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AKSAM GAZETESİ 

Bir köylü tarlasını 
Hava Kurumuna verdi 
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Ankara (Hususi) - Kemalpaşa kazasında 
Yukarıkınlca köyünde Receb Ayvas ismin
de bir köylü, 200 lira değerinde olan tarlasını 
ve bir zeytinliğini Bava Kurumuna teberrii 
ebniştir. Recebin malını mülkünü Hava Ku
rumuna vermesi bunda büyük bir alaka u
yandırnuşbr. 
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PAZAR 20 BIRINCITEŞRIN 1940 

abab 7 de 
Valimiz, alınan tertibata ı 
göre saat 13 te bitmBSJ4 

ıazım geldiğini söylüy~t 
Sayım · 

, . 
Fiah 5 kuruş 

iışladı 

~finıiı1 evvelki gün, Dil Kurumunu ziyaret e~1lerdi. Refakailednde Ba.1vekilln:ıiıle Maarif Vekilimiz vudı 

Nasıl başladı? 
Nasıl devam etti? 
Ne vak'alar oldu? 

1 
\. 
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Af Qc:a• 
ArGtbuatına 
leııa bl• ceualJ 

'Yazan: Kemal TURAN 
İıparı. meb'uau 

er yerde gazeteler ve 
radyolar; büyül< dün

~liü, Ya cidalini ve bunun 
lı.dtfl ~idi&elerini kendi milli 
~li •rıne &Öre izah ve bunlara 
1oJc :.~nfaatleri zaviyeainden bir 
)'t ~b~~alealar ilave eder. Ga
'tb 11 olan bu hali, Macar 
'Öıııı "'°lında ve radyolannda 
loıı,~İniz. Onlar, kaybolmuı 
!t>; al rının bir kıımının ohun 
~ 1tırna11 zevkini bir terafa 
ıı.,11& lrolt herkeıe akıl öğretmek 

.. •ııcıacı 1 
1. "'nd· • ır ar. 
L'tlı b ıııne yakın menfaatlerle 
~,, Ulunulan bir komıunun 
ıq· •ette · ki 'd 
d. Üt bilir rı ta b ve hatta tenkı 
~•ta • Ona kararlanndan 
l.ı t~ı_~ zararları ve faydaları 
~ -._, ok dahi yerinde olur. 
t.. def~~tbuatı için meıele böy
~11& ' .. ır, Onlar, arada hiç bir 

ı dij .. • rabıt. yokken, umu -
~'it l•nceler çerçevesin· de a· 
-~u .. •Ya bu millete kartı 

ıı, b~ tav,iyelerde, naıihatler-
~t """'lar. 

ı, _, - tb T" k' l<ı 'eı;ı :·•• uatmın ur ıye : 
d.~ •au:i'' ~ayırbahane ( ~··) hır t;; d, le~ı var. Yunanıatan -
~:: 1\ b~ıret ve dikkat iıtiyor
;:'lnn~"dı &afletleri içinde bat
"'t diy Uykuda •anıyor, uyanı• 
) ıı, 0 >lar. 
•tt ""t... d . • ~t ol arasın a aynı vazı -
ı11 biı;." ferdlere ahmak ve 
j,, ~ ktn •• deriz, Macar neıri
ı,:' b;, dinin menfaatli olnıa
~ "->o1t "'•vzuda uzun mesafe
'~ tıı ukalalık yapnıağa ko,. • n 
1 )'İn • Yalnız ahmak ve ne 
ıi''.k :~ had bilmezdir; o, 
~ ı n i arına h iz met et-
11 bi •anmakta ve böy. 
-.,ı,,,' ıtıükifata hak 
~•tarını ummakta

\ İlli t 
'1 "il b·'Yelere hizmet, her yer-
1,1d-ı,, ır hareket aayılır ve onu 
~Ld•ı, ~denlere vazifeıever ve '"1-., a kahraman denilir. 
!\ta~.~· ~aranmak için yapı
~ 'nill,tı •r~ hakir görmekte bü· 
~~. •rın birleıtiii muhak
ı ii.ı.· ~~. 'Ye, -·11· .. d 1 . ' 

'oı • diin ... ı ı muca e eaını 
s~~· ~~.nın takdiri bili üze. "'t.. ~d Ucadelemize ba,lar -
~~ b\lıı •n naıihat almadık ve 
~it ""'•iı""la kirnıenin takdirini 
~iı,/•ln da düıünmedik. Mit
~ 1:ti k •ı Yurdumuzu ve istik. 
~~ f•d,~t~rmağı iıtedik ve bir 
~bı_ h~•; ıklar, ve kahraman
'ıı,_ ~•tın: arı k.u~ı.rdık. Macar 
~ 'dile 1•~dırın kan ve can 
t~ ~. tetd~-~·~l bir mücadeleden 
~ "kd;,· «.•nı, Y<ıkıa başkaları· 
~t ... ~ ı.., llıı celbe çalıtılmakla 
~~· ~ılmıyacağını batır-

\ ,ki) . 
" Q" 'nın A 'ı; ~)İlle vrupada batlı • 
~~tİııi diinya cidali önünde 
~~oııi ~•Çen eyluldenheri en 
. ~t· tı,,, 1 •"let adamlanmızla 
~)111•r. Si •ık aık vüıubla ifa· 
ı ..... da 

1 
•, Yurdumuzda ve 

~~~det Ulh iatiyoruz. Kimse 
~.'d~~ İlıti~~~ •ebeb olacak u. 
"~ '>ı~~ v ·~~z Yoktur. Ancak 

lııi;00~ lllıklalimiz için her
tleye hazırız. Bu 

t<\tıc.., kemal TURAN 
lalıitı ı ıriltun z de] 

MİLLi ŞEF 
Ankara Sergi 
evindeki resim 
sergisini gezdi 
Ankara 19 (A.A.) - Remcum

hur İsmet İnönü sergi evinde •
çılmıt olan ve Yoıgad lisesi ta
lebeleriniiı. eserlerinden mürek
keb resim sergisini bu&ün ziyaret 
etmişlerdir. 

Milli Şef sergide teşhir edilmek
te olan 0..rleri allka ile tetkik 
ederek talebelerimizin başnrıla
nndan dolııyı llM resim ölretme
nine takdir ve mem.nuniyeilerinl 
beyan etmitlerdlr. 

o/o 90 Amerikah 
Japonyaya malze
me satışı aleyhinde 

Nevyork 20 (A.A.) - Son bir istatis 
tiğe nazaran Amerikalıların yüzd~ 90 ı 
Japanyaya sillh, tayyare, benzin ve di
ğer harb malumesi satılmasının men'i 
lehindedir. 

Blum ve Reynaud 
suiistimal le 

itham ediliyorlar 
Vichy 20 (A.A.) - Leon Blum, Rion 

mahkemesi tarafından Bq9ekil olduiu 
sırada vazifesini tuilatimal etmekle it
ham edilmlştir. 

Mahkemeye, eski Başvekil Paul 
Reynaud hakkında da hazine aleyhine 
sullitimal ıuçundan tahkikat evrakı 
gelmlştir. 

Amerika ispanyaya 
ancak bir. gemi 

• un verıyor 
Vaşington 20 (A.A.) - •Havu. Ev

velce de bildirildiii gib~ Amerika kı
T.llhaç cemiyeti İngilterenln tasvibile 
İspanyaya bir vapur yükil un eônder
mek üzeredir. 

Bununla beraber İspanyanın dahili 
siyaseti Amerikan diplomatik mahfil
lerini enditeye düşürdillil için ,imdi
lik. başka vapurların eönderUmesi mu
tasavver dellldir. 

Beri inden 
Polonyaya · 

20 bin çocuk gönderiliyor 
Londra 20 (A.A.) - Alman guete

lerinin Londradaki Leh mahfillerince 
tebarüz ettirildiği Leh haberlerino go
re, Berlinden takriben 20 bin çocuk 
İngiliz tayyarelerinin bombardıman -
ları üzerine Polonyaya nakledilmek ü
zeredir. İptida yalnız 4000 çocuğun bu 
bölgeye nakli derp4ı edilmiştir. Diğer 

bir çok çocuklar da doğu Prusyasına, 
Avusturyaya ve Çek°'lovakyaya nak ... 
!edileceklerdir. 

AN KARADAN 
Bu sabah telefonla 
aldığımız haberler 

Maarif Vekili gezici 
köy demircilik ve ma· 
rangozluk kurau çalıı-

malarını teftiı etti 
Ankara 20 (Telefonla) - Maarif 

Veki.J.irnjz Hasan Ali Yücel beraberinde 
Ziraat Umum müdürü Arif Ece, bazı 
meb'uslar ve mesleki tedrisat unıum 
müdürü Rüştü, ilk tedrisat umum mü
dürü İsmail Hakkı Toguç, Hu.sus! ka
lem müdürü Hakkı, Liseler müdürü 
Hıfı.ırrahman R.tid Öğmen, Ankara 
Maarif müdürü Rahmi Vtdinli, San'at 
okulu müdürü Danyal ve diğer uvat 
olduğu halde Ankaranın Halkavut kö
yüne gitmiş ve orada bir kaç ay evvel 
bu köyde kurulmuş olan Geziciköy 
demircilik ve marangozluk kursunu 
teftiş etmiştir. Vekil kursu ikmal eden 
çocuklarla ve köylülerle .konuşmuştur. 
Gerek mezunlar ve gerek köylüler bu 
teşebbüsten sitayi4le bahsetmiş ve kö
yün hakiki bir ihtiyacının karşılandığı 
nı söylemişler ve bütün yapllan lşler
den memnun olmuşlardır. Haber aldı
ğımıza göre bu Gezici kursu yakında 
Ülyakut köyüne nakledilecektir. 

Eski kanuna göre teka· 
üdlükleri yapılacak 

olanlar 
Yeni barem kanununun 6 ncı mad

desinden istifade eden memurlardan 
bu kanunun neşrinden evvel teadül ve 
teş;kilit kanunlarile memuriyet unvan
ları sıfatları değiştirilmeksizin derece
leri yükseltilmiş olanların bu derece .. 
lerde geçirdikleri askeri terfi müddet
lerinin eski tekaüd kanununa göte ya
pılması kararlaştırılmıştır. 

Bütün yurdda yeni 
zer'iyata baılandı 

Ziraat Vekiletine gelen malilmata 
göre her tarafta yağan faydalı yal -
murlan müteakıb çütçilerimiz yeni se
ue ı:er'iyatına başlanuflardır. 

İspanyada tufan 
yağmurları 

Üç dört yüz kifi boğuldu 
Madrid 20 (A.A.) - Tufanı andıran 

yağmurlar K.atalonyada tujyanl:ıra se
beb olmuştur. Barselonada aşağı ma
halleler IU albndadır. 

İtfaiye bir falanj gönüllü mülreze
sinin de yardımile kurtarma işinde ça
lışmaktadır, 

Son haberlere göre 300 ili 400 kişi 
boğulmuştur. Maddi hasar çok mühim
dir. 
İspanyol hükO.meU feliketzedclere 

yardım içın 100 bin peçeta tahsisat a
yırmıştır. 

Su felaketi doğu Pirane· 
sinde da lahribler yaptı 

Perpignan 20 (A.A.) - Doğu Pire
nesinde büyük tuğyanlar mühim ha -
sarlara sebeb olmuştur . 

Telgraf ve telefon hatlarının ehem
miyetli surette bozulması ölenler, ya
ralananlar ve hasar hakkında tam 
malılmat alınmasına mani olmaktadır. 

Perpignan şehrinin bir kısmı elek -
trik hatlarının bozulmasından dolayı 
karanlıktadır. Bir çok evler yıkılmış ve 
halk ekmeksiz kalmı~br. 

Amelie - Besbains'de altmıo kadar ev 
barab olm\lflur, 

Türkiye 1940 nüfus sayımının İstan
buldaki kısmı bu sabah tam saat yed.i
de başlamıştır. Sokaklarda, inzıbata ve 
sayıma memur olanlardan başka yalnız 
vazifeleri hasebile serbest geı.meğe me
zun olanlar ve bir de gazete müvezzii 
çocuklar görünüyordu. faman zaman 
bir otomobil boş aokaklardan hızla ge
çiyor ve her :ıamanki yerlerinde mev
cud olmıyan işaret memurları tarafına. 
t(jyle bir naz.ar bile atfetmeğ;e lüzum 
görmüyordu. Satıcılar susmuş, tram .. 
vaylar çan çalmaz ve rayları Jıcırdat
maz olmuştu. 
İstanbulun bu sessizliği, bu tenhalığı 

içinde sayım memurları kapılan çalı
yor ve ekseriya kapı önünde toplanan 
ev halkına sayım puslalarını uzatarak 
gözleri önünde dolduruyorlardı. 

Sayım baılayor 
Merkez sayım bürosu memurlnrı sa

bah saat beşte evlerinden çıkmışlar ve 
teftişine memur oldukları mıntakaları 
altıya kadar gözden geçirdikten sonra 
Vi!Ayette toplanmışlardır. 

Vilıiyette, sayımla nlikah memurla
rın yekiınuna yakın bir gazeteci ka
labalığı dikkati celbediyordu. Başta 

Nüfus müdürü olduğu halde bütün 
memurlar her dakika yeni vak'alarla 
karşılaşıyor, yeni bir telefon muhabe
resine cevab vermek mecburiyetinde 
kalıyorlardı. Bu arada gazeteciler de 
onlara sormadık sual bırakmıyorlardı: 

- Ne zaman biter acaba? 
- Şimdiye kadar hiç doğum vak'ası 

kaydedildi mi? 
Bir başka arkadaş i13ve ediyor: 
- Ölüm vak'alarını bana söyleyiniz. 

Çok rica ederim .• 

llk doğan çocuk 
Tam o sırada telefonlardan biri. mu

tad ıekilde çmladı. Fatihte Babahasan 
mahallesinde teğmen Mustafanın eşi 
bir çocuk dünyaya getirmek üıtıre. A
cele ebe ve doktor istiyorlardı. Hemen 
bir otomobille istenilen doktor ve ebe 
Fatihe doğru yola çıkmışlardı. 

O sında, sayım bürosu memurlarını 
yazmağa gelmiş olan iki 15ayını memuru 
bayan: 

- Bari sayım memurlan eve gitme
den doğsa da.bir kişi fazia olH, diyor
/ardı .. 

Markaı irlibal 
·memurları 

Kazalarla daimi irtibatı temin için 
vili.yette 11 telefon ayrılmış ve bun
ların her biri 'Yalnız bir kazaya bağ· 
lanmıştı. Bu telefonlarla başka ka7.a
larla konuşulmamakta, yalnız bağlı 
olduğu kaza ile muhabere edilmekte 
idi. Telefonların her birisinin ba11na 
bir irtibat memuru konulmuştu. Sa
at 7,35 te irtibat memurları telefon
la •u tebliği kazalara tamim ettiler: 

Bir numaralı tebliğ 
Burası merkez sayını bürosu. Ben 

kazanızın viliyet irtibat memuru. 
1 - Memurlar gelip tamamen va

zifelerini almışlar mı? 
2 - Saat kaçta işe başlanmıotır? 
3 - • Gelmiyen memurlar varsa 

yerlerine yedekleri ikame edilmit 
midir? 

' Kaıa irlibal 
memurları 

Bundan başka her kaza merkezine 
iki hususi telefon konulmu,, bun .. 
lardan birisi merkez sayım bürosun3, 

Mussolini Fiumeye 
gitti 

Nevyork 20 (A.A.) - Romadakl bir 
Amerikalı muhabir tarafından gönde
rilen yarıresmi bir habere göre, Mus
solini dtin akşam Fiumeye hareket et
miştir. 

diğeri de nahiye merkezlerine bağ -
lanıruşb. Yukarıdaki tebliği alan ka
za sayım memurları 20 dakikodo. ken
di nahiyelerile temas etm.i,ler, tam 
saat aekizde evvela Fatih, bundan 
sonra Beşiktao. Üsküdar ve Bakırköy 
kazaları sayımın saat 7 de ba,ladı .. 
tını ve işlerin büyük bir intizam 
içinde lnkişa1 ettiğini bildirmiılerdir. 
J.O dakika aonra da diğer kazalar ay
ni cevabı vermişlerdir. 

Muhakkak ki çok iyi tertibat alın
mış ve mükemmel bir t.eşkilit vücu
de getirilmişti. 

Şehrin her tarah vilayetteki sa -
yun bürosile her dakika temas ha .. 
linde bulunduruluyordu. Bu esnada 
Beyoğlu kazasında işleruı Maile in
kifaf etmekte olduğuna dair bir ha-
ber geldi. .. . 

Dahiliye Vekili Faik Oztrak ı.tan
bulda idi. Tabiidir ki, bunda nüluA 
kaydedilecekti. Hemen otomobille, sa
yım memurlarından evvel otele ko.t
tum. Filhakika beni motele varıtımdan 
biraz sonra da memurlar Pork Otele 
gelmişlerdi. Birlikte Dahiliye Vekili· 
tUn odasına çıktık. Vakit hayli er .. ! 
kendi. Vekil, istirahatini bırakıırak : 
sayun için kalknuşb. Memurla bere- j 
her iki gazeteci arkadatl aodaya ı 
girdiğimizi görünce: 1 

- Haydi dedi, sayım için cevabları
mı bazırlamıt olayını. Fakat sabahın 
erken saatinde gazeteciler tarafından 
sorguya çekileceğimi hiç de düşünme-
miftim. 

Memur benden evvel davrandL Sual
lerini &0nnağa başladı. Maamafib bu 
sureile ben de kıyıneUi Ve1dlimlıin, 
doğum yerl ve bilhassa doğum tarihi 
gibi bazı hususi sırlarını öğrenebildim. 

Dahiliye Vekili suallere fÖyle cevıb 
veriyordu: 

- Doğduğunuz yer? 
- Tekirdağ, 
- Adınız ve soy adınız? 
- Faik Öztrak. 
- Erkek mi, kadın mı? 
Biraz gülüm.siyerek: 
- Erkek. 
- Kaç yaşındasınız? 
- Bunu mutlaka söylemek lizım 

mı? 

- Evet efendim. L(ltfen-
- Tevellüd tarihim 1882. 
- Şu halde 58 yaşındasınu. 
-!._ 
- Muayyen mesleğiniz var mı? Ne-

dir? 
- Dahiliye Vekili ... 
Faik Öztraka sayım memuru tarafın

dan sorulan suaJler bitince hemen a
bldım: 

Dahiliye Vekilinin 
beyanatı 

- Sayım günü hakkındaki inbbala
rınızı rica ediyorum, dedim. Bana •un
ları söyledi: 

.,_ Her medeni memlekette olduğu 
gibi biz de muayyen zamanlarda &ayı
mızı ve artıfımızı bilmek ve öğrenmek 
maksadile bunu yapıyoruz. Muhakkak 
ki,memleket için çok hayırlı bir teteb
büstür. Memleketimizin nüfus ışi üze
rinde çok büyük bir hassasiyetle çalı
şacağımız ve çalışmakta olduğumuz bir 
iştir. Bizi sevindirecek neticeler alaca
ğunıu ürnid ediyorum.• 

Dahiliye Vekilini, otelindeki odasın
da yalnız bırakarak tekrar VilAyete 
döndüm. 

Valinin tafti,leri 
Anadolu yakası haric olmak üzere 

İstanbulun umumi tefü' işi Vali Lütfi 
Kırdar tarafından idare edilmekte idi. 
Vali sabah saat 7 de otomobille te!ti~ 
başlamış, bütün memur ve kontrol
ları vazifeleri başında bulmuotur. Lôtfi 
Kırdar kendisinden intıbalarır.ı soran 
bir arkadaşımıza demiştir ki: 

.,_ İşlere büyük bir intizamla de -
vam ediyoruz. İstanbulun en kalabalık 
yerlerinden en tenha yerlenne kedar 
dolaştım. Hiç bir tarafta bir aksaklık 
göremedim. Sayımın öğleye kadar bi· 
teceğini ümid ediyorum. Bundan ev .. 
velkl sayım sat beşte bittiğine göre, 

(ArOsı sahile ı •lilun 6 da) 

Sayım günü Hakikat objektifinin tespit ettiği levhalar: Yukandan qağıya 
dofn1: Sayun memurları işe başlayor. bir aile sayılıyor, mavnalarda )"atan 

yoksul çocuklar yıınlıyor ve dükkiru önünde emafian bir bekir 

SAl'IM ÖGLE VAKTİ BİTECEKJllİŞ_ ACABA?! 

j 

- Kaç yll$ındasınız bayan? . . • . 
- Dur, düşüneyim oğlum: Bizim komşu Hunye H.a~mın relini ılk ~u-

Kunu doğururken ben daha gelinlik kızdım. Son~a birıncı k~c~m Hacı ~~
yin merhumla beş sene ka1dım. Doğrusu, nur içınde yatsın ıyı adam~. ikin
cisi biraı; haylazdı ama ... Ondan sonra J(e1e!' tül~e~dci Mehme.d Elendi d~ onu 
nrattı ... Jlır, gür, nihayet ayrıldık. Telllll lbrnhımın. de beynı sulan~t, s~zler: 
ömür ... Son kocam tesbih~i Sami Efendi de öleli sekiz sene oluyor. Şundi, se 

lıesab ediver oğlum, kaç yaşımdayun! 



Günün yausı 

Y unanistanın jesti 

=r ıpkı tahminimiz gibi 
Brenner müliıkatının 
tatbikatı Balkanlann 

cenubunda da batladı. Totaliter 
devletlerin kullandıklan usuller 
ve mantık sistemleri artık bizce 
tamamile malüm bulunduğu için 
General Metaksas nezdinde mih 
ver devletlerinin yaptıklan ta
lebler hiç de hayretimizi mucib 
olmadı. Mihver elçileriıün Y u.. 
naııistandan istedikleri ıeyler 
doi{rudan doğruya Yunaniata
nın hükümranlık haklarına ta
allük ediyor. Eğer bGnlan ver· 
mit olsaydı, Yunaniatan, kendi 
hükümranlık hakkından feragat 
etrnif olacaktı. Yüksek phıiye. 
tinin daima takdirki.n olduğu
muz General Metaksas, bu jes
tile Yunan tarihine yeni ve asil 
bir hareket ili.ve etmiıtir. Bu 
S"ünkü yeni nizam z.ibniyelİ, bin
lerce :rıldanberi bir çok maniL. 
lara rağmen keıik adunlarla yü
rüyen ve fakat mütemadiyen l• 
ki.miil eden Greko - Li.tin mede.. 
niyetine kartı indirilen bir dar
bedir. 

Medeniyet dünyasına ilk bü
yük dehalan veren Yunaniatan, 
elbette bunu kabul edemezdi; 
kabul etteydi kendi hikmeti vÜ
cudünü inkir etıniı olurdu. 

Artık bir çok acı ve feci mi· 
tallerile bildiğimiz gibi bu nevi 
taleblere boyun eğmekten iıe bir 
milletin ıeref ve hayıiyetile çar• 
pıımuı her halde daha çok ki.r· 
bdır. Çünkü düşmanı mağlüb e.. 
demese bile, hiç olmazıa yıpratır 
ve yorar. Rumanyarun hareket
lerindeki isabeı.izliği Rumanya
da bile anlamıyan ve takdir et
miyen kalmamııtır. Bizim fikri. 
mize ıöre İtalya, her halde, bey· 
nelmilel medeniyet dünyuında 
daima haktızlığa bir nümune 
tqkil edecek ıekilde yeni bir 
muele çıkararak Yunanİltana 
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Türkiye • Rumanya 
ticareti EH 1 R 

Türk.iye - Rumanya arasındaki tica
ret anlaşması imza edildiği halde, he
nüz tatbika geçilmemiştir. Ankara dan 
gelen haberlere göre, anlaşmanın tat
bikatına aid formaliteler ikmaı edil
memiştir. Bu formalitelerden biri, Ti
caret Vekaletinin bir talımatna.-ne ha
zırlamaJıydı, halbuki bu talimatname
nin hazırlanarak bittiğine dair de ma
lıimat yoktur. 
Dış ticaret umum müdürü, Türkiye

Rumanya anlaşmasının lmz.a edildiği 
gün, gazetecilere verdiği beyanatta fU 
sözl~ri aôylemifti: 
•- Yeni yapılan anlaşma Uti mem

leket arasındaki ticaret münaHbetle
rinl bir kat daha artıracaktır. Bugünkü 
şartlar altında Rumanyaya 12 milyon 
liralık ihracat yapıyoruz. yeni anlaş

madan aonra ihracatımız 36 milyon li
raya çıkacaktır .• 

Piyasaya büyük ümidler veren bu 
aöz!erden sonra, Rumanya ile yapılan 
yeni anlaşmanın ne zaman tatbik edi
leceği belli değildir. 

Cenubi Afrika ile ticaret 
Basra yolu vasıtasile, cenubi Afrika 

ile ticaret im.kanlan hasıl olmqktr. 
İlk defa olarak bu memlekete 1S bi:a 
liralık fındık gönderilmİltir. Bu ilk 
parti fındık ihracatı, memleketimi.de 
cenubt Afrika araa.ındald ticari: müna-
ıebeUerin in~da bir adim lellkld 
edilmektedir. iL A. 

Ölülerin maaşı 
nasıl ahnmış? 
Dünkü muhakemede, 
Müddeiumumi, maliye 
memurunun tecziyesi· 

ni isledi 
-0--

Eminönü MalmüdürlüJtü zat maaş -
ları tevz.l bürosu muhasebe ve tahak
kuk memwu Sen•etin asliye :;ekizinci 
ceza mahkeme'.'linde vazifeyi suiiı:ıti

mal ve zimmetine para geçirmek !tıç
larile muhakemesine b'l~lanmıştır. 

Tahkikat evrakına ve iddiaya göre 
Servet, Sadullah adında birinin altı 
aylık maaşını sahte bir mührü kul -
lanarak almıştır. 

Mahkemede fa}ıid olarak dinlenilen 
Şerif, hiıdisenin cereyan ettiği tarihte 
Eminönü Malmüdürü oldu~unu, ilk 
tahlcikatl kl"ndisinin )':.ıptığını, Olü 
Sadullahm kız.ının babasına aid maa-

""'""'""'""'""'""""'""''"" ____ .,.!!!!!! 1 şı kendisine geçirtmek için muame • 
leli istidastnın Servete havale edil -
rnesine rabtnıen maznunun bu mua -
meleyi intaç elmiyerek aahte bir mü
hürle üç aylık maaşı iki defa da al
dığını söylemiftir. 

bir Meçhul 
bir çocuğu 

etti 

adam 
berbad 

Bf'yojlunda oturan Ali oğlu Haıan 
tabıtaya milracaatle kızı 3 yJfında 
Muazzezin sokakta oynarken meçhul 
bir tabu tarafından götürüliip btr -
bad edildiğini iddia etmiotir. 

Zabıta Muazzezi muayene ettirnıiı. 
iddianın doğru olduğu görü!mü1tür. 
Bu kadarcık bir yavruya bu menfur 
fiili lrtik.i.b eden canavar her tarafta 
ehemmiyetle aranmaktadır. 

l\lüddeiumumi iddiasını serdetmiş, 
Servetin vazifeyi ihmalden evvelce 
de mahkümiyeti bulundu~unu, suçun 
sabit olduğunu söyliyerek 240 ıncı 
maddeye göre cezalandırılmasını is -
temiştir, Muhakeme karara kalmıştır. 

İki ihtikar vak'ası 
daha 

r::::::~.~.~~::::::::.~.~.~~.~.~~~::::::.'.I Pastır~ a yazı 
lktısaa -,..- k " 
* YUN ÇİLELER - Seksen gr/ ••laca mı - ~ olması llizım gelen yün çilelerin ;:: . U 1 

olarak sauldığı haber alınmışllr-. :.~~a-
ret odası, çilelerin üzerine 80 gram ya
zılmasını alikadarlara bildirmiştir. * BAKIR İHRACATI - Macarista
na 15 bin liralık bakır ihrac edilmiş -
tir. * KONSERVE KUTL'LARI - Balık 
koru:ervesi yapmak için kutu buluna
mıyor. Konserveciler, bu mesele hak
kında Ticaret müdürlüğüne müracaat 
etmişlerdir. * ITALYA İLE TİCARETbtiz -
İtalyadan yumurta, ketentohunıu ta
leb edilmektedir. İtalyanlar bu mallara 
mukabil, manifatura, ilic verecekler -
dir. * ALTIN FİAn - Dün altın fiatı 
2400 kuruştu. 

Belediye 
* BELEDİYE MUHASEBE IÜDÜ

RÜ - Belediye muhasebe müdürü 
Muhtc..r, Belediyeye aid işler hakkında 
izahat vermek üzere Ankaraya gide
cektir. * KAZALARDA YOLLAR - Bele
diye daire~i kaza1arın yol ihtiyacını 

kaymakamlardan sormuştur. * BÜTÇEDE ~IÜNAKALE - Ö
nümüzdeki sah günü Belediyede, Vali-
nin riyasetinde yapılacak toplantıda, 
bi..tçe teUtilc edilecektir. 

Müteferrik 
* ÇİFT TEDRİSAT - Beyoğlu, 

Eminönü, Fatih semtlerinde çift tedri
sat yapan okullardaki talebe, başka 
mekteblere nakledilecek, bu ruretl~ çift 
tedrisat nihayete erecektir. * HASTABAKICI KURSLARI -
Ankara Nilmune hastan<'sindeki hssta
bakıcı kurslarından 42 bayan diploma 
almıştır. * EMNİYET SANDI{:! - Emniyet• 
Sandıgı, emlak alını ve aatunı için yeni 

Profesör Fatin: «Te· 
liş etmeyin, daha iyi 
havalar p.:örece;.iz» 

diıtor 
-o--

· Karadenb:de fırtına devam etmek .. 
tedir. Küçük vasıtalar Karadeniz ııe
ferlerini tehir etmi,lerdir. Liman ri
yasetindC'n verilen mı:ı.lOmata göre, 
llrtına yüzünden bir deniz kazası ol
mamıştır. 

Kandilli Rasa'.dhaneıı;i müdürü pro
fesör Fatin, son ıtünlerde çıkan so .. 
ğuklar hakkında şu malOmatı ver . .. 
mektedir: 

•- Memleketimiz, timalden gelen 
bir soğuk dalgasının tesirindedir. Fa
kat bu soğuk bir kaç ıünden fazla 
de,·am etmiyecektir. Bu vaziyet pa~
tırma yazının çok güzel geçeceğine i
,arettir. Telişa lüzum yoktur. Daha 
bir çok iyi havalar görecei:iz.. 

Kalp lira sürmek 

isteyen biri 

yakalandı 
Gedikpafada oturan ve o civarda 

kunduracılık eden Ahya adında bi
risi dün sabah maliye tubesiııe bir 
kalp lira sürmek isterken yakalan -
m1ştır, 

Sönmeyen aşk 
Çeviren: Om er Ne)ad 

Tunus demir madenlerinde mühendis bana bayatını anlattı. ytf 
olarak çalıştığım zamanlardı. Arkada- - On yedi ya,ında idim· B~ bıf 
ftm Ferdinand, bir gün bana: hayallerin altın rüyalarla örülrnllŞ ht.1 

- Kumpanya ~e .muka~elen sona e- . manzumesi~. ~ .. ~ ~aşta hernen gô""' 
rince şayed Ma rtınıke dOnersen orada gene kız, guıelligını temaşa ede:ı ,,.,.. 
muhakkak kız kardeşimi gör, yirnn se- lerdc bir tefkat. bir a,k, meçh onu 
ne evvel hay~b ~mi~iz bi~ ~şkla kı- yecanlar vadedici bir ıfık arar. bôil• 
rılan Klemanün ~ımdı Martinıkde, i!:- bulduğu gün mes'uddur. Ben de fet 
hirden uzak bir köşkte melez hizmet- oldum. Gözlerim, uzak iklimlere ~de 

k ktad B k ··z]erın çisile yalnız olara yaşama ır. u, yapan gene bir aptanın .go .. 1 0 .. 

fıstık ve geniş yapraklı ceviz ağatları- fefkati, heyecanı, aşkı, ümidi, ~ ., .. 
nın yer yer süslediği, güneş şualarının lan her şeyi buldu. Onunla geceler lıt 
ince altın oklar gibi dökilldüğü ma- atlerce kumlar üstünde gezer,, f:;v 
den mavisi sularla çevrilmit şirin a- düşen yıldızların sP.sini adeta diP deoiıİ 
dada, o, aşkı unutmak için inı.ivayı a- ister gibi sulara eğilirdik. O banJ. ~-'e .. 

• goP 
radı. O şimdi yalnızdır, yirmi senelik gösterir, .Hayatımı senin rnaV'l lııf .. 
bır ayrılışın onu iyi ettiğini hiç d9 rinle bu mavi ;ular arasında pa:ınd-' 
zannetmiyorum, diye anlatmıştı. tım • derdi. Onu biraz daha Y8 .. dİ.i; 

Martinike dönüşümün ilk haftala- görmek ve dinliyebilmek için d~,ı;ı 
nnda me.şgalemin fazlalığından Ferdi- ğüm zaman, o sür'aUi bir hııte 
n
1

. a1ndın sözlerini unutur §!.bi olmuftuhm. sulara doğru bakar; . ~ 

ş erim düzelip de süw6n ve istira Rıt ·Deniı.i kı.ıııkanrna Klemantifl• bC'rı" 
hafızama bir canlılık verince arkada- 0 da, senin gibi mavi bir hulyaY~ı,erıiS 
şımın ricasını hatırladım ve bir gUn ziyor!• diye bana takılırdı. Bl ,oe!" 
şehirden çıkıp vadinin içinde kaybo- Mösyö, o zamanlar ben ne ~adB~Jli tılf 
lan ağaclıklar arasındaki köşklere uddum. Fakat niçin saadeti fE! tııt 
doğru yürüdüm. kuvvet gibi aramalı?. Niçin ond;e&· 

Bir fısbk kümesinin üzerinde mavi istikrar bulmağa çalışmalı? ~~ ırı'\1 
bir kuş cıvıldadı. Daldan dala aUa - 0 da, nişanlımın bana söyledıgJ ıııii!; 
dı. Sonra uçup mavi bulutların ara • hayalden daha vefasız, da~a ·~~ .. 
11nda kayboldu. takirmif. Bir gün gevgilimın bUl 1'•~·ıP 

Martinikte akşamların damla damla ğu vapur Uzakşarka doğr\1 ~ 
akan bir usaresi vardır. İn!Bn, bu ak- gitmişti. Nişanlım her uğradJA~b ıJ" 
fnmları doya doya tatmak için saatle- leden, a$kımw tiirden daha es .. 

0
de ; 

rin erimemesini ister, denizden geli;> tırlarla ifade eden mektublar go a• 
hal>« ..• çiçeklere sarıldıktan sonra kopup va- riyordu. Bir zamanlar ondan ·şırııv 

diye doğru akan rütghda tatlı bir ra- lamaz oldum. Çok bekledim· rı.ı fit/ 
yiha duyulur. bir daha dönmedi. Uzak bir Ç~ 

İki ı,rafı ağa~lıklı, gölgeli yolda yü- rinin karanlık •e kuytu bir k ~ 
rürken mütemadiyen, ziyaretinde bu.. sığınmış. Orada bir hastanede oıl~ 
lunacağım Klemantini dütünüyordum. tekrarlaya tekrarlaya hayata g ar-1'.9 
Biraz sonra ağacların seyrekleftiği yer- kapadıA:ını ötrendim. ArUk Fr \;r 

ti
. ,,. , •• 

de beyaz, adeta bir kanarya yuvası duramazdım. Ailemi terket rn ~ r 

tekrar yüklenecektir. 

Bulıarlann da mqhur tarihi Sabıkalı eroinciler 
birer birer 
yakalanıyor. 

Dün iki ihtikar vak'a., daha tespit 
edilmiş, failleri hakkonda takibata 
başlanmışhr. Bunlardan oırinC'isı Tah
takalede Telefon sokağında 42 numa
ralı ma~az.ada kırtasiye tüccarı Ah
med HulO:!<öidir. 

bir servis tesis etmittir. 

Bundan başka Beyoğlunda oturan 
Demir de zabıtaya müracaat ederek 
Tepeba.şında aalcin Sadullahın ken -
disine sahte blr yarım liralık siirdü
ğünü iddia etmiştir. Her ilı:isl de ya
kalanmış, tahkikata başlanmıı;tır. 

kadar zarif bir köşk gördüm. Parmak:- mi aene evvel l\{arti.nike gelete ı;:r 
lığı aralayıp bahçeye girdim. Melez bulunduğumuz ıw.ke yerle,urn;a,ct~ 
hizmetçi beni Klemantinin bulunduğu rada nişanlımın hatırasını yid "' ~, 
salona aldı. İlk bakışta · ona muhak .. yıllar geçirdim. Yalnız bu fıstık ti"." 
kak ki güzel bir kadın denilemezdi. viz ağaçları ve ,ekerkamışı uır~ 
Kenarları mor bir gölğe ile çevrUmt, le dolu adanın iklimi bana Y9 

soluk renkli gözleri, müstehzi bir Eda kuvvetini verebiliyor. d,f) 
ile kıvrılan dudakları, biraz çökmtif Ne vakit nişanlımı habrlasaf1'1• of>.; 
gibi duran yanaklarına rağmen bu ka- kıyısına iner, mavi sulara bakaJ'• ~ 
dında asil bir tavır, bakıldıkça insa- bana yirmi sene evvel bir ys1- sC1tr' 
nı cezbeye kaptıran olgun bir hal var- sinde, yıldızlar sulara düşerkell '\f\.lçl•" 

dı. Tuvaletinin arasından görülen be- diği sözleri tekrarlar ve yanan 9 .~ 
yaz omuzlarından, genelik füphesiz blr rımı küçük mavi dalgalar at 

taleblerile ortaya ahlacaklan ve 
bundan da kendilerine bitse çı
karmağa ıayret edecekleri tah
min edilebilir. 

Şu hale göre bütün bir harh 
aeneıini ıakin ıeçirmiı olan Bal. 
kanlara da aletin •irayet ihti· 
mali kuvvetlidir. Büyük Slav ca· 
miasından ayn düten Y uıoılav· 
yanın vaziyeti de mütkül safhaya 
ıirmittir. 

Şimdi anlatıldığına nazaran 
Viyana mukarre.ratı ve onu ta .. 
kib eden Brenner mülakatında 
kararlathnlan cihet: Balkanla • 
ra, mihverin himayesinde, Ru • 
manya, Bulıarittan ve MacarİI· 
tandan mürel.keb bir grupun hi.. 
kim olması ve uzun yıllar ıüre· 
cek olan bu muharebe ıayesinde 
mihver devletlerinin .cenubdaki. 
vaziyetlerini tahkim etmesidir. 

Böyle ümid edilmiyen anlar-

Sabıkalı eroincilerden VanP,'elle 
metresi Faninin Y•nişchirde bir vira
neyi eroin tekkesi halin'! jl'etlrdik -
!erini haber alan :z.abıta, dijn bura
da ant bir arama yapmıştır. Ve neti
cede bir miktar eroinle Muıarr~r. Hı
risto, Todori, Hıristopulos, Ali ve 
Sadeddin bmindekl ş:ıhı~Jan suç üs
tünde yakalamı~tır. 

Bundan başka Küçükpazarda At • 
lamata~ında oturan sabıka~ı erJinct -

İddia edildiğine göre, bu :zat, topu 
150 kuruısa satılması 18nın gelen san 
kopye kiqıdlarmın topunu 200 kuru~ 
satmaktadır. 

İkincisi de Şişlide Haliskılr Gazi 
caddesinde oturan ashabı em15.kten 
Ahmed Köroğludur. Ahmed, evvelce 
aylığını 15 liraya verdiği di.ikk8nırun 
kirasını bu defa 24 liraya çıkardıtın
dan yakalanmış, tahkikrıta başlan ... 
mışhr. 

Yarın sabun ihtikarı 
tetkik edilecek 

lerden Eftat da yakalanacafpnı an- Son günlerde sabun fiaUarı artn\ak
layınca olindeki 6 paket eroinin hop- tadır. Bir ka~ ıün evvel toptan 38 
ıini birden yutmuştur. Tl;ftat, biraz 1 kuruşa satılan sabunlar, ~imdi 40 - <t2 
sonra Beyoilu hastane~ine göndl!"ril- ı kuru~ kadar yük!!:elm~tir. 
mif, eroinler mide!indPn (tkarılmış- Vali muavini Ahmed.in riyasetinde 
tır. Kaçakçıların cümlesi de a!ll~iye toplanacak olan Fiatları Murakabe 
beşinci ceza mahkemesine teslim .edil- komisyonu yarın sabun ıhtikinru tel
mitlerdlr. kik edecektir. • 

Üniversitede açık 
doçentlikler 

Üniversitenin muhtelif fakültelcrinJe 
açık bulunan 8 doçentlik için müsa
baka imtihanı açılmıştı. Bu açık do ... 
çentliklerden altısına talib olan 12 
namzedin yabancı dil imtihanları ya• 
pılmış, hepsi de muvaffak olmuşlardır. 

Talihlerin namzedliklerinin kabulü 
Rektörlükten Mo<'rif Vekilliğine arz.e
dilmiştir. Yazılt ve sözlü imtihanlar, 
Üniversitede tedriqata başlandıktan 
bir ay sonra yapılo.ca~tır. 

F. K. B. kimya 
profesörlüğü 

- Üniver. ite F. K. B. kimya profesör
lüğij vekaletine Hayati ve tıbbi kimya 
yardımcısı Dr. Breusch tayin edihniş
tir. 

Mahkumlar af isleyor 
çok• seneler evvel uçup gitmişti. Fakat, serinletirim. /" .: 
zaman zaman tebessümlerinde ~ıvıl- Klemanti? susmuştu. Sol~ yı.ijlı, 
cımlanan bakışlarında son ateşın a- !erinden iki damla yaş, yorgtl ifıik ~ 

Ankara Cezaevindeki mahküm ve }evleri görülebiliyordu. ne yuvarlandı. Dıtarıda l\fart şı ~ 
mevkuflardan fU mektubu aldık; Bu olgun kadının önünde eğilerek j şamları~ın fıstık ve tekerk::~ ~· 
·Hidisatın şu buhranlı zamanlarında kendimi takdim ettim ve z.iye.ret mak- kan rayıhası etrafı sarıyor. r r ., ıo~ 

vatnnımızın mukadderatına ilıl birse- sadımı anlatbm. Yer aösterdi, bira:z: ların taUı cıvıltıları me13nko; # 
yirci vaziyetinde kalmak istemiyen J konuştuk ve aramızda samimi bir an- rünmüt bir ıükUn içinde 8 

mahkQm ve mevkuf binlerce Türk va- ı layı, hali teessüs ettikten sonra o, kayboluyordu. 
tandaşları, önümüzdeki Millt ve dini 
bayramlarda bizleri de hürriyet ııime -
tine ve üçüncü bir bayrama kavuştu
racak olan yüksek af nazarlarının e~ir
genn1emesl içln Millt Şefimiz Ulu 
Cwnhur Reisimiz ismet İnönüne tel -
gralla istirhamda bulunduk. Bu ı.ı -
tebbüsümü7.den &ayın gazetenizde 
münasib lisanla ve muzaheretkar bir 
tarzda bahsedilmesine deliletiniri lütuf 

Sayım sabah 
[Ba•larafı t inci lllhlledo] 

evvelkine nispete nhalk dört ~ saat 
evvel hürriyetine kavu:,muo olacaktır. 

7 de basladı 
' il"'" 

mamen bitmlt olacağını uave e 
tir. 

Kaymakamlaruı 

Profesör vekili ikmal 
yapmağa başlamıştır. 

imtihanlarını ve merhametinizden bekler, derin say
gılarımınn kabulünü dileriz.• 

Üsküdar ve Kadıköy 
laraflannda teftişleri " 

~ ..... 
Saat 9,20 den itibaren koY"'' ~~,. 

da milletlerin ber türlü müli.ha- MacaP 
zalan bertaraf ederek ıönmez İki İstanbul : Sayımdan evvel ve sayımda aynı yerler 

fstanbulun Anadolu yakasının umumi 
teftiş işine Vali muavini Hüdai Kara
taban memur edilmittir. Bu aabah va
purlar işliyemiyeceği içln Vali muavini 
akşamdan karşıya geçnıie:, geceyi Ka
dıköyde geçirilmiştir. 

lar kendi mıntakalarında Y'~t!~ 
teftiflerin neticesini telefonla ıl''°'!r 
say1m bürosuna bildirmei•. ~ 111eıO lardır. Bir kaç kazada bir ıkial ~ 
biraz gecikmişlerse de derh biJ~ 
gelen t.ıdbirlerin alındığını "°ol<"•.,, 
rntntakalardaki ufak tefek 11 ış't'/ 
ların tıtnamlandığını bildirr:f.'lıır~ , 
Beyoğlunda bir çok sayım "' t t 1 , 

bir vatan atk ve İmanite ortaya .. tb t 
atıldıkları ve düşmanlannı mağ· ~· ua ına 
liıb ettikleri tarihin verdiği mi· I 
tallerdendir. Ve bizzat Yunaniı. ! Kısa bip ceuab 
tan bu tarihi kahramanlığın be- 1 
ıiiidir. 

N. A. K. 

karilerim ize: 
bılillJ piyango hediyemiz hakkında 

taşra okuyucularımızdan aldığımız 
mektublar üzerine, aşağıdaki iki nok
tayı tasrihe lüzum gördük: 

1) Noterlik huzurunda çekilecek 
kur'a netiCf"~inde kendilerine piyan.ı;.> 
bileti isabet edecek okuyucularımızın 
i~im ve adreslerile piyaııgo biletleri -
nin numaraları 7 jkinciteşrin Wıhli 
nü.sham1zda ilin edilecektir. Bu ili -
barla karilerimi7jn biletlerini olmak 
ti7ere o gün notPrlikte hazır bul•ınma
ları f8rt değildir. 

2) Taşra okuyucularımız. nekadar 
kupon toplaml.flarsa, bunları ikinci teş
rinin 6 sında idarehanemizde bulunacak 
surette gönderdikleri takdirde kur'aya 
ittirak edebıleaoklerdir. 

Edebi roman 

[Baş;makaledeo devam] 

harbin ıirayetinden ve ihlilatla
nndan hiç bir menfaat aramıyo. 
ruz. Muhitimizde olsun, ıulhun 
korunmaımı ve İnsanlığın bir an 
evvel iyi bir ıulha kavufmaaını 

iıtiyoruz. Bizim bütün kararları· ı 
mız ve iıteklerimiz, dün bu idi, 
yann da budur. Bu karar ve is
tekler; Türk miJletinin arzuıuna, 
Türk orduıunun kuvvetine da. 
yanır. 

Milletlerin büyük boğuıması 
içinde Türkiye, dava11nı böylec• 
buliıa ettikten ıonra, bir f•Y da· 
ha i1&ve edelim: Macar matbu
atı, Türkiyeye karı• nasıl bir dil 
kullanmak lazım geldiğini, hiç 
değilse, kendilerine hizmet etti. 
iini aandığı memleketJer mat
buatından öirenebi)ir. Bu, bizim. 
Macar doıtlanmıza halisane bir 
tavsiyemizdir. 

Kemal TURAN 

Tefrika numarası 18 

' 

Telefonla alınan haberler göre, bu
ralarda da sayım intizam içinde de
vam etmektedir. 

Köylerde 
Sabahleyin otomobille köylere gi

den sayım memurları tam saat 7,30 
da vazifelerine başlamışlardır. Ancak 
Beykozun Akbaba ve saire gibi köy
lerine otomobil yolu olmadığından 
buralara gitmesi lBzım gelen &ayım 
memuru ve kontrolleri atlarla git • 
mek mecburiyetinde kalmışlardır. Bu 
yüzden bu civarın biraz gecikmesi ih
timali vardır. Maamafih bu ıhtimali 
dütünen bütün kazalar köylere faz.
la miktarda memur göndermek su -
retile bunu telifiye çalışmaktadırlar. 

Limanda sayım 
Limanda bağlı vapur, şilep, motör, 

kayık ve sairedeki nüfusun sayım1na 
memur edilen Limanlar müdürlüğü 
saat 9 da merkez sayım bürosuna te
lefon ederek işlerin intizamla devam 
ettiğini bildirmiştir. Yalnız Bo~azın 
Kavaklar civarında detliz pek: azgın 
olduğundan burada fevkalide ted -
birler almak mecburiyetinde kaldı .. 
t1nı, maamafih aaat 11 de işlerin ta-

·· acs.ıı ı.1 evlere, apartımanlara mur.. tJ.\'~ 'I 
tiği halde sakinlerinin henu~ rıfll , 
da olduklarından yazamsdık ~ltfbi' 
dirmişlerdir, Bundan başka el'\ , 
denberi yapılan neşriyata r.ı;: '11' , 
takım apartıman kapıcıların~.)'~ I 
murlara .kimsiniz? J{lıni 15 ~1 ıı1 
nuz? • gibi sualler sorarak on 
gul ettikleri ıörülmü~t{ir. 

Doğum 

zabıta 

diğ•f ve 
vak'aları ,,-

sayım esnasında ilk doğ\l~ c.f 
saat 7,45 te Sirkecide Ebu5'0~&d~ 
dednde vuku bulmuştur. :Bll Jfı.1~,.,, 
74 numaralı evde oturıırı sı'tfl'/) 
cı Davidin karısı RoıB tıt ~ 
karfı pat beşte sancılanrtı1ş b'·~ ( 

caddede devriye gezen ~ıısl ııı4iı',,ı 
etmlş, on dakika sonra bır be ~~ 
beti gelerek t.ırijbat alın1'tıt·ği ,ı.:r 
sayım memuru tam eve gırec~(l1) <JP' 
Roza bir erkek çocuk do tur· :e. ~ 
Çocuğun ismi Sayım konmuş ,a~ 
dan başka Lalelide FetlıibeY ~,trı"-,_, 
de oturan gazete müveızll ttıi ~
de bir kız çocuğu doğmuş. Is l tı' ,,r 

Asabt asabt gülüyordu: düşünüyorsun? • .Evet ona,. hunları 1 olmuşlardır. Ölen inıııanl'ln hayatta istemiyorum. Bir çok iyi taraflannı konmuttur. Fatihte Hasa.nıln1 r'tl '>J( 
- Senin hayatını uzaktan takib e- söylemiştim. Çünkü bir ÇOl'Uk gibi so;.f, iken oldukları gibi, biziın için se - da gördüm, Çok dürüst, zeki bir kız. lesinde Şeyhali sokağında 0.ttl ,b' ı( 

diyordum. Kocan öldü. Romada te- temiz. büyük yolculuğuna çıkmadan vimli, güıel olan hıı'erilıe dti~tinem.e- Bununla beraber sizi anlayamadığına, men Mustafanın evinden bdtt' 1'~,rfl .d 

sadüf bizi tekrar karşıla~tırdı. O za- evvel benimle vedalaşnıak istemiş, yiz. Artık hatırladıgı'" mız, t_:Jdükten ... :dC iyi bir arkada,, dost olarak, hatU "ı O• •e' 
d 1 1 ..1. tenmiş ise de çocuk heno <Yıı'I'' yl 

F
makn a nasıb ya kvarwğımı biliyor.su11. kendisini unutmıyacağınu vad:.-tme - sonra, o korkunç, ebedt sükütla don- büyük bir {'efkat ve sevgi ite yokla- tır. Sayımın başlang1c1nda!lfl"'·""' .# 

a at acın üyü tü. Bir öli.iyü sev- mi yalvarmıştı. Ona ço_,k yanmıştım. muc sarı yüzleri.l:r. ••madı•ına emın· ı'm, k dar _..rtıf:. 
k d d 

v w • makineye verilinciye a , .... ,... 'ıU 
me te evam ediyor un. Reddettin, Fakat ne doğru söz: .Qlcnle ölün .. 0•1" J.1o" 

1 ha Gene kadın, birdenbire ellcrilc yü- Bazı insanlar kendilerini sevmek- yıd hiçbir zabıta vak'ası ,rJıf_ ..l" 

bf.n ma~ICıb oldıım. Seni kaybetme - evet unutuyor bile... Şimdi onunla sesle·. , ' T "' a aı·ın..'\ a - ,... i'Y ... 
k d ıl k 1 · 'h d 1 \erinde fazla yer veremezleı·. Ne ise, içerek. zehirlenmiş, hastarıe>'0 ~pi -.d mc ı ar ~ama çın _nı aytt I!"rar.- geçirdiğimiz o aşk, şefkat o u beyaz ·de 11l'P'j 

\atta na kızdın, öfkelendin \·e gene 1 mez. derler. IIAtta in-;an unutuyor, zünü kapamıştı. H1,.kırığ3 benzer b"ır ten du··.,··ınmekten b k ı k lb Yalnız Ortako""yde bir kadın'/ .... ı.ıll';., 

dan vazgeçtim. ·Gencdir, unutacıık• günleri, evet 
0 

günler 0 kıdar iyi _ .. - Susun, susun, dedi. İstemiyorum. ıaten yakında evlenip gidecek, büa- mıtlır, Sabahleyin SirkeCl 9ıcs1'.,.,,. 
_ Hayır. beni dinleyecek...inlz. Bu 1 Jamayı düşünmüfiimdür. 1 eliyordum. lik.le dolu, öyle lekesiz, saf ve ~üze) Oltimden bahse tahan Mu•üm yok. outun yalnız kalacaksınız. Gencsini\ olarak dolaşan bir ıııdarn ~:ı ttf11~ 

sefer ausmayacnğım. Zaten ne .öyle- Sustu, derin bir ~luk aldı: Gene kadın yavaşça ellni onun e- geçmiştir ki, on!ara ancak bu ismi Allahım ne korkunç •ey!.. İçeride bir 1 ~~zelsiniz ve ~ayatınızın istikameti- ise de sonradan bunun del1 ~,er 
ye~ğimi aiı de tahmin ediyorsun~. - ~vdijirn kadının kim olduğunu linden çekmifti. Gö~leri k~dc-rle~ do- verebili~i~. 0. günleri. ?ile. uzpk bir hJsta yat.tığını, bu hast.Anın hayatı "" I nı tayın ve yeru hır tecr:be lçtn Ira- efradından olduğu anlaşıtnıJŞ •"' 
Uzun, ıı:ıkıntılı mukııddemelere gı·recrıc; !!:en bıliyoraun Canan.... larak, dalgın, kendi kendıne soyle- hayal gıbı muphem, sıhnmış hatır - nın tehl,ıkede oldugunu unutuyor rar ver~ek kemıııle gelmıt bulunu - bırakılmtfhr. ,1111• 1 

1 

A k k 111
1111 111d değilim. Beni dinleyiniz Canan. Yakın- 1 G-enc kadın şa~kın, korkülu bir ta- nir gibi mırıldandı: lıyorum. Bana onl'lrı yalnn: kafamda musunuz.· yorsunuz. çı onuşuyorum. Da - ~1111111111111nı11111ıu1111111111111111111 11111 fl&..~r 

da İstanbulu terkediyorum. vırla onu susturmak, devam etme - Ve unuttum. Halbuki ölünciye düşünmüş ve hakikatte yaş:ımamı~ım l\fithat Şevket, uzanarak masanın ha U7.Un zaman beklemeye knlkarsa- ~ MEMLEKET HABf: 
111111

1 

Canan ha'"'etle yerinden kımılda - sine mini olmak ister gibi elini uzat- kadar ayni acıyı çekf'Ceği mi, onun gibi geliyor... • I üzerinde duran sigara kutusunu al - nız, bir gün geç kaldığın1z1 anlıya .. = 11 111ııı• 111 ~ f , • k B' .. 1111111111111111111111111111111111111111111 ,, ' 
mı ı mışU. hasretini ayni kederle duyacağımı Acı, muztarib bir gülüşte gi.ildii ve mıştı, Bir sigara yaktı. Gen::: kadın, ca sınız. ır gun her şeye esef ede- uk bili 

- Nası], gidiyor musunuz-. Fak.ot. Mithat Şevket, onun uzanan elirıi sanmıştım. Halbuki... sustu. Mithat Şevket: timdi ellerini yüzünden ~ekmiş, kor- cek. pi~man olacaksınız .. Burada ne . Köylüye tohuml 
nereye'?. 1 tuttu. Hürmetle dudakl ,1nna gö~ürdü Omuzlarını silkti: - Size bu elemli ha'ırnlnrı hatır- ku dolu gözlerle ona balt1yordu. Mit- kadar yalnız olduğunuzu &örüyorum 

- İzmire gidiyprum. Benimle o kadar ve bu sıcak, deri!i jpek gibi yuınu - - Biı insanlar böy!eviz. Bütün o ]atmak iatemezcilm Canan, dedi. Sizi, hat Şevket, sigarasından derin bir Canan.. Yalnızlık derken insan ka- verildi . , ıı, 
.. ıaıetil'.,ov 

BURSA - Bursa koY A'ull'""• 
ton tohumluk buğday daşa ~~ıı' 
Geçen sene MustafakernalP' öt'f1 "'' 
da seylib yüzünden felaI<et :.ıo'1 
lülere de 25 ton tohumluk ~ J 
rilmiftir. :-""" 

az alikadarıınu: ki, ıize tBhsi işl~rim şak.. ıüzel ell avuclarında tutarak valdler, o yeminler , hepsi ma.sal. Da- onu unutmakla kimse itham edemez. nefes çekerek: labalığı.nı kasdetmiyorum. Ruhunuz, 
hakkında biraz malı.lmat vermek, deı d l devam etti: ima batlarken •Ölünciye kadar deriz, Ö.fltt uzun &eneler geçmiş ki... Sot.- - Bu bahsi siz açtınız. dedi. Be _ kafanız, düşüncelerinizle ynlntısınız. 
letmek imk.trunı bi le dalma benden c- J - Seni eenelerdenberi ıeviyorum ölünciye kadar seni seveceğim.• Ko- ra bir ölü, korkunç biı şeydir Ca - nim söylemek istediğim şeyler başka Budala bir gurura kapılmıyorum ve 
&.ırgeyo.rsunuz. Evet, gidiyorum. Ca -

1 
Canan. $e.n daha evli bir ka.iınken camın gözlerini ellerimle kapamadan nan.. En sevdiğimiz ins~nlar ,Rözleri- idi. Fakat &Özümü bitirmeden gitmi- itte bütün bunlardan siri kurtarmak 

nan. Izmirin civarında ·Mavi GöJ • f sevmeye ba,1amı,tım. KocJPı na'lıl evvel ona fi>yle dediğimi hatırlıyo- ni ebedi uykularını uvumnk üzere 

1 

yeceğim. K.ı!'la kesmek istiyorum Ca- benim elimdedir diyec~k değilim'. 
denilen bir yer vardır. Yemyeşil b1r , s~vdiğini bildiğim halde az yalvar - rum: kapattıkları zaman iize:-imiıdeki si .. nan. Beni susturamıyacak-;ınız.. Yalnız şunu söylemek lstiyonım: Ka
tepecik, etra fı göllerle çevrili. Orada 1 madım~ zaman bana gülüyor be - •- Sana bir teY olsa, yaifBr mıyım hirlerini derhal kaybetn1t.:ye mah .. Demin, bir ay sonra iz,nire gide - rım olmayı kabul ederseniz, benimle 
bir çiftlik aatın aldım. Adaml~rımı altı nimle · ıeniyordun. ~ihayet Avru- sanıyorsun? Bir aşkın ne denH .. k ol- kO.r:ıd~rlar. Vücudlerinin ııcaklığı ceğimi aöyl~dim. Sizi ~~diğınli bili- gelirseniz sizi mes'ud etmek için e- fi .ı 
ay evvel yotlamıştlm. Onlar bınayı ta· paya k çbm. Mesleğım icabı diyar duA"unu bana sen öğrettin. Sen olma- geçıncıye kadar aj:lur, (trpınır ve u- yorsunuz. Bıraz evvel sızın söyledi - limden geleni yapacağım Canan. Bu- h.amazal1 t ı1•ıı 
mir ettiler, temizlediler, çiftliğin işlen- diyar dolaştım. Hayatımdan çok ka- dan evvel ben eksik bir ir.sandım. zaklaşmak istemeyiz. Fak.ıt ~~rağa J.lniz şu malUm tözü tekrıır edeceğim: nun için de çok ihtiyar olmadığımı imsak 4 38 iftar 1 7,ıt ni yoluna koydular. Bir ay sonra da dın geçti. Bunu kendimi methetmek Şimdi ise artık ikimiz birlikte vür.ud verdikten sonra içimize ı:. ~ urkme Olenle ölünmez. Yalnızsınız, genesi· sanıyorum. Size sakin, belki demin ' Akt•"' 

16
,S' 

ben gideceğim. Fakat yalnız gitmek için söylemiyorum. Fakat oldukça halinde deiil miyiz? Kalbimiz ayni dolar. E\•et, gene, göz ya~larınuz acı, niz, anneniz ihtiyar, kızınızı biraz bahsettiğiniz beyaz ıünlerde\ı daha Öğle 11,59 
iıttemiyorum. Senelerdenberl böyle~- aevilen, beienilen bir adamdım. Za • sevp ile çarpmıyor mu? Kafalarımız kederimiz derindir. Fakat bu kedere tetkik ettim, bu günün modern tıp- güzel, iyi ıünler yafatmayı vadedi 

9 
ı ikindi 14,59 Y:t:' . ~ 

kın, güzel bir yerde sevdiğim katlınla ten talihsizBlim yalnız aeni teshir e- ayni düşüncelerle itlemiyor mu? Öy- korku karışır. Onlar artık bilmediği- terinden. Hayatın cahili, oldukça e- yorum. ~ 
başba.ıa yaşamayı ve beraber ihtiyar- dımeyifiındlr. lı l.M: sensiz yapyabilecei\ml nııııl ıniz ııır dolu. başka bir ateme mal ıoist bir çocuk. Onu tenk.id etmek [Arkall nr] ........ ..,,.. .. ..,,..,,. .. 

1 

~ 

1 



ı 
.~ 

r 

.... 20 Birinciteırin 1940 

POLİTİKA • ASKERLİK 

Balkanlar vaziyeti 
ve 

R E S M 1 
tebliğlere göre 
askeri vaziyet 

HXKIKAT 3 

lngilterenin istilası ı.ıanbullunun kö,e•{ 

Geçen eylülün. on allı- Eve kapanan şehir 
d 

• İ•tanbulun bu ııünkü halini la-
Sin a nasıl akım kalmı,? ıavvur edemezdim. RBAROS 

lllihver devletleri 
Son 1 ll:ı.lhv re en haberler, Balkanlarda 

Anadolu ajansının 19 tarihli bülten
lerindeki resm! teblljlerin hulAsasını 
atağıya neşrediyoruz: 

YAZAN: 

~KR~M 
RE:J"İT 

e· 
eısirll'rinden kırk tanesini satın aldırır ve Allah rıza
aı için . aıad ederdi. Maksadı böylelikle kendini sev
c:iirmek ve babasının ölümünde kolaylıkla saltanata 

Nevyork 19 (A.A.) - İngiliz Hava 
N~zareti istihbarat servisinin dünkü 
bülteninin Almanların 16 eyhlldeki !s
tili tasavvurlarının nasıl akim kaldığını 
gösteren fıkrası bütün gazetelerin dik

Gecenin geç saatlerindet kimse
lere radamadan, tenha ııokak• 
larda kendi adunlanmm sesi• 
ni dinliye dinliye bir semtten 
ötekine gittiğim çok oldu. O 
yolculuklan .habrladıkça, bu 
gün «hava neden a) dın• 
lık 7» diyeceğim ıreliyor. 
1927 ve 1935 .aymıla • 
nnda baıka kasabalarda 
idim. Onlar İstanbul ol • 
madığı İçin bu ııünJ<ü ıiikUtu 
adeta yadırııadım. Şehir, eve 
kapanını,, aaymrun heaabıru 
veriyordu. Evlere çekiJ.4 bu 
kadar hayırlı bir İt için olma.. 
•aydı lstanbula acıyacakbml 
ben ki ııürültünün ezeli düı· 

ltdik;r . devleUerinin takib etmek ıs- / ngiltere 
~ erı bir ılyaıeti bize dalıa vu
So\)·eu~lat~a~~ ~atlamıştır. llerkes, 
\e A..I r Bırhıinuı takınacağı tavır 
hudud nı~ .... ~Ov)·etı Rumen .. So\·;let 
~ida u uı.erınde yapıldıiı bildirilen 
lonıa t haberleri ve T~s ajan. .. ının 
l't)'a llya'?" ı,rau hakkında .i\tosko
ltbu·ı~luınat verildi;ini tekzıb eJen 
"er C derıle me,ıuJ bulunurken, ınih

Hava Nezaretinih bir tebliğine göre, 
İngiliz ha\·a filosu Kiel ve Hamburg 
deniz te.zglhlarını bombardıman etmif
tir. Bu arada Lenendeki bombardıman 
neticesinde,.. yanpnlar çıkmıış, bir fa b
rikada infilaklar olmUftur. İngiliz tay
yareleri üslerine dônınü.ttür. 

ı..u. evı~uerı Balkanlar üzerintleki Almanya 
b-1•1 Uerırtl ve hatta taı)·lkleriui ar-
-;" atdır, A:lman res.aU tebliği de, aon günler 

tk.ıJlılha Almanlar, Romanya)"a adam zarfında, Alman tayyarelerinin ;;ı düıp
dıt. Ye.rleşmeden Bulıatistanm al- man ticaret vapurunu bahrdüdarını 
ktıltir "aııyet hakikaten '8YAnı dik- hrber vermektedir. Alınan tayyareleri 
~llJ ' ~ulpr Başvekili ve J\.b.arif Londca üzerine hücumlarına devam et
ft.t..r% Fı!ov'un daveti üzeıinl!I AJman mitler, bir aillh fabrika.sına bombalor 
lı.ta r ?ı\azırı, Alman Hariçıye Na- atmışlar, bir su teslarıtını tahrib et ... 
l:tıUınt o~ Ribbentrop'un husu!iİ bir mı,ıerdir. Llverpul ve Birmingham'da 
lıoı•t ·~•llie beraber beı kişilik bir •ilih fabrikaları bombardıman edilmiş-
ll1t)'o •l1J1de Solyaya relmit bulu - tir. 
......;· llıe,..ıe, kültürel bir anlaıma 
~p· uuna dahil işlerin, Fon Ribbf'ıı- Alman bahriye topçusu da, dütman 
kaç ~ hususi bir mümeuill ve bir- sahil bataryalarına ate, açmt.f. Duvr
lolilr·rl~mat huıuı-unda ıörülülüp dald. liman tesisatı tahrib edilmiştir. 
'sll u hliyeceği meselesi deıillr:.ir• İki Alınan tayyaresi üslerine dönme .. 
bitq~)·~ dikkat olan ,ey, Sofyad~ mi~tir. 
&uı~ar flın . kalacak olan bu heyetin ftalya 
~ hukumet merkeı.i p.nnda !ct-
'lllda;· teıahürlerle karşılanmı, oJnıa- İtal ta 1 ri Ak.denizde bir kaf 
ltt ı ır. Bu miina"tbetle Bulgar ga- yan yyare e. ' . , 1 

lı. e ett nıihv d ti ı:... l d <l 1 leye refakat eden Ingiliz harb gemıleri-
'11~ hlakaleleer o_ u.,~ıuı ediy~ e en J ne hücum etmif., 10 bin tonluk bir kru-

ltrı r neşreuıut er r. . . . 
ltıı:rlQ Unla ali.kadar olarak Deyli Tel- vazöre l~bet kaydetmıtlerdir. Italyan, 
'lbıe1ı; verdi(i bir haberi de mütalca tebUği, Ingiliz tayyarelerinin Rodosu 

•it liızıtndır. Bu ıazete diyor ki: da bombardıman ettiklerini haber ver
lııldaonıa.nyanın bitişlk kom,uları ara- mektedir. 
Ôtde~ Ege .deniz.inde Yunanlstan_a ald İtalyan hava kuvvetleri, İnal.Hı aske
'1tti_ • ~c llnıanuu ele ceçinnek için ri mevzilerini bombardıman etmi~1er -
llfi.ı~lrli(ine ümidin !>atlayan Bul· dir. İngiliz tayyareleri de Bingazl J!. 
~'ildi 1 hır Alman (en heyetinin 
td~ to~rafına girme,.ine mıi!aade manına bombalar atmıtlardır. 
)eti :::;ne memlekettir. Bu fen he.. 16 teıpinievvelde, İngiliz tayy1.ıeleri 
ı~d mühlm kuvvetlerin Oncıi- himayesinde iki zırhlı Volla mevkiini 
ıı,: ba,ka bir ıeY deilldir!. bombardıman etm4, üç kiflnin .yara-

btl:tti le Bulgaristanda bu diplomatik _ lanmasına sebebiyet vermittir. lnıriliz 
>ttı ,.n dıfında bir de Alman len he- ı tayyareleri Cibuti hattını da bombar
let1119 '~dll'. Almanların iş111l kuv\·ct- dıman et.mi.fti.r. 
'-'• ita ile •t-cyet. i!fmlni vertlikleri -.---------....,..,.--

Evvelki tefrikaların hulaaası 
Fatihin (ermanı Ü7.erine 1\tidillide yerleşmeğe mec

bur kalan Yenice\:ardarh Yakubun dört oilundan İshak 
ve Hızır babalarının aan'a(j olan çi>mlekçilifi yapmak
tadırlar. Dii:er iki oilu İlyas ve Orut, evvelıi ufak bir 
filika ile başladıkları çömlek ticaretini bırakıp işi kor
sanlığa dökmü,Ter; (akat aon günlerde karşılaştık.lan bi.r 
dü,-man gemi.sile yapmaia mecbur kaldıkları bir mÜ('a
dclede İlyas şehid olmuş, Onıc da esir düşmüştür. 

Hızır, kardeşlnir esattttcn kurtarn1ak istemişse de 
Oruc, buna razı olnıamıştır. Fakat efendisi kendisini 
mülhit bir surette tazyik etmektedir. 

- Türk, dedi ... Biliyorum ki, kardeşin seni kurtar
mak için bir çok para toplamış. Kendisi de Bodrumda 
bekliyormuş. Ancak sen bu parayl reddetmişsin! .. SOylt; 
bakalım, karde~in ı;enj azad etmem için bana kaç kızıl 
altın verecek. 

Oruc bu sözlere omuz silkmekle cevab verdi. 
- Söylesene, kaç bin altın verecek._ 
- Baksana kaptan, bu söylediklerin hep yalan ve 

yanlıştır. Bunlan sana kim 5()y1edi ise seni aldatmıştır. 
Karde~m de kaç para bulunur ki getirip benim aza -
dım için sana versin ... Ama sen hakikatte beni satmak 
murad ediyorsan beni bana sat ki kendirn.i satın alayım 

- Sen mi? ... Pek iyi. .. Ne verirsin?. 
- Benim gibi bir adamın esaretten kurtulması için 

ben bütün Rumeliyi verirdim. Doğrusunu istersen bu elle 
azdır. / 

Kaptan, Orucun bu sözlerine hiddetlendi, 
slrinin ağzından bir rakam çıkacağını ümid 
Müthiş bir hiddet edasile: 

zira o e
ediyordu. 

- Bre Türk ... Bunlar ne biçim sözlerdir? .. Böyle söz
lerle beni maskaralığ:a mı almak istiyorsun?.. Bana ve
ririm dediğin vilAyetlerin sahibi yok mudur? .. Sen kim 
oluyorsun da senin olmayan bir şeyi bana vermeğ;e kal
kı1ıyorsun? .. Bunlar rte biedeb sözlerdir?~ 

- Kaptan, hiç nafile kızma... Benim sözlerim her 
halde seninkilerden daha az biedebdir .... 

- Bre Türk!.. Ben ne edebsiz söz söyledim?. 
- Bana 6Cn kim oluyorsun da .senin olmayan bir ~>-1 

erişmekti .. 
Oruc, Rodosta esir iken bermutad Korkudun Ka

pıcıbaşw geldi. Şövalyeler bu adama sattıkları kırk 
esiri pazarlık mucibince Antalya civarında bir llmar11 
te!lim etmek üzere üç gali donattılar ve esirleri bın

dirdiler. 

katini çekmektedir. 

Bültende, bir rapora nazaran, 16 ey
lt11de bir çok Alman kıtaabnın Mont 
denjzi limanlarında vapur ve sallara 
bindirildiği ve fakat bir müddet tonra 
tekrar indirildiği bildirilmekte idi 

Projenin tatbikından İngiliz hava kuv
Oruca karşı kini ve nefreti her gün artan kaptan vetlerinin taarruzu üzerine vazgeçil

esirini bir kat daha cezalandırmak ve ayni zamanda miştir. 
m11nen de azaba sokmak ka.sdile onu vatanlarına ser-
best olarak götüren bu galilerin birinde küreğe zin ... Bir Fransız doktoru muhabire işgal 
cirletti. albndaki Franada bulunan haslaneler-

Zavallı Oruc bu seyahat esnasında hem durmadan de ağır surette yaralanmış binlerce Al
kürek çeker hem de sık sık kaptan tarafından tenbih· · man askeri gördüğünü haber vermiştir. 
li olan hıristiyan mürettebo.tm lstihuısına maruz ka- 1 Bu Fransız doktoruna nazaran. bu as
lırdl. Bu müki.lemelerin biri ·Gazavatı Hayreddinpa~· kerler nakliye vapurları ve sallar içinde 
isimli eserde kaydedilmiştir. Aynen naklediyoruz: JstilA emri bekledikleri &IJ'ada İttgillz~ 

- Behey Tıirk ... Sen. ki lisanuruıa a.şıntuıın . Hiç lerin petrollu bombalan patlamıştır. 
şüphesiz ki aramızda iyi bir adam olursun. Gel ,u di- Bu bombalar vapur ve sallarda yangın
ninden vaz geç de tııristiyan ol... Müslümanlıktan ne lar çıkarmıış, bunun üzerine askerler 
gördün ki inad edersint.. denize atı1mıılana da denizde bom .. 

Bu. davete karşı Oruc geminin kıç tarafında bulu- baların te~irile alevler içinde ' kalmıt .. 
nan put ve resimleri, heykelleri göstererek acı aeı te .. tır. 
bessüm eder ve derdi ki: 

- MethettiA:iniz din bu mudur ki kendi elinizle imal 
ettiğiniz fU duran tasvirlere taparsınız?.. Bunların in
sana ne faydası olabilir?.. Bunların ne kudreti vardır 
acaba? .. Biri bunlan bir kör kuyuya atsa ve yahud 
bir balta ile parça parça etse kendilerini kur1annağa 
kadır midirJer? .. Kendine faydası olmayanın başkasuıa 
faydası olur mu hiç?.. Kendini kurtaramıyan başkasını 
nasıl kurtarır? .. 

- Ya senin Muhammed'in seni kurtarabilir rn.i? .. 
İşte halin malôm... Kurtarabilirse kurtarsın bakalım ... 

- Bcnlm Muhammedim iki cihan fahridir, Cemi 
Embiya ve Evliya hep şefaati ondan umarlar. Kamu
suna şefaati o eder de bana etmez mi? .. Bana ne eyle
diğini ben iyice bilirim. Her kim ki can ve gönülden 
keııdisinı ona ısmerlarsa, ondan mutlak meded bulur. El
bet beni dahi mahrum ve ümidsiz komaz. İnşaallah ge
lip bir gün beni buradan kurtarır ... 

Hıristiyanlar, Orucla alay ederlerdi. Gülerek: 
- Hele. derlerdi. Sen 'imdilik .i::Ureğini çek .. baka

lım ne zaman senin Muhammedin gelip ser:ıi kurtaracnk .• 
Bu küfürler, istihzalar Orucun maneviyatını ıars-

mazdı. • 
Böylece günler geçti: Galilerin ikisi Bodruma gitti. 
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Bugünkü program 
12.30 h'lemleket saat ayan ve aj;ını 

haberleri .. 12.45 Müzik - 13.15 Müzik: 
Halk türküleri• ve oyun havaları _ 
13.30 Türk musikisi - 14 Temsil: İzdl
vec kulübü ... 14.45 Müzik: Yakın ta
rihten Resli hatıralar - 15.05 Müıik: 
Radyo caz orkestrası ... 15.30 Müzik: 
geçid konseri ... 16.15 Müıi.k: Düğün 
türküleri .. 16.30 Elde edilen sayım ne
•ucelerinin illnı - 16.45 Müzik (Marş
lar) , (Pi.) • 17 Saal 20 de tekrar neşri
yata başılamak üzere kapanı.,. 

20 Program, memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri - 20.15 Türk muslkiai-
21 Elde edilen sayım neticelerinin ili
m, 21.10 Müzik • 21.40 Temsil • 22.30 
l\.femlek:et saat ayan ve ajaru haber
leri - 22.SO Yarınki program ve kapa
nış. 

manıyım. 

Fakat, bu ııün anladım ki, latan• 
bul biraz da ııürültü, teliflı. 
kalabalık, tramvay çanı, oto• 
mobil komaaı, vapur düdiiğü, 
dükkan camcki.nı, kadın taP• 
kası, erkek femıiye•İ.... Say• 
mak kabil mi 7 l.ıanbulu ı .. 
tanbul yapan her feymİf. 

Matbaaya celirken pencereler 
arkaaında camda ezilmİJ ço
cuk burunları, ııözlerini bot 
caddeye dikmif ııenc kadın 
çehreleri rözüme ilİJIİ· Yasa
ğa rağmen elleri ceblerinde 
iler)İyen adamı kim bilir na 
aanmıtlardır 7 Sayım memu• 
ru, yabud yirmi bet lira ce• 
zeyı vermeğe razı olarak ev• 
de oturamamıt bir sinirli! .• 

Sonra, ben de matbaaya ııeldim 
ve herkes ırihi odama kapan. 
dım. Böyle .. yılı giinlerde 
herkes ıribi olmak ve büyük 
rakamlan aruında bir sayıl• 
mak • mütterek ııayeyi dü§Ü. 
nünce • ne kadar zevkli bir 
fey. 

lstanbullu 
•'1Sı.,tt, llıan)·a hadiq,;;İnde lırkalnra 
ll~lrıti.s heyet. dedikleri bir anda, 
hıttt .. 1 .. tanda bulunan fen heyetinin 
d .. Un" 
eq n u nıünakr.p. ve tetkik etme-

d.l~t'r ~lk~nJar me~elesinln gMterdiii. 

Cenubi Çindekl Japon 
başkumandanı deği•li 

lt.tlt'~k~anarı tetkik edelim: 
ıı.ıc. •rdadtr ki, tam bu Hnnda Tokyo 20 (A.A.) - Cenubi Çindeki 
"-ıt. r~1Ziraat Nazarı Bagrlo1ıof Ro- Japon ordularının bqkumandaru Ge
' htull.sSOlini ve Kont Clano ile te- neral Andonun yerine General Junu 
8"'-'•r z~dedir. italyan Ba5vekili ile Şirogunun tayin edildiği resmen bildi
t~,1 . ıraat Naılrı arasındaki ıö- rilmektedir, General Ando umumi ka
t'll""'kterın tok samimi olduiu bildi- rarglha çağlnlmı,tır. 

bana vermeğe kalkıfıyorıun, dedin ... Hakkın var, Rume
li viliyetleri benim değil .. Ya Bodrumdaki kardeşıınin 
paraları benim mi? .. Beni gemimle ve malımla aldınız. 

Neden edeb harici kelim,,.ler aarfederek bana aiır paha· 
Jar kesmik Utiyorsun? .. Ben ne sultanzadeyim, ne beyza• 
de._ Ben bir gemici kimseyim ... Eğer beni satmak arzu 
ediyorsan bir gemiye koy, gönder ki m1ktarıma göre para 
bulup sana vereyim .... 

Rodoslu kaptan artık hiddetinden ıöyleyecek söz bu
lamıyordu. Bu mükAlemeden sonra, Orue eskisinden da .. 
ha çok ağır ,erait altında hendek kazmağa mecbur oldu. ,.,. ,. 

Orucu hAmil olan Antalya civarında bir burun altında 
demirledi. Mürettebatın çoğu karaya indiler. Bazıları da 
balık tutmak üzere bir sandalla galiden uzakıaştılar. 

Birdenbire hava bozar, müthiş bir fırtına kopar. Kaba
ran denizin üstündeki sandal galiye avdet edemez. Gemi
nin tenha olmasından bilistifade Orut;, ayağının birindeki 
demiri koparmağa muvaffak olur. Ötekini yolda kesmi~ 
ve görünmemesi için üzerine paçavralar sarmıştı. Artık 

iki ayağı da demirden kurtulmuştu. Halis saati gelmi.jtİ. 
Dalgtıı1arın ışiddetine bakmıyarak, Oruc( kendini aralarına 
attı ve yüzmesini gayet iyi bildiği için kua bir zamanda 

c:~::~·! ~:~-~~~ J 
~~ou'dir_. Bu !'lamimiyet elbette ki , 
~ "4 nlnın . Bulgar ı.iraa.ti mesele- . • 

SİNEM ASI '-~• costerdiiı! yakın alakadan TAKSIM 
~ da lltr, Çünkü aynı Bulgar na· 
o\l~ ha Romaya citmeden e\'vel 1 

>ttı~rı >'•dı bulunmuş ve ora•1a he
l!ıı,• •bi<leınaslıır yapmıştır. Bulıa· 
4'.t t Dobruca uinına mihverle 
~ı.ılld.;ı 'tinrneii muvafık cörmüş- 'e 
~et: !:Ok ümidlere kapılnn~tır. Son 
~b\·t.rl e olup bitenler, Bu lgarl'itanın 

ri ele . tam bir dostluktan daha 
~bi)' lınıyeteii ı.anntıu uyandıraı.-ak 
"'lıı ~le de(ildir, Çünkü bütün bun· 
C. ~l'aber1 Yunanistanın ,-aziyetini 
«t"lttı ~· katınak liıımdt.r. l\lihver 
~-trı &anki Bulgaristanı da Ro-
1 'ıı.ııu ~•Pınış Jibi bare~.t etnıei• 
''-' ~r Ve Taymis'in verdiği ına
~ ı.ı,h 110re General Mclaksastan ba· 
lııi~~ '41 erde bulunmuflardır. 
-"llif. ebıerı ,öl·le hulılıa etmek ka-
l ' 

'~·~ri.liz ıazetelerlnin ve İnsiliz: 
~· ltıiıı Yunanistanda cösterllme· 

'' ..... aı ltttıı tt •rka nazaran drahminin fi~ 
bıl\t 'Pit etmek bu ııureUe mark 

1'1ıtıı ;ide •dil~k farkla Alman • 
liloıı:;ı., •nan11tana olan borclannı 
~ı ... \' 
'- tı.ıı:tiı llnanıstanın mlhvercilere1 ya
~ı \ı tre ve fqistlere serbt!st vize 
lıı ~ ".'llne!f.i ve İnıiUz!ere ved • 
lııı~ '"l•rin sıkı blr kontrola tabi 
1""'1. 

~ ~~hver tayyarelerine YunanJ<1-
~ ı. dtn aerbeıtte ıeçmek bak

ltıı lııı ta~lllnıuı. 
,ı,~ •hJor kartmnda Yunanlal1l· 
ş.'~ek~:e~jilc cevablar verdi~ kay-

lı, llıt.ıı dır. 
~··~ '"•ler1ın1z1 
il, >, \ JloUtikuı 

• ı •. · •nan1s1an 
"Qtı.ekı 

hulasa edebiliriz: 
tudur: Bull(ariı· 
vasıtasile Akde • 

Mümtaz Faik F EN l K 

Bu (Ün matinelerden itibaren 
(Sayımdan sonra) 

ÇANAK KALE 
GEÇiLMEZ 

TÜRKÜN EBEDi KAHRAMAN· 
UK DF.sTANI 

Türkçe aôzlü .. ışarlalı muazzam 
milli ve ukerl film 

Şarkıları yapan ve hanrlayan 
SADEDDİN KAYNAK 

Ezeldenberi kahramanlığı cihanı 
saran Türk ordusunun yenilmez 
kuvvet ve kudretini, Türk aske· 
rinin hiç bir kuvvet ve silih kar
tısında ellllmedillinl bu filmde 
aöreceksinlz. 

Tilrk lıııtiklillne temel ta~ını ko
yan kaymakam MUSTAFA KE· 
~tAL'ln bu filmde Çanakkalenin 
nasıl ıe(llmez oldulunu bpat et
tiğini heyecanla seyredecebini:ı. 

Bu filmde lııiteeeğiniz tllrlerin 
güfteleri: Vecdi Binıöt, Saded
din Kaynak ve ltık Vanlı Emrul
lah tarafından luwrl•ndı~ gibi 
gene bu filmde Namık Kemalin 
.Ey ~atiler• prk:ısile Mehmed 
Akifin .Ey bu topraklar ic;Ln top
raia dütmüt eker• şiirlerinl de 
dlnleye<"ebinlz. 

Bayezidi Sanlnin Korkud Han ismindeki oğlu An
talya Valisi iken babasuldan sonra Selimin yerine 
tahta çıkabilmek için var kuvveti.le çalı~ırdı. Bu me
yanda> her &ene Rodosa adam göndererek oradaki İsltm 

gözden kayboldu. 
(Arka,ı var) 

* SİNEMALAR BU SENE DE 
DOLUP BOŞALAC'AK .... 

Dünyanın er 
korkunç harbe gi F"'u.<CR.t.LIJ 
diği geçen laış me 
siminde İstanbul 
ainemalan en çok 
dolup booaldıkla • 
n mevsimi geçir -
m.işlerdi. :Bu sene 
vikıa filimler çok 
zengin olmıyacak· 
b..r, fakat halkın 

Reuter'in askeri 

muharririne göre 

İngiltere harbi 
kazanmak için üç 

siyaset takib 
edebilir 

Londra 19 (A.A.) - Röyter ajan • 
sının ukeri muharriri yazıyor: 

Harbi kazanmak için üç siya.!et ta
kib edilebilir: Birincisi, İngiltere har
bini başlıca Alman hedefi olarak te ... 
liıkki etmek ve buna binaen, en yük
sek gayreti bu kalenin müdafaasına 
hasretmek, ikincisi, dil::ımanın Nar -
vikten İspanyol hududuna kadar u
zanan bilyük sahil hattı üzeri!'ldekl 
en zayıf noktalarına karşı hem ha\·a 
ve deniz harbi yapmak, üçüncüsü de 
en büyük ehemmiyeti Mısırın ve to.r
kın müdafaası için şimal Afrika.sın .. 
daki mücadeleye atfetmek. 

İngilterede mahalli İngiltere Fransaya 
müdafaa kuvveti karşı taahhüdünü 
1. 700.000 ki,iyi · buldu 
Londra 19 (A.A.) - Harbiı•e mlis· 

teşan Edward Griggs bu gü~ söyle
diği bir nutukta ezcümle töyle de 
mlştir: 

yapmıştır 
Tanınmı, bir Fransız 

muharriri eski Fransız 

sefirini İ$had ederek 
bövle diyor 

Lizbonne 19 (A.A.) - Maruf Fron· 
aı.z muharriri Andre Mal.4fois. •Di 
Arlo Noticias• gazetesinde yazdı-'ı bir 
makalede, Sedan muhare~lnden 
sonra Fransanın r:ıukadderatı mev -
zuu bahsolduğu anda Çörçil tarafın

ayni raA:bett, belki da.na laz.Jıcınnı 
gösterdiğine ve göstereceğine tüphe 
yok. 

Öyle iken ainemacılann fiailara 
:ı:am talebinde bulunduklarını okuyo· 
ruz. Hakları var mı? Belli olmaz. Bu
nu Belediyenin işten anlıyan hesab 
ehilleri tayin etmelidirler. Bazı işler 
vardır ki, in.urun gözüne pek parlak 
görünen ıürümleri bile kir deiil, za ... 
rar a:etirir. İfte Tünel idareıi: 

Her gün dolup botalan Tünelin 
milli idareye senede on para bırak -
madığını besablanndan anlıyoruz!. 

* İSTATİSTl(;İN LÜZUMU 
VE NUFUS SAYIJ\ll 

Mahalli müdafaa kuvvetine men ... 
rnb olan herkese önümüzdeki bir kaç 
hafta zarfında üniforma verilecektir. 
Bu kuvvetlerin mevcudü ,imdi 
1,700,000 e baliğ olmaktadır. Bunla -
rın büyük bir kısmı uygun ,,il.ih!arla 
teçhiz edilmiştir. Diğer kısmın teçhi
zatı da bu işe hayranlığa deA;Pr bir 
mikyasta iştirak etmekte olan Ame .. 
rikanın yardım.ile yakın bir zamanda 
ikmal edilmiş olacaktır. dan söylenen nutuktaki •tlddet ve Geçen asrın sonlarına kadar koca 

gazabı ve i18hi l::eliğati pal'la.k bir ı Türk de~le.ti~ hi-; bir bütç~sl ve hiç 
takdir ve tazimle anmaktadır.• . bir istatistiğı yoktu. Devletin lıesabl 

müdafaası o kadar ehemmiyetlldir ki Maurois, Sedan muharebf'slnden bakkal defteri gibi görülür, varidat 
İngiliz adaları yakınmclı ettt!yan ede- sonra, Cörçil'in ilk işi, hezimetin va- bir tarafa, masraf diğer tarafa ya ya
cek bütün hadiseler oradekl İngiliz hametini asgariye indirmek olmutlur. z.ılır 1 ya yazılmaz, hiç bir idare fU
gayretlerini gev!Jelmiyeceklir. Edenin Cörçil Luver, Brükseln terkine ve besi bu yüzden bir plA.n dairesinde 
Mısırda bulunması bunun İngilterede Belçikanın tahliyesine muhalefet et- çalıtamazdı. 
pek iyi anlaşıldığını göstermektedir. miı ve bir mukabil taarruz için emir Bizde istatistik fikri yeni yeni doğ-

Kışın yaklaşması muhtemel olarak verilmesini istemiştir. muştur. Bir memleket için istatistik, 
donanmaya bütün bu siyasetleri ayni Maurois burade Fransanın sukutu- bir kaptanın pusulasından daha mü .. 
zamanda tatbika tevessül imkatııru na kadar Londrada Fransız !':e!irliği him olduğunu yeni anladık. 
verecektir. Havanın fenalaışınası yal- yapmı$ olan Charles Corbinin şu söz- Nüfus sayımı, bize en çok muhtac 
nız uçmaktan men sureWe rleğil, ay- lerini hatırlatmaktadır: oldujumuz istati!'itiltlerden birini te-
ni zamanda müdafileri.o mühim he _ •- Dürüst ve insaflı olmalıyız. İn- min ediyor. Vi.kıa, 1927 de ve 1935 te 
defleri gizlemesine yardım suretile fn- gil.tere taahhüdlcrini ifa etmiştir.• iki sayun daha yapılmıştı. Fakat böy
gilterenin müdafaasına hiç fÜphesiz Ingillz brkalanrun te,kill için ta ... le kontrollere alıotk olmıyan halk 
hizmet edecektir. Faka.t Afrikada rihler teı:;plt edilmi,ti ve bu tarihlere 

içinde bu kontrolden kendisine bir 
çok zararlar doğabileceğini düşüne .. 
rek kııydcdllmıyt!nler varılı. Nüfuo 
tez.keresi olmıyanlar, vergi borcu o
lanlar, hükOmeUe her hangi bir ,e• 
kilde davada bulunanlar, sayımda 
gizlendiler. İki tecrübe, artık böyle 
bir mesele mevcud olmadığını ve bu 
ıayım yilzünden hiç kimsenin ıran ... 
mıyacağını göstermJış olsa gerektir. 
Bundan dolayı üçüncü Ayımın daha 
aalim bir istatistik vereceğini uma -
rak seviniyoruz. Nüfus, kuvvet de .. 
mektir. Kuvvetimizi bilmeden ve iyi
ce ölçmeden hayat mücadelesirıe em
niyetle atılabilir mJyiz? * KULAKTAN KULA(;A FARK 

OLMAK GERFK 
Hollvudun gü • 

ıel bir yıldızı bir 
kaza neticesindr 
di,Jnin birini ka) 
heder veya yü
zünde hafif bir 
sıyrığa maruz ka
lırsa, kazaya se -
beb olandan on 
binlerce lira ala-
biliyor. Bu yüz -
den uğrıyacağı za 
rarlar hesab olu .. 
nabiliyor. Fakat Kayserinin bir kö
yünde kulağı kesilen adamın kula • 
tına n~ıl kıymet biçmeli?. 

İşte İstanbul mahkemelerinden biri 
böyle zor bir davayı halletmek ve 
Kayserilinin kulağına kıymet biçmek 
vaziyetindedir. 
VAkıa her kulak bir değildir. Ki· 

minin kulağı sağır olduğu halde, ki· 
minin kulağı da aka.ine mükemmel 
tşitir: Kulağı. deliktir ve elbet bun· 
tarın arasında bir fark vardır. Fa • 
kat işte mesele bu (arkı tayın ve bu 
farkı paraya tahvil edebilmekte. 

Belki başka memleketlerde bunun 
da bir piyasası vardır! 

Bu siyasetlerden her birinin hara ... 
retli taraftarları mevcuddur. ikinci 
siyaset hiç şüphesiz İngilterenin deniz 
kudreti sayesinde haiz olduğu avan
taja dayanmaktadır. Cherbroug'da 
sabit olduğu veçhile İngiliz deniz ve 
hava kuvvetleri hemen hemen her 
tarafta istedikleri yere taarruz ede -
bilirler. 

riayet edilmiştir. Bizim hatamız: müt
muharebe bir kere başladığı takdirde tefikimizden derhal 1914 tekJ kadar 
fÜphesiz dünyanın en kat..'i muharebe-Orta tarkın müdafaamıa gelince, asker istememekliğimiz olmuştur. Gayrimenkul Satış İlanı 

l llp GEN K 2 Türkçe Sözlü Film 

ilk hareketin Grazlani'ye bırakıla .. lcrinden biri olacaktır. Bundan ne bir Hatlarımızın ve istihkAmlarımı7ın 
cağı zannedilmektedir. Zira, İnı;cilte ... tarafın, ne de öteki tarafın içtinab et· müdafaa kudretinin şöhreti nazırları-

::: ::~~~m!!gaıd:~~;.uru~~.:.~ :~·i:;"~::;ı,~;~tur. Zira hadiseler ~;;~~ ;;~ ::~:;.urmayımızın gôz - İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : .................... ...;...;..... .......... ~.;.._...;......;__~ .......................... ..-..... ..,,...,,...:."""',,...."""'"""'"""' 

s· Birden Gösteriliyor 
1 ~IASNDı\ • Bliyük takliclll 

~ ... ZORLA_ TAYYAREDT~kçeaö~~m: 
S..: l E K E L 1 K A D 1 N Arııbc.,arkılı dnm 

ltr: 2 de Zorla Tayyareci, 4 te Lekeli Kedm. 6 da Zorla Tayyareci 

~· 7,45te Lekeli Kadın, 9,(5te Zorla Tayyııreei. 

lı'eaun Piyade Alayı Satınalma 
'cı K'lmisyonu Ba.kanlığından: 
fo~\Uı Piyade alayı ubnalm• komisyonu tarafından •4000> çift &!kert 

~ l', it •36oo0. lira muhammen ~delle ve kapalı zarf usullle münakasa
' 'ti.itı. orı.uırnu,tur Muvakkat teminatı «2700• liradır. 

~ ttı- talta.sa 26'10:940 cumartesi günü saat onda Glrtsun alayı satınal .. 
1 , ~ ..... ""'.Jsı.onunda yapılacaktır. .. .. . 

l'•lihı llid evaa.f ve eerait her gün komisyonumuzda gorulebllir. 
ı, "-.tt 'tinin muvakkat teminatlannı veya kıymeUi mektublarını ihale 

l',!'tli~detı bir t.Jat evvel komisyona vermeleri lhımdır. 

1 
~ ,.__t makbuz veya mektublaruun post.ada gecikmesi mazeret teş-

t '"•ı:. (9991) 

~ ilttbut P T T M""d"' ı·· w •• d · 
., ~"dürıu . • • • u ur ugun en . 
· ' lı.",i' ihtiyacı için her biri takriben 29000 • 30000 litre lstiab hac• 
~~~d: ltınk.ı olarak kullanılmaya elveritll 3 aded yatık üstüvane tu

~~"tıla.r kazan alınacakbr. 
\ ' ~ tı..ıtt 8 .. 10 m/m kıtılınlıW,ndald demir saçtan mamul 6 - 7 parçah ve 
~ .. 11} uruırnu, veya kaynak edilmiş olacak ve takriben 2 m. iç kutrun .. 

~ \ı_; ıı.~:· Uzunluğunda olacakbr. 
>iı~ tt'ıtohıa kaıa.nı olanlar buna aid resim veya katalog ile en son sata
~ ~ .. '< h Kiioterir teklilnamelerinl en geç 28 110.'940 tarihine kadar 
~ ı.ı.~• bir~cl katta bulunan müdürlüie vermeleri. j 

t için Iatanbul Nafia müdürlüiiine müracaat edilmesi. (9902) 

Bu sabahki sayımdan intıbalar 
İstanbul halkı ile dolan ve İstanbul halkından bo şalmı' olan aynı sokak 

Luçika Vartanyan ile Sofi Zafirinin 24$87 hesab numarasile sandıjıınız
dan aldığı 1500 liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
vermedi!linden hakkında ... yapılan takib üzerine 3202 numaralı kanunun 46 
ncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icab eden Beyoğ .. 

Junda Şehidmuhtar mahallesinin Tabi.m Akarcası aokağmda eski ve yeni 6 
nümerotaj 6 - 8 numaralı 80 metre kcirşrfr evin tamamı bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına aöre yapılmdk"" 
tadır. Arttırmaya girmek isteyen 448 Ura pey akçesi verecektir. Millt ban .. 

kalanmızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikml.ş bütün ver-
1-?ilerle Belediye re:ı:ıimleri ve Vakıf icanai ve taviz bedeli ve telliliye rü
sumu borcluya aidclir. Arttırma şartnamesi 21/10/9"0 tarihinden itibaren 
tetkik etmek ımyenlere sandık hukuk iışleri ıen.:isinde açık bulunduruJa ... 
cnkbr. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu mP!ılmat da '8rlnamede ve taki~ 
dosyasında vardır. Arttırmaya girmif ol.an1ar, bunlan tetkik ederek satı .. 
lığa çık.anlan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmt, ad ve tellkki olu .. 
nur. Birinci arttırma 5/12/940 tarihJne mu~adif per~mbe günü Caialoı}lun
da kAin sandığımrıda saat ı_o dan 12 ye k•dar yapılacakhr. Muvakkat ihale 
yapılabllme5:l için teklil edilecek bedelin tetclhan alınma.&1 tcab eden J{IV"' 

rimenkul mükellefiyeöle sandık ala.ca~nı tamamen Jı:eçmlf olması 93rttır. 

Aksi takdirde Sl)O arttıranın taahhOdil baki kalmak fQrtile 20/12/940 tari
hine mu~adif cuma 5(ilnü aynı mahe.lde ve aynı saatte son arttırması yapı
lacaktır. Bu arthrmada ~ayrimenlrul en çok arttıranın üstünde bırakılacak• 
tır. Haklan tapu aicillerile !li&bit o1mıyan alikadarlar ve irtifak hakkı sahih .. 
]erinin bu haklarını ve busu.sile faiz ve masarife dair iddialarını ilin tarı .. 
hinden ltibııı.ttn yirmi gün içinde evt~lu müspitelerUe: beraber d.Vremize bil
dirmeleri IAz.ımdır. Bu suretle haklanru bildirmemiş olanlarla haklan tapu 
ıicillerilt sabit olmıyanlar !18.tıf bedelinin pavlafl'Oasından herle kalırlar. Da .. 
lıa fazla maltlmat almak isteyenlerin 38 .11682 dosva numara!ile sandıtunıı: 
hukuk i.fleri servisine müracaat etmeleri lüzumu Uin olunur. 

••• 
D i K K A T 

Emniyet Sandiğ~ aandiktan alınan R•yrimenkulü ipotek ııöstermek iate· 
yenlere muhamminlerimizin koymut olduiu kıymetin yüzde 40 ını tecavili: 
etmemek üzere ihale bedelinin yansını ~dar borc vermek sureti.le kolay .. 
Wdar cösterınektedir. (10103) 



U o R ( . Emniyet. Sandığı İlinlan 
~! S P Emniyet Sandığının emlak satmak ve 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: almak isteyenleri alakadar eden 
Hakikat'in büyük mühim bir karari 

Müe ... ,.miz. emlik satır.almak Lsteyen tasarruf erbabının, eünden ııü· 
ne artan tavassut talebleri karıısında bir taraftan bunlara yardım, c:Uier ta
raftan milli servetin mühim bir rüknü olan emlAkin masrafsız ve değer bede
Jile el değiştirmesini kol>ylaıtınnak suretile, mülk oahiblerine hizmet mak
sadile, ,u kararı almıştır: futbol anketi 

Bundan böyle i.tanbuldald sablık eml&kin resim ve mufuaal adreııleri, 
sair gerekli malUmat ile birlikte, mal sahihlerinin taleb ve müracaaUerl üz.e
rine, satış salonumuzda halka arzolunacaktır. Futboı memleketimizde en çok ı 

taammüm etm.if spordur. Yedisinden 
yetmitin• kadar herke.in alAkadar 
olduğu, dedikodusunu yaptığı, heye
can duyduğu bir spor mevzuu Uze
rinde her türlü konufma nazın dik
kate alırur. 

Biz de bu popüler spor hakkında 
hir anket açıyor ve bu an.ketin yalnız 
zevkli bir konuıpna ,eklinde kalmı
yarak, yapılacak itler hakkında bir 
fikir vermesini temlnen en aalihi -
yetil ajız.lan konufMağa davet edi
yoruz. 

Her gün yüzlerce vatandaş: tarahndan ziyaret ,dilen bu aalonda gayri
menkullerinin sahlığa konulmasındaki büyüle menfaatleri halkımızın takdir 
edeceğine ıüpbe yoktur. 

Bu lşlerden alınacak ücret: Sahhı!• konan gayrimenlrul için taleb edilen 
bedel üzerinden, bir liradan aşağı olmamak kaydile, Uç ay için, bin lirada 
on iki buçuk kuruıtur. 

Emtik satmalmak hteye.nJerin her teYden evvel ntQ salonumuzu Dya-
ret etmeterinl tavsiye ederiz. (10080) 

L İsi. Kom;l;nhğı Salın~ Komisyonu ilanlara l 
Münakasa gününde Lstekli çıkınadığından tekrar kapalı zarDa münakuaya 

konulan senelik 800 ton kuru fasulyenin milnakasası 23/10/940 günü uat 11 
de yapılacaktır. Muhammen bedeli 188,000 µradır. bk teminatı 14,100 llradır. 
Şartnamesi bergün Komisyonda görülebilir. lsteklilerin mezkür &ün ve aaatten 
bir saat evvel teklif mektublannı Fındıklıda Komutanlık Satuıalma Komls
yonU114 vermeleri. (9413) 

Futbola merakı olduiuna ve fikir· 
lerinin bu aüul çorun ileriye doğru 
bir terakki hamlesi yapmasına yar
dıın edeceğine kani bulunan okuyu· 
culanmızı da anketimize ı,tirake da
vet ediyoruz. Gönderecekleri cevab· 
Jar memnuniyetle dercedilecektir. 

Sekiz sual aoruyoruz: 
l - Futbolun bu ıfuılı:ü vazlyetln

c1en memnun mu.mnw:? 
2 - Bu ıfuılı:ü futbol kıymetimiz, 

hallan gösterditl alika ile mötena -
aib midir? Eskiler ml daha iyi ldi, bu 
ıfuılı:üler mi? 

Uzun zaman milli lakun kaptanhiıru 
ve merkez muhacimliğini yapmıt olan 

ZEKİ RIZA 
Muhatabım, ıayet sade bir cevab 

verdi ve dedi ki: 

-Komutanlık kıt'alan için kapalı zarf usuJi ve eksiltme lle apğıda cins 
ve miktarlan yazılı kıtlık taze sebzeler sahn alınacaktır. Eksiltmesi 4 ildrıcl 
teşrin 940 eünü Aal 11,30 dadır. Şartnamesi hereün Komisyonda 10rülebllir. 
İsteklilerin bell1 gün ve saatten bir saat önceye kadar teklif mektublannı 

3 - Futbolun daha çabuk terakki 
etmesi llk maçtan ve milli küme tur
nuvuından baıka yapılmuı !Anın 
gelen 1'1er var mıdır? Varsa neler• 
dir? 

4 - Futbolun ailelik bir tekilde 
oynanmw taraftan mısınız.? 

5 - Futbolcularımızın idmanlarını 
beleniyor musunuz? 

6 - Bir ıenc kaç yaımda futbola 
başlamalı ve ilk idmanlar olarak ne
ler yapmalıdır? 

1 - ~nelerin futbolda salwıması 
!hım selen hususlar var mıdır? 

8 - Kulüblerde futbol idaresi ba
kımından kusurlarımız var mıdır? 
Varsa nelerdir? 

Anketimize ilk olarak Zeki Rıza· 
ıun cevablarile başlıyoruz. 

Zeki Rıza ne diyor? 

Milli talammıınn en çok kaptan • 
hiıru yapmlf olan ve fimdiye kadar 
yetişen futbolcuların urıutulmıyacak 
ıınıfından bulunan eski santrfor ve 
aahadakl adile • Üstad• Zeki Rıza
nın suallerim.ize çoktan cevab hazır ... 
lam1' bir hali vardı. Sabadan çekli· 
mif olsa da futbolun muhitinden ken• 
cllnl çekememiş oldu#u belli idi. 

Birinci sualimin, yani ·Futbolun bu 
aünkü vaziyetinden memnun mu~
nuz?• cümlesinin çok genit ve •ü
mullü bir cevabı olacağını aöyllycn 
Zeki Rıza, kanaatlerini bir kaç kısma 
ayırarak töyle cevab verdi: 
•- Futbolun bu günkü vaı.iyeti.n • 

den memnun olmama imkin yoktur. 
Bu gidiıle yani hali ilamda tatbik e
dilen usul ve organizasyonlarla fut
bolun yükseleceğine kail değilim. Ev
voll tunu kabul etmek lôıımdır k~ 
her sporda oldu#u gibi, bilhassa fut-

• bolda da evveli. nazarı dikkate alı -
nacak nokta, futbolcu adedin!A. müm
kün olduğu kadar çoğalmuuun ta • 
mini meselesidir. 

Bundan 10nra bu kütleleri hareke
te ıetirip oyun kabiliyetlerini yük • 
aeltecek tekilde organlzuyonlar, yani 
ilk veya kümeler teşkili lcab eder. Ve 
bütün bunlardan ıı..ka da mektebler
de futbolu . ve diğer sporlan birer 
dera gibi tatbik ettirmetl temin el • 
meliyiz. • 

Oyuncu adedinin çojalman 

Oyuncu adedinin çoğalması, yuka• 
rıda da söyleditlm gibi Türk futbo
lunda Uerl ve cenif bir hamlenin ya
pılmuına ,.beb olacaktır. Bunun için 
bafVUNlacalt llk çare, kulüblerl bir
ıe,tırmek değil, b~ adedini ço • 
jtaltmaktır. Meaell lstanbulda bu gün 
lçin ea:arl 200 .. 300 kulübün mevcud 
olması ve harekete ı•çmi• alınası 11-
oımdır. 

İki Hn• evvel İngiltereye yaptıtun 
bir oeyahatte İngiliz futbol federas • 
yonu umumi kltibile görilftnüttUm. 
Kendisine aorduium sualler arasın
da kulüb adedi meselesi de vardı. ln
ıPltenode futbolla lştigal eden kulüb 
adedinin 40,000 l mütecaviz oldul':1-
nu o ciin o zattan duyduğum vakıt, 
bunu ne ile temin ettiklerini ve ku
lüblerin nasıl teıkll edildiğini aor • 
mala mecbur olmuttum. 

•- On bir aenc bir araya gelir ve 
·biz bir tim yaptık, futbol oynamak 
istiyoruz, bizi bir like ithal ediru.z• 
diye mektubla federasyona müracaat 
ederler. Biz bunları, isimlerini kay ... 
dettikten sonra bulunduklnn mınta
kaya yakın bir lilc:e ithal ederiz. Böy
lece maçlarına devam ederler. 

Bu kadar basit ve makul olnn bir 
iti, biz nedense bir takım {ormalitc
Jere, teftlf ve tetkike tabi tutuyoruz. 
Bu da J..ulüb teıkilinln çok zor bir iş 
haline gelmesini mucib oluyor. 

Memlekette bir kahve açmak gayet 
kolaydır; herk<!s açabilir, fwt ne
dense bir kulüb açılamaz.• 

F.kl ve kıymetli futbolcu, sualleri
mize cevab hazırlıyacaj:ıru ve bu su
allerin üstünkörü ve ak.la ilk gele • 
cek cevablara liyık olmadığını, daha 
ziyade tetkik ve düşünce mahsulü 
cevablar verilmesi icab ettiiini ıöy -
lemlıtir. • 

Binaenaleyh biz de Zeki Rızanın 
diğer cevablannı okuyucularımıza her 
gün takdim edecek, ondan ıonra di
ğer eski futbolcu ve idare adamları
nın fikirlerini de neşredeceğiz. 

Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna vermeleri. (9651) 
Cins! Miktan Muhammen bedeli İlk teminah 

Kilo Lira K. Ura K. 
Lahana 116000 5220 391 50 
Pırasa 173000 7352 50 551 " 
lspanak 69000 3036 221 10 -Piyade Ahf Okulu ahf yollan telefon lrtlbatlan ve atıf lpretleme mal· 

:ıemesi 5/11/940 ııünü saat 11 de açık eluilhne ile aahn alınacaktır. Mu• 
hammen keşif bedeli 5599 lira yedi kuruıtur. İlk teminah 419 lira 113 ku
ru,tur. Şartnamesi bergün Komisyonda görülebilir. isteklilerin belll g(lı) ve 
saatte Uk teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satuıalma Koml.s
yonuna gelmeleri. (9891) -Fen Tatbikat okulunda blörifer, sıcak ve 10ğuk ru teslsah lşl 4/11/940 
günü aaat 10,30 da açık eksiltme ile !hale edilecektir. Keoif bedeli 1953 lira 
75 kuruotur. İlk teminah 146 lira 53 kuru,tur. Şartnamesi hergün Komla· 

yonda görülebilir. isteklilerin belli gün ve natte ilk teminatlarile birlikte 
Fındıklıda Komutanlık Sahnalma Komisyonuna ıelmelerl. (9892) -Askeri ihtiyac için aıağıda yazılı !ate maddeleri hizalarında ıösterilen 
gün ve saatlerde pazarlıkla aabn alınacaktır. Şartnameleri bergtin Komis
yonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve aaaUerde Fındıklıda Komutanlık 
Sabnalma Komisyonuna gelmeleri. (10021) 

C 1 n s 1 Miktan Muhammen B. Kat'I Te. İhale eünü lııaie Sa. 

Askeri liseler Nohud 
Ton Lira K. Lira K. 
50 150000 112500 22/10/940 

22/10/940 
23/10/940 
24/10/940 
24/10/940 
25/.10/IYll 

H 30 
15 müsabakası K. Mercimek 

Dün sabah Fenerbahçe ı;tadında K. Fasu~ye 
Askeri liseler arasındaki aUetizm . A.b~hrıye 

30 6000 00 900 00 
50 12500 00 1875 00 10 

14.30 
15 
11.JO 

20 5000 00 750 00 

. d dilmi' tir o·· 1 Sa un fampıyonuına evam e ' . ıın- . 
kü müsabakalardan sonra gene De- Pırinc 
niz llsesl, iki puvanla tampiyonar.ın 

30 12000 00 1800 00 
30 1uoo oo µw oo 

liderliğini muhafaza ebnektedir. Ya· 
pılan müubakalarda şu neüccler a
lınmıttır: 

Clrld atma: 
1 Hayri (Kuleli) 47,1' m., 2 Cezmi 

(Deniz) 46,56 m, 3 Ali (Kulelil, 4 
Nadi (Kuleli), 5 Cemal (Kulcll), 6 
Nuri (Maltepe). 

3000 metre: 
1 Cavid (Deniz) 10,20,1 yeni rökor • 
2 Zarif (Deniz) 10,28 yeni rôkor, 

3 Bahri (Kuleli), 4 Cevad (Kuleli), 5 
Ahmed (Maltepe), 6 Yuruf (Maltepe). 
Sınk: 
l Münir (Deniz) 3,10 m., 2 Ferid 

ve Şerif (Kuleli) 3 m., 4 izzet (Ku
leli), 5 Ziya (Deniz), 6 Nadi (Ku
leli). 

400 melre: 
1 Osman (Maltepe) 54 saniye yeni 

rökor, 2 Halid (Deniz), S Mchmed 
(Deniz), 4 Şerif (Deniz), 5 Şefik (Ku
leli), 6 Emin (Kuleli). 

Dün sadece bu müsabakalar yapıl
mıştır. 4X100, üç adım, 400 metre ve 
el bombası gelecek hafta yapıldıktan 
sonra f8mpiyon mekteb belli olacak
tır. 

F enerbahçe idare 
heyeti değişti 

Dün öğleden sonra kulüb binasın
da Fenerbahçe umumi heyeti toplan
Inlf ve yeni idare heyetini .eçnıiltir. 
Yeni idare heyetinde: 

Birinci reisliğe Şükrü Saracoğlu, 
ikinci reisliğe Ha.san Kimi! Sporel, 
umumt kapt.anlıia Zeki Rıza Sporel, 
umumi kAtibliğe Muvaffak Mene • 
mencioğlu, muhasebeciliğe Ali Mu· 
hiddin Hacıbekir, azalıklara da Ha • 
mid Saracoğlu ve Mazhar seçilmiş -
]erdir. Teknik komitede bir d«"ğ;i'°ik
lik olmamıştır. 

-Askeri lhtiyıc için 22/10/940 riinil aat 10 da puarlıkla IOO ıded keotaııa 
veya meşe telefon dire~ sahn alınacaktır. Muhammen bedeli 8000 liradır. 
Kat'i teminatı 900 liradır. Şartnamed. hergün Komisyonda ıörülebilir. İıttk
lilerin belli ııün ve aaatte yüıde on be• kat'! teminatlarile birllkle Fındıklıda 
Komutanlık Sahnalma Komlsyonuna gelmeleri. (9937) -Askeri !htiyac için 8'ağıda yazılı yulaflar 26/10/940 günü pazarlıkla 
oatın alınacaktır. Şartnamesi herııün Komisyonda görülebilir. isteklilerin 
belli gün ve aaatlerde kat'! teminatlarile Fındıklıda Komutanlık Sabnalma 
Komi!ı:yonuna gelmeleri. (9982) 

C i n ı ı ?wfiktarı Muhammen B. Kat'! Te. İhale 

Yulaf 
Yulaf 

Kilo Lira K. Lira K. S. D. 
100 9500 1425 10 
100 9500 1425 10 30 -Askeri lhtiyac için 26/10 /940 eünü saat 11 de pa;zarlıkla 250 ton arpa ve 

250 ton yulaf satın alınacaktır. Arpanın muhammen bedeli 21250 lira, kat'l 
teminatı 3187 lira elli, yulafın muhammen bedeli 24250 lira, kat'l teminab. 
3637 lira elli kuruttur. Bunların her biri ayn ayn taliblere de ihale edile
bilir. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve 
saatte kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda komutanlık ıatınalma komisyo
nuna gelmelerl (10025) -

18/10/ 940 günü yapılan pazarlıkta talibi çıkınıyan 30 kalem !nıaat mal
zemesinin pazarlığı 26/ 10/ 940 tarihinde SRat 11,30 da yapılacakbr. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte yüzde on 
bef kat'! teminatlarile birlikte Fındıklıda komutanlık sahnalma komlsyonuna 
gelmelerL (10085) -194/11 taburdan verilen 3 - 33 hwıusl "e 186483 umum aayılı ve 10/ 
9/940 günlü 103 lira elll kuruıluk kuru ot ayniyat makbuzu müteahhidi Ah
med Engin tarafından zayi edilınl$tir. Bulunduğunda hükmü olmadıtı llln 
olunur. (10087) -Otoparkta yapılacak çatı ve ru borularlle derelerin tamiri işi 5 ikincl
teşrin 940 ııünü saat 10 da açık eksiltme ile yaphrılacaktır. Keşif bedeli 8204 
lira 90 kuruştur. İlk teminatı 615 lira 37 kuru,tur. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. İ!teklilerin belli gÜn ve aa.atte ilk teminatlan ve is· 
tenilerı vesikalar Ue birlikte Fındıklıda satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(9933) 

BiZANS SARAYLARINDA 
TURK KUMANDANLARI 

bu sevine, urun ıürmemlıtı. Derhal 
kafasının içinde, fU mühim ıual dü
ğümlenmittl: 

- Bu kadir adam, acaba bu mu
vaffakiyetinden ne mükifat bekliye .. 
cek?.. Elinde parlayan muzaller kı
lıc, sakın evlldımın narin ba•ına da 
inmesin... Evladımın ıı..ını kur -
tarmak için, ona BizanJ Uııeını teklif 
etmeliyim. 

Yazan: Tefrika No. ) 
romanı ZIYA ŞAKIR 7 

"-._.:..=.:..:.:=.:......--___;,.__-- - . 

Tarihi macera 

Eııııelki tefrikaların huliıstuı 

Bizana iıııpanıtorluiu bir tehlike 
lçlndedlr. Kral, bir eene evvel, Saray 
Na.nn Mozalon'un tertib ettiii bir wi .. 
kasd neticesinde ölmüttür. 

Knllçe, oilu ile kendlslnin de ayın 
akıbete uğ:ramasmdan korkarak 
.evgilisl hassa atayı u.blUerinden I\li .. 
hail'i Mozalon'un katline teşvik et
miştir. 

Bunun üıerine tertib edilen isyan 
muvaffak olmuş, ~lozalon öldürül .. 
milftür. Şimdi l\ollhall, Kraliçe ile ko
DU'1Qaktadll'. 

- Fakat bu fedakirlığın mükafatını 
görmek istemez misin?. 

Mihall, ıükUt etti ... Şu anda, her tey 
onun elinde idi. F.i;er btesey:il, aekiz 
yaşındaki İmparatorun .kafasını da 
kopanp atıvererek Bizans tacını tu
tunca kafasına giyebilirdi. 

Bu zeki adam, karşısında.ki kadının 
elbn aaçlı batının içinde dönenleri 
aıılamıyııcak kadar ıafil delildi. Teo• 

fanos, biraz evvel ona: 
- Yarın Biz.ana tacını &iyecek mi
•• ım ..• 
Diye sorarken, gözlerinin içinde o 

kadar endişeli bir ifade vılrdı ki, Mi
hail bunun manasını anlamakta ıe

cikmemişti. 

Hiç füphesiz ki Teofanos, kendi.sini 
ıse:vlyordu. Hem de, o narin vücudünü, 
iliklerine kadar titreten çılgın hır ih
tirasla seviyordu. Bu sevgi, evvela bir 
gönül macerası olarak batlamıştı. Fa
kat bu maceranın alevleri çok sür
memişti. Belkl de, zaman geçtikçe o 
alevlerin bıraktığı ate, göigelerecek ... 
Günün birinde de, büsbütün sönüp 
gid:tti.. Fakat Teofanos, • ate~i 
sönd· ek istemedi. Çünkü Aşığı, Bi
zans raylannı dolduran korkak a
sılzadelerden ve sırmalı ünUormalar 
içinde çalım satan kukla gibi alelade 
zabitlerden değildi. Mlhail'in, kuvvet
li ve fÖhreili bir kılıcı vardı .. Bütün 
hassa zabitleri, bütün ücretli esker
ler, onu ıeviyorlar ve sayıyorlardı. 
Bu itibarla Mihail yalnız bir if1k de-

ğil, ayni zamanda kudreill bir hami 
de olabilirdi. Nitekim, aradan çok 
geçmeden, buna ihtiyac da başgöster
di. Mozalon, Bizans tacına göz dik -
mişU. 

Mlhail olmasaydı, hiç şüphe.312 kl 
sekiz yaşındaki İmparator, Mozaloo'un 
elinde can verecekti. O zaman Teofa
nos da, ya bu ölüme sürüklenecek ... 
Ve yahud da o albn renkli saçları kö
künden kesilerek manastırlardan biri
nin mezar aibi hücresine, diri diri gö
mülecekti. Fakat Mihail.. Bir d<!V 

darbesile Mozalon'u ezmiş.. İmpar:ı
toric;e ile İmparatoru da, mahkılm ol
duktan met'um akıbetten halb eyle
miıtı. 

Teofanos, sevgili oğlu ile odasına ka 
panarak endişe ve korku heyecanl'l
tiJe titreye titreye ihtililin neticesini 
beklerken, ıarayın dıt kapısı üzerin
den, Mihail lle Halllin konuımalan
nı işibnişti. Ve: 

- Her ıteY oldu, bitti. 
Sözlerini işittiği zaman. dünyanın 

en büyük aevlnc!nl hlasetmJıti. Fakat 

Demişti. 

Eğer bir başkası olsaydı, İmpara
toriçenin tekliflerini derhal kabul e
der ve tatbikına g~erdi. 

Fakat Mihail, kendine o kadar gü
veniyordu kl1 hauas ve şefik bir ana
nın, kalbi ıızlıya sz:tlıya göstermek 
istedi~ fedakarlığı derhal kabul et
meye lüzum görmedi. Çünkil vaziyete 
o kadar h8.kimdi ki, artık ne zaman 
isterse, Bizans Uııcını alıp başına ge
çirebilecekti. 

Teofanosa gelince .. Mihall'de:ı. aldığı 
C:vab üzerine, artık evlidının hayat 
ve saltanabndan emin olmuştu. Şim
di, kalbinin bütün sıı.mimly~ti ve dü
tüncelerinin bütün clddiyetile soru
yordu: 

- Peklli, Mihail'im .. Şimdi, ne Ola
cak?. Bu adam, iyi kötü hük<lmetl 
idare ediyordu. Onun bo~lu~u'lu kim 
dolduracak? Tabüdir ki. hükUmet, 
başsız kalamaz. Oğlumun rüştünü is
pat etmesine, henüz çok: zaman var. 
Hiç tilpbeslz ki, kendisine bir vasi 
!atım. Bu vasi, niçin HD ohnıyasın? 

Mihail, daltll" daltll" cevab vorılh 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

BU GECE 
TEPEBAŞI DRAM KISMINDA 

Sut 20,30da 

OTELLO 
BEYOÖLUNDA iSTİKLAL 

caddesinde Komedi kısmında 
Saat: 20,30 da 

YAL I U Ş A G I 
Her tarafa otobüs temin edilmittlr. 

-o-
KOMEDİ KISMINDA 

22 Birincitefrin 940 aalı akşamı 
(Umumi istek üzerine) 

Üstad Muhlis Sabahaddinin 
iki büyük e .. ri 

1 - Kerem Aslı 
(Mızıkalı büyük ıark masalı) 

2 - Efenin Aşkı_ 
(Milli operet: 4 perde) 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye ls!;n : 

Bir aylık 150 K\11'\lf 
Üç aylık 400 • 
Alb aylık 750 • 
Senelik 1400 • 

Yabıncı memleketler için: 

Üç aylık 800 K\11'\lf 
Alh aylık 1450 • 
Senelik 2700 > 

Imtlyaz sahibi ve Bqmuharrirl: 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum nefriyab lda.re eden 
Ya.ı:ı 4leri Müdürü : 

Cemal Hakkı SELEK 
Basıldığı yer: 

Cumhuriyet Matbaan 

- Vallahı bilmem, Tefo... Düşü 
nüyorum. Hiç bir karar veremiyorum. 
Bilirsin ki, ben, hür yaşamaya, ak -
lıma gelen yerlerde serseriler gibi 
dola4maya alışmış olan Dır adamım .. 
Sonra.. Hükfunet işlerinden de pek 
o kadar anlamam. Onun için belki 
bir takını beceriksizlikler ederim. Bu 
münasebetle, bazı dostları gücendiri
rim ... İster misin .. günün bi.rindc, be
nim kar,ıma başka bir ?..Iihail dik.ili
versin? .. 

İmparatoriçe, iliklerine kadar tit
redi. Acaba bu, son cümle. kendisi
ne bir kinaye mi idi" .. Eğer böyle 
iıe, bu pek zarifane bir tahdiddl. 

Teofanos; kollarının bütün kuvve
tile, Mihail'in kalın vüe:udüne sarıldı. 
Başını, zırh[ı göğsüne day1tdı: 

- Allah göstermesin.. Senin kar
tına, öyle bir adamın dikiıdiğıni gör
mektense, ölümü tercih ederim .. Hem, 
niçin böyle düşünüyorsun, Mihail? .. 
Sen, hiç fÜphesiz çok zekisin. Kaç se· 
nedenberi de, hayatını sarayda geçir
mektesin ... Eh, elimden rreldiğı kadar 
ben de sana yardım ederim. Çok e
minim ki, çok mükemmel bir (İnıpa
rator naibi) olabilirsin ... 

Teofanos, kadınlığının bütün ince
liğini gösteriyor, Mihail'in, kat'i tek
lini alması ve oğlunun da artık ta
mam.ile kurtulduğuna emin olına.sı 
için ona aon sözü aöyletınek istiyor .. 
Sanki, Aşığının sırbndaki zırhı para
layıp kalbine kadar girmek istiyormut 
ıılbl ıokularak, inler gibi bır &esle: 

!"IJ Birfıtclteırln J940 ~ 

Maliye Vekaletinden: 
. aw•' 

2/14177 numaralı Vekiller Heyeti kararına bağlı toprak tevzi taJi,IXI ıçill 
mesine tevfikan tevzi olunacak toprakların kadastro tahririnin ıc:rssı 
qalıdakl fenni malteme mubayaa edilecektir. tıt<I•u 
l - Mubayaa edilecek Aded Bedelinin ilah Tamamının 

Lira JC. 
21250 00 
2000 00 
1500 ,22. 

levazımın cın.I Lira it. 
Takeometre 25 850 
Mira 50 40 
PJ!nımetre 25 60 

Yekiln 24750 00 Yek\in 100 
2 - Keşif bedeli: 24750 liradır. 
3 - !'tluvekkat tcml~at mlktan : 1856 lira 25 l_<uruş. . Ak ~!ô' 
4 - Dıale evr:ıkını gorilp almak Lsteyenler Maliye V el.dletl Milli Enı1 

dürlüğüne müracaaileri. 
5 - µ..ı. ,ekli: Kapalı zarf usu!Ue. . aJ'l""b' 
6 - Dıalenin yapılacaiı mahal ve tarih: 23/10/940 tarihine musadif ç 

günü nat 15 te Mallye Veklleti Milli Emlak Müdürlüğünd~· t ıı 1 

7 - Teklif mektublan: 23/10/940 tarihine musadif pazartesi gunu saB Jıl 
kadar Maliye Veklletl Milli Emllk Müdürlüğünde kabul edilir· 11 ,ı·' 1 8 - Malzeme ihale tarihinden itibaren 90 gün içinde Maliye Vekil• (ggıı 
Emlik Müdürlilğüne teslim edilecektir. .58~ 

Nafıa Vekaletinden : ati" 
VekAlet için 20 aded 10 - 12 tonluk buharlı veya mazollu olmal<lll' ,J;' 

eldeki mevcuda göre yol silindiri toptan veya perakende olarak 53 

~· nacaktır. it~ ~ 
Satışa amade hazır silindiri olanlarır bunların fennt evsafını bildir te ;~) 

lot vo luıhnameslle birlikte tekliflerini en kısa bir zamanda Ve~ 
dermeleri lüzumu ilin olunur. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler ArttırJ111J 
• 

ve Eksiltme KomisyonundaJ!;," 
Leyll Tıb Talebe Yurdunun azı 6500, ço#u 7000 litre benzini açıl< • 

' meye konulmuştur. sJJ1't 
Eksiltme 26/10/ 940 cumariesl günü saat 11,30 da Cağaloğ!undıı ~ut· 

İçtimai Muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacıı 
Muhammen fiab: Benzinin b@her litresi 25 kuruştur. 
Muvakkat teminab:· 131 lira 25 kuruştur. 
::istekliler fartnameslni her giln komisyonda görebilirler. ıstı ; 
isteklilerin 1940 yılı Ticaret Oduı vesikasile 2490 sayılı kanunda 1~ Jcl~ı~.1 ı 

sikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya bankB rrıt (P :· 
birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. / 

- Haydi, kabul et .. Oğlumun na -
ibliğini kabul et Mihail... Müsterih 
olayım. Bu gün çektiğim korkunç he
yecanlardan sonra, bu gece hiç ol • 
mazsa rahat bir uyku uyuyayım, di
yordu. 

Sonra, bir~enbire aklın'\ bir fey 
gelmil gibi biraz çekild.L Odanın du· 
varlarından ve tavanından sar kan 
kandillerin ışığında parhyan koyu 
mavi göU.erini; Mihail'in gôzlerı!le di
kerek: 

- Rahat uyku, derken aklıma ne 
geleli, biliyor rnusun? .. 

- Hayır. 
- Bu gece burada kal... Başımın 

yorgunluğunu, senin kalblnin sesini 
dinlemekle dinlendireyim, ohnaz mı, 
sevgilim? .. 

Mihall, şiddet1e itiraz etti: 
- Baz.an ne tuhaf düşünüyorsun, 

Tefo!.. Şu anda, memlek~tın ihtili.I 
içinde çalkandığını unutuyorsun .. Şe
hir, kimbilir ne halde? .. 

- Ooh> bu da düşünülecak şe) mi? 
Mozalon'un geberip gitmen Ü7.erine, 
biç şüphesiz ki, halk, COfkun bir te
vinc içindedir. 

- Evet ama, Tefo.. İhtili.1 zaman
larında, çok dikkatli bulanmak ll • 
zımdır, O coşkun cereyanıar, bırden
bire başka mecra1ara giri,.rerirler. O
nun için, sen bana müsaade et ttev -
gilim. Ben bu geceyi, şehlrd~ geçire
yim. 

- Şu halde, hassa alafl ıi.ivarı ku· 
mandanına emir ver. Malyatlncle bu-

t~• 
!unsun. ırııı-· 

- Hayır, hayır.. Ben, 'I" " 
baft.ma gitmek istiyorum· ,-.1 lf 

F k•I n .ı 
- Tek bafına mı?.. a tor~· 

1 Mib ·ı• Y ·m.,~" ur, aı . .. arm, ı · ·r ıı .,, 
!iği için 11in edilecek oları tıı ,-c r 
tek başına gezmesi.. eaşıbJf ıııı~ 
hot halkın arasına girPl""' . r 
lur, bilmem ki?.. ff.1).cli f'' 

- Çok lyi olur TefoPl··· it"' ' 
' ·'tiit~ı/ ' ni, yatak odana kadar go<·

1 
rıP' pli 

tagına, yatırayım. Masa]::ı .~ f' ı.J'• 
rayım. Vücudilnü, Jimon çı u~tt!~ıı~· 
oğsunlar. Sinirlerini ya .Jctl '1) 

Sana, sakin ve rahat bir tıY 
&unlar .. Haydi Tefoml.. (1 

·--· ~·tı ... ~ .. ıo• , ,. 
Mihail, Teofanos'u yatag b115tıf ı91 

da sar1tyın avlusuna ayak: \"ı1'1 
ınan ,geniş bir nefes aldı, ..... ~ ~· 
ve bol havaya, çok ihtiY"Clyerde.~ ~ 

Avlu, bomboştu. Bir ~açı;ır•~ )"' 
yilk meş'aleler yanıyo~:· kll0tıı~ ti 
!arın kızıl alevleri, benuz ıtııD~ 

k:Of A 
rumamış olşn avluya, . lir" 
renk veriyordu. ıırır1'11 et' 

Varanglar, or•adBn. sJ Jı;' ,.,•' 
Nöbet yerlerinde, k~e~c1.JeP ~ 
radı görünüyordu. Elli ?:ur•' " 
rekkeb bir takım da, "' ( 
bekliyordu. geıJI t• 

}lile "' ,,. ı 
Mihail - mutadı veÇ ııııf11~ 

dımlarla kapıya yaklaştığı tıH'O 
takıma kumanda eden za ~ 
fılaıh: ·-"' ed 

(D•,.~ 

M 


