
"illeti mh:ln llul 
Yl:fama kudret ve bakkı•ı dlioyaya ta•ıtan 
bir da•lrde ya,ıyoruz. lakişaflıır4mızı• öl· 
ç!ll•ol lçiq içinde buluaduiumuz, lnrlode 
elıeınmlyctla duracağınnz islerde• blrlıl de 
lauhakkak kl: 20 llkte,rlo P4ı:&r yapılacals 
olaıı fenci aüfuı Hyımıdır 
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Çarşamba i6 Birinciteşrin 1940 

Vicdanı z.e11gin olanlar, vic~ 
dan satın almak ihtiyacını duy· 
mazlar. 0 .SUzme Sözler,.dea 
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0 r duya yeni hava icra Vekilleri heyeti 
aşv k. in 

riyasetinde toplandı 
subayları il i k e ti 

------

Refik Saydam yeni Çin 
elçisini kabul elti 

H. K. Başkanı Şükrü Koçak 

.. Ankara, 15 ( A. A.) - icra Vekilleri hegeti bu• 
f~11 $Qat 1 O da Başvekalette Başflekil dolct•r R~
lılc Sngdam'ın riyasetinde toplanmı1 "f' ruzname· 
d~Jc; me$e/eleri müzakere •imiştir. 

Sofl;,et/er Birlifin n daima tlihral lt•locofı1tı t•krar 
.J•n Molotof, Stalin ile 

,iençlere muvaf f akıget 
temennisinde bulundu 

Başvekil yeni Çin elçisini kabul etti 
Ankara, 1 S ( A. A. ) - Ba~t1ekil doktor Refik 

Sogdam buıün saat 11 de Eaşvekdlette geni Çin 
elçisi Cang - Peng - Çun'u kabul etmi~tir. 

Çin e:çisi Atatürkün kabrini ziyaret etti 
Ankara, 1 S ( A. A.) •• Çinin yeni Ankara elçisi 

Cong - Peng. Çun bugün öğleden önce ebedi Şef 
~tatilrk'ün muvakkat kabrini %İgaret ederek bir 
~ kogmuştur. 
c, • 
...... ~. n ••n.t1 ·····"········ 
"iaçJandırılacakmııf 

lf •beri gazetelerde fU ,ekilde 
• 0 kuduk: 

ti..~•at Vekili. Bogaı.içi aahille· 
~""'-~ . v.._ l•çlandırmıya karar vermıı. 
t\iıı·, lette Orman Umum Müdü· 
tİtıi 11 ~iırtml.f ve o zati Boia~i-

Sovgetler Birliğinin 

· iki tekzibi 

S.Rusya 
daima 
bitaraf 

kalacak 

1
s. Birliği Alinan kıt'a

ı lannın Ruman,yaya 
gönderi ı e c eğ i n d e n 
haberdar edilmemistir h "t•çlandımuya memur etmıı. 

~t··11 haberi okuyunca kendimizi Almanyamn şarka doğ-
~ ~eıneden a.Jıkoyamadık ve ru yayılması üzerine 
~d· •liıniz. muhterem Bay Mu- S B 
~ltı·~.•tündağ zamanına ait bir Türkige, ovyetler İr· 

S;t Luau hahrJadLk. liği, Yugoslavya ve Yu-
~btJı. Valim~ hl nbuld• bü- nıwisiau arasında mu· ~~ <ılduklan mes'ut devırde. 
~d~ diyarında yaptıkları mü • :zakereler başladığı ha· 
'"d ıt seyahatlerden birinden beri de tek%ibe ıığradı. ıı.ııtttı .. ~ttikleri uman ga:ı.etecileri 
d "t b l\Joskova, 16 (A.A ı - Ta ııfnn ı "-~· lrte celbeylemişler ve « u nşugıdnkı telılıği ncşrctmlşiıı: eıı b·! '"Yahalimde hasal ettiğim Rumanyanut ••nç 1tralı ilt1iı•l 
a.L· ·1

11
Yü1' intıba, Avrupa buyük Reuleı· ajansı, Alnmn~aııın $arka 

-~~ eı; · ı Sovyet cüzü tamları 1·ıe doğı" yayıımosı mCY..cıcsıno m{ıteda-tj L• nın ağaçlandırı masına ve-
ı.L rııırı • B • lr oltu-nk halen lrıgılteıc, Tı.ııkiyc• 

1 
'4"" 1 • met ve Rayı ettır. u ın- l 
~t ••kasile ben de tslımbulu Alman askerleri arasında Sovyetlcr Dirliği. Yu~o3l11vvıı ve 'u-
.. ~d~rı l:ıaia ağaçlandınnıyll kal'ar n .. nıı;tun aı·asında nıııznkcrcleı ce•'C· 
,._ ll'tı. Sehrimizdc ne kadar bot h 4 d · d bal S d' · ,\Un t.'tmekto oltlugu hıılckıı>rla Dıılly 
~._, t 1 a 1S8 0 n l 6 1 ıyor Tclcg-ıaııh gazete ınııl bıı hnbı>ı lnl t.... •r a, metrük arazi, yangın 
t~ \>a ncşıetmıştir. 'l~J.. raa hepsini müstacelen a-
.ı • .. ı:ıd R a ya Tu:sı. ajansı, Daih 1clc~ı ıph •rn-"' 't ıracağım ve yakın zaman- um n 
.ı tı a L 1 ıctesınııı uydurması oloıı bu lı:ıbc>ıııı "lı.L nuu un ağaçlarla örtülü ol-
,;:rıı.ı ıcöreceksiniz» tarzında hakık:ttl' uygun olmadığını b<'\" \On 

~t•tt. bulunmu,tu . A 1 m a n me1unduı .. 
~~~o l:.arn:an da bu sözleri oku- Bitarafhk muhafaza edilecek 
~ llı: "•kit yine kendi ken - Moskova, 15 1 A.A. l - Rcııtcr · 
~~~ ~Ülümscmi, Ve yine keııJİ ask e r ı· ı e l\fo:skO\"R mntbUnlJ, l\!oJotoftın bır L~ lnıı:tc «İlahi Bay Vali, ağaç· cok dcfulııı kkını etnıış oldu[ru gı· 'ı 
"'l ltıa trıeıelcsi, öyle bir seya. bl b1taraflığııı Sovyctlcr Biı liğı sı-
~11~Sında hasıl olan hC'l.'Clt Ve do 1 u yor yn Ptın)o leme! lnşıııı teşkll et•ıfpnl ~de~ e hemen yapılabilecek i, - tc>ııttn evlcmeı·tedıı. 1 
~ tidd~c~ildir. Bunun için C'l.'ve. UPılııı - Roııııı - Tok\'o pııktı h:ık-ı 
"-atı b~ bıt bil •i laı.ımdıı , sonra - - lnıııl, rmitnle:ılnı· ~·(iriitcn b:ışlıca 

rH . 
-ı arp va~yeti 
Uzakıarkta ne 

olabilir? 

r:- Yazan : -~ Eıki Ordu Kumandanlarınoan 
Emekli G~neral 

Ali İhsan Sibis 
Beı lııı pakt.ıntlnn 'e Brennor 

göı iı~me~ıııdc·n sonııı lını bin dun· 
yıı harlıı şcklı ııl,ıcn~ınu. 1?crı•k 
Uınk><arlttıı '\"e l!Cıek Yukıntı:ıı · 
tn lııırLın geıuşlı~ c~lnc, Uuık· 
ş nktııkı harple Avrupııdnkl lınr
bın yekdığennc bag·lnnncnfrınıı 
doıı ınhnılnleı· gıtııkçc ku,•vet 
bulmaktnclıı. 

Bu J.lcrın ıwp lncle mıhver 
dı•vll·tlcı lnın go,.ettıklcı·i lıedef 

lıııdıı. lnı.:llte.ıeyı ve lınpııııı • 
toı lu"mıu ezmek ,,~ porç11lonı ık 
lıı flu gııyeye vnı ınak f\'Jn .ı oı

laı 111, <rngt>I olacnk ıtıanınluı ı 

oı tııdnıı knlchı mak ta ıcnp el • 
nıektedıı. 

Ilrılırı paktına ka ı·şı lııı ını tn 
ınrın llk tedbıri Rlılcşıl. Aıne 
rlkıınııı vfitiinfı l'~:ıkı;ııı ı kn çc • 
\ ııı1w 1 olnııı tur denıiştık lkin· 
~• H lbır, lnKıll~l ın, Bırm n\·n 
,, ' ,, .(, 1 .. 

cıığını il"ln etrneleridıı-. Bu ka· 
ı nrın Uıakşarktn harbı gr.nlş • 
lctmesl ihtlmnli vardır. ingılt.c· 
ıe bununla biı yıuıd:ın Çiııc nıı • 
Jım etmek. Çiııt kendı tnrnfla· 
ı ınila bır ku\•vet olarak lrnllnn 
mıık ve hu vasıta ılc Jnpon)nyı 

mc·şı:nıl etmek, dığer taınfttın 

Ame:ı ıkıı,·ı lmı be lmı ıştı ı·nın l; 111· 
ı ı~ oı git,j görünüyor. U1.:ık ark
ı ıı işlet iıı kızışııuısı. nıı leşl!c A
ıneı ıknyı her turhl ıhtl,!;atııın. 

1 Devawo1 .. yfa 8, &ll\un 1 4•) 

Çin -Japon 
harbi 

şiddetlendi 

~il td it Program hazıı 1amak i • Hos, n utsuzluk baş adı koıııftnıst !,"UZetelor, Rus>·uııın kcnıli 
~di er, dahıı sonra İti ehline hesnlııııa lıitaı ııflık slvıısetınc dcv.ım 
'b.- ~uklazidir, bundan sonra eclccclrını yazınukluılıı~lar. Çuııklng, 15 1 A.A ) - Cepheden 
~~ı'•rıı'.1111.i~ikat'ayarıd;ı lı. Rumanyanın "Na- Balkanlar ve Sovydler lulınnn habeıl,.re gorc, scyy~r Çın 

Çin kztaları dün 
Japonlara ağır 

zayiat verdirdiler 

';' ıo:•tak büyük bir fikri takip • • • 1. Bnlkonloı dııld son hiidiscleırn in- balnr,•nlıı rı, pazar guııü. '\' nngtse 
... d lln~ lc_adar uğl"asmak gerek· ı' zı varı,, ışga ıne kıı~afınn gelince, söz sö1·lemiyu me. uıerlnde l;ıangdakl Juıxın lnnarc 

"'- t k i h . ti b c· rııe\·d:ınını ııgır suı'Cttc bonılı:ııdımuıı s,b-"1lfı • d d•ıd•ğ• Zll!l l"<'SOl §ll <ıye l!ı', ınatuut illi· • d" ~~tii~~1 8ay Valinıizuı o güzel evam e I I I nıe ... sıllel'iyle yaptıkları, goıu~ınelcı. ctmışlcr ır. 
~~'t hlller: ferah veren ıöz.lerini bildiriliyor de, çok ihtb·ııtJı <la\·ronarnk, Nev. Çııı lı:ıtaı)nları, gızlıcü la\•yaıc 
ııf11rı tdbınliklc ve biraz da is- ı yorkun ~Alınan kıtıınlı numun~·a>a nıeydnnı ch•nı ıııda yeni ınc,·zıler al-
~"•' kar,ılamakta çok hakkı- Londra. 1 S ( A.A.) --:- Alman r Dot•amı &nyfa s, aütu11 1 d~) ( Dcı;aıııı sahtı• ı. aııtmı J dl'> ~ditı (}lf:. Çünkü muhterem Mu- ordusunun Rumanyndakı o:heyc-
~lt" •hındağ, o aöz1eri söyle- tı> miktarının yakır.do aı ttıı ılma
~t d ~on~a galiba bir sekiz on ııı gittikçe tartan bu ihtımal dahi: 
~e ~ • latanbulda müstakil ve !indedir. Her ne kadaı Luradakı 
~'t ~t hükümran oldular ve ni- Sovyeı ınahafili, ~imdiye kadar 

il iç· tr lllemur, yani her emir Almanların ıesmi beyanatlarını 
~dıı:' trıulcadder olan ikıbete kabul etıildcrını beyan eylemi§ler 
L'lld1ı .'· Bu sekiz aene ur· ise de, bu beyanat ham ind~ kıta
~'l"tl ite fstanbulun aiaç - atın taarruzi mahıyettc artıırıl • 
-~ tll~ değil, hatti sokakla- masının Moskovado aksülômel 
~ tll]~ tutulacak, gözle görüle· tevlit edeceğı ııöylenmektedir. 

AVUKATLIK İMTİHANINA 
19 KİŞİ İŞTİRAK ETTİ 

Şif ahi imtihanlar da bugün 

lngilizler 
Almangada 
yangınlar 

çıkardılar 

Alman tayyarelerinin 
sıksık z ig are t I er I ne 
rağmen lngilterenin .sa· 
itil halkı bile telaşsız ve 
korku.suz günlük işlerini 
görüyor. 
Londrrı, l S (A.A.) - lngiliz 

l 
teblıği: Bombardıman tayyaıele· 
ı inıız. cluıı gece Bcrlın ile Alman
ya ve dü mnnın işgali ııltında bu
lunan arazıdeki başlıca hedefleri 
dövmüstiır Birçok askeri mınta-
kalüı, pelrol depolaıı, Hnvr lima· 
nı ve daha birçok hedefler şiddet
le bombardıman euilmış. yangm
laı çıkarılmıııtır. Dort ıayyı:ıremi.ı: 
u~ıletınc dönmemiştır. 

ı Beri in.. 1 S ( A. A.) - lngılız 
ınyy releri dün gece Berlın üze -
rinde uçarak ikumetgahlnrı bom
b rdıman ctmı !erdir. Oç duşman 

• tıi)' l UO ut'uımll31Ur. 

Londra. 1 S ( A.A.) - f ran • 
ı:z ga:tct~lr'.rİ, f ngılız tn:,•yareleri

nin son üç gurı :nırfında Fransanın 
Man sahilleı ınde büyük hasarlar 
tevliı etııklcrını tf'.slim ediyorlnr. 

Alrnan hücumu 

1 
Londra. 1 S (A. A.) - Di.ın 

........ ~.~.~:~.':'.' .. ~~~~~- ~ ... ~?.t.~~ .. ~ .. ~~! ... 

llür fransrz.ların ,.fi 
De Gaulle Londrado biı 

••nasınJo 

GI. De Gaulle 
Kahire ye 
Gidiyor 

Hür Fransaya 
iltihak gittikçe 

genişliyor 
~tdi ~ .~kiz on ağaç bile di- Rumanyada Almanlar artıyor 
~ ... ~ t,'i) 'iutarünileyh bizzat ken- lntelligence mahnllı seı "'ısleıı Rıı 

e bu •· ·ı· 1 -f~ "da d' .RUn, vı ayet en za • manyad&ki cAlman heyetinın gıt-
~ treltıe ;kdrniı ağaçları bize tikçe artmaktaıı olduğunun pek 
Sitı' t ~ tr· latanbulun arsa- ala farkına varmcktedırlor. 
~dtki., aları da, yangın yer- Bu heyet, bidayette Bükreş ci
~ 1-.-; d trıetrük ve meyus genİJ varındakı başlıca ıımendifer mer
·~ k11~ d• eskisi gibi bomboı, kezleri ile petrol sahalarının en 
--... diJciı ... "1~UYorlar. Yeniden • · ziyade tecavüze maruz knlabile-

Londrıı. 15 (A.A.) - Hür Frnn· 
Ankaı'tl, 15 ! Telefonla) - Avu· ı ıaran müvekklllerine knı şı vıızıfc ve sıılorııı ıscfı General De Gaulle ılt 

katlık ımtlhanı bugun yııpılıııı~, 19 hnklıırı? Merke7.İ Afrıkn Hur Fransa mü" 
kışı ıştnak ctmlştiı. Tahrıri olan 3 - Hnngı sebcpleıe göre tnsl - tcrnlckelerı umuınl valısl Genemi Dt 
tmgünkü ııntihanlar i.içtcn altıya ka. yaki haciz kararı verilir? SalühıyeUi Lnrmınat arasında vukuboloıı gö. 
dar devam etmışUı. Yaıın da ı,ııftıhi hiıkhn kimdir" insıynki hacze nıı"ıl ru,mclere bıiyük bir ehemmiyet ııt.--
kısını yapılacaktır. ıtııaz olunur? fedılmcktcdh·. 

"ııl• •••e... .. 1 d b A \ ıı.._ b' . ıoy e ursun, atta cek kıtaları etrafında zaruri ihti-
' ~ftl\c{ltı tıksa da bu ae~iz s.e· yat tedbirleri alacak bir müfreze
~/ııllid • atanbul Beledıyea • den ibaretti. Fakat Sovyet maka
~, lcJ•tı:ıı •ğ~ç dikecek yer.de matı daha "ımdiden Rumanya 

Sorulnıı sualleri bıldıı ıyornm: CEZA KISMI: Belçıka Kongo u uınumt rnllsl ıle 
HUKUK KISMI: ı - Cezada teacllüJ. Muddi ve ahiren ~·npnıış olduğu biı· gorllşnıe. 
ı - Vazife ve salahiyet. tenkul mnııevi tesellüliln yuş ve müruıuza- den avdet ı::ılcn General De Larmi· 

ve gııydnıcnkul mıı as ve boşunııın. nıan ve akit knnıınları Ozerındeki ıe. nat'ııı verdiğı ıznhatn göre, Sudon 
Şirketin tnsfiye!ll Vesail' ışlerindc slrlel'i? 1lc Atlııs Denizi arasında bulunun 
vnzife<lar ve saliihi~·cttıır mahkeme> 2 - Evl'akta sahtekarlık. Bir fok ve satıh nıesahası Avrupadan fu1.la 

.. _.,.. ______ -r· 

• 

Ank~ı n, 16 (A.A.) - Tüd( Hovıı gırı kıymet ve ehemmiyetini, b;.ı.:ün
Kurumu knmplaı ında :retııcrek ha- kü dunra hadiseleri ıçerislndc ken
va yedek subayı olı:ın ve Kurumun dini bir daha g&terdi. Cümhunyet 
ı.;tımcsut tanaı·c mektebinde staj idaremiz bu hakikati Cümburlyetin 
\'\.: antıenmnnlnrını yapım geneler teessüs t.arlhlerlndc görmüş ve an -
bugün Kurumdan nyrılmışludır. Bu lamıştu. Bir taraftan lıugünkii v~
vesih•ylc genç h11vacılnr Etımuut nılmez kahraman ordusunu yaıatır • 
tayyaH ıncktcblnde ı:ozetccılerin h.'I· ken bıt· ~·andan da milli h 'ucılır, 
zıı· bulundukln ı ı bir hnvn gcıstcrısi mızı tesis etmek içııı aziz millt>tımı

) upını~hu ve Öf:IC ycmıeghll dövrth- ZIU ıhlıat \iC eonıt•ıtliğlrw dllyıınarıık. 
Jcrlı blrlıkt(' ~ enıı~leı ı:Uı. Yemekte Hnvu Km"lıı.111nu vm. ıd g<t\ı mış -
gC"nçlerln l{urunıdıın nyı·ılışlıırı m!i· tJr. 
ııasC"hctllc Jlıwıı J{ uı umu Ba kr.nı 
Şukı O Koçıık şu nutku o~ l"mt .. tıı: 

Subııylar, 

Tfıtk Hn\·n Kurumunun kamptn -

Çalı~nuya mecburuz 

rım devamlı mt' :ıf ılC\ ıkmale muvnf- kcde 11. harp dı, ında v 
frık olduııt Bugun arnnıız.dıı.ıı &~rt Jkn • • 
• .. .... ~ L •I 
çındc ~er nlmok llıcre uskı>n okula ı ıııııı ıı ·tlı:c.<> dıı · Fuk ıt "'.tt ~ 
gıdlyorsunur. Burada gö tcı ıı •ınız. Jenı rnu b ı n a t tktı · P ed 
cıddı çulı mal ura orııda ı18 dev:ım c- hAdıs ıt ıçimlc tıı. ım bıı tıalitı) arlıkt;ı 
dı'Ct k oh;ı :ııııı az ııırı111 ndtı kahrn- kıılacağıını7.ı itim e iddın edeme • 
maıı ha\•acılnrınuıın >'anırıd~ •nlııra Bunun ıçl'l, bugu, ku çalış ıı. ı r. nı 
layık llrkııdaşlııı ı olnrnk şcreflı me\. zı on mı:slı le çıkıırnııık lııılnı ıçin bıı 
kilcrlnı7.ı alncakıımıı znrııı el olmuştur. Bu ntlz ııı ilet, b.ı 

---- güzel vatlln h<•pımizden hu çalı m. 
Yenilmez ordu yı, boylc bh çalı•ıntı\ ı t.ıckl<'meklt· -

lntısup cttığfnız bu dcgrrh uwslc· ( Oevam. ıahlfa 4, •uturı 1 de) 

işaretler 

Sayımın büyük manası 

Peyami SAFA 

S ayıma dört gün var. Arttığımızeo siıphe etmiyorum. ı stanbıılu bil 

mem, fakat Anadolu doğuruyor. Gözün ~ahndcıi bunu İspata 
dverir : Hat boylarında sizi karşılıyaıı çotuk ordul .. rrdır: gazete 

istemek için vagonunuzun önüne üşü en çocuklı.ır: bir kö,ye girer 

ken ağırJa,an otomobilinizin etrafını alan çocuklar; !arlına, çe~ -
meye, pazara koşan, okumasa bile çalışan ve bir isıih ııl ı ı ba a 

ran atik çocuklar, ~eki çocuklar, yaman çocuklar... Anadoludııı 
bunlar, ı.ÜrÜsÜne bereket, anaları, babaları gibi, fakat aldıkların
dan fazlasını veren birer müshıhsil unsurdurlaı·. Yediğımiz ekme 
ğ"İn içinde onların da gÖl nuru, e-1 emeği v1tr. 

Eıkiden Anadolunun seınbolu çubuk içen ihtiyardı: bııgiın 
nadolu çocuğu, küçük elleri le y ptığı bü:,•iık i~ hüı metine, Türk 

köyünü temsile dedesinden ziyade liıyıktır . Anadolu kadını, belki 

de memleketinin geni, satbile, insanlarının hazin tenhalığı at asın
daki nİ$betsizliğin gizlediii tehlikeyi, topraklıt ve hayatla çıplal&: 
temasının verdiği vasıtasız "'e dosdoğru bir anlRyııla sezmİJ, habire 
doğuruyor, boşlukları doldurınak için. kabiliyetinin en ıon haddi
ne kadar havsRlasını çalı~hrıyor. 

Bu korkunç iht ira s dünyasının büyi.i1' davalarından bırı de aza

lanlarla çoğalanlar arasındadır. Fransa azalıyordu, Fransa ihtiyar

lar memleketiydi, Fransa biı·çok sebeplerin yanıbafında, bir de 

bunun için yen ildi. f claketin ertesi günü bir Fransız m1Jharriri 

yazmıştı: « Pariste ve birkaç büyük merkezde. ecnebilerin akını ve 

eğlence hayatınm gürültüsü badiseyı ma11kcler. Bu ağır ağır azal

mayı mü_ahede etmek için küçük beldelerden geçmek lizıındır. 
Kapıların etiiinde, hükumet konağının önündeki sırada, mektebin 
önünde, po tanın önünde memleketi temsil eden mah!Uk oturur: 

ihtiyar. Gün batarken, saçsız batında bir köylü kasketi, cll rı e ki 
bir bastonun lt\pında düğümlenmi~, dalgın bakıtı rüya içinde, otu

rur. ölen bir ırkın sembolik heykeli. Önünde gittikçe kararan bir 

ırmak, eski gazetelerle kirlenmif. iğri büğrü bir kaldırım. ölüm 

uyku 11 çeken bu küçük Fransız tehrinde parlıyan hiçbir fey, hf

kıran hiçbir §ey, cıVtld ıyan hiçbir fCY yoktur: Ne çiçek, ne çocuk, 

ne Çejıne. Bastonuna dayanmıı ihtiyar, çocuğun, kOfUfunun ve 
kahkahasının yeriıM .almıtlır. •> 

Memleketin istikbali de, iıtiklali de analarının rahmindedir. .:, ··ıtzın z..ı ti ı b" "k • " "•ıeı .. Yne 0 an uyu hududunun öte tarafında tah9id 
-taçlardan kaç tanesini edilıni~ Alman fırkasının mevcu-

(O"'•ıtı TASVtRf EFKAR diyetinden haberdardular. Fakat 1 1
1lff• 1. ıUtu" 4 q) (Devamı uyfa 1, ıUtun 7 de) 

hnngiaidir'l kasid ve iğfali ve zaraı- tevlldınc ka- olaıı hutün nrnzi şimdi artık 1-Tfır 
2 - Vekalet akdi. Vekilin kom ıs- billyet mevzuları hakkında izahat? Fı nnsızlDl'lll elınde bulunmaktadır 

yoncu, tellal ve avukutla fıırkı ne. n - Müdahnle yolile davaya ışti- General De Gnulle, içeriye doğru 
dir? Vekilin Borçlar Kanununa go· t'tlk edebilmek nasıl olur? !\tüdııhill Tchnd gölüne kodar seyahatine de-
re, avukatın A\-ı1kııt knı" t ., nıı liitfutı ne urette ileti ap 1>dllir? (Devamı sayfa 1, ıDtun 6 da) 

1 

Dört gün sonraki ıayımın vereceği rakamın haneleri araıında milli 

kaderimizin yıldız.ı görünecek. Baıvekilliği zamanındanberi Milli 

Şef, bunun için nüfus ve sayım davasında, büyük ruhunun bütün 
atomlari)e hassa hr. 



=ı İÇTİMAI BAHİSLER f= 
Nüfus . sayımı 
yaklaşırken ! 

Yazan; Dr. Rükneddin Fethi 
20 tlkteırinde nüfus ıayımı ya- şarct fenerlerinden birisi de nü· 

pılacak. fus sayımlarıdır. Rakamlar ve is-
Aylardır gazeteler, radyolar, tatistiklcr yıllardanberi: çoğala

duvar afişleri, konferansçılar hep mıyan, doğuramıyan fikir fesadı
bunun lüzum ve faydalarını hay- na uğramı~ Fransaya mütemadi
kırıyor. Yaşama ve yüksdme da- yen mağlup olacağını haykırıp 
vası olan her millet, kütle halin- duruyordu. 
de attığı her adımı bilmelidir. Seseiz ve mütevazı rakamlarm 

Nüfus sayımı. bir cemiyetin bir cemiyetin hakiki bünyesini, 
bünyesini aydınlatan bir projok- en parlı:ık kürsü hatiplerinden da
tör vazıfe!lini görür. Karanlıkta ha beliğ ve daha doğru ifade e -
kalmış cemiyet koridorlan bu debildiğine bundan daha kuvvet
projoktörün kuvvetli ışığı altında li ve daha taze bir misal olabilir 
en ücra köşelerine kadar ne mi? 
güzel ve ne kadar faydalı bir su- Biyolojinin, cinslerin varlığını 
rette aydınlanır. idame cttırebilmesi için koyduğu 

Devlet mekanizmasının hangi ilk hayati düstur (üreme· çoğal. 
vidalarını gevşetmek, hangi vida- ma) dır. Hayati fc>nksiyonları ba
larını tazclenıt'k, hangilerini sı - kamından bir cemiyet, mutlak sıh 
kıo;t.ırmak lazımdır) Bunu en iyi hat le yaşıyacaksa. evvela çoğaJ
gcistcrecek vasıta. üphesız ki me- masını. üremesıni temin edecek -
todik yapılmış bir nüfus sayımı- tir. 
nın endeksleri olacaktır. Çoğalıyor muyuz? Çoğalıyor-

Cemiyet içinde serpili, haricen sak. acaba bunun nisbeti nedir? 
ycknaz.nrda hissedemedığımiz da- Diğer milletlerle bu hususta boy 
;:ınık hakikatler; bu endekslerle, ölçüşebilıyor muyuz? Bu düğüm
ayrılır. ayıklanır, toplanır. demet lerı en hakiki bir surette sayım 
olur ve üzerinde hüküm yürüte - çözecektir. 
cc-ğimiz bir halde ıecmmül 'l.'C te- Anava•anda ana dılımiri ko -
fahhu lannıızın önüne cetirilip nuşuyor muyuz? Kaçımız yabancı 
konur. rlillerle meramını anlatıyor? O • 

Sosyologlar. pedaga$;lar. pa - kuma. yazma bılıyor muyuz? Mes 
tologlar. teknisyenler. politikacı- leklerımiz na .. ıl taksim edilmiş· 
lar; gözlerını hep bu manalı iŞi· tid 
ğın derinliklerıne çevırir. takip e- Yeni muvaffakıyet şahikaları -
decekleri selim yolu bulmıya ça -, na ulaşabilmek içın hangi ~kaik 
lışırlar. Yelkenleri demagoji rüz- merdıvenlcrı yapmak. hangı sa -
gcirile ışirilmış bir cemiyet gemisi katları tamir etmek lazımdır? 
pupa yelken gıdıyor sanılırken, ı Bunları bize en doğru. en Y~.n
birdcnbıre yalçın hakikat kayala- lışsız olarak anavatan sayımı gos· 
rına çarpıp paramparça olabilir. !erecektir. 
Onu bu tehlıkeden koruyacak i - (Devamı aahıfe 4, ıütul\ 2 de) 

-23-
Mısın bugünkü servet ve refaoa, Hındiıtandan gelen 

bir Türk dervişi ile Mı11rda yerleşmiş Urfalı 

Mahmut bey adında bir başkası kavuş

turdular; zira bu iki vatandaşımız 

Mısırın pamuğu 
Denilen nesneyi Mısıra tanıttllar 
....................................................... , ............. 

Yüz yirmi de. benim gibi 
sene evvel.. aba- YAZAN : bir dervışin bah-
ıının rengi eol- çesinde gorup 
muf, iki büklüm, // - · - _J _ /. pek beğendiğim, 
ak ıakaflı bir r(,Q,«..(Z.J!_,j-'Jf/V~ p keten helvası gi· 

derviş. diyar di- bi ipek ipek çi -

yar dolaşıp son molayı Hintte 1 çek veren bir hoş nesnedır bu 1 
verdikten sonra, asasına abana işte · Mısırı bugünkü ( zengın, 
abana bir cuma sabahı Kahı reye müreffeh. mes'ut Mısır) yapan: 
varmış. yıkanmı~, temizlenr::iş. , B~Lkırlı Türk dervişin... l!.rf.alı 
derlenmiş ve ibnı Tulun camıın· T urk Mahmut Beye canu gonul
de, ilk cemaat safında cuma na-

1 

den sunduğu bu bir avuç pamuk 
mazına durmuştu. tohumudur. 

Derviş, namaz bitince yanında-! Mahmut Beyin. gülleri, karan-
ki l.t'IÜminle de selamlaştı, konuş- filleri, leylakları arasında ayırdı~ı 
tu ve dost oldu. Bu. dost olduğu yerlere ektiği bu tohumdan. az 
zat, Osmanlı tmparatorluğunu ı.onra cihanın en makbul pamuğu 
1 labeşistanın muhtelif yerlerinde üre.Ji. 
temsil ettikten sonra, tekaüt olup Ve o ~arihte Mısır, bir dirhem 
Kalıirede yerleşmiş. Urfalı Mah- bile pamuk yctiştirmiyen bir 
mut Beydi. 1 memleketti. 

Mahmut Bey, dervi,i aldı. e- 1 Derler ki: Fıravunlardan kalan 
vine götiirdü. Yeryüzünde çiçek- yaz.ılarda. hatta Herodot' un sa -
ten başka bir şey .sc':me.miş. olan ı· tırlnrın~~ Mısır pamuğundan b.ah
bu adt.mın bahçesı, Kahırenın en seden cumleler vardır, ve E.hlısa
aüzel bahçesiydi. lip gunlerinde lskenderiyeden pa-

Dcrviş. havuz başlarında, l.:a • muk yüklemiye gelmiş Marsilya 
meriyelerde oturdu, tarhlar ara- yelkenlileri çoktu. 
aında dolaştı, biribirinden zarif Olabilir, doğrudur. Fakat Mı
renk renk çiçekleri. koncalnrı ok- sır. zamanla pnmuğu unutmuştu. 
ıadı, cbütün dünyanın ftdanlnrı- Ve şimdi, hiçbir Mısırlı, mem
m toplamışsın amma, bir noksa- leket ihracatının }'Üzde 85 'ini ge
nın var be,.·ciğim> dedi. Ve koy- ı çe;ek, tek servet kaynağı halini 
nundan çıkardığı koca torbadan almış olan bu pamuğun Mısıra. 
alıp Mahmut Beye bir avuç to • Bozkırlı bir fakir Türk tarafından 
hum uzattı: hediye edılmiş olduğunu inkar 

- Al. dedi. Hindin adını aa • edemez. 
nını bdliycmediğim bir köşesin- (Devamı sahife 4, alllun 1 de) 

1 Edebi Roman 

l Rüya 
c- Slzın kardeşiniz var mı? 
c- Var ya, dedi. 
c- Nasıl? .. Tarif eder misiniz? 
cUtancımdan kıpkırmızı kesiJmış· 

tim. 
c- Tarif... Tarif... dedi, nasıl 

tarif edeyim? Adını söyleylm mt? 

Tefrika : 30 1 

Gibi 1 
Yazan: M. 8. S. 1 

j cBurası doğru)•du. Heycca"nla dur· 
dunı ve bir daha yüzüne baktım. O 
dn durdu ve anlattı: 
c- Benden daha e mer 1 
cBu da doğruydu. Kalbim çarpı· 

yordu. 
c- Otomobili var mı? diye sor

dum. 

Taksim -Temenniler-----.,1 Valinin 
Harbiye şehirde 

Y 0 l 0 Samsundan dilekler t et k İ k le r İ Arapça, Farmça 
lugat er . 

11 1 Y k k il t Maarif Vekaletinin, al•kad. Dfaat devam ettikçe Samsun (Husust) - Efly{ik lan hayli maddi fedakarlıklara a acı yo arının A• mütetebbilerin ihtiyacını ta~ 
aeyri1Hfer gUçleıecek zelzele feliiketı üzerine muhtellf mecbur kılmıştır. Bn itibarla miri yakında bitirilecek ıçin, arapçadan ve farsçadan Pi'"" 

Taksim ile Harbiye araıındaki vilayeUerinıiıin zelzele nuntakası bunlara avans verilmesi çok doğ- l Vali ve Belediye Reisi Doktor çeye birer lôgat hazırlanın•'!"' 
yolun inıt3sına eüratle devam edil- telii.kki edilerek buralardakı muh· ru bir hareket olmaktadır. Bu Lutfi Kırdar, teftişlerine devam karar vermesi, hakikaten te~ 
mektedir. Şimdi burada kanali - tacı muavenet veya zarar gör- para, evlerin tamirine veya bo~- etmektedir. Pazar günü Yakacığa değer. isabetli bir harekettir. • 
zasyon, ıu, havagazı ve elektrik müş memurlara lkişer maaş nls· 1arın tediyesine yardım etmiştir. giderek, buradaki imar faaliyetini hassa edebiyat ve .hukuk tal~ 

'b " "h • h' 1 · t betı"nde avans verlldiği nıalüm- h b''t- d b. t ki lara, &..-gı ı ı zarı ma ıyette o an ınıaa Muvazenei Umumiyeden maaş a- •gözden geçirmiş ve itama eren u un e e ıya mera ı .,a 
hemen hemen bitmiş gibidir. Bu- dur. Samsunda zelzeleden çok lan bu gibi memurlara avansla- Yakacık yolu ile Ayazma yolunu diline giren ve aslen arapça ".e.,. 
nun için şimdi sağ taraf yolun in- zarar görmilş ve evleri zarar rı, bir kaç ay önce verilmiştlr. da tetkik etmiştir. farsça olan ıstılahları, tabirlerıbii-
şaaına başlanacak ve bunun ik - görmiyen veya zelzele yüz[lnden Hususi Muhasebeden mallf alan Ayazma yolunun inşasına önü- sözleri arqtırmak hususunda .,_ 
mali de bir ay kadar sürecektir. kara kış günlerinde binblr me- memurlardan da mutuarrır o- müzdeki sene başlanacaktır. Ay- yük güçlüklere uğramııkt~ "~ .. 
Bundan sonra sol tarafın yapılma- zahlme kaUanmak zarnretinde !anlara avans verllmesi Vilayet rıca kahve önünde yapılacak park yoldaki ihtiyaçlarını tatmın iletİ-
sma başlanacaktır. Yalnız bu yola kalmıyan mc!'lur kalmamıştır. için. istimlake de yardım ed~ce- memekteydiler. Maarif Vek •. ,,_ 

. h" b " I b I d v HaftnJarca herkes, kııın şjdde- İdare HcyeUnce kal'arlaştırıldı- b I . b k s" e bu iti..,... muvazı ıç ır yo u unma ıgı I .. 

1 

gwini köy heyeti ihtiya_ rivesine i • nın u ararı verme ı v _._ 
- ııokaklarda yat ı ğı halde bu avanslar bir türlü J • • R k · ı·· -·· b ale _. için buradaki inşaatın devamı tine ragmen m ş, dirmiştir. Harp vaziyeti düzele _ nıveraıte e foı ugune av 

müddetince seyrüsefer bakımın- tadırlarda yaşamış, barakalar verilmemiştir. cek olursa Yakacıkta Belediye bir mesi, mahzı isabetti. bidi" 
dan oldukça zorluklar olacaktır. yaptırmak meeburiyetile karşı • Bu hususta alakadarların na- de otel yaptıracaktır. Fakat asıl bizi sevindir~~. .,.. 
Ortadaki refüjden de istifade e .. 1 laşmıştır. Bütün bunlar, memur- zarı dikkatini cclbederiz. 1 Dün Vali. Mezbahayı ve Da - se, tam bu kararın verildı~ı ~ ... 
d·ı · d "" ·· ·· ı k d " '·----------------------------..; da memleket irfanının must--1 mesı uşunu me te ır. • rülacezeyi ziyaret etmiş ve Darü- ıııfdl"' 

Milyonluk define 
bulan karı koca 

Def ine musadere edildi, iki 
köylünün geldikleri gere 

gönderilmesine karar verildi 
Hız.ede kuyum 

culukla meşgul 
olan Abdullah 
adında bırisi. ge· 
çenlerde evının 
bahçesinde bır 
define bulmuş ve 
hükümcte haber 
ver r:ıeden bu -
nu satmak üze • 
re karısını da al
mış. lstanbula 
kalkan bir vapu· 
ra binmiştir. 

Fakat komşu -
!arından birisi 
Abdullahın de
fine bulduğunu 
nasılsa ogren -
miş. Müddeiu
mumiliği vazi -
yetten haber -
dar etmiştir. 

Abdullah a-

., ı i 1 
·ı, . . 

ranmış. İstanbula hareket ettiği 1 bir devre ait olduğunu ıesbit et -
öğercn"tlınce, buraya telgraf çe -ı mıslerdir. 0-Lerleıinde ba.ı:ı yazı
kilerek yakalanması bildirilmış - lar ve nakışlar bulunan bu kıy
tir. metlı eserlerin hemen bir milyon 

Abdullah ile karısı Havva dıin liraya yakın bir kıymette olduğu 
sabah vapurdan çıkarlarken z.a • tenıın edilmektedir. 
bıta tarafından çevrilmiş ve üzer- Defme Müze Müdürlüğü tara -
feri arandığı z.aman definenin bir fından muhafaza olunmuş ve Ab
kısmı karısı. bir kısmı da kendi ı dullah ile kamu Havva, ıkıncı 
üzerinde bulunmuş. define mıi~ıa- Sulhceza mahkemesınde ıorguya 
dere oluncırak Müze Müdürlüğü- ~kilmişlerdir. .. .. 
ne. kuyumcu karı koca da Adli- Abdullah bunlar~ .. bazı ko~lu-
yeyc teslim olunmuşlardır. leıden para mukabılınde aldıgını 

B 1 d f• • b- ""k ve kıvmetlerini takdir edemiyerek 
u unan e ıne agır ve uyu · d A k b 'I 

b" 1 ı h ·ı b" k . T ıcap e erse mcrı a}"f\ ı e gıt-
ır 8 tı_~ ~v a ı e ırço . ırı 1 ~ • mek Üzere İstanbula hareket etti-

laklı gumuş paralardan ıbarettır. -· · ·· ı · hk h ·k· 
gını cıoy emış, rna eme. er ı ,. 

Müzedeki mutehassıalar bunla- sinin de Rizeye gönderılmelerine 
rı tetkik etmişler ve kablettarih karar vermiştir . 

10 kaclın ve erkek 1 
yakalandı, bir randevu 

evi kapatıldı 
Evvelki gün Beyoğlu Ovıı barına 

giı en zabıta memurları ao kadar ka
dın ve l!rkeği fena lılr vaziyette ya
kalıyarak ndlıyeye tcsltnı etmışler -
<lir. Kadınlardan bir çoğu muayene 
esnasında hastalıklı çıkarak tedavı 

altına ıılınmışlardır. Bundan başka 

Bcşıktaştn Gnyrettepcde oturan İb
rahım. evıni glzlı ı andcvu yerı ola
rak kullondığından yakıılanıırnk ad
lıyeye te!.lım edılmiştir. 

Menemende sayım bazırhkları 

Menemen. _(Husui) - 1\auımızın 
nüfus ıınyımı hazırlıkları tamamılc 

llaarif Veklll Yozgat 
liaeai ta~ebelerini 

takdir etti 
Ankara. la ( A.A. ı - Bugun F:ıııt 

2.4fi de Mnnrıf \'ckilı llıısan Ali 
Yiıcel, Yozgnl Li•csının Aııknıa Ser· 
gıcviıııJekı rcsım scıgı•ını gczıııış, 
ogretmen Cemal Bıngol'e ve ııılcbe· 

leı ınc guzeı cserleı inden dolayı tak· 
dırlerını bllclıı ııııştır. 

Vckıl, sergının hatıra dcftcııne ile 
şunları yazmıştır: 

cBu sergide çocuklarımızın sannt 
!stıdatlnrın1 renk v(! uhenk olarak 
gördüm. Onlaı da ki bu gJzll kudret
len gelıştiren ve meydana tıknrıın 
oğretmcn arkadaşıma teşekkurleı· e· 

lkmnl edılmiştir. Dün yeni sinemndıı ~~~~~~~~~~~~~~~ 
sayını ve kontrol memurları toplan- :-............................................. .. 

dcrım.> 

nıış. knvmakıım nuhi Çıılışlaı ın ver
diği konferansı dlnlemıştir. Sayım 

gününe alt zıırflnr ıııeıııurlaıtı ve
rılnılştlr. 

c Dedim ve yOrüdüm. Yanımdan 
geliyor: 

c- O bilmez ommo ben bılırinı, 

lster~eniz bir tecrübesini yapalım. 
bir tnksıye atlıyalım, hem gezeriz, 
hem de maharetimi gorilrsilnDz! dı
yordu. 

c- Rica ederim, beni rahat bıra
kınız. 

c- Çok şey! Ben ondan dnha mı 
çirkinim? Daha mı fenayım? Onu 
bana tercih ctmiye ne hakkınız var? 
Talih sizi bana gönderdi. Onu kay
betmişsiniz. İsmini de bılmiyvı·suııuz. 
O yok artık, ben vnrını. 

Tenbel adam, kötü 
vatandaştır. 

1 soo dönümlük arazi l fıcezedeki çocuk pavyonu ile bir hüınütali eserile karşı olflf.• 
d d . ve verilen kararın azami k "eeJı üzerindeki fundalık k~rt~rma yur unı.a göz en geçır- lıkla tahakkukunu temin ed 111'. 

b t f d d mıştır. kıymetli bir lôgatin hazır bul eş aaa zar ID a yan 11 Mezbaha yolunun da kısalması 
Evvelki akşam Kemerburgaı Aziz için bazı tertibat alınmıştır. Bu ma~~dı;~er, muhterem üstad ~ 

Paşa merası Maymundere ınevkıın- yol, Hnlıcıoğlunu dolaşmak şar- $ukun tarafından telif ol~ 
de büyilk bir yangın olmuo ve 1500 ti~e . 12 kilometre .. tut'?'1aktadır. Ferhengi Ziya'dır. Eser, Şat"'!.=; 
donilmlük arazi üzerıncleki ağııç ve ~ımdı bu. yol, sah ılı ~akıp ~tmek Enstitü:-ü profesörleri tarj'lfıJIO"""" 
fund:ılıklıır 6 snat zal'fında kfınıılen uzere 7 kılometre eksılecektır. Bu tetkik olunmuş ve matluba~ 
yanıp kül olmuştur. Yangın ancak yol için istimlake ve inşaata pek fık görülmüş. daha sonra 1~ 
geceleyın söndürulcbilmiştır. yakında başlanacaktır. ve terbiye heyetinin tetkik_~ 

............ Ü Ü HA 8- ERLER """""" zünden geçmiş ve cidden bet ,.J 
"'"'~:~:;:::. K Ç K :::::::~:""" miş olduğu için Vekalet de 

Beledmyede: 
basmıya karar vermiştir. ,,_ 

l * Pı1MlJI( iPT.İGİ ... ~IKINTISI .. ~uht~r~m ~~tad Ziya Şuk~'"" 
. • . bulun hır omru dolduran k~~.:. -Pıynsııda pamuk ııılıgı buhranı - • • • h 

1 
b ·· 

* r:v• /)A Ol 'IA Dl U k - • mesımanın mu assa ası, u , . .,,, - n apa- devum etmekledır. Sumerbank kufı d" B · t b' e rıı'_ 
1 E d k bil f 1 l . . . r eser ı. u eserın a ına v ,, nı e yiip arasın a ı oto !I se ere· ıpl k tevzı eıleıneı.lıgındcıı mıııacaat· l ,_ . f I 

1118 
)lal 

· · n ı ı r ·' ı · e11et ır anına sunu mas 1_. • nııııı e et ıye tara ıııuıın yapı nca - len sınıya koyınıyu başlamıştır. Fn- •
1 

• u ,. ..... 
- b - d d t t bfı o . . verı mesı uzun ve yoruc .,...~,.. gını ve unun ıçın e uı· o o ıs n k:ıl bu vazıyctle çok beklemek ıcnp l ' fl" h ki ıpiik ... 
Yunanıstann ısmarlandığını yazmış· ~tt!ğindt'n şikayetler olmaktadır. mda arın, .~e;ed ızv_e Şa /un •"" 
tık YunanisUın bu otobüsleri şımtll· Fııbrıkatorler ge(' iplik ıılııblldıkle- tı ır. v~ .us ba d"l ıyt~ u kc J.o lıl' 
l"k d""I ı ı b d ·ı ı . . ve sayını e e ı eş ırece ı verme ıg ç n u ış en vazgcçı • nnclen fa ırıkalnrını ışlctenılyccekle- ··•~f t lh k ı· kt 

· muı.~a a a e a ayı ır. jıl mıştır. ıını suylcmektcdirler. M /v k"I f ·ş oldur 

* l·~J·"•tEK E· TJ"J\'E1'LEn,/ *GÜMRÜKLERDEKİ ÇiViLER aarı c 8 e ı,_vermı 'it aJıJ' 
- '" - " . knrardan, farsı;:a lugate a _.ı. 

Bazı gazeteler. rkmeklere "'apıstırı· - Muhtclıf sebeplerle gumrükte kal- k b'" .. k b" affakıF· 
" • ısmımn uyu ır muv -~~ 

lan etıketlerden şikiiyet etmektedır- mış olan mallnpn tesbıti işi henüz le ve kolaylıkla tahakkuk ePJr._ 
ler. Halbuki etiketlerin gnyl't ınhhi tıımamlanmamıştır. Fakat tetkikler ı .. k .•.• d h halde dert' 

ııııasında bu mallaı· arasında 1000 gb?rme. yuzun.ftc"nharerd y -~· v(' A vrupada da aynı şekilci<' yapıl- ır aevınç ve 
1 1 

u ......-~ 
ılığını aliıkadaı-lnr sovlenıekt rlırlcr tona '\"akın IJlr miktarda çıvi de bu- ı K ı· te ai& -

1 

· · ıırarın arapça uga • __. 
lunduğu anlasılmıştır. !ıJcmlekctt.e I I d a- ...* TAl\SİM - IJC:.)IKTAŞ OTO- . ı rnı en ıyor ve onun a r·-, 

nr"'SLEP.İ - T:ıksımlc Be ıktas a. f~zlad ıulkınl tı"ı hlıskscdıl~nh buı· .~ııddT~- vaffakıyetle tahakkukunu _.... 
nın rr ıa mcm c ete ıt a ı ıçın ı- E" · · "zde mufııter-raı;ınd:ı işlıy<'n otobü'!I fiyatln ı ırıdan . . yoruz. ger ıçımı ~ . ...d 
<'3ı('t Vt'kiılctıne müracaat eclılmış- u·•stad Zi-.·a Şukun .,.ibi bir-~ ııwn 7.nmıınıfonbcri ~lkiivPt edllmı>k- tıı·. J .. ~..;,, 

Adliyede: . türkçe Jugat yapımya. • 19İ' tc>ycll I~u fıyııllar P kideıı 7,5, 10,5 
Vl' 14 kurustu Sımdı 7, 9 ve l \ olu
ı<ık lrnhul cdılmı, ve kıır:ırı Dııimi 

Enı:ilmcıı de tıısclık etmıştir. Bu fı. 

yatların taıMkına bu haftn b:ışla· 

nacaktır. 

ve bir eser vücude p;ct~ 
* IJ/R f.:SflARK·';$ - Sabıkalı kims~ varsa, si!inin tam. ~ 

cı olncJlerden lsmnil. geçenlı>rdc Ka. takdı~ o.luna~agmda~. e?."~ ,r 
dıköyüncle e<>rnt satarl:en yakalan. onu Omv~aıte ~ek!orlu~ r 
mış, üzerı ıırundığı zaman bir kilo hut Maarıf Vekaletıne t~ 

1
150 v;rıım C!rnr bulunarak. Oskudar debi~i~ ve .ta~~~i~ et~lidir'~ 

Onivel'a\tede · Adlhl'ılıne telim edilmiştir. Bızım bıldıgımıze gore, ~ 
REl(TÖ!l }'F:~İ TAl.EBEt' /j Mutıakemeııı sırasında fırsatını bn~ k~t.imi~in tanınmış. ul~L .... ._., 

KA-J.;.ııf ,,.1.r1• R kt" C 1 ., 1 l lı•rak koçnn ve bir hafta sonra kcn- bın, bır zamanlar bır cf .... ~ ,, • ,~ - e or eını uı · . . . i . ·1 ı gul o...,... 
sel. dün Üniveısıtcyc )Cnı J?ıren 132 dı ke~.dınc gelıp teslım olan smailın muu l~Le_ sbenekerce medı ta~·" 

dun !Jıoküdar A~lıye Cezasında mu- ve ga ıoa u amusu a. • fil 
Uılebeyi kabul etmış, kcndllcrile bır haı.cme<ıı bltirılmlş. bir sene bir l!Ün lamışh. Maarif Vekalet~ ;JIİ' 
konuşma yapnı ok muvaffakıyet te- h:ıpıs rc:ınsınn ınahküm edilnıişliı·. hedefi de, ~ukuk t~e~sınlll r-' 
mPnnısinde lıulunmuştur. ı * MfJIJTEl\İR DOMATESÇI- yacını tatmm oldugu ~~·~·'.:,İl" 
fkh•ftt haberleri: S.ırıyeıde maırnvlık yapıın Bekir n- derit ki bu eserden buyuk ,, 

. ılında im isi. 4 kuruştan 50 kilo do- tifade temin edilir. Fakat. bo_...., ·*· BlJl.GA fliSTA,\Jf,A TıC.AF~E- mııt·~ :ılmış, kılosu 15 kuruşa sat- edebiyat talebesine kifi ~ 
TIM/7. - RulS?nrt tanin tıc~rı mli· mıştır. ve onların muhtaç olduğu.-_ _.;. 
n:ı sebetleı ıml:ıı :ıı ltırmak lçın ya • İhtıkiır FUçund:m yakalanan Bekir • türkçe lügati vücude gelJl"ll""'"'" 
kında miiz.akereleıe b:ışlanııcnktır A lıv~ Yc<lıncl Cc;,a mahkemesine cap ed~r. .,. 
Bııııuıı içın bır tıcaret h<'vetımızJn verilmiş. dun de muhakemesi yapıl- Bu İfİn de muvaffa~ı~,, 
Sotv:ıva gıclec12i{ı lıabC'r verilmekte- ınıştır. ,anlması uyeainde mill• .. , .ı 
dıı. !;uçlu inkar etmi~. kararı verilmek ha~miz hakikaten iki miibid' •" 
* Rl '111 A NY A İ!.E Tit~A RET/. üzere duraşması ba~ka bir güne bı· muhalled ana kitap ka ......... 

M 17. - Dün Ruman •adan celme .. ı rnkılnıışlır. lur. 
h<'klcncn tk:ıret ht>vetimmn hareke. * FIAYlflf,f ARKADAŞ - Kü- SOHASA~ 
tıni ıehır ('ltıi!l •iğrenllmıştır. Tıca. ı;-Cikpnztırda Emin adında bir arka- Edirnede sayım haıırhl' of" 
•<'t ıınlaşnıasının tatbıkı icln lüzumlu d:ışlle bırlıkte oturan sabıkalılardan 
hazı formaliteler üzerınde müzakere· Adıl, dun 11rkudaşı olmadığı bir sı· 
ler yapmak üzere Bukreşe gıtmış o- roda elbiselerını çaluıış. kaçmıştır. 

Edirne (Hususi) - Genel 0~ 
sayımı hazırlıkları bitmiş ve ~ 
kcn tcrlblı ler alınmıştır. O giln ~ 
alan bütün memurlar, sayım iJIİ ;J
rini gözden g('Çirerek cetveller:-_ ..... 

lan heyetımız fl'clCC!!k hafta dönecek- Adil bJra7. H•nra yakalanmış. Bi· 
tır. rıııcl Sulh Ceza mahkemesi tnrafın· 

* İ.\'Gİl.TlWE>'F: r:n\'DF.nl. 
/, ECF:I\ ıl/ılf,f,AR llı17.lfU.Aı\'nJ 

- lnırılizler tarnfınılan ılk partı n. 

laı ak "ııııır is l'clllcn ;, mll\•on kilo fı. 

2um VC' 5 milyon kılo lncır hnzırlaıı· 
mıştır Te~lım için Anknraı?akı mali 
müuıkerelerın netı<'elı>nmc"ı beklen. 
mektedır. 

* F:GE~İN TıiTCN REKOT.Tf?. 
Si - Ege mıntakasının bu ccnckı 
tutun rekoltesi 12 - 34 milyon kılo 
tnlımln olunmaktadır. Şimdiden ec • 
nebi ek perler tetkiklere başlamış -
Jarclır. 

rJ:ııı tevkif olunmuştur. 'il k 1 ·~1 dir ~-.,.. 
gı mu ·am n ı n vernıı.,..er · jJ '"' 

Poliste: Anlrnratlaıı Gı•ncl l'lüdür eeı s'I' * .llEÇTIUL OTOMOBiL - Ah- burın V<'rdiği nutuk, şehriml.S ,J .. 
mel adında hrısi, dün akşam üzel"i malarıııılu memurluı· tnmfındaO / 
rıank,ılaı· caıldcsınden g~erken, lılr kayla cliıılı>nilmiştlr. ··••'' . ...................... ·············· 
otomobil larafınılnn çlf:'n<>nmiş, a~ır ------·----
ı;urette yaralanmıştır. Şoför vakayı Ç K MUHABERE 
mutcnkıp l.açmış. otomobilın nunı:ı.- A I _ : 
rası ve şoförün lıüvıyeti tesbit olu- Bay Rauf ııtusa Bali, Ad!!rto~. 
namnnııştır. Adıınadan mektubunuzu beı.I 

Ynrnlı bn:;gın bir halde Sen Jorı lıır. Hemen ynzıııız. ~ 
hastnne~ınc kaldırılmış, şoförün n - ===~ 
ı-annıasımı h:ışlnnmıştır. illll:JlllHUlt•tllHIH•uıu•UlltNUftf"""": * BAŞ/Nıl DOf,AP DÜŞTÜ -
f{nsınıpnşa, Bahriye caddeı;incle otu-* IRAT( iZMİRDE,\' .111\'ASON ıan 18 yaşındaki llatlce evde oturur. 

İSTİYOR - Bazı lrnk firmal:ın pi- ken başına düşen büyük bir camlı 
Yıt"amızdıın ıınason istemişlerdir. Ti- clolahın tesiı·ile ağır surette y:ırala
cart't l\1ııdıırlüğu bu talcblc meşgul nıırıık Beyoğlu hastanesine kaldırıl· 

! Vecizelerin Şerhi 
L-''"""""""'"_,.,,..,,,. ,;, 

olınaktndır. mıştır. 

Vicdanı ungin ol°".,; 
oicda11 •atın almalı 1 

,acını Juymc:Jar. ,W 

"Shme Söıler,,..... 

Vicdan satm almayı diifil"::: 
ler, hcrhıılde kendi vicdani-"~ 
tılık olan kimselerdir. ~ 
vicdanını her şeye ast.Un 1' "' 
vlı:dani kanaaUerini y~ ~t" 
yaşatmakta en büyük bllb ~ 
lığı dl!yan bir insan. ı.er _,r 
vicdanını, kendi vicdanınıJI ._,.-

. ·~ycslnde tutaı· ve herkesın ~ 
nına hürmet eder. :saf~~ 
haıeket, vicdan yoJuUll ·rı •' 
nişnııcsidir. Vicdanı zenll _.; 
lansa, böyle biı· harekete 
zül ellnez. ~ 

c- Hayır, adını istemem, faydası 
rok. 

«- Ay? Peşinden koştuğunuz hıı

:ralın adını bilmiyoı· musunuz? 

cDaha neler söylüyordu. l\nrşı kal
dırıma geçeı·ek clınclen kurtuldum 

c- Bayıl dedi. Ne dersiniz? Bu vaka beni uyan
cBclki onun kullandığı araba baş- dırınadı. Yine sokaklarda herkesi 

kasınındı. YJııe •ordum: 1 ona benzetiyordum. Yine deli gibi 

gunleri, bu evde, l.ııı odada, bu yn- guıılük bir tanışıklık... Ve ne tuhaf ı lle, bır de sizi tanıdım Nusret ·Bey. 
takta, hayattan yorulmuş, bezgin, bır hnl: isimlerimızi bile ogrcnmeden Fakat bambaşka bir hisle tabii... 

kuskun yatıyordam. Ağlıımıyn bile bırıbırimızi kaybetmek ... Fnknt na- Size de lıııyr:ınım, çok hayranım. 
mecalim yoktu. Bilır mısınız? Ağla- sıl oldu bu? Evimi biliyor. Bir daha Hoyr:ın ve ıninnettannı. Siz belkJ 
nıak ta bir ümittır. Yerme yenılerını nıçın gl'lmcdi? Benden so~vdu mu? farkında de,ğllsinl'Z, benim vücudünı
doldurmak için e kı h:slerımlzi bo· Randevu .. una gitmedığım içın bıınn den, benlın ciğerlerimden evvel ru
şaltır. Fakat yerine doldurulacak hır gucendı mı? 1stnnbulda ını değil! bumu kurtardınız.' Ben büyük bir 
ümıt yokııa in an aglıyamıyor, Lo- Nıçln mt>ktup l'Bzmıyor? Ölıtü mü? unıitsizlik içinde çüı üyüp gidiyor
şalamıyor, tıkanıyor. Ben de öyle Ne müthış şey! .. Bır sene geçti n- dunı. \'erem benim vücudlimde değil, 
oltlum. Aı tık hiçbir şeyden, en sev- rnd:ın, ondan hiçbir haber yok. Fn- ruhunıduyrlı. Siz bana çok başka bir 
eliğim çiçeklerden, şıirlerden. yemek- kat bu bır ııene, hani zaman en kuv- kuvvet verdiniz. Sizi gördüğüm za -
!erden ~vk almıyordum İşt.ııhıın du vetıı hıslcri ılerınlş, ne yıılan, bu ıııan, itinde hiila ve biı· türlü yıışa
kesildi. Günden gune suzuluyordum. hır sene ben onu unutmak değil, hor- nıak istemediğim bu dünyanın İ)'l O· 

l\lnkıne gibi çalışmıya b:ı~lamıştıın. gıın daha derinden hatır•ı~•orıım. lnbileceğlnc inanıyorum. Yoksa yal
Hny:ıtta kimsem yoktu. Şurııdn bir Nusret Bey! Öınrilıııcle t;ııııdıf:ım nız kendim için değil, bnşkalım için 
iki komşu ı.,zı, aşağı ki ma<lıım, baş- eı keklcı'İll en mükcnınıcll 0 iıii. nn. de çok lıedlıinrlinı. Şimdi başkula rı -
kn hiç kimse ... Fnkat bu orlado. ynt- bııını giirnıcdinı ben. Lisede erkek nın mcııut olabileccklerlno in:ın " 
nız değilim. Hep onun hıoyRllle be- lıocnlarınıızdan hazılal'lnl pek beğe- 1 um. Fakat kendim? .. o ... h. b< 
raberiın. Onun hediye ettifi clbıscyi nırdım. Fakat bir toleb!! his. ile; hc>m rakınız... nen sizin doktorlu 

Vicdan zenginliği, şüphi.--' 
ki, en biiyük zenginliktir. fflİ'!... 
yer yüıünde huzur için~ 
tan servet bu manevi hı-O" 
ve bu manevi kuvvetten rn;. ,,-, 
olanlar zamanın Karunu _..,. c-- Bilmiyorum. 

c- Çok garip şey bu ... O halde 
ltarite ~ııayım: BeDden biru daha 

c- Otomobil kullanmasını bllmez caddeleri boyladım. Onu bir dnlıa 
nıl? görmek iımiclım kesilirse yıışıyanıı· 

yacağımı hi ediyordum. Baıan bu 

' -tulaJlll""': ı salar, yoksulluktan kut 

lar. 

giymiyorum, çantayı kullanmıyorum. b ıı. d"kl 1 . • .ht" d don tiyade do.,tluf;"llmrza mlnnettıı -e15cn ı · er mın çogu ı ıynr a am - . • 
Eskimesin diye, ben ôlmeden evvel rmı; çünkO cli;;rcrimdekı hastalıga 
kn) bolmıısm dıye ... Bend 'il e\•vel !! . !ardı. Onlaı 111 ruhl:ırma, zl'.!knlurınn sizin doktorıuı;;rıınuzdan ziyade min
kıyıp dağılacaklarını bilsem )<endımi hayrandım ben. Fakat o, o, başka nettarım. 

'·· . .. 



UARiCi J.JAB~RLER 'r 

tarafından yarnhlan 
mevsimin en büyOk ve en güzel 

Fransızca sözlü 

Büyük Aşk 
filmini görmiye k~an halk yer 
bulamayıp geri dönmek mecbu

riyetinde kalmıştır. 
Suareler ~in J6tfen yerlerinizi 
enelden aldınnıs. Telefon: 4186 



Bugünkü 
Mısır 

(l:o tarııfı f nai B'11ıfıede) 

Bunu kitaplarında yazarlar. is
terseniz bu hususta en salahiyetli 
.. hidi de dinleyiniz. Mıaır Ziraat 
Vekili Murat Vahbe Pa1a bakınız 
ne diyor : 

- Evet, Mısır pamuğu diye 
dünyaya nam nalan beyaz altını
ını:ı:ın tohumu, bize bir Türk der
viıinin paha biçilmez yadigarıdır! 

Bu tohum nasıl üredi. bütün 
Mısırı nasıl kapladı~ 

Oervi in uğradığı bahçeye. beş 
eene kadar sonra Yamel isminde 
ltir rransız geldi. Urfalı Mahmut 
Beyle tokalaşt1 : , Bahçenizin met.
laini işittim de, dayanamadım, zi
rarete ko,tum, rahataız ettimse. 
af buyurunuz .. -. dedi. 

Bu. iıgiızar bir Fransızdı . Tıp· 
kı bizim dcrvi~ gibi - fakat bir 
farkla: Sade iı. tıcaret, para pe
finde - dünyayı dolatmıt. feleiın 
temberinden geçmit. tc)'tan . bir 
adamdı. 

Bahçede ge:rerlerken, kozala· 
nndan bembeyaz, ipek gibi pa • 
muklar fııkırmış fidanların önün· 
.le durdular. Yamel sordu: 

- Bu nedir böyle> 
Urfalı Mahmut Bey, ellerini U• 

lufturdu: 
- Pamuğa da benziyor am -

ana, bilmem lı:.i ••• Tohumunu. üç 
lteı sene evvel bir dervio Hintten 
setirmitti. 

Fransı7... mıhlanmı" gıbi olduiu 
yerde kalcf ı. defterini açtı, ızuhat 
topladı: Ne kadar gübre, ne ka· 
dar ıu verilmiştir. ne kadar za -
manda buyümiıştür. çıçck açmış· 
br> ilih .• hcpsmi birt:r birer yaz· 
dı, çizdi. Biraz da Parısteki bah
çeai için tohum rica etti, kalktı, 
sitti, ve soluğu Fransız Konsolos· 
t.anesinde aldı: cNe yapıp yapın, 
Ole beni Hidiv Mehmet Ali Paşa 
ilıt görüştürün .. & diye tutturdu. 
8ir haf ta kadar sonra da mera -
flll"a erdi. Mehmet Ali Paşanın 
kartısına çıktı: cMısırı ihya ede
oek. servete boğacak bir teklifım 
Tar. Tecrübeye de haı:ırım. 20 
itin dolar verırseniz.. bu keşfimi 
emrinize amade kılarım'& dedi. 

Mehmet Ali Pa,a dü~ündü, 
teklifi makul buldu ve tecrübeye 
koyuldu. Alınan netice, bir hari
lı:aydı I 

Bozkırlı dervi~ın tohumu. Mı· 
aır toprağında özlediği eıı comt:rt, 
~reketli kucağı bulmuştu. 

Ve işte. Mı!!ır böyle zengin ol
du! 

7ira elyafının uzunluğu ile meş 
hur olan bu pamuk. höla. dünya
nın en makbul. en pahalı pamu
ludur ve • yukarıda kaydettiğım 
veçhile - Mısır ıhracatının yüzde 
85 ini teşkil eder. 

Amerıkalılar pamuğa ; mah • 
aul bol. fiyat da yüksek ol -
cluiu zırnıc1n (Kral pamuk). 
laöyle olm~dığı .ı:aınanlar da 
( Dilenci pamuk ) derlermiş. 
Hayır, Mısırlı, i lerin en kötu git· 
tiği yıl bile pamuğu ba, tacı, ve
linimet sayar. Zira bilir ki, bugün 
böyle olduysa. yarın yine pa -
muktan yüzu gülecektir. 

P;ımuk. Mısırın ıliğine i,lemiş
tir. Köylüden tehirliye kadar, ce
'bine pamuktan para, gur ağına 
pamu~an lokma girmıyen ) ok • 
tuı 

Kcıhırede toplanan 3 iıncü bey· 
nelmılcl pamuk kongre!lini de yi· 
ne binat kral açmıştı . O gün o 
kadu hararetlı te.ı:ahiırat olmuş· 
tu kı, kral locasındcı doğrulup, 

tliınyanın dört tarafından gel mit 
olan • Mısır pamuiu işli~ en fabri
k.atOrl..,re - «eft:ndilr.r, size bütün 
kalbimle tctekltür ederim.> de -
mel.: mecburiyetinde kalmıştı: 

Ve 22 memleket muıahhasla -
rmıu lı:urmut ôldukları beynelmi
lel pamuk federasyonu reisi Hen· 
clrik de, pamuk fiyatlarının düşii· 
tünden dolayı enditede bulunan 
Mısır afkirı umumiyesini teskin 
•• tatmin için, ideta heıap verir 
sfbı. krala töyle hitap etmi~ti: 

- cMıaır pamuiuna dünya \'a• 
Riyetinin, beynelmilel piyasanın 
ve aanayiımi:zin müsaade edebile
ceii derecede en yüksek fiyatı Ö· 

demek, emin olunuz iti, yegane 
emelimizdir. inanınız ki, pamu • 
iun fiyatını diişürenler bizler de-

Nüfus sayımı 
yaklatırken J 

:RfJ'MOr 
::-------
Sayım 

(Baıtarafı ! 11ci ıahifemf:dı) 16 BiTincit•ıri1t Ç.aııam~ 
Sayua 
llı•taka 

No, 1940 Hyımından müjdeli ha- 8.00 Program, 8.03 lılüzlk, 8.16 
herler, mes'ut neticeler bekliyo _ Haberler, 8.80 Müzik (Pi.), 8.50 • ı----t--~ 
ruz. 9.00 Ev kadını. Blaa 

günü sorulacak sualler 
BAŞVEKALET 

iSTATiSTİK UMUM M0o0RL0G0 
1 '4 o 

UMUMi N0FUS SAYIMI 

1 

Zira. Cümhuri)·etin kurulu ile 12•30 Program, Fasıl heyeti, 12·60 ._N_•_·_••____ Her 1ahlfeye yalnız bir kifi yazılacaktır • 
beraber bütün rakam ve arafikle- Haberler, lS.85 Fasıl hcyet.l, 13.20. !Riı==r=======~=========;=:=;::=====a::=;:==:;===::; 
rimiz. mairur bir edi ile haıtları l4.00 Orkestra. ır Bu aGtuaa] 
nı yukarı kaldırmıılardır. Belleri 1 18.00 Program, 18.03 Konuşma, ~ ô Sualler Cevaplar hlç bir t•Y 
bükük ve yere, çukura bakan çiz- 18·3° Konuşma ( Dıo politika 1 • 18..15 Z 1nılmı· 

1 h ·ı k b k Çocuk saatı, 19.U) Çocuklar ıçın mü- -~------~------= ... -....;------...:.1~.J.Y.:•::::ca:,:k:..-ı gi er ve mün anı er artı aş a 
diyarlara göçetmiştir. zik, 19,SO Halxırler, 19.ıt5 lııccsaz • Vilayet ve kaza adı ' 

Yurdun muhtelif kısımlarında heyeti, 20,15 Raıl}·o gr7.ete. ı, 20.4~ 1 1-.- __ N_a_h...:iı:..y_e_a_d_ı __ __;,~---- --------ıı-----ı 
hastalığı bol mücadele mıntakala- Müzık, 21 . 10 Konuşma, 21,26 Semaı 1' -·------11-----1 
rında yaptığım nüfus hareketleri ve şarkılar, 21.45 Kiyııscticümhur ,_•_1_K_ö""'·y~(.;...M_u_h_t_a_rl_ı_k..;..)_a_d_ı;._ ____ 

1 
________ _._ ____ 

1 
etüdlerı bile, yüreklere ferahlık bandosu, 22.30 Hnberleı , Bot'Sa, • Acıt ve soyadı • 
verecek neticeler arzc:dıyor. 22.45 Cazbnnd (Pi.;, • -1-·ı-E-rk_e_k_m_i?-=-k-a_d_ı_n_m_ı_? ___ ~l--------

Kuvvetle umuyorum ki, sayı· ı • 1 Kaç yaşındadır? 
mızı on sckız milyona çok yakın ASKERLiK 2 
veya onun fc;vkinde bulacağız. • Bir yaşından küçük i.e kaç 
Çocuk artımı. beş çocuk!" ailcle- __ 1 _a;.:y!_.l.:.;,ı_k...;,t_ır_? _________ -I 
re nakdi mükafat vadeden mn - ı Fatth Aı;kerUk ŞubeRindcn : Bekir mı 

1 
evli mi, dul mu, ---- - --

s um bütçeleri yine ,a .. ırtacak ma- Sınıf 6. hesap meınuı u llfelımcdin 3 ? 
.. boşanmış mı 

hiyette olacaktır. • (323-171 hemen tubcyc mürucaati. ll--·l--=-----"-~--------·1--------1-----. 
Meslek tHnif ve taksimlerinde 4 Yeni harflerle okumak bili. 

içtimai bünyemizin inkışafını gÖ•· Şehir Tiyatrosu ___ ror mu ı 
terir U'-'"Un rakamlarla muhak- Yeni harflerle yaı-ak bill-

kak 1ıca:,7ıaıacağız mı B•Takfe~am~~:nadt~2r0a.smo da S yor mu ? -Kısaca. bir cemiyet doktoru an· .. Q.. n--·•-=Nı-e;..r;..ed_o_d_o_t_m_u_f_t_ur-?-(E-c-.-.-b-l _ın_e_ıa_· ı --
cak bu rakamlarla, sıhhati ve iıı- 6 leketlcrde dotanlar lçln meale· 
tikbalilr. alakalı olduiu vücudün -•• .,.,,, OTELLO ket, Türkl)'ede cloia•lar lçlR kna 
nabzını. kalbini, hareket ve inki· n vllaret lamı raı:ıJacaktır.ı 
taf kabiliyetini ölçebilecek, aksak 
ve topal bulacağı kısımlan ıslah 
ve tamire çalışacaktır. 

••• 
Şebi" Tiyatroıu komedi 

kıımıada 

7 GörüaiU dcut 1akalhtl nr mı•u 

-
"'"'~ 

Şu kısa ealırlardan ıonra nii
fus .ayımı içın devlet büyükleri
nin. istatistik Umum Mudtirlüğü
nün, bütün memleket cntellektü· 
el grupunun ne için he)ecan ve 
ihtiraıla aylMdanberı çupındığını 
daha iyi anlıyoru:ı', dl"ğil mi? 

Bu akpm saat 20,30 

YALI UŞAGI 
• • • 

n•o41r? ·ı-
AH dili aedlr? (A.•a dlllndea 

1

9

8 ·~ma:.::.:.;k~ .. ;;....t~•-'_'e ___ v_e __ •_• __ •ç_l_ad_• __ k_o_•u_·_t.~~~-------1-- _ ... tulan dllcllr. 
Aaa dlllnd•• batka lt••ıl dlll 
lconufmHtDl bUlr? 

--ı.----------------- ~----------·-------11--------11 
RAŞİD RIZA TiYATROSU 

Halide Pl,kin beraber 
Bu ııktam, Beyaııtt.a, Murinara 

sıneınasmda cK anııcılccıı ı~ık> Vodvil 
3 perc.le. ..... 

'I JO 
1 
__ H_a_n~ı_ı_d_l_•_d_e_nd_ı_r_? ___________ 

1 
___________ 

1 
_________ 

11 

11 Haagl devlet tebaaaıdır? 
1---....;:..--------------- ---------------·1----·~ Muayyen blr mesletı, vaılfeal 

12 veya dn'ab var mıdır, varı• 
nedlr, Y•kn ae \le ııeç\nlr? - ~::=.:;.:..:..~...;_-.;..;.....;,.;;.-=.,;...:...;;;,;.;,.:._ ___ , _____ ----t----

13 
Çalıştıtı ınlleaseaenin mahiyeti 
nedir? (Mahiyetten makHt nıUu· 
s~seiııla yaphi'ı lttlr.) 

Hiçbir Hacı, dilnyanarı meıhur ıekerciai ll~C 
BEKiR kadar uzun ömilrlU olmamıfbl'• 
ÖUimil üzerinden bu kadar uLua .. a.ıer 
geçtiii halde, ölmiyen ıöhretile aramıad• 
yapyor. 

ALİ\ MUHiDDİN 

HACI BEKİR 
Bahçekapı - Beyoğlu - Karaköy - kadıkög 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 
. i .................. ~ 

lzKadıköy Vakıflar MUdUrlü~ü 
A11hk~ 

Semt._i __ ıı_ı(_,,_,a_ll_e_ııı ___ s_o_ka_v;..·ı ___ r.;_·_o_. __ o_in_s_ı _____ L_~_~r. 

Kııdıkoy 

Ka<lıkoy 

Üsküdııı 
.. 
• 
> 

Caferaı;a Tevfik Bey 
Caförağa Tevfik Bey 
İcadiye Hacı Cıı.kkal 

Altuniıade Ko~uyolu 

Altuııııacte Koşuyolu 

Altuniud' Ko~uyolu 

8 
811 
77 
46 
4' 
68 
60 
62 

Ev 
Jo:v 
Ev 
E• 
Ev 
Kuruşluk 

arazi 

ıt 00 
6 Of 
8 00 
2 ot 

~ 
60 ot 

. ----\'ukaııdıı cınsı ve ml!vkılE-r' yaıılı yerler 8116/941 sene!lı .:ııe 

kadaı mudıletl~ kiraya verilmek üzere müzayedeye çıkal"ılmıst•r. J _,,. 
lerı 21/lotlHO günıı ~aat l t dedir. lı>teklilerin mudüıiıık al,11rAt 
miııP nıuracıuıtll\M . f9l'>fı~ 

lstanbul Ziraat Mektebi Satınal111• 
Komisyonundan: 

Miktrt,-ı 

Cıırsi Kilo 
------~----' F.kıııek 40000 

Fıııııt; 

Kıı.rıtf 

ıo 7lt 

m ttır-ıfooı 

{., l\r. Tc1;1ı ııı ,. ı:~ 
-- ır 322 60 MektcpU! tesl .r.. ulı" ı.ı 

kilocln 75 san t im ıı• 
veriliı . 

Onlar dıı . hepınıız gibı bu da
ğınık hl\kıkrıt bıışaklarının demet· 
lenmi' ~ekillerını daha çabuk gör
mek ve bu mutlu va1:ifevi kusur· 
tıuz yapmak endıı;e~ıle çırpınıyot· 
lar. Onlar da bıziın kadar harma
nın vcrımli olacağını u~u~orlar. , 

Beyoğlu Halk ıinema11 
Bugün 3 rllna b\rdea 
Bugün 8 fılm birden 

Molol'in 6500 tö 23S 88 l\Jektepte t .. ııliııı 
Mcslcii bir ıaaayl, •lraal veya ~ 
ticaret me.ıcil l•e Patrora (ıaal Bcııı.in GfiOO 8J ----·-

Gec;tiğimız ve geçecegımız yol
ları aydınlatan rakamların mutlak 
mıinasıle gü,.·enilir bir doğrulukta 
olabilmesi. sayımın yegane gaye
si ve muvaffakıyet temelıdır. 

Vatandaşlardan, 20 llkteşrin 
günii katıksız. doğru cevaplar isti
)'oruz. Bu ; vatan adına verilecek 
hükümlerin sclnmetı namına la· 
zımdır. 

1940 sayımıle buyiıyen . geli -
şen. ~iirbii:deşr.ıı . \le ebedıycn 
mutlak bir isliklal ıçindc yaşamı
ya azımli bir mıllet olduğumuzu 
şu karışık dünyaya bır kere daha 
haykırmıya vesile bulacağız. 

20 ılkteşrın günü her birimızın 
omuzlarına du~en vazıfc külfet -
sıl. fakat mukaddes ve ehemmi· 
yctlid·r Aman, işe ıhmal karıştır- , 

nııyalım . 

Or Rükneddin fethi j 
Erdekte leytin !!ineği 

mücadele"i 

ı - Tarzanın inUkemı: Turkçe. 
2 - Gangsterler ka~ı ka~ıya. 
3 - Kahnıman Su\•ari. 

GÜZEL BÜYÜK 
ANNELER 

Genç ve taze gö
rünmek için bu 
kolay tedbiri 

tecrübe ediniz 

ıahibll rnl, ltÇl ml, usta !kalfa] Cınsi, mlktnn ve teslım yori yukıında yaz.ılı f ,.tnnbul Ziı'aal ~ 
14 mı, naüdUr naü, mühendla m\, binin nıııyıs 941 sonuna kadar ihtıyact olan ekmek, motoıin ve bel 1" 

memur mudur? (Bunlardan hanılıl 18/10/ .-140 cuma gu··nü saat 1-t de Be'-·ol•lu İstıklfıl caddesi 349 nııfllll• iae onun edı cevap olarak ya:rı· •• " 
l.cak tır,) do Liscltır l\J uhasebecıliglndr topln ıııteıık kom ıs) onda açık eksiltnı~1 

.:. 

L _ı : nt• .. 
= -- 1 pılıı cnktu l!otcklılcriıı bcllı sa aıtcn evvel nıuh::ısehc vezııcsltw \ _,.1' 

Yulcardolıi cetcJ•lde •a;yım günr- m•murların •oracalr/arc caklaı ı ılk tf'mınnı makbuzu ''c !l4tı mali yılı Ticaret Ocla"ı veı:ık ~r« 
O b' l 1 d 1 lılrlıklc el !itme saatinde kornısyonn nıüracnnt etmeleri, ev :ıf ,e 991p 

•uc.ller flardır. gün ır yan 'f tfa m•y Oft &1erm~'1: •' nıımclcrı ht- J!U rı adı gpç(!n muln<:chcdliktc ~ııı Uı) öğı cnıııl'kl'i ' ~ 
icin bu •ııalleri dikkatle ohuyunuı: cıe ceoaplaı ını fimcliJen j ] 

hazorlay••••· , ı lstanb:l Belediyesi ltanlan 

1 Halk evlerinde 1 '8 o R s A-ı 1 Eskı lıtikuıııloıe gorc mıınş nlnıaklu bulunnıı Belediye ve J{IJ~ 
• • ı ld nı {· tcknııt ve liksiızlerınin tıııziıım ili ikinciteşrin 940 üç :ıyiıldtl; 

1 ait « 2;; uıınlarını alma k üzere aylık cuıdanlın·ile Zirıınt Bnııka.oııPll) Eminönü Halkeviadenı 
Bu nkşnm saat (21) de Cataloğ • 

lundııki salonumuz.da Halkcvi Rcıı;l 
Yavuz Abadan tarafından bir kon· 
fernns veı ılecek ve Temsil Şubcmı:t 
(Ateş) pıyesinl temsıl edecektir. 
Gelmek isti} enlerin dnvctiyclerınl 
büromuzdan almaları rica olunur. 

Hallıevlerlnde deraler 
Beyoğlıı l/ıılkevindım: Evıınızın 

hnlk dershaneleri ve kurslar eube
slıulc bu sene verılecck denılct aıa· 
ğıd11 gösterilnıittlr. Kayıtlar baela
ınışl1r. Anıu edcnl~rin acele Ev1nıl
H müracaat eylenıelrinl rica ederiz 

lS-10-940 da muamele a-Ciren 

parala" 

Londra 
Nevyorlc 
c ...... 
Atlaa 
iofya 
Madrlt 
Budapef. 
BUkret 
B•lrrad 
Yokoha, 
Stok hol 

1 Sterl\n 
ıeo Dolar 
too ı..,. Pr. 
100 Drabnıf 
100 Leva 
ıoo Peçota 
100 Peıaırl 
ICJO Ley 
JOO Ol_, 
100 Yoa 
100 ı ••• ,ıu 

S,'l4 
151,20 
1<.l,6117S 

0,997S 
1,62 •s 

13,9D 
!6,5325 
0,l.2S 
S,171 

!J,1!t7S 
SJ 00 

ESHAM VE TAHViLAT 

TUrk Tlcatet bankaaı aama 0,80 

rı:ıcııııllurı (9928 

Hayvan Saghk Memurları ve Naltant Mektellİ 
MüdUrl üğlinden : 

Mıkfl.ıı Tahıı ırı T •fon 111' teıı ·11atı 
Mııl 1ı cııuıı /(i ln bcdelt I. . lfr. L~ ~.::..::=-=.:..:.,._ ______________________ _ 

El:ınck (1 . ıııcil ır,oo0-18000 11,26 nıırlt 2025 161 S8 ~ 
k d ·ı · ı k - e ntu111:,:. Meklehın 941 m:ıyıs sonuna a nr ı ıtıracı o .ın c ıııeg I"". 

giınunde H!ı· iC'\ çıkmamış olıııu.,ınn hiııaen ekr.iltnıc 5/ 11/940 sah 11"' 
ımat 14 dl' ııçık eksiltmesi yıı1Hlmak iizcre uz.atılını~tın-. Şartnaıne -"" 

• t ·..n1 h·ı · " . ·ı i ınullP~~ gün Sellıııiyedc• mektep rnııhtışelıc ını c goı 1.1 e ı ıı-•.• em~ı er n -v-
gun ve sııııttc teminat nıııkbıızlnril• Cağalrıfluııdıı lstaııhul Yfik!lek 

teplcı blnasıııdıı t-0planncak k~nıisyona gcl'._11clcrl.~ 

Erdek ( H u~u!lı ı - Zeyt111lerınmc 

f;tın derece ~arar veren zeytin 11ineği 
mücadeleııinın on devr~ei bugilrı ııo· 

na ermiştir. Yetmiş ~tin devam et
mış olan mucadele sıınundfi zeylinlıı- ı 
rinııı. bu müthiş haşeı enin ıuır:ırın · Mlflfj 

Türkçe (A,B) Öi(ratmen Turhan 
Tansel. 1ngUıı.ce (A,B) ?Ur. Vcrnun, 
Baynn Lutfiye Gürlıik, Fı aıısızca 
{A,B), l'tHl~yö Gerud, Cbiapp, I·'ran· 
ııızca tercüme UI!. Muhıırrir hı.et 
Melih Devıim, Almanca (A,8> Yu· 
suf Akman, Köhler, Mµhasebc Avni 
Belgili, Blçl.:ı ve dikte Fahriye Ak· 
tel, Şapka ve çıçek Bayan Hikınet. 

latanbul Defterdarlığından: 
SıvH • Erııuruıa ti 10,27 

.. • v 10.27 
AnadoluD•mlryolulvell PttlnJ8.-dan kurtulrnu~tur. I 

ğiliz. Bız. biliıkıs. yt>gane iptıdai 
maddt>miz olan pamuğu iyi yetiı
tirebilınenız için her fedakarlığa 
hazırız. Fakat ne çue ki, biz de 
dünyanın, üzerinde hiçbir tesir 
yapamıyacağımır.. arz ve talep 
kaidelerine bağlı bulunuyoru;.ı;.ıı 

Kralın huzurunda söylenen bu 
sözlerden de pekili anlaşılıyor 
ki, Mısır pamuğu, ~imdi cıddi bir 
buhran geçirmt>ktedir. 

Ve bu, ba ka hiçbir şeyle kwaı 
edilemiyecek derecede büyük ve 
mi:him bir buhrandır. 

Bır memleket ki : tek ser\let 
membaı pamuktur, onun tehlike
de olduiunu görürse ne yapar, 
nasıl döviınmez} 

İyı amma, bu tehlıke nereden 
geliyor; Nil auyu mu tükendi, top. 
rak mı bereketini k;t.ybetti, köylü 
mü çalışmıyor, pamuia ihtiyaç 
mı kalmadı, ne oldu ki) 

itte, yarın da onu izah ederek, 
Mısır yazılarına nihayet verece • 
ğim. 

KANDEMiR 

Umum tiyatro 32,7~ 
Merkeı Bank ... pefl• 191,-
TUrk BHcu 1 peflD 11,90 
19J8 ~'• S ffaalae tahırlU SO,SO 
Erıaat 19,S6 

ltçl arıyenlar ~orsa harici alt1n fiy=;tta~ 
Ura .C:r. + MEMUR - Devlet Meteorolo· I 

ji işlel"ine. Orta ve lise moıuııları. 1 Re,adl1• 
Beyax renkte (Yal:'sız) Tokalon Potoğrnf, vesika suretleri. bti.:la ile Kah• BettbtrlUı 

kı eminin ihzıtrı için 20 seneden beri Aııkaı a posta kltLU8u 401 e nıiira· 

--J2 90 

98 .. 
'J 7S kullanılmakta olan meşhur Ioımi.ilde caat. Müsabaka şekilleri taliplero K.ulçe altın 2ra•ı 

mevcut gizli diğer cevlıerleı· meya· yuı ile bil<lirile~k. 
nında tükim ve tasfiye edılmie süt + ZABIT KATJPLIGJ l'E KA· 
knyınn~ı ve zeytinyağı da vaıdır. r ·iJ> l'b'KILLi(;J - Anknrada, 2 on 
Bu krem cildin izi ııeı hın besler ve llralık l on bet liralık, Kızılca ha· 

gençleştiıir. Tenın gayri saf madde- ~:i~d:oı~~~ıdo: ~~~a~~ ~~r~~ık~İl~~~:: 
ler1ni ve buruşukluklaı ını izale eder. rada 4 tane 20 liralık kltJp vekılli
Cıldlnlzi taze. neımın ve genç gös- ğl. Müsabaka 18/10/940 da. Şart: 
tel'lr. Ayni zamanda nefis bir koku 'Memurin kanunu madde 4 . 17/10140 
ile titir eder. Siyah benlerın zuhu- 11 kad:ıl' Ankara Cünıhuıiyet l.\füd· 

Munyyen fasılalarla tıiı1 u~ sn• 
ynııı yapmak &l'tık medeııı t.:ıuıı
larda bir ıhtıra~ ve kaide halini 
almıştır. 

runa miinl olur. delumunıiliğme müracaat. Saynn ve sayılanlaı ın bu işdc 
Mütehasınslann beyanatııııı göre + ASİSTAN - Ankara Coğıaf· ıon yüksek ihtimam ve gııyıeti 

Biz de ı.içüııcu nufus sa~·ımımı· 
zı önümüz<leki İLKTEŞldN İN 
20 net PAZAR gıinO yapı:ıcağıı. 

cilddc · ı:corülen bu şayanı hayret tc· ı ya .Fakültesine. Şal't: Cuğrafya şu· gö termcleri biı medeıılvet ve 
beddül ve tekemmül sıl'f Tokalonı besı bir esaıı disiplin lıntllıanını mu· yurd ödevidir. 
kremınin muntazaman istlmıı.Jine v.affakl~·etle veya ayarını yabancı BAŞVIJKALET 

ı d b - d unlversıtede vermiş bulunıııak. Ec-
mcdyundul'. Hemen 11 z e uguıı en nebi dili bilmek. İmtihan 26'10/fl40 i statistik Uuıımı Alild ı'irluiiü 
kullanmıya bnşlayıııız ve her ııabah da. l\türal·aat 20/10/940 a kadar l>c· =;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
daha genç g3rününiiz. kanlığa. • 

Yıldızda kain Polis ınehcbi eüınle kapıııındıın eski Mülkiye 
bı biııusınm yıınmdaki solmga kodat inıtldnt cdl!'ıı duval'ın üst k 
eartnamcsine ve mektep ınuclUriyctiııin talebine uygun olıırak hedrll1 

rnfilc çıkacak enkazı alıcıya uit olmnk üz.ere muhanunen yiiz il~ 
delle açık uı1tırmııyn konulınu~tuı . 

l\1umyede 31/10/940 ı•erşcmb<' günli saat 14 de Milli Emlak )1 

lilğlınde toplanacak koml~yonıia yapıla.caktıı. Tellplerin nıuhıımtnell 
lin yüz.de yedi buçuk tcmlnnt ınııkbuz.ılc muay)'<'n gün ve sa~:;ı,) 
yona nıüracaatlaı ı. 

Satılık Tay 
Rahnsı saf kıın İtıgiliı, anası hallıı 

A r:ı fi, t.5 yaşında bir erkek tl\y sa-ı 
tılıklır. Gör m<:k ve ~(iıiişınek isti· 
yenleı· ÜsküdnııJn Atpaznrındn ar
pacı :&ay Salim mağazasında Bay 
R nlil Ku)·aea müı·ııl·aat edebllh1er. 

41HUlltUUtM'1UJ11111UtUIU1lllllllt111111tltltlltUll1ttlUfflU 

Taaviri Efkar 

Nfüıhua (5) Kuru~tur. 

1 Ab Ş 't' 1 Twl&ly• He.it one eraı ı lçtıı ~ 

MiknııUslcıınıcClen mliteessır o1 

KA TIYEN ŞAŞMA., 

ABAROÇÇİ, Sultanharll•"" 
s.n,ıik ........... . 
Altı aylık ....... .. 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 > 14150 > l'ANCİRİS n SAVAfDİS, 

Üç aylık .......... .. 
Biı aylık .......... .. 

400 > 800 > 
160 > yoktur. 

Kara köy, 

Alberto ASSANTE, lstiklil 
KARI-.:VYAN, Sirkeci 

- Bllyllı Caaua Romaaı - volaı:ağı kaiıcıa.tfni hiikfünet',' .ııahajiliııe 21crle§tir
mek. 

llulbııki Fülu er, Lclıiatana karşı bir harbe gir
diği takdircle btı ig için azam{ lıir ay mfılıltıt tayin 
etmiıtir. Yuni hfr ay ::arfmda /.,e1ıistanm işi biti· 
'ılıcektir. su s·u N 

YERiN KULAÔl .. VAR 
Clll Mlll 

Mcgin.ot hııttmın ıfmal tarafa açık oldu6mıdan 
Flander'flı hnıı Frcınm 11e lıem lngUiz ordularuıııı 
'llıülıim kısmı imha edilebilirse, lrlr tartı/ tan Fnın· 
ıa flHı'İne f!apacağımız tacı mezun mu'IJaf fakı11ct ih· 
timallorl kuıwetleneceğS g'bi diğer taraftan da 
Jlanş aalıULeri11e sokııl•rak Britan11cı adasuıa tmm· 
mak imkanları kolayl1J6acaktı1". 

lmdi, J'ranllt% ordusıl!ıu kabıığu.ndau çıkıırcırak, 
Flnder ovolamtıı getirebil~ıek için, BelçikcıJlo ta
orrtıı etnııden efkdn o tiirlı"l htıı.."1.rlcunak l4zımdı,. 

ki: Hıilrtm"t undi nilf~ 'tle prutıji11ı mulı.a/a.:.tı 

td•b•lm.M '''" lıw Hhri ı•f ı li Wr4fıı ııtıttt. Şu MV.-

Tefrika No. 54 

l4haıamııdarı da ıınlaoılı11or ki, Rtlloh bir kere daha 
demo!..-raıilcrın zaafından, hı7kılmetin mevkiindo tu• 
tunmak ıstemeaı sevkitabiiıinden iltifade etmek fı· 
ttror. Bıınun tçin: 

ıı) Belçika taraftarltğı "' lehclarlığını Fraıua• 
da 21avmak • 

b) Frans~ orduaımuıt dünyanın en kuvvetli 
ordusu olduğu 1ı.akk1nda F1'anaız milletine tell..'"incıt

ta bulımuİcımk milletiw. u11anıklık ve baairetlnf bağ. 
la11ıak. 

c) Bclçıkcı wdttıtunc 11ardıma (lidUdi4i takdir· 
.ı. Frauu ordııııuuıa wı:wdmule, .Abıuudarm mu.h-

d) Gamlen'in muvaffak olabilıncsf i,r-iıı acele 
bfr askeri %aferm tımı ini icap ettiğini kerıdisi11e ismcı 
cttfrebilmek. 

Diğer taraftaıı: 
e) Almmı orduauntın :ayı/ olduğunu ifaa et

mek. 

/) Alman askerlariniıı ıı11akkabılamım kdğı6 
olduğunıı ve Alman piyaduinfJı yürlinuk isumedi
lini orta11a t1a11mak. 

g) Alman aslıerlerinin Tejimdcn 111em111m ol· 
tııadıklartnı F'l'amtızlartı inandırmak. 

Gibi telkinlerde bulunrıcaksıııız. 

Hususi olttrak ııınu da bildireliıı~ ki: Rugiin 
Fransa zayıftı;o. Magiııot'd<ı seferber edilen asker
lerin altında yaf{tcak ot mfndCI' bUe uoktıır. Gl'ııılen 
Fran8tZ ordusunun aııcak bir senede Almanlara, 
mııkavemet edebilecek bfr ha.le girebileceği kana«
tindedir. Almanlar Lıhistamı taarrıız tıttiklcrl tak
dirde bu arada rıpranaeaklarını tı!I bu bfr Bl'tı!I zar· 
f11ıda, 1ıııııtrlannıt1 Fransanm 181 t1ı11ranm1f Alman· 
lt•lf• ccıhk t1l4hwd11'1ileceltni ı:am etnukttdw, 

Gan lcn'bı lıcaaplan hakıkattı t~vavuf etmemekte
dir. Şuıııı da hemen söylem.eli ki: Siı ( ft/. ıs) ve 
arkadaşlannuı, Bi:ıJ verilen 'IX!Zifclcri Mutkili! 71rıp
mak irin bol bcıl raktini: 'llQrdır. Almanya önümüs
dekt ay ıuırfında Lelıista>1.uı ifiııi bıtirse bile, vinı 
F'l'a11sava bu kış içinde taarruz etmiycctk ve Gam
len'i 1tr.ızırlıklar111ı bitirmekte serbest bırakacaktır. 

Almanya bu hazırlık dc1N·,..amrlen korkmamaktadır, 
Zira Rciclı lıükCıı11eti bUiyor ki: Gamltıı hfr sene 
ıariuııla. lıa::ırlanacağını bildirmiı olmukla bırabtt" 

iki aeııe ıaı·frnda bile Atııuınyoııııı kCJl'~ısmdıı. dııı·a· 
cak ı·aziyete giremfyecektir. 

M 11Mf f akiyet bt'kUyorıu:. 

Hİ.ltMLER> 
Bu emirden de siyasi vaziyetin gitgide vaha

met kcsbcttiğini anlıyorduk. Artık paçaları sıva

nıalı. Bir dtikikn bile vakit kaybetmemeliydik. 
Heıuen o gün (11(, 22) ile Belçlkaya hareket 

etti1'. ( Dev•mı 11t1r) 

Blrlncite,rln 

1SS9 H. 
Raaasa 

H 

GUn: '.J 
16 

Ghef ~Yar•n.IU) 

Ot•• 
bdaıl 

Akfa• 
Yatan 
lmıak (Yarulki) 

ı1 Sahibi: Z. T. BBÜZerfj 
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