
M0ST AKIL YEVMi GAZEl'E. 

Bugün bütiin yurtta 
nüfus sayımı yapılıyor 

............ 
Şehrimizde bu iş için 12,000 memur seferber edildi, 

biteceği tahmin ediliyor sayımın öğleye kadar 
• 
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Sahife: 3 

Pazar 20 Birjncitesrin · ı 940 , 

Nüfuı sa!_ ımwı tam bir nm· 

va/Jakıgel 'e b .:ı armıga gardım 

etmek, her Türkün vtnif esidir. 
• • 

( Ş.r .. l 2 • ci Hbifeaılııde ) 

• -.( • o • /n6ilia ıtoncınmo•ınlft lıohromaı• ••'"uenncten Ex•tcr 

!Balkanlarda 

vaziyet 
'~u ·ı~ l r-ı arp vazıye ı ı-

- 1 

Hava ve -------
denizde 

vaziyeti 
lltnanyanın, A lmcnlar tara· 
fından i,gali meselesının 
' Üzerinde yapacagı teairi 
ıazeteleri ve o meyanda is

li! I Ueleleri e ht!mmiyetle tel-
~lcrnektedirler. 1 

'tıçre gazeteleri, Rusyanın b u 
Vaziyet kar~ısında, kendtsi • 

~e alan eylediği veçhile, bita 
•lrnayı tercih eyliyecegi mÜ· 
••lldadırlar. Rumanyanın la· 
ile Alman nüfuz dairesi altı

Yugoslavya Yu
nanistana karşı 
şiddetli lisan 
kullanıyor 

Roma. 19 (A.A . ) - Yunanistan 
ve Yugoslnvyndakı \'n:ııyetln inklşufı 
ltalyada dcrln bır dikkatle takıp C· 

dllnıektcdır 

Bükreşte 
Hitler 
Kahrol 
Afişleri 

Birmanya Almanlar ilk iş olarak 
Rumen petrolleri11e t1cızı-

yolunu tahrip etti:er ged ettiler. Alman v e 
Bulgar parasile Ruman-

Çin)İ)er ya, Rusçukta:ı Bulgaris-

ı 
tana bağlanıyor 

Ankara, 19 (A.A.) - Reisi· ngilizlerden '""•·-· ------,.--·--
cümhur Jsmet fnönü, Scrgievin· !Hi krcş, l!} (A.A.) - Bükrcş Tıb 

Yozgat Jise•i talebe
lerial takdir etti 

de n1:ılmı11 olan Yozgnt lJsc!i ve KırnyR !aboıntuıırıııın dnvnr:ına n-1 
tıılebelerlnın cseılerlndeıı nıfirek- memnun şn,gıdnl. ıbar;lcrı lhtı\'il ed n l:fığıt- ı 
kep resını ııergl sinı bugün zi~·R· lar :vapıştıı ılrnıştıl': cKııhl'olsun 
ret ctmişlcrdlr. Tok)'O, 19 (A.A.} - D.N.B. : Hit1cı, Ynşnsın lngUtcrc. Butuıı ıyl 1 

Neşredilen bir tebliğde deıııliyor numenlcr İngıllcı cnın zaferınl te-
lıfillt Şef sergide teşhir edil· ki: fngıfülel'ln tekrar nçmııı olduk· menni etmektedirler.> 

mekte olnn eserleri alilka ile tet- lnrı Blrmnnya yolu Jnpon tnyynrc· ı ( Devamı aayfa 8, sUtun 4 d.,) 
kik ederek talebchıri ınlz.in başa· loı·i tarafından bombardımnn edil • 
rılaı ından dolayı lise resım ok· 

nııştfr Dllşnııın hiçhil' noktada mu
rctmentne takdir ve mcmnuni· ~~Çtnİf bulunmasına Rusyanın 

~~r nazarla görmiyeceiinde 
11'naenin ,üphesi yoktur. Ruı· 
İdare tekli ve hiikünıet ismi 

'luraa olsun, Balkanlardaki il· 
'-ıilletlere karıı Rua milletinin 

kavemct göstermemle ve pek nz nak-
stıılnpa fPn•~t"' 1• "-' ı yctlcrınl be'-·an etmi .. lerdll'. ... ""' .. s • c ı uıı:o!'\ avs anın J " ( Deı·o.mı Bahifı; :r, sut un ı de) 

uımanu u~ma iktıdarsızlığı> başlıgı ~==~=~~===================== nltınrln Bulg11rıstandan ahJı(p bir 1 -:: 

evi alikaşı vardır. Bund an 
>'ı Ruslar bir ke re hissen Bal. 
İtlerine karıı hic;bir suretle 
>ıt kalamazlar. Diğer taraf -
~uıların eskidenberi ıiyase· 
~e Balkanlar üzerinde bir ta . 
.ttneller beslediği malümdur. 
İlti sebepten dolayı, Ruman • 

• çok kuvvetli bir Avrupa 
ti tarafından istili edilmit 

sı, Rusların Balka nla rla 
.'•bıtaaını kesmiye mu11dil O· 

"• naıtaran, Rusya bugün, 
trı ne kadar lakayıl aörünür. 
Orünıün, yeııi ,,.aı.iyet kar41· 

bitaraf kalacağına dair ne 
teminat verirse versin, ber· 
İçin için bu istiladan kat ' i
mnun olmadığma lııat 'iyet
edilebilir. 

telgrafı rıcşrctmcktedır. Bu tclı;ra f 
çok ıııinalıdır 

Stunıpıı gıızetcsıne gôre, l ııgllte . 
renın sl~ııst. diplomntlk ve askert 
mağlübiyetl ve Bllyilk Rrıt~rıyn mağ. 

( Devam ı sayfa 3, ılltu" 8 da) 

Tas ajansı -
iki haberi -

tekz p ediyor 
Rua ve Alman kataları 
Rumanyada çarpı ı· 
mamıılar ~• M0takova .. 
tla dörtler pakta 
için müzakere mey ... 
zuubaha değilmiı 

1 

•.ınla beraber Rusya, gittik· 
makta ve ıirift tekil al -

olan vukU&t kartısında tim. 
&eyirci kalmayı her cihetten 
İ menfaatine daha çok mu· 

RÖrmektedir. İsviçre ıaze-
İn mütaleahna naz.aran. 
için takip edilectk en iyi 
de budur, Bir kere Rusya, 

Moııkova, 19 (A.A.) - Tas ajansı • 

4vrupa harbinden bili.fifa· 
rbi Umumiden sonra Ver· 
muahedeıile kendisinden 

lf olan araziyi hemen tama· 
tirdat eylemitlir. Bu istir· 
yfiyeti de. Finlandiya harbi 
edilirse, hiç kan dökme -

İç ;ahmet çekmeden temin 
• tir. Rusya eski yerlerini bu 

tekrar elde elmiye muvaf· 

blldiri:;or: News Chroıııcle, Daily 
Heral, Datly Mail ve Dnlly Expr~ 
lngillz gaıctelen, $0\")·et kıuıatının 
Rumnnyaya gırdltıne ve Kııradenlz. 
de yine bir Sovyet torpltoaanun bir 
Rumen vapurunu batırmış olduğuna 
daır. Rcuter ajamıınnı bir haberini 
ncşredıyorlar. 

İstanbul gar.cteleri de 16 tarihli 
nüshalarında Galaçda Alman ve Sov
yet kı tala r ı nras ı rıôa bir musademe 
otdui;"Unu Londra babcrlerıne atfea 
razmaktadırlar. 

lduktan sonra, artık durup 
tneyi ve ayni zamanda, Fin- Tas aınnsı, yukarıda yazıl mış olan 
• harbinden :sldıiı dersler- bütün bu haberlerin katıyen asıl sıa 
'fade ederek, ordusunu ye• olduğunu beyıınıı mezundur. 
tanzim ve tensik etmeyi Konferans toplanh11da yalan 
' için en karlı bir siyaset te· l\foskovıı, 19 (A.A.) - Tas ajansı 

erse, bundan dolayı ken- tcblığ ediyor: Japonyada çıkan Hoşl 
1nazur ıörmek lazımdır. gazetesi 16 blrincıtcşrin mishıısında 

seyirci kalmanın ve müı • Sovyet hükfimetınm Moskovada dort.! 
vukuat için hazsrlıklan ta· buyilk devlet, ynni Sovyct Rusya, 
anın, büyük bir basi1'et Jııponya, Almanya ve ltalya mOmes-

Jat eseri olduğundl\ isviç- ı ll <' rinin lştırııkllc> bir konferansı 

eleri müttefiktirler. toıılamıyn kn • rıiıfln1 11t'~retmlş· 

lıviçre ıazetelerinin i::lih· t ı .. 
T ASVtRi EFKAR 1~u &Jaıısı, tıı.r haberın hakıkate 

.... ıMdl• •· .U.. .. *J ttnU elaaciftlaı beıua .-u&clar. 

Türk gazeteleri içinde 
en zengin yazı heyeti 

Tasviri Efklrda 
BASMAK AL ELER 
Ebüzzıya Zade Velid 
SİY ASİ MAKALELER 
Muharrem Fcyz1 To~ay -
Galip Kemah Söylcmezoğlu 

ASKERİ TETKİKLER 
General Ali İhsan Sfıbis 

EDEBİYAT ve KÜLTÜR 
Peyami Safa 
MİLLİ ROMA .. 
Server Bedi 

TİYATRO. TENKİD 
Celfileddin Ezine 

DİL TEOKiKLERİ 
Besim Atalay 

HUKUK. SOSYOLOJİ 
P r. H. Ziva, Pr. C. Crozat, 
Dr. Rasim Adasal. 

1'ARİHİ TETKİKLER 
Mükrimin Halil -. Süheyl 
Ünver - S. Nafiz Tansu 

SİİR ve HAYAT 
Ahmet Hamdi Tanpınar 

ANKET, RÖPORTAJ 
Kandemir 

Fr·ansa nasıl ue 
=======;;==========-============= 
neden mağlup oldu? 

10 Mayıs ile 25 Haziran 940 
arasında neler cereyan etti? • 

4Sgünlük Fransa harbinin tarihçeai 

Yazan: SÜLEYMAN SIJKI 
Framanın dürt ııe, haftalık hlr hııı·pten sonra, tam bir fnhluun ve 

ınhıdama uğrnmış olması, kendi tarihinde değıl, dünya tanhindo ınlsli 
gostnı lemiyecck kadar mlihim bir vakadır. Bu vııkcının vermiş olduğu 
serscrnllge rağmen, mağlübiyctln ııel>cplerl de, ocklı vukuu do Frnnsnda 
şımdiclen tetkık \ ' C mıh côılmıyc haşlamıştır. Arkadaşımız Sülc)'ınan 
Sıtk ı, cihııııı hayrette bıraı.:nn hu harbe dııır vukubulan neşrlyatıı • tııklp 

Uc sıyıısi, ııskeri ve tarı hi lıı ı C'SCr vucudl' getirmiştir. Çok cn:ılp ve 
meraklı surette ynz.ılmış olan lı ıı ..:seri, hıırita ,.c rcshnlerıle b ıı kaç gll
ne kadar neşre baolıyacağız.. Henı.iz. bıçbır yerde yazılmamış ve rıeşre

dilmemiı olan bu' tetkiklıı karilerimuca bQyük alika Ue takip edlleceği

nl llmlt ederia. 

M111rtlan Tiirlıriy•,• ••lensi 
ei>ylM•n l1t6/lis H•6iye 

Nasırı Eti•• 

M.Eden 
Türkiyege 

geliyor 

/ngiltere, Bulıaristanın 
Mihver devletleri lehin· 
de tuttuğu siyasetin 

hesabını zaferden 
sonra soracağını 

bildirmiş 

Roıw 19 ( A .A.) - D l'o: H.: ~te· 

fani ajansının Sofyadnn oğrendlğl. 

ne göre İngil iz Harbl)'C l'\nzırı Ede
ııın Mısırdan Ttırkıy(' \'c Yunan•sta
rln gıôe.ccğine dalı- şayıalar dolıış • 
maktadır. 

( Deva11u uyfa 1. liitun 4 '9) 

Rumanyadan 1 H b rg 
sonra nereye? am u 

( Yazan: 

l 
Eski O r d u Kumandanlarında• 

Emekli General 

Ali İhsan Sabis 
1'uınııııyndn l erleşcn Almanlar, 

Hunıcn or<lu~unu ıslnh edip bir
kaç ny znı fındn ~·ctiştirdlkten 
SOllHI , bu kU\'VCtı icabına gore, 
ya şukt.n \'C}' a cenupta kullana· 
bilırlN Jlaşkn tarnftn il!tıhdam 
ve ı tıtadc muhıılli yoktur . .Mncıı. 
rıstıı ıı ve Yugo .. lu vyn tarafların

da bu!>lc bir ihtiyaç ?.\\bur ede-
mez 

Bulgnı (,.tnnın mihver devletle. 
rile rınına ebetlcrı ötedc·ııberl mn
lünıdur. Şimdi Dobruca ıkramını 

1 ıdcmc.k ıı cınkctl Bulgaristanı, 
M ıhveı ın her teklıfinı kabule 
ce,..k dect kllı. ŞinıdWen Bulı.raris

tana dıı Alınan askeri hel etleri. 
nın vcsnırcıoinln gelec<'frınc dalr 
şnyınlar dolnşmnktndır. Bunun 
içln bu yakınlnrda, Bulgar ordu· 
11unun \'e membalarının dn tensik 
ve ı la h edilmesi, bunların knbı-

( Devamı sayfa 3, ıütun 2 do) 

\ /şaretler I 

ve Kiel 
tahrip 
edildi 

·n 

Çhamberlain"in g e i eni 
bir hava muharebesinde 
öldü, , harp denizlere in• 
tikal ediyor. Cebellütta.· 
rıktan bir semtimeçhul• 
30 bin asker geçti 

n *' • -Algcziras, 19 (A.A.) - D.N.B. : 

Dun oğlcden sonra safıharp zırhlı· 
lnrının hinıal•esi altında mOtenddlt 
nnlllı~c gemisi, Cebclüttariktan nı~· 
bul bir lstlknmclc hareket etmiştir. 
Bu nııkllye gemileri buyük miktarda 
hnfll mnlz.cmeslle, perşembe günü Ce
bcliitrorıka gelmiş olan 30 bin as• 
kcri hiımil bulunmaktndır. 

(Devamı sayfa. $, sfüun 7 dıı) 

Sayımın peşindeki meseleler 
Peyami SAFA 

8 uııün hepimiz, evlerimizde, en büyük ve en güzel da\·amızıa 
mahpu&uyuı . Keç kişi olduğunıuıu tayin edecek rakkamtn 

tesbiti ıerefine, ked ilerin ve köpeklerin bile aahip oldukları hürri
yetten kendimizi istekle ve sevinçlP. mahrum ediyoruz. Bugün sade
ce bir kemiyet peşindeyiz ; fakat bu kemiyetin arkasında bii • 
yük bir keyfiyet davası gizli. 

K , mi yet sathını yarıp da keyfiyet cevherine değdiğimi• 
anda, tayım İfİ iki meieleyP. kenetlenmiı görünür : Ahla k ve saı
lılı. Çok çocuk doğmllsın1 mı istiyoruz:'! Bu bir ahliık me,ll'lesid ir; .. 
doian çocukların ölmemesini mi istiyoruz? Bu bir sağlık mPsele
sidir. 

ilk önce ablak: FUhtun, :rin ıının, öpücüklü filmin , çıplak ha
caklı maguinin, aile fikrini siste?~atik b!r ya~l.ım ateş altın.a ulan 'A 

karikatürün ve içkinin enıerek dılılP. :n~ar.ledıKı murdar secıyed•n 
ve murdar kandan çok çocuk beklemeyınız. Anadolunun tenha jll 
kasah.larında bombot uzanan bir yolun d önemecinde hala öyle 
dükkanlar va;mlf ki. M;inde sabun arasanız bulami\zmıf5mıx, ç ivit 
arasanız bulamumJftınıs, kaiıt arasamz bulama2mıtsınız, kale• ~ 
arasanız bulamazmıpmız, hatta ekmek araranız bulamazmıtsmd, 
fakat rakı ararsanız bulurm"'sunu:ıt D emek. bu kasaba vücudünii r" 
yıkamıyor, ?matınm yıkamıyor, hiçbir şey yazmıyor, hiçbir ııey f.. 
okumuyor, batti çar91 ekmeği yemiyor, fakat içiyor~ içkilerin en 
sddumını, zddnmların en beterini içiyor. Buna raimen Anadolu- "
nun inkılaptan ıon~a artan doğurma kabiliyetini - geçende de yaa- :r. 
dım - inkar edecek değiliz. Fak11t onun kanını ve ahlakını zehir li· • 
yen tesirler in kökünden ve daha fazla tasfiyesi mümkün olsa yda, 

f Üphe mi var, bu kabiliyeti de kat kal artacal< tı. 
Nüfus davası, bunun pefinden ve bunıı bağlı bir sıhhat da· 

va11dır: Yayla dumanının sardığı bir köy izbesinde, \•erem ve sıt-
ma ate9leri içinde ölüm bekliyen emzikli çocuğa radyoda n verdi· 
iimiz konferanslar imdat kofturamaz. Köyün sağlıj!ı, köylünün ılıe 
hayat standardını yükseltecek ikhsadi kalkınmıya yapışık refah da• 
vasıdır. Kırk evli bir köyde, ancak yeni evlilere ikram edilen bir ~ 
yataktan batka tek tilte ve tek yorgan olmadığı rivavf:'!ti doğı'u ise, ,... 
korkunç; yalansa, kendine inandırac•k mfüait nıuhi tlrr bulacak 
kadar, herkesin bildiği dü,kün ikhsad i sevİytomİ7f" yl\kt"llığı için, 

daha a:ı korkunç değil. 
istatistik U mum Müdürlü~ümüzün vnİf P.sİ saymaktır. Bu İt 

ubah)eyin bıışlad ı, akşam üstü bit~r : nPtİct'l~ri d e val-·- -:ıa alınll'. 
f akat sayım işi burada bitse dP nüfus i~i bilm"? .. K emiyet aatbı· 
nın arka planındaki büyük keyfiyet davasının, dibinde acı ı..ld
katler yatan derinliğine hergün biraz daha fula dalmak. g.nls. 
All!ik ve sal{lık deyip duru1oru; dile bla1. 



c:e:e Sahife: 2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-TTiSAs1Ud E 

He~ Laf~ o ~ Matbaaların sodUKLAR ARTTIKÇA 1 
=== ~ı La.~ bina vergisi I(ÔMÜR YÜKSELİYOR 
Gelin de 

Sazlı dere 
cinayeti 

istila mudhike•I 

sinirlenmeyin! 
il 

EDEBiYAT 
Yazan: Ceaaı ddin EZiNE 

Hllea tatbik edilmekt• 
olan muamele 
değişmiyor 

Bina vergisi kanuourıun 11 ~n
ci maddesinde fabrika, İrnıJllt a· 

· · ·•ıarının ne ve değirmenJerın ırao b. 
tahminlerinde. ;çerlerinJckı .8~b ıt 

1 • . d h" .-.. arı ılı a-
ım• vesaıurun a ı n- - d 
ra alınacaf;ı )l!ZJ!ı pldugun an, 

Rasathane müdürüne göre bu sene 
«Pastırma yazın çok güzel geçecek 

Bay Fatin diyor ki: "Telaşa lüzum yok; 
daha çok güzel havalar göreceğiz!,, 

Tahir Pembeyi kı•kaaç· rrn. Si-
Fransanın eski hali rna o Ll. 

bkla öldürdiiı" ünD · · ~.__ ı-•- .. ·· den kaııır yuı ıauararsız "' yuzun ,. 
• • f • 1 k k d •.. d. f ransıı ıtıra etti ne er sı sı e~ır ı. b h•· 

. . 'diplerinden biri, Fransanın u !1111 
ikı ay kadar evvel Taksımde, Jile istihza eder ve romanl~ 

Sazlıderede. bir kulübede bera- birinde fÖyle bir adam tasYır r 
ber yaşadığı karısı Pembeyi ta· der: • tti. 
banca ile öldüren paçavracı Ta· «En büyük merakı ,.y.-e it" 
hiı· in muhakemesine dün ikinci Ve hergünkü bat işi uykı:ı~l1 • ... c•. 
Ağırcezada başlanmıştır. yanır uyanmaz, hizmetc;ısııu 

~ahir, verdiğı i!adesind.: Pe_m- gırmak ve sormaktı: • J)eiİt" 
beyı çok kıakandıgını, o gun yrnc - Kabine değişti mı? 

Mukassi. dar bır yet Kahveha-1 mıyen mecmualarda arasıra ya. 
neden zıyade kondora benzı'<or . I zarlar. O da ne kavga. ne r.urul
Donme dolap gıbı bır kapıdan l ıuylc... ~Benım şiirım ııcnınkın
ıçen girdık. • den evv 1 gclrcek. senin hıkayen 

Do tum -hanı şu geçen haftaki benımkmden ;sonra konacak .•• $ 

yazımda bahsettığım bedbın kırn- dıyel Sonra }'azılann• bır.ıhıderr
ı;c- kolumu durttu: ne okurlar ve uç çıhlık bır şaheser 

atbaalar da imaf'thanc adde • 
;.lcrek bu maddcY• iıtinaden i . 
çındeki sabit iıJ~rıle beraber va -
ridatr takdır ecl•Jrrıekte ve vergisi 
de bu mahruf varidat Üzerinden 
hesaplanmaı/ıadır. Ancak, kanun
da sarih oı,.rak matbaalar zikre -
dilmediği ~in kağıdı gazete hali
ne ifrağıP ımnl addedilip edilmi
yeceğın~ı: ve netice itibarile de 
vcrgıtırının yukarı maddede gös
terifılrı rnnhruç irad üzerinden he- ı 
sabırıda tereddtide düşüldüğün-

1 

kıskançlık yüz~nden tutuştukları tiyse işba;ına kim geldi? rraaktaO 
kavgada kendısıne hakaret edın· Bu suali hec sabBh so jİ 
ce başı dönerek tabancasını çekip bıkmaz ve hizmetçisinin v~e • 
vurduğunu söylemiş, bundan son· cevabı en ciddi merakla b er 
ra dinlenen şahıtler de vak·ayı di.» 
aynen anlatmışlardır. >f.'f·• • • fraıı· 

Muhakeme. gelmiyen şahitle • Frnnsız ed;bi bu tasvırıle, gİİ 
rin celbi için başka bir güne brra- sadal<i siyasi istikrarsızlığırt ::riiı 
kılmı~tır. lünç bir mahiyet aldığını tJ hiİ· 

Küçük Nihat tekrar ettirmiJ oluyor ve frans~ ~ Je· - Bak ne numaralarla karşıla- ya mış kadar muftehırdırler. Mu
şacaksın 1 Fakat elınden geldığı ellıfıırler. kıtapları yoktur. Şaır· 
kadar cıddiyetini muhafı:ıza etmı- dırler, vezne. kafıyeye bibehre
ye çalış Gayet alıngandırlar. Tu- dırler. Klasık kulturlerı olmadığı 
haflıklannı alaka ile dınler gıbı ıçın ecış bucuş mısralırn, şıırde ın
r.orun... kılap sanırlar. Dunya edebıya-

S.ışımla tasvıp ettım. Sağımız- tından bihaber oldukları ıçın ıd· 
dakı masaya doğru yuruduk Ma- dıaları buyuktür. Ve,• rn en ko· 
s'lnın etrafına on beş tüysüz ço· mık tarafı her bırı kendını dahı 
cuk oturmuş, Türk edebıyatını ve i.ıstad zanneder 
paylaşıyorlardı. Bunu garıp gör- Bıı an su tu, gözlen kıpkırmızı 
memelı, bır çokları daha mektebe olmuştu Kıllı clını bır peııçe gıbı 

erı· Malıye Vekaletinden bu hu· ı 
şt.ı' sorulmuştu. Alınan cevapta 
fktısnı Vekaleti, Teşviki Sanayi 
Kanunu bakımından matbaaları 
malathanc addetııği için bina ver 

.... ısı cıhetinden de bunların ima
i':ıthancler gıbı muameleye tabi 
olması zaruri bulunduğu bildıril -

Denizlerde fırtına devam etmektedir. Vapur seferleri intizamsız ota. 
•ak işlemektedir. Küçük veenlt hala Karadenize çıkamnmaktadır. Bu va
kıtslz so~uklnr yüzünden kömilr fiyatları gittikçe artmaktadır. Bazı 
mıntaknlarda 7.6 kuru~a kadar kömür ıatılmaktadır. KömürcQler narh 
konulmamış olmasından istifade etmektedirler. Soba ve soba borusu fı
yatları görQlmemio derecede yükselmiştir. Fı;at Murakabe Komısyonunun 
bu hususta tetkikler yapması bekJcnilmektedır. 

muhakeme edilecek kümct l<Urmanın ciddi bı~ 1~ 35 • 

Yabancı bir devlet he ııabına re- ğil, bir rnudlıike, hatta .. ~!.r ~arı· 
jimimiz ale}' hine propaganda ya- karalık seviyesine düştugiJllU 
parak bazı rısaleler dağıtırken !atıyordu. 
yakalanan 1 5 yaşında Nihat Si • >f.>t-:t- r•k 
lahtaroğlu adında bir genç. ık in- Bu Örneği gözönüne koY~rst • 
ci Ağrrceza mahkemesi tarafın • bir tip daha tasvir etmek fil 

dan hapse mahkum olunmuş, fa- kündür: .. • .,e 
kat Nihat, Tevkifhanede de ra - «En biiyük merakı .d~'/,,tai 
hat durmıyarak bazı muzır fikır- siyasetti. Dünya siyaseti 15 tfd 
leri. mahkümlar arasında yaymı· mihveri etrafında dönüyord•·.,,. 
ya çalıştığından, bu suç için de günkü bas i{:İ, uykudan uy•:ıı .,e 
yeniden ıkincı Ağırceza mahke- yanmaz, hizmetçisini çağırı11 

devam ettıkleri ıçin, paydm;ta, yakama yapıştırdı: 
köşe başındaki mahallebıcıde a· - Şu caddede bır aşağı bır yu 
ralarında taksim ettiklerı bakla- kan koşarak bağırmak ıstıyorum 
valar akıllarına gelmış olacak Fa- cAğalar. cfcndıler, b ylarl Ben 
kat ne guri.ıltülü paylaşma ıdi bu 1 dahı değılım. ben uıılnt değılım. 
Kendi kendıme: cMutlak mağlu- haşa değilım 1 dıye. · • 
biyetten evvelki Fransız Parla· Genç neslin dehasını kıskanan 
mcntosunun anarşi hali böyle şu dostuma gelın de sinırlenme-
ıdi.> diye duşundum. yin ı 

Dostum benı takdım etti. Genç Edebiyalm büvükleri 
edebi neslın önünde saygı ile e- I 

-2 ğildim. Onlar azametle beni süz- ' 
düler. Dostum mahcup oldu. Ben 
kızarıp bozardım . Bırer ıskemle

Şık ve pahalı lokantanın orta· 
sında melul melul etrafıma bakı
nıyordurn: merhametlı bır garson 
karanlık bir koşenın, sığıntı bir 
masasında yer gosterır diye. Ta
lıim varmış: sağ taraftan bir ses 
yükseldi, döndüm: edebı)•ntın 
ltodamanlarından bir zattı. Beni 
nerede görse ıltıfntını esirgemez. 
Oturduğu masaya doğru yuru
düm. Dört lcişiydıler. içlerinde 
şair elçi. muharrir mebuı. polıti
kada nam ııalmış baomuharrirler 
vardı. Şık ve pahalı lokantanın 
müşterileri onların masalarına o
turduğumu görsünler diye, etra
fıma memnun tebessümler ıaça
rak yerleştim. 

) e ilıştik. 
İçlerinde uzun saçlı. sarı benizli 

hır delikanlı boynuna enli, ı!iyah 
bir boyunbağı sarmıştı. Hani şu 
geçen asrın sonlarına doğru, Pa· 
risin Chat Noir ve Lapin Agile 
meyhanelerine devam eden şair
lerin boyun sargıları gıbi. lçırn· 
den bu delikanlının modaya bi
gane kalışına memnun olmadım 
desem yalan söylemiş olurum. 
Kendilerini tefek1'ür ve ilme ver
miş delikanlılarımız da mevcut
muş diye sevindim Galiba benım 
dikkatli dikkatlı kıyafetını ıüzü· 
tfiınu hayranlığıma hamletmi, o
lacak ki. yüksek perdeden müna· 
kaşaya atıldı: 

- Hamit kim} Akif diye bir 
şaır tanımıyoruz biz. Fikret zaval
lısına gelince ••• 

Cümlesini bitiremeden başka 
biri sözünü ketti; kısa boylu, tık
naz, karagöz gibi hareketler için
de bir çocuk: 

- Hele daha yenıleri: bizden 
evvelkiler) Cevherleri nerede on· 
lann, sorarım ıize? Buna raimen 
gazetelerle mecmuaları kapladı
lar. Anket muharrırleri yalnız on· 
ları ziyaret ederler. Pat!onlar ıa
de onları tanırlar. Mesela ... (Bu
rada kıymetli bir Türk edibinin 
i.ni) ne cahil heriftir ol Ya fu ••• 
(Burada kıymetli bir Türk şairi
nin ismi) ne aptal seucridir ol 
Ostelık te kendini dahi zan i
yor 1 Dahi diye biz...... (Burada 
i.irçok lrcnk müellif1erinin isimle
ri) onlara deriz itte ... 

Bedbin dostum dayanamadı 
galıba, dudaklarının arasından fı. 
•ıldndı: 

- Bir de sizlere.,. 
lşıtecekler diye ödilm koptu. 

Kolunu dürttüm. O sapsarı kesil
mişti. Genç nesli selamlamadan 
masadan kalktı. Onun bu terbiye
ıizce hareketine kızmakla bera· 
her. takip etmiye mecbur oldum. 
Dışarı çıkınca: 

- Artık ııen fazla oluyorsun, 
dedım. bir daha seninle bir yere 
gıtmiyeceğim. Geçen haf ta Tak
ıim gazinosunu tenkit ettin. Muh
tr-rem Belediyemizle eğlendin. 
Haydi o zaman, haklı idin diye
lim. Ya bu sefer zorun neydi) 
Gençleri teşvik edeceğine tevbih 
ettin. Halbuki, o frenkçe isimleri 
eenin kulakların da duydu. Saaki 
een o kadar frenk muharriri tanır 
mısın) 

- Hayır, o kadar tanımam, 
~nkü isim ezberlemek adetim 
değildir. Biraz bildiğimi de eser
lerinden bilirim. 

SakinleşmiJti. Fakat dudak uç
ları müstehzi bir tekallüale kıv
rıldı: 

Muharrir mebusun önünde ya
kut gibı bir istakoz vardı . Hafif
çe ba,mı kaldırarak beni ıüzdü: 
ve yemeğine devam ettı. Şaır elçi 
iri bir barbunya viyordu. Ağzını 
şapırdatarak birşeyler mırıldandı. 
Beni masaya çağıran multefıt 
dostum: 

- E anlat bakalım, dedi, ne 
var. ne yok~ 

Ben zekamı ve malümatımı 
göstermek hevesile hemen ede· 
biyat bahsine ceçtim ve sandım 
ki. bu Türk edebiyatının büyük
lerini, Türk edebiyatındaki genç 
neslin fikir hareketleri alakadar e· 
der. Dört büyük şöhretin dik
kat nazarını üzerime celbedece
ğimi düşünerek onlara bır kaç 
genç şair ve hikayecinin ıon yazı
larından bahsettim. 

Şair elçi, ıivri burnunu tabağın
dan kaldırdı: 

- isimleri neydi bu çocukla
rın) 

isimlerini ve yazdıktan mec
muaların adlarını tekrar ettim. 

Muharrir mebus göbeğini hop
lattı: 

- Ne tuhaf, dedi, bakınız. ye
ni yeni mecmualar çıkıyormuş ta 
haberımiz yok. 

Ben ısrar ettim. Genç neslin a
rasında çok kıymetlileri bulundu
ğunu söyledim: 

- Mesela. dedim, Asaf Halet 
Çelebiyi tanıyor muıunuz} Haz
reti Mevlana hakkında iki ciltlik 
eser yazmıştır. Molla Camiye da
ir bir kitabı vardır. Hüseyin Tan
rıkut isminde genç bir felsefeci
miz Türk tefekkürüne büyük bir 
istikbal müjdeliyor. Hüseyin Hul
ki, Baha Dürder gibi hakikaten 
kıymetli hikayecilerimiz var. Sa
bahattin Kudret, Rifat Ilgaz. Ce-

1 Edebi Roman 

ı Rüya 
t 

mıştır Bu ış'ar üzerıne matbaa -
lar hakkında bugün tatbik edılen 
muamelenın değıştırılmesıne ım
kan ve mahal kalmamıştır. 

Dahiliye VekiH 
şehrimize geldi 

Dahılıye Vckilı Faik Öztrak. 
dün sabahkı Ankara ekspresile 
Ankaradan şclırrmıze gelmiştir. 
Vekıl. Perapalas oteline ınmiştir. 
Faık öıtrak"ın bırkaç· gün şehri. 
mızde kalacağı muhtemeldir. 

•• 

Diğer taraftan apnrtıman ıablplerıle kiracılar arasında ihtıliıflar 
başgöstermiştir. Apartıman sahıplerlnden bazıları teşrinisani başındıın 
ve bazıları da 16 inden evvel kaloııfer yakmak istememektedir. 

Havaların biıdenbire soğuması hakkında Kandılli Rasndhanesl Mii
duril Fatin dcmıştir ki: 

c- Bu vaziyet, şimalden bir soğuk dalgnsının memleketimize kadar 
gelmesinden olmuştur. Fakat soğ'uklıı r birkaç gün daha devam edecek 
ve sonra havalar açacaktır. Esasen bu vaziyet pastı rma yazının çok 
güzel geçeceğine aliimettır. Telitn luzum yoktur. Dahn güzel havalar 
goreceğiz.> 

mesıne verilmişti. sormab.-tı: k t isti• 
Mahkeme, Nihadın bu suçu - Bugün hangi mernle e pıle • 

hakkında kafi miktarda delile sa- la edildi? Yahut, hangi rııe 
hip olamadığından, hakkında be- kete saldırıldı? kt•tl 
ıaet kararı vermisıir. Her sabah bu suali sorın• ceiİ 

~ b k h. . . • vere 
Diğer tarafıan, Nihadın birinci ı maz ve ızmelç?aının fkel • 

mahkumiyeti Temyi7. tarafından cevabı en ciddi merakla be 
cezanın tezyidi noktasından nak- dil» 
zedilmiştir. Bu muhakemeye ya· ••4 

• tiJi 
kında yeniden bakılacaktır. Çünkü zamanımızda ~· "k~at" 

----------------- . . F k" ıstı 

Oğretmenler arasında 

nakiller 1 
O 

sıyaıetı, nınsanın eı ı . t şl• 
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·"·"'·"·' __ dı ve memleket istila etrrıe-~dcff 
Belediyede: lkb•at haberleri: mühim sebeplere dayana~ fllud· • 

yenı tayin ve 
-ı-

Artvin O. O. Tarih . Coğ Öğ Sıtkı 
Demir Milis O. O Tnrıh · Coğ Oğ. 
retmcnlığlne, KarQ 1.ısesi Tarih-Coğ 

Oğ. Tıırhan Kırşehır O. O. Tarih -
Coğ Öğretmenliğıne, Sarıkamıe O. 
O Türkçe Öğ Şeref Trabzon Erkek 
O O. Türkçe Öğretmenlığlnc, Iğdır 
O O. Tılrkçe Ög İzzet Emek Erzu. 
rum Llsesı Tirı kçe Öğretmen lığı ne, 
Kars Lısesl Tarih • Coğ Öğ Zıya 
Çorum O O Tarih · Coğ ÖğrC'tmcn
llğıne. Knrs Lısesl Tabliye Öğ Şa
habett1n Gönen O O. Tnbıiye Öğret
nıenlığlne, Kars Li esı TOrkçe Öğ. 
Resul Malatya Lıccsl Türkçe Öğret· 
menlıgine, Kars Lls!.'sl BC'den Terbi. 
yesl Öğ Slileyntnn Mnnısn O. O. 
Beden Terbiyesı Ögretmcnliğıne, Şc
blnkarhısar O O Beden Terbıyesl 

Öğ Lütfullah Sinop O O. Reden 
Terbıyesı Öğretmenliğine, Dıyarba
kır Lisesi Matematik Öğ. ŞekQr İz. 
mir Gazi O. O. Matematik Öğret
menliğine, Artvin O. O. Fransızca 

öt. Arif Samsun O. O. Fransızca 
Öğretmenllğlne, Şebınkarahısar O. 
O. Tarih. Coğ. öt. Behzat M Keın•I 
Pata O. O. Ta rıh - Cot. Öğretmenli· 
ğlne. Şebinkarahisar O. O. Dikli -
Biçkı Öğ. MOeyyet M. Kemalpaşa 
Dıkiş - Biçki Öğretmenliğine. Kars 
Lısaısi Matematik öt. ha Artvin O. 
O Matematik Öğretmenliğine. Ka
raköse O. O. TOrkçe öt. Bürhanet-

lal Sılay. Dinamo sıibi iıtidatlı 
şairlerimiz yetişiyor. . 

Nam salmış baımuhanır: 
_Ya, dedi, bu isimleri hiç 

işitmemiştik ••• 
- Fakat, dedim. bu genç a

damlar bef, altı ııenedenberi ya
zıyorlar .•• 

Şair elçinin sivri burnunun de
liklerinden bir ses çıktı. Zannede
rim: cHımb diye mırıldandı. 

Muharrir mebus göbeğini ok
şadı ve garsona ııeıılendi: 

- Duymadık. yahu. iyi bir
şeyler getir bakalım. Bir şişe de 
Altınbaş dahal 

Nam salmış başmuharrir bana 
döndü: 

- Edebiyata ne kadar heves
lisiniz, dedi, biz de bir vakit sizin 
gibi aşıktık. Fakat zamanla ••• 

----
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Gibi l 
Yazan: M. 8. S. 1 

tın l\lersin O. O. Türkçe Öğretmen
lığlne, Sarrkıımı~ O O. Bedcnterbi· 
)"C•i Ög Alı Rıza M. Kemalpaşa O 
O Beden Teı biyesi Öğretmenllğıııe. 
Dıyarbnkır Llsesı Tabhyc Öğ. Zihni 
Elazığ O. O. Tabılye Öğretmenliği· 
Ol.', 

Okul müdürleri arasında 

Eyüp Oı taokul l'tlüdürü Sndı AY· 
kut. Bakırköy Ortaokul Mudilrlüğü
ne, Gelenbevi Ortııokul Mudürü o~
man Çermen Zeyrek Ortaokul Mu· 
durlüğirpe. Zeyrek Ortaokul Müduru 
Hamdi Knyalı Gelenbevı Ortaokul 
MüdurHii:,rüne, Eyüp Ortaokul Mü· 
dOı· muavini ReşıııJ Hcporr ayni o. 
kul l\lt.idilrlüğune, Mersın Ortaokul 
MOdür nınavini Faruk Edlı Iğdır 

Ortaokul MOdilrlli~ne. Kars Akşaııı 
Kız Sanat Okulu Moda Öğretmeni 
Yaşar Talay ayni okul MOdilrluğü. 
ne. tstıı.nbul Erkek Ll!'esl Öğretmenı 
Yunus Klzını Könl Taksim Liseal 
Müdürlütüne tayin edilmişlerdir. 

Konya Maarif Mildilrü Halit Ziyn 
Kalkancı lznıir Maarif MOdilrlOkfi· 
ne. fzmlr Maarif Müdürü Alı Rııa 
Özkurd Konya Manrif MüdUrlliğüne, 
Manisa ilk Tedrisat MOfettleı Bilal 
Kutluk bu vilayet Maarif .MüdlirlO· 
ğünc, Siird Maarif Müdüru Zeki Ül· 
ke Rize Maarif MO.dQrlOğüne naklen 
tayin edilmişlerdir. 

içimden bir ses: cHayır, za -
mania değil, dedi, fakat mevkile, 
servetle, ltarınlarınızı tiıirdiniz, 
beyinleriniz sulandı .. > 

Bana daima iltifatını esirgemi
yen meşhur dostum: 

- Ne enfeı piliç, dedi, fakat 
tuzluymuı •.• 

Hakikaten o esnada •enfes bir 
piliç> şık ve pahalı lokantanın or
tasında İspanyol raksını oynuyor
du. 

Mehjl melul etrafıma bakın -
dım. Gözlerim kuytu köşenin ka
ranlık ve ufak masasına doğru 
!kaydı. içimden bir ses, hasretle: 
c:Ah I .. > dedi. 

Edebiyat büyüklerinin meclisi
ni takdır eçlemiren şu içimdekı 
ıese gelin de ainirlenmeyinl 

CELALEDDiN EZiNE 

vur pek mi abesti? Senıye benim ha. 
yatıma birdenbire giren. bütün saf. 
fetile, samlmlyetlle giren yegane ka. 
dındı, Hayatımın son nyı, on gün • 
leri enuılla doluy~rdu. Ona bir hedi
ye bııııkmnmıılı mıydım? 

---------,--· bir İJ olmaktan çıkarak bır yİ~ * iMAR VE YOL F'AALil'ET} * NOKSAN l'EZlNLI iPL}K - hike, hatta bir maskaralık te 
- Vah ve Belediye Relai LiMi Kır- LER - Tıcaret Odası bir niznmna- sine dü,tü. _ • tik• 
dar, bıitün kaymakanılardan imar ve nıe ııc yiln ipliklerı ç11elerlnln üze- Fakat, Fransadaki siyası 15 bO" 
yol faaliyetleri hakkında rnıı!Umat rine, lçıııdekı lplığln sıkletinı yaz • rarsızlık masl<aralığı, nasıl,_~,,. 
i~teınıştlr. İmar ve yol faaliyetinin nınk mecburıyetlni koymuştu. günkü mağ1üp FransaY1 dOIJiJ. 
arttırılması ve tahsisat bulunması B k ı · 70 Jiğl 80 d • 'I 1 ~ da 111 

azı ımse crın gram 1p uysa, ıstı a maskara ıgı 0 • 
ıçrn pazarteııi günü Vallnın rlyasc- gramlık çileler hnlıncle sattıklnrın: !etlerin mukadderatile 0Y111{• 1ı~ 
tinde lıutiln miıdüran bir toplantı ya- dnn şıkfı;yet edilmıştir. ları günün birinde muhakk• d•O 
pacaklardır. Ynpılan kontrollerde blr çok dük- maskaraya çevirecektir. gun 

* BELEDİYEDE •JONIJAL- k. 1 d ·ı J k b d r •• ·an ar a çı c er no san ulunmuş • ,üphe etmemek icap e e • ..,1p 
LF:R - Belediye muhasebesinde 11 • tur. Du vaziyet karşısında Tıearet SOHA ~ 
çılan münhallere memur alınmasına Odası şıddetli tedhırler almıya ka· ~ 
lıarar vcnlmi~tlr. Alınacak memur. rnr vermiştir. Bir adam metrllil' 
lıır ortamektep mezunu olacaklar ve Adli d 
lmtıhanla kabul edileceklerdir. im- ,. •• ..! sini yarat ad• ~ 
tlhanlar önOmilzdckl salı günil yapı- * AZii./ BiR HIHSIZ YAKA- k 10 il 
1 k Ycnı~ehır, l<oşkaval soka , a'f 
aca tır. LANDJ - Şışlı, Nışantaşı , Parmnk- d ıı • 
P l• t k H marada oturan Azmi, bun 8 

...,, )r 
O 18 e: · npı, amalbatı ve diğer bazı semt- ber•"" evvel tanıştığı Melya ile ol-' * llAMILE OLDUÖU HALDE 

- Tarlnbatında oturan Aderpına 

hamile olduğu halde tçi su dolu iki 
tenekeyi evinin merdivenınden yukarı 
çıkarırken bayılmış ve yuvarlanarak 
antreye dütmüşWT * MANGAL KAZALARI - Son 
ilç gündenberl lıavaların soğuması 
yOzflnden odalarına mangal koyan
ın r coğnlmış ve dolayısile bazı ka
zalar da olmıya baılanııştır. 

Üç g{lnde ıki çocuk haılanarak a
ğır suıette yaralanmış ve fiç ev de 
kiimllen yanmıotır. 

Bundan başka dün de Kadıköy, 
Hnsanpnşa mahallesinde mangal dev 
rilmesi yüzünden bir 1angın çıkmı~ 
ve tiç katlı ahşap bir hına kiimllen 
yanın ıştır. * FECi BiR KAZA - Karaa
ğaç ml'zbahası hamallarından Tııh 
sın, dun gece balya demırler1nln ü
zerine çıkıp etlert kancalardan çıka· 
rıı·ken aynğı kaynı-tık düşmüş, sırtı· 

nın iki kOrcği arasına kanca girmiş 
ve ağır surette yaralanmıştır. * OTOı\/OBiL KAZASI - Dün 
Fevzıpaıa caddesU.den Edırrıekapıya 
gıden (1677) numaralı taksi Hı ya· 
şındaki Hüsnıyeye çarparak başın· 
dan ağır surette yaralamıştır. Şoför 
Yakalanmış, yaralı Gureba hastane
sine kaldırılmıştır. * OTOMOEJİL AlTl/\'DA KAL
Dı - Ortakoy tramvay durak ma
hallinde trıımvnydan ınnıek tstıyen 

Mazhar, bırdenbire tramvay araba. 
sınırı arkaımıclan cıknn 1228 numa
ralı hu usi otomobilrn altına düı, -
nıüştilr. Mazhar hastaneye kaldırıl· 

mı~. şoför Ramazan yakalanmıştır. 

Artık yıyemcz oldum. Hamur fşt mi
demi ekşltıyor. Ben de bir vasiyet
name yazayım mı dersiniz? 

- Hele evvela benımklni hazırla-

yınız. 

- Ciddi mi soylüyorsunuz! 
- Pek ciddi. 
- O başka. 

lerde otuza yakın ev ve apartıman şamaktndrr. Üç aydanbcri botU1 e tı' 
ııoyıın, Şişlide bir apartımanı soyar- Azmi, mctıesine bakamamakta ~ter
ken, kendısrnı ynkalamıya gelen ka- yüzden sık sık kavgalar batg aYııi 
pıeı Koçoyu da kalbınden bıçakla ya. mcktedır. Nihayet dün sabah • tı.1" 
rnlıyarnk kaçan, Hafik kazasından sebepten dolayı Azmi ile kavgaY ,.cıe• 
Musa Ebeş, nihayet ele geçlrilmıt, Jıp e 

tuşnn l\Jelya, mantcıı:unu il ,.,. 
dün de Adliyeye sevkolunarak Bırln· 1 • bll 
ci Sulh Ceza hakimı tarafından tev- dışarı tıkmıştır. Metreli nırı ,,.,;ı 

ziyetine fena halde stnrı !enen ·•rf' 
kıf cdilmıetir. ki• ııır evvelce tedarık ettiği bıçıı y • .,1,r Hırsız sorgusunda hüngür hüngür e ,... w 

ıınln arkasından koşmuo " 
1 

,r' 
nğlamıo: bir. Serdar caddesinde yak• 1;,..1ı-

•- Ben sadece ikJ yer soydum. kalçasına ve sırtına bıçakla vıı ,r,ı. 
Fakat poliste dayak attılar. Faili • r 1 

baelamıotır. MeJya çok •11 ttifl' 
meçhul kalan bir çok hırsızlıkları olduğu halde Bevoğlu hasta11

10 
yr 

böylece kabule mecbur kaldım.> de - 8~ kaldınlmış, kaçmak istiyen b•P'., 
mlştir. kalanarak hakkında takıbat• 

Aaker ailelerine 
yapılacak yardım 

Aaker ailelerine yapılacak yar
dım için Vali ve Belediye Reisi 
Lütfi Kırdarın riyaaeinde pazar
tesi günü Daimi Encümen topla
nacaktır. Mükelleflerin bina ve 
kazanç vergisi esas tutulmak Ü -
zere yardımda bulunacakları ala
kadarlarca söylenmektedir. 

Ankara mahkumla
rının temennisi 

Ankara Cezaevi mahküm ve mev
kuflnı ından bir mektup aldık. Bu 
mektupta thadisatın şu buhranlı za
ınnnlıırında vatanın mukadderatın• 

litıl bır vaziyette kalmak istemiyen 
mnhkOnı ve mevkufların önümüzdeki 
milli ve dini bayramlarda hürriyet 
nimetine ve üçüncü bir bayrama ka
vuşturulmaları, temennisile teşeb

büslerde bulunmuşlardır. 

mıştır. 

Yabancı dil muallt-' 
yetiıecek ırrııeW 

Yabancı dil öğretmeni yetlŞ~ıı 1" 
!lzcre, yüksele öğıetmen okuıun1( .;r 
nı bir fUbe açılmasına Maıır 

21 
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kiiletincc karar verilmiş ve bufl estıı• 
re Yüksek Öğretmen talimatııııın 
de bazı tadiller yapılmıştır. -

Mekteplerde bayt• 
.. bazırb~ ıır1'"1 
Onllmüzdeki Cümhurıyet •6 ue ~ 

için, kutlama talimntnamcsı 1111ışt't• cizeler bütün okullarıı gönderi tııt' 
Bu nıünai'lebctlc hötün okuıııır ıtt1" 
durleri tılmdiden kutlama ı.orıı 
rile tem:ısn başlıyactıkla~ 

'""''"'"""""'''" .. """"'''"" .......... : 
L~.~~!~~~ 

NfJfu• •ayımrnr tartl ff'" 
Muoallaluyetl• bı ıttt hl' 

nun. hem mahzun oldu. Benden ay- ,a yardım etrn•*' 
rılacak dıye. Beni sever o, çok sever. Türkiirt vazif .. ;Jir• 

- Ben de oylc görüyorum. İyi bir * * 
kadına benziyor. zı ~ 

Sa)•ımızı bilmek, sayını• .• k 
- Oh, çok ıyidlr. -~ 
- J<endınizi biraz yürüyecek ka- ğııltmak demektir. Çünkil saft" 

dar kuvvetlı hissediyor musunuz? sayımızı bilmek sayesinde. eee"' 
mızı çoğaltnııya yardırn ed ........ 

- On beş, yirmi dakika hiç din- ıat .. •' - Yani sen onları, isimlerini 
nydıklan frenk muharrirlerini o
kumuş mu zannettin) Şaşayım 
aklına! Yahu, on beı tanesinin i
çinde frenkçe bilen iki tane bula
maz.ın ••• Hatta türkçeyi bile ••• 

0Aa cfotru blr adım attım: 
- Sonrıı konuşuruz, dedim, 

la istediğimi vcrlııiz. 

liyeı ek ayrıldım. Cevdcti buldum ve 
evve- pasaportumu bu kadınla beraber ha

zırlatmasını rJca ettim. 

Uzun, derin düşündükten sonra 
müsbet karar '-'erdim. Bu sabah no
tere gittim. Beni görilnce: 

- Siz gııliba şimt!ndifeı•in altında 

kalmıya karnr vcı·diniz, dedi. 
Vtı sordu: 

Evvelii bir müsvedde yapıldı Va
~tyetnamcye Seniyeyi de koydurdum. 
Heyet huzurunda muamelenin to.
keınmül etmesi için bir daha gidece

sayımızı çoğaltmayı kolaY ,·ııri• 
lenmeden yiirü~ebilirim, zannedıyo - cak her çareye başvurab .ı. 
rum. ~ 

O halde nüfus sayımının 111 dt'll - Çünkü seyahat hıızırlıklaı ına ar 
fııkiyetle bqarılmasına 1 ..,111 başlamanız lli.zım . nugün yataktan ~ro .... 

Sözünü kestim: 

- Artık türkçeyi de bilmedik
lerini iddia edemezsin ya 1 

- Yıızdıklıırını bir oku da 
sor: biliyorlar mı, bilmiyorlar 
mı) Hani kılık kıyafetleri acaip 
h zı züppeler var; kendi kendi
lerine Bobıtil Jikabını takmışlar. 
J te bunlar da Türk edebiyatının 

betiUeri 1 Satıfl iiç ,aiaü. 

- Peki, üzülmeyiniz. 

Ayağa kalktı ve dolaptan hıiviyct 

ellzdanını alarak bana uzattı: 
- Buyurunuz, dedi. 
- Tqeldtür ederim. 
İki elini de yüz il ne kapadı: 
- Hayretler içindeyim! dedi. 
- Bize hayret vermezse bu haya-

tın yaıanacak nesi kalır? dedim. 

Hü\'iyet cüzdanını cebime ko7duk
a 

13 Temmuz 1987 
istunbıd 

Seniye hikayesini ablama anlat -
makta eyey tereddüt etUm. Nıısıl 

olsa vapurda onu benim yanımda gö
recekti. Fakat anlatmıya cesaret e
demedim. 

Dün gece vasiyetnamemi düşfln • 
düm. Ablamla beraber Scnlyenln de 
varlıim olmasını 1stiyorduın. Hiç 

..-. bir his e. Bu aa&•· 

- I\'.nç yaşındasınız? 
- Kırk beşe yaklaşıyoruın. 

- Bu yaşta v11siyet1111mc yazdırlln 
sıhhatli yegfine müşterim sizsiniz. 

- Sıhhatli olduğumu nereden bi
liyorsun uz? 

- Ah, doktor bey, midemi şu an
da siz.in midenizle deiiştirmiyc razı
yım. 

- Midenizden ne şik~>' tıniz 

Japanaklı börete lo•Y 

ğim. 

Öğleden sonra 
Pek ne~eliydi. 

Yalvardı: 

Senlyeye ~ittim. 

- Beni orada hastaneye bırnknıa
yınız. Kendimı çok iyi hissedıyorum. 

Hep sizinle beraber olsam olmuz mı? 
- Oraya gidelim de bakalım, ıle· 

dlm, sizin iyiliğiniz neyi icap ettlrır
onu yaparız. 

Jıladama sö1ledim de hem mem-

l11ç çıkmayınız. İyice dinleniniz. Ya- etmek, çoğalmamıza da > ~ıı,,.. 
rın Bcyoğluııda ıizinle biraz geze. etmek demektir. Çoğalnıak. ,art 
1 vcUcnmek demek olduğuna .rv 
im. k tıni • her Türkün Türk u'"ve dl Seniyenln yanında çok oturmadım. ' k y~ 

tırmıya çalıomayı en 1 ~ıar• 
Evden nyrılırken, rnndam, kapının vazife tanıyacatı ıüphe ~o _., 

önOnde beni epeyce durdurdu: bG .,, .. 
mez. Hepimi& de bugün .,,P• 

- He, dedi, Seniyeyi benden alı- zlfeyi benimııemekl• ve bu 1'Jlt 
\oı· uııuz.! fcnin icaplarını ~~~· 

Y ne gelecek, lJlbiil dedim. Turkltlk fUurumuun yfl~ 
Odasını muhafaza edeyim mi! çe ""kseldJiinl pte 

~, =;;;:;;:=ii 



ltihver devletleri 
•e Balkanlar -:;::_~71< ER-~ g!!!!.i!.~ .. ,,~~!~! 

?-Z~GÖZILE~ Rua~ama 
- - - vazi1eti 

li?aia1lildl1 lh~ ı ı 
Gaz maskeleri - Yıldırım kalkınması -
Haydi lıagırlısı Ev sahibi - Kiracı 

Sahife: 3 

Hava ve 
Denizde 8 G)'iik Britanya üzerinde Al-

1....!_ .illan bombardıman tayyare
~ alelade faaliydi ve İngiliz 
~nl'elerinin akınları denm e
~ durnıaJcta olduğundan, Avru
~llt ıiınali garbisinde fevkalade 
~hareket yoktur. Yalnız Akde
~~ ilk defa olarak gayet ciddi 
)~ muharebeler cereyan edi • 
or. 

tki taraf da mühim uyiata uğ· 
~tır. Bu muharebelere ait :Ln. 
lt.J Bahriye Nezareti tebliğleri, 
~>'anlan oyalamak için mahsus 
S. ette geciktirilmiş ve parça par· 

R d 11nda esaslı bir anlqma ihtimali vnr- (BClfnw.kaldtJl cl.ııt1m) umanya an dır. Bu cihet, Sovyet Rusyanın gerek banna nazaran, Rumanya meae
maddt Ye gerek ldeo1ojik dltfineele- lesindenberi Moıkova, b&yiik ? rine pek uygundur. İngiltereyle bu devletlerin bafhca IUlijet merSODra Dereye • yakınıarcıa bir swb yapıtanmdıtı kezi olmuttar. iki siimreye men· 

(Birinci •"lıi/tdn. cın..,.j takdirde, önfimfizdeki kıo geçince, ••P devletlerin elçileri ve siyaset 
bclkı Rusya, .Mihverle irtibatını ıney. Mfaanlan, hemen hqün M. Mo· 

liyet ve istihsal kudretlerinin arttı· dana koyank ve Berlin ımktına cin- lotof ile görüpnekte ve daimi ıu
nlnıası namı altında yem Alman te· hil olarak, dört müttefik devlet lmr- reUe mü.ak halinde bulun· 
şebbüslerı, hamleleri göl'ülcbllfr. ~ı tarafa umuıui bir tnarruz.a kal- maktadırlar. ~eseli, Baltık dev-

Yazanı Server BEDi 
Gaz maskeleri gibi 

Bu 

(1 inci uhif~'4en devam) 

Franuz sahillerinde 

gcmıleri hıçbir zarara uğramamış· 
!ardır. 

f r gili:ı tayyarelerinin 

murffakiyeti 
"erilm~tir. Çünlcü İngilizler, t ~rette yaralanan ağır luuva· 

ıı. l.iverpool'ün emin bir lirna
lııt Çekilinciye kadar vaziyeti gizli 

Sovycl Rusyıının, !ıiihver devletle- kışabillr. Bu meyanda Ruslara dD • letleriam if1rali üzerine bir aralık 
rlnclen ayrılması ihtJmali, evvelce de şrn hareket sahası merkezi Asyada Rusp ile münasebeti kesmiye bi
yaz.dığınıız. v~hılc, hiç olmazsa bu Çin ve Hindistana karşı, \•csair ln- le kalkıtnUf olan Amerikalıların 
kış ıçın :henüz zayıfUr. Bunun içın gilız mnstemlckelerlnc müteveccih O· timdi siyasetleri tamamile değİf· 
Rumanyadan şarka doğru bir hamle labllır. mis, iki üç ay eVYelki sertlikle ta
pek varit değildir. Gerçı Ruslar ıiç Husyanın Rerlln paktını ve Ru- ban tabana zıt olarak ıimdi Mos
blrincitqı ındenberi Vaşingtonda ve manya işgalini süküııetJe karşılama· ko•adaki Amerika Sefiri sayet 
l\loskovada Biıl~ik Amerika dıplo- !<I bu dü~ünceleri batıra getırmckte- yumutak ve uysal bir lisan kullan
matlarile yeniden temasa ve görüş. dir. Geçen senr. Husyanın, küçük Bal- makta bulunmuştur. Amerikalıla
ıııelere başlamışlardır: fakat böyle tık devletlerinde gosterdiği hareketi rın lbu auretle beftmehal uyu9ma 
muz.akeıeJerın, mutlaka P.us}a ile A- ve misali, bu defa Almanynnın Ru- arzusunu göstermeleri, Rusların 
nıerikanın ışbııltğ1 \'Cya ittıfakı -ıçın mnnyada göstermiş olması mümkfın. gururlı.rını hakkile okşayacak ve
~·.ıpıldıgına kat'i hukmedılemeı. Dev. dur. Almanya o zaman nasıl ıstemi· silelerdendir. Filhakika ıeneler
letler arasında dalma hallcclilccek ve yerek muvafakat etmiş ve 1''ınlandi· denberi, bilhassa son umanlarda 
askıda kalmış hır ~k meseleler var- yayı da Rusya karşısında yalnız hı- Amerika hükumeti, Rusyaya kar· 
dır. Bu miızakcı·elerln sebebı bunlar rakmış"a, bu defa Rusya, Rumanya fi daima düriift bir siyaset takip 
da oln!)ilır: mescliı Amerıkııda ycdı işinde ı:ıynl mukabeleyi yapmış ola- eylemekte, Rus idaresini 'de, Ruı 

Haydi hayırlısı 
Londrn, 19 (A.A.) - Resmi teb

bir eve lığ: Havanın fenalığına ra~'TTlen İn-GC(en sayımda nıemurlar 
sormuşlar: 

- 'Kaç klşl!ıniz.? 

1'lıya lüzum görmuşlerdir. Ağır 
L'1-1• bir büyük harp gemisi ko • 
d~~ Yeni hücumlara hedef olur· 

1 

- Beş kişiyiz amma altı 
lhtımalı var. 

gilız tayyareleri Kie1, Hamburg de
niz. tezgahlarını ve bir tayyare fab-

olmamız 'k il d'" b f b "k 1 d rı ·as c ıger azı a n nan, e-

- Bırıııiz dışarıdan mı gelecek? 
- Hayır. Lütfen taşlıkta blıaz 

til 8._ muharebelerin hedefi, Si • 
~·adası ile Tunus arasındaki 
dtt 1 nıuvasala yolunun mukad
~lını tayin etmektir. ttalyanlar 
-...._••nı seddcderek tngiliz do • 
~ını Akdenizin tark ve 
~ havzalannda dağınık bırak
llııı:..ı libiyelerine hedef ittih.z et
~dir. ineiüzler dahi her ne 
~ na olursa olsun bu yolu a
~ bıalundurarak Akdenize baş
-- bata hakimiyetlerini muhafa
~ ~yi tasmim etmitlerdir. Ta. 
lıııı:I_ hangi tarafa yaver olduğuna 
~İlmek, yolun bundan son
~tk, yahut kapalı kalacağına 

durunuz da görürsunfiz. 
Memurlar toşlıkta, hayret 

mlryollarını, nskeri mıntakaları bom 
ba'amış ve yangınlar çıknrmışlardır. 
I<eşlf yapnn bir tayyareden başka 
bfıtün tııyyıııeler üslerine dcınmuşlerJçinde 
dir. 

beklemişler, Yuka

rı katta bır çığlık 
kopmuıı. Merdi -

venlerden paldır 

küldur aıatı inen 
aile reisi: 

- Şımdl yaza
bllırsinız, altı kl~ı

Harp knLinesi azasından Devlet 
Naz.ırı, Londrnya yap lı.ııı ha~adann 
Berlıne bir mi fi faılasılc iade edi
leceğini soylemıştir. 

Almanların hücumu 

ınılyon dolnr kıymctıııde 11u lar tn· bilir. Umumi maksatlar içın küçük siyasi ricalini de beğenmediğini, 
rııfından S<ltın alınmış ınakıne ve .. a- menfaatler ve hisler feda cdılfr. Rus resmi münasebetleri idame et· 
ır edevatın ambargodan kurtarılma- yanın Besarabya meselesınl hallede· melde beraber, iz.bardan çekin • 
sı bu mcyandarlır. Bırlcşik Amerika, ceği zamanda belki Rumanya işi ko- memelde idi. Böyle azametli bir 
Ruslara lıır cemıle <ılmnk uzcrc bun- nuşulmuştur. siyaset takip eylemeyi meslek İt· 
ların ambargo unu 12 bırıacıtcşıln- Taymis vesalr yabancı ıtnzetclerin tihaz etmi, olan bir devletin tim· 
de kaldırmış ve ayrıcn sarnıçlı va- askeri muharrirleri Balkanlardan di birdenbire mülayim ve müniı 
purlar ~·erllme~ını knbul ctmlştır. gelecek bir hamlenin Anadoluya ge- tavll' almasının ve Rusya ile u • 
Ucı}·le lhtılaflı ve askıda kalmış ış- cerck Suriye tiz.erınden Süvcyş ka· yuıma ve anlaınııya ehemmiyet 
lcrın tasfıyc.c:ı ve burılnrııı bır ıın ev. nalına doi:'Tll taarruzunu dü~ünuyor- vermesinin, Rus siyasi ricalini zi. 
vel Ruı-yayn celbi duşun~sl, bu"ün ıarsa da, böyle bir hareketın bılhas- yadesile memnun edeceği tabii
ıçın pek muhım lıir l<uıı cmelı ulubl· su 'Boğazlardan ve Marmnradan A· dir. 

duk: Öyle tayyare filoları vardı ki, 
hava bonıbardımnnlarıle Londrayı iki 
saatte tuz.la buz. edecekti, taş üstün
de taş, omuz. üstünde baş bırakmıya. 
caktı Öyle bir mıkrop harbı yapı
lacaktı ki, bavadan koleraJar, veba
lar. tıfolıır. kuduz.lor, tetanoz.lar ya. 
ğacaktı Öyle bir gaz. harbi olacaktı 
ki ahalı aksırıı, öksure, terlıye, ağlı. 
ya, bayıla, boğula ölüp gldccektı. He
le o (ıpcrıt) gaz.ının tesırler!ne aıt 
fenni tafsiliitı okudukça, çocuklu· 
ğumdanbcrı dınlcdığım yılan hıkilye. 
lerinın, ummacı ve ecinni masalları. 
nın vcrdlğı korkuları hatırlatan ur. 
ııcrrıwlı•r f!ı•çıı lyordıım. HarplA:n ev. 
vdkı hııı,ımuka!Plt·rl o~uyaıılar. harıı 
hıışlauıktıın wrıra, nıhayct hlr ııenP. 

ıcııııfo ınedenı) l'ltı·n c:.'lcr kıılmıyacu

~ına lnıınmıyıı başlamışlardı. 

yız.: Bır oğlum dünyaya geldıl de· 
miş. 

Londra, 19 (A.A.) - Düşman tay. 
yarelen lngıltere ütcrinc taarru:t.da 
bulunmuş, h:ıvanın kararmasından 

sabahın ilk saatlerine kadar faalıye
tc devam etml lrrdır. Londra ve cl
varına gellşı ~uzd atılan lıombalar 

evlerde hasara sebep olmu~tur. Yan
gınlar eürntle ııondilrıllmuştiir. 

~ayyün edecektir. 
~ bin addet merkezi şimdilik 
ili; ll~e intikal etmit bulunduğu 
~~a mihver devletlerinin ve 
~an bilhasaa ltalyanın. hü
>-.. ;İn gazetelerile mütemadi
~ lllUuıistana ve ikinci dere • 
~dahi Yugoslavyaya hücum 
dır. te olmalan dMate ıayan-

lır. ımdoluya gcçebllmesıne Türk ordusu Maamafih, )'İne isviçre gazete-
Ru«ların Rumunyıt ışgıılıuden iidı, Jnıkan vermez.; ferinin rivayetlerine nazaran Rus. 

chernnııyt<tsl1. lıır trnlJeı ı:ıbl lı:ıhıll't.- dtogizın.t doğıu inmiye teşcb- lar, böyle son dakikada birden· 
ıııelcrı, Huııınnyadukı Al111nn tcşclJ. büs edecek Alman ve İtalyan kuvvet. bire izhar edilmiye batlanan doıt
huslf'rinın ve lıuzırlıklaıırıırı ltu~y:ı leri, buraya yardıma koşacak in- Juk temayüllerinin tesiri altında 
nleyhlnrl• lılr lııtrı·ket ı,rfhı teliıkki gıltcrryı, belki, meşgul etmek ve kalacak gibi görünmüyorlarmıt. 
etmek 1ı-ternt~ıklerrnı goııtenr. Hu- bu suretle Mısınn müdafnası • Bilakis, Rus hükümeti, Alman ve 
nunlıı. beraber şayı·t Huslıır, hlr ırun 111 uyıflatmak ümidini besliyebi- italyanlarla zaten mevcut olan 
.Mıhver alı•vlılnıle İngıltere ve Ame· lırlcr: eğer !{usların dığer yerlerden anlatmayı mümkün mertebe tak
rıka tle işbırlı(:ıııe kıyam ederlerse, yardımlarını temin ederlerse 1ngıliz- viye edecek yolda hareket etmek
Humanyııdaki kuvvetlerden Rwıya U· it.Tin kt'11dılerile daha faz.la uğraşmı- te, M. Molotof bir taraftan Ame· 
leyhlne 1ı1Ufıtde imkanı ştmclıtlen ya mecbur olacakları ve şu suretJe rika Sefirile görütürken, diğer ta· 
ıforpış ve ıhzıır cdilrnış olur. Hugun· Afrikada )lısıra ve Sudana taarruz raftan A1man ve İtalyan Sefirle
kli faallyctlcr, böyle bır duşünı:eye hnrekctlıH"lnın kolnylaşııca!;',rı zannına rile samimi temasları arttırmakta 
k:ırşı lıclkl t<·hrlıt, mukabıl tcdbır ma- dü:,mü~ olabilirler. Büyük Bntanyıı imiş. Şu hale nazaran Ruslar, ha· 
hıyctindc addoluııalıUır; aynı zamurı- udalarını istlli teşebbüslerine halel disahn kendilerine vermit oldu. 
da Ruıo1ların Halkıı.u ıııler~c, Yugos- getırmcdcn, fı:ızla kuvvetlerle bu ha· ğu hrsatlardan istifade ederek 
lavya ve .Bulgarfataala mu.~a!K!lıetlı.ı-f reketlerln icrası f~_kri~e kapılmış ol- ,imdilik ~e~ tarafı dinlemek, h_e~ 

Bugunkü sayımda da böyle hayırlı 
vaknlar olursa neV'l.adın adını c:Sa -
yım> koymalarını o bahtıyar ellelere 
tavsıyc cdcl'lz.. MüJ,arek Ramaz.an a
yındayız ve c:S11yını> kchmesi ~sa

ırıı• adını rla batı rln tıyor l 

İngılız hıı.va ku\•vetleri subayların
dan eski Başvekil Chambcdnin'ın ye
ğeni Ralplı Hore bir muharebede öl
müştür. Ev ıahibi - Kiracı 

Hıırı• olalı hır ·cncyı J!CCtı. l\ledc
nlycl :rerll ycrınde duruyor. Londra 
uç aydır her gun. heı l!':l'Ce bomba. 

'Kıra mukavele klğıtlarırıın ikinci 
"ahı folP.rınde bazı kanun maddeleri 

Be, bin Polonyah idam edildi 

lnrıdııb hıılde bır zelı.elelik tahribata ·~~j-...ıı:.illi.!ıııc:CillfJ 
hılc ui\"ramnmış. Mikrop v~ gaz harµ 
lf'finı· de 1Ja9vurulmadı. 

Runrlan üç yfız ı;ene sonra, her· 
hunı:ı bir memlekctın a~kcri müze. 

~denizin sarp havzasında Is
~ .._hl mevkii ne kadar mühim 
~rk havzasında da Yunanis· 
llıııiııl.: Coğrafi mevkii o nisbette 
~dir. Faz.la olarak Yunanis
~edi ada grupu ve bahusus 
~dan Kodu adası Yunan 
~ ;_İle Adriyatik denizine ha
~ mevkide olduğu gibi 
!'i ~~•daları ve alelıimum ~ark
~llter adalarile Eee denizine 
~ dir. Girit adası İse öteden· 
'i Akdenizin sevkulceyı cihe -

rlnc minıa teşkil cdebılu1cı · nuılurı pek mümkundur. tarafla 2oruşmek, her tarafla ıyı 
.[<'akat bütün bu ışlcr, n: Hu~yıı ~akt Ordu Kumandanlanndaa geçinmek, fakat bu meyanda 

lnı ~<·zmiyc gıdcn talebelerden bi rl. 
duv:.ınlıı asılı ııaz maskclcrıni ôgı-ct
ml'nııı,. gösterip ı;q-c:ık: cBıınlar 

ncdır, efeıııtimh öf'rctmen izah e
dince, ta lehe yine aoracak: 

alcyhınde ve m· f{usyı~ hısrıç, ccrıu- E ekli General kendi makaatlan ve siyasetleri 
ba karşı bir han•kcl ıçnı haııdık 111• m . hakkında kat'i bir fey söyleme • 

Peki, nıçln o r.anıanın harple· 
rırıdıı ga:t. ma11kf!lll kullanmamışlar? yazılı oldul:u malüm. Bu mudclelcrln 

çoğu cınf•cburdun, c:mertıurdur>, 

c:mcrburdun kelımr•l<!rıle hıtr.r. MP.C· 
buı olan hep uıvııllı kiracılardır. Ka
nun •w ı.ahıplcrınc hemen de hiçbir 
mı·cburl\ et yüklt>miyur. 

masa gerekt.ır • .Mihverle flu!lya arıı- ALt IHSAN SABIS mek yolunu tutmutlardır. 

'ten en mühim bir yeridir. 
~ ~n .• •dalan keıif tayyarele
~ rozunden kaçmak çok güç l 
~llfu bir devirde bile büyük 
" ~iilc harp gemilerinin ve hat
~ __,.l'ln sizlenmesine ve nim· 
" IOn derecede müaait bu-

Bugün bütün yurtta nüfus 
sayımı yapılıyor 

(1 lnel aahlfedan devam) 

lstanbulda aay1n1 

leri ve ihtiyaçları hakkında der· 
hal Sayım Bürosunu malumatlar 
edeceklerdir. Sayımın bugün öğ
leye kadar biteceği tahmin cdıl • 
mektedir. 

ı.:..~· 
~ matbuatı ve buna te • S ~ya sazeteleri, A vru -
~iitün karasında ve Bal
ll!ı ) • mihver devletlerinin ar
'i..: 'tine diitmanı olMak Yuna-

'--~e;:;orlar. Bu netriya
~ Ymaniltana, in • 
~e aleyhtar ve mihvere mü
lııı:... ~ IM"tarafhk söstermesi için 
~~eplenle bulunmutlardır. 
--~ .. talelperi olduju 
,..._ ~ etsuu,ip bitanfltia Q)'· 

~ .._ tekilde idare etmektedir. 
~ devletJerinin p,ai. Y.i
'~dan, lnsilterenin her tür

'~ we aiifwa.ııı kesmek 
~111 aun..da bunuına kendi· 
lıııı.... ~ Iİhai " ikbu~i rabttalarla 
~ ............... 
~~,ikinci d«ecede de 
~ l bl lııinterla.dmı t~ 
~"aoala'"78p hictnn etmek 
'~· YQpalaı•ya, YahudileS '-"una son derecede tahdit 
-.....~ "e bunlan amme itlerinden 
~'l'lbak ve farmasonlann 
' tt_ı ı kaldamak aibi Alman 
~ .>"an rejimleri umdelerine 
\. ~ını bazı kanunlar çakar:m11-

~ ~i ltalyan matbuatı, bu gi
~ ır_.,-..tarı ciddi ve aamİ!J1İ ola
' .!ıl.ınayıp mihver devlet1e
~0~ü bağlamak içfo tertip 
"iı;~.cali tedbirlerden saymak-

Muharrem Feyzi 

Bugün saat beşten itibaren ao· 
kaia hiç kimse çakmıyacaktır. So· 
kaia cakarılardan ve Ayım me -
muruna yanlıt cevap verenle.rden Denizde ni/ıu sagımı 
2 5 1inıya kadar para cezası 11lına- Denizdeki nüfus sayımı hazır
caktır. Sayım için ,ehrimizde 12 lıkları dün tamamlanmıştır. Dün 
bin memur 1&ynlmı,1ır. Bu me - k d 

i.iğledcn sonra denizde i sayım a 
murlar, saat altıdan itibaren faa- çalı~cak sayım memurları, liman 
liyete batlıyacakludır. Aparlı - mcmurlarilc beraber limanın her 
rnanların bulunduğu mıntakalara tarafanı dolaı1mışlar, Boğazda, A
ayımı kolayla11lırmak için yardım dalarda, Anadolu sahillerinde 
cı memurlar da verilecektir. demirli ve bağlı bulunan bütün 

lııtanbul üç mıntakaya ayrılrnıt deniz vasıtalarını tcsbit etmi,ler
tar. Vali ve Belediye Rew Lıitfi dir. Bu suretle bugün denizdeki 
Kırdar. bizzat İstanbul ve Beyoğ- sayım, kolay ve intizamlı bir fe -
lu mıntakasını teftiş edecektir. kilde yapılacaktır. Sefer halinde 
Vali Muavini Ahmet Kınık bulunan vapurlarda sayım, s:emi 
merke.-:de kalacak, Vali Muavini z.abitanı tarafından yapılacak ve 
Hudai Karataban da Anadolu ya- ilk uğranılacak limanda aldka • 
kasını teftq edecektir. Vali Mua- darlara netice bildirilecektir. 
vini Hudai dün akşam Anadolu Boğaz, Adalar ve limanımız • 
yakasına geçmiştir. d 11 ki diier iskeleler arasındaki va· 

Her kaza için ayrıca birer tele- pur seferleri, sayım neticesine ka
fon aynlmıttır. Bunlar faaliyet _ I dar işlemiyecektir. 

TASVİRİN ANSİKL'QPEbiS1 ·.· 

BULGARiSTAN 

itte, Rumanya istilisı ve diğer 
mühim cliınya hidiaab ka,..1S1nda 
Ruıyanan bugünkü vaziyeti bun
dan ibaret bulunmaktadır. 

T ASViRI EFKAR .............................. ·················· 
Balkanlarda 

_Vaziyet 
(1 ;-j sahifeden dev•nıl 

Polis tahkikattan sonra bu kitıı.. 
:la rm laboratııaırın akıl muvaıwneııi 
e.ks;k olan bazı kadın müstahdcmlerı 
taraf111rlan yapı~lınldığını bildirmiş
tir. 

Rumanya ile Bulgaristan 
arası.da köprü 

Sofya. 19 (A.A.) - Ruman~·a De
mirmuhafızlarırıın nielrl olan Po
ruoca Vremt gazetesi Rumanyadakl 
Y <!l'lrny6, RuJgariat.nın Ruııcuk :şl!h
rlne bailamak ve masrafı Almanya, 
Hulr;amtan ve Rumanya tarnfından 
tc-mın Cflilmek üzere Tuna .üzerinde 
bir köprü inşa edileceğini b:ıl.ıer ver
mektedir. 
Almanlar ilk i' olarak Rumen 

petrollerini ele aldılar 

-· Çünkü o uıman yıldınm harbı 

Vt>rıl leut olunmuştu. Harbin ilk Rtı· 

neRindl', bazı memleketlerdf! ahali 
ma11kryi başına ıı:eçiılncı>ye kııılur 

ın,.mlrkr.t lııüli olunuyor, muhan·be 
de bıtiyordul Demııkrnıu ckııerıyct idarl'<;idır. Hu 

' kanuna hakınc:ı ev sahiplerinin ek
ııeriyel, kiracıların ekalliyet olduğu

FranAA yıldırım harbinde harap na hükmetmek Hizımgellyor. Buna 
oldu ıımma iıç lıuc:uk ay ic:tnde yıldı- ra~mcn hichir ev boş değtldir ve ki

Yıldınm kalkınma•• 

TJm kalkınmaıı;ilc rnlar ateş pahaaıdır. 
kalkındı : Bütün 
yıkılan köprüler ta 

n-..-..::"t~ tnir edildi; bütün 

Belçika v• Fran· 
ım: muhacirleri 

Hu memlekette ev aahlbl oldunu.a 
ıno, iılela kıracının da aahibi olur-
ımnuz.. 1\iracı oldunuz mu, bir tıiirfi 

mr.cburiyetler yOklr.nmiye mttb11r11u. 
nuz., 1nanmazsanıı konturat ki.tıdı

iklncl sahi!eııini okuyunuz: yf'rll yerine ırön -' nır.ın 
.;;.;iıııı&,ı::"'11~"11111111~ dıırildl, iki milyon Mecbursunuz, medıurııunuı, mecbur-

iıslz.e iş verildi. 11unuz. 
Ü11tüııe yıl<lınm düşen hlr konak SERVER BEDt ................................................................................................ 

IDAUöLi TElGRAflARI 
Yeni Barem Kanununun albncı madtlealntlea 

latlfacle eden •••arlar hakkında 
Ankara (Ru~usi) - Yeni barem 

kanununun altıncı maıirlesınden is· 
tifado eden memurlardan bu kanu
nun neşrinden evvel tadil ve teşkilat 
kanunlnrilc memurıyet unvan ve sı

nıflarını detitıtirenlerden dereceleri 
yükselmiş olnnlarm bu derecelerde 
geçırdiklcrl asgari terfi mliddetleri 
için eski tekaüt kanununa göre mu· 

Nafi yağmurlar bu yı1 
ela memlekete bereket 

amele yapılması kararlaşmıştır. 

Seyhan Parti reisi öldfl 
Adana, 19 CA.A.) - Seyhan Halk 

Partisi reiııi Fahri Uğurlu dün gece 
ParU ictlnıaından sonra yemek ye -
mek üzere elttiği Yenlotelde nez.fi 
dlmakiden ölmüotür. Adananın bu 
değerli çocuğunun olümU burada bil
yük tcessur uyandırmıştır. 

ltalyan matbuat' 
hücumda getiriyor . 

V k (Bı . ..._~ -La'/·~~ deva•) Ankara (Hususi) - Ziraat e 11• ........... _,. 

leline gelen mallımata nazaran ber luıı edllmez.liii hakkındaki yanlıı d6-
ta rafa yağan faydalı yağmurlardan güncenin tevlit ettifri bir siyasi buh
ı;onra çiftçilerimiı yeni sene ziraat ran başgöııtermiıtlr. Daha realist 
mevsimine bliyfik bir şevkle glrmiye bir zihniyetin vücut bulması birçok 
bao.lamı~lurdır. Bu seneki bereket cngellero çarpmıştır. Siyasi adam· ......... , TOGAY 

' 
.... ' ·································· 

Balkan devleUerlnio gerek nufus, 
gerek arazi itibarile en küçüğil Bul
garistandır. 89 bin Km. murabbaı 

arazide 6 milyon nüfusa maliktir. 
Asıl Bulgar haJkı 8.6 mulyonu an • 
cak bulur. Ekalliyetler araııında bir 
mllyona yakın '.l'ürkten başka Ru • 
men, Yunan ve Sırplar da kuvvetli 
topluluklar teşkil ederler. Ekseriyet 
Rum Ortodoks kilisesine talııdir. ida
releri meşrutiycttir. 10 Nazırdan 
mürekkeptir. Meclislerine Sobrania 
derler. Asıl halkı Ortaasyadan gelme 
Bulgar Türkleri teşktı etmiştir. 

Bükre~. J9 (A.A.) - Almanlar ilk 
iş olarak gayretlerini pek ziyode ih
tiyHçlnrı olan petrol ve yağ lstihsall
nı !Pnıin için Runıanyanın işlr.tıne ve 
ır.tı!lmnnna teksif etmektedırler. Sc. 
ferbel'llğiıı ve sonra da terhiRln ve 
toprak değlşikJiklerlnin sebep oldo~u 
nakliyat zorluğu sebeblle, Rumanrn
nın petrol istihsali günde 200 vagona 
düşmüştür. Depolar ağzına kadar 
dolu ve nakil hatJarı da tamamen 
yüklü olduğu ~in istihsalin tahdıdı
ne karar verilmesi, yıllık ıstlh ali l> 
milyondan dort milyona düşürmüş· 
tar. Tuna bu sene de g~en seneki 
gibi tamamen donduğu takdırde Is· 
tibsal daha az olacaktır. Yeni petrol 
nazırı Dimitrinein petrol ve nakliyat 
ıııe elesini ciddi bir surette tetkik 
için bu hafta Berline tıareket etmesi 
karıırı manalı görünmektedir. 

.. • ğ !ardan mürekkep blr grupun derin Yılının gelecek sene de devam edece i .. . 
bir istihale ve bilhassa reJımın cezri 

~,Slonıar Birman-
~olunu tahrip 

ettiler 
~oıı (8i,;,.ci •aht/edt11 devam) 

~ l'ıı 1111 •rı nıfiphede edilmlıtir. 

Eden Türkiyeye 
geliyor 
(1 ;nci uhifed•n devam) 

tahmin edilmektedir. 
bir surette ııılabı yolundaki tcşeb

Fen erbahçenin yeni büsleri bota 1rltmlştir. Memleketin 
idare heyeti ihyası bQyük bir nisbet dahilinde va. 

Dün öğleden sonra klüp binasında z.iyetten müteesıılr olmaktadır. Far
Fenerbahçe umumi heyeti toplana· masonluta ve rahudiliğe kargı alınan 
rak yeni idare heyetini seçmiştir. tedbirler ancak yarı tedbirlerdir ve 

Sayım günü tath vakit 
geçirmek için 
Bulmaca - 1 

Otuz hnrnl bir atalar sözQ bulu
nuz ve bu bildığinit böcek kabuğuna 
bir numaradan bnşlıyarak boı:ı hane
leri doldurunuz.. Bakalım bolabilecelı: 

misiniz? 

• Halledilmiı şekli 
yarınki nüslr.emı%dadır. 

Sinirlerinizi 

yoklayınız I 
HlcliHler karpunda 
alnirleriniz bir erkek 
aibi mi, bir kadın gibi 
mi harekete a•çi~or? 

Aşağıdaki cümlelerin kar

ımnda dotru bulduklarımıa 

bir A harfi, yanhş bulduk

larınııa bir 8 harfi yazınız. 

ı - Zekii yüz.den be.ili olur. 
2 - Zayıflar, kuvvetlilerden fazla 

scvilmiye liyıktırlar. 
S - BirisJnin size baktığı, daima 

hisscdllebıtir. 

4 - Birdenbire doğan aşk, en 
sağlam aşktır. 

5 - Genç kız.tar, delikanlılardaa 
daha saftırlar. 

6 - Çocukların muharebe oyun1a
lnn oynamalarını muhakkak 
menetmelldlr. 

'I - Sokakta katlyen ıadaka nr
memclidlr. 

8 - Yüzü cirkln olanın kalbi te. 
mlzdir. 

t - Keder ve elemlerini giı.Jemet
tense dökmek daha hayırlıdır. 

ıo - Saneınlar eımerlerden daM 
havaidirler. 

:rı Oehri üzerine yapılıın ye
b~urn esnasında bir mühlm
tikaaııe sair mühim askeri 

~~hrip edilmiotir. Bu hare
~ ı&Jere mukabele olarak ya • 

7 nci asırda Tllna.nın cenubuna ge
çerek müstakil hır devlet kurmuşlar, 
9 uncu asırda Jrırlstiyanlığı kabul 
ederek Bizans himayesine ginnişler
di r. 1390 da Osmanlı 1mparatorlu· 
ğunun Rumeli fütuhatı başladıtı za. 
man buraları da fethedilmiş, 518 se-

ne bir vilayetimiz olarak kalmıştır. 

1877 - 1293 Moskof harbi nıağlübiyc. 
tınıiz.deıı sonra Çarlığın z.oru ve Av
rupa büyük devletlerinin tervlclle 
Bulgaristana muhtari~·ct verilmiş, 
1908 de de lstikJiilini illin etmiştir. 
1913 Balkan Harbinde arnz.islııl bü
yütmüş, fakat iş kat'i pnylaşma saf. 
hasına gelince 'müttefiklerine sııldırı
verııılş, fakat bu ikincl Balknn Hal'
binden epeyce ufalarak çıkabilmi~ -
tir. Geçen Cihan Harbinde Alman
larla beraber harbe girmiş, nıfitteflk
lerlnden evvel mağliip olarak müta· 
reke yapmış, 1919 da da Neuılly suJ. 
lıünü akdetmiştir. 

Bulgaristan ziraat memleketidir. 

Bulgarlstına gelince, ingiltere hü
kOmetl, Türkiyedeki Büyllk Elci 41e 
görüşmek Qzere iııtanbula Riden Sof. 
ya Elçisi vaıııtasıle Bulgar hükume
tine Mihver devletleri lehine ittihaz 
ettiği hattı hareketten dolayı kat'i 
memnuniyetsizllğtnl bildirmiş ve ln
glltereı.in rılhat zaferden 60nra bu
nun hesabını Bulgaristandan sora· 
rağı tehdidinde bulunmuıtur. 
fngiliı gazetecileri de geliyorlar 

Yeni idare heyetine: Birinci reis iki mihver devletinin gözlerini kapa. 
Şükrü Saraeoğlu, umumi kaptan Z~ mak için ittihaz olunmuttar. ŞiMDi 
ki Rıza Sporel, tkincl reis Hasan Ka-1 Yugo lavya ıu anda iki grupa a)'· Aıağıki U.ttvi utkik •dlxiz: 

'· 

Hububat, patates, tüUin, üzüm, ye· 
Uştirir. Gül~·ağcıhğı llerilemiftir. 
Az miktarda tinko, alümlnyom ma
deni vardır. 

Ç1:tdiler Birmanyadan 
latlfade ediyorlar 

Çt· ıe <A.A.> - Btrmanya Bir kaç güne kadar 
Yflrıe &itmekte olan kamyonla- - --

it bir kııo:mı benzin naklet- K d • • • 
~~ıe:ı·l Bir ~srnında da tayyare Arkadaşımız an emırın . 
ıı::._ ı., • Dıakine aksamı mevcut - rr. b d 
~ıırıo1"1ıdufuna fÖre Lashlo'da Erzincandan Erzurumdan, Ira zon an, 
~ ~-nalclJ.yat memurıan ha~ı rı da, n go··ndereceg"i MEMLEKET ~ . ., 'ltlalzemeatne daha bttyuk ..,amsun 
~.••utuııa c1a1r ıau • YAZILARINI lezzetle okuyacaksınız ! ... 

Sofya, 19 (A.A.) - Stefani: Di
ğer Balkan memleketleı·inde bulunan 
birçok İngiliz gazetecisi Sofyaya gel
miştir. Bunlar İstanbula gidecekler· 
dlr. Öyle zannediliyor kl İngiliz Har
biye Nazırı Eden'in Türkiye ve Yu
nanlstana yapacağı ıeyahatl takip 
edeceklerdir. 

mil Sporel, umumt kitip .l\lu~affnk l rılmış bulunuyor. Bunlann b~rı.t et· 

l\tenemencloğ'1u, muhasebecı Alı Mu- ki alemi, öteki de yeni llemı temsil Erlcelıl• içi'!_! 
hittln Hacı Bekir, iizalıklara da Hi· etmektedir. Eski ilemt temsil eden Sinirleriniz de erkek ıibi hareket. 
mit Saraçoğlu ve Mazhar seçllmiş- grnp iktıd°arda bulunuyor. Yen_ 1 Ale· 

. 1 b YUÇ ~mlese, lerdir. Tf'knik komitede hiçbir deli· mi temsil eden &TUP " ır a N 
1 0 

tel A 
~!klik olmamıştır. gençten ibarettir. Memleketlerinln la- 1, 8, fi, 6, 8 o. u c m ere 
'~"""''"""'"'"""m':""!'"u'"''""'!:''"-"''"• tikbali kayguıunda olan bu geneler harfi, 2, 4, '1, 9, 10 N. lu cfl~elere 

Ta•vırı Efkar mevkilerini kuvvetlendirmiye çalışı· B harfi koymanız lbımgelirdi. 
Nüshan (5) Kuruıtur. yorlar. Kadınlar için: 

1 · · ı Tllrkly• Ha.it Sinirlerini% de kadın ılbl hareketle Abone Şeraatı için .!.e_ c a h İ f a J a m, ıeçJDiose, 2, 4, '1, t, 10 No. lu ctbıl· 
Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. lelere A harfi; ı, 8, 1, 6, 1 No. lu 
Alt& aylık ......... 760 > 1'50 > yarım adam. cümlelere B. lıarfi ko:ymanıa lizım-
0; a7lık ••••..•••••• '°° • 800 • plirdi. 
Bir a7lık •••••••••••• llO • JOktar. 
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Taavlrin ·(Y •k•• • t•J Hikaye•~.J · enı 0~0~!~.ı:_ye .1 

- 1 -
Bir kaç gün devam e decek olaa ba harikalide 

heyecanlı macerayı zeYkle okuyacakınnaz"' 
Her dakika yeni bir u fhaya d ökülen bu kCSrdütüma 

•f:ı de hikayedeki komiser Remzi ve Müddeiumumi Sadun 
fibi zor lukla çözecekıinia 1 

fahri çok d•Iİ~miıti, beni Je elli J e ilamoı •dıyortla. 

Türk filmciliği 
alinde • 

ın kişaf h 
Marmara stüdyosu Ser met Muhtarın 

"Kıvırcık paşa,,sını bitirdi 
Fransız ıinemacılığının bugün 

tamamen ölmü§ bulunması ve A
merikan filmlerinin de, yolların 
kapalı oluııu yü.ı:ünden memleke
timize gelmemesi, yerli müteşeb
bisleri daha büyiik cesaretle faa
liyete sevketmiııtir. Şişlideki Mar· 
mara film stüdyosu yeni mevsiın 
için çok güzel filmler hazırlamak
la meşguldür. 

Bir müddettenberi çevrilmekte 
olan Sernıd Muhtarın cKıvırcık 
Pn11a:ıı sı taımımlanmı11tır. Filmde 
Kıvırcıt Paşa rolünü Şehir tiyat
rosu artistlerinden Sait Köknar 
oynamaktadır. Halide Pişkin, Ne

ı cile-, Refik Kemal ve Vedat da 
Ayaklarında fıpıtık terlık. gürbuı l>uıı 11:ıb:ıh -, :ızıhant!!.ııw giderken, filmde muhtelif roller almı~lardır. 

•ır hlznıctçi kız, kan ter içinde Ye- g\.'<'c: ~·elmıyc<'c>ğlnı !!Oyfodı. Bu rı.ı:ı- Abdülhamit rolünü Talat Arte -
aiköydekı NlkoJun kapı!!ındaıı ken dcıı de nrarn•ıdıı vın<' ufak hır ınil- mel canlandırmaktadır. 
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GESEL NÜFUS SAl"IMI 
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19-10-940 ela m uanaele ıör .. 

Londra 
Nevyork 
Cenen . 
Atina 
Sofya 
Madrlt 
Budapq. 
Büllr .. 
HelıcrıtJ 
Yokuha. 
Stokbol. 

pa ralar 
1 Steril• 

100 Dolar 
ıoo 1 .... Fr. 
ıo:ı Dratı.ı 
JOO Lova 
100 P~eta 
100 Penıf 
100 Ley 
100 Dlıuıır 
100 Yea 
100 1ne4; kr. 

8.00 Progrnm vo memleket snat 
ayıırı, 8.03 Kon\J~ına (İstatistik U
rnum Müdürü Bay Celal Aybar tara
fından snyınıın başlaılığını bildil'rn 
hitabe), 8.15 Ajans habtwleri, 8.30 
Mllzik: Riynseticfinıhuı bandosu 
(Şef: İhsan Künçer) Mtll'~l:ır, !1.15 !-.------------~ 
Ev kadını - Yemek listesi, 9.25 Mil- , ESHAM VE TAHVlL.41 
zik: Hafif ve neşeli parçnlar (Pi.), ::..-;:;; 
10.00 Çocuklara karagöz, 10.45 Mü- TOrk Tlcaıret baakuı aa_. ·-
ıik: Münir Nurettin konı::erf, 11.45 Sıva• • k.r&uruna 1 ,..11 
Temsil: Gülünç Kibarlar ( Moliere ), ,. • 3 •ti 
12.SO Memleket ııaat ayarı ve ojans " • VI s,1f 
haberleri, 12.46 Milr.ik: Rodyo salon it Baokuı 11ama peıln ,.. .... 
orkestrası, 13.16 Müzik: Ifolk tfirkll- IAt Badn~aOeıı m1Ueu1ı.1 ell _.-. .. t1..:;, 
1 1 ( . .k na o u m ryo u v .,...-si.,., 
er ve oyun havaları, 13.30 ?! üzı : Umum tlyaıro 

Büyük fasıl heyeti, 14.00 Temsil: Merk•• Bank•• 
1zdivac klübü, 14.45 ltüzik: Yakın r.-===========::::::~~ 
tarihten sesli hatıralar: Ortaoyunu, Borsa harı· f\,· altın fiyl 
düğün ve pehlivan havalanndan or- " 
nekler, (Zurnacı Emin ve arkndat- • - • ~~ 
tarının l11tirakile), 15.05 Müzik: ti " 
Radyo caz orkestrası, 16.30 1\lüılk: R-.adly• ..... f/I 
Geçit konseri, 16.16 Müzik: Düğfin Kabn Bet lbf_..L -

- o.. , • 
ttırlcülcrl, Rad~·o kadın okuyucuları Kulçe a ltua rraat d 
he:ı;etl tarafından, 16.30 Elde edilen ~ , 

dlsini dar ~ıye attı: nnkıı ı·~tı B<>ıı ko kıl<'ıı evrn• ynı.I Kıv11c1k Paşa, eski zaman ha• 
· Amanın, l c io:n. dıyc ful<>clı .. rm: kiıfmııkııın ""' ktuguıııu ılcrı '<tı yatını canlandıran baştan baoa 

sayım neticelt!rhıin ilanı, 16.45 Mü· cdil<'n eayım neticelerinin il"'~ 
zik (Marşlar), (Pl.), 17.00 Snnt 20 l\lüıik: Türk )lüzik Birliil ~ 

<1 de tekrar neşrl~·nta başlamak üzere (Ahmet Adnan idaresinde) ....... 
Fi11t1tl•ıt #la •oA11e: Ellrule luifıtlorltı .. J irJe ohıron rejiıfw ICapanıı. Temsil: Madame Butterflfı lıf 

F.,ult Ken~•tir 20.00 Prı>gram, memle~t saut l\lenıleket saat ayarı ve ajdl<":I. 

b Ç k •· ·· " k ıt'-'arı, ve ajans haberleri. 20.16 'Mu- lıcrlerl, 22.60 Yarınki P~ 
Odada duran bir bulıce lııkemll' lnı 1 Uy< r V( onun ıl.. ~ık ukC'rrür erit n çok gÜİtinçlu ve karikatürize cail-
ilzerinr yığıldı: j oıı e<l' kaçnın:ıklıırmdan bıktıgımı mış bir komedi olmu tur. 
- Bizım beyi öldu dulcr ... dedı. olu ordum t•zcrlnc vıırdıkçn ına· Tiirkıyenin hakıki bir sinema 

Kar:ı•·o1dukJ mı • lor, lıcyi de, 1 nıı Aı ı' , n b ı udam olduğu çln re1ısörü olduğunu daha ilk fil -
llizmctçı kızı da tnn ılı rdı. Onun icln clı.: fıı~lıı •le r ~demiyordum mındc ıspnt eden genç ve kıymet-

ir e reıasoru yapma tadır. A-ı Jadı. Fakat hiçbir genç kı • " 
dolf Kö~~~r •. ~ ıalya~a birçok film- zımızın bize gelerek bu 88 _ zlk: Büyük fasıl heyetı, 21.00 Elde kapanış. 
!erde rcıısorluk etmış, eski bir ak- sat yolunda çalı~mak istedi -
tördür. Hülleci° de baş rolü M - ğine şahit olamıyoruz. Bazı tek 
vimli halk sanatkin Naşit oyna- tük heveskarlann da çalışmasına 
maktadır. Hü eyin Kemal, Hali- ailelerinin razı olmadığını görü -
de Pişkin, Vedadın da muhtelif yoruz.. Bu yüzden biıyük mü külat 

kilviyet t l iıın J,ızum hile görme- Komi er Rrnızı sordu: lı aanatkfü Faruk Kenç, «Kıvırcık 
diler. Arııbn kocanı1. eve l"Plm1>Jıgı Pa~a> ) ı daha olgun ve güzel bir 

al, ıınlnı ııerPılc kalıyordu? eser hnlınde yaratmıştır. 
bu- Bayıın \hı ıllfi bu suıılt> muhntııp Marınoıra film stüdyosu, timdi 

lunn an ı \<' di •i b1ı emnlyC'tle: olunca 1 1 rıklıırını kesti, bır tercd- de Resat Nurinin Hulleci eserini 
Anıaııııı. Eve •lut vııkfl'Sı ~eçırdl Vf! sonra bırdcn- filme almaktadır. Bu Jilmin reji -

sidfn işl ııiı;e ııo kniyordu. bırt.'" sorlüğünü mülteci olarak ıchrimi-
Konıı er fnıla beklemedi. Yııııın:ı Hılmi~orum. dedi. Sormllyı da ze gelen Adolf Körner iıminde 

tiç doı t ııır mur ul'd• .\<' do"'ı"U Koy-j ızz<'tı nPfsıme yediremiyordum. 
ba ındakl H•lı)a •ttı. Rem:ıı ı~rnr r.tnıedi, fakat anladı 

M:ık ı, Anudohı ' it• rnıırılfaLUrn ışı kı, Muı<llli. kl'Cll!ıının bu esrarlı ha. 
f"\P n ve on Nıelcı arf•nrlo bir- atınn vakıftır 
duıbını ıoıgiıı olur: J<:rzincuıılı 1''or i 11Nanı edlrıtz! 

Bevdı YO?.(lkoyuıı Y n11" yat )Ol' Evet, ışlc bn Rftbah bırlbırlmız-
du. den bovle "lliruk ayrıldık Ben öf;le-

!111 tınd·m ko"'ko W ' kndar C\ ışl<'rilc meşgul oldum. 
Y ..ıı &>rını kövde sıkıldım ve lstanlıula 1 

lnıllm. 
ıı ız olun mavi1ık lmnun Nf'ı PH' ~ı tınlz! 

aüı çokınuştu. Bir ııhbııbıma uğradım, onnnlıı 
Elbisel r nin duru,urulno maktul "''ntnHt)O ~ıttık. Sonro da Hatay 

J'»hı i :n~_ ln herhangi l lr 1.01 in kar- pa t:ıh:ınesındc oturduk. 1 
ııJaşmadı 'I, ölmPdcn cv~cl dıdıııme- _ E\et. 
dlği rııkibilc bir nıtı~dPlede bulun- - Akşam ıı.ıuıt yedıyc doğrn pve 
matlığı anlaşılıyordu. ıt"eldım. Derhal odnma çıktım, ıı.oynn-

Konıi er Rcmzı: dum. Snndnkımıı haber gönderdim. 
Evdım kimse çıkınMın, dedi... k il 1 bl k k k A ·şnm serın gım c rnz üre çe • 

Kaııılnm memurlnn kovdu ve ken- k n d d 1 k · t• · . . ıne · ve o ıız :ı o nşma ıı; ıyor-
di i de nmı tçl Mfiddeıurnumı"ıne te- d A - d ti um. ~ngıya ın ı m znman ,u man 

ı o ileri vardır. içindeyiz. 
Bu filmden sonra Mahmut Ye- ihtiyacımızı tiyatrodan temin 

sari"nin Sürtük, Ziya Şakirin Kö- etnıiye mecbur kalıyoruz. Fakat 
ıem Sultan eserleri çevrilecektir. bugün tiyatromuzda, sinemada 

genç kız rolünü yapacak bir ar -
tist bulmak da hayli giiç bir şey • 
dir. Çok gü.ı:ellik de aramıyoruz. 
Yüzü, gözü düzgün, vücudü mun
tazam genç kızlurımıza kapıları -
11ız açıktır. Bunlardan istidııtlıla
ı yetiştirmiye hazın7- Bugün film 

cilik, ayni zamanda beynelmilel 
bir proonganda sanati halini al
mıttır. Bugünkü yerli filmlerimiz 
yalnız memleket İçin hazırlan
maktadır. Halbuki Tiirk sinenıa
cılığının beynelmilel bir mevkie 
vükselmesi için hükumetimizin de 
yardımı ve te~viki lazımdır. Bu 
ıuretle calışma sahası genişliye -
c.ek ve gençler arasından yeni ye
ni istidatların meydana çıkması 
temin edilmiı olacaktır. Sinema
cılıkta .tiyatrodan i!!tifadede ıs
rarla m\Jvaffakıyet temin etmek 

lefon etti... Bu l~leı· bittikten onra 1 k 1 t . ıaray n arşı uş ım. 

da Müddeiumumi gelıncıye kadar hn- ...- d 1 1 - gü hü :Jt.I 
Kıvu cılc paıtı ro/ünd• Sait .,. YC1far Nuih 

.n.n ın .., ne ıun r ngur a., a-
s11 l k tahkikat1na bıışlııdı. 

VAKA NASIL OLl\IUŞ? 
'f'ahri Bey, bu yalıyı satın alalı 

h ııü7. iki ne olmu tu. Bunu komi-

I güçtür. Bugün siııemacılıkla, ti_ 
yatroculukla alaka!!ı olmıyan biri

cŞeriatçasn~ isimli eıerin de sini, meşhur bir sinema ~rtisti 
mıya lıllşladı. 1 b 

E v 1 ı· filme alınması kararla mıştır. Ye- yapmak ka ildir. takat bunun 
o sırada hlznıct(ı kız da gelmtutL g ence 1 ni mevsim için vakit bulunursa için hiiklımetimizin ynrdımile ça-

R<'mzi Mualliıyı, yatak odasına çı - r&k aml&r daha başka filmler de yapılacak-. lı,ma sahasını genişletmek ve ıi-
9er bıllyordu. Hatta o znm3nlıır Er
sincandan i tanbula gelıniı;. işlerini 
borada gc•nişletmlş, fakat kazundığı 
büyilk servete rağmr.n lükse kapıl -
manıış ve bir e nnf 1 n)'ııt ndon da
ha yukarıda blr hayntn ııürüklenmek 
18tememlı, olan hu nd:ımın 20 bin li
radan fazlıı para vererek bu yalıyı 
ıatın a!mnsı ve yine 10 hin lira kn
dar ı;arfcılerck bu ~-alıyı en mcı.lern 
bir tarzdn tefriş etmesi hayli dedi
kodu uyandırmıştı. 

Fahri Rey, İstanbula geldikten 
tı0nra, Erdncandaki lrnrıo;ını hoşo

aı~ ve bu1-aıla gı'nt. güzel lıfr kn -
•ın1a evlemn\şti. O zamnn onu11 bu 
hareketini 11onradım ı:orml'liğln 

ı.auıletmı terdi. 
Bu evde, karakola koşan hirnıc~· 

knrdı. Karyolasına uzanmasına ~ar- . . tır. Fakat asıl hazırlık gelecek 88 ncmacılığımızı biraz da maddi ci-
dım ı ttı. K(•ndisi aşağıya indi ve Bır adL'Clınl !1 ne zarbedin 2 ili\- · · I ç· k' l t" d · 1 . ' ne ıçın vapı maktadır. un u. ıe ın en 7'engın eııtırmek lazım· 
hizmetçiyi iı1t t'vaba başladı: ve eyleyın, yekOn 11 edPr. Bıradcı- diınya ,.<1~iyt'Iİ bu ~kilde de\ anı dır.> S A 

Naı:ıl oldu bu cinayet! dının yanına 2 yazın, 12 olur. 9 ile _, I 1. d bıılu ' • 
. . cuerst' "•nemacı ı:ırın e ın e - 1 s· 

- Hnmm fstaııbuldun geldf, dog- uııbedın, ;( ıhıvc e~lcvın, ıu . eder. nan tok :.«h.ıı\cı filmlerin bıte•e- lftPma-fiyatrO 1 
nı odasına çıktı, kendisine soyunma- Blr taraftan son rukamlura bn b • - • 1 f.l I k nbet 0 • 

gı 'I; e yer ı ı m ı:re ço ı a., -
"ı için ynrdım ettim. O sıru<ln... yuğunü llfivo <.>d•·r~k uclrdi arttırın, luc •• ğı du.,iin ılınektedir. Tabıatile TJ YA THOl,1\ H: 

- Git sıuı<lulcı Erıveri l.>ul ... nı- daınıa 9 Ue zarbedırı, odetlcrl hu~u- 1 yerlı Cilu~cılığımiz, bu va.tıvetten Şehtr 'J ı /lllroım: Tepcbaşı Dram 
mz r.ezmek istiyorum, dPdi. teıek ılilve edin. Daıınn 11 leıden bı- mi.irııkün olduğu kadar i~ıitade kı<•rnı: OTF.LLO. istikliil cartdesi 

AşnKı~ıı inılii'.,rim zaman. bizim ~a- rer ( l} nıJedı nı ltığıı,, guretl'ksıııız. edecek ve hu l!Urntlc filmcilığımız k<mı.l'di kı'-ını: YA L1 lJŞACI. 
Jının önllndcıı lıir sandal kalktı, İcln- 1 X (f + 2 :::: 11 huyiik hfr uıkı afa mazhar ola • SIN g;\f A ı . .ı\ I{: 1st::ıııhul ciheti: 
de iki kişi vardı. Ren nı•ııba f;nver l2 X 9 + a = l \l cııktır. A1emı!a, : l\listeı :'\lolonun ihtnrı-
n nıtı diye baktım, benzetemedim. Ne 123 X 9 + 4 c: 1111 .Sırııdiye kadar yalnı.1: tarihi Pıımp<>inin son Qiinlc:rl. 
1cindel,fü•rden lıirisi bizim R:ınılalcı- 1 ı · ı d 1 1 A -n~· M k . b c· 1234 X 9 + Ci = 11111 1 eseılrri fılın~· çt:ken a a ;, ar a r, ~ : · R sıın :ır. 'ınayet suntı. 
ya. ne de snndnl bizim h ry;Dn bindi- 12345 x 9 + 6 ::::: ll 1111 lıanrıeo fılm gclmemesı karşısın- Çmıbnlıtoş: Ah ne kRdın, Oç 
inmiz ı;andnln bcn:ı:emi'l,«>rdu... 2 d h l'f 1 d 1 bahr'v"lı' ... 1' 34[)6 X 9 + 7 = 1111111 a mu tc ı ıne"zu ıu a c;a ışmı- '•'" • 

E"dcn çıktın ve En~·cri :ınıını\·a 12.'34567 x 9 + 8 = 11ııt111 ya ım:d>Ur .kalacaklar ve böyle - I·\ al : Hıı~ Tekin yıldızlıı.r dlya-
gitt.im. Dondu•'ilın 7.aman, hanımı el- 12845678 x 9 + 1.1 = 111111111 likle geAc ~·e ye.ni istidatlara da rındn-Ah ne kndırı. 
nayctlıı ika edildiği odnd:l bevin üze- Burad k 1 . . , 9 ) ~ b bir $ar•at--,aha•ı atılm ıt olacaktır. Marınnra: Şeref yolu • Tuıunın 

k ıı;1 rk ....r...:.:1- a n s aı ~ :ıpın . .._. <ınn aş- •. r.ı 
ve lcarısile beraber yalnız y:ııla rı o- rfne apanmı11. n"',a en "''ınıum. 1 J> k 1 1 k 1 hlıncılcrımı:r bu,.,ün kız sanat- of'> u. n t tal k"k t ın t 1 k r ayın. .n am arı aw ara ı ııw• c- k 1 " 1 • T 
turtırdu. Kııın, Ht>ynr.ıtta &wtu ıığn- ~nız ı ı ". 1 ('VS c tırıı din, 9 Uc znrbcdin. Adt'llcri (7 ) drnj ur bu makta çok müşkü iita ug - uran: Panamalı kız - Neşell sa-
da yaptırdığı 6 dıtirellk apnrtınıanı- verdı. Fahri Rcyın il:r:erlndeki cüz - b 1 ita k dl y kil ramak tadır. ha (geceleı i Naşıt). 

b ~ d k! 1 ta 1• 1 n~ ayıp aza ra ccme n. r "I 
am bir kııtında ikamet ederdi. dan, bıwun agın_ ıı 11ır 11n gne, dalm:ı (liS) c lS) tla\·e ilo çıkar. .~e.n~ rejisör Faru k Kenç, b u BEYOÜLU CİHf~TI: 

Genç karısı nıualla, maktulün oıin- parnısğındald yuzOkler ~şırılnııştı... muşkulat hakkında fÖ} le d emek- Alkaznr: Ma~keler aşağı • KRnun 
qnda iki "ruzll iki çeşme nğlıyor ve Remzi yukaııya, JduaUamn yanınal 9 X 9 + 7 = 88 · tedir: tuzagı. 

.. .ıctyı ıöyle anlatıyordu: tıktı: 98 X 9 + 6 = 8 S c- Bir ı.aınanJ ar a rtist olmak J'lsri: Kontes Va!cvska - SefHl~r. 
- 'Fahri bir haftadanberl çok ıhı- - Kocanızın OZ4trinde çok para 1 987 X 9 + l'i = 8888 için genç k ı7.larımızın yanıp tutuş- İ,ıek: Lekeli k:ıı.lııı, Zorla tayynrecl 

llemişti... h"allnde bir fe•kalfüle- vor mıydı! fl876 X 9 + 4 = 88888 tuklarıııı duyardık. Hatta kızları- 1.ılle: Emil Zola. 
ı. 1111Zlyordum. En·el! evini, beni ta- - Ccbiııd,•kl pananın mlktannı P876o X 9 + 3 = 888888 mızın birçokla rında g ö rülen tıine· Mclelc: Kuyruklu yıldız. 
aamU.ı fhmal ediyordu. Sonra çok bilmiyorum, fakat dalma mebzul pa- 987664 X 9 + 2 = 8888888 ıııa art isti olmak merakı, hayli en- Saray: Karn güneş. 
uabf olınu!)tu. Bir iki "ere i1Jlorinln ra bulunurdu. 9876643 X 9 + 1 = 88888888 dişe ile kar~ı l anırdı. Şimdi mem- Siimsr: Bilyuk aşk 
ı,t gltmedltinden ,lkiyet etmi~ti... (D"'10mı w.r) 98765432 X 9 + O = 888888888 leketimizde çalışmalar baş. Ta/esim: Şimal deniılnde cıısuQlar. 

Nafia V ekaletinde.n : 
Vekilct için 20 adet 10-12 tonluk buharlı veya nıazoUu olroak ;':. 

re eldeki mevcuda göre yol sllındlrl toptan veya perakende oJarsi' 

alınacaktır. ~ 

Satı,a fımadc hnzır sflindiri olanlnnn bunlorın fenni evsafını 11; 
katııloY. ve izahıınmcsile birlıktc tekllflcrınl en kısa bir zamancı. 
letc gonılenııelerl lüzumu llun olunur. ---~ 

Ankara Ckulları Satmalma Komisyonunda•~ 
ı _ Ankara okullarının l!J.10 mali yılı ihtiyacı olan 4820 toll ,.

kömürü ve 840 ton kriple kömürü alınacaktır. Muhammen bedel• 

277Ci Kr. 1<riple 1875 kuruştut·. 
2 _ 1halc Jcapalı zarf usuIUe ya111lııcaktır. ~ 
s _ istekliler, tahmin <'dilen bcddlerden lndınmı yapmak 

teklıfte bulunacaklardır. _,-
4 - Eksiltme~e gfre<.'Pklel', 24!!0 sayılı kanun hükümlerin• 

belgelerle komis~onn başvuracnklardır. . . -" 
6 - 1tk teminat, 7562 lirn 75 kuruştur. Temınatın el<sıltırıe _.- I' 

den daha onco Ankara Okullar Muhasebeclllğı veznesine yatırıl 
~~ ~~ 

6 - Ekı;tltme, Ankarada Okullar Muhnsebeciliğinde 21/10/ 
1 k (G376) (9469) 

1.artesi giınü saat 10 d:ı yapı nen tır. ~ 
~~--~--~~~~--

lstanbul Sıhhi MUesseseJer Arttırma ve , 
Eksilıme Komisyonu Riyasetin~ 

Leyli Tıl.I Talebe Yurdu için Jüzım olan 1000 çift terlik &Çık 
meye konulmuştur. SJ)ll!_ 

Eksiltme 26/101940 eumortesl günü saat 11 de Cnğalotluncla '1' 
ve İçtımai l\luavenct Müdurlüğü binasında kurulu komisyonda 

caktır. 
:Muhammen fiynt bcıher terlik icin 176 kuruştur. 
Mu,·ııkkat teminat 132 liradır. ~ 
tsli•klfler şartname ve nümunesiııi her güu komisyonda ti ~ 
t!lteklılcrin 1940 yılı Tiraret Odal!l veslkastle 2490 sayılı ;.,.,, 

ynzılı vesikalar. w bu işe yeter nıuvakkat teminat makbuz ver;,,4ıf) 
mcl\tubilc bitlikte belli gün ve saatte komisyona. g~ 

lstanbul Nafia MüdürlüGUndefl.-'! 
26/10/940 cunınrtesl saat 11 de lstaııbulda Nafta MGd:=-f/I 

me korriisyonu odasında (960.85) Ura keşif bedelli Kumlmpt 
mıratı aç1k eksiltmeye konulmuştuı·. ~ 

Muko.vcle. fıkfiltmc, tıayındırlık işleri ge~el, hususi ve ~tal', 
meleri, proje ke~ıf hulisasilu buna mütefern diğer evrak dııi 
rftlecektir. 

Muvakkat teminat (73) liradır. ~,.( 
isteklilerin en az blr taahhütte (tı00) liralık bu ite benset 

tığına dnir idarelerinden almıo olduğu V!'sikıılara istinaden lf 
Vilayetine 111ürnt'natle eksiltme tarihinden (8) gün evvel ahnlll -) 
\'C 940 y11ına a it Tic:net Odası ve.!kalnrlle gelmeleri . ( 

lstanbul Defterdarllğınden : ,,,; 
Defterdarlık merkez dairesile mülhak müdüriyet '"8 ıuaba'1~ ~ 

ıh ihtiyacı olan 221 çeki kuru gürg<'n odununun beher çekisi ~
;u~tan 7110/940 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla 111 

edilecektir. on ~ 
Tıtllplerin haftanın pazartesi ve perşembe günleri saat (tOl"' 

Mlllt Emlak Mödürlüğiinde toplanacak komisyo~ 

- Btlyük Ca•a• Romaaı 

SUSUN 

Du sual ile karşılaşacağımı hiç tahmin etme
miştim. Belli ki karşımdaki kurd bir adamdı: 

- Bunu niçin soruyorsunuz? dedim. Temiz blr 
kadın değilim... Hayatımın karnnlık köşelerini ay
dınlatarak beni süzülmek lııtedığim bir Alemin iclne 
sokulmaktan menetmeyin!... Fakat sizi temin ede
rim ki... Günahlarımdan temizlenmek, yeni bir ha
yatın içine atılmak için bu :f.t!dnkirlığa. katlanı)o·o
runt. 

kndın getirdi; l.ıabnının yeni metrcslle gcclnemedim. 
Annemin yanına gltınlye kalktım. Felikete bakın 
ki, bu sefer de annemin beraber ynıadığı adam 
bana göz koydu ve evi terketmiye, ilk rastgeldiğim 
srrscrlnln kucatına atılmıya mecbur oldum. 

Blrincltetrln 

2SS9 H. 

YERiN KULA~I VAR 

Geçen kı••ların laullsuı 

l.tiza Holme11m· isminde bir Al11l4n kuı Geatapo 
AisfMtlne giriyor, HolantJanın BU pldnlan'" çolıp 
Almcuı11a11a wrdiktB1' sonra, Alman Gizli lıtUab11N1t 
ıe/i Hfmmln'm bir emir altı.rak Fn&naava 11idi11or. 
Kndldııi, Frauu iatiAbamtına takdim ettfr•rek frir 
J'f'flMU aiar&• sıfatiU Mogi11ot'11a gidivM". 

Tefrika No. 58 

- Razıyım .Albayım! 

- Peki, niçin bu meslete giriyorsunuz? 
O .•. Cevap verılmesi zor bir sualdi bu. 
- Vatanım davet ettiği içini... Arzu edeı·ııcniz 

callfayılll... larar etmi~·orum. 
Albay başını kaııdı: 

- Vatan blımeUerlnlzdtın milıtatnf cleiildir. ... 
- .. llaJde ~ 

Albay, sorduğu ııualden pl~man olmuş gibi bir 
tavn takındı: 

- Affedersiniz, dedi, onu sormak lstemc<lim. 
Fakat takdir ~d!'rsinlz... .Mc!llC'ğin icabı .•. 

- ~öyliyel•inı öyleyse! •• 
Aslen Parlsllyiın ..• 16 yaşındn evimden knçt•m, 

Li"e t.aleheslydinı. Rabanıla annemin arnındnld im
tizaçsızlık, ıınnemi ba~ka bir adamla yaşamıyn ka
dar sürilklemişti... 

Albay dinliyordu ; ben iae uydurmıya gayret 
ecli7ordaı: 

Bu scı eri at yarışlarından rızkını temin eden 
bir adamdı. Çok günlerimiz blnbir mahrumiyet 
içinde geçiyordu, İki sene beraber yaşadıktan sonra 
brııi tahkire, luıttll. ılövmiye kndar işi ileı·ilettl ve 
ben de hir gOn bir subaya ınctl'CS oldum. 

Subnya mı? 
Evet. 
Kime? ..• 

- Mü nade ederı-cniz söylemiyeylm. 
- Devam ediniz! 
- İşin asıl şayanı dikkat tarafı bu müddet 

zarfında ne annem, ne babam beni aramamışlardı. 
benlın dökiilduğum ıu kötü )ol, onların viedunlann
iia berlıaııd ~ ablUimel uşandırmamııtı. 
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