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BAŞMUHABRtıU 

AHMETEMtN YALMAN 

Ecnebi taraftarlığını gös
teren etiketler taşımak 
Balkanların eski hastalığı 
İdi. Eğer Bulgarlstanda bu 
hastalık devanı ediyorsa 
Bulgarlara, kendi hesapla-

rına, acırız. 

Eden 
ErdDn'e 

Gitti 
İngiliz Harbiye 
Nazırı Erdün 

Emirigle Görüştü 

lngiliz Orta Şark 
Kumandanı da Edene 

Refakat Etti 

1 Çörçil Dedi ki : 

"Denizlerin Hakimi~ 
yiz, Havalann da 

Hakimi oracağ1z., 
Çörçil Fransızlardan 
· Harekata Engel 
Olmamalarını istedi 

,.. 
"Etimesut Kampında Ferah Verici 
İntıbalar,, Yazısı İkinci, "Tarihte 
Türklerin Yaptıkları Tahriri Nü-
fuslar,, Yazısı Üçüncü Say/ adadır. 

Yıl: 1-S avı : 65 
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·ı Dügunuumumige Meclisine 
:4~~1 Artık Lüzum Kalmadı 

.. 
~· 

Meclisin Vazifeleri HükUmetçe ifa Edilecek - Tür!, 
Dainler Vekilinin Vazifesi. Hıtama Erdi 

Yakın Şark Yoluyla 
Mısıra Taarruz 

Şüpheli Görülüyor 
Türkiyenin Tecavüze 
Mukavemet Kararı 
VeAnadoludan Geç
mek İmkansızlığı 

1 
Ankara, 21 {Telefonla) - DUyuııu 

Umumiye Meclisine n:evdu var.lfelc
rın hUkOmetçe ifasına kRrar vcrıı

mişttr. Bu husu'ita Ciıyunu Umumi-
ye Meclisinde TUrk dtı.yinlerini tem
sil c<len d~Ytnlcr \'ekılinin va:z:if<:!li 
kalmamrş bulunmaktadır. Bugün sa
at on altıda C'Umhurlyet Merku. Zl· ı 
rast. R"lrdlyeler. Emlak ve Eytam, 
İı,. Tıc ıll"et , Halk bank tarı, S!lmcr 
Bıır:k \e F.:tı Bank umum mUdUrlcrın 
d<' ı. Osmanlı Banka • \nkara şube·, 
sı mlldilrlerı Halk Har.dıA-ı mUdtirlc· ~ 
nnden, mürekkep mUmCS!'!ıller Anka
ra Vali ve Belediye Reısının nezdın- : 
de bir toplantı yapWar. 

Nevzat Tandoğan kendılerınc ıçtı- ı 
marn mevzuunu şu şekilde ızah cttı 

1 1 M A • Q) ,_ Eski Osmanh İmparatorlu~-

Maliye Vekaletinin 
Tebliği 

Ankara, 21 {A.A.) 
Maliye V ckaletinden tebliğ 
edilmiftir: 

1 

Buna anı uyor nun taksime uğ"rryan dUyu.1 hA1nll-' 
,. 2 (A A ) R t y lerını temsil eden Dllvunu Umumiye 

1 Kahire l . . - ru er: a· : 
' t af d 1 dl 1 Mecllsınin buglinhıı 'lart'ır içerisin· 

Eski Osmanlı İmparator
luğunun taksime uğrı)an dü· 
yunu himiUerini temsil eden 
Düyunu Umumiye meclisinin 
bugünkü prtlar içinde va
zife gönnesine ve himiJleri 
temsil etmesine imkan kal
mamış olduğundan hükiıme· 
tin meclise mevdu vazifeleri 
mevcut anlaşmals.rdaki eşas. 
)ar dahilinde ifaya karar ver
diği ve hiımillerin hukukunu 
teminen Jamngelen her tür· 
1ü tedbirlerin alınmış bulun
duğu ve mali serviıin yine 
ayni müesseMıler marifetile 
ayni suretle icra edilecei) 
ilan olunur. 

kmda Almanlar ar ın an n rı o- . 
1 

dai lh de \•azlfe göı nıesıne ,.e h'll'l'·ll' • ı t••f"'l ı 11 cek yenı darbe ~re d /+ r ~ tver Pı:· ıs: etmesine 'mkl'ıı kalrramı~ oldu· 
pagandasmın çı ar 'ı"ık 8 a ıkc! bti. ğı.ndan , hOkC.mt" meelıS<ı mevdu va-

• herler her ne kadar ya m şar · · 
·~ d A zıfelerı mevcut anla.şmalardaJtı he· 

;.., yCk bir alaka 1 yan rmıb ı9Jla ~a, 'ı:<ı.· saplar dahilinde bizzat ifaya karar 
doludan geçere"' ce .• u u ça•"•.>" :ırı:· 

rrlabllecek bir Alma ı akını glttıkı:c (Df>\amı: Sa. 4, :Su. 4 de) ~ ... --------------~ 
daha şilnhelı gozılknıt:;tk-dir. 

Türk.veden g•'cn habcrltr. ~yle 
Harbiye bir Alman akını hakkındaki ~pheyi Nü/ usumuz Yarın 

Belli Olacak Beri in 
HDcuma 
Uğradı 

Berlinliler Sabaha 
Kadar Sı/ınaklarda 

Kaldılar 

Bu Akın Şimdiye 

Kadar Yapılanların 
En Şiddetlisi Oldu 

Çok oldu amma, halkın ııh· 
hatile en çok alakalı gıda mad
desi olduğu için yine bunu ele 
almıya mecbur olduk. 

Gazetelerde fiyat mürakabe 
komisyonunun bir kararı çıktı: 
Tıa:bzon yağı 12S, Urfa yağı 
150 lturuı diyel Biz bunu çok 
gorup tenkit dahi etmi§tik. 
Y eniclen bir fiyat teabit edil
diğini bilmiyoruz. Fak2-t bü
tün c;arııda T ralbzon yağına 
135, Urfa yağına 160 kuruş 
etiket konmuş. 

Evvelki le.arar mı yanlııtı, 
şimdiki hareket mi> 

Ve nihayet bu fiyat müra· 
kabesine artık ne lüzum kal· 
dı) 

bUsbtltUn arttırmaktadır. 
lstanbuldan Suriyeye ve Fılistin 

yolu ne Kahlreye bir seyahat yapan 
Reuterin muhabiri .şu dikkate değer 
ikı hA.dlseye J~aret ebnektedir. il 

ı - Emntyetine bir tecavllz vuku 
bulduğu takdirde TUrkiyenln muka
vemet etmek hn .. kmda aldığı katı 
karar. 

2 - Anıı:i icabı, Anadoludan geç
menin bilhassa kışın hakikaten im· 
kAnsız olmasıdır. 

Atatürk, garp devletlerınden az 
m.otarlü cilzilta.m bulundurmn•ı 1hti 
maline karşı TUrk ordu ı içm atr.ı
tejlk yollar ınşa ettirmiş, ayni zaman 
da bir dllşman ileri hareketini kolay-
l~k yolları ise blle bile yapma
m1'trr. 

«Gazette Egyptienne> dıyor kJ: 

Umumi Kanaat Nüfusumuzun Tahminden 
Fazla Olduğu Merkezindedir 

" 
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Almanlar TUrkiyeden geçmiye te
şebbUs ederlerse yollannda petrol bu
lamıyacaklardır. Buna mukabil az ~ 
yiyecek ve cephane bulacaklardır 

Halbuki Alma.nyadan yiyecek gönde 
mek beşer kuvvetinin fevkinde bir 
harekettir. Çlliılrll Tuna nehri birçok 
kış aylan donar. 

Türkiye ve Yunanı.stanm vaziye
tinde Umltıılzlik yoktur. Ve eğer mUt 
tehtt kalırlarsa, Almanyanm dünya
nın bu kısmı içln tasavvur ettiği 

pllı.n.lann hepsini mu,'8.ffakıyebıizlik· 
le neticelendlrebileceklerdir. 

,.Askeri Vaziyet~ 
Yazan: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 

20/21 Blrlnclteşrln 1940 geoo
alnden itibaren BUkreşt.ekl ıftkla-
rın ba\adan görünmlyeook suret
te mul<elenmesl emrolunmoı: ge
ten cuma gecesi l! adalardan 
Bados İngiliz tayyareleri 19 Bl· 
rtneltqrin 1940 da Bahreyn Ha
lan İtalyan tayyarelerinin hücum· 
larma oframııllardır. Bu mllteka· 
bU hareketler arasmda bir mllna· 
ııebet olduğuna hilkmedilebWr. 
Şöylfl ki: 

Bomanyadak:t aktif müdafaa 
terUbatmd&n başka derhal puU 
müdafaa işlerine de başlanmıt 

olma8ı bllha.a&a petrol ba\'Z1181JJID 

muht.emel ba\-a hücumlarına kar· 

'' müdafaasmı tamamlamak için 
olacaktır. Tayyarelerin hareket 
aahalamıuı glttik~e uz.aması dal· 
ma gözönUnde tutuımae1 JAzmı· 
gelen hlr hakikattir. bkenderlye
den Romanya petrol havzaları tak 
rlhen J 700 kilometre yani Aıma
ra Bahl'('lyn adalan arasındaki me
safe kadardır. 12 adalar Hayfa;), 
bombalamya en müsait '\&ılyette

d.Jrler. 
Ntt.eklm. şimdi~? kadar Hayfa 

petrol tasflyehanelerl hep bu ada
lardan kalkan tayyarPJerle bom
baı'drman edllmlşttr. nende bu •· 
d&larda irs.kın Pergük petrol 
hanalarırun bile bombardnnaıı e
dllmeelnl dll~Unmek blr haya) ol
nuyacaktır. 

Her ne kadar Pergilk ı-etrolle
rl Irak arazisinde ~ de hu harp
~ 11lyast hukuk prenıdplerl pek o 
kadar büyük bir miala t.efkU ~ 

(Devamı: s. • sa. z de) 

Sayım esnasında Ankarada da caddeler bombot kaldı 

Ankara, 21 (Telefonla) -ı tioe ıhakkında dün de vilayete 
Başvekil bugün l.tatiatJlc Umum bir teblijat yapılmamıttır. Bat· 
Müdürlüğüne giderek yeni nüfuı 1 veltilet istatistik Müdürlüğü yur· 
vaziyetimiz hakkında tetkikler- dun muhtelif yerlerinden alınan 
de bulunmuşlardır. Umum Mü- rakka.mların tesbiti ile meşgul
dürlüğe ıimd~e kadar memle· dür. Tetkikatın yarın ikmal edı
ketin mu!htelif mıntakalanndan leceği vt- n"ticenin bildirileceıiı 
gelen nüfua vaziyetini bildiren tahmin olunmaktadır. 
şifre telgrafların yekunu 320 ye. 46 çocuk ve torunlu bir ihtiyar 
baliğ olmu;tur. Kati netice ikil ı lzmir, 21 {Hususi muhabiri
güne kadar ıbelli olacaktır. Umu· mizden) - Sayımda lzmirde 
mi kanaat nüfusumuzun tahmin- , 105 ya~ında Ahmet Öztürkaoy 
den daha fazla olduğu merke· ' adında bir ihtiyarın 46 çocuğu 
zindedir. torunu ve torununun çocuğu ol· 
latanbulda nüfus aayımı neticesi duğu tesbit edilmiştir. 

bekleniyor 20 yaşında bir kadının da 6 
Nüfua sayımından alınan ne- çocuiu olduğu görülmüştür. 

izmirde Şiddetli 
Bir Zelzele Oldu 

Halk Geceyi Açıkta Geçirdi. Hasarın 
Çok Olmasından Korkuluyor. 

lzmir, 21 /22 (Hususi muha· 
birimizden telefonla) - Bu ge· 
ce, saat tam 9 u 29 geçe tehri· 
mizde ve havalisindc çok ıid· 
detli bir zelzele olmuş ve 4 1 sa
niye aürmilftür. 

Zelzele. aıağıdan yukarı doğ
ru ve tcdit bir ıarııntı ile başla
mış ve uiultu halinde devam et· 
mittir. 

Halk, korku ile aokaklara fır· 
lamlf, birçokları geceyi bahçeler
de, açık yerlerde geçirmiştir. 

Muhtelif semtlerde bir hayla 
evin duvarlan çatlamıştı.r. Zelze• 
lenin merkez sıkleti henüz meç
huldür. 

İzmir kazalarında haaaratın 
çok olmasından korkulmaktadır. 

Kadrı 

• 
Istanbulda Neler Gördüm? 

!çime Dert Olan Nokta Şu: Altıyüz Sene 
Yalnız lstanbula Sarf edilen Gayretlerin 
Birazını Köylere Verselerdi Olmaz mıydı? 

Yazan: Muhittin Yaman (Y uw 4 üncü ..,fada) 
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Eti mesut Kampından 

Ferah Verici 
lntıbalar 

insan Burada Anlıyor ki Türkiye 
Neden Bir Romanya, Bir 

Danimarka, Bir Fransa Olamaz. ,, 
\'azan: Eriağral ŞEVKET 

Birkac gOn evvelki (Vatan) da o- ı havacılığa alt bir mecmua gördüm, 
Kınnuşsunuz.dur: Etımesut havacılık orada Ttlrk gençlerinin nasıl uçtuk
mektebinden mezun olan birçok tay-ı ları,. neler yaptıkları ya.ıılıyordu. Be 
yare ırubaylanmız, hava ordumuzda- nim de içimde, uçmak arzusu vardı. 

ıu mevkilerini alm&k üzere, F..a~ Tayyareci olmak filai, bir fbn4ek 
hire hareket etliler. Tilrkkuşu, mek-

1 
gibi k&tamdan geçU. lışte görtıyorsu

tepten ayrılmaları mllnaaebetile bu nuz, bu arzuma kavu;ıtum. 
gençlere bir öğle ziyafeti verdi ve ga Bu ~nada genç ktzla.nmız, Anka-
zetecileri de çağırdı. ra semalarında dolaışan tayyarele-

Etimesudun mnkemmcl tayyare rlle meydana inmiışlerdl. Yanlarına 

ıneydanlarmı, modern hang&rlarmı, yaklaştım, öğretmen Bllyan Naciyeye 
atölyelerini geziş, orada çalışanlarla sordum: 
tan1'1Ş bizim için çok faydalı oldu. - Neden tayyarecillk mesleğini 

Yemek yerken etrafımızı saran seçtiniz? 
gene subaylara bakıyoruZ. Hepsinin - Ben, evvelce öğretmendim, de
halinde stızüle stizWe iDen bir şah!- di. Sporla fazla meşgul olurdum. 
nin baljmeti var. 936 senesinde İtrtanbulda, Ttlrkku-

lcımizden biri, masanm uzak bir 9\1 açıldığı zaman, bu mUhim s;:>or 
k~e kalmış, genç bir subayı fU'be!!inde de ÇftJIŞnıayı istedim ve ilk 
ı.tant ediyor. kız talebe olarak kaydedtldim. &na, 

- Bu kimdir, acaba, diyor. Onu kadmlann da tayyareci olabilecekle
btr yerden tamyacağmı amma... ri fikrini Sabiha Gökçen ilham et
Şakir HAzmı; meşhar kahkahala- miıştir. Sonra, lnönUnde açılan Uk 

rından birini a.b'yor: plAnörclilUk kursuna girdim. 937 ııe-
- Canını, tanımadınız mı, diyor. nesinde de Ankaradaki motörlU kam-

MCl41lur İhsan... pa çağxnldmı. Mottirlil kamp netice-
Biz tarumaımı,tk. sinde Hava Kurumu, bana eB&Sh bir 

Hani carum, diyor. Bir milddet unsur olarak yetiştlrilmekliğim tek
evvel, bir tecrübe u~ esnamnda. lifınde bulundu. Memnuniyetle kabul 
Gazi Terbiye EntıtittlSllne çarparak ettim. 
dllfen thsan... - Ya, ean'atınızın tehlikesi? 

Ve llAve edtyOl': - Böyle bır şey Yoktur. Makine-
- Ştmdi o, en mt!kemmel, en tec- ye hakkı verilirse kaza vukuu fhti

rtlbeli pnotlanmm1an btrlıridir. Ku!l mali yok gibidir. Bozuk, dönemeçli 
gUnU, tayyare tuz buz olduğu halde yollarda yQrtıyen otomobil, t.a.yyare
İh8amn yalnız, aya#thm qdt kemigi den daha çok tehlikeye mıaru::tur. 

zedelenmişti, bkkaç gün iı;:iDde Jyi * 
oldu. Mtuıeviyatınr koltuk değneklerile 

- E, tekrar uçnnya korkmadı mı? destek!~ olan herkeae tavsiye ede-
- o, ~n kazanın akabinde uç- rim. Etimesudu ziyaret eÜfinler. Mtl-

mak istedi amma, biz mtısaade et- mnmel tesisatın arasında, mükem
medik. Yani, ona bir nevi uçmamak mel insanı görenler, Bahtı. Caferln 
cezası v~. Kendisini o zaman gör- tesblhlndcn geçenlerden daha rahata 
meliydiniz, o kadar ~rdu ki... kaVUfur '-'e bizim niçin bir Çekoalo-

At.ö)Jıııe!eıi geziyoruz. İçimizde~ Av- vakya, bir Romanya, btr Danimarka 
rupa atölyelerini görnıll\I olanlar var. bir Hollanda olmıyacağtımsı anlıyor. 
Onlar, millı:ayeısede hiç te geri kal- '--= 
mıyacapnm söyt6ywiar. 

Alan müdllrtl Oeman 1'url w arka
daflan bize izahat ~ar: 

- Bu, yaıi yapr!makta olan bina

Oniversitelilere Henüz 
Paso Verilmedi 

da, eVftiA, aenede elli. eomadan 300 RektörlJğün kara ve deniz vurta
ndar, tayyare imal edeceğiz. Dfg'er lanndan 'Onivenılteınere paııo temini 
t.arattan t:ayyarelerimtzin tamir işi- ~ yaptığı teıpebbüsler bugüne ka-
nt de burada yapacatız. dar hallolunmuş değiklır. 

Vedat Nedtm Tör bir taraftan is- Rektörlllk vlki müracaat U9er!ne, 
Ut edilen ı;amlarm Amerik&dan geldi ikincl~nln birinden itlbaren puo
thıl duyunca neden bizim çamlan- ları tlrvz! etmeyi kararıa,trrnu~ fa
ıruzd&n istlfllde edilmediğini sordu. Jtat dünden itibaren geçen seneki pa
Bunun tmerhıe ta.yyare hnalA.tında solar hilküm.ııüz kalml'fb.r. 
k11!lanrlacak çamlar için ne kadar ha- Denizyollan idanılli dün 8Rbah mek 
ıırbta Ye itinaya liizwn olduğunu tepierine gitmek DlfJCburi~ •tinde o
aııl&ttılar. Janlann ellerindeki puolan topkt-

Tayyareci JarJamnrı; filo halinde DUJtır. 
tayyare meydanından 1::ıtrer birer yük 
&eliyorlar. Meydsn nöbetçileri, kır

mızı, beyaz damalı b&yraklarla uç
mıya hazırlanan tayyarecilere uça
cakları mtil<ameUerl. gösteriyorlar. 

ArkAda.şlardan bhi, yeni yapılan 

bu blnanm, hangi tip olduğunu &otı.t-
yor. 

Bu. dry«lar, 1.am8mile Tttrk 
tlp!dır. TUrk mUhe.ndisinln, Ttlrtc mi
marının inşa ettiği bu bina, seneler
df'n aldığımız tecrOb~erln ve bizim 
ıhtiyaçlarrmmn bir neticesi olarak 
mPydana gctirtıma.ttr. 

Gcdtk1i nıunzet: bölüğü önümüzden 
r:eı;tyor. Hepsi iri yarı, kabank gö
ftMIU, ynğtz yQzlQ delikanlılar ..• 

Kömür Tevziat1 için 
Tetkikler Yapıhyor 

Belediye şehrin geçen 8elle istih
lak ettiği maden kômUrüntın mikta-

nru anlamak uzere alA.kadarlardan 

malCUnat hıtem"Ur. 

Belediye bu sene 'imdiye kadar ne 
miktar kömUr tevziatı yapıldıgını 

da tetkik ettirmektedir. 

Bu malCUnat alındıktan sonra feh
rin muhtaç bulunduğu kömürtın ha
valar iyice ııoğumıys. başlamadan ev-

v.!l halka en kolay şekilde tevmi ~

releri dllşttnlUeoektir. 

Küfe ile Götürülen 1 Muvazaalı Sahşlar 
Bir Sarhoş y I B l d 

Macaristan dan 
Takasla Demir 

C i v i G e t i ri li y o r 
' Demir ve madem eşya blrUğµlc 

Muhakeme Edildi apı mıya aş an ı 
mensup bir heyetin Macaristandan 
demir temin ederek memleketimize 
döndtlğtlnll yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre demirle be
raber piyasanın ihtiyacmı kar9ılıya
bilecek çivi de tedarik edilmiftir. 

Takip memurlarından Niyazı, zil 
zurna sarhoş olmuş, yolcu salonunun 
karşısınd&ki kıraathanelerden birisı

ne gttmiış ve burada sızmıştır. Kah,.·e 
hanenin kapanma zamanı gelmiş, ar
kadaışları Niyazıyi kaldırmak ist(:mi.ş 

fer, çok çalışmışlar fakat ayııtama
mrşlar. Nihayet b1rt51 bir Küfeli ha
mal çağtrnuş ve: 

- Al oğlum demiış şu yirmi ku
ruşu! Niyaziyi yUklen evine götür de
miş. 

Hamal canlı yükU sırtlamış, karan 
lık sokaklardan ilerliyormuş. Bfr a
ralık Niyazi teprenmlye başlamış ve 
haykırnııış: 

- Ulan çalacak şey bulamadın da 
beni mi çalıyorsun! .. 

Hamal 8Wtt)netle vaziyeti anlat
mak lııteml~. Fakat hamulesi isyan 
etmiş, hamalm kulaklanna sanla
rak bağirm ış: 

- İmdat beni çalıyorlar ... 
İstimdat Uzerine bir poli8 gelmiş 

ve h!dlseye mUdahale etmiştir. 
Niyazi bu müdahaleden ho4lanma

mı:ış hamal Seyfiyi adam akıllı döv
dUğU gibi polise de hakaret etmiştir. 

.Alıliye birinci ceza mahkeme8i diln 
bu davayı tetkik etti. Nlyazinin Uç 
suçu vardı. Blrincisl sarh04luk, lkln
c!Si dövmek, llçünctl.sU de memura 
vazife halinde hakarettir. Hamal Sey 
fi davasından vaz geçiyordu. Sarhoş 
luk ta halkın huzur ve rahatini ıreı

bedecek vaziyette görülmüyordu. 
Hlkim Arif suçluyu bir memura ha
karet.ht&ın dolayı bir ay haJ>!!e mah
kQm etti. 

Sayım Günü Kavga 
Etmişler 

~aHan.ahmet IRllh blrind (ıela hA
kbnJ dün uyun sttnUafta yepne meıı 
bot fluçumm dnnı,ma.smı yaptı. Çar
pmbada adliye ~Ubl Eminin e
vinde klrat'ı nlarak oturan Aliye ile 
Hllunet ve Maide blrblrlerlne lııilfret
mektell A(llu killer. Hikmet AHyeye: 

- Dudaklarından tutarım IM!lll ~iz 
me clbl ayatıma ctYertm. DemlıfUr. 

Davam: 
- Bay !takim bn bayan bana ya

k881 aç.ılmadık bfr ,-ııde küfredl-
7onhı. 

Dedi. Şalıltler dinlendi. Bekçi de 
faltltti. Muhakeme bunwı ~fınlma.. 
1!11 için tank edikli. 

-<>--- --

Manifatura Satışlarmdan 
ŞikAyat Ediliyor 

Manifatura eşyası almak Uzere 
yurdun muhtelif yerlerinden gelen 
tüccarlar. şehrimiz manlfabıra top
tancılarının çok garip bir mwunele 
ve teklifleri ile k&.r'fl)&.flıklarmdall 

fikAyet etmektedirler. Öğrendiğimi
ze gört!, İstanbul manttaturacıları, 

taşra ttlccarlarmm ııiparl\lferinl ay -
nen kabul etmemekte ve ltateler tlze
rtnde kendi menr-uerine, bazı te
bedd1ll ve UA.veler yapılmamnı iste
mektedirler. ?deselA, mUrakabc ko
misyonunun gazetderle l!An ettiği 

cetvelde yazılı bulunan mallardan, 
fiyat hU!'USunda kendi menfaatlenne 
uygun olmıyan kısmı üzerine yapı
lan ııiJ>Wi.4 ve taleplere, bqka 6'ya
larm da illvesinl mrarla talep etmek 
te ve siparif 88.hiplerine lüzumu ol
mıyan bir kmun eıfYlllann da alrnma
ınnı ışart ~k ileri sürmektedirler. 
Bu "''kil muameleye maruz kııtan 

t&fr& t:Uocar1anndıuı birkaçı, dün ti
yat mürakabe kornl.ııyonu ile tica~t 
odamna mUracaatla ŞikAyette bWun
mufla,rdır. 

Bazı Müesseseler Kontroldan Kurtulmak 
İçin Evvelce Müsait Fiyatlarla Aldıkları 

Mallara Faturalar Tanzim Ediyorlar 

Bir ay zarfında memleketimize ge 
tirtilecek olan demir ve çiviler Ma
cartstanıa aramızdaki kllring he!lap
larmın yüklU olmasından takas ka
nallle ödenecektir. 

MUrakabe komlsyonlarmm fiyat- Büyük t1lcca.P1ar da, depo ve ma-
1 

Demir ve maden! ef)'a, birliği reisi 
!ardan başka a)Tlca fatura tetkiki 1- ğazalarmda mevcut olup çok zaman Bay Naci bu işe alt raporlarını dJn 
le de mnkellef tutulnwn hakkında. evvel tedarik ettikleri ve bAlen yUk- allkadar makamlara vermiştir. 
Ticaret Vek4Jetinden verilen son e- l!lek fiyatlarla satmakta oldukları 

mır, plyıuıada muhtelif tefsir ve te- eışyalara ait faturalann tetkik edll
lAkkllere uğramaktadır. Kllçük mik- :mek lııtenilmesinden end!~lenmekte
yasta iş yapan tüccarlarla peraken- dlrler. HattA e.ski tarihlerle kendi a
deci e81\attan bazıları, sattıkları eı,- ralarında muvazaalı utıışlar ve tntu
yalardakl kAr niebetlerinln, ellerin- ralar yaparak, mal devretmiş gibi va 

Hurda Oto obille 
Oymyan 2 Çocuk 

Yaralandı 
de mevcut mUbayaa taturalarmda zlyetler ya.pıimakt.adır. Fenerde Boetan hamam 80kağmda 
yazılı kıymetler üzerinden .heaap edl- Bllhaasa tıbbi ecza, deri, terzi le- oturan Cemil adlı biri, eski ve işe 

leceğ'lnl zannederek bu vaziyetten i&- vazmıatı ve ztıccaciye efYa!II satanlar yaramaz bir otomobilt bahçesinde 
ttfade ile, bazı usulsUz tedbirlere baış arasında bu şekilde hareket edenler bırakmıştır. Cemilin komşusu Mu
vurmak yollarmı tutmuşlardır. bulunduğu söylenmektedir. 1 hiddinin biri 6 diğeri 9 yaşlarında 
=========================== ı Salp ve Mehmet adındaki iki çocu-

ğu otomobilin yanmda oynamaktalar 

Cümhuriyet Bayramı Belediyenin inşa ve ~~nd:~~n!a:=;:.::~=: 
Hazırlıkları Tamir Tahsisatı 1 =::E!2~::.-:".; =~ 

Devam Ediyor Bitmiş 
Belediyenin tamir ve inşa işlerine 

tahsis eylediği iki buçuk milyon li
ralık tahsisat bltmi4tir. Ba4lanan iş
lerin yüzllstU kalmaması için blltçe· 
nin diğer fasıllarından mtlnakalelcr 
yapılması takarrür etmiştir. 

Cümhuriyet bayramına aıt mera
sim programı esaslarına göre nlA.kıı
dar daireler tarafından hazırlıklara 

başlanmıştır. Dün İ8tanbul kız lise
sinde içtima eden lilıe ve ortamektep 
beden terbiyesi muallimleri mektep
lerin bayrama ne suretle iştirak ede
ceklerini g&1lşmü.flerdir. 

Toplantıya maarif mUdllrtl Tevfik 
Kut riyaset etmlçtlr. 

Cilmhuriyet Halk Partisi villyet 
idare heyeti reisi ~at ta. bayram 
günü parti nAmına yapılacak olan iş· 
!erin tesbltl ile meşguldür. O gün s6z 
söyliyecek halk he.tiplerinin isimleri
nin bildirilme.si kaza idare heyetleri
ne yazılmıştır. ldare ~yeUeri bugün 
öğleye kadar ifltcnilen listeleri gön
derecekler ve bu llsteler belediyeye 
verilecektir. Hazırlıkların perşembe 

gUnU ak.yamma kadar ikmal edilme
sine çalıışılınaktadrr. 

Takas Şirketinin 
Mukavelesi Uzatılacak 
Takasa alt f.41eri takip etmek üze

re Ankaraya giden takas şirketi mU
dUrü ve birlikler umumi klttibl Salih 
dtln şehrimize dönmüştür. 

B. Salih Ankaradaki temasları hak 
kında bir arkadıı.şınuza demt,Ur ki: 

cTakas yoluyla yapılacak billlmwn 
ithalAtıarm takr.s limitet şirketinden 
geçirilmesi hakkında, bir kararname 
ile şirkete bir sene mUddetle verilmiş 
olan saIAhiyet bu ayın 28 inde niha-

yete erecekti. 
llezlrllr tarihin yaklaışmaaı yeni 

k&rarlann &lmmaama lüzum~

miış ve bu müddet hmctnn~ ittihaz 

edilen karara göre 31/ 12/ 941 tartııı

ne kadar temdıt olunmuştur. Buna 

ait kararname İcra Vekilleri Heyeti

ne sevkedilmiıştir.> 

Poliste: 
uç Eroinci Yakalandı - Beyog

lı.mdıı. ~pheli vaziyette dola.ljırken 
yakalanan sabıkalı suadln üzerinde 
bir paket eroin bulunmu;ıtur. Beşik
~ Hastırm caddesinde 54 numa
ralı 'kahvede ot:uran Ali Çatal ile 
Fal'k'in de llzerlertnde beşer paket 
eroin bulunmuştur. 

İstanbul Vali ve Belediye Reisi Dr. 
LQtti Kırdarın riyaseti altında top
lanacak olan belediye mUdUrlerinden 
mUte.şekkll komiııyon bu meseleyi 
g1:irüşecektir. 

Kozanda Bir Kızı 
Kaçırdılar 

Kozan, (Vatan) - KOUl.nın bir kö
yünde bir lnu cebren kaçırdtlar. 

HAdisenln içi şudur: 
Hamam köyünden Kara kız.ı Nazl

yeyl BMtıçah köyünden Kıcık Mah
mut ,.e yarduncıı arkadaşlarUe blrllk
hı dün gece cebren kaçırdılar. Jan· 
darma failleri flddetle aramaktadır. 
Kıcık Mahmut: bir katlJ hAdlf>e!'lln
den 16 yıla mabktllrı olmuş \"e müd
df'tlnl benin Uç bet ay fW'\'el bltlrmifJ 
bir l}&luııtır. 

Piyasada: 
Sabon İhraç FAildl - Son zaman

larda memleketimizden harice sabun 
gönderilmemekte idi. 

Haber aldığımıza göre dış piya..«ıa
lardan vAkl mürae&atıar üzerine dlln 
Bratislava'ya iyi sabunlarrml7.dan ilk 
parti olarak 35.000 liralık gönderil
miştir. 

Balık İhracatı - Şehrimizden Pi
re limanı akta.rmaırile ltalyaya Balık 
ihraç edlldf#lnl yaztntftık. AlAkadar 
Yunanlı sermayedarlar bu işten vaz 
geçmek mecburiyeUnde kalmıljlardir. 
Buna, 8igorta kumpanyalannın, Pi
reden ilerisi için muamele yapmama
ları eebep olm~. 

M'ürakabe Komis)'ona Top\lıadı -
Fiyat mllrakabe komisyonu dUn mnı
taka ticaret m0dürlüg1lnde toplan
mı.11ttr. 

Komh!!yon MÇ levha sa.tıt ffyaUarı
nı telıbit etıniftir. 

Bundan BOnra bir bakkalm -40 ku
ruışa satılması lA.zmıgelen fekeri 41 
lrurufa !!attığı hakk.mda yapılan ,ı. 

kAyeti incelem!4 ve ihWcAr mahiye
tinde olmadığı neUce!!lne varmııştır. 

Daha sonra Hydrofile pamuk, ve o
c!un meseleleri mevzuu bahis olmuş
tur. 

Kars Yağları 
Toplanıyor 

Piyasada mevcut Kars yağlanrıın 
stok yapılmak için bugUnkU tiyntı

nm yüzde beş fazlasile, toplanmakta 
olduğu haber almm14trr. Bu toptan 
talep, tıyatlar üzerinde derhal tesi
rini göstermiştir. Yağ işleri ile ya
kından aiti.kadar olanlar, toplanan 
bu yağların boyatılarak Trabzon ya
ğı diye piya.<>aya çıkarılacağını söyle
mektedirler. 

Adliyede: 
Clr Matbaa MaklnlsUnln Muhakeme
si - İkinci a[;•T ceza mahkemesin
de geçenlerde CUmhuriyet matbaasın 
da matbaanın Alman tebe.asmdan bir 
makinistini yaralıyan matbaa hamalı 
Mehmet Alinin duruşmuma devam 

edildi. Ccrrahp..,t hastanesinin ope

rntörtl ABm'lla, doçenHeri, ve tabibi 

adil Enver şahit olarak dİnlendller. 
Asım dedi ki: 

Hı\dlse tıp bakımından entere

sandı. Yanı. memenin hizasında idi. 

Akciğeri delmişti. Hattl bıçağın ucu 

kalbin zarına bile dokunmuştu. Ya

ra mühlik idi. F&kat teterrtlatuu hn

tırlıyamam. 

Gelmlyen blr şahidin çağtrılmuı 

için dava tiı.lik edildi. 

Belediyede: 
Ahpp Konaklarda Otlıranlar -

Bazı semtlerde bulunan eski ve ~ap 
kona.klann muhtelit ailelere oda oda 
kiraya verilmesi belediye taratmdan 
menedilmişti. Bu hU8Ulrta yapılan 

tebllğatm ekser yerlerde tatbik olun
madığını gören belediye d&lreleri, 
son günlerde tekrar taali~te geçe
rek bu gibi konakların süratle tahll· 
yeler için teşebbüslerde bulunmuş

tur. 

Asker Ailelerine Yardım Komht
yonn - .Aaker ailelerine yapılacak 

yardım işleri hakkında g~ek ü
zere valimizin riyaseti altında topla
nacak olan komisyon nUfwı sayımı 

il}lerinin çokluğu yüzünden dlhl topla 
nam&mlftir. Komisyon buglln de 
mtimktln olamadığı takdirde ya.rm 
toplanacaktır. 

Vedat Nedbn Ttir doyamıyan hir 
nsan halile g&lertnl çocuklardan a
yıramı~or. diğer taraftan yanmdaki 
bqkan ŞUkrll Koçağa. soruyor: 

Bu çocuklar kaçar yaşında? Ben Sizi Seviyorum ~-MAVi--..... 
m119 olacak. EV&M'a itimadım var. Yapemıyaeaiı ,eyi ııöy
lem&. Korlaıeak bir tf!Y Yok, carımı. Haydi lofırl gtrelbn. 

Bu çocukların en büyQğtl 19 
a ındadrr. Zaten, havacılık mcktc

bı e 23 y~dan bUyQk olanlan al
mrvoruz Yq llerledı)(ı:e, öğretmek 

ı oluvor. 
ŞUkrU Koçak, lçlf'rinden g~i gü
l hınsını ı;ağırıyor. Delikanlı, as-

k•r adımlarile yaklaşıyor, aelAm ven
or, ııoruyonız. 

N•reliıılnlz ve t.ayyarecıllğc ne
f"f'Jden heves ettiniz? 

Kasüunorıuluyum. Lisede oku
rdum, arkadaışlarımdan birüıinde 

TAllVlll 
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VAKİT VASATI EZANI 

GÜNEŞ : 

OGLE : 
İKİNDİ : 

AKŞAM 

Y.ı\TSI: 
:\{$AK: 

6.19 
11.58 
15.57 
17,19 
18.52 
HO 

12.59 
6.39 
9.38 

12,00 
1.31 

1120 

Rem de .haya&oru bu.tan 1ıBşa değiştirdi. Çtinkü orada tıl

zl buldum. Acaba kJrnJo idi 'l Kbn ctaı,örmu.ıa f Pek merak 
etmıptm. 

- ~ka bir ~a ela kJ9&Ca llÖylfıcllm ya, o bNet benim
di, Heloen. Onu Stranda o kalabahk caddeye peDıCfll'edf>..n 

hen a~tmı. :Ne kadar memmunun ki, o •yede al.zl 
bnhlam. 

Helttı kaıararak: 

- B.lr hrnm K'lbl hayatnına gtnıııül} oldaiUm lıclııa ben
den Mlret etmeniz IAzon ... 

- Nefret mi f Ben sizi ıwı~. Ba aq.m ela J1ne 
Operaya giderek nlpnmııu tıee'ıt edecettz, Bacl&a dalla 
iyi hlr şey yapunayrz detiJ mi! 
Çaymı lçmlf blt1mtı.t1. Södne dM'Ull eW: 
- Fakat bugün Ufteden ııoma ~ bir it daiaa yap&ca-

tız. 
- Nedir n'l 
- Bir n .... n ymöttl ailınya ıtdeeefb. 
- iM.un mr, Johnf 
- Evet ~-ok IAmn- Siz de İMDllmle ıeüp ~iL 

· - Pelu\Ja, mademkL öyle let:l)wacmnz, Kdfrtm. 
Yine kol lrola cttUdd.ndaD çık1ılar bbveoi ~ 

gülerek ı.aJ.: 
- Çttt.e lnıınrular, pM: t.e ,utn- Dedi. 

Bundan MOnrakJ saatJeri Helen rü,..ta gibi )'1191Mlı, etra
fındaki ctaayetleJ'I, acı JtaldkatJed mnrtmut, ~ 
lJ&tlra bir ~ dtıfOnmöyordu. 

Öifeclen sonra John kapnıım vanmca kız hemea açtı. 
l"eı,tı şaplııaıımı giymiş, s0sle9mtıttl. Çok ne+elJ olanılı: nl
IJ&lllr.nnı karfıladı: 

- Aman. !Hl de gtiul8tnJz? 
Jobn bu ıııö&lerl llÖyleriuın lıııznı boyaana sanldı, optü. 

PORTAKAL 
YAZAN 

William J. MAKiN 

ÇEVİREN 

Rezan AE. YALMAN 

31-
- Her wmn lize ıtmeı ~ ve ...,........ gitmek 

inerim. 1olıa. •• 
ANlda bir taksi otomobUlneı blndDer. Jobn bir adre9 

llÖyledJ. Mflfl&fe epey mıuandu, fakat onlara ima s6röndü. 
ı;ıüaldl birbirlerine sokulmoflar el ele otaruyerlanb. oto
mobB kaıanhk oepheU blr blDaom öntinde darda. Helen me
rakla eVafa baktı. Tammadıfı bir aokak idi. Kapıda bir 
leTh& vardı. Gözleri oraya w.uıee titredi. Levhada tu lalm 
1Ulh idi: 

cVaa B.lond, pırlanta tik'.caıu 
- Joha, buraya niçin geldik? 

- Van Blond'da dtınyanm en mUkenımeJ prrlaataları 
ınevcat olcfutn için ... Bir yUzftk aıacatız ya.. Vaa Blelld da 
~ defU- Yoksa korkuyor m08tllltn'l 

Belen •nnnıfb. Bafmı sallıyarak: 
- .Jelın, dedi. Nlr.tn bn Jca.nşık lıtlertn haUtnl poli9e bmık

nuyommu 'l Size ne f Tehlikeli itlere glrifmt~·e Juıklı:nuz 
yok. ArUk bayaiuıız benim için çolr layıneW- Ne olar, 
beni aevenenh bu einayetlerl unutuuuı;. 

Fürat John'uu günetten yannuş ytlz.ilnde öyle azlnıkir 
bir mAm vardı kJ, kır., bn tunçtan döldUmiif gibi duran 
kataum wtedlfhıl yapacafnıı hlaeetU. 

- Her teY bu ak.pm hallolacaktrr, Belen- Eftm'm 
söylecllğtnl dnynıadouz mr ! Btitttn çete bu akfUD aataı-

Kol kola ~ girdiler. Borası Adeta bir llaloadu. lltria&o
gl ne"1 bir mlieıe8eı!ıeye alt olablllnH. AP f.Valan, «hfıl 
halıları, d•vardakl reelmlerlle vakur hlr an.iMi vardı. Ba
nda paraya ait mWüm işlerin görWdütti baUA baVMm
dan hlfleedlHyordu. 

Bir 1Ja9k& kapıdan odaa.m e1J71W11 kadar vakw 1ıtr adam 
~ pnu. ODiarı lelAmladı. 

hho derbal 9&e bafladı: 
- aar pırlanta gönnek lstıyonm. Me1'0Ut olan en rtDel 

taflan Ji9Mdr ndlılıık 'l 
Helea DWID .,..... otarm~ DftlrllrAno bir poç 

• kısa, bir de .Jobn'a baktı. Sonra tebessöm ederek: 
- GeUtıa anlar- Slbl ohlyonmı. dedi. 
8oara UAve etti. 
-Bira& mtt9aade fldlnlz, getireyim. 
Dqan Qlktı. iJobn bir elpra yaktı. Etrafa JMılaYOI'. eva

yı, odayı, her tfı)'I tetkik edlyorcla. Helen'e yakl&tal'aiı kı
zın uabiyethrl teeldn için elbıl ıuua. Tun o NJ'ada IDeQıar 
odaya &1rdl ve muamıı üzerine nzmı bir kata koyda. Kata 

~ ltıerisl ışık MÇIUı ta.flarla dola oldmfmla ıtirdöler. 
Her 9flldlde J"OD*qlm119 her be7da ve ~ Pll'laata-
lar ••• 

.Jolm birer birer taflan muayeneye b9fladl. Garip felrlllf 
bir pniantayı pannaldarı aruma ai&nk Y&\199 llflllle .anki 
Is.endi kendine aöylenlyormUIJ stbl: 

- Bu bir Klmberley pU'laDtW, kllMuıma kapunü lolD 
böyle :rontmllflar, dedL 

Memur ba7"1Ue ytlzbe bekank cevap verdi: 
- Baklmus var efeNUm. ba poiaata 1ı4i1Uk oldaf1ı Mi

de en acmudar. 

John **rw taf1anu aıvmdaa bir taae seçti. 
- Ya ba-f 

(.A.:rkMr var) 
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SöVASf 
öCMAL 

. .... . . . 
Moskovanın 
Tekzibinden 

Çıkan Manalaı 
Üçüzlü mihvere kartı ~ 
cephesinin arkumda ~çüJ' 
lü bir kuvvet belirıY,!!; 

Yazan: M. H. ZAL 
le ovyetlerden bir re5111i 

~ tekzİp daha: AlmanY1 

ltalya, Japonya ile beraher So" 
yetlerın bir dört devlet korı!.j. 
ranaı aktedece[;ı doğru degı 
miş... I 

Sovyetler bir iki gün e~ 
tekzip yolile dediler ki: cRo
manyanın i§gali bize iptidad-" 
haber verilmemişti.> Bunun a.r 
kasından Moakova ra.dyoeuıı\111 
dört devlet konferansı hakkıll' 
daki rivayetleri tekzip etınellf'' 
de derin manalar aramak ya.tı' 
lış olmaz. 

Mihver devletlerinin en ıab' 
mctaiz diye kctfettikleri ve u>; 
gun bir zemin bulunca derh_. 
sonuna kadar kullandıkl-'1 
harp silahı, karşıdan karttY' 
yıldırma sıla.hıdır. Üçüzlü ~~· 
ver kurulduktan aonra bu sılj: 
hın tesirli surette kullanılab1 t 
meai için Sovyetlerdcn bir al• 
diye istifade edilmesine ıidd~1'. 
le ihtiyaç duyuldu. Bunun içU1· 
cSovyetler de biz.imle beraber~ 
dir> yolunda bir kanaat verrne 
için ortaya türlü türlü rivayet 
ler uçurulmaktadır. Konfcraıı' 
rivayeti de bunlardan birid1

'
1 Bu rivayet saycsınde iki mak~ 

temin edilmiş olacaktı. BirıncJ'd 
ei, mihverle Sovyetler arasıD .' 
bir pazarlık ve iş beraberlİi1 

kurulııbileceğı ihtimalini ileti 
sürerek, bu sırada yıldınlmaldrı 
istenen memleketler üzerin e 
tesir yapmaktı. İkinciıri' de bıJ 
yolda bir balon uçurarak M0 " 

kovayı yoklamaktı. • 
Sovyetlcrin reami ve k•

11 

tekzibi, Moskovanın üçüzliı rııih· 
ver tarafından takip edile; 
emellerin manfuıını pek iyi bı 
diğinı. bunları hoş görmediğini 
kendilenle iş beraberliğine dgı· 
ritmiye katiyen arzuau olın• ı· 
ğını ortaya koyr.- cı.kta ve baf'd 
kalannı yıldırmak için ken 

1 

adının umacı gibi kullanılınad· 
na müsaade ~tmiycceğinı ' 
göstermektedir. . 

Moskovanın tekziplerini dr 
ğor hadiselerle ıbirleştueee 
olursak. ufukta yeni bir istid•· 
dın ana çizgilerini pek hafif bır 
surette olsun farkedebiliriz. s~ 
istidat da yepyeni bir mi.iftere 
emniyet siatemidir. 

Sovyctler İspanyada bu ıihit: 
tem namına Berlin - Roma ın 
verile çarpıştılar. O zaman t~: 
giltere ve Frall8a korkak ve 
yüzlü bir yol tutmuşlardı. s.u· 
1'iin yeni müşterek emniyet -; 
teminin Uzak Şarkta müıtere 
bir cephcei vardır: Çin cephe· 
si ..• Çin ccphcainde milyonlarca 
Çinli. Japon tecavüzüne karfl 
aenelerdenberi muvaffakıyetl.e 
çarpışıyorlıtr. Fakat bu Çirıl~· 
lerin arkasından müıterek bır 
mücadeleye doğru yol alan .~ 
memleket gittikçe fazla beJırı· 
)"Or iti .bunlar da Sovyetlet• 
Amerika ve lngilteredir. 

Çin kuvvetleri, altı gün df• 
vam eden bir harpten muı• : 
fer çıkmışlar ve Yangçe nehri 
üzerinde ve Şanghay - Ha~; 
keu yolunun ortasında kli _. 
Mata~ denilen mühim aakeı• 
merkezi almışlardır. Y~ 
üzıcrinddti Japon mün.Calltl 
bu sayede kesilmiştiT. • 

Çinlilerin bu mühim zaferı. 
üçüzlü mihvere karşı Çinde t•: 
Oü bir tekilde cepbe alan ye~ 
bir üçüzlü kuvvetin ilk m&Jll' 
zaferi demektir. Birmanya yo• 
lu Al)'adadır. Fakat birer ue&I 
Vafington ve Moekovaya J• 
rar. 

Birkaç gün evvel Ja~ 
Hariciye nazın B. Mat8Uolr.• 
üçüzlü mihverin imzuını ku0 
lulamak için toplanan 50,00 
kişiük bir mitingde fÖyle dt" 
mifti: cAlmanya ile ltalya ıı-r· 
bi kazanacaldardır. Fakat ta• 
llıleri makıls giderse biz iti'' 
datlanna kopcağız. > . 

Evet, fakat Çinliler ve Çiıtit' 
arkasında yer alan devletler 
izin verirse ••• • 

Abone Cc:reU 
Türkiye dahilinde: 

Senelik 8 aylık 8 aylık A~ 

HOO 750 400 JJO 1tUJ1lf 
Hariç memleketler: 

8 aylık 

1410 

Sayhk 

800 Kr. 



UDlii&ıD 
Tarillin En Büyük Aşk Romanı 

Yazan: NİLLA KUK 

p 

Kulağımıza 

Çarpanlar 

Tarihte Türklerin Yaptıkları 
Mühim Tahriri Nüfuslar 

• • • 
Rul{iye, Şeyh Babanın 
Kalbinin Yolunu Buluyor 

Amerikadaki Garip Türk Hesabını Kaçırdıktan Sonra Çök-
Kanunlar • B Amerikanın garip şeyler diya· mıge aşlamış Sayımı da Unutmuştur 

dah~~ğunu söyliyenler bir defa T ür-k; medeni, içtimai ve ik· na gönderilmi§ti. Bu rakkamlar yet lstanbukla tahriri nüfus yap-
- 13 _ . a . ~it kaza~ıolardır. Bunu tıaadi ihtiyaçlan hiçe :a. düımanm· fena niyetini yenmiye mıya memur edildi. Bunlar Ana· 

L ~İn\e örtüsüne sanldı. Çiçek· hanedanı ile Hindistan arasında ıs.bat JÇUJ ~~erika hududu da- yarak pir kasırga gibi ufuklardan kafi geleli. doludan hicret edenleri tcelbit ıer '<.ıı: in hbilındl e cab~lıd?lan -.kanunlardan i ufuklara akan L•ır m"ıllet deg·ı"ldı"r. M~·l!L.u··ı r,,_ __ Fı· memalildl- edecdtler ve ayır-·1-'ardı. Tah· ı._ er e uzandı. Kn§llamn ço~ bir köprüdür. Eğer baban bu ara· azı - 'O ....... ı& -ı:JD&a ........ ıu i;" ilz~1e ba.ab., bu çiçek· dJdannm bcpoin; bfr tok ka· anru ' """'"'"' 'Tfük güdiğ; ve fcthett;g; y«lc.· emsa' adh 27 ddök uapça bn ,;, bhbç ay devam etti. Fokat 
ı.:.... d~~de !bir vakitler raksctti· dında bulsaydı a~kını el.bette Teun«*Ce hüklımeti bir nisan· ı de hcrşcyden evvel nüfus ve bi- eser yazan katip Dimeşki Selçu- 1 aradan yarım asır kadar bir za· 
ll'lll Ufijn d"' " d b' k k" · d • d d~ herkesin biribirini cniaan ba· na sayımı yapardı. Alacalı ver- kierin inbilalinden biraz eonra man geçtiği için Kayserili muha· 

İki T·· e uıune ~ u. 11 aç ışıye agıtmaz ı. lıgu adına. aldatmasını şiddet.le gi ve askerin miktarı, -.-ı..n·n 1• ....... An- ..ıolu b~liklerincle seyahat cirleri lstanbullular.dan ayırmak 
!it urk .Uvarisi, haclımağası· - Ben aradığım, dü§iinebildi- ed bi kan 9'"'' --Y- iKi -~ lil~İ~~lcri teminata rağmen ğim herşeyi o kızda buluyorum. ~en en r un ıedar eyleml§- ihtiyaçları, çalışacak kıollann sa· eden Cenovalı Balaban ve Siv· güç o~u. ~ e.rını kapamadılar. Sabaha 

1 

Benim ıbaıka kadına ihtiyacım tır. yıeı bu suretle teabit edildikten rihiearlı Çıplak Haydann notla· Bundan dört sene eonra H. s.'i. lıarum!um• bekleda... Y'Ok. Cenubi c .... Hne hükOmeti ,;. eonra bqka ;,ı.,e geçilfodi. ""' ve mü,.hedclerin; nakleder· 1048 ,..hnda lstanbulda b;, ... 
•tın. ahb· olunca Salime tekrar - Ra.ca'but hancdanile ittifak ıe fabriltalannın kachu vücudü Türkün çok eski zamanlardan· kcn her beyliğin çıkarabileceği yım daha yapıldı. Üç ayda ikmal ~ . lllerek civardaki Matura kunnıya ihtiyacın yok mu) teklinde titcler imal eylemeleri· beri nüfus, yapı ve mevaşi sa- yaya ve süvari askerin miktarını edilen bu tahriri nüfus ve mcbani 

0~Uıe doğru yol aklı. Geceyi 1 _ Hayır, bu suretle ittifaka ni bir kanun ile meneylemi,tir. yımları yaptığını gösteren birçok da rak.kamlarla göstermiştir. Bu çok muvaffakıyetli neticeler ver· 
en., ':;da geçirdiğinin etraf ve I ihtiyacım )"Ok. Onları benimle Kalj.fomiyada, hük\ımet bar· tarih veaikalan vardır. Türkler da Selçukilerin zamanında ve di. Zaten padiph tahrir ferma· ~ s:ı~ lcimoe farkuwla olmanuı· müuefök olm•ya k•hcrmla mccbu• lattla bulunan yüksek iskcmlele· Av,.pan•n göbeğ;ne koda' oo- Ana<lolu Tevali; mü!Ukü devrin· nm• müteak•p ,,,J,azam• çaii.,a· 
~htı l?neye kalaa ormanlarda ederim. rin istimalini bir kanun ile meney• kuldukları zaman garplılara ista· de Türklerin sayım itlerine ver· rak: 

1111

, aYl ve çaban kızlannm ara· - Babanın kılıcından daha lemittir. Kanunun e9ba.bı mucibe tistik yapmasını öğretmişlerdi. dikleri büyük ehemmiyeti ortaya - Amma bi garaz adamlarla 
~t ltaıı§tnayı tercih ederdi. Fa· .keskin, daha cesur bir kılıç ola- layihasında bu tedbirin aarhot· Türk hesabını kaçırdıktan sonra koyuyor. [ t] bir dahi teftit ettiririm. Tahrir ~11~ının pn ve ıerefini göz- maz. Fakat bir hükümdar her l~k ile. mii<:ade~e iç.in alındıiı tas· çökmiye .. ~a§'l~°!I§ ve çökerken 1 Dumın Bey Fatihin üzcngisin- e.ttiğinizde. hJa! lbulunursa tab· oı,. ' ıuıa,ak A!<b., Şahm av- ifte kiliç kullanamaz. Hem .. kcr. ,;ı, o<Mmekted". de h., <Y• " g;ı,, saY'm yapma· de lotanbula gfren ve Fabhıe be· "' edenlen dort pa<e cdenm. 
hPtı ın:rakile ıchrin civannda hem diplomat, hem adil bir ha- Teksaa hükilmeti c 15 yaşından sını da ~nutm~~ur. Bugün garP_: ra!ber Ay~ofya kubıbesine çıkan 1 dcm_işti. . . ~ı~ köıke yerlqti. kim olması lazımdır. ~ğı çoeuklann mübadelesini> ~.~ k~~dıg~mndız. n~fuaid. say0ımı u~~u bir tarihçidir._ o1 nun anlattığına \~lkhakık~ 1bu tlahdnrdeTn h ~~k 
~•r her Şah gözdesini aramak - Bunların hepsi lafhr, bot k l ur un e ı ış ır. nun JÇJn göre [2] Fatih staribulu alır al· parıe netice er a ın ı. a rmn ~ ı(. " ı.uafa athlu aaldnnuo· laf... anun i e menoymiftW. hiç ya<lu .. amadan muvaffak<yet· maz ilk ;,; nüfw ve b;na ,.,..m, neticcol cEv.ah Kootantaniye• 
lok 

1
.•ok iherine Şalun ba,.,.ğ> Şeyh Baba bu ,özlettlen aon<a Counectieut hükUmet; de genç le tatbil< edHmektedi<. 1 ohnuotu<. Nüfw oayunma da bu adHe bi< d;van haHnde toplana· 

illik •rıoe takım takım atlılar her Rukiyenin yanından kaçtı. Gece kadınlann bazı mıntakaluda at Türk tarihinin muhtelif çağla- Dursun Beyle dayl$ı Bursa vali- rak padişaha sunuldu. Tarihçi 
li ~etten buraya üıüıtülcr. yarısı bahçeye sokuldu. Havu- ile gezinti yapmalarını meneyle- nndan alınmış birkaç sayım Ör· ai Cebe Ali Bey memur edilmiş· vakanüvis Solakzade bunu padi· 

'P9i ayni haberi getirdi: zun yanına oturdu. Çıldırmış bir mişlir. neği vereyim: lerdi. Fatih lstanhuJ.da bina ve gaha okudu. Bağdad ve Revan fa· 
[)t~ Şahın !'İze ihtiyacı vardır. insan gibi gözlerini sulara dik- T opkapı sarayında Üçüncü nüfus aıdcdini tesbit ettikten son· ı t.ihi bu parlak neticeden çok mem 
c il} ıaraya dönmenizi istiyor. mişti. Bütün gün derslerinden KAğıttan Ev Yapıhr mı ? Ahmet kütüphanesinde 2 t9 nu-ı ra ıehrin iaşe ve imar ihtiyaçla- nun olduğunu tahrir heyetine te· trıç lcadın şu cevabı verdi: kaçmıştı. Hocalarile konuşmak marada kayıtlı cZübdetü Ke,f-il rrnı karşılamak için Anadohııclan şekkürlerile beraber bildir.di. Bu 

~.-;;;. l;lcnıı. ,.,.ya d5ncn•cm. bile ;otemem•oti. Nam..,m !alma• Kağ,,..n b;,çok ..,.ı., yapd- -memalik> adi. a.apça yazma bu,aya aanatkôda. ve batl>a in· k;ıap sona Bagdod ve D•yube· 
S. ı_aınc öylece haber verin. mıştı. Allaha küskündü. Peri kı- dığını ıbiliyor ve ititiyorduk. Son bir eaer vardır. Halil Zahiri ta· san kafileleri geurtmıştır. L 3] kir valiei olan Melek Ahmet pa· 

>-..ı, ıı.,~ !,ütün bu hob.,dle« Z<. hakkmdak; dualanno dU.leme- günlettle garip ..,.ı., gi>i Ame· ,Jhndan M,.., hükiimda.lann· TU.kle< Rumclide ;,.al ottök· ,.n~n eHne gcçmiştL Evliya. Çe· 
~ aluam e~. atl~na bak· m~~· ~zı kendisinden ayrı düşür- rikada kağıttan evler de yapıl· dan B~rs adına yazılan bu leri yerlerin tik evvel nüfus sa- l~ı .. de bundan ıstıfade ettiğini 
.ı-d· Sonra hep11ni ge~ gön· mu•tu.. knrwıetlı ese-..ıe M-• k • t } tı l d R """'ı::..~r 'l~, • "J - ;s- mıya ıbaflanmıştır. Amerikada •ı ·- ıu _.r as en Cf- yvn arını yap rmış ar ı. ume· ~J .... rv · 
~ı. Hi9\>iri itiraz edemedi. 1 • ~ukıye onun yerine camiye M- ___ ı kilatı haber verilirken Mmrlıla- lide baştan başa Türk hakimiye· (1) Bu eeer Ayasofya kUtUphane-
~tr Şahın emirleri nasıl itiraz gıtti, dualar etti. Sonra şür dolu aw411C111UHeltade Pigean Cove nn yaptırdıklan bir nüfus sayımı ti teessüs ettikten 90nra da sa• sbıde 3415 • Sf39 da kayıtlı olarak 
t:ırıir) ~tmeue herkea Salimenin ~ulyalara daldı, ilham aradı. De- köyünde EJis F. Stenman adında da ehemmiyetle tebarüz ettirili· yımlara fasılalarla devam edil- muhafaza edilmektedir. 
)'e ~rını de öylece kabul etmi· likanlının ka~binin )"Olunu mutla· bir köylü mütıhit bir gazete mc- )"Or. Mısır Şarlttan gelen kuvvetli mittir. Bize kadar gelen yazma (2) Tarihi Ebtllfettah, Mukaddeme. 
'-tt•lıırnııb. Cenç kadını di~er ka bulması .. I&zımdı:. raklıaı imit. Günün birinde Elisin bir tehdit kar§lsında bulunuyor- vesikalara göre Türkler Rumelin- Sayfa 3. 
tllıl y ltadınlanndan ayn ve üa- Saban guneş dogarken bahçe· kafasına prip bir fikir ıirmiı: du. Hük~mdar Şura heyetini fev• de yaptıkları nüfus sayımlarında (8) A~ Pa.ta Zade tarihi s. 143 
ra,.. b.atnııyan yoktu. Yüzünde sa• ye çıktı. Şeyh Baıba hala havu• ['." _t_ kalade bır toplanhya çağırdı. Bu crk"klcrin adlarını ve yatlarını, (4) Naima tarihi Cilt s s. 249 
(;'alt lb~ua küçük peçe ~.r~ı. zun kenarına yığılın~§ duruy~rdu. ı:..ea:i gazetelerden bir ev yap· tebdidi karşılamak için tedbirler kadınlann da yalnız yaşlannı ve (ti) Evliya Çelebi Cilt ı S. 508 

1'tli ~ IU~ari kıyafeti ve bu~un - yav~, d~·d·~· aa~a bır~ mak .. Derhal faaliyete geçmiş ve düşünülüyordu. Müdafaa nazırı sayılarını yazdıkları anlaşthnak-
~ 0telc:ıl~rle kıyas kabul edıle- aoracagım: Bır gulun bır yapra· iki odalı, bir de mutfağı bulunan dedi ki: ta-dır. Müslüman kadınlann isim· - ---
Se tccaini, dağlarda doğmuş. ğını koparıraan güzelliği bozu- bir küçük ev yavrusu inşa etrnİ§· - Bizim askerimiz düşmanın· !eri sayım ceridelerine geçiril· D Q K TQ R U N UZ 
1'ii':krkantda.n gelmiı, halis bir lur, değil mi} . tir. Bu evin beher duvan 215 ga· kinden çoktur. Derhal bir sayım mezıcli. I ) 
d.. ~ oldumınu hatırlatn11nr- - Bunu ne dıye bana .oru· l M l '- · k w lk l il Q Y Q R K • " •- ·~ - zete kalınlığındaıdn ve gazetele- vapa ım. em "'.-;ehn çı aracaıı:ı inci Selim, stanbul mo ası • 

S
. yorsun} asker miktarını bir liste halindf' Z k · · t" d k" L • 
al' ç··nk·· L••t•· k d 1 b rin üzerine L!_ kat vernik geçı"rı"}. e enyyanın nyase ın e ı '°ır 

t 
.. ,, lrnc, Rukı'yeyc k ... • '-ı·r m-'-. - u u -ou un a ın ar u oıu d'" b _ı,,.. __ ..ı h.. h t . -"-.... • .... o e.&. ufman aiA"manuanına ve u- eyete ı.sıan.vulun nüfus ve ya· 

•t ... !a.ıdı. Mektup ..,, ..;;..}erden dünyada lbir tek gül teşkil eder· mittir ,_,,_..ı ·· d ı· I l .J "k 'O,.,,. ,,- .. ~.. 1 H · ~uınuanna gon ere un pı arını sayoırrnış ve bir istatistı 
ı..._ri!lttı: •Kadınların en akıll-·, er. epsi birden kocamıın bir lsk-1 l . ___ ı k T . _..ıil b '-'"f. . ~ ' - ~ ... c erı, maıwuarı, anepe· asvsp cu en u teıı.n ı.izenne yaptırmı~ı. Dördüncü Murat 
f .. t l.rne aldı<nn ı·ı gu""çtu··r. Muvaf· gülün yapraklarıdır, gülün kal- l · ..ı_ d __ı_ l ··fu _,_ı l h 1 .. ıı:: •· b' d d b en ..- pzete kağıdından yapıl- eITia nu s cen<ıe eri azır an· Revan fethine giderken Kayaeri 

1 
o anı dilerim.> ın e e ütün dünyanın anne- d y la d ı 

' 

. ı·w· --'L ·ı"L · __ ._ 1 _..ı G l mıt olan 'bu ev, ..:_...:.ııy· e ,_ _ _ı_r ı. e yapı n sayım a Mısır, ı ve havalişindeki birçok köylerin 
h... Cidden gu""çtü. Şeyh Baba ıgı ve &90" 1 aoeaı - IQlr. Ü ün ~ &IKMI D" -'- T hl .,,,.rı h 1· b bir yapraiını koparırsan bütün birçok fırtınalara mukavemet ey· ımep. nr uqam, Safcd, Ha· ıssız ve mümbit toprakların ha· 

tıııı k .a ınde idi. An er racaeı· gülü incitirsin. Şeyn Baha, sana I . leb ve Gazze 74 bin, bütün Arap kımsız kaldığını gördü. Yerlile-
lar,ftııılc evlenmesine Rukiyenin sevdiğin kızın hatı.n için yal varı- emıf .. • kabileleri 80 bin asker çıkarıyor· rın Celali hareketlerinden ürkerek 
ltıttle 11.r olduğunu duyunca kıya• yorum: Zavallı bir kızı incitmiye Gazeteden ev herkeain mera- lardı. Buna mukabil Gaz.zeden lstanbula hicret ettiklerini anin-

....., rı 1'oparmııtı: k lk Mih • kını mucip olmuş; bunu seyrey· Diyar.bakıra kadar olan sahada dı. 40 scnedenberi yurtlarını ve 

Havalar Soğuma
ya Başlayınca .. 
Sonbabana, yazdan kalma, ılık, 

g1i~l gtinJeri ,·ıu·chr. Bunlar haaa
ns aldatır. Bütt1n bir yaz lDce elblsc
lerln rahatlığı içinde, ııere serpe. ya
,anuya alıtmıf olanlar, bu ılık ba\·a 
içinde kışın çok yalwı oldutunu bel
ki dü~llnmeı.ler bile. Jo'akat g1inUn 

ti"' Hanı'ya benı· '-urtaracak· a ıfma. . rünnssayı cidden l A ak 1 k d d h'J h''' N d .. seviyorsan onun cinsinden olan- emek için yüzlerce insan her pa- • nt ya ve 
9 

en erun a 
1 

• ocaklarını terkeden bu adamla-
İt kı~ c kiye beni sevmediğim ların he,..,.ine •efkat ve merhamet zar otomolbilkrle bu köye geli- ta.?1 180 bin süva~ çıkaran bi~ rın iadeleri için Bayram Paıaya ~()fl .. ıll ucağına atrnıya çalı§ı· .-- ,.. T urkmen kalabalıgı ve kesafetı emir verdi [ 4 J. H. 1044 yılında birinde kalın sis tabakaları, gökleri, 

...... 

Un} diyordu. göatermen 18.zımdır. O zaman o yorlamııı... d Eki d"I · t t' tik t S . M h blrdenblrf', balutlalldınr. ŞlddeW bir ı B büyük gülün kalbinde saklı olan C ·ı Aw be var ı. e e 1 eıı :s a 18 ce • eyıt e met ve _pıütekait Hü- razı ...._1 .x.... ıt'h I Una çare yok. Artık ni· annelik ve aşk ilahesi sana acır, emı ıa Y veli bir elçı ile Şark hükümdarı- seyin ağanın riyascnndeki bir he· ::~-aıar7 :iu'!.~er1?."~;;
0

;..... --:~~ 
~o rnu§tur. Kızla düğün ol- seni günün birinde sevdiğine (25) santigradı bulan harattt d~ 
Şllrıu a~ına imkan kalmamıftır. kavu•turur. Sana nikahladıklan ( 

1 
bt gü de ~• di.iıün ki bu nikah itin- ,.. MU .. LT 1 ) Ct'lfl r n aonra (9-10) a düşer düş-

o d•erı ile kadar kabahatsizaen zavallı kızı, sevdiğin kıza seni EC LER ARASINDA BiR REPQRT AJ meı. araamaıı içinde ...-ukua gelen ba 
L a Öyled" N ka.vuıturacak bir köprü dıy" e kar• .. tebeddül, '\'Ücnt ,.e sıhhat üttrinde, 
llir ır. e sana, ne ona • i\j h':Y aonnamışlardır. Mesele tıla, Anber racaaınm zavallı ma· teslrlnl g&U!rmektM ıeJi kalmaz. 

lıtılrn iiltlirndar arasında kararlaı· sum kızının kalbini kırına. Sen ç k ı ki 1" ı t ı lnsanlamı t&bU hararetlerini mu-~~llft~r. Sen doğmadan biraz bu kızı booarsan kendi küfvü e os ova ar ı •n a ıyor ar. hafaza eden \'ÜCUt t.erttpleri araam· '1ıı " bır kale yüzünden az kal- olacak ba,ka hiç kimse onu al- ~ e da, bedenin her tara.tına yaydmı9 
)'erin lltutacaklardı. Baban harp maz, kızın bütün hayatını yıkar• olan, incecik kan damarlarmın bü-
ttti_ e bir şatranç oyunu tek.lif sın. p [ J yük rolleri vardır. Bunlann, utbl o-
l-!~. Oyunda kaleyi kazandı. Şeyh Bıı.ba bu aözlere cevap " o itika le Alakamız Yok. Fakat işgal Aliznda Yaşamzya laolan herhanıt blr aopk daı'be8l 
1.,, ~~ önüne geçilmekle be<a· bulamad•. Rukiyeye 'b•kb. Ka· T, h .......... ""'""' .........._ ....,.. ~'4tl ı hükümdar araeında tam dının ağzından çıkan sözler, Al- a ammül Edemedik. Her Şeyi Bıraktık, Kaçtık. " ta tae blWd• açı.l&nık tabii harareti· 

~dn, ıık kurulması için böyle bir lah tarafından ilham edilmiş iti• cBlr de şu mllltecııert yerlerinde 1 mlıJ mllvazentıde tutnuya çahfırlar. ltıad aç lazım<lı. Daha sen dogw. bi geliyordu. Havuz kenarında d·-'•- y bir mlllteci hayatını tercih ettiler. İnsanlar da, havaya göre, giyecekle-
... il b gezeyim• .,.... ... Elimde birkaç ad· 3Z31l • B a..d. il u izdivar kararla•mıc bı"r geceyi geçirirken Allaha dua et• :J • u neden böyle mi? Çünkü o rl ince veya kalın elbltlelerle bu mü· 

·~r 
1 

,.. :ır ,.. res var. Bunlardan birini seçiyorum. • p 1t-. mİf, yol göstermcsinı İstemişti. 
1 

Mı• B R 1 B E L L 1. r&e. sokaklannın şimdiki halini gör vazeneye yardım etmlt olurlar. 

d 
........ r. ı_ R k" b Ik d k Seçtiğim yer, stanbulun üçüncü 8J· ı mek bir Çek i in taham Ul edil Ha\•alar, birdenbire soğuyunca ..... 

İiıii ~~t planı yaparken şunu u ıye, e İ c endisine, dua· ruf otellerinden biri. .. Sakın buna ba· ç m mez L .. lltncdıler ki ben baıka bir sının ceva:bını getiriyordu. ak bütün '"'•'-081 ak ü bir şeydir. DUşUnUn bir kere: Düş- zı insanlar, bUhusa ba tebedcltWere 
,.7"4 •cveb'l· · B k b K d I · · kar ...,..... ov m lteclleri- 1 k alar k deşl ini man askerlerinin Çeklerin efendı"si -Rre kenclllerlnl idare \"e mulaafaır.a ..,ı &ti l ı ınm. enim aş ım u a ın, söz erının tesirini gö· nin fa.kr içinde ya.şadıklannı zannet- rurnarın_ oc mı, ar er soruyo- "'v 

......, Ç eştirmiyor mu) rünce tekrar etti: . srfaWe bfr Çek şehrinde iskaralı a· etmlyenler, vil<'utlan zalf , damarla· ~ Elb H 1 meyin. thtiyaç içinde bulunan mlllte-1 - Çekoslovakya için dnha iyi ça· yakkabılannı yerlere vura vura do- rı !iCrtletmlt olanlar bu ani ba\•a de-

"•11 k ette güçleıtiriyor. e e - Anber racasmın kızına sa· ellerin sizde daha fdulabalAka uyandı lışabileceklerl yerlere gittiler. Diyor· laşmalannı. .. Bir Çek bunu kolay ha- tlşmeleridden çabocak müteeulr olur 
~- tu: dız kiçin ... lıte bunu hatır· adet verirsen büyük gülün kal- racağmı umduğum an u grupu seç- ıar. znn edemiyor. Bu manzara lnsaru \e zarar &örürler. Her teYden ewd 
'\lb;... a ıza iyi muamele et, binde saklı duran a•k ilfıhesı' se· Um, kesesi dolu. Rahat bir apartuna- h --utı--'-"• -"·rop•-- 1r ..... -v-.. ,1 k G ah z ,.. Bunl 1 inde ,...,..,an 1., er şeyden tiksindiriyor, Ya.şaınak- "'"" ...-u....... ...... ~ -.,. • ..., 
't.,.<lj•· ırma. ün 'tır. aten ni mutlaka günün birinde Mih- na yerleşıniş mWtecinln dUşUnceıe- ann Q ı.-..y veya .., a- ı 1;} IUll k k k .. ük N l rinden b'-· ne"· .. ..,"yleleri de yok d~ nyan Jcimse yok. Ellerinden geldiği tan bile. 9te bunun için aramızda cut olan dayanıklık hali, &oluk teıd· 
. '-

0
. . ız pe uç · · • ası rünniaaya kavuşturur, yavrum. ._, PV ... - işgalcilerin kara listesinde oimıyan rile, blrdoııblre azalır. Bmıdan 15tJf!l· 

•ııı, l?tıdıden onunla evlenemez- Şeyh Baba, nikah resminden- ğil .. Zaten Bu Çek mllltecDeri hemen kadar sıkı ı.asnrrutıa yaşamıya ça· lara da rasUıyorsunuz. b . ·ık d f l ak b her meslekten, her sahadan insan- lı.yıyorlar. Ucuz olur diye yemekler!· de i1:tn hraat hekllyen mikroplar der· 
......, ı.- •• •• • erı ı e a o ar te essüm 1 ı.ı..ı 1 Buniannda Türkiye ve TUrkler hak hal :faaliyete g~rler. Bundan dola-

bıı.1 l'\.Uçukae beklerım Ben ett" Ü · · l" · lar ... İ"lerinde rook yaralıları da var, n de otelde p..,~.yor ar. Günlerini ,._a ı_ • • • 1 ı. vey anneaınm e ını öpüp "' " d İ ._...... kında ne düşUndUklerinl ısx...enmek yıdır kt ba\alar soğumı ..... la 
...._ itil: ıatcmıyorum. başına koydu: az paraldan da ... Fa.kat hemen hiçbt e stanbulun uu "" eserlerini gez- istiyorum. İ"ıenn· den biri·. e;• ' ya ._, ym· 

llt--.. Ben· l h p-ı. d-..ı•v. l ri maddl yar---a muhtaç dea.u, en mekle geçiriyorlar. Bunların hayatı, " ca baran nezleler!, bademclk UUhap-"'-'i~· • un tat ı yavrum, er§eY -. cııoı, ooıgın o sun, anne, ""'" eo .n bir - Burada bize insan muamel-1 lan flOıı. .. ı.- algınlıklan bron-'"• .._._ ~ ~"-.ı.ınıı ·b· 1 d"" ..ı ded k 1 1 · 1 kötü halliııi beraberinde getirdiıw v• 1 .,.mdilik zora.ki ve uzun tattl ... So· """' ' "~ • .,. .. .,r uu-~tt gr ı o sa, unyaua ı, ız a ev enmıye razı o u· eo• " yapıyorlar diyor. Biz buna k&rl}ı :mln· denbtre çoğaJn-lar. Aramızda ökaü-
ltıı kite~ geçilmezdi. Ne yapa· yorum. lArkası var) yahut daha zengin vatand&'1anndan ruyorum: net duyuyoruz. Türk milleti misafir· rWdü insanlar peyda olur. V&kıa bts 
~"'lı boyle aksilikler de vardır. aldığı bir miktar para ile geçinip gt. - Çoğunuz :memleketteki siyası perver ve asıı bir ınilleL. Kadınlan- halıtalıklar tiç, beş gün süren ebem· 

111'\. 8iırı kıza aonradan kavuıur- ŞEHİR 11Y A TROSU diyor. !aallyetınizden dolayı kaçmıya mec- mızdan biri ayakkaplanru boyatıyor- mlyetatz lnzalardır. Fakat banlama 
tı ır h , n ._ bur oldunuz, değil mi? ltdtrı ~ümdann kalbindı- R " 1 İçlerinde münevverler ve bilgileri- muş. Boyacı e:skiyen bağlarını da ka· r.attirrle, zaUllcenp.. gibi alır halı· 
~,b,"6 fbazla kadına yer vardır. "lRMI: Tepcbaşında le herhangi bir memlekete şere! ve- - Hn.yır, diyorlar. İçimizde öylele- dma sormadan değiftirip yerine ye- talıklara kapı açabDecelderbd de 

11
• 

tıı1 <i ak. Salimeyi de aeviyor, O T E L L O recek klm8elcr var. Böylelerine artık ri de var. Bunların çoğu son parti· nllerini baglam~. Para vermiye sıra nutmamak gerektir. 
r- ......, ~ annenı de... 01\IEDI: l•'ransız kendi vatanlarında ya.tazna hakkı ve lerde çalışıyorlardı. Fakat siyasetle gelince kadının fazla parası olmıyan Dr. ?lı"UBt ERGENE 

-lt~d •Yır, hi9hırinizi .evmiyor. Tiyatrosunda imkAlu olm.ldığmı dUşilnmek ne acı hiç &!O.kası olmıyanlar da işgal al· bir mUlteci olduğunu anl1U111f, !akir ============== 
ıtıı<J,t ı bırbirınizin U.tüne bu OYUN YOKTUR şey ... İçlerinde yalnız bir erkek var. 1 :cı;. y~ya ::;:ıammuı eduıernedi- boyacı para kabul etmemiş. ı.te bu AL • • • • T • , l B • e • 
11t d .. ,.,. evlenmezdi. Baham a•k 20,ae da ' er en ' m arını, m klerini gibi küçük vakalarm yekQnundan Bi· 

..... L " Oteldekilerin çoğu kadın ... Kadm- 1 seride bırakarak gördllğünüz yolda Tak8lm 8inen!S.8Illda şjmdiye ka-

~ult· c~ olduiunu hiç bilmez. -.:;:::::::========------------------------~= 1 zin hakkınızdaki iyi intibalarımız ~illltJ .. IYe, bu söze halis bir ka· • doğuyor. dar görUlmemlf bUytlk bir muvaffa-aı:;ı'b" ıtır kıyetle gösterilen 
ın<f az etti. Akher Şahın 

1 

y A R I N A K Ş A 1\1 Bu l.nsanların bu sôzlerı Samimi t-~. b e :?eri olduğunu biliyordu. M E L E K Sinema Dünyasının En Parlak olarak söylediklerıne kanllm. Şüphe ÇAllA••ILI aıçlLlllZ 
Jl'tıc~·e ildl\alarına değilse bile Sa- yok ki, burada birçok yerlerden daha FUmlnln Pazar günkü Seanslarında 
'•ırı e aşkını ve ibaglılığını y ıJdızı En Güzel Kadını, JJ~ LI iyi muamele görüyorlar. Fakat ne de halkın Ebed! Şefimiz ATATORK·n 

11 i ltı '.8Pat etmiştı. Delikanlıya S t N E M A S 1 N D A i:lll olsn Türkiye onlar için gurbet sayı- ve MİLLİ şEFlMlZ tNöNO"yU al· 's HE D D y LAMA R R ve R o BE R T TA YL o R ı · Kf'ndllerini bu şehirde kısa bir kı•laınak üzere ha.kkile gÖSterdia.l t•-
Cll bu ı"cierı'n cahı·ı:..ı'n, · i v '" ... 

.. .~ : n an geçı.rm ye gelmlf bir milıa!ir hacUmU idare etmek hususunda bü· 
Bızım her bırimizin taratından netts bir surette yaratılan gibi gör •orlar. Dışarıdan bakınca ytlk yararlıkları görülen pollaimize 

n n başka ro· ! s v E N K A D 1 L ·arın hepsi tek ayak üstünde bek· ve bu fllmin şarkılarını besteliyen 

1 

ve "· Satıme onu heye- N :ıy<>n bir ınsan hissi veriyorlar. Bu ve okuyucu müzisyımlerinl idare eden 
~ <ıareket verir. Benim ya-1 . ~ vallılann bekledikleri, milyonlarca büyük Ustıı.dımız SADETTİN KAY· 

trı c'1Mc aukun ve haz bulur. 1 İsimli büyük bir aşk macerası takdim edilecektir. Bu film sine:nacılık dünyasının hakild bir pırlantasrdır. inı:.Pı.ın umduğu netice: Harbin ıyl N.AK'a lılen<'n teşekkürlerim takdl· 
~ryc.müzzaman Türk ı DİKKAT: Numaralı Koltuklu bugünden aldırılmalıdır. Telefon: 40868 ••••gm••lıi t-ır hkllde sonuna gelmeSi, rnılleUe-ı mi kaıdlııine borç tcl~ki eder. 

rın hUrrıyet ve istiklAle kavuşmaları- Taksim Slnenaa8ı Müdüriyeti 

- . 
vruçlu Bir 

Dostumun 
Masalı 

Yazan: B. FELEK 
vapuru kaçırdım diye ga· 

zaplanırken koluma ıir-
di: -

- Gel AUah aıkına 1 Sana 
birşey anlatacağım! dedi. 

- Buyur! dedim ve dinle
dim. O anlattı: 

(bim ve adres taarih etmi
yeecğim. T eŞbir ediyor diye 
bdki lcızarlar) 

c- Benim Belediyenin (fa· 
lan) müdürlüğünde bir ki.ğı· 
dım vardı. Takip ettim. Kalem
deki memurlardan -biri ehme 
bir numara verdi ckağıdınız 5 
tqrinievvelde falan kaleme git
miştir> dedi. İki kat merdiven 
çıktım ve ka~ıdın gittiği o ka
leme vardım. Numarayı göste· 
rip aordum cböyle bir kağıt 
bize gelmedi> dediler. Ben bu 
işi yaphğım gün tepinievvelin 
on ikili idi. Kağıt beşinde git
tiğine göre vaziyeti memura 
izah ettim: cKuzum biraderi 
Bir İyice arasanız. T qrinievve
lin betinde gönderilen kağıt 
bir kalemden ötekine bir hafta
da gitmez olur mu?> 

Memur çıkıştı: cGelmemiı 
dedik ya> dedi. Ben tekrar •fil· 
ğı indim. İlle kalemde bana ta· 
rih ve numara vermiş olan me· 
mura cefendiml Kağıt gitme
mi§> dedim. O ıarar etti «nasıl 
olur efendimi Gönderdik> de· 
di. Ben tekrar yukan çıktım ve 
tekrar ccfendim kağ.dı gönder
dik diyorlar. Rica ederim ... > 
Memur kesti altı cBizim kalem
den bu kağıdı kim almıpa im· 
zasını göstersinler>. Ben tekrar 
aşağı indim. Ayni memura te.k· 
rar baıvurdum ckağıdı kim al
mı§SB. imzasını aevlesinler diyor
lar> dedim. Bu aefer memu.r 
cbu masanın memuru gelsin de 
imzayı göetcrsin> dedi. Ara
mızda §öyle bir muhavere ol
du: 

- MemUT nerede} 
- Dışarı çıktı! 

- Saat iki buçukta memur 
dışarı ~ıkar mı) 

- insan değil mi efendim 1 
lıi vardı. 

- insandır amma onun ifi 
burada oturmakur. Eğer çıkmı
ya meobur olursa yerine birinı 
bırakması lazımdır. 

- Yemek yemiye gitti. 
- Saat iki buçukta yemek 

yenmez. 
- l~te o kadar • 
Kalktım, o dairenin müd\ı· 

rüne gittim. Nezaketle kabul 
etti. İşi anlattım. Memuru ça· 
iırdı. Evvela yerinde olmıyan 
adamı sordu. Sadra şifa bir ce· 
vap alamadı ve benim kağıdı· 
mın ne okluğunu araıtırıp bul· 
masını emretti. Bir müddet son· 
ra memur, bana karıı almış ol
duğu kahank tavrının tamamen 
zıddı bir eda ile haber verdi: 

- Efendimi Beyin kağıdı 
evrak defterinin arasında kal
mı,; gitmemiş! 

Müdür özür diledi caf feder· 
ainiZ> dedi ve benim kağıt yo· 
la girdi.> 

Arkaaa§lmın naklettiği bu 
ve.kanın yüzlercesine muhtelif 
kalemlerde tesadüf edildiğint. 
hangimizin ıiipbcsi vardır) 

Alıımışız da belki bize bat 
mıyor. Lakin bir memurun maa 
\abat sahibinin işini böyle haf 
talan:a geciktirmiye ne hakkı 
vardır? Ve ne hakkı ..-ardır bi 
müdürün işi özür diMyerek ka 
patmıyal Ve nihayet böyle bir 
ihmal ve at.aletin suçunu affet 
mek kimin hakkıdır? 

itte kırtaeiye diye tepclemi 
ye uğraıtığtmız afet budur ve 
halkın dairelerimize girmekten 
korkmalannın sebebi de bu çe 
şit memurlardır. 

Bunlan görüp iıittikten aon
ra bazı resmi dairelere de it sa· 
hiplerinin eokulmak istemediğini 
dütündükçc hayret ediyorum. 

Bizim resmi i§lerimizin bir 
çoğunda ashabı mesalih, çalış
ma unsurlanndan biridir ve onu 
aradan çekersek işlerin bugün· 
kü sürati yarıya iner. Bence 
bunlann ilk 5ebebi memurun 
işle değil, zamanla kayıtlı olu
şudur. Bu usulü ıslah etmedik
çe bir haftalık, w haftalık, bir 
aylık, bir senelik evrAın mua· 
larunızda. dolaplarımızda kal
mumın önüne geçemeyiz. 

-.SABÇI MlllABLIL~ 
Modern salon Ye yeşillikler, ma· 
~1 çamlar JOO çeşit gUller, Ka· 
melyalar, Me.nolyalar, Açalya· 
ıar, Kaktusıar 'c saire. . Orta
kô~ de Ankara Babçeııılnde bula
bllirııbılz. - V AStL 
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İstanbulda Neler 
Gördüm? 

İçime Dert Olan Nokta Şu: Altıgüz Sene 

Yalnız İstanbula Sar/edilen Gayretlerin 
Birazını Köylere Verselerdi Olnıaz mzydz? 

[Anfiye Koy Enırtttüır,mden küı;u
cilk Muluttın Yamanın köy mem
leket ve dtinya ı.şlen hakkında söy
ıedıklermı dUnklı sayımızda yaz
mıştık Muhıttin Yamanı zekasının • 
\•e vat.ani al kalannın mUkn!a.tı v-

1.ırak (Vatan) ın mısafırı sıfattı 

l&anbulu gornuye ~ağırdık. DUıı 

&'f'ldı lstanbulu .ı:-<'zdı . D~mlz ~e ls
tanbul hakkındakı intıba.larmı an
•atmnH kendi~ıne bını.kıyoruz. Mu 
hıttın Yaman bu ynzı~ ı kendı elilt· 
a1.mıştır. Yazı ta.shth gormcmış· 

tır]. 

Krndıml taıutayrm: Bolu ıllnln 

Kıhnı:cık nahlyeslnın Ka.raı:-a\ <'reı 

koyUnden Muhltti'1 Yomun, Arlfıyc 

Koy Enstitüsünde tal<'be ... 
(Vatan) gazetesinin mısafırt "la· 

rak letanbula geldim. Bana. burasını 
t:Ol!terdlklen için sağ ~ urlar. 

Yazan· MUHtn1N YAMAN 

' f 
Muhittin Yaman 

~_,nızi, vapurlan, kayıkları, ve!· 
Kenlı gf'milcrı ilk defa olarak gor
dl1m. Deniz bana btanbulun rtrafma 
~rılmış. dl\z, mavl bir Ş('kil gıbı go
rundü. daşla.rım ağabcylcrtmdır. 

tırt.anbula ı:rJirlrnn glirddğ'üm köy· 
kor ve şclıtrlPr gayet gi.17.el denız ke-
nannda. zıraatc dverışlı .. Etraftaki 
evlP.r de ne kadar güzd.- Acaba tren 
hattı ortaımıdan geçtığı lçtn mi? BI· 
zim ko~en d<' tren hattı g~<;e ora
sı da clbeUe böyle olur. 

ç ~ R ç i L 'Alman ve Fransızı Bizim için yalnız 
Dıyo~ .... ~~,.., 

1 
Mütareke Komisyo-

1 
Türk taraffarlıOtvar 

~ole ~crctpcr }Ürüyorum ve yü- ı nu Azalan Boğu~~u Eğer Bulgarl~~ ;::mi 
ruyeBgım. . k ed" biraz daha toprak koparmak 

c us·gcccbsız.ade te Jra~lt edtyo- ümitlerile müba :ele ederek mih-
rum. ız. ur a ngı er e, A l T · h ha61 d h · ı b · 
Boşların ataşi altında bile, bizi za arı l aşıyan v~~ın I akyat h~! ~ a. 1 

•• ır 1 
F b -ı b t d.. mustem c ·e aune ınmeyı goze 

ransaya agvıyabn. ıikr~ • a)t 
1
1d _u- Tayyare Battl ııımışıarsa bu kendi bileoekıcri I 

şunuyoruz. e ır c a ı ıgı· b ' d" ş k d k" b' 
d 1 d d

. ır şey ır. u ·a ar var ı ır ta· 
mız muca e eye evıun e ıyo· Vichy, ;ı (A.A.) - Ha\'&S bıldırl· k . l ah" L:ı -H"· · -et ' • h f ım mezıyet ere s rp OKıuguna 
rhüuz. . . urrıy_.ıımızı mu a daza!• yor: üphe olmıyan bır milletin, ıstik-

rnyetmı:zı liKle ıçın ·muca c e ıo llkteşrındc mütareke konıısyonu • ı · · d · • b · t d · ıa sevgısın ~n ve sıyası asıre • 
e ı)oruz. azasından uç 1''ransız ve dbrt Alman ten bu ka ... ar mahrum okluğu aa· 

c.Almanlar. kuvvetimizı kır- subayı veya ptlotuyla 6 Alman erbaşı bit olursa elbette teessür duyarız. 
mak ıstıy.orlar. Hücumlarını art· ve askeı ını t~yan bir tayyare Ak· Fakat bize, kendimize ~lince 
tırıyo.rlar. Bu, bıznn mukavcme- deniz sahillerinde herhalde fırtına Stefani ajansı hiç üzülmesin: Ha· 
tı~ızı f_azlalaştı~ıyor. ~ndrayı ytL."iinden yolunu şaşırarak ba.trnı.ş o- kiki menfaailerimizi de pek iyi 
Kul halıne getınne-k wıtıyorlar. laca.kt.ır. b"I" l h v · tehlikeye • ı ırz, on arı er ne ı 
Tayyareleri bom~al?r y~dırı· 1 Fransız \C Alman hava kuvvetle- karşı koruma)ıı da ..• 
yor . . f ayyarclenmız .du~man.a rınm yaptığı yorulmaz bütün araş- Ahmet Emin YALMAN 
her gun daha fazla zayıat verdı-. ı ·ı· ··k. I b ki' tırmalar nı-ticcsız kalnuştır. Dalga-
rıyor. ati ayı su ·unet e e · ıyo-
ruz. lar sahile birkaç ı..esct atmıştır. 

1 «Müca<lelen1n daha başlangı- -----o 
1 cındayız. Bugun. 1940 da, bazı ıVIussolini Teftişlere 

1 

zayıata rağmen deniz.lerın haki-
mi) iz. 1941 de hava tarın da hiı- Devam Ediyor 
kimi olacağız. 

c Hitler, tankları ve besinci 
Roma 21 (AA ) - Stcfsnl Ajan· 

sından: 
kolun yar<hmı ılc birçok hafole- DuÇ(', tayyare ık Ronchlye gelmiŞ 
ri, oudalaları korkuttu. bırçok tir Bcraberirdr Halk KilllUrll Nazı 
yerleı i zaptettı. n Pavohnı ıle Bahnyl' mllsteı,;an Gt 

cKüçuk dostu Musolmı lle tıt"ral Soddu v<' Mılıs ('rkanıha.rb1yc 
Fransa> ı, ) olunmuş bir tavuğa 
çevirmek istıyor. 

cBiz, yalnız Fransayı bu iki 
zalimdr.n kurtarmak ıçin değll. 
Alsas-Lorcni, Napolyon Korsİ· 
kasını da iade etınek için müca
dele ediyoruz. 

reım General Starııc-a bulunmakta ıc' 
Duçe. Lombll.rdıa 'H' &>rgeıno p 

yadP. fırkalennı l(>ftlş <'tmış 'c mu 
tcaluben Borsaglıt'ri'l<'rfn manc\'ra 
lannda hazır bulunmuştur. 

o-----

Alman Beyati 
elgrattan Aynldl 
Belgrad. 21 (A.A.) -- D. N. 

8.: 
YugOBlavya i\e yapıkllakta 

olan Hctı.sadi müzakereleri iyi ne· 
ıcc ile bithcn Alman heyeti dün 

'.'.\dgraddan aynlmı~tır. 

Askerlik İşleri 
Yüksek ebliyetnameliler 

çıağnlıyor 

ÇOCUKLARINIZA 

SAPGID 
YEDiRiNİZ 

HASAN ÖZLÜ UNLA~I 

Vitamin, Kalon, Ku vet, Sıhhat 
Pirinç, Yulaf, irmik, Patates, Mmr, 'fürlü, Mercimek, BaelP 

Çavdar özlü unlannm çocuklann neJVÜnemuma, dit 
çıluırmalanna, çabuk yürümelerine te&iri 

katidir. Hutalıklann önüne geçer. 

Hasan ozh.i unlarının daima taze kalması için bu unlar rütubet~ 
ve güneşli yerlerde bırakılmıı.malıdır. Üzerindeki tarihten jtı• 
baren bir sene geçen veya bozulan unlar Hasan de,Eosu merke' 

ve şubelerinde değiştirilir ve tazesi parasız verilir. 

tstanbulda Gülhallt' parkına git· 
tım. AtatilrkOn anıtını gordlim Sul· 
tanalımet camtıne gittim. Ayasofya 
ınUzeslnl, ~lediyeyl gijrdUm. Otomo
bilP, tramvaya bindim. Daha da çok 
~lf'r gorecf'ğim. Boltıda sinemnnıı 

ylllnız ka.pıııından geçmıştim Yarın 

sinema.ya da gid~. 
ŞJmdi tıııtanbulla koodi kôyi.im ara· 

sında bır mukayese yapa.cağtm. Din

lf'vın: 

Haydarpaqada vapunı bındım. Tür 
kıyanın en bilj1lk ve güZt-1 şehri okln 
lst.anbula gcldın1. Va.purda şunıı dü
şünd\1m: On ~ cdl &ene e\.-vclısınc kil 
dar altı yüz flellf!dır hep İstanbul Ş<'h· 
rine vcrdı!Uert gayrctı birBZ da bizım 
kOylerimızP vc~lcrdl olmaz mıydı., 
İstanbuldakı ışıklan göriırn::e bizim 
köyümüz ne kadar 'kıı.ranhk kalıyor. 

clnanınız bana. Sızc hakikatı 
söylüyorum. Hıtler ve Musolinı 
milletlerı ııoymıya çalışıyorlar. 
Fransız milletinı yok e-tmck. 
Fransız külturi.ınü dunya.dan kal
dırmak istiyorlar. 

Oüyunuumumiyeye 
Lüzum Kalmadı 

(Rıl'I• hlrindd(' , 
vermiş 'e hamıll<'rın hukukunu temı· 
nen llzımgelen hPr tlirllı tedbırl<'n 

Reyoğlu '\"erlı Alikerllk Şu~irı

dl'.n: 336 doğumlular ve bıı doğum· 

lularla muaml'l<'ye tAbı olanlardan 
vedek subay okuluna S(Wk edilmemiş 

yüksek chllyetnamelilerin hüvtyet 
~Uzdanları ile 27 / 10/940 l.arihme ka-
1ar şubeye müracaat ctmelt'l'l ilAn 

1 

olunur. * ~ ................................. .... 
Subeve davet edilenler ---------------------------

.. ~nım koyum il<'n ~em ş. taş· 
lrk ıçımkı kalmış bır yerdir. Zıra.ate 

clverüıli değildir. Etrafında t>n fa?Jtı 

,luak kr>yun, kec;ı gibi hayvanlar 
vetışir. K"oy elli haneden ibal"ettir. 
Mt'kt.ebi yoktur. YoUa.rt bozuktur. 

Köyilrne bn· saat kadar tmlkta De
veva'Crl köytinflrl ~ 8e!lCHk ılk mek
t,.l?\ni bitirdim ı,tmdı Aruıye K"oy 
~nstıtUııtindM1m. 'R«' Mnr sonra ış· 

·ı - Ötr"t!tmf'n olarak çıkıırııtrm 

Rızım mekttrp c"Y s:ibidır Öğretmen· 
lcnm babamdır, b(-n~n ~k arka· 

Berlin Hücuma 
Uğradı 

(9841 biriat:.ide) 

r:uyfık bir gemıye uıabet valtı olduğu 
unne<lılmektedır. 

Keza Kolonya vo Ge.lıııenkır(lende 

petrol tl\!lfİ~" fAbrlkalımle KolonYR 
,. GrevNıbroıchdekl alumınyom fab· 

ı ılutlaı ı . nuhrda muhtl'lıf hedefler ve 
bunlar nrasmda Eı!S<'ndekl Krurp 
ı ıhrıkalerı Rottcrdam. Anı;ers, Fcle· 
•llıgıı"' lımanları ve muhtdıı düşmıı.n 
h;n ıı nıl'\danları bomhardıman rdıl· 

• ııı tlı bır tavyarl"mız bu gece h •- ı<a 
tından dtinmcmı!ltır ~ııhıl mUdafaa ı 

na rıf'nS'tJ'I Hudıııor bplndPn bır tay

varr.mlz dUn şimal clenırl b1!erlnde 
h r dU~an tayyaresi dUşiJrmU~tür 

D. N. B. «Maksat Beriin halkınt 
tedhit etmektir» diyor 

Berlln. 21 (AA.) - D. N. B. bil· 

dırlyor: 

r>Un gı-cc düşman ltarp tayyarcle
rı birbirı erdındRn gf'len sıra dalgıı
ıar hahndc Berlln üzenn<' hticum ct
m1'terdlr. Fı'lltat bu ayyarelerin ek
seri!li mOe.'ll!ir mtldafa.a tedbtrleıilc 
daha B6lln üzerine getınedn Cağrt:rl· 

mıı,trr. 

Rerlinc grlcn birkaç tayyare muh
telıf mahallere yangın bombllları at
~tır DU~an yalnız yangın bom· 
balan attrğlndan ve askeri wya as
İ<l'!M ehemmiyette hedt>.flere taarnız 
etmediğınden BerUnin mütaleası ~
oiur ki, bu hareketle taldbettıı; gaye 
'"ntmh~rran Berlin halkını te~ rl

mektlr. 
lkı dfüpnan tayyaretııl hava dAf1 

topları tarafmdan dil.,..Urillmil4tiır. 

Bu tayyarelcrd~n blrı csaıı Berlln 

mmtakıw llzertnde ve diğeri de Ber

line giderken düşm\lştür. 

Fakat nurda yatmn Atam Ata
ttirk. ya...'laS!n, varolıruıı Milli Şcfımır. 
İttmet lnômi... Onlarrıı a<'ltğı yoldan 
gıd<' giOO <'lbrtt<' bi~ kö:vlr.r dr 
bo) il" ımk1nra kavuşarak Ren de 
mt'ktf'ptr ıılthlı'•m hılt:'ilf'n hf''1 ~Pili' 

sorra kôyurnr yayacaı?ım Bunıı ~t 

BOZ venyorum 

/ Rumenler Bizden 
' Mal Alamıyorlar 

Romanya ile aon tıc.aret anlaş• 
masının irmHmdan'beri bugüne 
kadar b1.1 mt-mlf'~t +>izden mal 
ahna.mııtır. Buna sebep olarak 
da Rnmıınynntn dın.de lüzumu 
kadar dolar bulunnı.ıması ~öste
rılmf'ktedır. 

Amf'rrkanın kf'ndi bankalann· 
daki bütun Rumen paralarını 
bloke bir hesaba alm~ olmasın
dan dotayı Romanv<" st-rhesı dö
vız tt"mın edemcmt"ktedir. 

Hab<:'r csldığımtzd gore. Ro
ımınya htikumetı, Anıenka hu
kumeti~ müracaat e<krek blo· 
kc hesaba alınan paralannı yal
nız T urkıycde kullanmak üzere, 
talepte bulunmuştur. 

Amerika, Romanyanın bu ta
lebini kabul ett~i takdirde Ro
manya dolar mukabili memleke
timiz.den pamuk mübayaa edc
cdctır. Biz de Romanyadan te
min ettiğim.iz bu a.kreditif!e mal 
getirtebileceğiz. Son yapılan ve 
hu1rukan meriyet mcvkiioe ko
nan Türk - Rumen ticaret anla~
masınm fiilen mevbi tat.bıka ko
nulma.at Aıncrıka hükumetinin 
muvafakat cevabına bağlı bulun· 
maktadrr. 

----o-

Amerika Donanması 
Hazır Olmaya 
Davet Edildi 

Nevyork, 21 (A.A.) - D. 
N. B. ibüdwyor: 

Bllhriye na.zJrı Knox, denizci. 

i 
ı ler günü mürıaaebetile Amerika 

cra V ıklllırl • donanmaaına tıönclerdiii bir me-

B U T 1 dl sajda donanmayı cbu ı.-ahim an· 
ıyı op an 1 da hazır buhınmryu c-la'Yet et-

Ankara. 21 (A.A.) -- icra mittir. . . . 1 
Vekilleri heyeti bugiın saat 1 1 de Knox un tddta•ıM göre, A..,,-_ 
Buvekalette B~vekit Dr. Refik rupada, A~ya.da ve Afrlkada ya
S.ydamın rİ1'a6etinde toplanmeş pılmalrta olan harp di.ınyayı ta
ve ruznameaindeki meseleleri hakküm akma almayı istihdaf 
müzakere etmiştir. etmektedir. Bu ise demokrasiye 

- - --0 ve serbest muoadeleye karşı bir 

ispanyadaki Feyezan icıhlikedir. 
--o~-

Felaket Halini Aldı 
Barıelon. 21 (A.A.) 

N. 8.: 
o. 

İnglltere~ln 
Belgrat Selirl 

Şellrlmlze Geliyor F ey ezana uğrıyan mıntakalar- 1 
da tamirata h~retle devam edil- Belgrad, 21 (A.A.) - D. N., 
mcktedir. Felaketzedelerden bır B. : 
çocuiun hala ankaz altında lngiltercnin Bdgrad elçisi ~ir 
bulunduğu t.ahmiıı eclilmeıkteclir.

1 
Ronald Campbcll dünkü Oryant 

Umumi hizmetlere ah binalann Ebpresrle latanbula barek~ et- ı 
~ .... ~. mittir. 

alnuş buhınmAktadır. 

Eskı OMlanlı 1mpa.ratnrluğundan 

kalan bon: senellf-..nnın 1933 Türk 

Emtnonü \'erli A11kerllk ,, utıc.. .. ın 
den: Aşağıda adları yazılı YD a•ıbay 
lann çok aC"elt' şubemızc rııilraraat· 

!arı. 

c.Siu açıkça &Oyluyorum Bu 
miıca.dde uzun sürecek. Atlan
ti:...~ekı doııtlarımız da hazırlanı · 
yor. Biz..i mahvetmek ıstiycnleri 
mahva çalışacağız. Şimdi, bu 
mtişkül zamanda sızde-n rstediği· borcu tahvıllcrile tebdıl edlldıği ma-
miz şudur: Harekatımıza cnge: ltlmdur. Bu tah\"lllerin hAlen adedi 
olmayınız. Sizın ıçİn mucadele 1 899·453 tur. 'Rnnlarda.n A konten
edenlere gayr<'l verinız. tetıÇİ edı- janrna dahil 1'1'ansa, İngilterl", B<>l
niz. Çünku zafenn sPmcre.sinı bl'· ('ıkll . HollandR. Vf' İRViçredf' 854.894 
rabt'r taksim edt"ceğız. Müı-adt-· Vf' C Kont.PnJıınına dahil Almanya 
Leden asla vazg,.çmİy~t-gi.z Düş- r!a, 29.821 adet kalmış ve Türk olan 
mana boyun eğmiveceğız. Dün· B kontenJanı ısc yt'dı sent'<lenberl 
yayı Maretten kurtarmak rçın hu- tdıdil lçın mürııc&At vAkı olmıyan 
tün kuvvetımızlt"' çalışacağız. "" ye muayyen hır zamanda hUkQ-

Emıııonu ş P. TGM. HB)Tl o~. Hık 

ınrt 815 (199) 4 1366 LV TGM Ha· 
san oğ. Orhan Yeı,ilguk Ş31 (46745) 

4 1365 LV. •rGM Ali oğ. lbrahım Cc-
1!1 Gtusun 314 <33094), 4 1292 LV. 
TGM. 1brahim oğ. Hfıseyın Fehnıı 

312 C9597). tı/361 8. S . HS. ME. Sab
rı oğ. Bahattin 312 (610..{I). 9 366 8. 

S. HS ME Tahir oğ. Rıfkı Türay 
314 (1599). 4'1295 LV. TGM Rı1.a. 

oğ. Mehmrt 312 ( 1455\. 3/103.~ NK. 
TGM. Omnan oğ. B~şır Teul 327 
l 45105 i tst&nhııl 

mct lehın<' munıru :ı:amana ugTtya· 
<Yaşama FraMa 1 Yaşasın htir- ca.k olan "<' B kontenJıınmda bulu

nyeti, iAtiklalı ıçın mücadele eden na.., F.nııssıon u yapılmamış 89.454 a
mıllPtler !.. • df't tatwıl huic; olnıak uı;er<' de * 
Askeri Vaziyet 

(1\aşi blrlncld11) 
"1MijiM ~hit ohnaktA~u. Mefie· 
lı\ hltarıt.f llNllftlMtıtl.-rln ha.vsıııı 

Üı,erfndcn UÇUfma.k RdAt olmu~ gi• 

hldlr \e hu u~uşu ma.nr gö!l~rt'· 
c·f'k bazı h8\a. hukuk prf"mılpk'.ri 

hile orta)-a a.tılmL,tır. Ro'1n~taıı 

PerJrUk pelcrol havr.alan takriben 
JIW)O kllorrnıtre kadıu'tbr. tnJtlJlı,

lerin l"! adaları bomhardnnan Pt· 
m.-lflrl hu adalardaki ltalyao ha
,. ku'·"~t.terlnt ZMf'Jenwık ,.e Ak· 
dNıhin kootrntlinlı f'llefindp, tut
tulılarrndaa bir taraftan ıw-tTol 

na.ldlyat~na maai ohmya \'ah11-
makla berabt>r Mr taraftan da 
mevr.ut pekol toltlannı tahrip 
etm8t lllt"'m~Je it.ah <'lvnahittr. 

Ru petrol nakliyst1 i,tnl kola~ -
la.ştınnak m&k8adlle Yuruudstaıı 

ehemmi)ot kt"11b00er. AmerlkAıhı 

t~an kale niımını ~n tayya
rrilerin yaptlmakta oldııtu ve bun
teno ha.rdrAt !Mlhalannm 4000 ki
lom.et~yl miitttam bolundııiu 

!IÖyle.ftrmıkıedlr. Bu tayyarelrr dt> 
-~ çıkarsa o zaman m~"'re 
ınt'!fhumo dlmağtann ahşnıad!ğl 

hüytik ürprider dotuJ"abl!tr. 
MAN'~ ('Jl;PffESINDE: A~·ın 

20 sinde Manşın iki llahi11 anunn
da uum rnMtsilll topl&nn mllteka· 
bit faallyr.tl kaydolonmlll!tur. Ay
ni rfiude Alman gündüz bticum· 
tanna hafif bombardıman jayya
reterUe lAOdra ve oenabi btıtllte 
rf! in.erine yapdmı., Vfl bedrflf"I· 
arıwnna Taymlr. üzerlndflki blr 
petrol def'05U ds gtrmı.ttr. 20/21 
ıece bücumu wr:un müddet deTilm 
~ 'e şiddetli olımıft.ur. 

Bu gf!IOP. ""'81DOde lnıfilz ha\ a 
lruvVe~ain faaliyeti Berlindf!l'ı 

timali ı tal yaya bllar ın.aaaıı bir 
toabada ~tli bir h~ mahiye
ttnJ aton~tır. tngi)k haYa kuvvet
leri Alman ll'tlJi t~ bazır

bldarı ortaya eıkt*tan llOltra ~·· 
, eikıe ttaıya Ur.erine yapmakta ttl· 
duklan ~.umlardan ll&rfnıazar 

etmifş bulunuyorlardı. Şimdi ilk 
defa olarak tekrar ttal~ayı da hu
cum ııaltftları içerisine aım., bulu· 
nn.,or1ar. Şimali lta1.,ada Vero
na, AlekMrıdTa, 'e cenup yakinin· 
de Sa\ona , .. oi~arını bombardı
mau etmlifJerdlr ki. 1nciltereden 
buraların me:11afe11l l 000 kUomet
reden fazladır. !'!ant: lhnanlanaa 
yaptıkları miiteaddJt hücamlan 
da ihmal etmemişlerdir. 

Aı RtKA c•~Pırl"A'StN'DE: Mı· 
t;ırda \e Erltrede keı,lf kolları a· 
rıuoında faaUJ et Kenya ve Hıt be
!Jlı;tanda nıakabiJ ha~• faaH)etl&
ri .,.,._ etmeınedir. 

865 92 'Y"' vt1kflf!lm\Nir Bu VAZI ete 
gorc Türk kontl'.JlJanı. artık mez~r 

tAhvıUenn mllhım bir elU!e.rlyctlne 
sahip bulunmaktadır. HUk~et ·nü
yunıı Umumıye Meclı.'llrun vl\%lfeleri· 
nı bızzat ıfayıı k&nlr verdJ#ine göre 
me<-lı.c; artık mPvcut d~dır. Meclis 
n--7.dlndf' TUrk dAylnlPrinı temsilen 
hır Aza bulunmaktadır. Bu Azavı 9.~3 
mııkevelPname:ıınin 16 ııcı maddesi· 
nın hinncı paragrafı mucibtnl'.e tayi· 
ne ve 6 n<"ı paragrafma. göre de azle 
sızler mf!Ztın hulnuynN1Urıııo;. 

HAlı>n mevcut olnuyan me<-lırtc 

Türk htım111erinın t.cmıril edilm~~ı ım 

kı\nsız olduğundan, TUrk dAylnler \'tı 

kılinın vıı.zifesınln hitama C'rdı1tm n 

kendisine tebliğine \'(' bu tebellüklln 

de ilfın edılmesınc karar vermeni:l.I 

rica ediyorum.> 

Nevzat Tandoğanaı bu izahatından 

sonra banl<a mihnessilleri a.,ağl4akl 

kararı almışlardır. 

<HilkftmetımizJP. Düyunu Umumı· 

ye ıt.rasmda aktf'.dıleıı mukavl"lename 

hilld1mlerine te\"fıkan Tllrk hamille- 1 
rini temsil etmP.k UT.er11 Düyunu U
mumiye mecJı.cn nezd1ne Ttlrk dAyln-
Jer vekilini ııeçmiye saltUıiyeuı bulu
nan mtlmeMillerin a.ı;a.ğıda ımzala.rı 

mevzu bankalar 21 10/ 940 Pazartesı 
gllnU saat 16 da Ankarada Ankara 
belediye reisinin huzurunda yaptık

tan toplantıda Dtlyunu Umuınıye 

meollal mukavdenaıue!erle kendisine 
verilmiş olan vazlteleri btıgiln)d} .-rı-
lar içinde ifa. ve hiimlllerin hukuku-
nıı temin edl'!miyecek bir vasi~e 
btılunmasına ve hilkllmet.çe itti• u 
edllP.n mukarrerat& t.Awflkan Türk 
hamillerinin tmkaktı temtnat aıtı -
na alınmı.ş buhınmasuıı;ı. binaen, 1933 
'Nirk borcu ta.hv!Derinin lıQyftk e.kse
riyetJnl elinde bulunduran Tnrk ha· 
ıni11erinHl ariJk mecliste bır ı\za ile 
temsil edtlmemne lttzum b.lmad$ 
cihetle vazifeaı hitam bulan 'rfM• 
dı\yinhır wkfl'inhı memlekete avdeti 
için ltendisine l1t%ın1 gelen tebligatın 
yapıtma.sma ve ktıytlyetin bu yolda 
i1Aruna karar ?e~ ~ iııbu mu
batayı imza etmiflerdir.~ 

Beyoğlunda: Büyijk 

BAKER ı 
Mai azalan 

Mevsim münasebetile bütün 
dairelerini zengin ç~itlerle 
süalemi§tir. Sayın müşte
rilerinin ziyaretlerini bek
ler. 

Erkek, Kadın ve Çocuklara 
Trençkot, Koverkot, Lodcn 
ve S. den 

P ARDESOLER • 
MUŞAMBALAR 

Erkek ve Çocuklar için 
KOSTUMLER 
-<>--

Kadın ve genç kızlar için 
MUŞAMBALAR, MANTO

LAR ve ROBLARIN 
En son modelleri 

Ismarlama Kostüm, Pardesii 
ve paltoluk 

EN ALA CiNS 
KUMAŞLAR 
--0-

Rob, Tayör ve Mantoluk 
VONLO KUMAŞLAR 
İPEKLİLER -

PAMUKWLAR 

En ıoa moda modellerde 
KADIN ŞAPKALAR! 

Perdelik ve tefript ic;.ln 
TOU.ER ve 

KUMAŞLARIN 
en son ve en zengin ç.ctitleri 

-0-

Kadınlar iç.İn 
ÇANTALAR ve 
SAHTİYAN MAMULATI 

--o-
Kadın erkek ve çocuklar İçin 

TRIKOTAJ'nı 
Zengin ve müntehap çeşitleri 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
16/ 10/ 194-0 çarşamba saat 15..1!) de B. Postahane bına.sı karşl8lnda 

Vakte hanmm ikinci katında ıdaromiz umumi depo mühasipliğl oda.sın· 
da topla.na.oak mttdUrltlk abm Mtım komisyonunda açık eksiltrnesinin 
yapdacağı llAn edihni.ş olan idaremiz ihtiyacı için alırn&C&k 650 adet çu
val hakkında topianen komilıyona herh&ngi bir talip müracaat etmedl
ğ"inden ek8Mtme 26/1-019«1 cumartesi saat OJI birde yapılmak UZ<?re uza
tılmıştır. 

Hept!lnın muhammen bedeli 7.15 lıra. muvakkat teminat 53 Ura 6S 
kuruştur. İ&teklilenn olbaptakı mUhUrlU nlimune v<: şart.naınestııı gör
mek ve mu\·akkat t.eminaUarını yatırmak üzere çalışma &ilnJer~ 

B. Postalla.nede mezkClr mlidlırlük idari kalem levazım kuımuıa. ekBilt
me gün v~ sa lliinde de 94<> senem içia :ınuutıeJ· ticaret odası vesikası l"C 

muvaidmt te.min&t mybrdjıe birtilrte koml&yooa mıuaeaattarı. (~~ 

Kok Satışları 
Ereğli Kömürleri İşletmesinden: 
Ahcıla.ra bır kolaylık olmak Uzere Yedikulo ve Dolmabah~ gaı:;; 

nderile Haskoy kok fabrikalarında ve K~me depomuzda da 
:ıa.U.,lanna başlanmıştır. 

Dolmaba.hç(' gn.zhan..-sındc Beş tona lta.clar 
Yedlkııle gazhaneslnde iki tona kadar 
Hasköy kok fabrikalarındaı bir tona kadar 

satışlar ya.pılmaktadır. 

Ge.latada Yeni yolcu ımlonunun üçtineü katında'ki idare meıi'~ 
mlzde eskısi gibi hilfımum satışlara ve Kadıköytlnde pazar yo~ ... 
depomuzda da Ka.dıkoy vr Anadolu yakaSI 6aUŞ1anna devam ~ 
tcdir. (10144) 

Güze 

Olmak 

için 
ncr şeyden ı,vvel ,,ıı· 

hallı ve parlak bir tt: 
lekesiz ve dUzgUn 
cilde malik olmak ıı· 
zmıdır. 

Si.ziD de clldinisl ,0-
zell~, gu~delertııl 
~iyerek canıandtl11' 

40 seııelfk bir .ıc mabımlti olan KREM PERTEV tertip ~ 
yapılış tarzındalu iocellk dolaymlYle. tenht fada yat~ 

manJ obll'. Yafsız olanık bmuııl tüp ,.e '\'&ZOlarda ııatıJJr. 

Devlet Demiryollan lıinlan ::ı 
24/10/M-O tarihinden itibaren ta.tblk edilmek üzere. demıryol an~ 

!arı e.mtiıı. ve ~ kabul ve teeıhnl j4:'fn aAll gtlnlerde, Maynı ~mdS" , 
rinciklnunun sonuna kadar Ol&l'\ ay1arda ögie tatili bir buçuk saat~ 
ma.k ilzere saat yediden 18 aonUDa kadar. lldocüttnunWl be~~ 
sonuna kadar olan aylarda öğle tatili biı· sa.at olmalı: u.ere saat :S '*"' 
17 sonuna. kadar. Açık buluancakbr. 

Vagonlarm muayyen tahmO ve tabliye nıü1detleri 24/ 11/ 1940 ~· 
hinden ltibaren bu saatlere göre hesap edilecektir. (7004) uo136> 

JI. 
Mura.tlıda Sırtköy taş ocaklarından ihzar edilmek mere 8000 ıtJetl' 

mik'abı balast kapalı zarf wnlllre satın alınacaktır. 
Bu işin muhammen bedeli 20000 Ura ve muvakkat tmUııat.ı ı:JOO ıtt'' 

dır. MUnakasa 6/ll/940 Ç&['Şaınba. gilnil saat 11 de Sirkecide 9 ~' 
binasında A E. komisyonu tarafmd&n yapılacaktır. • 

lsteklılerin aynı gün saat ona kadar kanuni vesaik, teminat -ıe ~ 
liflerini ihtiva edscek olan kapalı zaıflarmı ~omisyona vermelert ,.-.ı· 
dır. 

Şart.nameler parasız olanak komisyondalı verilmektedir. uoo2fl 

İkhsat Vekaletinden : I 

ı· 
35 !ıra maaşlı müfetti' nnıavinlljl için 17/ 10/ 940 tarihinde y•f' 

lacağı evvelce ilAn edılen mOsaba.ka. imtihanı 9/12/940 tarih,inde ~tt• 
ra. \•c istanbulda yııpılacaJrtn. MUı'al'.aatların 28/ ll/ 940 tarıhine 1<8*' 
vekAlet teftiş heyeti ?t"U!l..iğinf! yapılnıası llzımdır. (6835) uOIW>) 

Sahibi ve ~)-.U. MlıdilrO "''"" • .... ~ YALMAN 
'aimldJ81 Y«: V:AXA.N ~Uil 


