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Nüfus Umum J\lildürlültinün tespit ettiii 

rakamlara a-öre 1940 senesi son dokuz aylık 

dolum miktannın ölüm miktarından 138,254 
kişi fazla oldui;u anlaşılmıstır. .. . 

'--------------------------------------~ 
YIL: 1 - SAYI 142 ÇARŞAMBA 11 BlRINClKANUN 1940 Fiab 3 kuruş 

Mmnn Akdenl• kıytlanndald uhll müdafaa terübalmdan biri 

İngiliz ordusu , 

MISIRDA 
taarruza geçti 

8ir hamlede 4 bin 
ahndı • 

esır 

Çörçil, İngiliz 
tnuvaff akiyetini 

müjdeledi 
1 l\•hire 1 O (A.A.) _ Orta~rk 
~tıli:ı kuvvetlerinin karargahı 
~ 'tfından aalı ııünü neıredilen 
bliğ, 

, Carb çölündeki harekat mu ~ 
~lff•kiyetle devam etmektedir. 
d l'tıdi:ve kadar esir alınanların a· 
~di 4000 i ııeçmiştir. Orta eıklet 
~klar iğtinam edilmiıtir. 

,~Sudanda: Gallabat mmtaka: • 
~ ~a. topçumuzun muzaheretile 
d~ıf faaliyeti devam etmekte 

İki İtalyan fırkası 
dağıtıldı 

l.,l<•hire 1 1 ( A. A.) - Jngiliz
~ 11'\ taarruzları hakkında tamam· 
~ dl · · s· di a I <na)umat elde e i mı§ttr. I• 

~ •rrani ile Marsa Matruh ara· 
ıı. d, iki ltalyan lırkaeı dağıtıl
d 'Itır. ltalyanlar hatlarını yeni· 
t~ kurmak için nevmidllne gay· 
d't •arfediyorlar. Şu nokt~~ kay· 
~il "nck lazımdır ki, arazının ta· 
~ "aı:iveti ve cephenin uzunlu· 
'lı h., iki orduyu, münferid hü· 
~l•rda bulunmağa mecbur et· 

~ 'ct•d'.r. F,a~at lngiliz h~~uml~-
1- ta:zıanı nın kuvvetlerını sahı· 
tır• doğru tardetmeğe matuf bir 
~1~ dahilinde inkiıaf etmektedir. 
I~ •ide lnı;ıiliz kuvvetleri lngiliz 
ııı:~Undan büyük yardımlar gör· 
~~, ltdir. Sidi Barrani ile Derne 
ı,.~ ' 1nda lngiliz hava kuvvetleri 
!iıJ~'•kıb dal~alar halinde gayet 
~ •tli bombardımanlarda bu· 
ı~~•ktadırlar. 22 ltalyan tayya· 
)l 

1 düşürülmü~tür. 3 lnşıiliz tay
~ı/i'İ üslerine dönmemi§, faka.t 
~! ~ •rdan ikisinin pilotları kurta
!ıı "'•ıtır. lngiliz filosu, ltalyan 
)t~~ilcrini hiç durmadan ve ga· 
Ilı. l•ddetli bir tarzda bombardı-

~ •trnektedir. 

L Çörçilin nutku 
~i)d.0ndra 1 O (AA.) - Reuter 
e'tıyor: 

~- "'"•kil Çörçil, bugün, Avam 
~~~arasında, Mısırdaki askeri va 
~~t hakkında beyanatta bulun • 
~~rı. t1.1r. Çörçil, son lngiliz taarru· 
lııl •~ ne ıekilde hazırlandığını 

•~tık tan ıonra demiotir ki: 
dı.ı: Kanunuevvel gecesi Nil or· 
l,~~dan Sir Naitland Vilson 
!~~ kn~asında lngiliz imparator· 
~~" ıt alarını ve bir hür Fransız 
\.~tı~"tlcri müfrezesini havi kuv· 
~~t\1 

?'ijfrezelCr İtalyanların, bun
"-~ •ç ay evvel Mım hududun· 
~'rtı· tecavüzlerindenberi tahkim 
°"tiıı oldukları mevzilere doiru 
c,;-.jlılrnışlardır. 
~ ~de bir hamlede f 20 kilomet-
1..ıı •rlemenin, büyük kuvvetler 
~ t ltııJdığı zaman, hiç bir turel~ 
'ti eb~düferden ve ihtil8.t1ardan 
'~'rır . ~areket te~kil etmediği 
~~tı ııtıbara alınmalıdır. Bu u· 
''ki "c •eri yaklaşmanın muvaf ., 
~iJ;:htl.e başarılmış olmasını in· 
bf!t l ukUmeti memnuniyetle ha-

• rnıştır. (Alkıılar). 
(Arkası aalıile 3 aüluıı Z de) 

939 harbl, . Hitler'in Polonya taarnırile ba.şJamı$b. Harbin ilk ıünlerinde, 
. Hitıer'in, von Ribbentrop'la bir istasyondaki düşünceli 

ıCzintisini · •österen bir resim 

Bütün · hastaneler tek 
elden idare edilecek 

Gıda maddelerinin kontrolü 
bir teşkilat kuruluyor 

• • 
ıçın 

Belediye Sıhhat Müdürlüğü j gıdai maddelerin teftiş ve kontrol 
941 senesi bütçesini hazırlamaR-a lerini daha sür'atli ve devamlı bir 
başlaınıştrr. Haber aldığımıza 1".:Ö· şekilde yapmak için hususi bir 
re Belediye Sıhhat Müdürlüğü bu kontrol teşkilatı kurulma .. Bele
sene mühim teklifler yapacaktır. diye riya .. etine teklif olunmakta· 
Şehrimizde Belediyeye bağlı has· dır. Mütehassıs doktor ve müfet· 
~anelerin bir elden ve daha iyi thılerden mürekkeb olacak bu 
bir şekilde idareıııi için bütün bu kontrol heyeti, münhasıran gıda 
hastanelerin Beledive Sıhhat l\fü- maddelerinin kontrolile meşgul 
dürlüğü "mrinde bir Umum Mü- olacak ve bu h"vet de Belediye 
dürlü~e bağlanması İ'.'ltenmekte- Sıhhat Mi:'1ürlüğünün emrinde O· 

dir. Bu suretle Belediye hastan"- lacaktır. Bu suretle Sıhhat mil· 
lerinin ihtlvaclarına daha sür'atle dürlüğü P'ıda maddelerinin teftiş 
cevab verilmek imlcBnı temin e- ve kontro11erini daha esaslı bir su· 
dilmiş olacaktır. Bundan ba,.ka rette yapabilece>ktir. 

Muhtarlıklar artık 
ortadan kalkıyor 

Dahili31e 
lıarar 

Velıaleti bir 
hazırlı31or 

Ankaradan haber verildiğine göre Dohiliyc Vekaleti, bütün mem
leketle muhtarhkları tamamen kaldırmağa karar vermi~tir. Köy ve 
ka5ahalarda kaldın1acak oJ,.n tnuhtarlıklar ver;,.,e mıntaka miimeı· 
ıillikleıi konulacak ve kadrolan, ihtiyaca kafi gelecek bir tekilde tan
zim Hl ilecekt İr. 

Halkın hicbir iıi.,;n ıürüncemede bırakılmamasına bi.lha"u ..tikkat 
olunacaktır. F:unnn ir;., de İ<:llb e~~n tedbitler ,.l,nmfllktadır. Bu ttu
retle geri ve iı>tidai bir müessese olan muhtarlıklar tamamen tarihe 
kansmı• olacaktır. 

Asker ailelerine yardım 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak bugün 
• 

Mecliste beyanatta bulunacak 
Ankara f 1 (Husu•İ) - Mcc- yarclımlar h.kkında Vilavctlorc 

1isin bu~inkü içtimaında Dahili- veni direktifler vcrmi,tir. 811 aİ· 
ye Vekili Faik Öztrakın, asker ai· lelerin miktarı il~ bunlara yapılan 
lelerine yardım i~i h11kkında Ma- yardım arasındaki nispetin mat· 
nisa meb'usu Refik İncenin sual IUb derecede olmadıP.t ~öriilmü.,. 
takririne cevaben beyanatta bu- tür. Bunun için VekA.let bu nok· 
lunması muhtemeldir. Diğer ta- taların ehemmiyetle nazarı dikka
raftan Y ckalet, asker ailelerine te alınmasını tebliğ etmiıtir. --

söndürme Işıkları 
mecburiyeti 

Herkesin, aldığı 

kalktı 

·• • 
ıgıce saklaması 

tertibatı 
lazımdır 

Hükumet zaman zaman tecrübele~ yapacaktır 
Vekiller Heyeti, yeni bir ka

rarname ile, evvelce ıo1kların 
maskelenme!li ve söndürülmesi 
hakkında verilmiı olan karan 

meriyetten kaldırmıştır. Bu lra· 

Nalıil 
tahdid 

vasıtalarında 
devam edeı:elı 

r~r üzerine ıehrin ışıkla~~a ~e!"' J zumlu mahallere lambalar ko)'a- namesinin ... umumi tenvirat - , 
tıbahnda yapıl~~ak tadılat. ıçın caktır. Evlerin dış ve iç tenvira· • iç ve dıı ışıklar .. ve .. açıkta İn· 
hu sabahtan ıtıbaren faalıyete tındaki karartma tertibatı mu- şaat • bahislerine taaHük eden 
geçilmiştir. Vilayet makamı bu hafaza edilmek şartile bu ak· maddelerile nakil vasıtalarına 
sabah Elektrik idaersine lüzum- şamdan itibaren normal renk· müteallik maddeleri hakkındaki 
Iu talimatı vermiştir. Elektrik lerle tenvirata başlanııcaktır. kararın aşağıdaki şekilde tadili 
idareai sokaklara konulacak lam Yalnız. tertibatın, lüzumun· Vekiller Heyetince 10/ 1 2/940 
baların ancak dört gün zarfında da tekrar istimali iç.İn. sıkıca mu· tarihinde kabul olunmuştur: 
tamamlanabileceğini Vili.yete hafaza edilmesi lazımdır. a - Umumi tenvirat: Yuka· 
bildirmiştir. Bu akıamdan itiba· KARARNAME: rıda tarih ve numarası yazılı ka· 
ren şehrin muhtelif mahallerin· 1 - 15 / 11 /940 tarih ve 2 I rarnamenin meriyet mevkiinde 
de 200 kadar normal ıtıklı lam· 14660 •ayılı kararname ile tat- bulunduğu müddet zarfında he
banın yakılmasına çalışılacaktır. bile mevkiine konulan • hava ta- lediyelerce alınmıo olan havaya 
Elektrik idaresi ilk olaralt umu- arruzlanna karşı ışıkların söndü· , karıı maakeleme tertibatı baki 
mt mahalJerde ve en ziyade lü· rülmesi ve karartılması • nizam· kalmak şartile normal renkli U· 

mumi tenvirata müsaade edil .. 
miştir. 

b - Resmi ve hususi binalar· 
da iç ve dıı ıııklan: Lüzum gÖ· 
rülecek zamanlarda ani tecrübe· 
ler yapılacağından alınmış olan 
tertibat muhafaza edilmek şarti
le normal tenvirata müsaade o· 
lunmuştur. 

c - Açık inşaat tenviratı: Set 
best bırakılmııtır. 

d - Nakil vasıtaları: Evvelki 
kararname ile kabul edilmiş o
lan maskeleme sistemi haki kala
caktır. 

e - Tahmil ve tahliye ve nl'.· 
fia işleri ve deniz fenerleri ten· 
virah, normal zamanlarda oldu· 
ğu gibi cereyan edecektir. 

2 - Bu kararname neşri tari~ 
hinden muteberdir. 

........................................................ 

Hitler dün yeni 
bir nutuk söyledi 

Alman Şefi 

muzafferiyet 

kat'i diyor 

Hiller, sonuna kadar, 
gidecekmif 

Berlin 10 (A.A.) -Hitler bugün harb 
malzemesi imal eden fabnkalıu·ın bi • 
rinde bir nutuk söylemiştir, Führer, 
600 bin kilometre murabbaı genişliğin· 
de bir sahada yaşıyan 85 milyon Al· 
marun tahammül edilmez hır vaziyette 
bulunduğunu, halbuki 46 milyon Ingi
lizin dünyada 40 milyon kilometre mu· 
rabbaında bir sahayı işgal ettiAini ha· 
tırlatnuştır. 

HiUer demiştir ki: 
c- Dünyanın böyle haksız bir te: -

kiJde taksimi yalnı2 İngilizlerin hoyrat
lığından ileri gelmektedir. Gene ve 
hayatiyetle dolu bir millet olan İtalyan
lar da Almanlarla ayni ,erait içinde 
yaşamaktadırlar. Dünyanın taksiminde 
bir haksızlık vardır. Bu vazi;eti akıl 
\'e mantıkla veya cebirle düzeltmek 
l8zımd.ır. Cenabıhak birinin heı·şeyden 
mahrum olmasını, diğerinin de tüken
mez zenginliklere malik bulunmasıri'ı 
istemez. Meselenin mantık yolu ile 
halledilmesi müreccahtır. Verıay usu
Lile dünyanın herşeyine malik olanlarla 
hiç bir ı;eyleri olmıyan1ar araı:ıında 
tak~im edilmiş olan vaziyeti nıuhafaıa 
edilmek istenmişti. İngilizJerle Ameri
kalılar, Fransızlar ve daha ba~kal:ln 
birinciler arasında bulunmakla idi. 
İkincileri de ben tem5.il ediyonım. Bız· 
de artık altın kaJmadığı için altın para 
eııaonndan kolayca uzaklaştık. Altın -
!arımız çahnmı~tı. Biz buna mütee...sir 
eılmc;dık. Çünkü iktısadiyehmız başka 
lemellere dayanıyor. Almanvadn tak~i-

(Arkası !l:ahlfe 3 sütun Z de) 

Hüdai Karatabanın 

Kars Valiliğine tayin 
emri geldi 

Uzun müddeıtenberi lstanbul 
Vali muavinliği vazifesini mu· 
vaffakiyetle başaran Hüdaı Kara· 
taban Kars Valiliğine ta}•in edil· 
miştir. Bu husustaki emir bu ~a
bah Vilayete gelmiştir. Hüdai Ka 
rataban bir kaç güne kadar yeni 
vazifesine hareket edecektir. 

Kendisini bütün l!tanbul hem
~erilerine ve bilhassa matbuata 
çok sevdirmiş olan kıymetli idare 
imırının, yeni vazifesinde de 
muvaffaki:;et!er dileri;. 

Dün, İngilitlcrin l\lısırdaki mÔ~allaldyetini müjdeleyen Ba$vekil Cör(il 

Başvekilimiz yarın 
saat ıo da radyo ile 
bir nutuk söyliyecek 
Batvekilimiz Dr. Refik Say

dam, Milli lktısad ve Tasarruf 
Haftasının başlaması münasebe
tile, yarın saat onda, radyoda bir 
nutuk söyleyecektir. 

Haftanın devam ettiği müddet· 
çe, her akşam vekillerimizden bi· 
ri. radyoda birer nutuk söyliye· 
ceklerdir. ilk akşam Milli lktı•ad 
ve Tasarruf Cemiyeti Reisi K8zım 
Özalp, diğer akşamlar da sırasile 
Münakalat Vekili Cevdet Kerim 

lncedayı, Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel, Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili Raif Karadeniz. Ziraat Ve
kili Muhlis Erkmen, Ticaret Ve
kili Mümtaz Ökmen ve Parti mer
kezi idare heyeti azasından Sırrı 
Day birer nutuk söyliyeceklerdir. 

Önümüzdeki pazartesi gunu 
Yük!•k lkıı.ad ve Ticaret Mek
t•bi ve salı günü de lktısad Fft
kültesi ta.rafından birer toplantı 
yapılacaktır. 

Askeri mahkeme 
tayin edildi • • re ısı 

Örfi idare mıntakasında kuru- j Atıf Ulus ile Emniyet Müdürü 
lacak askeri ma"kemelerin rei!'lli· Muzaffer Akalın da hazır bulun
ğine General Ziya Yazganın ta· muşlardır. Bundan başka latan· 
yin edildiği öğrenilmiştir. Genc-ral bul, Çorlu, Çanakkale askeri mah 
vazifesine başlamak üzere şehri· kemelerine üç de Albay tayin e· 

mİ7e gelmiş ve dün öğled~n son· 
ra lstanbul Vali ve Belediye Rei· 
si Dr. LUtfi Kırdan makamında 
ziyaret ederek bir müddet görüş· 

mü~tür. Bu konuşmada evvelki 
gün yapılan valiler toplantısına İş· 
tirak edemiyen Çanakkale valisi 

dilmiotir. 
General Ziya Y azı;;an ve C'a· 

nakkale valisi Atıf Ulu•, dün ör
fi idare komutanı Ali R1za Artun· 
kah da ziyaret etmişlerdir. Gene
ral kendilerine örfi idare tatbika· 
tı etrafında bazı talimatta bulun
pıuıtur. 

Yunanhlar bütün 
cephede ilerliyor 
İtalyanlar 

süngü hücumile 
tardediliyor 

Avlonya fasılasız 

olarak bombalandı 

Atina 11 {A.A.) - Reımt 
tebliğ Yunan ordusunun ayni 
hamle ile ilerleme hareketine de· 
vam ettiğini bildirmektedir. !tal • 
}·an kuvvetleri mevzilerinden 
süngü ile tardedilmekte ve ağır 
zayiata uğratılmaktadır. ..... 

Atina 11 {A.A.) - Yunanlı· 
ların sahil boyunca Avlonyaya 
doğru ilerledikleri bildirilmekte • 
dir. Harb malzemesi iğtinamınıı 
devam olunmaktadır. Yunanlılar 
gayet modern harb malzemesi, 
tanklar, hücum arabaları ve çok 
miktarda cepane ele geçirmi~ • 
lerdir. Bu malzeme Yunan ordu· 
sunun eksiklerini tamamladığı 
için elde edilen muvaffakiyetle .. 
rin en iyi neticelerinden biri ola .. 
rak telakki edilmektedr. 

lngiliz hava kuvvetleri tebliğin 
de lneiliz tayyarelerinin gayet 
,iddetle ve lasılB!ız olarak Av • 
lonvavı bombardıman ettiltleri 
hildirilmekt•dir. ltalvanlar Av • 
lonvayı artık ihrac liinanı olarak 
kullanamamakta ve küçlik bir 
hal•kcı koyundan istifade rtmek· 
tı-dirler. 

llir Alman nakliye gemjsi 
"""di kP1trlhd batırdı 
Tampico 11 ( A.A.) - ln<ıi 

liz Daı;tonian harb gemisi tarafın· 
dan yakalanan bir Alman nakli
ye gemisi, mürettebatı tarafından 
batırılmıştır. Alman müretteb~tı 
kurtarılarak esir alınmıştır. Da .. 
gonian. Alman gemisinin batma .. 
ı.ına m8ni olmak i•temi~se de mu .. 
vıııffak o1Rmamı$tır. 

Manşla topçu düellosu 
Londra l 1 (AA.) - Manı 

denizinin her iki sahiline yerleşti• 
rilen uzun çaplı toplar arasında 
vuku bulan bir topçu düellosun • 
dan sonra, lngiliz tayyareleri Cap 
gres • nezdeki Alman mevzilerini 
hombalamışlardır. İngiliz tayya .. 
recileri bombardıman edilen mın· 
takada bir çok yangın çıktığını 

müıahede etmişlerdir. 
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Kırkambar: 

Kırlı türlü turşu! 
Eskiden, bayatlamı,, eıkimİf, köhneleımiı, modası geçmiı, ıöz· 

den ve gönülden düJmÜf, hl\rcıilem olmuı, kabak tadı vermiı ve 
lodoı palamudu ııibi karaya vurmuı ıeyler için: 

- Turıuıunu kur! 
Derlerdi. Bu itibarla, tortu ve turıuluk ıözü, eskiden, biraz da 

eski, püıkti, hırdavat, döküntü, mıymınb, çürük çank, Bitpaı;arına 
mahıuı ıeyler için kullanılırdı. Vakıa gerçek turıunun, lstan~uldo 
eskiden de kendine mabıus, batın sayılan, diıe dokunan, ııtab 
tazeleyen, mide cili.landıran parlak bir mevkii var~ı. M~li, ne 
idi o, Vefanın, Draimanın, Topkapırun, hiyar ve bıberlerı kf"lı: 
rübar sarıaı .• li.hanal•n külce ıedef .. patlıCl\nlan çiy böbrek renklı 
ve aralan kerevizler bavu~lar kınnızı biberler, kavatalarfa Rftl"
nitürlenerek, renıir~k birer ~icek aaksııı haline ıetirilm~ olan, 
tepeleme dolu turfu kavanozlan? Üzerinize i.tiyet, çokatndır per
hizini tuttu;;ım tUJ"1Uya, dün ak,am. ve.nitıen bir ıiftah edeyim di
ye, ıebrin meıhur turfuculanndan birine daldım: 

- Bana ufak hir lr.avanoz turşu! 
Dedim. Dükkanının camekanları, çef;d çeıid, 

boy turıu kavanozlarile, bir koyumcu vitrinini 
sordu: 

renk renk, boy 
andıran turtucu 

- Ne turfUSU istiyonunuz? 
- Karı,ık ohun 1 
Bir beni, bir tamekin ve ranı.n ıüzerek: 
- Kansık ama, dedi, bizde tAm kirle tür!ü turıu var. Siz, bun

ların hangilerinden utiyorsunuz? Tam kırk türlü turfU 1 
Sonra saymava ba,ladı: 
Li.hana, yeıil biber, klrmı.., biber. yefİI domates, pembe dom~· 

teı, kavata, palhcan, hıyar. havuç, kereviz, bamya, urmısak, ~al
sam, yttelmaıı, nkız kabağl, hf'1vac1 kabaPı, pane•r. ktııırnabahar, 
karpuz kabuğu, kelek kavun. üzüm, dut, vişne, cilek. kavı~ı, ,_.f .. 
tali, armut, ayva, musmula, iiv~• .... (biraz durup düşünerek) daha 
banl{İ birini ııayayun bilmem ki? 

Evet adamcağ1z haldı idi. Daha hangi birini savacaktı? Bir •e
l.erci dÜJ<kinmda bile bu kadM çe•id zor bulunurdu? O, simdi hir 
taraftan, bpkı, ıüslü kutulara, itinalı bayram tek-ri istif ed~r r;bi, 
ınütterilerin• göıterdikleri kavanozlara c;eıid çe~id, renk ren~ turJU• 

lan yerle~tirivor; bir taraftan dA ~ene hokı. bayrl\m ,eker1 hazır· 
layan fekercilerin, Arada bir, müsterl1e1"İn aizına birer fı._t1kl1, ıa .. 
lnzlı ıriillü lokum uzattıkları ıı;ibi dükk&nı dnldunnuf olan turşu 
men:klılannın a~zlanna nadide luf!ularilan birer lokma ıunuyor· 
du. Bu arada, bana da, renızi tanı yirmi dört iyar. el~ını andıran, 
yanm dilim kadar helvacıkabaVı hırıusu 1c"'bet ettı kı, bu, leuet 
itibarile, ideta, cennet taamı gibi hir ~evdi!. • 

Turıu deyip de geemivelim, -loğlu, b•1<m, buııün nelerın, n~ -~
feo IUl'lulanru kuruyor. Bari oldu ol~cak. sezi•, hulus kudre•ı hır •z daha yüksek bir ruııucu u.tMı <ıkıa ila, dükkinl.,.Ja "'tılam>· 
yıp kaldıP'tmlara dökülen ıu kitftblımn da çe,id çetid, renk renk 
lurfunu kursa! ... 

'Adliye koridorlarında 

Ayağını iple bağla
mış kendisine topal 

• 
ıüsü vermış 

Onu yakalayan sivil memur an 
!atıyordu: 

- Vallahi Reis Bey, diyordu, 
ben çok dilenci gördüm ama, 
böylesine rastlamamı~tım. Onu 
yakalayıp karakola götürmek is
terliğim zaman, ağlamağa ba~ladı. 
cAh evladım. görüyorıun ki kö
tilrümüm. Bu vaziyette karakola 
en az iki !llaatte fl'İd~biliriz. E!Zer 
mutlaka götürmek istiyorsan, ba
ri bir araba veya otomobil bul 
da öyle gidelim:. diye o kadar ıız· 
landı ki, ne bileyim, inandım. O 
esnada yanımızdan geçen bir tak 
ai 1oförüne rica ettim. Adamca
iızla beraber onun yüriimcsine 
yardım edorek güç hal ile araba
ya bindirdik. 

Karakolda ceblerini aradıiımız 
zaman on parası bile olmad1~hn1 
ııördük. Vakit hayli geçti. Muay
yen bir ikametgahı da yoktu. Ar
kadatlar arasında para toplayıp 
karnını doyurduk. 

Ertesi sabah, doğruca acizler e
vine götürdüm. Müessesenin dok 
toru onu muayene etmeğe bft.~la
aı. Bir aralık adamcağızın hay· 
retle bağırdığını ve bir şeyler !Öy .. 
lediğini işittim. Merak edip yan
larına sokulduğum zaman hayre
timden az kalsın küçük dilimİ yu
tuyordum. Çünkü bizim kötürüm 
zannettiğimiz adam, sapa"a~lam 
ortada dolatıyocdu. Doktor an
lattı: 

-Görüyorsun ya herifi Saii ba
cağını arkaya do~ru bükiip iple 
eımsıkı bağlamış, ellerine de birt-r 
koltuk değneği almıf, al sana tek 
bacaklı bir adam. 

Ma!lanın üstünde kirli bir torba 
duruyordu. Doktora •Bu nedir?-. 
diye sordum. O gülerek revab 
verdi: 

- Ne olacak. para. 
T orba.yı masanın üzerine dö

küp savdık. Tamam altmıc; sekiz 
lir111. kırk yedi kuru!ll nara yok n1u} 

Onun sa~IAm oldt'~ anlaAı1ın· 
'' t•hii kabul etmediler v• mah-

Edebi roman 

ANA 

Osman CEMAL 

Gürgen fiatları yeniden 
tespit edildi 

Fiat murakabe komisyonu yaş 
ve kuru gürgen Hatlarını artırmış
tır. Yat gürgenin fiatı toptan 280. 
perakende 380, kuru gürgen top
tan fiatı 315 ve perakende 4 1 5 
tir. 

Asker ailelerine 
yardıma ba,ıandı 

Asker ailelerine yardım için 
Belediyece taheiı olunan 15 bin 
liranın kazalarca tevziatına baş· 
lanmıştır. Bu paradan dün akşa
ma kadar Eminönü kazasında 
1500, Kadıköyde 1250, Adalar
da 1081, Beyazıdda 911, San -
yerde 250, Beşiktaşta 2340. E
yübde 2 100, Beyoğlunda 200, 
Fatihte 5800 lira tevzi edilmiştir. 

kemeye götürmemi söylediler. 
Ben de aldım, geldim. 

Hikim, dilenciye ıordu: 
- Sen ne diyorsun bakalım, 

bu iddialar doğru mu} 
O piokin bir vaziyetle cevab 

verdi: 
- Hepsi doğru reiı bey, dedi. 

Ne yapayım. çalışayım diye kalk
tım, lstanbula geldim. lı bulama
dım. Birkaç gün ıonra, yorganı
ml sattım. Bir iPorta ile bir tera· 
zi alıp seyyar satıcılık yapayım 
dedim. cVay, ifportayı kaldırıma 
koydun> deyip terazi ile heraber 
elimden aldılar. Bir iki defa hır
sızlık yapayım, dedim, onu da be 
Cf!remedim. Bari dilencilik edeyim 
de hiç olmazsa kimseye zararım 
dokunmasın diye düşündüm. Fa
kat sap!'ağlam olduğum için kim· 
se on para vermiyordu. Nihayet 
m'"'mur beyin anlattığı gibi baca· 
ğımı bağlamak ve hndime topal 
!!Üsü Vf"rmek mecburiy'"'tinde kal
dım. Bu ıon İ!!İmden memnunum. 
Ama RÖrüyorsunuz ki ona da mi· 
ni oldular. Ne yapi'lvım. alnımın 
yazısı böyle imiş. Cezama razı
yım. 

Mahkeme, onun bir hafta müd
detle B•l•dive hi>metlerind• bn
~azı tokluğuna çalıştırılmasına ka 
rar verdi. 

ERMAN 

Tefrika numarası: 64 

- ır 1 Z 
Yazan : P E R İ O E CELAL 

Ar. sonra, hizmetçi kız, ilic v.e ıu Ji(e- ı larınm altında hu gözbebekl~ri. ince 
tJrdi. Çekilip aitti, Yalnız kahlılı ıa- :su:ılarla kımıldayor, onların ate, gibi 
n~an. Canan tekrar baeım elleri arası- }&kıcı ten1aslarını duyuyordu. 
na ıı 1dı ve bir an harekeliiz durdu. Tekrar eJlerini çekip aynaya hBktı
f nra aA:ır ağır ba,ını kaldırdı. Ayna- {i:ı zaman, acı bir tebessümle •hir fi.Ü"I 

da kendine baktı. Uzak. stlik. siyahlı böyle oLlcağım aklıma gelir midi? diye 
bir kadın Rôlaesi .. ona odanın ışıklan mınldandı. Gene bir çoeuılu 5eYt>ce
aıaJmış a:ibi ıceldl. Daha iyi, d!lha ya- ğim. O b('nl terkedecek. kızım, diiş• 
kından ıörmek için yüzünü yaklaştır- manım olacak ve nihayet böyle çö-
o· keceğim!> 

.. Ne kadar ihtivarladım! diye in- Re-,ld hayalinde uzun boyu. ger.it 
lf" r,muzları. gene, kaygusuz yüzü ile can 

kaklannda. alnında bütün ~çlar landı. Ve ince, kızgın bir şeylf' dokun
bc . beva1rh. Dudakları ~üz~ı eek!ini muşlar Jt].b\vficudünde bir st\rama ol
kııvbetmişti. Alnında artık J{iı:l~nmiyc- du. Sonra k•zını düşündü. Etrafında 
cı•k çb:~ler, derin kırı,,ıklar c.loluvdu. AhmE"d ve kalabalık. Gene kızı ktl.s
FBkat en çcık onu ııöı:leri irk:Ctti. Bu tah. J&übali erkrklerln kollarında stır
C1mü,, cökrniit ıan yüzde. onlar sim- hos kahkahalarla gülf'rken ;(örür ~ibi 
6 ah ve korkunc derecede iri, parlak oldu. Birdrınhire yerinrlen kalkarak 
trOrünüyorLardı. Parmaklarını gözleri yumrukları sıkılmıt. vücudü dimdik 
üztrine bastırdı. Bütün ıstırabı cına. o· •Hayır, düşünmek istemiyorum, diye 
rada toplanmıt &ibi geliyordu, Parmak Uyanla söylendi. Düşünmek: iatemiyo-

-~ ------ -- - - ... 
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11 Birincik~un 1940 

"'I Dinsizin hakkından 
imansız gelir 1 
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Yeni apartımanıma taşınalı an· 
cak bir hafta kadar bir zaman 
geçmişti. iki senedenberi kullan· 
makta olduğum kira piyanosunun 
sahibi bir gün pürtelit karşıma 
dikildi. Soluk soluğa: 

baıtı. 
- Gördün mü}.. Gördün ıniİ 

h'b ba§ıma gelenleri ... Malıma sa ~. 
çıkıyorlar... Bırakmam, öleceS" 
mi bilaem bırakmam ... Şimdi olıP 
gidiyorum. 

- Rica ederim, beyhude te' 
IA.t ediyorsun 1. profesör olacak 

doçentler 

lktısad 
* MA.CARISTA.NA GiDE

CEK HEYET - Macaristanla ti
caret t':lÜna!!ebatımızın daha ziya
de inki,afını temin için yeni bir 
ticaret muahedesi imzalanacaktır. 
Müzakerelere başlamak üzere a-

gıda maddeleri-
- Piyanom 1 diye haykırdı .. 

piyanom nerede} 
- Beıı mi beyhude telaş edi• 

yorum~ ... 

ni tahlil ediyor 
yın 15 inde bir heyetimiz Maca- Ad d' 

Benden cevab beklemeden en
dişeli nazarlarile aranmağa haşla
dı ve salonun bir kö~esinde piya
noyu görünce, peşisıra gelen iki 
hamala, dönerek fU kumandayı 
verdi: 

Kapıcıyı iknaa çalıştım. 
- Canım, ne münasebet .. , Bu 

piyano, benim evimde emanettir• 
Ben bu adamdan kira ile aldı111• 

- Aklım ermez... Bu piyart? 
senin eşyalarınla birHkte geldlı 
biz senin malın, diyebiliriz. fıtr' 
zedelim ki iki üç aylık kirayı t•• 
kıp ortadan kayboldun. O zaınsn 
biz bu piyanoyu haczedeceğiz .. • 

ri•tana gidecektir. Çaylara, açayl IJe - Haydi bakalım, yüklenin 1 Tevfik 
Abadan 

Berkman, Yavuz 
terfi ediyorlar 

* OTOBÜS MALZEMESi 1 
GELDi - Ankara Bcledive•i için bir Of karı.fırı IJOfmUŞ 
rvve1ce harice sipariş ediln1iş o- Belediye kimya laboratuarın· 
lan otobüs yedek parça ve aksa- da muhtelif gıda maddeleri ü:re· 
mı dün şehrimize ge:lmi.ştir; Bu rine yapılan tah 1i11er neticesinde, 
malzeme derhal Ankaraya gön- J 1 39 nümuneden 169 tanesinin 
derilecektir. bozuk olduğu anlaıılmı,tır. Bozuk 

- Hayı·ola... Neyi yükleni. 
yorlar} Ne oluyoruz} diyecek ol
dum. 

Üniversitede müddetlerinı dol
durarak profesörlüğe terfi için her 
fakültede bu vasıfları haiz do
çentlerin isimleri tespit edilmi' -
tir. 

Bu doçentlerin isimlerini }'azı
yoruz. Tıbbiyeden, birinci dahili
ye doç•nti Ekrem Şerif Eııeli, Mu 
zaffer Şevki, Arif ismet, radyoloji 
doçenti T cvfik Berkman, cildiye 
doçenti Cevad Kerim İr.cedayı, 
. ~natomi doçenti Zeki Zeren, 
Palotoji doçenti Be!CIİm Turhan, 
Adil Tıb doçenti Hikmet, harici
Yf" doçenti Şinaıııi Erel. Fahri Erel, 
Fahri Areldir. Oii':er lakülteln de 
bir kaç güne kadar listelerini ta
mamile ikmal edeceklerdir. Hu-

kuk fakültesinden Yavuz Abadan, 
Edebiyat fakültesinden Hilmi Zi· 

ya Ülken, Sabri Esad, Mükrimin 
Halil, Fen Fakültesinden Ratıb 
Berker, Cahid Arif profe•örliiğe li 
yakati görülen doçentlerdendir. 

* iHRACA. T - Dün muhte- ve karı,ık yiyec•k maddeleri ara
lif memleketlere 600 bin liralık •ında çay, kahve, un, irmik. ek
ihracat yapılmıştır. Almanya, Fin mek bulunmaktadır. Belediye, bu 
landiya ve Holandaya tütün, Ma- nümunelerden aldığı neticelerden 
caristan ve Yugoslavyaya pamuk sonra. di2-er gıda maddelerinin 
gönderi1mi~tir. tahlil edilmesi İ<'İn, alAkade.rlara * BASRA YOl .. U Ba!llTa emir vermi;ıtir. Belediye 7.abıtası, 
yolunun ticari nakliyata daha el.. viyecek satan ma~aza ve dükk:in
verişli bir hale getirilmesi için lardan yeniden nümuneler •opla· 
Bağdad - Ba~ra arasında bir de yacaktır. Yapılan tahliller netice
kamyoh ~ervisi ihdaııt edilmistir flinde. kahveye nohud, aroa ka .. * BUGDAY BEYANNAME· rı•tmldı~ı anfa~ılmı~tır. Esa•en 
LERI - Buğday beyannamel.rl böyle bir tahlil yapılm"dan evv.I 
tamamen verilmiştir. Ofis 20 gii· de, sr-hrimi:rde nohudla k1'.1Htık 
ne kadar mübayaata ba,layacak· kahve !ô'ltıldığı malU.mdu. Fakat 
tır. kilo•u, 500 - 600 kuru~a kAdu * YENi BiR ORTA MEK· •atılan <aylara ne ıı:ibi maddeler 
TEB - Yeni Sarıyer orta me-k- kanştırılıvor) Bu mesele hP.kkın
tebinin 16 kanunuevvel pazarte· da alakadar bir zat şu malı:tmo.
si günü Kandilli Kız Lisesine bağ· tı vermit1tir: 
h olarak açılması kararlaştırılmış- <- 1\.1aalesef bAzı caycılar. 
tır. çaylara adac;ayı denilen bir ot ka-

l "k • * KIZ MEKTEBLF..RIMIZIN rı•tırmaktadır. Bazı çavcılar da aStl teVztatJ 1 FAALiYETİ - Kız Muallim ve Rize çayı karı,tırmaktadırlar. Bun 
Selcuk kız san' at mekteblrrinin dan memnun olmalıyız. Nihavet 

B b h I ~ .k f talebesi aralarında topladıkları Rize çayı. bir nevi çaydır, f:lkat 
u sa a ' aslı acen a- paralarla yün alarak kahraman .. adaçayı dive satılan ot nedir?. 

ları, Ticaret Müdürlü • kerlerimize kışlık hediyeler örme- Bunu b;lrniyoruz. R~l·<live kim-
~e baotlamı~lardır. vahanesi bu otu teıh1il etmelirlir. 

g~g""nde fO land 1 -lr TALEBE NOT TUTMIYA.- Aeaba oek naholı ohrak içti!<i-p 1 ar CAK - Bazı tar;h öuretm•n le- J 
!'> miz cavlardRki bu otun zarar arı 

Otomobil listiği acentaları. bu rinin talt"brye kitab harici izahat nPdir?ı
~abah Mıntaka Ticaret müdürlü ~ verdi~i ve talebenin de not tut

ğünde bir toplantı yapniışlardır. 
Bu toplantıya Ticaret ınüdürlüğü 

müıavirlerinden Hayreddin Sük
rü riyaset emi,•ir. Yakında İn • 

giltereden gelecek olan otomobil 
laetiklerinin tevzi ıekli hakkında 

kararlar vertlmiştir. Her otomobil 
acentaıı ne miktar liıııtik tevı:i et

tiğine dair Mıntaka Ticaret mü .. 

mak mecburiyetinde kaldığı şıÖ· 
rtilmektedir. Maatif V l"'k&ll"'ti me:k 
teblere yaotığı bir tamimde kitab 
harici izıı:hatta bulunulmamasını 

bildirmiottir. * V ALI ANKARA YA C.İT
Tİ - Pasif korunma ieleri hak
kında Vekaletle t•maslarda bu
lunmak Üzt're Vali LUtfi Kırdar 
dün ak~am Ankaraya aitmi~tir. 

Ucuz ekmek 
Belediye, bir rapor 
hazırhyarak Ticaret 
Vekaletine gönderdi 

dürlüğüne bir liste verecektir. Ti· ı §'11111111Çııı~ıfıı11:1;•1111111111111111111111111111111111111111111111ı~========:==_, 
caret Vekaletinden, Mıntaka Ti - E 1 tçı. _ 
caret müdürlüğüne gelen bir emir 1 ~ Ne kada.~ ekersen yüzün de 

d 1 k 1• 'ki . .. d t = o kadar guler. e, ge ece aıtı erın yuz e ye · ı: . 
. . . .. d : Ulusal Ekonomı ve 

mış be,ının Anadoluya gon e - E A tt K 
·1 · b'ld' ·1 k d' = r ırma uruınu 
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Halk ekmeği hakkındaki tet -
kiklere devam edilmektedir. Be· 
lediye lktısad müdürlüğü tarafın
dan ucuz ekmek tipi için hazır
lanan rapor, Ticaret VekS.lctine 
gönderilmiştir. Bu rapor haı:trla • 
nırken, Toprak mahsulleri ofisi ve 
değirmencilerin de fikirleri alın· 

mı~tJ. 

il • 
M};SELE GÜN BİR HER il 

Şehrimizde doğum vak' aları çoğalıyor. Belediye kazalar• 
daki ebe miktarlarını arttırmak suretile doğum meselelerine 

karşı büyük alaka göstermiştir 
Yeni doğan çocukların arızasız 1 ni doğum evlerinin fazlalaştırıl- 1 cı karşılamak için bugünkü iktışa

ve zayiatsız olarak gözlerini dün· maıı bugünün en bellibaşlı mese· ı di: bünyemize göre tedbirler ala
ya~·a açabilmeleri için hükU.metİ· lelerinden biridir. rak, hiç olmazsa bir iki ıene
miz ıon günlerde yeniden bazı Doğum ıstırablarının buhranlı I dt- bu iş için bir pavivon açmağa 
tedbirler alarak her kaza ve na· anlarını ya~ayan kadınlarımız, an. gayret ederek çocuk doğumhane
h!J.·eye birer mektcb mezunu ~be cak kendilerinin ve yavrularının lerinin adedini arthrmağa çalış
tayin etmeğe başlamıştır. E.,.ki ,.a- hayatlarının bu ocaklarda emni- malıyız. Avni vaziyet, dı~arıda
kat dütüncelerin mahsuli.i olan bir yet altında olduğuna inanmakta- ki kaza ve kövler için <laha ziya· 
takım gayrisıhhi şartlarla dünya- dırlar. Bu eebebledir ki rahatsız- de ehemmiy•tlidir. Çiinkü büyük 
ya gelen çocuklarımızın bazıları hklarını hiıııseder etmez kendilerı- şehirlerde fenni olarak yetiı,mi' 
maruz kaldıkları hastalıklarla ya ni bu ,ifa ve .,hhat yurdlanna at- birçok ebeler oldui'"ndan bun
alil ve sakat olur, yahud da da- makta hiç terf"ddüd etm,.mekte- lar. do~um esnA.ıunda her tUrlü 
hd ana rahminde ik•n hayata ve· dirler. Eslerini buraya bırakan her sıhhi tedbirleri almaktadırlar. Hal 
da ederler ve hRtta bu ıstırab için. huki kövlerimizde bu ~:bi 
d 1 d b b erkel< birkaç gün sonra yavru-

e anı\ arını a f'ra ~r siirükler- ff"nni surette yetİ•en '°b'"'l"'r olma· 
k d sunu da beraber kucaibna alarak 

lerdi. Rucrüne n ar fenııin icab dı~ı icin kaza merk.,..zlf'rınde mf'!v .. 
ettirdiqi her türlü tedbirlerdt"n bi- t,·uvasına dönmektedir. Bu İl ibar- b 
haber bulunan cahil eh«"lrrin kıy- la son zamanlarda şehrimizde do ~~;a o!::atir v~:!:!:ekt:~~~. ih~~ 
dıSh ma~um canların sayısı bin- l'um mahallerine müracantler yit· itibarla bütün kaza merke?:lf"'rin-
ler'. "•m•. ktadır. tikçe ziyadeleı,mektt' ve y~ni do- I h f k I , 1 ı. " " r e ve atta nü uou " """ ., o-

Bl·r taraftan f•nn"ı •bel·r·ı faz- ~um paviyonlan ihtiyacı kendini l ' .. • an nahive merk,..,.1,.rinde birer 
l~laıııtırarak her mıntı:..kava tavin göstermektedir. lstanbula civar rocuk doöul'l" Vt" b~kı.,-,t-vİ mcv
ederken. diVer taraftan da büyiik kazalardan da bir çok müracaat
•ehir ve hatta kazalarda bile fen· ler olduğu görülmektedir. lhtiya-

dana getirm«!"k, bn"'iinkii niifııs ~i
vase-timİ:ı-'.İni tt-m'"'lini t~ .. k;} ı•r1er. 

Bu birkaç lakırdı, onu ifrit yap 
mağa kafi keldi. Alnından akan 
te>rleri silmekten vazgeçti. 

Mendilini tutan elini tehdidka
rane sallayarak: 

- Hay Allah müatahakını vel' 
sin... Yatak odası takımım ,,,r. 
Onu haczedersin ..• 

-Anlamam!. 
- Ne olacak} Malımı geri a

lıyorum. Benden habersiz: kaçır .. 
dığın, gasbettiğin piyanomu 
kurtarıyorum 1 Yoksa bı
rakmıyacak mısın} Beni mahke
melerde mi süründiireceksin} 

Acaba deli mi olmu,tu ~ ··· 
_ Hazret. dedim. Bu iıde bir 

anlaşamama<lık var galiba ... Yo~ 
sP. beni bir başka mütterinle mı 
karıştırıyorsun} Sözlerinden hiç
bir şey anlayamıyorum. Ayda beş 
lira icar bedeli mukabilinde sen· 
den aldığım bu piyanoyu iki se
nedenberi ku1lan1yorum ve kira
sını gün aksc.tmadan muntazaman 
vetiyorum. Aherin malına karşı 
hürmetim pek fazla olduğu İçin 
bir yerine bir zarar gelmesin, di
ve- adeta bir valide şefkatill! üs
İüne titriyorum. Daha ne yapabi
lirim} Canım sıkıldığı zaman otu· 
nıp birkaç şarkı cahyorum, gön
lüm ferahlıvor. Kirasını munta .. 
zaman verdiğim bu Aletten beni 
neden mahrum etmek istiyorsun} 

Muhatabım kat'iyen yumuşa. 

madı. 
_Hayır ... Bana habe>r verme· 

den evden taşınmıvacaktın. Ben 
bu piyanoyu sana kiralarken icar 
mukavelesini eski apartımanın ka 
pıcı"ına imza ettirmiştim .. ~1albu
ki şimdi ne kefil var. ne kurek ~·" 
Ben senin nasıl bir adam oldugu
nu nereden bileyim} B.lki de ızırt 
l!t.ğına kadar borc içindesin ... ~el
ki yann evinin eşvası haczedıle· 
cek ... O arada benim pivanom da 
gidl!'cekl... O zamftn b~~ ki':ne 
derd anlatacağım? Onun ıcın, eım 
diden tezi yok, piyanomu alıo gÖ· 
türeceı!im. Hf"le ml\ni olmak is· 
te... Alim•llah kıyameti koparı
rıml Büti'n bir karakol hR11<ını bu 
rayA toplııırım. eeni mahkemeve 
vrri,im. Süriim sürüm siiründi.irÜ· 
rüm 1 

iki "nedenberi adama1<ıllı he
nimıııedi~im piyanonun başında 
Ş!eçirdiqim tatlı saatleri hatırla
dım. Caldıihm sarkılart duvar gİ· 
bi oldum. Ondan ayrılmak bana 
c;ok acı 1?elPcekti. 

- P~kala. dedim, mademki 
benim sözümü hice sayıy<'rıun, o 
halde kapıcıyı çağıralım da kun
turatı imza etsin: bu mesele de 
kapan!lın. 

- Nafile ... eledi. B•nden ha
bersiz evden çıkmtyac>\ktın ... Şim 
di ne yap~an nafile ... Artık ıııana 
itimadım kalmadı. .. HAvdi oP.lum, 
u~ulcll kaldınn ... Gö7iinüzü seve
yim. bir ye>re çarpmayın ... 

- Kütübhanem var ..• 
-Anlamam!. 
Kapıcının da son ıözü bu old~· 

o zaman birdenbire nazarımda b1! 
hakikat tecelli etti: lneanlar fe• 
mahluklardı, fakat yaradanlıi\10' 

f •. 
kurban olduğum Tanrı bu e• . 
lığı hükümsüz bırakmak için 1111 
sanlan fenalıkları nisbetinde apt• 
yaratmıotı. Bu iki adam beni rrı:~ 
sum bir zevkten mahrum hıra 
mak için ellerinden geleni yaprrıs: 
ğa karar vermişlerdi. Bu iki k0 " 

veti birbirine karşı kullanmak .. 0.~; 
ların •errinden masun kalmak .1« 
en iyi çare idi. . 

Piyanocuya dönüp haykırd 1fı:. 
- Al piyanonu batına c:;• 

Şimdi evimden çıkar götürf .. 
Kapıcı derhal atıldı: J 
- Şuradan şuraya götiirerrıtıe 

M 1 b . . d'"' ı"' - a enım. ıste ıgım 

götürürüm. Sen kanşamaz~ırt ! 
- Karışamaz mıyım) .. ilh· 
lı,te tam üç senedenberi pİJ'' 

nocu ile kapıcı müşterek cürürrt e
11 

rinin cezasını cekerek piyarı"rıll~ 
evden dışarı çıkması veya rıkt1' 
ma"ı davası peşinde m~hkt'j 
mahkeme sürüni.iyorlar. Ben "t 
A.rtık ayda be~ lira kira verfJ1t' 
lüzum görmeden rahat rahat rı 
vanomu calıvorum. _,,,,,,,;' 
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Makarna fiatları dab' 
ziyade yükselecek rııil 
Dtinkü nüehamızda, birkaç t•,;.ı 

rın elbirliiii ederek Urla yağl• tf 
nasıl to.pladığını, piyasaya nt: D; 
retle hikim olduğunu yazdık· I' 
dan bir müddet evvel ba;ı;ı ı0 , 
re tacirleri de piyasada f11~pı 
cud her nevi zahire maddeltC 
toplayarak ıtok yapmıılard•· 

1
, 

rülüyor ki, zaman zaman be:tlfl'IJ: 
cirler, piyaııaya hakim olmak ~rf 
sadile piyaıadan mal toplanı• 
dırlar. ı' 

Şimdiye kadar Fiatları j\1~;ı' 
kabe Komiıyonu, bir malın rf'' 
izamt dereceyi bulduğu z•~ 
hadieeyle alakadar olrtl" ti'~ 
Halbuki, hayat pahalılığil• p•' 
cadele edilirken. bir malın P~,i' 
lılaımağa yüz tuttuğu bir deV'0,. 
harekete geçmek ve bu malın b' 
ha ziyade pahalılaımuına •;,ı 
biyet vermemek l&.zımdır. 1\ .,• 

1 
- ,, 

la: Buğday liat arı arttıKl J 

Aman Yarabbi, ne A1<si. ne i
nadcı, n.- söz anlamaz adama ea.t· 
mı!'JtımJ Ba,a çıkamıyacAğımı an
}adı~ım irin kapıcıyı itnd:ıdıma 
caflırdım \1t-~er od,. Allf'lhın ha~
k" bir b .. lası imisl Ke..,di .. ine ~ü
ze>l R'Üzel me-~elevi Rnl:t.ttım. ce
bimden mürekkebli kalemi çıka-

makarna fiatlarının da art"',,J 
pek aıikar bir hakiaktti. p.n r 
Fiatları Murakabe Komi•Y

0
,. ... 

makarna fiat}annın arteC !Jt.1 
göz önünde tutmamııtır. r•' 
day ve un fiatlarının yükte 

11 
fırsat ittihaz eden bazı mal<j.ır 
imalitı tacirleri, makarna fı'l ,f 
nı arttırmışlardır. Yukarıdır. )"111 

dığımız gibi, böyle bir fi~t ;,ı· 
sına hayret etmeğe lüzum yo ,, 
Çünkü buğday ve un fiatı arttı!<~,. 
l!IOnra makarna fiatının da ft~t:l•~ 
~ı taii idi. Fakat; makarno fı• f' 
tabii bir 9ekilde artmftmı;tı'·fl 
hiş bir surette yükselmiştıt· ff'I' 
lan Mur"kabe Komisyonu• dii~ 
karna Hatlarının artacaV,ırıı. JI 
nerek fiat teebit etmedi. hıÇ ,'I 
·!i1<1e daha ziyade yük!elrJlt: 

rıp Ul':,.ttım: 

- Şuna bir imza atıverl .. de
dim. 

Kanıcı bir kurna:r icı:til\zasi ilt
kalerrıl ve konturatı İtti. 

- St!n cocuk TYHll!llH" l d"'di. Bu 
oivPn,.,. s~niıı m,.hn divt' hu e\·e 
nircJ: Bt-nim bAcıka şeyr Pkhm e>r
ffif"'7 '. 

(\t.ı; ~11 cı:;;.,.1.-ri jııoıitiıı.rr f,.T'Vftrl' 

rum, yetişir, yetişir!..• 

Sonra birdenbirt- sakinlf'P"rf'k eHle 
ba.şını tuttu. Eğildi. Annesinin verona; 
'~no baktı. Yüksek ~esle, birıne hl
tab eder ıdbi: 

·Ölümü elimde tutuyorum, dive. mı· 
rıldandı. Neden korkmalı, insan bu ha
le gelince neden korkmalı! Çektiğitn ıs
tırab daha müthiş deKH mi~• 

n1emefe çalışarak nefes gibi bir seşle: de oldu~unu hissetti. Başı dönerek sen 
1l'i'ni olmalıdır. _,/ 

inkılit 

- Uyumalıyım, diye mırıldandı. 

Uyursam g~çer, unuturum. Bu ateş, 
bu utırab dinf'r. Batımın aiı;rı:;ı, her 
şev. her şey uyuşur. 

Ve asnbi bir hareketle uzandı. Şi
~yi aldı. Ac:lı. Bir an düfiindü. Ve 
birdenbire ann('Sinin ıözlerini hatırla

dı. İhlivar kadın, bir j;(Ün, .fazla almak 
tehlikelidir.• demişti. Vücudü buz ke~ 
ıil~rek d'urdu. cÖlmek, diye dü:;;ünd\.i. 
Ebediyen uvumak! .. • 

Ölümü. ikinci defadır düşünü_~:ordu. 
Fukat bu sefer korkmuyordu. Bilfıkis 

b!r kurtuluf f rahl~ duydu. H:ıvattan, 
k~ndilini bu hale ıtetircn, içine bu ate
şi. kafasına bu a.'trıyı veren bütün teV
lerden lntik:ım alacakmı.e gibi vahşi blr 
s<"vincle kalbi doltlu. 

Elinde ihıc flşesi, tekrar aynaya ~öz 
leri gitti. DudaklRrtnın kenarındaki c:iı: 
!{ileri derinleştiren korkunc bi!" te~'?S· 
!Ümle J(iildü. Zavallı annem dive dü
şündü. E~er bilseydi! .. 

Sırtı ürpererek yenmeye çah~hğı bir 
korku içinde elindeki tiıeyc bakU. 

Sonsu?; karanlıklarda kavholmak. o 
ebedi sükün .. ne vicdan, ne kalb nıü-
cadcleleri.. hepsi U?.ak, hepc:i., Alev. 
Retıid, böyle işkence c:ekmesine scbeb 
ola o hayaller de oradn silinip gide
e<>kU. Bi.itün ağrılara ebed1 ';iifn' .. 
Kulakları uP,uldnmaya, bnşı dönme. 

ve ba,lamışh. Di~leri sıkışmış ol
du~u halde, şişeden avucuna bir 
iki hap boşalttı. Fakat ponnak • 
ları öyle ıiddetle titriyordu ki 
haplar dü, Hi, Tekrar tt-lılşla bu ı-:e{er 

birk ç tane birdPn aldı. Ve suv::a uzan
dı. Bunlar yuvarlak, renksiz haplardı, 
Boğazmdnn kolayca kaydılar. Tekrar, 
kendini yan kavbclmiş bir halde avu
cuna onlardan döktü. Dudaklarına gö
türdü. ' 
Boş, küçük şişeyi fırlatıp trkrar o 

tabureye çöker gibi oturduğu :zaman 
a:vnanın ic:inde kPndinl S(Ördil. Gö7ler 
c:ukura k.açmı!J, yilz yeşil denf'Cek. ka
dar sarı.. o zaman vücudünü ıarıuın 
titremenin fiddetinden yerinde dura
bilmek için ehle taburenin kenarları· 
ı:.ı tutarak, Lüy lece olduiiu yerden düı· 

- Allnhım, ne yaptım! diye inledi. dl·ledi. 
Bt"ni affet.. İl.Bcın tesiri mi? diye düşündü. FA.-

Ve korku, o müthiş ölüm korkusu 
onu aldı. Bir an etrafına btiyü:ntiş, ya
rı çılgın gözlerle bakarak kalkmayı, 
kopıları, pencereleri a~ıp bafi:•rmııvı. 
beni kurtarın, diye haykırmayı dü ün 
dü. Fakat kımıldamndı. Sanki git.li blr 
kuvvet onu tutuyordfı. Gözlerinin ö
nünde mezarlıklar, ölü kafaları, çürü
müş, zavallı vücudlcr c.ın]anıyordu. 

•Ne yaptım, diyordu, ne yaptım!> Son 
ra çekmekte olduı:tu ıstırabı. o öldürü· 
cii kedt.?ri düşündü. KAbus halinde, Re 
t-idin gidişi, Alevin kapısından kivulw;u 
o karanlık, çamurlu sokaklar. o müt
hi!) hatıralar svdet ettiler. Birdenbire 
ağlamaia başlndı. Sıcak .-özyatları, va-
naklarına süzülüyor, t;eneıinde ~oKu
vor ve serin serin boynuna d:-ımlıyor

lardı. Titremesi geçmifti. Sıkışan dn
dakları açılmıştı. Gözyaşlarının tuzlu 
lezzetini damai:ında duyuyordu. 

Uzun uzun a~ladı, Omuzları s.ı.rıı:ıla 

rak, derin, boğuk hıc:kırıklarla . ve ni
hııyet yorgun, boşalmış, J:"lak ~özlerle 

oturduğu tabureden kalktı. O zaman 
vi\cudünün etten ve kemikten de~il, 

yalruz ruhtan ibaret bir hatilllk i;in• 

kat artık hiç korkmuyordu. Düşmemek 
i<'in ha.fil, ihtiyatlı adımlarla karyola
sına kııdar yürüdü. Sırtüstü uzandı. 
Derhal aözleri kapanmıftı. Kendisini 
dinledi. Büyük bir dermansızlık için
cl~ydi. Fakat başındakl o müthi• o~rı 
lwıfiflemişU. Vücudünti rahat, Jyi his· 
setti. Ölümü düşünmüyordu. Çünkü 
~imdi, buna inanmıyordu. Bu kadnr 1-
18.c bir şey yapmaz! dedi. Şişenin ya
rısı boştu. Bunu düşünmek ona ı:,ü· 

kOnet veriyordu. GözkapakJarı a~ırla
ş:yor, vücudü büsbütün R•veiyordu. 
Ayaklarını uzatıp rahat bir yayılıela 
kendini bırakarak. yarı uykulu: •Ne 
l(iizel şey, dedi. Uyuyaca<(ım .. çok ra· 
hatım, çok! Ölsem bile .... Ve yava' ya
vae, düeünmek has•~nnı da kavbett.i 
Bir boşlukta sallanıyordu. Orolda kim 
se yoktu, kendi!!i de erimiş, kaybol
muştu. Bulutlara bakındı. Sallandıkça 
kinden bir şeyler, sanki ruhu akıp gi
dıvordu. 

Ve nihayet her şey silindi. Hareket
ler, o ~arib ullanıt durdu. Kendilin· 
den aeçip uyudu. 

[Arlıuı var] 
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~·s o N e A a ı a ı ı a 1 1 sPoR ı Fabrika mı, 
imalathane mi? 

POLİTİKA • ASKERLİK 

İtalyanların 
Mısırdaki 

heziır1eti 
• 

Hitler dün yeni 
bir nutuk söyledi 

[Baş!Jlralı 1 inci uhlfede] 

Aç Avrupa için 

gıda maddeleri 

meselesi 

Melihe verilen 
boykot Fabrikalarla Maliye 

ihtilaflar arasında 

teşkilatı 

çıkıyor 

İtalya ya 
taarruz 

Strateji 

topyekUn 
başladı 

lngiliz gazeteleri demir 

mat herkesin yiyeceği bulunacak fif: -
kilde )'epılmıştır. Biz bunu dli~r mem· 
leketlerde olduğu gibi mağaz.alar bo
ı;ıalml'dan yaptık. Bu usuiltı ihtika ra 
meydan verilmemi~tir. İki 8.lcm karo:ı 
kar,ıya duruyor: Altına karp iş, r,.er
maye}"e kartı millet. llarb tarzlarında 
tahdidler yapılmasını teklil ettim. Fa
kat bu tekliflerim istihfafla karşılandı. 
Yarun tedbirleri seven adam dej illm. 
BUkülmez bir irade ile sonuna kadar 
gideeeğlm. 

lngirtere, Amerikadan Yazan : Hüıevin AVNi 

Yeni cez.a talimatnamesinin tatbikatı 
pek sıkı çıktı. O kadar ki ınemleketln 
en çok sevilen ve ~n kıymetli sporcusu 
olan Mclihe hemen dokuz ay hak mnh
rumiyeti verildi. Bu demektir ki Me
lih, bundan böyle dokuz ay hiç bir 
spcrla iştigal edemiyecek... Bu gene 
demektir ki Fenerbahçe takımı ht>men 
Lemen lik ve milli kiline tanıpi.yonluk- Fabrika mı) İmalathane mi) J Fabrika ile imalithane ara~ın
!arını kaybetmeğe mahkUmdur. ÇUnkü Bu sual, Maliye memurlarile fab- daki ihtiJit.flar, hazan imal8.thane 
Melih o takımın ruhu, en çok yüz gül- rikatörleri ihtilafa dı..işi.ıren bir su- sahihlerini de müşkül mevkide bı-

Müteveffa Çemberlayn'm muasır 
~tratejtyi tarif eden bir aö:ıü 

~·•rdır. Bir ıün sabık İngiliz Bq-\:ek:ill 
lnfilterenin niçjn taarruza seçmediği 
hakk:ındaki mülıiha:ıalara cevaben de· 
mi1ti ki: .Strateji, icab etü(i anda, i.:ab 
eden l"trden, İcab eden kuvvetlerle düş 
nıana kat'i darbe inclirmek san'atidir!• 
Çemlıerlayn, bu anın günün birinde 
gef('ceğini de söylemişti. Şimdi v•dye:t 
o 'ekilde inkiş.af etmektedir ki, rahmetli 
Ba11vekilin sö:deri tahakkuk yoluna ci.r 
ınt'ğe başlamıştır. İcab ettiii an gel
miştir: Çü11kü İtalyan kuvvetleri, bir 
taraftan ArnavudJuk cephe'linden, İtal
yan kumandanlan d• diğer taraftan 
bao;ta 1'1are~I BadogJio olmak ilze.re 
tef me,·kilcrinden çekilmektedir. İcab 
Pden }"er, Sidl Barnıni'dir. Çünkii İn• 
Kiliz ku-n'etlerile, İtalyan kuvvetleri 
tam bu mevkid6 temas halindedirler. 

tavında i~en dövülmeli, yardım yanılmasına 

değil diyorlar razı düren elemanı idi. 1 a1dir. Bu yüzden fahrikntörlerle, k kt d I M 1 ra ma a ır ar. a İye memurla-
Biz Melih gibi büyük bir oyuncuya, Maliye te~kil8tı arasında çıkan ih rı, imalathaneleri de fabrika diye 

d L .. ndra 1 1 (AA.) - Kahire· 
e neşredilen reımi tebli~lerle, 

İ""affak olduğu bildirilen ve 

te.Jyanlardan binlerce esir alınw 
?rıasile neticel~nen Mısırdaki 1n

ııH!z harekiıi hakkında re•mi ln
~•lıı mahfillerinde hiçbir tefsirde 

memJcketin şimdiye kadar <'1inJ yeti_,- tilBAar artmaktadır. Bu ihıı"l•fları "dd' d k b 
V · t J 1 (A A ) J • •• 1 ıa e ere , u müesseselerden 
asıng on . . - n- ürmE:diği. bir. atlete verile. n Lu cezayı do.," uran sebebler •unlardır·. J 

·ı . V . b k 1 1 y üzumsuz yere muamele ver"ı'•ı' gı terenın aşıngton üvü e çi~i ya ruz hır cıhetten takdır ediyf'Jruz· F b 'k l 
İngilizler, 1914 te bütün dünyayı Al- Lord 1!.othian, verdiP'i bir beya. llatır gönül dinlememek bakımından .. : ... . a rı a a:_. ~u~mele verR'İs~ne almaktadırlar. Buna itiraz eden 

manya üzerine saldırdıkları zam311ki natta, lngiliz hükUmetinin Alman- Melihin kabahatini görebildiğinl k~dar tab~ tut.uldug? ıçın ~a.7.ı fabrıka imalSt·hancler, günlere~ imaliLha· 
ayni haleti ruhiyeyi tatımak• · ve avnı' hıbl M 1 ı k 1 k ld ki · k - ya tarafından iegal edilr.n mem• gördüm. Evvela müthiş bir kanıbura ~" erı, a ıye e~ ı atınft l'lrŞı ne o u arını ıspat etme için 
adam.tar tarafından idare edilınck~ - ·ı f f b 'k 1 · ı· h ld ki ·· k"I k'd k l Jeketlere yiyect-k "Önderı'lmesı· 1._ ı e, utbol maçlarındn kat'iyyen mem- a rı I'\ arının mıa at ane o u a mu"I u mev ı e a maktadırlar. 
ciir. Ingiltereye her çeşid tekHfierde "' l "dd' k d ' N · 1 k d 

d k Çl·n ablukanın kaldırılma·. ına n •U· nu o an ve hiç bir futbolcuyR yakış- nnı ı ıa etme te irıer. etıce o Rra iyebiliriz ki, hre 

ulunulmamaktadır. Bununla be

~ber bazı müşahidler, General 

h avel tarafından yapılan müda· 
/lenin Arnavudluk toprakların· 
I J° kahramanca ilerleyen Yunan· 
d •r için de faydalı olacağını kay· 

eylemektedir)n. 

bulun um, Fa at bu tekliflerım daim:ı " b h k 
beyhude o~uftur, İngiltere muharebe vafakat edemiyece~ini söylemiş .. mıyan ir areketle kuden dü,Uri.ilüp Maliye memurları da, vazifcle- nf!Vİ te~ ilBta karşı fabrikayı tarif 
istiyordu. I~te muharebe. tir. Almanların bu ~ıda maddele- Lam on beş _dakika baygın yattı. İki ri icabı, İma18.thanelerin b:Je fab- etmek ve fnbrikanın ne olduğunu, 

ln. .11 • d · t'f d · ki doktor s_ayesın~~ ayıldığı vakit takımı rika olup olmadıklarına d1kk1't et- hangi va~ıfları ihtiva etti'!ini hu-
s.ı ere sürprizle de karoı '""<>caktır. rın en 15 1 a e etmıyece erine fena vaz.ıyette ıdı. Sallana oaıt 1na oyu- k b . . d d' f B k k ~ d · d h' b" me mec u t a u İ bir surette ortaya ko1•m11ık 

Bu surpriz e1asen ba,Iamıştır, Biz hava eır orta a ıo; ır garanti mev('ud na girdi ve bir dakika &anra rakib ka- d f b 'krıye ı~ e l~r her. u ... : .. 
muharebesi istemiyorduk. BWlu ha .. de~ildir. Fazla olarak işgal altın- le önünde scrgiği ve favullü oyunile 1 ra a, a rı asın8: ıma .. at ane ~u•u lftzımdır. İcab edrn kuvvetlere ,rellnee, İnıillz .. 

ler, şimdiye kadar burada ki.fi mikt•r• 
d• haZJrlıklarda buJUD.mUllardır. 

11Mlarımız istedi. Biz bilhaua sivil he- da bulunan bu memleketlerde 81 _ maruf bir oyuncunun yerde yatan bir ~eren, veyahud imalathane oldu· F &.brikayı tarif eden bir kanun 
deflere taarruz edilmemesini istiyor· kıntı başlamı~sa, bunun mü,ebbi- arkadaşının kasden başına Las.hM,ını 

1 

S?"Unu iddia eden bir fabrikatörle yapılırken, bir fabrikada ne gibi 

:uk:h Çörçhil, hiçbir tahdid yapmıyan ve hl i Allmanyadır. Çünkü bu mem- ~örünced koşHtulbveltibasanın ı'OılsUne bir ~haliye dARdirı~si arab"l·"ı d~ki 'kihtlilif. :;tr_tlarık ~ulundması,nı kda tebadrüz eu··yu··k taarruı 
d Diğer cihetten Mısır cephesin
.: göst~rilen faaliyet, tam İtalyan 

)uksek kumanda heyetinde büyük 

~fl~~i;ı istifaaile intizamını kay
k ettıgı ve İtalyan miHetinin ve as· 
k erlerinin muhteris Musaolini'nin 
~ndilerini nasıl bir vaziyete sok· 

ıu· 
i'Unu anladıkları bir zamana 

tesadüf etmektedir. 

1
• Son haftalar içinde bütün lngi· 
1~ gazeteleri demiri tavında iken 

j?"nıek lizım geldiğini mütema-
1>'e:n tekrar etmekte idiler. in -

~iliı makamlan görünüşe _göre 
.J~ noktai nazara iotirak etmı,ler· 
"it. 

Alınan muhtolif haberlere gö
le İngilizlerin Mısırda taarruza 
~~c;rnt!leri esasen bir müddetten· 

erj kararlattırılmıo ve hazırlan • 
lıııı bulunuyordu. 

h Mısırdaki lngiliz harekatının. ~
't'llrniyetini ölçmek şımdılık 

lııüınkün değildir. Yüksek ku -
"'•nda heyeti, çölde nakl;yatın 
~Üıkülatla yapıldığını bildiği için 

ll hususta ihtiyatla hareket et " 

i•ktedir. Bununla beraber ha • 
• 
1•e1erin bundan ıonraki inkişafı 

('.llıdiden tahmin edilemiyecek ~e
_ıldc meselenin unsurlarını değif
lıreb · ı· 

ı ır. 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 

18.oo Pro•ram. 18.03 Müzik. 18.30 Ko· 
•~ıına. 18.45 Çocuk saaU, 19.lS Cocuk

~t loin musiki, 19.30 H•berler, 19,45 

''ht.lif sarlalar, 20.15 Radyo •aze

~·~ 20,45 Fıml hevcti, 21.10 Ko~uşma, 
2S K°'ma ve sem•il•r. 21.45 Riyaseti 

"'"'hur b.ındosu, 22 30 Haberler. 22.45 

:•0.nd (Pi.) 23.25 Yarınki program 
f! ltapanış. 

IZ/ 12/1910 PERŞE~IBE 

ltı .ııo Prooram, 8.03 Müzik (Pi.), 8,15 
~rler, 8,30 Müzik, 8 45 Ev kadını. 

l.ıı ı2,30 Program, 12.33 Seçilmiş sarlcı
~ r, 12.SO Haberler, 13,05 Yeni ıarkılar, 

.:!() M·· 'k (Pi) '- uıı .. 

ercı an astaneleri hedef ıttihaz eden eket er, norma] zamı:tnlarda kcn- os vur u, a u ' her zaman tekme nı ayet ıyeye ı e ıntı a et- ırme azım ır. f anunun a, 
hava muharebtaini icad etti. Ben, bir, di kendilerin~ yettilcten maada yemesine, itihp kakılma.sına, üurıne m'-"ktcdir. hıfzıaııhha kanununda beden ter· 
iki, üç ay bekledim. Fakat bu intiza- her türlü erzak ihracattnda da bu· k~sden basılıp geçilme!iinc ragnıen tim- Bu ihtilafların sık sılc çıkmft· biyesi kanununda fabrikalara bir simdi prb çôlünde büyük taarruz 
rım beyhude oldu, lunmakta ı'dı'ler. dıye kadar bu oyuncu. hl. ·ç.bir !ena ha- ı:nndeki yega•ne sebeb, fobrika.vla takım sosyal vazifeler tahmil e· "• ba,JanııştLr. Bu taarnııun bugün 

k t ı d I k - - l arın inkişaf şekilJeri hakkınd• 
Bunun içindir ki bütün kuvvetleri .. 1 'lf • re e ya~mamış, aesını bı c tıkarma- imalathane arasınd•kı' fark!arın i ıne tedir. Halbuki yalnız teşvi-
. 1 ngı ere ç K mıştı s k k ı· ld h 1 ·~ k n1a}u.nat edinmrıni:r; kabildir. Yalnız mız c mukabele ettim. Darbe indirile• ftl~ an• ay• . aruyen ço uvvet ı o uı,iu a - vazıh bı'r 9urette, m•••zu·t>m17da i ıanayi kanununa ve belediye 
k de hir bir vakit b k ıı· -~ · • • " bugünlük bildiğimi:ı bir şey vana, o 

ce zamanı tayin eden benim ve bu :I" u uvve ııuen ıstı- ı d ş k l b t mevzuatına göre kurulan fabrı'ka· · 

hususta ihtiyatlı hareket ettim. Beklew Sek'& yardımı ta~eok~~~ bdüşın:emişti. zl k . ~~;bir~nr;ıa;:~sıy~~'n :ıa~ i;~b~~~= ların hiçbirinde, bu vazifeleri tam :k1::~;:,:~ ~~!~a;:!~~e;::~: 
mek fed-L"rl ki d k k d ba L ' r unu ır şuursu u e.ı: eı:ı bir sureti 'f d b'I k · ı b k b lyidlı. a·~ _ı ariba~ salı ıruna . n ondra 1 1 (A.A.) - ln~iltere olaıak göst~rdiler ve rapor verdıler. ve imalathane gibi her ıki müe"'- e ı a e e ı ece vasıta- ln~li7.1rrin hem den z, em ara, em 

· ız aıma tiyat olmuf, ınsan Harı' · .. ı B l A. şım· dı' e er·"- kar •-'·d · s yı· y·kd'ı" · d t f 'ık et ek lar yoktur. Şehrin içinde, eskı' han de ha•·a kuvv•ll•ri ••t•'rak etmekledir. ka . . . . cıye mua eşarı ut er vam , n J1.A. arını LOA ır etugım e"'e ... gerın en e r m • ... ... ..,, 
~~klan.mızı . ~r~f ~tmemı,ızchr. Kamarasında yaptığı bir beya • c~za heyetinin ,bir iki hareketine 2.ih· ir-iıı. v~71h tJtrifle:re ihtiyRc VRrdır. odalarında, hatti. medrese köse- Bu itibari• İtal\•nlann hemen bütün 

l meselelerı ıçın değil, fakat sırf natt l .11 • Ç K Ş k nım takılıyor içlerinde doktor bu·un- VnkıR fpıbriYa, makine kuvvetile lerinde, eski konaklarda fabrika cephelerine karı topyekftn taarnıdar 
aıııkeri b. . . 1 k a ngı eernın an- ay- e · - l d k I • 

ır gaye ıçın taarruz yapı aca - hükUm t" b" "k b' 'k d mıyıın bu zevat kabahatli oyuncuya i11tih111Pl yapılan bir mÜl"~!'lle~edir. namı atın a uru muf o kadar başlamıştır . Bunu, Rabetlstan cephesın 
tır, Vukuu ıcab eden fe1 tahakkuk e- b 1 de ~ne uyu! ·ı ır .ı raz a tababete taallıik eden suallel· aorma- lm·l'•h•nede ,·,e d·ha •.ı'yacle ·1- müesı.ıııese vn.rdır ki, bunların hiç- de, K"nya'da ve Eritre'de yeni taar-
decektir A.ık:eri ve lk'··-dı· hezı· met u un ugunu ve ngı tere ıle Çan- ~ b 1 l d k ,- ... " . .... s. ..... b d • .. 1 

ı · - K ·Ş k ç· . d • 1 ga aş amış ar ve o tor raporlarına .. h•k' d' F k t b 1 'f f b iri, iş kanunu, beden terbiye•ı' nıt.lnnn takib e e~ii ıuphes z uyı• 
o mıyacaktır. l\fuzafferiyet muhakkak- ay e ını arasın a aınaı ve bakmamı•lar bile Me ı· "· l un ~ ım ır. a a u 8TI ~ -

1 k 'k .. . T ... se a •.;ıo;.:n nesı 'k 1 · l. h • k-1'" · hıfzıssıhha kanununun icap ettir· 1abi1ir. İtnl:yanlar, fillıaklka, Amavud• 
tır. Sonuna kadar gideceğinı. Teslim . . • 0.rıomı .m.unasebetlerın gittikçe güzel pas verı'yordun'. Şuursuz adam rı ·ay a ıma ~t Rneyı ye 01 't'"rın- luk•- l'u••• oıkerlen'nl yormak için 
k k f d d d b .l d k" 'h • diiii tartlara uygun değildir. T e•· ~ ·-

elimesi bizim için mevcud değildir. ın ışa ettığıni söylemi~tir. bunu nasıl yapar?. gı·bı- Go··nw 1·sıerdı· l"n ayır t" e 1 en ara ,, 1 1 tı· 'k' k ., l .. eri .. ekildiklerini iddia edebilirler, la-
- 1 fi d . h' 'f vı ı ıanayi anunu nazarında, bu ... ... 

Mücadele istt'miyorum, fakn -; mecbur B" d f b ki bu mevzuu itimad ettiklerı ·'oktoı·- n ara m,.v an vermıven ır ta,.ı kat •eri -kilmekle kendilerinin de h.•Y lr es royer alı 1 " d C d d b müesseseler fabrikadır. .. .... ~ 
edilince sonuna kadar gideceğim. Al~ lara sorsunlar ve ondan sonra karar de~il j,._ .-ünkii f;ırı.brikA a a ir li 3-·orgun dü-wcekleri muhakkaktır. 1' ... 
man milleti de benimle beraberdir. Londra f I (A.A.) _Amiral· versinler ... Doğru mu, yalan mı ı..ıımi· ktoııım elle vapılabilen h1ılrr olduR-u Fabrika, so9yal bir müessesedir. te İnıiliı.lcr, bir taraftan tayyare kuv .. 
Hayat ve aelimetimin ehemmiyeti yok~ lık, İngiliz filosu hizmetinde bu· yorum; fakat yalan olmasını göııül- ~ibi, imAl?ıth?nPde dr mRkine bu- Bu sosyal müessesenin manası , vetleri1e Yunan ilerleyişine hlzmet e
tur. Bütün ordu, onunla birlikte millet lunan bir Kanada destroyerinin den temenni ediyorum; gene bu heyete lnntl"Aktadır. Mr .. ,.lA_ hir çultıılat:\ ynlnız istihsal :Yapan bir yer de· derlerken, diğer taraftan Libya istika .. 
beni takib etmektedir.. torpillenerek battığını bildirmek- dahil bir ıat birbirine ·Nihayet Melih r~brikıııı•11n1n ıımhFı1ij di .. rt"tinrle el ~ldir. Bu müessesede, beden ter~ metinde bir tAarruza geçerek, italyan

İngiliz ordusu Mısırda 
taarruza geçti 

(lla' taralı 1 inci sohilcde) 

Dün 9 kinunuevvel sabahı, 
kuvvetlerimiz, ıahilde Sidi Barra
niden çöl dahiline kadar geni' bir 
cephe üzerinde bir çok noktada 
düşmanla temasa gelmiılerdir. 
Sidi Barraninin cenubuna doğru 
ltalyan merkez bölgesinde bir 

mevzie kartı hücuma kalkılmış· 
hr. Hücum edilen ve aıılan birinci 

müdafaa mıntakasında 500 esir 

ve bir miktar harb malzem~ıi eli
mize geçmiştir. Bu mevzie kuman 
da eden ltalyan generali ölmüş ve 

kumandan muavini eıir edilmi"'tir. 
Ayni gün biraz ıonra, ıahilde da
ha yakın bir mahalde daha m~· 
him bir kuvvetli ikinci mevzide 

de yeni bir ilerleme yapılm,, ve 

burada da esirler ve harb malze
m~si alınmıştır, Baıka Jngiliz kuv· 
vetleri de Sidi Barrani ile Bukbuk 

arasında ıahile varmıtlar ve bu

rada esirler ve nakliye malze .. 
meleri elde etmişlerdir. 

tedir. 2 J ki,i boğulmuştur. Geri meselesirü hallettik• demiş ... Bunu da işlPri olrluğu ~ibi.. hiyesi, iş kanunu bakımından, ça- la.rın hem maddi, hem mAnevi kuvvet• 
kalan mürettebat kurtarılmı.:ıtır. hüsnü niyetle telBk.ki edip Melihi fut- Mesele yalrıız bundan ibRret lışan insanları vaziyetini de göz Jerinl adamakılh nrmı.ak yolunu tut .. 

Y boldan uzaklaştırdık -kHnde anlama- .. .. · k ı· d mu<şlardır. 
T~ değilrlir. Bir fEtbrilcatör. fo:.brika- onune getırml" a.zım ır. 

M ' d b• } mak için epey ıayret aarfetmiyor de-es U ır ev enıne ğilim. '1nı, Malive teskilôtın• karsı ima· 
İktısadi Yürüyüş 

ikinci yılına. bastı 
Vıliyet jandarma kumandanlığı mül

~akı Binbaşı M. Fahreddin Kıyak ile 
Istanbulun maruf ailelerine mensub 
esbak Fetva Emini Hacı Nuri Be}·in 
hafidesi Bayan Fethiye Hisa.rcıkhnın 
njkAh mera!limleri dün Üıküdar ev1en
me memurhıjundR. yapılmıştır. Çok 
samimi bir hava içinde yapılan mera
simde, tarafeynin akraba ve ehibbala
ri1e Üsküdar kaymakamı İhun hazır 
bu1unmuşhırdır. Tarafeyne saadetler 
temenni ederiz. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBASI DRAM KIS~UNDA 
Bu aece saat 20,30 da 

BULUNMAZ UŞAK 

BevoJlu İstiklal cedde•! 
KOMEDİ KISMINDA 

Buııün ,Ründüz saat 14 te 

ÇOCUK OYUNU 
Bu ak,am a:ıat 20,30 da 

H4ZRETLERİ 

Haricde skandal yapan oyuncuların IHthane diye iddia etti~i p;ibi. T~ş
oUedilmiş olması usulen ve tatbik ~P.kli viki Sanavi Kanunu muRf.iyrtle· 
olmıyan bir cezaya çarptırılaı·ak mese- rinden istifade etmek irin ayni 
lenin halledilmit bulwunası hilfilına müe:sse!'lenin f;,.brika olrfui'11nu iri
böyle cezri cezaları takdir elınJyor de- din ~dt-r. Cöri.Hüuor ki bir f,.b,.;~a 
ğilim. Ancak ileride de böyle hareket muhtt>lif teşeklcü11ere kar~ı ,ekli· 
etmek ve bazı renklerden kam:'lşmıya- ni değİı\tirmektedir. 
cak gözlerle hadiselere bakm11k ş.artile .• 

Bu hadise de, bize a'Öeterivor 
ki fabrjkayı açık bir surette iıah 
eden kanuni bir tarif yoktur. Va
kıa Teşviki Sanayi Kanununun bi· 
rinci maddesinde, fabrika tarifine 

temao eden bir hüküm bulunm•k· 
tadır. Fakat bu hüküm, Teşviki 
Sanayi Kanunundan iıtifade ede
bilecek vaziyette olan fabrikaları 
ifade eder. Tam bi rtarif değil-
dir. 

Faydalı netriyab ile memleketimizin 
lktı!ö&di hayatına hizmet eden ·İktısadi 
Yürüyüş. mecmuıt~ı bir yasını ikmal 
ettnif, ik.lnci Y•fına JZirmişUr. Bu mi.i
na.c:ebetle İktı~adi Yürüyüş yazı ailesi, 

yRrın saat 16,30 da Galata yolcu sa
lorıunıia c:avlı hir tnplantı yaPacak, ~P
nei devrlyeı<:ini kutlayacaklır. Bu 
toplant.ıva memleketin tenınmtt iktı

~ad profesörleri, bankacılar, Ji(a~etele
rin bn.tmuharrirleri, ikbı<:adi daire 8-

mirleri, Üniversite Rektörü, Vali ve 
Belediye Rei'ii Dr. LOtfi KırdAr davetli 
bulunmaktadır. ·İktısı1di Yürüyüş• ü 
tebrik eder, devamlı muvaffakivctler 
diJPri;ı:. 

Ne olurdu kendi kulübllndeıı bir mil
'8hid tarafından ceza verilmc!";İ isteni
len Melihin muhakkak ki çirkin olan 
bu hareketi hak.kında bir karar verme
den doktor raporlarının ehli tarafından 
tetkiki cihetine gidilseydi de bu dedi
koduya meydan verilmeseydi. Biz Me
lih vaziyetinde bulunan bir oyuncunun 
fUursuzca hareket yapıp yapamıyaca· 
ğını daha iyi tespit etmek ve ceza he
yetile okuyucuların tcnevvürüne vası
la olmak düı;üncesile bunu sporcu dok
torlardan aoruyoruz. Ancak onların 
mütaleaları mevcud iki doktor raporu
nu cerh veya tasdik edebillr. F. T. 

EMİL YANNJ~GS'in büyii.k muvaUakiyetl 

lmllyu sahibi ve Ba,muharrlrl: 
Necib AD KUÇUllA 

Umum oefrtyatı tdare eden 
Yazı İtleri MQdllril: 

Cemal Bakla SELEK 

Barudıtı yer: 
Cwnhurlvet Mathlllall 

ROBERT KOCH 
ÖLÜME KARŞI SAVAŞ 

Emsalıs.iı. filmln1n kıymetini anlamak için her halde 

Bu hafta SAKARYA Sinemasına 
gidiniz. Görülmemit bir muvaffakiyetle devam ediyor. 

Libya cephesi 

FilhAkika General Graı.ziani'oin or 
dusu, hayli müdd•ttenbe.ri, Llb .. 

Y• cephesinde itıl bulunuyordu. ital
yanlar, evveli SoUum'u •lmı.şlar, 50D• 

ra Lihy• hududundan 130 kilometre 
karlar içeride Sidi Barrani'yi elleri· 
ne ıec;innislcr, fakat onda kalmışlar• 
dı. İtAlyanların \ddia151na göre, Gracı.i• 
ani, hiicumu daha ileri sevkedebilm('k 
ic;-lo, ııeridt:"n muva~ala yollarının lk
ınallni l'e !'IU ihtiyaclarının tenıininl 
bekliyotdu. FakAt hakikat halde bu• 
nnn ha~ka uolitik sebebleri v•rd1. 

Çbnkü • Libyanın prb tara[mdan 
kom~usu olan Tunu!un vaziyeti ta
vaı:ruh etmemişti. Buradaki 1'"ransı:ı 

a"kerteri terhi'\ olunmamıştı. ita.lyADlar, 
bir taraftan kuvvetlerini kurtanp dl
ier tarafa yüklenmek imkinmı ıöre
nıiyorlardı. Vakı.i. l\tıc:ır hududile. Tu• 

Ulll hududu araıında %008 ki.Jomet.relik 
bir oto ... trad vardır. }~akat ani hidiseler 
kar'.\'llctıııda kalmak da muhtemel telA.k
ki ediliyordu. Bahu~us son umanlarda 

General \Veygand bu ha,...Ude mahiye
ti İtalyanlarca pek iyi anla,ıJan ban 
tefti,lcr ·de yapmıştır. 

İngiliz kuvvetleri 

13ARBAROS 
harbi bir hafta idare etti. 

Nihayet hisarın her tarafından mai} 
10.biyet sesleri yükseldi. Denizd~kl 
A:emilerle sahildeki topların ateoi ara
sında kalan hi48r, bir hayli zedelen
mişti. Ktıle duvarlarında bir çok rah
neler açıJmı,tı. Harb aletleri artık lüw 
zumsuz olmuştu. Yarı harab olmu, 
kulelerde askere barınacak siper kal
mamıştı. 

Diğer taraftan harab olmuı tehrin 
imarı, yıkılan binaların tamiri de 
düşünüldü. Barbaros, esirlere hita -
ben: 

çinde yapmak ücreti de dahildi! ... di- l gUzel aan'atlara hiı.met iç~ isimleri 
ye mukabele edermi,. 1 asla unutulrruyaca.k olan bir çok d~hi 

Üç sene zarfında kale duvarları, ca- yetişiyor. Ycnilhtin taze solu&ile bühin 
miler, mesçidler, minareler, evler ta- ilem nqvünema buluyor. 

Simdi İtalyanların bir müddetten
Mri balmumu ile mühürlü bırak• 

tıkları Sidi Barrani kapısı. inıllizler 
tarahndan -ıorlanmı~tır. Babusru. ingi ... 
lizlerin burada pek mahir çilingirleri 
de vardır. Gt-çen müddet -ıarhnda mo .. 
lOrlü bir fırka, dü~manla dai.nü ıeması 

muhafaza etnıiş ve ufak, Gerilla harb• 
lcri yaparak istikfB.flarda bulunmuştur. 
hd ürka ?\tarsa - Matnıhun önünde 

ltQrnanıa,tırılm •• 
larlhJ tefrika 

Yazan: 
Ekrem Reşid Tefri~a No. 
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tı~t 1" bu ytizden aralarında harb 1 ~in! emreyledikten eonra dini mi.ibini 
F' ı. . ıslamın ter~fi uğrunda f{İrişeceği bu 

\r 8 kat hareki.tın ba,Iaması için emır sava,tan Jl•hb olarak çıkmak lç savm 
~~eden evvel, Hııır Bey, kitir i- ve ib~det~ daldı. 
bı., ırıe iki elı;i ıönderip hisarı tcrket- Yedi .Un Yedi a:ece dua etti. Hele 
di~ !ri. IAzım geldi2ini bildirdi. Bu h8· hücum içi~ tavin edilen yedinci gü
b-ı~' bir cuma "ünü cereyan etti. (6 nün ~ecesınl Hak Taalidan nlynzla ,r ... ı5aoı. . . eeoirdi.. .. .. 
!'% 1~rın aa~lamlılından, içındekı ErteE:ı l(unu harb bııladı. Bu gün 
\i1? 1rn111atın bolluğundan emin olan bir cuma idi. 
lö ır lnı.iri, Hıı.ır Beye cevab olarak Bir hafla, gece, RÜndüz Hızır Bey 
~ l'ldtrmif oldu~u iki elçiyi h~rın cenke?ip bin bir mesakkate katlandı. 
llf! tı~b cephesinin, yani şehre nazır Zira I.spfl:nya Kralı - A:öriinüşte Kral, 

p ·~hin en yüksek kulesine as~rdı. fakat hakikatte ıavet adi bir mah
ll~ Salltı:ımaıkta olan bu cesedleri lUk • hi!iarın lçerbini asker ve mü
~ll'ıtkle beraber bütün ahali bir a- himmatla doldunnuotu. 
~f-r •n bağırdı. Müslümanların bu H•rb esnasında hiç bir Ceıeirli e
"ıl 'l avazesi Jı:ök!ere kadar yük - vind('n çıkamıyordu . Zira çıkanU-r 
d~. etrafı çınl•tlı. Hııır Beyin hid- yı:ı~an Ji(iilleler altında parçalanmış _ 

b l'.l!ıe, müthiş bir hiddetti. Lardı. 
~hal harb hazırlıklarının ikma- Hızır Bey, emsali görülmemie bu 

\\ / ı/ vı 
o - o 
o 
o 
... 
;u 
l> 

Fakat bu mallublyet .e•lerl, kllir
lerin ricesı dinlenmedi. Barbaros, kıw 
lıcların çekilmesini ve hisara hücum 
edilmesini emretti. 

Hisar Amiri ile aenc ve yatlı, beş 
yüz asker esir edildi. 

Hıur, kendisine bahtedilen bu yeni 
zafer için Cenabı Hakka hamdü !fena 
eyledikten sonra bu hisarın yeryil -
zünden ellinmesi için hi.kile yeksa,n 
edilmesini emreyledi. 

f.te böylece bitti, bu şanlı lt'fer ... 
Bütün islAmiyete zafer günleri ya -
şatan bu şanlı S('fer ... • 

Müverrihin satırlarına şunu da 111-
ve edelim ki, hisarın zaptından sonra 
Hızırın ilk işi kaleyi tamamen yıka
rak sahille ada arasındaki boğazı d'Jl
durmak olmuştur. Bu işe tahsis edi
len otuz bin hıristlyan eıııiri ancak üç 
senede vazifelerini ikmal edeblldi!er. 

<ı: 
et 
.J 

o 
o 
o 
o 
U) 

hır gurı JıZ~: 

lıuçuk görme ... 
... Yakında ben 
oaco'ım ... 

zengt'n ... Oda da 

c- Ya mel'unlar!.. Dedi .. Ol hisar 
elinizde iken Cezair kalesinin duvar
larını ve evlerini yıkalım diye dur
ma:ı vurdunuz. Vikıa c:ok binıtl11:rı
mızı harab eylediniz. İmdi her nice 
kim yıktınız ise öyle yapın, ol vakit 
kim yıkmıt idiniz, niçin bu A:Ünü an
madınız.?.. Ona ı;ı:öre yıluayd.ını%, 
imdi hemen is üstüne olun .... 

Sonra hhı;arın Amiri Martin de \'ar
gas'a dönerek: 

•- Sen de bu kA.firlerin Uzerine 
durup yaotırta ol, nice kim Üzerlerine 
durup yıktırdın ise! .. • dedi. 
İspanyollar da Barbarosun bu em

rini yerine Ji(etlrmek için işe başla

dılar. 

Vazifeleri başında e!lirler. kendlle
rine fazla ağır bir it verlldill :ı.aman 

esk.l imirlerine: 

•- Gel bu işi sen Lfle kim bunu 
bize sen yıktımııt idin!... derlermiş ... 
Martin de Var~as da: 

•- Bre köpekler ... Ben yıktırdım 

Jse sizlere boşuna yıktırmadım, o zn
man sizlere verdiiim altınlart yalnız 

yıktırmak için mi verdim? Onun t-

mir eclilmi, oldu. Hız.ır da se,.•gili Böyle bir devir kendine layık hilkilin 
Cezairinin tekrar güzelleştirlld\il,ini darlar ist~r. hattl yetiştirir. Avrup•ının 
görerek art.an bir 11evkle onun idare- 3 büyük memlt>ketinde 3 biiyük hii.ki.im 
sine koyuldu. dar zuhur ediyor: Sultan Süleyman. 

••• İmparator Şart ve Kral Françoİ..3. Bun-

19 U• • hük' •• d f lar zamanın üç muazzam meselesidir. 
- Ç UID ar••• . Bu üç kutub etrafında heykeltraşlarla 

• • 1 reııısnmlar, ,,a.lrlerle musikişinaslar, bil .. 
ÜÇ kutub!.. yük kumandanlarla deniz kahraman-

Barbarosun ikinci defa olarak Cemir ları toplanmtt bulunuyor. 
tahtına çıkması koca korsanın haya- Üç hükümdarın kuvveti ayni derece
tında yeni bir dönüm noktası teşkil de olmamakla beraber aralartntla harb
etmektedir. Bundan sonra Baı-barosun !erin 17.ale hatta teskin edcıfü.yeceği 
daha büyük ioler başaraca~ını biliyo- kadar derin ve şiddetli rekabetler, kin
ruz. Ce7.aİr bevinln karıvıcaih hf-v- ler, nefretler peyda olmuştur. 

nelmltel Avrupa harblerini iyice takib Fransa Kralı Birinci François kend.i
edebilmemiz için Avrupaya, daha ~oğ- sinden çok kuvvetli olan İspanya hü -
ruru Akdeniz havuzuna -ki o zamanki kümdarı ve Saint .. Empire (mukad
Avrupa demekti- bir nazar alfetmemh: des imparatorluk) imparatoru ~inci 
Lizımdır: Charles tarafından mağlüb Pdiliy?rsa 

va7.İ3 et almıştır. Bunun önünde l'"'U 
!ırka llSkerin de harekete hazır bir va
zlyete sokulduju ı;;öyleniyordu. T.eışrl• 
nievvrl iptidalannda İnKilizlerin l\'Wnr
daki kuvvetlerinin %30.000 olduğu tah
min edill)·ordu. Bu miktar ikinclte,rin
de 260,000 e çıkmıştır. O :ıama.nlar yolw 
da bulunan 30 bin Avustralya askeri
nin de ~imdi Mısırda bulunacağı he
ı;ab edilir. c, yek6nun aşap yukan 
30fl,OOO e yükc:eldiği görülür. Diğer ta• 
raftan Avuııı;fral)·ada ayrıc• 3 fırkanın. 

ılaha lıatırlandı(:"ı haber 'erilrıi .. tir. 

Fakat bütün bunlara rağm•n İtalyan
hırın kuvvetleri 1n(iliı:le.rdeu çok faz
ladır. Fak•t ancak ınÜ~\i mukavemel Yeni doğmuf olan onaltınrı a!flt' son da öcü İrandan Macari~tana, Kafkas -

derece parlak bir devir aÇmlf hulunu- yadr.n Fasa kadar uzanan bir mülkün 
yor. Orta çağı kısırlığı dolayı'.!llle k11:ra hAk.imi olan müttefiki Sultan Süleyman bahis mcl-ZUU ulduiu zaman f•71alığın 
k be · k b taklb d K • •- alından alına ki B r.aJibi~.·et UnqJrları •rac;;ında ....... ıu·· ,·ar• ıp nzetirse , unu e en anunı ... r ca ır. u su- " •v 
(Rena.İC\!l:lnce) devrini l{Ü'Tf'I bir ba- retle durup dinlenmeksizin Sult.anla dır. Vunnnlc:tanın lf) a karşı 11e yaptı

hara te,blh edebiliriz. Her tareha ehe- Imparator mütemadiyen kartılaşa.cak - lı harb bunun a~ık bir tnlc:alldir. 

di çiçekler açılıyor. San'atlara, bllhaua !ardır. [Arluısı .. rı 1 Mümtaz Faik F EN 1 K 
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... Mo,:koda apor!tmoı11m, 
l<a ımdo otomo6ı'/im olt1co /( ... 

... Dosf/1.1ğ1.1m şel'ef verecek.~, 
deru hiç şaşma ın.'. Çvnkt, 

ceb•'> ~ mv " lıa.lr 
,.,.ııt1 Pi'YAN60' Nl/N 

T 9'1-1 'Yll8A~ı J,/eti val'dıl" ! 
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San'atlıar portreleri 

ROBERT TAYLOR 
Onda kemale • bir erkek güzelliği var ermıs 

' 
Sinema san'atki.rlan içinde Ro- ı 

bert Taylor kadar sevi)en, onun 
kadar sür'atle §Öhrete kavu§mU§ 
ola.n san'atki.r yoktur. 

Bir sinema münekkidi bu san'at
kar hakkında §unlan ıôylemi~ti: 

- Amerikan sinema aan' dt.ki.r
ları arasında Robert Taylar aya
J'ında bir san' atki.r bulmak çok 
güçtür.lmki.nsızdır,kelimesini bile 
istimal edebilirim. Rollerini o k.a· 
dar büyük bir canlılık, bir tabii
likle ifa ediyor ki ona hayran ol
mamak kabil değildir. Film çevi· 
l'irken onu iyiden iyiye tetkik et
tim. Arkadaşları ile konu§Ur gibi, 
hareket eder gibi rol yapıyor. Di
ğer san' atkArlar aibi rolleri de· 
fatla tekrarlanmıyor. Her rol ona 
yakıııyor. O da her role yaraıı
yor 

Güzelliğini, müteveffa Rudolf 
Valentinonun güzelliğinden üstün 
buluyorum. Bunda kemale enniş 
bir erkek güzelliği var. Valentino
da ise c;ok ince. fazla nazik bir 
ııüzellik vardı. 

Güzellik bahsini fazla kurcala· 
rnıyorum. Bunu kadınlara bıra
kıyorum. 

Bu mütalealara 
bir sözümüz yok. 

Şimdi bu san' atkarın çok me
raklı olan hayatını gene kendi ağ. 
;ı:ından dinliyelim: 

l Tay lor anlatıyor : 
cScreen test O. K.> 
Stüdyo müdürü fioim üzerine 

bu kelimeleri yazdı. Bu üç kelime 
istikbalimi çizecek idi. Provamın 
muvaffakıyet ile neticelendiğini 
müjdeliyordu. 

Bu vak'a 4 Şubat 19 34 tarihin
Öe cereyan etti. 

İki gün sonra, yani 6 Şubat 
1934 tarihinde M. G. M. film 
kumpanyası ile ilk mukavelemi 
mizalıyordum. 
Arkadaşım Clark Gable'in bir 

ıözü aklıma gelir bazı kere. Bir 
gün bana demişti ki: 

- Bir sinema ıan'atk8.rı için a· 
sıl prova, asıl imtihan. işe alındığı 
vakit değil. cbüyük san'atk8r> 
lığa terfi eylediği vakit yapılır. 
Bu imtihan halk huzurunda ve 
habersizce cereyan eder. Mümcy· 
yizler chalk> tır. 

Doğru bir söz. 
Janet Caynor, Jcan Harlow, 

Joan Crawford, Greta Garbo ile 
film çevirdim. Bu san' atkiirlar ile 
her rol yapışımda müthi, sinir 
buhranına tutuldum. Onlar kar· 
tısında iyi bir rol yapamamaktan 
ürktüm. Nasıl ürkmiyeyim ki ben 
henüz bu san' atki.rlar ayarında 
değildim; bununla beraber mu
vaffak oldum. 

San'atkar muvaffa
kiytelerini neye 

borçludur? 
Muvaffakıyetimi 

medyunum: 
üç unsura 

1 - Bende biraz san'at kabi· 
)iyeti bulunması. 

2 - Y aradılııtan ırururlu ol
ınam. 

3 - Şansımın hep açık olması. 
Şansıma o kadar çok borçlu

yum ki.. Şanaım bu kadar açık 
olmasa idi ben hiç muvaffak ola· 
bilir miydim~ 

Ben, Robert Taylor, saadet i
çinde dünyaya geldim. Annem ile 
babam çok mes'ut bir çift teşkil 
ediyorlardı. Küçük yaıımda onla
rın saadetleri beni teshir eyledi. 
Bu mes'ut çift bana çok kıymetli 
hayat kaideleri aııladılar. Öyle 
hayat kaideleri ki hala bunlara 
ittiba eylemekten büyük faydalar 
temin eyliyorum. Çok kere bana 
izdivaç hakkında, ideal çift hak· 
kında fikirlerimi sordular.Bu ıu· 
a11ere babam ile annemi göstere· 
rek cevab verirdim. 

Aile hayab 
Yirmi iki ya,ına vardığında ba· 

bam Ruth Stanhope adında on 
sekiz yaşında bir kız ile evlendi. 
Esasen ikisi de çocukluklanndan
beri birbirleri ile tanışırlarmış. Ba
bamın adı Spangler Brugh idi. A
merikada Pensylvania mıntakası
na muhaceret etmiş olan Holanw 
dalılar sülalesinden idi. 

Babacığım bana sebat ve fazi· 
leti ••ıladı. Ne yazık ki o güzel 
Spangler Brugh i•imlerini bıraka
rak bu Robert Taylar ismini al· 
dım . 

nnnemin babası zengin bir za· 
hireci idi. Babamı maiyetine aldı. 
Babamın fevkalade çalışması sa· 
yesinde işler çok genişledi. 

Aile saadetimiz tamamdı. 
Fakat bir kederimiz vardı. O da 
annemin, kRlb illetinden muztarib 
bulunması idi. 

ten çıkınca kapının 
nem onu beklerdi, 
dönerlerdi. 

önünde an· 
Birlikte eve 

Bir sene müddetle tahıiline pek 
büyük bir gayret ile deYam ey
ledi. Bu müddetten az sonra bü
yük babamdan bir mektub aldı. 
Yaşının ilerlemiş olduğunu ıöyli· 
yersk i,leri liyikı veçhile takib e
demediğini ve acele avdet eyle
mesini bildiriyordu. Gitti ve ba· 
bamın avdetinden aı:: sonra büyük 
babam öldü. Bundan sonra ba
bam kendisini tamamılc bu işe 
hasretti. Bu arada annemin sıhhi 
durumu iyileşmişti. 

Ben- işte bu aıralarda dünyaya 
gelmişim 

Beni doğurduktan sonra an· 
nem tekrar zafiyete uğradı. Ay· 
larca ve aylarca hayat ile memat 
araoında kaldı. Güç hal ile iyileşti. 
Hemen Kirschville' e döndük. Bir 
sene sonra, bu §ehir civarında 
küçük bir çiftlik satın aldık. Bu
rası cidden çok hoş bir yerdi. 
Annem yava§ yava, iyile~ti. 

Babam bu sıralarda iki sene 
doktorluk tahsil eylemişti. An
nemi tedavi eylemeğe başladı ve 
tedavi usulünden fayda görüldü. 

Ar .. dan çok geçmeden babam, 
doktorluk diplomasını aldı ve 
Nebraska'da Fremont şehrinde 
bir muayenehane açtı. Annem de 
tamamile iyileşti. Hi.18. ıağ ve 
sıhhattedir. 

Tasasız genelik 
F remont ıehri halkı babama 

hüsnü kabul ve itimat göstermiş 
iseler de babam Beatrice §ehrini 
intihab eyledi. Orada doktor 
Gass ile birlikte çalışmağa başla
dı. O vakit altı ya§tnda idim. 
Mektebe devama başladım. Ba
bamın müoterileri her gün fazla· 
laşıyordu. Annem sıhhate kavuı· 
muştu. Ben mcs'uddum. 

Mektebi bitirdikten sonra bir 
sene müddetle bir bankada me· 
murluk yaptım. Sonra Doan Col
lege' e yazıldım. Bu kollejde vi· 
yolonsel öğrendim ve mektebin 
genelik teıkiliitı reiai intihab edil
dim. 

Sonradan Pomona College'e 
girdim. Orada talebelerin kurduk
ları amatörler tiyatrosunda rol 
aldım. ilk rolümü 19 3 1 senesinde 
yaptım. Oynadığım piyesler için· 
de cLıidam O Kamelya> da var 
idi. Fakat partönerim henüz 
cGreta Garbo> değildi! Bir pazar 
günü J ourney" s End adında bir 
piyes oynuyordum. Stanhope a· 
dında bir yüzbaşı rolünü yapıyor
dum. Meşhur M. G. M. film kum
panyasının idarecilerinden Beu 
Piazza seyirciler meyanında imiş. 
Oyunumu çok beyenmiş. Ertesi 
günü bana telefon etti ve bir tec
rübe filmi çevirmemi taleb etli. 
Cevab vermeden hemen anneme 
müracaat eyledim. Bana şu cevabı 
verdi: 

cSevgili oğlum r 
Bu hu"usta kat'i karar verme· 

den tahsilini ikmal eyle'·· O va· 
kit istediğin tarzda hareket eyle
mekte serbestsin. Baban ile bu hu 
susta mutabıkız. Bu İş için y"alnız 
kendine danış! Yavrum! Dikkat 
eti İyi düşün. 

Annen.> 
Annem .- İyi düşün> diyordu. 

Büyük bir film kumpanya!I bana 
umulmadan bir saadet, bir şans 
teklif eyliyordu. 

lanmış olduğunu bildiren bir tel
graf aldım. Otomobile atladım ve 
Pamona'ya gittim. Orada bulu
nan ihtiyar dostum Dr. Ro&s'u 
buldum. Beraberce tayyareye bi
nerek Beatrice' e vardık. Bu ara
da bab;m iyile~mİ§ti. 

Holivuda dönmemi istedi ve 
bana muvaffakiyetler diledi. 

Fakat bir ay sonra babamı kay 
bettim. 

Tasasız gencliğim burada bit
mişti!. 

Kat'i vak'alar 
Babamın vefatı annemi sarstı. 

Fakat tahammül eyledi. Onu yal 
nız bırakmadım ve Holivuda gö
türdüm. 

Dram mektebinde tah•ilimi ik
mal etmiştim. Tanınmış bir aktris 
olan Evelyne Knapp ile rol ya
pacaktım. Bu bir provadan iba
retti. Müthiş heyecan içindey
dim. Rolüm şayanı dikkat idi. 
Tam benim gibi atetin bir gene 
içindi. Bakınız size anlatayım: 

Sahne bir yatak odasında cere
yan ediyordu. Ben suvare elbise
si giyinmiş vaziyette idim. Parto· 
nerim adeta çıplaktı. Ona cAşk 
san' ati> hakkında ders verecek
tim. Fakat bu dersi verirken ona 
i.~ık olacaktım. 

Sahneye: cHe1lol> diye bağı
rarak girecektim. Ateli.de zaman
larda: 

cHellol .. > demek işten bile de
ğildir. Fakat ıahneye ciddi bir 
rol için ilk defa çıkan benim gibi 
bir adam için: cHello f> kelimesi 
boğazımda bir düğüm teşkil etti 1 
Becerip bu cHello I> yu söyleyin
ceye kadar terden sırsıklam ol
dum. 

Ertesi gün prova filmi gösteri
liyordu. Orada bulunan M. G. M. 
müessislerinden Louİs Mayer. be
ni bir kenara çekti ve omuzumu 
okşayarak şunlan söyledi: 

- Çok muvaffak oldunuz oğ
hıml Fakat aize iyi elbiseler la
zım. Hemen terzi Watsous'a git 
ve ne lazımsa ısmarla 1 

Ben kekeleyerek cevab ver
dim: 

- Fakat ... Mister ... Watson"s 
şehrin en büyük terzisidir ... Ben 
oraya nasıl giderim). 

O omuzumu tekrar ok,ayarak: 
- Sen git .. benden selim söy

le 1 O icabına bakar ... 

İlk rollerim 
Aradan çok geçmemişti ... lrne 

Durne ile büyük bir film çevirdim 
Bu film herkes tarafından çok be
ğenildi. Rolüm babamın hayat
taki vak' alarına çok benziyordu. 
Adeta babamın romanı idi. 

O filmden sonra Holivudun he 
men bütün yıldızlarile, san'atktır
larile film çevirdim. 

Hayatımdan çok memnunum .•• 
Sinema ve film aleminde hu· 

gün göklere çıkarılanların, yann 
tamemile unutulmaları mukadder 
dir. Fakat ben bunu bir an için 
bilt- aklımdan çıkarmam ... 

Annem ve babamın emsalsiz 
aşk ve samimiyet dolu mü~terek 
hayatları, hayatta benim en par
lak kılavuzum olmuştur. 

Film hayatı.. sinema hayatı ... 
Herkes. her muharrir, her arka· 
da~ım bana sorar: 

- Ne dü.,,ünüyorıun). 
Ben kendilerine şu cevabı ve

ririm: 
- Ben kendimi henüz kemale 

ermiş bir san' atki.r saymıyorum 
ki ba<kaları hakkında alenen be
yanı fikir edebilt-vim t 

Ben ancak kendi rollerimle meş 
gıılüm ... 

Annemin rahatsızlığı artmağa 
yüz tutmuştu. Babam bu hale 
çok üzülüyordu. Annemi kurtar· 
mak ümidi ile doktorluk tahsiline 
kalktı. O vakit otuz yaşında idi. 
Hemen Kirschville • e gitti ve ora· 
daki tıb fakült.-ine yazıldı. An
nem pe~i •ıra gitti 

Gene tal~beler içinde babam 
ne yapacaktı? Akşamları ders· 

Dü.,ünüyordum. Annem, ba
bam mes"ud insanlardı. Onlar, bu 
saadetlerini ne paralanna, ne de 
içtimai vat· etlerine borclu idiler. 
Holivudda kavu,acak olduğum 
saadeti bil ezlerdi. Annemi din 
!edim. Kollada kaldım. İmlihan
larımı verdim. İmtihanlardan son 
ra M. C. M. kumpanya"ına dram 
mt-ktehine girdim. 

Aradan bir nıijddet geçtikten 
ıonra babamın ağır surette hasta-

Bos vakitlerimde cHayatımın 
sahifelerini') hazırlıvorum. Bir 
S?Ün onları ne,redeceğim ... O va
kit heTkes fikirlerimi, düşüncele
rimi öğrenecektir. 

t T 11 Blrincikinun t 940 
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MlLLl PlY ANGO 

UCUZ İLANLAR Bahçekapıda Dördüncü 1.--------------- altındaki Milli Piyango İdaresi İstan" 

lDARESlNDEN ı 

Vakıf hanı 

. I 1 ev lelerini idare edecek le;ten anlar bir d k h } ( kİ 
T. R. rumuzuna mektubla müracaat. 

ı, Arayan ar 1 bayan aranıyor. Hakikat aazeleslnde bul Bürosunun isticann a i ma a s 
* tt any•111'!' - 0rıa dereced• tah- < s ı Vakıf Paralar Müdürlügw ü) kısmen slllm vardır, Idnre işlerinden anlarım. 

Bonserv1sı.r1m vardır. <Hnklkao ga- Satılık • Kiralık kır· alıktı-r. zetesinde O. T. rumuzuna mektubla 

müracaat. <
3

> * Pansiyon anmıyor - Aile nezdin- Talihlerin ayni malialdeki Milli Piyan• 
* B. muhas becl ı, anyor Usulü de mobilyalı bir pansı'yon aranıyor. İs-
muh:sebe ve :ıuhabcreye aşi;;:, fran- tanbul ciheti terclhdir. Hakikat gaze- go İıtanbul Büroıunamüracaatleri. 
sn:ca bilir, tecrübeli bir muhasebeci 1' tesinde E. S. rumuzuna mektubla mü
arıyor. İdnrf işlerde de ~alışabilir, refe- racaat. (30) 
raM verir. Arzu edenlerin Hakikat T. K KİRALIK APAKTlllfAN DAiRESİ 
rumuzuna mcktubla müracaatlerl. (13) Maçkada Maçka Palas apartımanın-* İs an;ror: Türkçe, fransızca. irııtiliz- da 2 odalı, elektrik, su ve havagaı.tru 
ce li~anlanna vakıfım. Bu lisanlar üze- havi bir daire devren kiralıkbr. Ki
rine muhaberat ve tercümeye muktedi- rası avda 15 liradır. İsteklilet·in, Maç
rim, daktiloıo-afi bilirim, askerlikle ali- ka Palas birinci kapının kapıcısına 
kam yoktur. Her türlü referans vere- müracaatleri (15) 
bi1irim. Şirketlerde ve büro işlerinde 
ı::111ışacak iş arıyorum. Galata Kefeli 
Hü,.y1n han No. 1 de (C. H.) adr•sine 

(10) 

Arayanlar 
* Bayan aranı.vur - Bekir bir bayın 

fı1üteferrik 
* Ll.5an dersleri - Çok ehven fiatla 
İnJitillzce, fransızca dersleri veririm, 
her yere giderim. Hakikat gazetesinde 
(Lisan) rumuzuna mektubla müracaat. 

(14) 

YENİ PUDRA 
, RENKLERİ 

("ı ,en son moda 
(~ TUVALtTLERLI. 

~ f~Ji§ı J Ilı -'AHENKTARDIR 

Büyük bir Paris terzihanesinin 
mÜ$terek mesaisile bir Fransız «ü .. 
zellik mütehassısının vücude ıetir
diği yenl pudra halitası: 

·Rachet.: Gayet beyaz bir cild için 
eeffaf ve ıaf bir Ji(Üzellik temin 
eder. •Pache• : Açık tenli esmer ve 
sarı~ınların ekseri~ine uyl{Un olarak 
l>eJ1"1be bir n~rlakhk verir. 

·Brun Solcil•: Esmerlere cazib 
bir se\'imlilik temin eden ve yalnız 
Tokalon pudrası serisinde bula
bileceğiniz di~er bir çok yeni ve 
cazib renkler ... 

TokaJon pudrası .. havaJandırıl • 
mış. tır. Bu sayede cildde hemen 
jl"ayri mer'idir v-e i.deta tabii jtibi «ö
rülür. Bu pud~nın istimalile artık 

•makyailanmış. manzaralara niha
yet verilmiştir. Fazla olarak terki
binde ·Krema köpüğü. bulunduğun .. 
dan bütün gün sabit kalmasına me
dar olunur. Hemen buıriinden Pa ... 
riste en fazla rağbet bulan renk
lerdeld Tokalon pudrasını tecrübe 
ediniz. Temin edeceğin.iz şık ve ca .. 
zib tesirinden cidden hayrette ka
lacaksınız. 

FQSFARSOL 
En birinci 

Kan, kuvvet ve iştiha şurubudur. 
Her eczanede bulunur. 

TOPTAN srns ısı ANBUL SUl ı AN HAUAM HAMDI BEi GECIOI No 18 i& TEL 

PERAl<ENDE SATIŞ; ODEON MAGAZASl,ISTANBUl BEYOGLU ISTIKLAl CAO fto 

~lef Damiryolları İ. U. Müdürlüğünden: 

2121i 

18" 

Muhammen bedellerile miktar ve vası.Iları aşağıda yazılı iki ıtrup malzeme 
her grup ayrı ayrı ve hizalarında Yatılı gün ve saatlerde ihale edilmek üzere 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından pazarlık. usulilc 
1atın alınacaktır. 

Aded Uralılı Llnt 

ı 2000 -ıooo.-

3 1000 -3000.-

2 150 - 1500.-

' 500 -ıooo.-

8 ZllO -zooo,... 
85 100 - asoe,... 
80 50 -4090,... 

300 ıt -6000,-

Türkiye İŞ Bankasına para yalırmakla 
yalnız para biriklirmi' olmaz, ayni zamanda 

talihinizi da denemiş olursunuz. 
Kesldeler: C Şubal Z Ma:rıs. 

l Alusf05, 3 ikinriteşrtn 
tarihlerinde yapılır. 11 

Kumbnrab ve kumban.m besab• 
lanndı en u: 50 lirası bulo • 
nanlu kur'ava dahil edilirler. 

:İsi. Kom~nlıi:ı Satınalma Kom~onu ilanları~ 
Askeri lhtiyac için 11/12194.0 ııünil .,..ı 11 de pazarlıkla 150 ton Y"zıl' 

sabn alınacakbr. Muhammen bedeli on beı:ı btn liradır. Kat'i teminatı ., 
liradır. Şarbıamesi hergün Komisyonda ~rülebilir. İsteklilerin belli ~ ~~ 
saatte kat'i teminaUarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma J{o~) 
yorıuna gelmeleri. (11 

- ı.ı Askeri ihtiyac için 12/ 12/94.0 günü saat 11 de pazarlıkla 150 ton ~ 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli on beş bin lir~dır. Kat'i teminat·ı· ,,. 
liradır. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. lsteklilerin belli gu~ ·(I' 

saatte kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Koıtı155~9) nuna gelmeleri. (11 

Askeri ihtiyac için lüzumu olan a=a cins ve miktarlan yazılı üç ka~~ 
ia~ maddeleri hizalarında gösterilen Jrijn ve saatlerde satın alınacaktır. S rcJt' 
rıa:meleri hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve sa.atle

9 
.. 

teklif edecekleri fiat üzerinden kat'i teminatlarile Fındıklıda Komutanlık ~z2) 
tınalma Komisyonuna gelmeleri. (1 ~-

Cinsi Miktan Muhammen B. Pazarlık Saıı\1 
Ton Lira K. günü S. D· 

Arpa ıehrlye 30 9000 12 12 ·940 11 30 
Pirine 50 22500 13 112 940 10 30 
Sadeyağı 20 33000 13 /12/940 11 

........ .~ 
Askeri ihliyac için 14/12/94.0 günü saat 11 de pazarlıkla 150 ton yul•f 'dl'' 

alınacaktır. Muhammen bedeli 14250 lira olup kat'i: teminatı 2137 ıırıı ttf 
Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve -;z) 
~'ındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (ll 

- il'~ Aşağıda gösterilen üç askeri inşaat 23/12/940 ı;cünü hizalarında 1töstet d# 
saatJcı:sJe açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartnameleri her~n Konıi~~~:Jl.f" 
görülebilir. İsteklilerin belli a;ün ve saatlerde muvakkat teminatlarile bır ~) 
Fındıklıda Komutanlık Satmalma Komisyonuna ge.lmeleri. . (11

5
• 

Yapılacak iş Keşli B. ilk T. Ek,.lt!T'• 

Maltepe Lisesi jimnastik ve 
sinema binası tamiri 
Bahriye kı.şlası iskele inşası 
As. Konak etüv binası 

Lira K. Lira K. S. p. 
4109,44 30s,21 l0.30 

2315,11 
1843,68 

173.63 
138,28 

11 
11,30 

Bu işe girmek istiyenlerin her ı;ı,rup hizasında vazıh kat'i teminat ve ka
nunun tayin ettiği vesaik.le birlikte pazarlık &ünü saatine kadar Komisyona 

Ceb. Kol saatleri olbn 
, ...... ,1 Metal 15 ~ne rarantili 

Kömür ve Odun 
Sobalan 

müracaatlcri Jazımdır. 
Bu işe aid ş.nrtnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 1 aded alternatör takriben 65 KVA ikaz dinamosi1e beraber. Muhammen 
bM•ll (2550) lira kaı'i teminatı (382) lira (50) kuruş olup pazarlığ 
(14/ 12/1940) cumartesi günü saat (11) on birde yapılacaktır. 

1 

2 - 1 aded alternatör takriben 50 KVA jkaz dinamosile beraber. Muhammen 
bedeli (2400) lira, kat'i teminatı (360) Jira olup pazarlı2ı (14/ 12/1940) 
cumartesi gÜnÜ saat (11,30) on bir buçukta yapılacaktır. (11576) ........ 

Muhammen bedeli 9500 (dokuz bin beş yüz) lira olan 23 kalem eğe 22/ 
1/ 1941 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf u.sulile Ankarada idare biM 
nasında satın alınacakbr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 712,50 (yedi yüz on iki lira elli kuruş) liralık 
muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri ıazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpasa-
da ~sellüm ve sevk ,.fliğlnden dağıtılacaktır. (ll499) -

6 TAKSİTTE ' TAKSİTTE __., 
llavarazi ve Eleklrİkl 1 AEG elektrik süpürıe Avizeler ve 

OcakJan ve fennlan hedtvelikl~ 
C TAKSİTTE 6 TAKSİTTE 4 • 6 TAKS :;.-

LUXOK Kadyolan ve otomatik GKAlllOFONLAIU (Taksitle) 

Osman Sakar ve Ski. 
Galata, Bankalar caddesi 59 - 47. Tel: 41378. Bevazıd, 'üniversite 

caddesi, No. 28, Kadıköy, İskele caddesi No. 33/2. ...... 

yllıı 

h 
dev 

~irç0 
~ikıa 

~l'e 
ta 

~~l~a 
~•tir 

o 


