Öyle yal 
-·Hamdolsun müslümanım. 
- Görünür 'bir sakatlığınız 

var mı} . 
- Ne gibi> 

· - Yani kör, topal, kambur, 
çolak gibı .. 
\ -· Yok amma her. gün tram· 
vayla gidip geliyoruz ..• 

-'Orası bana ait değil. Han
gi devlet tebansı:'lınız} 

-· Türkiye kardeşim 1 Tür-
~iye I 

- Mesleğiniz. 
- Katip. 
- Çalıııtığınız müessesenin 

mahiyeti~ 

- Kalemi 
- Ne kale.mi} 
- Yazı kalemiı 
- Yani hangi kalem. 
- Nakliyat şirketi. 
- Hah şöyle söyleyin. 

- Tcşekkiir ederinı. Bayanı 
da yazalım .. 

- Kardeşimi Bıuıa bak onu 
) az. O pek kalr.ıue gelecek 
halde değil.. 

ll&h ... 

Askeri Vaziyet 
(Safı birincide) 

kilometre harekat ı.ahasma malik 

bulunuyordu. Bundan dolayı .-500 

kflometrellk blr UÇU.tj yapabilen bu 

t•n-arelerJn yeni bir tıp tayyare 

olduğuna. hiildbn ,·ermek doğru o

lur. 

ltaJyanJarın yapmış oldukları 

bu aUrpriz bu harpte en, · bayati 

hedenertn petrol ihanaları oldu· 
tuna ,.e bütün &'Özlerin buralara 
dlkUınl~,hulunduğuna en bariz bir 
misaldir. Bu ha.ceket aynJ zaman
da ln&"lllzlerl Bahreyn ad.alarmda 
müdafaa tutlbatını lcuv,·etıenCllr· 
mi;) e mecbur ederek -,;elev az dahi 
olı.a kuVH'ıtln datıtılmaaına ı;a.. 
lk olabUecekttr. .. 
MANŞ CEPHESiNDE: 19 Bl

rlnclteı;rln ıe.-o gilndilz· hücumu 
nl"beten ehemmiyet.iz olmuştur. 
lD/20 gooefil Alman • biicunıtarı 
flddetıl olmuştur. Ayni gece tn
glllz.lerin ha\'& hiicum1arı havanın 

fenalığı haseblle mahdut olmuş

tur. Yalnız donanma tıt.yyarlılerı
nln tlmal kutup daJresinde ve Nor
veç sahilinde Tromfe Alman ~iz 
iliı~Unlln bombardıman ed.IJmesl 
yeni bJr han'lketttr. İngiliz uzun 
menr.lJll toplarının büyük faaliye
ti ka)dolunmuştur. 

AFRiKA Cf'!PHESİNDE: Her 
iki tarafın Mısır ve Bingazl sahlJ. 
leri üzerindeki hedeflere karın 
ha\'a faall)etf ve doğu A.frlkada 
bir JngUiz motörlU kC!flf kolu ne 
müııademeler 'e bava faaliyetle
ri olm~tur. 

rolasilc sayımın bittiği merkez bll
rosuna bildirilmiştir. İkinci bitiren 
nnntaka saat 11,40 da deniz mınta
kasıdır. Bununla beraber üskUdu 
12,50 de <M 56) parcılasile sayımı bl· 
tlrdlğini bildirmiş ve tasnifi ile bir
likte merkez bürosuna izahat verdi· 
ğf için en iyi dereceyi almıştır. Ka· 
dıköy 12,50 de CN 99), EyUp 12,55 
{Y. 76), Beyoğlu 13 de (F 21), Ada
lar tasnlflle beraber saat ıs de CK 
88), Beykoz 13,15 de (Ç 66), Sarıyer 
18,40 da (T 95), Fatih 13,50 de (B 
18), Beşiktaş 13,55 de (S 41), Eml· 
nönU 13,56 da (A H) parolalarile 
merkeze saynnm bittiğini blldlnnlş 
lerdlr. Netice derhal vallyc arzcdil· 
mlş, vall telefonla saat ikiye dört da· 
klka kala ve (Heybeli) parolasile 
yüksek asker1 makama say.mw:ı bit
tiğini haber vermiştir. Bir ko.ç ııanlye 
sonra. şehrin her tarafmdar. toplann 
sesi duyulmuştur. latanh•ıl halkmın 
tatlı heyecanlarla geçirdiği intizar 
saatleri de bu &uretle sona ermlştir. 
Top seslerini müteakip sokakların 
tenhalıtı gitmiş yerine kesif halk 
kütleleri kaim olmuştur. 

Tam dokuz ı:a.at oton•obıllerln, o
tobüs ve tramvayların gi.ırl!ltillerln
den kolaklannı dlnlendire-n halk yi
ne eski g1lrillt0lerle karşılqmıştır. 
Top seslerini duymıyan Kızıltoprak 
balkı yarım saat evlerinden çıkma
ıruşlaruır. 

Uzak merkezlerin sayımı 
Belediye hudutları dışında kalan 

Slllvrf kazası, sayımı saat 12.25 <!ı 
bitirmiştir. Kartal saat H,10 da vı 
Yalova saat H,30 da bıtirt'biimiştlr 
Şile ve Çatalcadan geç vakte kada ı 
cevap gdmc.mlştir. 

Valinin beyanab 
Dün sayım işlerini yalundan takip 

eden valimiz sayım bittikten sonra 
bir arkadqımıza demiştir ki: 
c- Sayımda arkadaşlar çok fyı ça

lıştılar. Faaliyetlerinden memnunum 
Sayımı saat 12 de bitirmek için tf'.r· 
tfbat almıştık. F.ıtat bUtUn gayret< 
rağmen saat 13,56 da bitirdik. Faa· 
liyet sahası çok geniş olduğuna giSre 
biz de böyle tahmin ediyorduk. Sa· 
yımda çalışan bUtUn arkad~ara 
teşekkür ederim.> 

S.ymı Bürosu ça}ı.f1yor 
Sayım merkez bilro8u dün geç va

klte kadar vilA.yette çalışm1'tlr. Bil· 
ro kazaların bUtün sayım evrakını 
tesellüm etmektedir. Bu evrak ayın 
dördUne kadar diğer villyetler gibi 
lstatlatik umum mUdUr!Uğüne gönde· 
rilml.f bulunacaktır. Sayım bllrosu 
bugün de evrakın tasnifi lle meşgul 
olacaktır. 

Anadolu yolculan trende aayıldt 

Ankaradan Haydarp~aya gelen 
trene Geyve istasyonunda dört sa
yım memuru binmiş ve yolcuları say 
mıya ba..şlanuştır. Adapa.zarında tre· 
ne bir memur daha iltihak etml.ştir 
Tren Pendlfe geldiği zaman sayım 
bitmiş ve 273 yolcu sayılmıştır. Yol· 
cular Haydarpaşa.da sayımın bitme:::i
nl garın bUyUk salonunda bek:c·mlş
lerdir. 

Kaydı terkin edilenle!' 
Fransız hastanesinde sayım yapıl

dıktan sonra avdet etmek üzere olan 
memur tekrar hastaneye davet edil· 
miş ve kendisine sayılan Kemaliyeli 
ZilhtUnUn vefat ettiği söylenmlftir. 
HAdise merkez bürosuna bildirilmiş· 
tir. BUro ZilhtUnUn ıayım kaydını 
terkin etttnnlştfr. Sayım bqlamadan 
ve başladıktan sonra da şehrlmizrie 
beş k1'1 ölmUştUr. Ortakoyde Habi
be adlı bir kadın yanlış illç içti.tin· 
den zehirlenmiş hıuıtaneye kaldınl
mıştır. 

Bir aayım memurunu köpek uırdr 

Feriköyde sayım memurlarından 
Hamdi sayım sırıı.sında. bir arsa.dan 
geçmekte iken Uzerine bir köpek sal
dırrru.ş ve bacafından IBırmıytır. Me
mur vazifesini bitirdikten sonra has· 
taneye götdrUlmUştUr. 

Ankara · ayımda birinci ıelcli 
Ankaranın sayıİnı dün saat on ikı

de. tamamlanmıştır. Bu sureUe bü
tün villy,Uer arasında- Ankara bi
rincillti ve İ8tanbul lkincllifi, İzmir 
üçUncUJUgil kazanmıştır. 

Ankara ışehrinln 19-{0 • sayımının 
neticesi 1156,044 nUfus olarak taayyün 
etmlıştir: Bu nUfwıun 90,6'3 U erkek 
've 85,.(01 1 kadındır. Bu seneki sa
'ymı ne~cesine g~re Ankarada geçen 
sayımdan 32,324 nutuaun · fazla bu
lunduğu sabit olmuştur. • 

Artış· nlsbeti, binde 52 dir. Ve dün
yanın en çok artan memlekeUerin
deki nfsbetin iki mislidir. Ankara vi
lAyetı nüfusu da geç vakit ötrenile
bOmlftlr. 935 :.nüfusunun 88695 faz
laslle 602,956 dır. Vlllyette tezayüt 
nlsbeU binde ~5 tir ve mUtehıwısısla
nn' tfadeeine nazaran rekor tefkil et
mektedir. 

cZannederim ki, Japonya har· 
be girmiyecck kadar aklıselim 
~ahibidir. Bitaraf devletler, ln
gilterenin §İmdi, ilk taarruzun 
yapılmış okluğu tarihten daha 
çok kuv\•ctli olduğunu bilmekte
dirler. 

c Dahili cepheye gelince, hu· 
gÜn İngilterenin müdafaası, tari
hinde görühnemiş bir azamet ar
zetmekteclir. Büyük Britanyanın 
yuzu yaralarla doludur, fakat 
maneviyatı değişmez ve yenil
mez bir vaziyet arzetmekteclir. 

cDinleyrcilerine, daha tehlike
li ve kara günlerle karşılaşacak· 
lannı haber verdikten şonra 
Creenvood: c8ugiinkü şerait da
iresinde, harbe kimlerin gircce· 
ğini ve kimlerin bu hcırbin hari
cinde kalacağını kimse tahmin 
edemez.~ 
Birmanya meaelesi lnaiii% - Japon 

gerginliğini arttırdı 
Lyon, 20 (A.A.) - Tcmps 

gazeteai, ha§makaleainde, Bir
manya yolunun açılması hal!kın· 
da mütalealar yürüterek ezcüm
le şunları yazmaktadır: 

Bu hadi.şe, İngiltere ile Japon
ya arasındaki gerginliği arttıra
cak mahiyette olma.k üzere, U· 
zak Şarkta. yeni bir , vaziyet hu
sule getirmi§tir. 

Birleşik Amerikanın harekete 
geçmek ihtimallerinden bahse
den T emps gazetesi, yazılarına 
şu suretle nihayet vermektedir: 

Uzak Şarkta bir İngiliz • Ame· 
rikan i~birliği ihtimali, tabiatile 
Çin meselesinde Japonyayı isti
cal ederek dünyayı rücu edemi· 
yeceii bir emrivaki kar§ısında 
bırakmıya aevkedecektir. 

---·O>--~ 

Ceneral Franko Mareşal 
Keitel'e Nişan Verdi 

Madrit, 20 (A.A. \- D. N . B. İta
ya - İspanya ve Alll1.8.llyıı. - İspanya 
rrıUnıısebel!eri yolurı· ııı. g~terdikleri 
iaaliyete ınUkA.fal. ol:ırak, Gene .. al 
F'ranko. Mııreşal 1-"eitd't: Alma:ı da
hilıJe nazır: Cr. Frıck.'c: do~tor 
Ley'a, devlet nazırı Doktor :Meiss· 
ner'e ve mUst.eşar Bohle'yc <lmpa
ratorluk boyunduruk ve ok ni4anı~ 
nın bilyUk ha.çını verml~tir. Birçok 
diğer İtalyan ve Alman şahsiyetleri· 
ne de muhtelif nişanlar verllmiştlr. 

Tufanı andıran yağmurlar Ka
talonyada tuğyanlara ae'hcp ol· 
muştur. Barselonda aşağı ma· 
halleler su altındadır. 

İtfaiye bir Falanj gönüllü müf
rezesinin de yardımile kurtarma 
İşinde çalışmaktadır. 

Son lha'berlore göre 300 ila 
400 kişi boğulmuştur. Maddi ha
sar çok mühimdir. 

İepanyol hükumeti felaketze· 
delere yardım için 1 00 bin peçe· 
ta taheiaat ayırm!f'tır. 

'Gl. Franko 
Himler'le 
Görüştü 

Franko, İngiliz Elçisi 
İle de .Samimf Bir 
Görüşnze Yaptı 

Madril, 20 (A.A.) - D. N . B. 
Serrano Suner, Hlmmler'I kabul et· 
mı., ve uzıııı bir görüşmede bulun
muştur. 

Bil~hare Pardo sarayında {?.?neral 
Franko, Hhnmler'I kabul etmiş ve 
bir saat görUşmUştUr. Bu görüşme 
de B. Suner de hazır bulunmuştur. 

Madrit. 20 (A.A.) Reuter: İn· 
glltere bUyllk elçisi Slr Samuel Hoare 
Cumartesi sabahı General Franko ile 
çok samimi bir görüşme yapm~tır: 
İngiltere ile İspanya arasında mual· 
Iııkta bulunan bUtUn meseleler mev
zuu bah.Sedflmfştlr. 

ispanya Hava Müsteşarı 
Alman yaya Gitti 

Madrit, 20 (A.A.) - D. N. B. .Ha
ber alındığına göre, tspanyıı. hava 
müsteşarı Buruago. ne birkaç muta
hassıs, iki memleket arasında hava 
seyrUseferlerl hakkındaki müTakere
lerde bulunmak Uzer .Almanya.ya ha
reket etmişlerdir. 

IJEBİR TİYATROSU TEMSİLLERİ 
Franaız Ttyatrotıunda 

KOMEDİ KISMI 
BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

YAl,I UŞAGI 

lepe~ı Tlyatroı.unda 

DRAM KISMI 
BU AKŞAM 

OYUN YOKTUR 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Botun Ajrılarmızı Derhal Keser: 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLİTLERİNDEN SAKINI

NIZ. HER YERDE PULLU KUTULARI İSRARLA ıSTEYtNtz 
~ ,. • • 1 • 

.İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
8/11/940 Cuma günü saat 15 de İstanbulda Nafia.· MUdUı·lüğünde 

• Eksiltme Komisyonu odasında (10!1.18) lira. keşif bedelll İstanbul Ar
keoloji mtızesi teras tamiri açık eksiltmeye konulmu9tur. . 

Mukavele, ekSiltme Bayındırlk işleri Genel, husueı ve fenni şart

nameleri, proje keflf hWiııasiyle buna mllteferrl diğer evrak dalresinae 
görülecektir. . , , , , . 

Muvakkat teminat (79) liradır. 

İsteklilerin en az bir teahhUtte {1000) liralık bu lşe ·bcnzer iş , yap
tığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden, İstanbul vl
lAyetine mUracaaUa eksiltme tarihinden (8) gUn evvel alınmış. ehliyet 
ve 9!0 yılına aft Ticaret Odası veslkalariyle gelmeleri. (10065) 

MAZÇ>N MeyvClTuzu 
M U F E R R 1 H ve M 1 D EV 1 D 1 R · 

inkıbaz, Hazımsızlık, Mi 1e Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Y anmalarında Emniyetle 
Kullanılabilir. Mide ve Barsaklan Temizler, Alıştırmaz ve 
Yormaz. il AZ ON ismine ve B O B O S Markasına Dikkat. 

21 - 10 - 940---

Emniyet Sandığı tıanlarD 
Emniyet Sandığının Emlak Sat
mak ve Almak lstiyenİeri Ala
kadar Eden Mühim Bir Kararı 

Müessesemiz, eml.Ak satın almak isteyen tasarruf erbabının, guzıd 
güne artan tavassut talepleri karşısında bir taraftan bunlara yard~ 
diğer taraftan milli servetin mUhlm bir rUknU olan emlakin ınasrıı!sı' 
ve değer bedellle el değiştlrmeslni kolaylaştırmak suretile, mlllk sal\11" 
Ierine hizmet maksadlle, şu kararı almıştır: 

Bundan böyle lstanbuldakf satılık cmlıikın resim ve mufassal adr' 
lerl sair gerekli malOmat ile birllktc, mal sahiplerinin talep ve muracl' 
atları {}zerine, satış salonumuzda halka arzolunacaktır. 

Her gtin yUzlerce vatandaş tarafından ziyaret edilen bu saıorıd' 
gayrimenkullerinin satılığa konmasındaki bUyUk mcnfaaUc.'i halkı~ 
takdir edeceğine şUphe yoktur. 

Bu işlerden alınacak Ucret: Satılığa konan gayrimenkul için ~eF 
edilen bedel üzerinden, bir liradan aşağı olmamak kaydile, Uç ay 1? 
bin lirada on iki buçuk kuruştur. 

EmJ.8.k sabn almak isliyenlerin her §eyden evvel sahı1 ~ numuzu ziyaret etmelerini tavsiye ederiz. our 

Büyük Türk Şekercisi HACI BEKiR Anadoludan 
İstanbula geldi ve hakiki Türk tekerini icad ederek dünY_.

hcr köıesine nam verdi. 

Ali MUHiDDi~ 
HACI BEKİR 

Merkezi: BahÇekapı, Şubeleri: B<ıyoğlu, Karaköy, KadılıÖ1 
SiJ>ari leri ticarethanenin Merkezi olan Bahçekapıdaki ma" 

kabul eder. 

-------'---------------------------~------_./ 
Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünde~ 

Tedrisata 4/ 11/ 940 pazartesi gUnU başlanacaktır. AIA.kadar taıetır 
ye blldirilir. (9867) 

Nafıa Vekfiletinden: 
Sl/X/ 940 perşembe gtlnU saat 15 de Ankarada Nafıa VekAletl b~ 

Jçınde malzeme mUdUrlU@ odasında toplanan malzeme eksiltme koıııl" 
yonunda 4000 lira muhammen bedelli 25 adet Rcmlngton Rand veya )'~ 
1i Erek tipi veya bunların muadili dört gözlü demir dolabın kapalı ~· 
usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnanıesı ve teferruatı malzeme mUdUrlUğUnden p~ 
olarak alınabılir. Muvakkat teminat 300 liradır. 
· 1steklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şa.rtnameSlnd' 
yazılı vesaik ile birlikte uynl gUn saat H e kadar komisyona. maJt)Jlll 
mukablllnde vermeleri lllzımdır. (6700) (9826) 

Devlet Denlzya 1181'1 
İşletmesi iıanıarı 
21 Birincitesrinden 28 

' Birinciteşrine Kadar 
Muhtelif Hatlara Kalkacak Vapurların isimleri 
Kalkış Gün ve Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 

.Karadeniz hattına - Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de (il' 
ge) ve Pazar 16 da (CUmhuriyet). Gal•tJ 
rıhtımından. 

Bart.1n hattına Salı 18 de (Anafarta), Cumartesi 18 dl 
{Antalya). Sirkeci rıhtımından. 

tmıU; hattına Sıı.lı ve PeJ1enıbc, Pazar 9,80 da cugur>· 
Tophane nhtımıııdan. 

Mudaııya hatuna Pazartesi 13 de (Marakaz), Salı 9,50, çar 
şamba, Perşembe, Cuma 16 da ve Par>t 
8,15 de (Sus). Aynca Cumartesi 14 ve p.· 
zar 19 da (Marakaz). Galata. rıhtımın~ 

Bandırma hattına Pazartesi 8,15 de (Sus), Çarşamba ve CIJ" 
ına 8.15 de (Ma.rakaz). Galata rıhtımınd-"' 
Ayrıca Çarşamba 20 de ve Cumartesi 20 d• 
(Bursa). Tophane rıhtımından. 

&arabip hattına Salı ve Cuma 19 da. (Seyyar). Tophane rııı· 
turundan. 

İmroz. hattına Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rmt.ırnJl'' 
dan. 

AyVaıı.k hattına Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi ıs dl 
(Mersin). Sirkeci nhtmıından. 

hmtr ııörat hattına - Pazar 11 de {İzmir). Galata nhtımmd_,,. 

hnıir ili.ve poııtası - Salı 13 de (Kade.ş), Perşembe 13 de (Tll" 

han). Galata rıhtımından. · 
(10105) 

NOT: 

Vapur seferleri hakkında her tUrlQ malilmat qafıda telefon rııJ• 

maraları yo.zıiı acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Ba§ AceAtellği - Galata rıhtımı, Lfmanlar 

Galata Şube At·entellii 

Sirkeci Şube Acentellfl 

Umum MUdUrlUğU bina& 
altında. · 42s6' 

- Galata. rıht.ınu, Mıntaka Li- • 
man Reisliği binası altında 4oı.sS 

- Sirkeci, Yolcu salonu. , 2"f 40 

Devlet Demiry,olları İlanlan 
Muhammen bedellerile isim ve miktarı aşağıda yazılı 3 JJli' 

muhteviyatı sabunlar 5/ 11/ 19!0 salı gtinU saat 15 de sırasfle ve ]<aJ"1' 
zarf usulU ile Ankarada idare binasında satın o.lınacaktır. 

1 Bu ışe girmek laieyenlerin hizalarında yazılı muvakkat temınat•ll' 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat H de ı<'' 
dar Komisyon Relsllğlne vermeleri ltı.zımdır. 

Şartııameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, l{.t 
darpa.şa Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

N o. Miktarı ton Malzemenin ismi J.\luhanunen bedel 
Lira 

1 
2 
3 

5 
30 
3 

Beyaz sabun 
Arap sabunu 
Toz sab'IUl 

1725 

9000 
1050 

Sahibi ve Ne.şrlyat MUdUrll: Ahmet Emin YALMAN 
Bo..<ııldı~ Yer: VATAN MATBAASI 


