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Hafta tatilleri 
bir güne inecek 

Ankara 19 (Hususi) - MilU Korun • 
ma kanununda yapüan tadll.i.ta töre hafta 
tatillerinin kısalttlması mevnıubaluıtir. Buna 
«Öre bir buçuk ııünlük taül müddetinin bir 
~ne indirilmesi muhtemeldir. 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/ 

YIL : 1 SAYI · 150 PERŞEMBE 19 BİRINCIKANUN 1940 Fiab 3 kuruş 

İtalya ile 
Münferid 
Sulh olur mu 1 
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M. Mu•ollini, kendi tap
tığı putu, kendi ellerile 
kıramaz.. 
tııııı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

JN,.. mavudlukta ve Mmr 
~ çöllerinde lıalyan ordu-

lannın duçar olduklan 
lr\üselael mağlubiyetler kartısın• 
do ııazeteler böyle bir ihtimalden 
babsetmeje baılamıılardır. Halli. 
bir mütarekenin akdedilmek Üze
'• olduğunu da ıöyleyenler var
dır. 

Acaba lıalya, lngiltere ve müt
lefilderile bir sulh akdine teıeb
biis edecek midir? 
Dimağlan it1al eden bu sualin 

•ldukça zor cevabını verebilmek 
İçin meseleyi iki zaviyeden tel• 
~ik etmek li.zıır 1 ır. Evveli., lınl
h hunu yapab ,,. mi? Sonra ln
tiltere böyle bir ıulha yanaıır 
lr\ı?. 

Yakıi. lıalya muharebe bati•
~ 'ç.. ·ı·· :~ret el· ... ,azdan evvel orçı ın ....- • 
ligi gibi, hatır ve hayale ııelmı
hn mağlubiyetiere duçar olmuf• 
lur, Her ne kadar daha anava-
1-nda milyonlarca terü taze kuv
~•tler emre amade bulunmakta 
ise de seri ve muttarid darbele. 
'İıı les~ile sersemleyen lıa?an 
llıilli bünyesinin çok ıaraıldıgını, 
lttııiirün demirkapılarından ıızan 
haıı bab~rlerden anlıy~r~~', G~· 
ç•nlerde Mösyö Muıaolını nın ı
'-d etıiii'i nutuk bile elem ve f&f• 
~lıfhn bariz bir ifllrl4!ıinden bat
~. bir ıev değildi. ftal~an. ~t: 
~••tı mağlubiyetin meı uhyetmı 
llıııa buna atfeımeğe batladı. 

8 'ınhilalin ve yıkılı-u manzara 
ltrı al" ti 'dir. Arlık bundan ame erı •• 
'<>nra ftalyanlann kendilerın• ·~~
'-~•rak aon bir enerji ile lnıılız 
~. Y 1 1 yalnız baılanna unan ı an 
lııe.ğlub etmeleri zamaru çoktan 
ltçırıiıtir. Akdeniz rüyası d~ bu 
q~nizin dalgalan içinde bogulup 
lıı.,,;,tir. 

1 • · b"t" bu fena tte vazıyetin u un 
kttlarını aözönünde tutarak, za· 
~~t'ttı neresinden dönülürıe kir~ır 
:'~• ltalyanlann, bir ıulb ak~~ne 
0iru gitmeleri mümkün müdur? 
~•noatimizce hayır. Çünkü, tobt~
ıt~ .. 1 b" 1 ıa· stiki ka ılt,."T reJtm er oy e e 

"

•iten maatteessüf mahrumdur-
• • 1 • 

t. Çünkü, yirmi ıenedır mıL~tı· 
~ her türlü hayat ve aaa~et. ım
oİ"'l~rının ancak faşiz~. re!~ın~~ 
duıtıınu söyleyen Mosyo M 

lo\ini, kendi laptıjp putu kendi 
tlt.,ile kıramaz. Bunun için Duçe 
~"•na kadar muharebe ed:~e~ 
1 
•
1 
"1emlek~tte beliren her tu~.u 

~ h temayüllerini en insafıız ır 
~~İlde kan ve aletle boğacaktır. 
'-'1•kiın faıist gazeteleri yumruk
l ~nı 11karak ıiındiden havaya 
~hdidlerini ıavurmağa batlamıt· 
•dır. 

~ llundan baıka farzı 'muhal 0 • 

~•k lıalyanlann bir ıulha doğ
' tittiklerini kabul edelim. Buna 
"' ş· d' ~ lbanva ne diyecektir? ım ıve 

der ltalyan facia1ı kartısında 
~'Otlı bir ıurette ıükutunu mu• 
ı.,.1•Z& eden Almanyanın hi.dise
lo • •evirci kalacağını zannetmek 
~ •afdillik olur. 

~ 1'ikriınizce Almanya böyle bir 
,~•ket ka,.ısmda hemen Cerme· 
1ıı':'!';., tarihi yoll•nnı tutacak, Şi· 
,. lı ltalyaVl ittıal ederek Akde-
'>• • I inecektir. 
~ ~ailtereye gelince: lnrilter~ 
lo~b•tistan hareketlerinden berı 
'-d ııınaran ltalyanın bütün mak 
ıı, "• niyetlerini itiraz kabul et
ı~·~ "esikalarla anlamıstır. Şarkta 
~ tıltereye halef olmak için, la
l '>ı ,·ı • • h" • • · ı' ' ta .. ~ ~rnının amııı vazıve ını • 
ı;.,,•~ lıalvayı herhalde 1871 den 
~ •1ki hale ıokmak i•tevecektir. 
tı-ı)t-lıi'l hütün ıebebterini tal'I'•· 
~·' Cildünneie ve gelecek nesil· 
ııı.~ hu belôdan kurtarmaia az• 
'ııı •h f.,~Jiz milletinin kat'! ka
l~ ~il•Fın" hareket edecek ı.:ç. 
11· ı~~Hz hükumet: olamaı. ln
''ıl 

' bır1fllmf'"toıtı'1tltııı Zl!lm•n :ra· 
~\l l'ı j.,.ı,._, t"di''"" ı..;sıİyat da bu· 

••v:..J ıatn,P1c:tec1İr0 
~.~tsele bövle olunca, lnO'İllere 
'~ 111Üzel bir sulha van•ımıya
~~~', 1talra .iae kendi kalemile 

Ş '~"""'"' ımzahıvamaz. 
~İıı; ha~~~ muharebe tabii seyri 
~~) .. • Yuruyecek ve harb, geçen 
lı~ Harbde olduğu gibi, mu· 
l~ıı,. ~öküntülerle bitecektir. Bu 
lqd. t ıse henüz dolıa yakın de
~ııı;· Hayli zaman beklemek li.-

U', Necip Ali KOÇOKA 

YUNANLILAR 1 

EL BASA N'a Doktorlardan 
şikayetler hakim olan 

tepeleri de dün 
zaptettiler vali, tahlıilıat 

Yunanlılar her icPasını eınPetti 
" L A şeye ragmen 

• 
ilerliyorlar 
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Alıibda ha.rb, İnıiJider lehine inkişafta devam ediyor. İtalyanlar Bardia'daki pmizonlanru 
Tobruk'un 100 km. ıarbına nakletmeie başlamışlardır 

İtalvanlar kan ve ate, 
içinde ric'at edivorlar 

Laval mühim 
bir vazifeye 

tayin edilecek 

Alınanlar, Vichy 
hükumetini bu yol
da tazyik ettiler 

Londra 19 (A.A.) -
Mevsuk membalardan bil. 
dirildii!ine göre Alman hü. 
kuınetinin müdahaleıi üze
rine Lava) Vichy hükumeti 
tarafından mühim bir vazi. 
feye tayin edilecektir. 

... ~ arırideld Fransız 
•••• 1111J'.ll dıiifli 

Paris 19 (A.A.) - D. N. B: 
Vichy' de kabinenin aldıi;ı ka· 

rar mucibince, Fransız hükUnıe
tinin rneıgul arazideki mllmeBBİli 
General de la Laurence dün va
zife!!Iİni büyük elçi de Brion'a 
devretmiştir. 

Mareıal Peten bu vazifeye, de 
Brion"u tayin etmi~tir. 

De Yalara ameliyat 
olacak 

Dublin 19 (A.A.) - lrlanda 
Baovekili de Valera ameliyat ol
mak Üzere hastaneye girmiştir. 

Birkaç güne kadar ayağa kal· 
kacağı tahmin edilmektedir. Bu 
müddet eınaıında mümkün oldu
ğn kadar çalıımakta devam ede 
Ct>ktir. 

400 Alm,.n misyoneri 
. Pretoria 19 (AA.) - Dahi
lıye Nezaretinin bildirdiğine gö· 
r~, ce~ubi Afrika yerlilerine tah
·~· edılen mintakaya 19 35 ıene· 
ıı~den ıonra giren 400 Alman 
mııyonerine o mıntakRll!lırdo.n çık 
malc emri Verilrni,tir. Çünkü bun· 
lardan bazıları fcsadcı propagan
dalar yapmışlardır. 

Et 

Amavudluk harbini idarede bü:vük 
bir liyakat l'ÖSteren Yunan Başku

mandanı General Papaıos 

Habeşistanda 

• 
Italyaya karsı 

cıktı • 
ıs yan 

Londra 19 (A.A.) - Avam 
Kamarasında Hariciye müsteşarı 
Buttler demiıtir ki: 

•- Habeşiatandaki şartlar 
hakkında malumat almak tabi
atile güçtür. Fakat lıalyanlara 
karşı isyan hareketinin ilerlediği 
anlaşılıyor. İmparator SelBsıye ve 
1-labeşistanda düşmana karş\ mü
cadele etmek isteyen b ü tün un· 
surlara hüniyet harbinde her 
türlü yardımı yapmak İngiliz hü
kümetinin siyaseti icabıdır. > 

9 1ttil:yon SOO 
bin lira 

İngiltereye kiralanan 
malzeme bu yekuna 

çıkacak 
Nevvork 19 (AA.) - Nev· 

york Po!t gazetesi, ln2iltt'reye 
Amerika tarafından kıralanacak 
tayyare, tank sı:ibi diğer t-sliha
ntn kıymetinin 9 milyon 5 00 bin 
dnlara baliğ olacağını yazmakta· 
dır. 

BARDİA'da 
İngiliz tazyikı 
şiddetleniyor 

İtalyanlar Tobrukun 
100 km. garbına 

çekiliyorlar 
Kahire !9 (A.A.) - Cephe

den gelen ıon haberlere göre, 
Bardiaya karıı olan İngiliz tazyi 
kı artmakta, İngiliz kuvvetleri 
ileri hareketlerine devam etmek· 
tedir. Bardiadaki lıalyan garnizo 
nu Tobruk'un 100 kilometre gar 
hında bir noktaya çekilmeğe baı
lamıştır. 

Atina 19 (AA.) - Reuter 
muhabiri, Yunan kuvvetlerinin 
tiddetli bir topçu ateşinden •on· 
ra Elbaaana giden yola hakim 
olan Jtalyan rnevzilerjne ıüngü ıle 
hücum ettiklerini ve şidedtli bır 
çarpışmadan ıonra bu mevzileri 
zaptettiklerini bildirmektedir. 

Ric'at 
içinde 

kan ve ate, 
devam ediyor 

Atine 19 (A.A.) - lıalyan 
kuvvetleri, yollan üzerindeki ev· 
lcri yıkarak ve köyleri ateşe ve· 
rcrek ric" at etmektedirler. 

Yerıiz yurd.!uz kalan binlerce 
Arnavud, yolları doldurmakta 
ve k10ln şiddetlerine maruz bu
Junmaktadırlar . 

Yugoılavyaya iltica etn1eğe 

muvaffak olan Arnavudlar, lıal· 
yanların rehine olarak birçok Ar
navud eşrafını ltalyaya ıevkettik 
lerini bi1dirmişlerdir. 

Tanklar faallyıllı Resmi tıbriğ 
Kahire 19 (A.A.) - Bardia Atina 19 (A.A.) - Yunan 

ya kartı olan İngiliz hareketle· · yiıksek kumandanlığının 'reımi 
rinde (ngiliz tankları ehemmiyetli tebliği: 
bir rol ifa etmektedirler. Cephenin muhtelif noktaların -

Gan'ımell&r da muvaffakiyetimizle neticele 
nen mevzii çarpışmalar olmuştur. 

Nairobi 19 (A.A.) - lıalyan Aralarında aubaylar da bulunan 
Somalisindeki El-Wah'a karıı birçok esir aldık. Büyük miktar 
n1uvaffakiyetle yapılan harekette da harb malzemesi ele geçirdik. 
lngilizler 1 3 hafif, 2 ağır top, y l'h • I' 
iki mitralyöz, 1 5 o bin fişek iğ· un an ga 1 ,, •• 
ıinam etmiılerdir. Tankların bü devam ediyor 
yük rol oynadığı bu harekette 
düşmana aid birçok binalar tah· Kahire 19 (A.A.) - Salôhi-
rib edilmiştir. yettar bir zat, Arnavudhtk cep 

100 l't,.IV'"ll lawvarıs'ı hesinde vaziyetin Yunanlılar le 
ı:s ~ 1J hine inki:,af etmekte olduğunu 

.1;İ•İ;rp"ldu•• söylemiştir. Bu zat sözüne şöy-
P devam etmiştir~ 

Kahire 19 (A.A.) - Carb <- Yunan tebliiilerinin kısa 
çölünde fnr:l'iliz taarruzunun dt- olrna.!ı, cephedeki vazİvt""tin İııı · 
vam etti~i ilk 7 ,.ün zarfında 100 tihar peyda ettiğine delil adde 
ltalvan tayyaresi işe yaramıvacak dilemez. Arazinin anettiği zor· 
bir hple P't'tirilmis ve düsürülmüş· luklBr, havanın fena olması, cep 
tür. lnı:dlizle:rin hava zayiatı e heye yeni ftalvan takviye kuv 
he:mm.f..veteizdir. vetleri gelmesi Yunan ilerleyİ~İnİ 

durdurmamıştır. Simaranın ıııi
mali şarkisinde ftr,lvR'llar tarafın 
dan yaoılan mukabil taarnızlftr 
tamamile püskiirtülmü•tür. R;C'•at 
h•linde olan lıalyan kıt'alan Yu 
nanlılar tarafından daf;.1tılmıshr. > 

Belçika sahillerinde balık 
avı baslamış 

Brüksel !9 (A.A.) ~ Belçi
h sahillerinde balık avı tekrar 
başlamıştır. Ava çıkacak vapur· 
laT Belçika bayrağile berober bir 
de beyaz bavrak crkeceklrrclir. 

Münakalat 

fiatları 
Vekilimiz 

Bu sabah Dınizyolla

rında meşgul oldu 

Gayritabii yükseliş sebebleri 
bugün tetkik ediliyor 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Münakalat Vekili Cevdet Kerim 
lncedayı bu sabah Devlet Deniz· 
yollan işletme!!li umum müdürlü· 
ğüne giderek öğleye kadar meı 
gul olmuştur. Vekil idarenin To
panedcki merkezine mesai saat
leri başlamadan evvel gelmiş ve 
nıemurların vazife ve meşguliyet 
lcrile yakından alakadar olarak 
bütün ıervisleri dolaş.mıştır. Dev· 
let Denizyolla;ı umum müdürü 
lbTahim Kemal Baybora Vekile 
teşkil8.tın umumi faa1iveti. Ha
licdeki havuzlarla lsıinyedeki 
dokların tev.!İ ve ı.!lah işleri hak. 
kında izahat vermiştir. Vekil öğ
leye kadar Denizyollarında kal 
mış ve havuz1ann tevsi pl8nları 
üzerinde de tetkiklerde bulun· 
mu~tur. 

Şehrimizdeki perakende ve 
toptan et •atışlarının ıon za. 
manlarda tekrar yükıelmeğe baş· 
laması üzerine Belediye lktısad 
müdürlüğü ıehrin muhtelif mın· 
takalarına perakende et satışla· 
rile bunların mezbahadaki lop
tan fiatlannı tetkik etmiştir. Bu 
tetkiklerden alınan neticeye gÖ· 
re et fiatlarında geçen ıenenin bu 
mevaimine nİBpetle yüzde 15 • 
yüzde 20 nispetinde bir tereffü 
olduğu anlaşılmıştır. 

lktısad müdürlüğü bu kadar 
yüksek bir tereffüe kafi •ebcb 
görmediğinden vaziyeti mufassal 
bir raporla birlikte Fiat Murahbc 
komİ!!lyonuna havale etmiştir. Ko 
misyon bu gün yapacağı toplan· 
tıda et işini görütecek ve toplan 
tıda toptan et tacirlerile kasablar 
da hazır bulunacaktır. Tacir ve 
kaaablar et fiatlarında ııörülen 

Muraltabe Komisyonu isterse 
ltanuni talıibat yapacalı 

bu yükBekliğin sebebini izah e~ 
demedikleri takdirde haklarındn 
kanuni takibat yapılacaktır. Ko 
mİ.!yon lüzum görür.!e et için aza 
mi bir sahş fiah koyacaktır. Di
ğ~ı taraftan şehrimizdeki et ta· 
cirleri vaziyeti ou ıurette izah 
etmektedirler: 

Koyun mıntakalarından geli
şat mühim miktarda azalmıştır. 
Bu sene muhtelif sebeblcrle Trok
ya mıntakasındaki yaylalara faz~ 
la miktarda koyun getirilmek im 
kinı bulunamadığından İstanbul 
ihtiyacının mühim bir kı.!mı Bur· 
sa mıntakasından getirilen hay· 
vanlarla kar§ılanmaktadır. ~u 

rııdan gelen hayvanlar da azrıl 
maktadır. Bu itibarla ala.kadarlar 
Karadeniz ve orta Anadolu mın· 
takalarından kasablık hayvan cel· 
bi için faaliyete geçmişlerdir. l)i. 
ğer taraftan orta Anadoludan 
getirilecek hayvanların vagonlar
da fazla yer işgal etmeme! İ için 
baz' vagonlarda hayvan nakline 
mahsu!!l tertibat yapılacaktır. Bu 
vagonlar orta yerinden ikiye bO
!ünecek ve alth üstlü iki kat elde 
•dilerek fazla hayvan nakli kabil 
olacaktır. Bu tertibat vagonlarda 
daimi olarak kalacak ve yalnız 
hayvan nakline tahsis edilecek· 
ıiıı, 

Kanada Mühimmat 
Nazın İngillerede 

Londra 19 (A.A.) - Dü•
man tarafından torpillenen ~/es
tern Prince vapurunda bulunan 
Kanada Mühimmat Nazırı Houve 
lngilterenin garb sahillerinde bir 
!ima~ çıkl'!!ı§tır. 

Sarıyer hükumet tabibi hak
kında tahkikat açddı 

Dün cGünü gününe• ıütunu· 
muzda, Sarıyer hükUmet tabibi
nin, Acil bir vak' a için yapılan da .. 
veti, birçok ricalara rağmen haka· 
ıetle reddettiğini yazmıt ve dok
torların, hastaların ayağına git· 
mek mecburiyetinde oldukları 
hallerin kanuni bir esasa bağlan. 
maıını da hükUrnetten rica ctmio· 
tik. 

Memnuniyetle haber aldığımıza 
göre, kıymetli Valimiz Dr. Lutfi 
Kırdar. bu ıiki.yetle derhal alaka. 
dar olmuş ve hadisenin tahkiki 
için emir vermiştir. Diğer taraf· 
tan Ortaköyde Cavidağa Cudi· 
bey sokak 45 numarada otu· 
ran Hasan Konıokcr de Ortaköy· 
de doktor bulamadığından ıika· 
yet etmektedir. Ortaköylü 3 dok
tor benim otomobilim yok, ben 
kendim de doktora muhtacım, 
ben otomobilsiz sokağa ndım ata .. 
marn, diyerek bir hastayı muaye· 
n~ye gitmemişlerdir. Nihayet, di· 

ğer gene bir doktor, hasta sahi .. 
binin gözyaolarına ve çırpınmala ... 
rına dayanamamış, gidip hastayı 
muayene ve çok basit bir tedavi 
lle ölümden kurtarmııttr. 

Galata Arapcamiinde oturan 
Sıdıka Erııök, evvelki gece bir 
denbire ha!!ltalanmış, kıpırdana• 
cak halde olmadığı için ha.ta nak
lıye otomobilile derhal hastaneye 
kaldırılmaıı İcab etmiştir. Poliı ta. 
rafından Beyoğlu imdadı sıhhi 
merkezine yapılan müracaata bu 
merkezde nöbetçi olan Rü~tü: 

- Bizim otomobillerimiz kaza 
vukuatına mahsuBtur. Ha.!ta nak· 
}edemeyiz. Sabahı beklesinler, sa. 
bahleyin bir otomobil göndeririz .. 
cevabını vermiştir. 

Fakat ha.!la bu tavsiyeye uya• 
mamış, birkaç saat sonra ölmüş .. 
tür. Zabıta ve Müddeiumumi1ik 
de bunun üzerine tahkikat& başla .. 
mıştır. 

Naınılı Kental 
...... .. .. .. Dogumunun 31uzuneu 
J1•1dönümü i~in 

merasim 31apılaealı 
Önümüzdeki cumartesi günü ı yatı ve ıan· ati hakkında birer hi .. 

Vatan ıairi Namık Kemalin tabede bulnacaklardır. Talebeler 
doğumunun yüzüncü yıldönümü tarafından da Namık Kemalden 
münaıebetile Üniver.!İtede ıaat muhtelif parçalar okunacaktır. 
14, 30 da bir ihtifal merasımı ya
pılacaktır. Mera.!İm konferans ıa~ 
lonunda olacaktır. 

Mera.!İm ıu program dahilinde 
yapılacaktır: 

Evvela Ünivenite Rektörü Ce
mil Bilsel. bir açış nutku verecek 
bundan sonra Halide Edib Ad
nan, Ali Nihad Tarlan, Ziyaed
din Fahri Fındıkoğlu , Ahmed 
Hamdi Tanpınar. Namık Kema
lin, vatanperverliği , fikirleri , ha· 

EMiNÖNÜ HALKEVINDE 

Eminönü Halkevinde de bir ih
tifal meraıimi tertib edilmiştir. 
Burada da, Halkevi Reisi Yavuz 
Abadan, açma sözünü söyleye· 
cek, bunu diğer nutuklar takib 
ettikten sonra orkestra ile T emşil 
şubeıi, Namık Kemalin eserlerin· 
den besteler çalacak ve Akif Bey 
piyesinden bir parça temsil ede .. 
ceklerdir. 

Milli Piyango satış 
gişeleri a~ıldı 

Milli Piyango lstanbul şuh••İ 
müdürlüğü şehrimizde ilk olarak 
bilet satış gişeleri açmıştır. ~1.illi 
Piyangonun halen bulunmakta 
olduğu Vakıf han bürolarında 
bu münasebetle: bazı tadil8.t :va· 
pılmış ve iç teşkili.tın daha iyi 
bir şekilde işleme.!İ için lüzumlu 
tertibat alınmıştır. 

Tramvaylardan 
atlıyanlar 

p,.ı~ıth•e bir günde 
M Ura kızandı 

Yeni açılan gi1eler bu sabah
tan itibaren halka bilet satıc;ına 
başlamıştır. Yeni gişelerin Milli 
Piyango müdiriyetine mühim va 
r.idat temin edeceği umulmakta
dır. Çünkü burada yapılmakta 
olan satışlarda bayilere bırakılan 
yüzdelik kar nisbeti doğrudan 
doğruya idareye kalacaktır. 

Refi Bayar 
vefat etti 

Eski Baıvekil lzmir meb'usu 
CPli.I Bayann oğlu, Milli Rea· ü· 

~on 24 saat zarfında muhtelif ranı eski umum müdürü Refi Ba .. 
bt""lediye suçlarından dolayı 8 şo· 
för ve otobü8 biletçisi hakklnda yar, uzun müddettenberi çektiği 
cf"za zaptı tutulmuş, tramvaydan haıtalıkt.an kurtulamıyarak bu aa
atlayan 60 kişiden birn 11ra pa- hah saat 4 le vefat ebniıtir. 

ra cezası alınmışbr. Bu suretle Bayar ailesine derin ta.ıiyet)e• 
Belediye, tramvaydan atlama BU· ırimizi ıunanz. 
çundan bir günde 60 lira kazan- •••••••••••••• 
mıotır. 
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Kırkambar: 

Hem süsler, hem besler! 
Uluıal Arttırma ve Ekonomi kurum.unun, dağıttığı bir ilinda 

fÖyle deniliyor: 
cŞehirlil Bahçene ıebze ve meyva ağacı diki Bunlar, hem 

bahçeni ıüsler, hem seni besler!a •• 
Hakikaten öyle! Mesela ıimllİ benim oturduğum kira evının 

bahçesi haylı küçük ve kı!, yoz pek ııünet görmediği i~i~, buraya 
birıeyler ekip biçemiyoruz. f"akRt, böyle olduğu halde, ıçınde kos
koca bir atı dutu, koskoca bir Sultanıelim inciri ve üç dört de 
muhtelif çqid ayvası olduğ;ı için bu ağaclar, bizim küçük bahçe
nin aerçekten birer süsü oluyor ve bizi duta, incire, ayva:a ·~~a· 
kıllı doyurduktan sonra, konısulann da ağızlarını çeşnılendorıyor. 
Bizim bahçeye biti,ik ve aramızda duvar, tahtaperde, parmaklık 
gibi hiil olmıyan ev sıthibinin geniı bahçesine gelince: Bur~da ne .. 
!er yok, neleri Bahar gelir, b:ıkarsını7, kır çiçekli baklalar, dız boyu 
ve üzerleri bakla ile pıtralı. aihı... sebzelerin, insana en yaray1c1, 
en tifalı ve adeta tereyağı ıo~undan olan enginarlar, güı_n~ah ve 
tirfilli yapraklarının ara.smO:an, başlarını uzatmıılar, tıpkı ırı çapta 
birer davul tokmaiı gibi, selim dur! vuiyetinde •.• Yeşil ve körpe 
ıalatalar, dört köşe, müstatil tarhlarla aynlm1ş küme küme taze 
oovanlann etrafında sanki fifüi ıııklı birer, yer kand:U .. Bir ta
rafta yer ver mayda~ozlar, bir tarafta yer yer tereotlan, bir tarafta 
naneler ~daçavlan ve bunların, belf!' sulandıktan sonra, birbirine 
kantar~, mel~zleıen ve iç açan taptaze kokulan ••• Öt~de, .burun
lanndan ıüt fı.floran yelpaze yapra!:lr, sapsan, boru çıçeklı ıakız 
kabaktan .•• Daha sonralan, ya"': Jrf'lir, bakarsını:r., sapları. göl ve 
dere kenarlanndaki k1tmJ1latı andaan ibrİfİm püsküllü mısırlar ••• 
Y qil biberler, her yemece çeşni verer domatesler, mor kadife donlu 
patlıcanlar •.• Güze doğru, her bir; tertemiz birer hamam bohçasını 
hatırlatan helvacı kebakları ..• Kmn ııül yapraklı ispanoklar, pala
bıyıklı pırasalar, iri ba~lı laharıalar .•• 

Bunlar iıin zerzevat tarafı ••• Onun bir de meyva tarafı ,·ardır 
ki bu, ôyle yazmakla kofay kolay bitmez. Kirazı, Vifneyi, kayısıyı, 
ıeftaliyi, karadutu, nan baharda v,.. yazın dallan üzerinde, yap
raklan arasında ıeyrr.:d;p, sonra onlan insanın kendi elile kop't.np 
tabaklara dizmesi öyle bir zevk111' ki bu zevk, onlan yerken al
dığımız lezzetlen kat kat üstündür. Böyle bir bahçe kartısında, 
bahar ve yaz akıamlan bir yemek yemeyi, bilmem hangi meı
hur lokantada bütün yıl bir yemek yemeye tercih ederim. 

Oıman CEMAL 

-- . -

'Adliye koridorlarında 

" . 9 tabak yemegın hesabı 
120 kiloluk vücudünü kalın 1 ce arsız ar11z gülümsedi ve cbor

bir bastonla desteklemişti. Daha ~um olsun.• di!erek .:ıkıp gitmek 
Adliyenin dış kapısına çıkan mer- ıstemez mı? Bız ta~u par.alan al
divenlcri henüz tırmanmıştı ki dı- madan bırakmak ıstemdık. Gar
ıarıdaki dondurucu soğuğa rağ- ıonlardan birisi başınd~n. şapkası
men sırsıklam, ter içinde kaldı. iç nı kaptı ve parayı gct~rıp alma-

erdivenin sağ tarafındaki ves· ınnı söyledi. Meğer hr:rıf lstanbu-
mt' ordu· lun en maruf sahıkalılarından i-
ıyere a • .... . 

_ Kuzum, ceza mahkemeleri miş, para vermcdıgı yetmı~orm_uş 
k k tt ) p;ibi bu defa masaları devırmege, 
açınc0ı ~ a .. 

1 
tabakları, bardokları kırıp geçir· 

- çuncu • B. 1 k f k 
E h d . k durdu ve dü- meeg basladı. ır ara ı mut a -

c yva • ıyere k b • I .. . . 
·· e"' e başladı. Şimdiden tıkan- taki ekme ıçagını a ıp uzerımı-

tunm g ·· .. ·· d.'kk• d a mıştı. Halbuki bundan sonra da- ze yuruyu~ce . u . an. a ne g r-

h t 'ı• kadar ba!llamak çıkına· son, ne mu~terı, hıç kımse1er kal-
a yem' d B b'I b · .. 

ıı icab ediyordu. Bir aralık, da- ma ıl. en d_t e . u o;~m~n k~u~~-
vasından vazıtec:er~k bırakıp git· düm e ... mer ıvenın. a tın a ı o-

k · ter gibi bir hart"ket yaptı. mür1üge sokulup gızlrnmek mec
M:ra~ edip yanına sokuldum ve: buriyetin~e kaldım. Nihayet P?· 

1 · 'z dedı'm Çok mu mü· li•ler gelıp onu yakalaclılar. Bız 
- 11ın1. · . · 1 h' d'} ilk defa h•rıften tazmınat a ırız. 

'Q 1 
t şkın ve mübal3.ğalı bir ne- diye ümid etmiştik. F alcat sonra-

k 
~l a dan onun on parll!lll bile olmadı~ı .. 

za • e: 1 ··• d.k ~· d. b d d _Hayır beyefendi, dedi. ~iın nı ogrcn 1 • ;:"ltm ı u a amın ~-
çok mühim değildir. Yalnız ada- ruşması yapılncak. Faka! bu ko; 

za görec~R:ini merak et• olaın merdivenler onu kelepçelı 
mm ne c• I k h · h ·d k .. · t' A bo'·yle yetmi• tıf';k• o e.ra apı~ aneye gı er en p;or-
mı' ım. ma 'll'• · ... • 1 R. d · 

k d·v n tırmanacağı· meme manı o du. ıca. e t"Tım, aen aya mer ı e . . . 
b 'l d' h"ıç gelmezdim. O- siz çıkınız da netıceyı gazetenıze 

mı ı sey ım, b d k ... 
nun için geri dönmekten ba~ka yazınız. en e o uyup ogrene-
çare yok. Aksi takdirde ben o· yim. 
nun tevkif edilip hapi"haneye ıtit- Şi<ıman lokRntacının avucuma 
tiğini ıeyretmek j9terken o benim sığ:mıyan iri el1erini sıkar gibi yap
cesedimi görüp sevinecek. Zaten tıktan "onra kendisine t~~~kkür 
kalbim var. ettim ve soluğu ceza mahkeme] .... 

Sordum: rinin önünde aldım. Fakat yazık 
_ Kimdir bu adam? Doğrusu ki geç kalm,.tım. Çünkü müba•ir 

ben de pek merak ettim. Eğer ba onun 5 ay 20 ~n hapi• cezasile 
na bu vak'a hakkında laumgelen aşçıya 1·50 lira tazminat Vf'rm•· 
izahatı verirseniz, ben çıkar mah· ğe mahkUm edit~i;ini vta ttavkif
kemeyi dinlerim ve neticeyi ga- haneye gönderildiY.iroi .. nvlerli. 
:reteye yazarak ıizi haberdar ede· E R M A. N 

r.im. 
O, hu teklifimden çok memnun 

oldu ve anlatmağa bMladı: 
- Ben Beyoğlunda bir lokanta 

işletirim. Şimdi yukarıda duru~· 
maaı yapılacak olan adam bir ak~ 
ıam sarhoş olarak dükkanıma gel 
di.. yemek istedi. Biz ne bilelim, 
istediği kadar yemek verdik, fo. 
icat adam kimbilir kaç günd~nberi 
açtı ki bir türlü doymak bilmiyor. 
tabaklan birbirinin arka!ına silip 
ıüpürüyordu. Nihayet tamam 9 
tabak yemekle 750 gram ekmei(i 
midesine indirdiktf'n sonra masa
dan kalktı ve hes•b istedi. Gar· 
oon 220 kuruş olduğunu sövlevin· 

Silivri felaketzede-

Silivri ff'18.ktt7Pdeleri UIU!iı gazete. i 
"no0ta~ile şu trc;ekkürü ne'!retmi~ler

dir: 
Mann: kAtdıi:,rımı'l feri fetakeot r-.na

!iıUHfa hi1e kanı gii!;teoriltn yüksek in· 
qııni aliika vr yarıhm, tsnihte ınüwl· 
lt>m ol"n Tii~1c:liiiiin Plicenahh~ına 
parl;-k bir ~hife dAha i1!tv" etmi<;Or 
Bu ;.u Vf' kıvmrtJi J,;ma:'t·eflPn dnJa.yJ 
en derin minıı,.tt:lrhlc ve ,ükranlan· 
m171n Br>"''"'a trtlır;ııır ev1eriz. 

Silivri rrt.t•- ... •.,.ttf•l•ri namına 
KANETİ 

Dünkü kısmın hulasası: 
(Bir bankadaki kü(ük nıemuriyetindf'n (tkarıJan bir adam, Ankarada 

oldukça fÜ( yapma sanlan i~eri~inde mü'ıkül (iinler grçimıektedir. 
Bir ıün ak~mü.stü, istasyonla Scr,:le\i arasındaki caddeden yürürken 

ranından ıe('en bir f'tomobilde ~ina bir )·üz giirüyor. Otomobil be, on 
ruetre 'Onra duruyor ,.e ic.inden ınt'kteb arkada';larından flamdi çıkıyor. 
Onu otomobile da\"et edj:yor. l\1Akine koır.isyonnıluğu yapa.o ve lıir J:ercste 
firketJnin müdür muavini olan Uamdi. bir ıçeyahattrn dünmektedir. Arka~ 
daqnı eyine davet ediyor. Vvde, kt'n<1ilrrin1 ka ılayan arkada~ının karısı, 
Hamdl, yıkanmak üıen: dt<>aTı (lkrnca odada yalnll kalıyorlar. Kadın da 
bir se.y ıüylemrdtn dL•Bn (ıkı;·or) 

Her zaman ihmalkar olmıyan, hatti bu gibi kaidelere fazlaca dikkat eden 
ve hayattaki muvaffalciyetinin bir kısmını da bu dikkatine borclu olan Hamdi
run beni böyle ortada bırakıvermesinin sebebini dilşündüm. Mtihimce n1cvki
lere 5(eçen adumların e5ash ôdetlerinden biri de ş:ı:aliba e~ki - ve kenclHf'ri_nden 
aerl kalmış - arkadaşlarına kaqı ~österdikleri bu bu·aı da şuurlu daJ~ınJıktı. 
Sonra. o zamana kAdoı.r •siı• diye hitob etti',ı;leri dostlarına birdenbire Ahp:ıbca 
.-sen• diyecek kad;ır alCJk gönüllü ve bahecan oluvermek, karşısınd;ıki:1in 
aözi.ınü yarıda kesip ıaaıcuavin me.na .. ıı bir şey 11ormok ve bunu RD-vct 1::ı.bii 
olarak. hatta çolı: kere tefkat ve merhamet dolu biı tebessümle birlikte yap
mak ..• Bütün bunlarla aon ııünlerde o kad3r çok kartıfl\ifm11tım ki, Hamrl"'e 
kı:r:mak ve s;?iicenmek.. aklıma bile ıelmcdi Sad~Ct'. kalkıp ki:nseyP. haber ver
meden ~tmE'vi ve bu ,;ıkıntılı v;ızire•ten kurtulm."'lvı dütündüm, F<.ıkal bıJ sı
rada beyaz önlüklü, . bqôrt.Ulü. vaşh bir kövlü kadın, yamalı ııiyah çorablarile, 
hiç 1('9 cıkarmadan kahve ı-etirdi. Üzeri sırma çlı;ekli lclci\'t"rd kollukl.!lrdan 
birine oturdum, etr:ıfım3 baktım. Duvarl:ırdtı aile ve artist foto'Çaflnrı. kcnl'r
d,., h:ınıma aid oldut!u anla,,ı1Rn bir kitah rr. fında , virmi hrs knruc:::luk birl· ac 
romanla moda mecmu1tlın '"ardı. Bir siıı.ra ~ken"'ı lin alhn:ı diz. tlrn11 b1 ılu
n:-tn birkac albüm. misafirler t.tlr<ı.fın·Jan bir hayli rp:-t1anmışa brn7'İ"Or<lu. 
Ne vap:ıca~mı hi!medilim icin onlnrdan birini aldı , d~ha açmadBn H: .,.,t'lj 
kaı:ııda ı-öründU. Bir elile ıslak IA"'annı tarıyor, ötekile açık yakalı bey;:ız frenl· 
gömleıUnin dükmelE"rini ilikliyordu. 

•- F., nasılo:ın h;ıkalım, anlaH. dive !l:nrdn. 
·- Hic' ~ Sövledim va! .• 
Bana ruaeldiğinden memnun görünüyordu. İhtimal eriştiği meı·tcbeleri 
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ŞEHİR ve MEMLEKET 
HABERLE R İ 

Cümleyi saklasın 

Zeytinyağı 

asgari ihrac 
fi atları 

l f """i~~~ ........ ~~~E~L~·~ ........ 11 Tarihi 
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binalar-
cİn!an çok zaman, kendi teı

savvurlarına mecJU.b oluyor> di .. 
yerek gene adam. oturduğu kol
tuğa, kararan gökle renkleri bir· 
!eşen selvi ağaclarına bakıp da· 
ha ziyade yerle~ti. Ağır bir has· 
talıktan kurtulmuşlara h8.s bir ra
hatlık ve haz içindeydi. Bereket 
ki, şu macera pek çabuk bitmişti. 
Bundan, bir hatıraya sebeb teşkil 
edecek bir iz kalmamışh. Ağzın· 
da, yalnız sarhoşluktan sonra du
yulan acımtırak bir kuruluk var ... 
dı. 

Satışlarda tüccarın eline 
kiloda 50 kuru, 

kalacak 

Zeytinyağı ihracat Birliği, ha· 
rice yapılacak zeytinyağı asgari 
ihrac fiatlarını yeniden tespit et· 
mıştır. Yeni fiatlara ~öre va· 
ril. alıcıya aid olmak üı:ere beş 
asidli yağlar 62, Rafin~ yağlar 
70 kuruştur. Gerek serbest döviz
le, gerek takasli ve kliringh satı~ 
larda tüccarın eline 50 kuruş kal· 
ması kabul edilmiştir. Bu fiattan 
elde edilecek fazla fark cloğrudan 
doğruya fon heeabına yatırılacak
tır. Jzmirde bulunan İhracat Bir
liği yeni fiatlan buradaki alaka. 
darlara bildirmiştir. Diğer taraf
tan haber aldığımıza göre şehri
mizdeki alakadarlar, Hindistan pi
yasalarında Türk yağlarına bir 
mevki kazandırmak için faaliyete 
geçmişlerdir. Buraya bir miktar 
yağ gönderilmiştir. Yeniden en iyi 
cins yağlardan nümuneler gönde .. 
rilecektir. Bu mallar Hindistan pi
yasasında tutulduğu takd;rde ge. 
ni~ mikyasta işlerin olabileceği tah 
min edilmektedir. Diğer taraftan 
muvakkat kabul suretile kayınlı 
Amerikadan getirilecek varil ve 
tenekelerle mühim bir parti zey· 
tinyağının ihrac edileceği haber a.
lınmıştır. Bu satışlar sebebile zey
tinyağ fiatlarının tekrar vükselece
ği söylenmektedir. 

Münakalat Vekilinin 
dünkü tetkikleri 

lktııad 

* PORTSAIDDEN ÇUVAL 
GELDi - Porllaidden dün 60 
bin çuval ge1mittir. Mersin tarikile 
gelen bu malların bir kısmı latan· 
bula sevkedilecektir. 

* MURAKABE KOMISYO· 
NU- lstanbul Fiatları Murakabe 
Komisyonunun yeni kadro ve teş
kilatı ikmal olunmaktadır. Büro 
amirliğine tayin olunan Muhsin 
Baç Ankaradan şehrimize gelmiş .. 
tir. 

Müteferrik 
* SiNEMALARIN TEITIŞI · 

Bazı sinemaların Belediye tenbi
hatı aksine olarak lüks yeı-lerin 
sandalyalarını çoğaltıp ucuz yer· 
!erdeki sandalya adedlerini azalı.. 
makta oldukları görülmüt ve u
cuz yerlerin çoğaltılması lüzumu 
alakadarlara bildirilmi~tir. 

*TRAMVAYDAN ATLA
YANLAR - Dün de şehrin muh. 
telif semtlerinde hareket halinde 
bulunan tramvaydan atlayan 5 3 
kişi yakalanarak tecziye edilmiş. 
tir. 

* YILBAŞI TA. TILI - Sene· 
başı dolayısile resmi daireler 31 
kanunuevvel salı günü öğle vak
tinden 1 kanunusani çar!)amba gü 
nü akşamına kadar tatil edilecek
tir. 

* EKMEK ARTMIY A.CAK
Ekmek fiatlarına bir miktar daha 
zam yapılacağı hakkındaki haber. 
lerin doğru olmadığı anlaşılmw 
tır. 

Maaril 
* PORTAKAL GONO - Q. 

niversiteye devam eden Egeli lise 
mezunları c Toroa portakal günü> 
adlı bir eğlence tertib etmi§leTdir. 
Bu toplantı önümüzdeki <\yın dör
dünde Belediye gazinosu salonla.. 
rında yapılacaktır. * ONIV ERSITELILERIN PA
SOLARI - Fakültelerde talebe· 
ye paso tevziatı bitmiştir. Bun· 
dan sonra müracaat edeceklere 
paso verilmiyecektir. 

Münakalat Vekili Cevdet Ke· * ONIVERSITE KOTOBHA.. 
rim lncedayı, dün öğle üzeri bir NESi - Üniversite Hukuk Fakül· 
motörle Haydarpa~aya geçerek lesi talebesinin kütübhaneden a
Devlet Demiryollan müdürlüğün· zami Jurette istifade etmeleri için 
de akıam geç vakte kadar meşgul sabahlan saat 8,30 dan ..,at 18 e 
olmuş ve tetkikler yapm1,tır. ICadar fasılasız açık bulundurul-

Münakalat Vekili bu arada ması kararlaştırılmıştır. 
Haydarpa,adaki bütün tesisatı, * MAA.RIF VEKALETiNiN 
yeni yapılmakta olan köprüyü TEBRiK! - Maarif VekSleti, Is. 
gezmiş ve bütün bürolar1 dola~a- tanbul Vali ve Bt"lrdiye Reisi LU.t· 
rak memurlarla görü~m;i~tür. lı- fi Kırdarla Maarif Müdürü Tevfik 
!etın.e müdürü Vekile ihtiyaclar Kut"a köy mektebleri inşaatında 
ve faaliyet hakkında geniı izahat 1 gösterdikleri faaliyetten dolayı bir 
vermiştir. teıaekkür mektubu göndermiştir. 

da hırs tzlrk 
---··---- --

oluyor 
Bu binaların üzerine hafif 

beton dökülmesi 
kararlaştı rıldı 

Son günlerde lstanbul ve Üs· 
küdar cihetinde bazı tarihi kıy
meti olan medre8e ve camilerin 
kubbelerindeki kurşunların tek
rar çalınmakta olduğu anlaşılmış
tır. İataubul zabıtasının bu husus
ta sarfettiği ~ayretlere rR~men ba 
zı iz'ansız eJler, bu tarihi. binalar· 
daki kurşunlarla çinko ve demir 
parmaklıkları sökmektedir. 1 la· 
her aldıFımıza göre Beledive ve 
Müzeler idaresi bu gibi eski eser. 
lerin üzerinde bulunan kalın kur· 
şunlardan bazılarile taTihi kıyme 
ti olan işlemeli taş, demir par· 
maklık ve bazı kapı bo,lıklarını 
yerlerinden sökerek müz~ye ka\
dırmağa karar vermiştir. Kurşun. 
ları çıkarılan binaların üstüne ha
fif kalınlıkta beton dökülecektir. 
Diğer taraftan Belediyenin müra· 
caati üzerine Mıntaka Ticaret Mü
dürlüğü ıehrimizdeki alakadarlara 
bu gibi malzemenin aatıcılan hak
kında esaslı tahkikat yapmadan 
ellerindeki mallan satın almamap 

arını tekrar tebiğ etmiıştir. Bu mal
zemeleri faturasız olarak alıp ıa· 
tan ikmseler de suç ortağı telikki 
edilecektir. 

Finlandiya ile 
• • • 

tıcaretımız 

Bugün Fin safiri 
tacirlarimizla görü,ecak 

Finlandiyanın Ankara ıefiri, 
Finlandiyaya ihracat yapan tacir
leri, bugün Parkotelde hir top· 
lantıya davet etmi"tir. Bu toplan• 
tıda TüTkiye - Finlandiya arasın· 
daki ticari münasebetlerin inkişa· 
fına aid szörüsmeler yapılacaktır. 

O cumartesi akşamı pasti\neye 
bermutad girdiği zaman farlunda 
olmadan grupun içind~ki kadının 
yanına oturmuştu. Kadının sura
tına bakmamıştı bile. Münfllcnşa
lara ve mükalemelere kulak ka
bartmokla iktifa ediyordu. Esa. 
sen bütün hayatı bir programın 
cemberi içindeydi. Bugün, yarın, 
daha öbür gün, bir sene sonra, 
yRpaca~ı i<ılf"r malOmdu. ~1unta· 
zamdı, evli idi, C'ocu~u vardı. Mu
ayyen bir Relire ve mun.yyen 
do~tlara malikti. GayrimemU1 ve 
fevlcalff.r1e h8.dic-~ler çıkmft'lM bu 
bövle ilanihRve devam edip gide
cf"kti. Mes·ucı muydu, do~nısu ya, 
i~lerinin C'olr1ııP.ıından ve hoııı za
manın1n hulurmamasından bunu 
•ı?tın hovlu t""hlile ne 7Amı\nl mü· 
""'"irldi, ve ne el~ bu tııılılil~t'n ora
tik hir nf"fİ('• C'1k"<'AP.ına kenivdi. 

Rir c••·r~"k v.ecer geırmez. ya· 
.,ındaki k:ıı.rl•"'" ,..;;ili o kendi .. inf' · 

- Siz ne fikirdesiniz efendim} 
dediğini duydu. 

Al sana ahmakça bir sual.. ne 
hakkında fikrini soruvordu? için· 
den fikre bir küfür savurdu 
ve işte yıllardır pazara düemü~ bir 
mataın adı, diye sövlendi. fikir .. 
neyin fikri. sabah ka1kıyorsun, işi~ 
ne gidip akşam dönüyorsun. pa
ran oldukca da kalayı çekip sızı· 
yorsun. Fikir diye bir eev1er ge· 
veleyip cevahir vumurtladı~ına i
nanıyorsun sanki!. Düsünüp ne 
yapıyorsun? Zengin kevfinde, fa
kir derdinde. Kuvvrtli hal\im. za· 
"ıf mahklim. Fikir bir hokkabaz· 
dıf.) 

Bövle diiıııünüyordu amıı Sf""İ· 
1 ni cıkaTmadı ve apt"l aotal ka
.-lının •nTallna. baktı durdu: 

- Bir oey söylemiyor musu-
'1.uz? 

- H;rbir fikrim yok kil 
- N•den? 
«Neden mi?' Elinin körUııd<'O. 

Yok itte 1. Ne haltedeceksin h 
Bu sırada, pek •evdiği bir arka· 
daşı gelmeseydi ağzından pata· 
vatsızca bir lakırdı çıkacaktı. 

Saat tt;ekize gelince gene edl\ın 
davrandı, grupu başile se15.:nla· 
yıp gitmeğe hazırlanmışken ka· 
dın sordu~ 

- lıatikametiniz ne tarafa) 
- Kurtuluşa. 
- Beraber gidelim. Ben de o 

tarafa gidiyorum. 

il HER GÜN BİR M~SELE il cAI bir sunturlu bela!• diye 
homurdandı. Yolda kadın bir sÜ· 
rü mevzuu delip deşiyor ve deli· 
kanlıyı mutlaka konuşturtmak İs· 
tiyordu. O da biraz açılmıştı, kah 
i!Ülerdc. kah ıomurtarak bir şey
ler söylüyordu. Hatta bir aralık 
kadın: cNe kadar güzel konu~u
yorsunuz, hem de ne kadar ca
na yakınsın1zf> diveC'ek kadar ile· 
riye gitti: daha da bir sürii ilti
fatlar savurdu. Bu kadın da tu· 
hefh, bir erke;.in kadına vapi\ca. 
ğı iltifatı, "rkeğe yapıvordu. 

Bobstillerin kışlık kıyafeti, kırmızı kaşkol ve kırmızı yün 
çorab! .. - Mekteb ta!ebesi arasında bu kıyafetle gezen yoktur 

Bobstil de bir mesele oldu. Son 
z&.manlarda Beyoğlunda bazı gene 

lcr, bir sinema artistini daha kötü 
ve mübalağalı bir şekilde taklid 
etmektedirler. Ekseriyetle bu kıya 
fetle gezenler kısa pantalon, uzun 
ceket giymektedirler. Başlarındaki 
şapkanın arka tarafı garib bir ıe· 
kilde içeriye doğru basılmıştır. 
Kışın bobstil kıyafetine ilave edi
len bir şey daha vardıı. O da açık 
kırmızı renkte kaşkol... Bundan 
ba•ka bozı Bobstiller de kırmızı 
renkte çorab giymektedirler. Bunw 

!arın en büyük hususiyeti de tıp· 
kı bir kambur gibi yürümeleridir. 
Son günlerde Beyoğlunun züppe 
tabakası arasında Bobstil kıyafeti, 
kırmızı kaşkol, kırmızı çorab, kı-

sa pantalon, uzun ceketle at cam
bazhanesi artistlerine benzemek
tedir. Bobstiller kimlerdir? Bu kr 
yafetle gezenleri görmiyenler çok

tur. Bizim Osman Cemal bile, şe· 
birde henüz bu kıyafetle bir Adam 
görmediğinden bahsetmektedir. 
Bu kıyafeti günden güne daha kö. 
tü bir hale getiren kimaeler, ekse· 
riyetle işsiz, güçsüz bir taknn züp
pe genclerdir. Bunlara da ekseri
yet itibarile geceleri Beyoğlu so
kaklarında, sinemalarda tesadüf e.. 

dilmektedir. 
Mekteb talebe•İ arasında bob· 

'itil kıyafet henüz taammüm etmi~ 
değildir. Geçenlerde gazeteler, 

Maarif Vekilletinin bu kıyafeti 
rnenettiğinden, mekteb müdürle· 

rinin talebenin kıyafeti ile meıııul 
olduğundan bahsetmitti. Bu me· 
s•le hakkında alakadar Maarif 
clairelerinden tahkikat yaptık. Ma 
arif Vekaletinin bu yolda mek· 

teblere bir tamim göndermediğini 
öğrendik. Esasen böyle bir tami· 
me de lüzum yoktu. Çünkü lise 

ve diğer okul müdürleri, her Zft

man talebenin kıyafetile alakadar· 
dır. Pek tabii olarak, başında aca· 
yib bir fapka, boynunda kırmızı 
lc.aşkol, ayağında kırmızı çorab bu 
lunan bir talebenin, mekteb dahi· 
!inde bulunmasına imkin yoktur. 
Çünkü, böyle garib kıyafetli bir 
talebe, arkadaşlarına en insafsızca 

bir tekilde alay mevzuu teşkil 
~der. 

Evine girince mutad üzere ka
pıda kanAını öptü, cocu~nu ku
cftkladı. Sovunup ~örürıiir yerle
rini y1kadılctan sonra radvoyu ac-
h, ıonra karısının s .. •ine cevab 
verin sofraya Otu"du. R111hattı. ka
nPııAtkB.rdı. vemeö-i hitirio tekrar 
odıııııııına 17eldi, yf"nİ aldığı lcitabla· 
n dikhtle açtı. Şu hayat seviye
sine gelmek için ne müradeleler 
etmişti! Meı:buttu, Vf' .. vle İş ara
sinda m'°k;l,c: d,..,t...,r. hayAlT>e-re~t 

olm,."ktAn kıııır1n1rdı. 

BUyUk hikaye T efrlka No. 2 1 mıyacaitımdan emin oldu~u ıcın penası••• konuşuyordu. 
=============================~= Yerinden kalkar gibi bir hareket yaptı, hemen doğruldum ve elimi uza ... 

Ku··,.1z Mantolu tarak: •- Bana mü~aadc!• dedim. 
.,_ Neden canım, daha erken ... Ama !en bilirsin!. 
Beni yeme~e c;ağtrdıjcını unutmu~t'11m. Bu anda habrlad.ım. Fakat o tama-,,, A D O N N A men unutmu' görünüyordu. Kapıya kadar geldim. Şapkamı alırken: 
·- Hanımefendive hürmetler!. dedim. 
•- Olur, olur, sen y&rın bana uitra! Üzülme canım! • diyerek sırhmı ok

Sabahaddin Ali 
bana aösterebilcliğine. yahud da, benim halimi düşünerek, benim ,Pbi olmadı
ğ:.ıne sevinıvordu. Nedens-e, hayatta bir müddet beraber yürüdüği.imüz insanla
rın bAşına bir felaket geldiğini, herh:1n~i bir sıkıntıya düştüklerini görünce bu 
belB:Jarı keneli başımızdıın savmış gibi ferahlık duyar ve o :r:avallılnra, sanki 
bize de Relebllecek belaları kendi üstlerine çektikleri için. alaka 11e mcrhR
met göstermek isteriz. Hemdi de bana ayni hislerle hltab eder gibiydi; 

•- Yazı fil8n vazıvnr mu!iıun?• dedi. 
•- Ara ııra ... Şiir, hik3.ve!• 
c- Bir favda!l oluyor mu bari?. 

Gene ~üldum. O, •Bırak böyle ııeyleri canım'• diyerek pratik hayatın mu
va/Cakiyetlerinden, edebiyat gibi bot fey!erin ınekteb sıralarından sonra an

cak zararlı olabilecei(inden bah,;ettL Kendisine cevab verilebileceğini, n1üna
kaşa edilebilec<>ğini asla aklına getirmeden. küçük bir ~ocuğa na~ihat verir 
Jtibi konuşuyor ve bu ce~reti hayatt::ıki muvaffakiyetindE'n aldı~ını tav1rl!"lrile 
~Ö"-tPrrncktE'n de hiç cekinmivordu. Yüzümde. pek ahmakça olduğunu c1d11ma
kıllı hisse~tii.im bir gültlm~eme \1!;"! !ıavran havran ona bakıyor ve bu halimle 
kenı:!i.,ine daha cok ce50'.lret veriyordum. 

•- Yarın sabl'h bana u~rı:t~, diyordu. cBakahm. bir ~yler düşünürJ.z. 
Sen zeki cocuksundur, bilirim; pek ça!ıskan değildin ama, bunun ehemmivrti 
yok. Havat ve zaruretler inSRna bir cok ~yler öğretir ... Unutma ... Erk•nden 
~el hPni ız:ör!• 

Bunları sOylerken mektebde kendisinin de ileri gelen tembelll'rdcn oldu
funu tamamen unutmup benziyordu. Yahud da, bunu burada yüzüne vura-

şadı. 
Dışarı çıkhitı!TI zam11n ortalık adamakıllı kararmıt. sokak limba1arı yAn

mışlı. Derin bir nefes aldım. llava, birE1z. to7la karışık da olsa, bana fevkalS.de 
temiz ve ferahlatıcı geldi. A~r ajır yilrüdürn. 

* Ertesi ~n. öF;leve doıh"u Hamdinin şirketine .ıittim. Halbuki dün elc:şam 
evinden çıktı~ım sırada huna hiç niyetim yoktu. ZRten sarih bir viidde de bu
luıımamışh .• Bakalım. bir şev dü.şüniirüz, bir şey yaparız!, gibi her müra
caa~ etti~im hayır sahlblndf·n dinlemejtf? ah~1tğım bev1ik sö2lcrle ben\ urtur~a
mıııtı. Buna rE1~men ~ittim. İcimde bir ümidden ziyade, nedense, kendimi tezli1 
edilrn~ e:önnek arzu~u vardı. Adeta nefıime: .Dun akf8.m ses t;ıkarmadan din
ledin ve onun nna karşı velinimet ta\•rı takınma!fına razı oldurı ya, hadi ba
kalım. bunu sonuna kaı:lar Jıtötürmeli, ıen huna lAytbın!• demek istiyordum. 

Hademe beni e-vve18. kücük bir odE1va alıp lx-kletti. Hamdinin vanına sdr
dij[im t::ıman vü1ümde ıl<'n• o diinkü ahmakça. tebessümün bulunduğunu hi!
-;ettim ve kendime daha çok kızdım. 

Hamdi önünde serili duran bir sürü kRğıd ve içeri girip cıkan bir sürü 
memurla meş~ldü. Bana başile bir i:;kemle gösterdi ve işine bakmakta de
'vam etti. Elini sıkm:ı.t·'.1 ce!'&ret edemeden lı:kemleye iliştim. Şimdi onun kar
tı!!ınde hakikaten lm:.rim, hattl velinimetimqılş gibi bir şaşkınlık duyuyor ve 
bu kadar alçalan benliğime bu rrunmeleyi cidden liyık görüyordum. Dün ak
şam beni volda otomobiline alan mekteb a.rkadaıımla, on iki. saatten biraz fazla 
bir zaman içinde, aramızda ne kadar büyük bir mesafe hasıl olmuftu? İnsan• 
lar ara5ındaki münasebetleri tanzim eden •miller ne kadar sülüne, ne kadar 
dıştan ne kadar boş ve bilhassa aaıl insanlıkla ne kadar ez al5.kası olan fey-
lerdi.. (Devam eılc<ek) 

Yazan : Faik Bercmen ı 

Yatağa girinci bir ara, bu ak" 
§Bm geçenleri düşündü. lsterrıe'" 
den, ıu kadının kalasında bir yer 
açmıı olduğunu hissediyordu. B.ir 
rahatsızlık duydu, ve ccanına tıı .. 
kürdüğümün dünyası• diyip sai1

"' 

na döndü. 
Üç gün sonra bir kart aldı. B•· 

yan kendisile bir mesele hakkırı" 
da görüşmek istiyordu. Bu ıne•~" 
leler haftada iki üçe çıktı, liikı~ 
her defasında delikanlı kadının •g 
7ından ciddi bir meselenin çıktıi:1" 
nı duymuyordu. Büyük bir i1 pe" 
şindeymiş, projesinin tahakkukll 
İçin delikanlıyı münasib bir el~: 
man bulmuşmuş da ve!aire ... Ba 
\ayı ağzında uzun müddet geve" 
lemedi. Gene adam çekingen ve .. 
budA11\caydı ama bu kadarı de 
ğil. Bir macera onu pek de saıtı" 
cak bir keyfiyet sayılmazdı. 

Gene adam az daha ökseye k0
" 

naraktı. Kadının sokulgan halle" 
ri, i18.nt ask eder gibi konuşu~LI· 
geniş kültüTÜ, ve sempatik olrTl8~ 
~a çalışması, onu ba~layabilece 
hadi.elerdi. Ve git!'ide kadın10• 
kafasında a.çtıii:ı yer büyüm.ekte)'' 
di. Filmin bütün sahneleri tartl9~ 
lanmak üzereydi. Bu hadise ihll'" 

1 
,,. 

mal, gene adamın kuru m1..1~ . 
.. - lt•• d .k bıf tuten ocawını a ust e ec . 

mahiyeti de iktisab edebil•;•k~~ 
Bir tesadüf onu kurtardı. Bır 11 

şam, bulu~mağa ba~l~d·~l•~, 
frenklerin devam ettıklerı bır 
ıtıkntada idiler. 

Tam p•tetik bir 
de, iri varı bir delik<lnlı \•t\nlsf" 
na sok~ldu. Ka.lon bu dolik•0 ı• 
yı görünce t"VVf"la ~a,alad1. !'~~: 
ra sarardı. Daha sonra $1f.!'lkı 'bİ 
ğından avağa kalkrneık i"lter ~1 

.. ,.s 
yaptı. Yeni sıelen. kadını ve • 

d l · · ·· 1 b. ·· d" •00
' n1n e ·ını şov e ır suz u. tJŞ 

l;\;;balilikle oturup kimse yokın 
gibi: •. 

lf •• yo•" 
- Bana te e on etmHısın. e 

tum, ne istiyorsun) dedi. Bu ~~f) 
gelmiyeceğimi biliyordun) tJ 

sövlemiştim ya. 
Fazlasına lüzum k~lma.rtl;~;; 

Cenc adam hemen ayağa k9 

ve a;.ıT bir eda ile: di 
- Müsaadeniı:le hanımtft'fl 

di:verek acele etmek~i7in çıktı. 0 
Sonradan anladı ki, kadıtı'~.oıı 

mühim proiesi rneğer"le kolelc.'1" " 

k · · B' ·ı lın•k!• mera ı ımı$. ır a et o • 
dolayı duydui.\u nefret, k•d1~;f 
kar"1 duvması lAz1m ı:ı;eleni tt~··· 
ettirdi. Bövle bir badireve ''le 
aeydi, VRrlı9:ından ne- k,...l"r c"~ı 

1 ~ı· , .• , 
')ey er ~k~ilmis olAr"lctı. r, ı " 11• tıttar, ci.imleyi, hüda, bu sal~I 
Man saklasın. ,ıırl 
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İthalat eşyasının 

tevzi dairesi . 
Bu günün iktısadi zaruretl;~: 

Ticaret VekAleti !cadrosun\ln lc:te• 
nişlemesine sebebiyet verıııt f1'1' 
dir. Hüklimet, Milli KoruP ı•' 
Kanununun icab ettirdiği lfl.e,, r' 
larla alakadar olmak, piy•sj~• 
hakim olmak maksadile h•dır· 
olan hizmetlerini arthmıakt~ J " 

!,ıe, bu sebeblerle P!y !>' 
sayla daha geniş temas in1k".

11 
tt" 

rını elde etmek için, yeni yen• elif· 
şekküllere ihtiyac görülmekte t•" 

Dış memleketlerden ıoP 01, 

bir surette gelen ithalat c~~i\9~t' 
tevzii de cidden mühim bır L'J.;.8 

sele teşkil etmektedir. Mı~\~• 
Ticaret Müdürlüğü. geçl!"fl t jfd 

gelen 22 bin sandık ten•~." pO' 
otomobil 18.stiklerinin tevz~ı 
susunda zorluk)ar çekmi~·~rİce1'• 

Bu gibi eşya. tevzi edılır ttıf• 
bir takım ~ikB.yetler de olrn~~ ii11 
Mıntalca Ticaret Müdürlüğtııı e:t" 
pek dar olan kadrosu, b~ ın~Ç' 
zam tevzi işini başarmags hj,
lükle muvaffak olmuştur. Bu g6' 
diselerden alınan neticelere J1'1e1' 
re, ithalat e~asını tevz~ et f1161' 
ve yalnız bu mevzu ile ugra~ ,,,.r· 
için yeni bir teıkilata ihtiv•~~ıeti 
dır. Herhalde Ticaret V • r•~· 
bu ihtiyacı gözönüncle tut::.ı,~ 
ithalat piyasaıını tanzim e ktıf• 
için yeni bir teşkilat kuracB 

Dünkü ihracat 1,re 
Du"n h ı·f mlek•t r mu te ı me ~to • 

2 5 O bin liralık ihracat ol11;u· ~o' 
· aae 

Bunların arasında, en zıyl .,..reY~ 
d ı- svı. . manyaya man a ına, birıf'' 

susam, kuzu derisi satışları • 
ci planda gelmekteydi. 

Altın fiatı 
• c1· ,. 

Dün altın fiatı 22 1irıt 1 1,,· 111 111•• 11 ~ 
rıllll ,· ;,•11111u111111111tı111ııuı1111111111ıııttıııınııı 1 
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= 1111111

1111 

Tiıı1111111111111111mıııııııııım11111111ıııu 1 11~" 
B UGUNKU PROGB,.. .... ot' 

18,00 Program, 18,03 :Rad:Y0 c 19,ı.~ 
ketrası, 18,40 Karışık şarkılB~~pııt 
Müill:, 19,30 Haberler, 19.45 !>i.;ıil" 
20,15 Radyo gazetesi, 20.45 ıtorılM"' 
21 00 Dinleyici istekleri, 21,30 ~;,;O 
m~. 21,45 Radyo salon o_rk~s "i•' 
Haberler, 22,45 Dans muZJSlı 
rmkl program ve kapanış. S 

zoı12/940 c u l\'I !'.
1 

r s.ı 
fi bere• 

8,00 Program, 8,03 a 
Müzik, 8,45 Ev kadını. 

12,30 Program, 12.33 oyun 
12,50 Haberler, 13,05 Şarkı 
killer, ].3,20 Müzik (Pl.l. 
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19 Birincikanun 1940 

POLİTİKA • ASKERLİK 

Yazan : Mümtaz: Faik FEN l K 

~erika kaynakları\ Dolarla tediye 
lngilterenin emrinde ı· nciJter~, bundan dolayı, dovi~ re· 

serve'iinl muvazenede tutabılmek 

Hissedilen tehlike 

Birlesik Amerika ile. B~yük Brl
tanya ara.,.ında ıenış bır te1anü

dü.n inki,a.Ilarına tahid olmattayız.. 
<;uhkü, biri ~ulhta, diğeri harbde olan 
hu iki demokrasi, harbin neticeleri hak
kında ayni enditeleri his~etmektedir. 
'8.irleşik Amerika kani olnıu,tur ki, İn
l•lterenin hezimeti, kendi ma.ilfıbiyeti 
0~acak ve bugün Büyük Brilan)·a sa
hıUerini yalayan tehlike, nihayet gü
tıiin birinde, Atlantik Okyanusunu aşa
tık, Florida 5ahillerinden Labradora 
kadar kendi bün)·esini tehlikeye sok
tlla.k istidadını gösterecektir. Bunun için 
'Rirteşik Amerikadan İn""Hettyc geniş 
Lir yardım 3·apn1nk seferberliğine gi
lİ•ilrni"jtir. Çünkü Amerika, bu yardı· 
ltıt yapmakla bizzat kendi me\·cudiyc
line, kendi bakasına hiın1et ettiği ka
'lıaıtindedir. Amerika, Atlantik Okya
aı11~unda kiraladığı ü'lere mukabil, 50 
dt&troyer ,.erclikten başka, Atneriluı.
daki bütün harb malzemc~i istib!)ll\i
hnın yüzde 50 !iiiİni İngiHereyc teslime 
~r~r venni~tir. Fakat ~i~1di büti.?1 milt 
lilat bunlann bedellerınl tediyeden 

~1ktnaktadır. 

Alış veriş meselesi 
1\ /lahimdu...- ki Amerikalılar, niha
lVl yet Avrupalılardan daha çok 

tlladdi adamlardar Amerika efkiirıuınu ... 
~)'CSi, timdilik, kendileri için anl hiç ... 
~r tehlike curmediii ıçıo, Amerikan 
ltıaındarlaruun Amerika halkını Ingil 

ter ' · b" f ')'e yardım hususunda genı, ır e-
~lkirlığ'a mecbur etmeleri oldukçd zor ... 
'"1lr. Tehlikeyi, Ruıvelt'in \·ey.t llull'ün 
"niadığı gibi sokaktaki adama bütün 
tıpLakJııiile anlatmak zordur. İfte Ame
tjL. 

"8.R de,:let adamlar1, efkftrı bazırla-
tııa.k: m.aksadile flmdiye kadar yardımı 
~~a fazla geo.işletememişler,_yani Bir-

•1k Amerika ile İngiltereyJ mukad ... 
dtra.tıan tamaruile birbirine bağlı bir 
ttı&abüd ic:ine koyamanuşlar ve bu iki 
~trntekcti mütevnsıl iki gaye haline ge ... 
~teınemi,lerdir. ŞUphesiz:. b_~ınd°: Cüm.~ 

Ut Reisi setiminin de buyuk bır rolu 
tı!rtıu~tur Fakat bütün Amerikayı &e· 
~ . 
!lıden sonra da dostluk kantarlR, alıl 

~ti~ miskalle prenJipln.d~n a:rırmak 
>'li tor bir mesele balını almıştır. 

8ir günlük harb masrafı 
bun~an dola~ıdır ki1 İnıilfer~, B~r

ı, 9ıeşık Amerikaya yapt_ııı 11parı,. 
laı ti Od.emek husu!!unda haylı :ıorluklar-

karşıJa~mıştar, Billnd.iii uure Arne· 
l'iıt.da Johnson kanunu diye, bir ka· 
~.•n vardır. Bu kanun mueibinre, Anıe~ 
~l.)·a yapılan bülUn harb mah:emcsı 
"lla.rişlerinin peşin tediye~i lıitıw ıel
~ktedir. Ü!ıtelik bu malzemeıı.in Ame· 

kan olmJ)•an gemiler vasıtasıle 5evkı 
~'tbuı:idir. ÇünJ..ü Amer.ika, malını sat 

11;tan sonra onun Bkıbetıle meşgul ol
_,,l'ı hiç de istememektedir. Bu kanu ... 
~tı tadili için de tekrar kongrl_·nin lra
~f \'l'rtne51 lıiıımdır. Halbuki Ingiltcre 
ı .rb dolayıslle muaztaın bir .m~r~f 
\~1 1lı:1 tdir. in,tliz Teçhizat Daıre!"iıntn 
~rdip mal lunata göre, yalnız geçen 
lij fta ıarbnda ve İncilterenin bir gün
.. "· .harh n1a.firaflan J0.300.0flil !'lterJine 
h lıg olmaktadır, Bu gidi~le bunun da· 

1~ fazla artacağlnı tahmin etmemek 

" sebeb yoktur. 
•• 
0denen dövizler 

l-ngilteren.in buııünliik 10 nıityond~.n 
hi fQ1Ja 5tcrlin harb masraOarırun .. m.u
~ bir kı!limmın İngiltercdekl .wdo,·ı~· 
•• Ve altın mf"vcudunu tükrttııı aşı
d ıfıtdır. l\olasrafların bü,·1k bir kı~mı 
~''1ilde )'apıl-.a bile, Au';erika, muhak· 
$.a_Jc surette döviı: ve albn i tenıekte-
1 

t, l>aha harbin ba!daucncında İngilte-
t!tıj ' &· • 

~ n haftada on milyon İngiliz: hrası 
- '>metinde döviz qrfetme-.i, İ!!ileıi hay· 
ı,.;r-laştırmışbr. Filhakika o zamanlar. 

"' lterl'nln 600 mil3·onluk bir altın re-
tve · ._ d • ltt fiı vardı. Fakat hazır yeme5... ag-

bıl\ 1-r-lar da)'aıtmaz. Ve niha,et ha~: 
1 daha u1un müddet devaın edecegı 
~~b ediline, İngilterenln bu a1hn sto
di!~ na .. d çahu<"ak eritebileceği ken
lıtı ıan:lf'n mt'ydana c;ıkar. FilhPbik:ı 
lt t~i d('\·am eUircbilmek için. ingilfe· 
lf!'~ elinde llolanda ve Bel('lkadan 
"'- t\'ıış ıeniş mikyasta altın vardır. Fa-

l, - d 1 .• . t ""- "e e o !'la, ihracat ır;an<1.ll1nın a-
'"'<lrı • • 
._ 11le durduğu bir harb zamanında, 
- ·~ ~ sarfiyatının U.inihaye devanı ede ... 
~ii ~ikirdır. 

için, eohas elindeki dolarlan bloke et
miı, yani bunlann hükllmete satLlma
sını mecburi tutmuıttur. Amerlk.J. ile i.ş 

yapan tirketlerin alacakları dolarla~'\'•
sıtasHe yeni dolar kl)'nakJan elde et
miştir. Fakat buna raimen dolar top
lamanın da bir hududu V11rdır. Ve rıl
hayet, bi.ıtün malt kombinezonlara rağ
uıen elde edilen dolarlar, Anıerikaya 
yapılan alpari lerl karşılayamttmı~tır. 
Bu takdirde Amerikanın, İn!iİltereden 
'elen barb malzemesi sipariılerini ka
bul edip etmemesi arasında bir [ıuk 
kalmamıştır. Çünkü Johnson kanunu 
\'ardır. Ve bunun için slparltlerin pe
tin para ile ödenmesi liıımdır. iı,te tnm 
bu esnada Johmon kanununun tadil 
edileceği hakkında rivayetler tıkmıştır. 
Bırçok p1etelerin bu hususta neşriyat 
yapmalarına raimen havadis hôlii bir 
rivayet olmakta devam etmektettir. 
Çünkü R"ene efkirıumumlye me!iielesi 
vardır. İngiltere 1931 senesinden ~nra 
daha evvelki harbin borclanru ödeme· 
diği İ('İn Amerikalılar ku!fkulanmakfa
dır. Çünkü nihayet ver(iler ve muhte
llf \·e!iillelerle bu parayı tediye edecek 
olan halktır. 

Dolar • Sterlin 
C!on. ı~Ie~ haberlerden öğreniyonız 
"', ki, lngıltere, Amerikad:ın mal a

labilmek. için Jobnson kanununa rağ
men gayet seyyal bir ı,ekU teklif ehnlt
tir. Bu ~eklin blr istikraz olabilecc~ini 
!iiiiiyleyenler de vardır. Bu lstiknrı ba
lreri, bilha. .. oı.a Bayan Rurvelt'in ingtl
tereye nakdi yardım yapmak hu,.usun
da söyledifi bir nutuktan çıknu!$hr. Fa
kat !'lonradan İngilizlerin yaptıiı tekli ... 
fe, bir istikraz akdi mahiyeti verileml· 
l-eceği bildlrilml.ştir. ndra mahfille ... 
rlndt:n 117.an malllmata cöre, dolann 
kambiyo fiatt üzerine dayanan lıir mu
amele bahis mevmudur. Bu takdirde 
dolara, 5terlin'ln lehine bir kıvmet tes· 
]')İt olunahilecektir. Ve belki de, Ame
rik~, ,,_imdilik dolar değil, harbden MOn
ra lngiltere ile yapacaiı ticarette kullan 
mak üzere sterlin kabul edebilecek
~ir. Bu belki de, harbin baılangırmda, 
lnıriltere Ue, Fransa arasında (ranJ{ln 
ve sterlinin kıymetlerini sabit bir mik~ 
Y•! üzerinde tes-pit eden, bu ıuretle iki. 
memleket 1>11rasma kola)·ltkla mü"Şlerek 
raye u(uııında aarfetmek imklnlarını 
veren anla,maya müşabih bir anlaJJma 
ol•uktır, Bu hareket, me,bur Jobn
'\On kanununu bir hamlede afAn, onu 
solda bırakan, fakat kimsenin ele ses 
~karıtnıyarığı, münaklı .. edem13·eceji 
bir iş olacaktır. 

Ruıvell'in iklirası 

işte, Amerika ile İnciltere arasın
dl\ böyle bir ıürü mali kombine

zonlar meselesi düşünülürken, Ameri
kan Cümbur Reisi Ruzvelt, kendisine 
hb bir resaretlc mühim bir karar al· 
mı,tır. Bu karar, önre karııık gibi gö· 
rünen bütün meseleleri Ruı.velt'in nasıl 
hüyiik bir maharetle kolaylaıhrdığtnı 
Ve hallettiğini gösterir. Runelt, ga:ı.e• 
tecilere verdiği beyanatta, Birle."Şik A
merikanın, İngiltıereye Ariyet olarak ki· 
ra ile harb malzemesi verebileceğini 
bildirmi .. tir. Harbden sonra, bu ınalıe
me iade ediline, İngiltere, e~kimesine 
n~ukabil, muayyen bir kira ödeyecek, 
eıer kaybolur, hasara ujrarq, bedelini 
"-erecekti.r, Bu suretle, Ruı:velt. mev
cud kanunlan da bozmaktadır. \'ııının 
John"On kanunu dunun! Ruzvelt bu
".• rağmen İngiltereye yardım lljİn. mü .. 
hım htr mekan1zma ortaya knymuştur. 
Bundan !lillnra. Amerikanın bii'iin kay
naklan, İnıilterenin lsil(ade!!ilne ano
lunmaktadır. Bu mühim, çok mühim, 
,.~ harbin ııe-yri ve müddeti üzerine te-
5ırl olacak bir harekettir. Ruzvell. İn· 
ıriltereye yardım etmekle. Amerikanın 
ileri karakolunu tethi:ı ettJği kanaatin .. 
dedir. 

Mümtaz Faik FEN l K. 
-------·-

ICöprü üstünde bir 
yaralı bulundu 

Bu sabah C · k.. . ..... t•• d b ı azı oprusu us un· 
de a~Jndıın ve muhtelif yerlerin· 

en ~gır ve ifade veremiyecek de .. 
rece le Y.a~alı bir adam hulunmuı-
tur. ımının M" · 1 .. t .. 

1 
.. k umın o up, aeyyar 

su çu.u yaptığı anlaşılan yaralı
nın bır otomobil altı d k ld • • . n a a ıgına 

ıhtımal verilmekte t hk'k • 
h 

. • a ı ata e 
emmıyetle devanı ol kt d unma a ır. 

... . Qra~h zabıta romanı : 2 

pelı a 'elife,. 
Çetesi 

Nakleden: H. MÜNİR 
/.)iinkü kısmın hulasası: ı -Ele:ıı:iği ban~ dokundurma.san ol-
,:t.'a.hnan paltosunu aramak üzere maz mı. Işte gıdiyorum. Daha ne iti
•~' nıerkezine (iden Dr. Vlktor Kon yomın? diye bangır banıır bağnyor· 
'1 a. tesa.dufen namlı ha~·dlıdlardan du. 
-:~key'i ı:Orüyor. l\larkey iki senelik Komiser Parker: 
~ lı.itrni)·ettrn kurtulduktan sonra - Ha_ydl bakalım, dedi. Gene Bert 
>c:t tke7c uğ'rayarak komi!'ierle K"Örü":>ü- Dobs diı~tü! .. Hayrola Dobs ... Gene ne 
)ıtıt \'('onu te-hdid ederek çıkıp Jrldiyor. haltettin'> 
ı.._ ~dan snnra poli!'I mü[ettiti Vendel Bt"rt Doba. bu yumuşak muamele 
~-=tı . . 1 k kurta d -

HAKiKAT 

SON HABERLER 
Afrika harekatı 

hakkında tafsilat 

Libya da 

İngilizlerin 
muvaff akiyeti 
Kahire 19 (A.A.) -

çölündeki İngiliz ileri kıtaatının 
nezdinde bulunan Reuter ajansı· 
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

lngiliz kuvvetleri Libya arazİ!Iİ 
dahilinde mevzilerini İyice takvi· 
ye etmiş bulunuyorlor. Çölde ya
pılan yıldırım taarruzu başlayalı
danberi on gün kadar geçti. Bu 
taarruzu yapanlardan bazılarını 
bile hayrete düıüren bu şaııla
cak hareketin muvaffakiyetine 
amil olan un!'lurlRrdan bazılarını 
takdir etmek ~imdi mümkün ol· 
nıustur. 

Harb mıntakRlarının muhtelif 
yerlerinde takriben sekiz gündür 
dolaşmaktayım. Muvaffokiyetlc
rimizin sırları hakkında umumi 
kanaatleri topladım. Muv~ffaki
yet sırrının amillerinin en mühim· 
!erinden biri hiç şüphesiz ki umu
mi karargi.hın ilk harekat pli.nının 
ihzarında göstermi17 olduğu itina 
ve mükemmeliyettir. Harekat in· 
ki~af ettikçe mevzii kumanda he· 
yetlerinin göstermi§ oldukları ani 
karar kabiliyetleri de unutulma
malıdır. 

Bu taarruzun ilk ıafhaıını. ha· 
rekata baılanm•dJn birka; haf· 
ta evvel yapılmış olan ce6urane 
keşif taarruzları teşkil etmektedir. 
Bu gece devriyelerinin bazıları İ
talyan hatlannın gerisine üç ıaat
lik mesafelere kadar girmeğe mu· 
vaffak olmuşlar ve hayoti kıyme
ti haiz malt.mat elde etmişlerdir. 
Bazı devriyeler de çölü taraya· 
rak büyük tehlikelere göğüs ger· 
mişler ve ltalyanların mayin tar· 
lalarını tespit eylemişlerdir. Nibe 
ia mevkiinin yakınlarında mayin 
tarlalarının tespİl edilebilmiş ol· 
maın, bu mevkie kartı taarruz et· 
mekte olan tanklara piyadenin de 
fazla zayiat vermeden yardım et
mesini temin eylemittir. 

Mahalli kumanda heyetlerinin 
ani kararlarla hareket etmeleri 
Sidi Barraninin zaptından sonra 
baslamıştır. O :ramartdan itil-'lren 
ba;ta çöl kuvvetleri kumandanı 
Tümgeneral O'Connor olmak 
üzere bütün kumandanlar te· 
~ebbü!IÜ ele alarak cari ve ha .. 
~·ati kararlar vermeğe başlamJş· 
lardır. Her mukavemet noktaıı
nın temizlenme!Iİni bekleyecek 
yerde zırhlı kuvvetlerimiz büyük 
çevirme hareketleri yaparak iler· 
lemelerine devam etmişlerdir. 
Mütemadi tayyare bombardıman
lanna maruz bulunan ve baskına 
uğradığı için kuvvei maneviye!Iİ 
kınlmış olan düşman, gerilerinin 
de kesilmiş olduğunu bildiği cİ· 
betle teslim olmağa başlamı~tır. 

Londradaki mevkuf 
yabancılardan 6500 ü 

tmhlilfe edildi 
Londra 19 (A.A.) - Dahi· 

live müsteşarı Avam Kamarasın
da yapmış olduğu beyanatta, tev· 
kif odilmi§ olan yabancılardan 
6500 kişinin serbest bırokıldığını 
bildirmiştir. Bunların 94 ü Kana· 
dado ve 371 i de Avuıtralyada 
bulunmaktadır. AyT1ca 6,500 tah· 
!iye tolebi de reddedilmi~tir. 

l bin tonl!;~ bir Almstn 

Londra 19 (A.A.) - 7 bin 
ton büyüklüğünde hir Alman ır•· 
misinin, dün sabeh, lrı ,.,i1iz lorpilli 
kanoları tl!lırafından, Belçika g3. 
hilleri açıkl,.rın"11 batırıld•?tnı, 
lngiliz amirallıiiı bildirmekt•--l<r. 

düı 
- -Anlat o~lum, Ne oldu? 

AmerilQI Reisicumhuru Roo"e"·elt 

Cenubi Merkezi ve 
Amerikada v.ücude 

getirilecek üsler 

Vaşington 19 (A.A.) - Sa
lahiyetli mahfillerde beyan olun
duğuna göre, merkezi ve cenubi 
Amerikada vücude getirilecek ha
va ve deniz üsleri silsilesine aid 
yerlerin tayini ve pl8.nlannın tan· 
zimi ba§lamt§br . 

Bu üsleri muhtelif Amerikan 
Cumhuriyetleri verecektir. Üsler 
alakadar memleketin hükümran· 
!ık haklarına hole! gelmek•izin 
gene ona aid olacak, fakat 2 1 
Amerika Cumhuriyetine aid kuv· 
vetlerin emrinde bulunacaktır: 
Birle,ik Amerika devleti de tah
kimat_ın yapılm11ı11ı için İcab eden 
parayı verecektir. 

Şu cihet ehemmiyetle kayde
diliyor ki bu üslerin, İngiltere la· 
rr..fından Amerikaya kiralanan 
ü•lerle hiç bir olakası yoktur. 

Roma sefiri 
hareket ediyor 

Boston 19 (A.A.) - Ame· 
rikanın Roma büyük elçisi Phil
lıps. 3 1 ilkkanunda cClipp.r> 
tayyaresile Romaya gitmek niye· 
tinde oldu~unu söylemiştir. 

Bir tahtelbahir iki 
gemiyi torpilledi 

Nevyork 19 (A.A.) - Holan· 
danın 107 46 tonluk Pendtocht 
petrol gemisinden gelen bir t~l· 
size göre bu vapur, 59 derece 
an: ve 17,47 derece tulde bir 
denizaltı gemisi tarafından tor
pillendiğini bildirorok derhal İm· 
dad istemekte, tahli!!iye eandalla
r1ndan ikisini k8ybettiğini ve e· 
!inde ancak tek bir sand•I bulun
duğunu haber v~rmektedir. ...... 

Nevyork 19 (AA.) - Nor· 
v•çin 9866 tonluk Dallonn pct· 
rol ı;?emisi 5 8,2 7 derece arz ve 
18,1 7 derece tulde bir denizaltı 
gemi8İnin taarruzuna uğramıştır. 

Dalfonn'un vaziyeti. Pendt~cht 
vapurunun torpillendiği yere ya· 

kındır. 

Hir.di"'.11i • Siyam 
C"r"•şması 

Bankok 19 (A.A.) - Hindi
cini tayyareleri tarafından Tahi
land §ehirlerine yapılan hava hü
cumlarına karşı mukabele olmak 
üzere, Siam tayyareleri Hindiçini
nin şimalindeki yedi §ehre bom· 
balar atmişlardır. 

~ilinlik ('ıktı. 

Amerikanın Vichy 
sefiri 

•• mus · Fransız 

tem lekelerinde 

teftişe çıkıyor 

V a,in.,ton 19 ( A.A.) - Ha· 
riciye Nazırı 1-lull gazetecil<'re 

! yaptığı beyanatta Vichy hükU· 

1 
meti nezdindeki Amerika ma81a· 
hatgüzarı Murphv' nin F raneız 
müstemlekelerindeki Amerikan 
konsoloıluklarının teftişine çıkıt-
cağını söylemiştir. Murphy' nin 
Gene-ral Veygand le goruşup 
görlişmiyeceği belli değildir. 

F ransaye. tayin edilen yeni A· 
merikan büyük elçisi Amiral Le
ahvnin Noel tatilinden biraz son· 
ra Vl<"l-ıy'ye hareket etme!İ muh 

tem~ldir. 
Amerikan'n Roma büyük ef .. 

c:-lsi Filipp• de vazifesi başına gı· 
decektir . 

R·~men te.,rrti"e 
Nazırı deği•fi 

Bükreş 19 (A.A.) - Stefani: 
Neşrolunan bir re-,mi tebli~rte 

bildirildiğine göre, Hariciye Na· 
zır Prens Sturdza'ya baıı-ka bir 
vazife verileceii'inden, 1-lnriciye 
NazırlıP.1n1 vekaleten Basve\:il 
Cenerel Antone!cu deruhde et· 

mioqtir. 

Genis bir esrarcı 
' 

~nhekesi vakalandı 
• Muhafaza teşkilatı memurları 
lstanbulla Bursa arasında esrar 
kaçakçılığı yapan bir ıebekcyi 
meydana çıkarmış ve cürmiimeş· 
hud halinde yakalamıştır. A•lrn 
Bur8eh olan Abdürrahman, lı
mail, Muhtar ve Ali İsmindeki 
bu şahıslar lstanbulda bulunan bir 
gruptan aldıkları esrarları Bursa· 
ya götürmekte ve orada köylere 
varıncaya kadar dağıtmaktadır. 
Uzun müddettenberi bu şahısla
rın he.rekatından şüphelenen mu· 
hafaza teşkilatı memurlarile Bur· 
"" zabıtası nihayet bu kaçakçıları 
İstı:ınbuldan getirdikleri bir parti 
esran Bursaya çıkarırken yrıkııla
mı~tır. Kaçakçıların iiz~riode ya· 
pılan araştırmada 2 3 kilo el\rar 
bulunmu,tur. Bu husustaki tahki
kat genişletilmrkte ve kaçakçıh· 
rın İstanbul ve Bursada daha kim .. 
!erle olakalı bulundukları aroştı· 
rılmaktadır. 

Tekirdağında •iddelli 
kar ve soğuk 

Tekirdağ 19 (A.A.) - Şehri
mizde kar ve şiddetli •oiiuklar 
devam etmektedir. 

Otomobil çarptı 
Şoför Ahmedin idaresindeki 

2497 numaralı otomobil, Orta. 
köyden geçerken o civerd:ı. oture...ı. 
Hasan Yılmaza çarparak muhte
Jif yerlerinden yaralamıştır. Yara
lı h••l•neye kaldınlmıı, ıoför tu· 
tulmu"'tur. 

Bıçakla yaraladı 
Kasımpa§ada Arabacılar soka ... 

ihnda oturan Nihad Erdem ile ar
kadaşı İhsan Kar& arasında sar· 
ho§luk yüzünden çıkan bir kavga· 
da Ihsan, Nihatlı bıçakla yarala. 
mıştır. Yaralı hastaneye kaldırıl
mıs, carih tutulmuştur. 

P.ir ~mele yaralandı 
G?1atada bir demir fabriknsın· 

da çalı,an amele Receb. kflrpit fı· 
çısı aç.arken fıçının patlanıası n<"

l;cesinde sağ gözü çıkm11tır. Re· 
c~b Beyoğlu hastane.sinde tedn.vi 
altına alınmıştır . 

kına ... Alb ay hapis cezasına. bt'nim 
bu !ıska vücudüm nasıl tahamınül ede
bilir. 
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Tasarruf haftası kapanırke 

Tasarruf bir milli 
müdafaa silahıdır 

Yazan: Dr. Refii Sükrü Savla 
' 

Onbirinci Tasarruf ve İktı.sad he.f
to.sı dün Ankara Hukuk fakülte~inde 
yapılan bir törenle: kapandı. Haftanın 
kuruluşunda iki esaslı gaye güdülü
yordu: Yerli mallarımıza karşı rağ

beti art.ırmak, tasarrufu her vasıta ile 
teşvik ve tenbih etmek. 

Dünya ahvalinin fevkalade fl8Tilar 
an.ettiği bu zamanlarda Ta~rruf ve 
İktı!ad haftamızın ehemmiyeti kat kat 
z.iyadeleşmiştir. Haftanın birinci gaye
ıi. yani yerli mallara rağbet, harbin 
ortaya çıkardığı zaruretler dolayı.sile, 
diyebiliriz ki hemen de tam tar.akkuk 
dPvr~ine erişmiştir. Filvaki yabancı 
mal ithalinde karşılaşbğımız güçlükler 
yt>rli mallarıml.7.8 karşı halkta zaten 
mevcud bulun:ı1.n alakayı büsbütün şid
drtl('ndirmiştir. Bugün yerli mal mü!;
tahs.ili artık sürüm!'<üz.lükten, himaye
ı.i1Jiktcn, balkın yabancı mallara inhi
makinden tikiıyet edemez .Bug\in yerli 
mnl hem müstahsiline. hem de müs
tehlıkine şıkıntısız ve üzüntüsiiL ha
yrat temin eden bir nimettir. 

iktısadi sah~daki devletçiliğimizin 
semerelerini pek: kısa bir müddet için
dP ve pek: geniş bir mikyasta tlde et
miş bulunuyoruz. Memleketimizde zi
ra iistihsa ]yanında ilk ihtyieclan kar
şılavan milli sanayiin kurulmuş bu
luntnası bu~ün muharib, f:(ayrimuha
rib birçok m('mleketlerde tatbik edi
len v~ika usulünden memiekelimizi 
vikAve etmiştir. Yalnız şeker ve men
!'l"UNıt ııı~nayiinin memleketimizi ne ka
dar müşkül vaziyeilerden kurt.armış 
olduiunu düşünmek milli aanayiimi
zin ehemmiyetini tebarüz ettirmek 
için kAfi bir işarettir. 

Zirat veya s!nat yerll mal müstah
silinin bu~ünkü va7Jfe!lii bütün mani
leri bert.amf ederek mümkün oldu~u 
lıı:~dar J{('Tii$ i!<tihsale calı!ımaktır. Yük
flt"lc fiatlar zaten isüh~.:di teşvik eder 
bir mahiyet almıştır. İc;inde bulundu
lumuı fevk11l8de ahval i<;inde mal sto
ku, ı::ilfıh ıtnku kadar ehemrnivetli bir 
milli müdrıfaa v&1>ttas.ıdır. Yerli mal 
stokumuz zamanımı7da altın stokun· 
dan cll'lha rok fnvdalıc'hr. 

Yt>rll mııllartmınn kullantlmRsında 
a7Amİ tasarrufa riayet aşikir bl.r ve
cihı>dlr. 

Yerli m~l müstehlikintn hlıı:ı;e!':İne 
rlü,;en Vft71ff' d(' ~k1nt1h ~ünlf'rde im-

-- -

Ticaret Odası 
Oda Me~lisinin 

ba,ıandı • • 
seçımıne 

Ticaret Odası Meclisi dün inti· 
hab devresinin ıon içtimaını ycıp· 
mııtır. Meclis bundan sonra ruz. 
namenin en mühim maddesi olan 
Ticaret Odası ve Ticaret Bor!ası 
gelir ve gider bütçelerinin müza
kerelerine egçmiştir. Müzakere 
•onunda odanın 194 1 bütçe•İ 2 1 O 
bin 15 5 lira ve mütevazin olarak 
kabul edilmiştir. Bu bütçe geçen 
senekinden 159 34 lira fazladır. 
Ticaret Borsasının gelir ve gider 
bütçesi ise geçen sene 88,977 lir~ 
iken bu 1<ne 1 1O,1 28 lira olarak 
mütevazin bir §ekilde kobul olun
muştur. Oda meclisinin ziimrelere 
göre temsili aza nispeti de değiı 
tirilmiştir ve sanayicileri temsil e
den azanın bundan sonrı:ı 9 ki~i
ye çıkarılması muvafık göı ülmüş .. 
tür. 

Ticaret Odası me-:clisi intihı\bı 

r 

dadıne. yetişen yerli mala dört elle 
sarılttıak, ileride yabancı mal ithali 
kolayleştığı zamanlarda da onu unut
mamaktır. 

Hemen hepimiz, hem mü.stahsil, hem 
de müstehlik olduğumuza göre bahset ... 
ti~miz husustan daima göz.önünde 
bulundurmamız milli davamız icab}a .... 
nndandır, 

Tasarrufun ehemmiyeti sulh Rne .. 
lerile mukayese edilemiyecek derecede 
artmı~tır. Tasarruf bugün sahibinin 
ve memlekçt iktısadiyabnın hem is
tikbalini, hem de halini çok yakın
dan alikadar eden bir mahiyet ikti.
Fa'1 etmiştir. 

Fe-rd. tasarruf etmeklP çalışbğı gün
lerle çalışamadığı günlerin gelir ve 
masraflan arasında. bir müvazene te ... 
sisine gayret etmektedir. İstihsale ya
lınlan tasarruf da milli ekonominin 
celipnesini ve isUhMlin ink:işahnı te
min eder. 

Fakat bugün tasarrufun munzam ve 
çok mühim bir fonksivonu daha var
dır: İı:inde bulunduğumuz fevkallde 
.-rtlar dolayı~le piyasada mal miktarı 
aıalmı'Ştır. Haik sulh !e'nelerine na
zaran daha fazla tasarruf yapar yanJ 
g('!irinin mühim bir kısmile taleb yap
maktan içtinab ederse piyasada git
tikçe vahamet ke!'lbeden fiat yük~eı
mesinin önüne blnıat kendi gec:mi• 
olur. Bu~n tasarruf ferd için hem 
bultlinil, hem de yarını kurtaran bir 
V87.ifcdir. 

Tasarruf e-dileeek meblağın yatın .. 
lacakı en mükemmel yer devlet t.ah
vilôtı olacaktır. Devlet, milli müda
faa i~mini verebileceği bir i .. tikraz va
sıtaille tasarrufa kazanclı bir yatırım 
temin edebiHr. Devlet bu suTet1e bir 
kL"'1m miJlf müdafaa masraflannı bu 
Urtikral:lar va~tasile kamlayabi~~i 
için )ferkez Bankasından ave.ns al
n1aktan ve dolayı!iiile müt.edavli pa
ra miktarını kabartmaktan ihtir z 
edE"Cektir. Bu hareket de fi.atlan yük
ıeltm bir amilin ortadan kaTk::maı;ını 

intı\c ede«klir. 
Tnı>arruf buı!iln hepimiz için ve avnı 

zam,.ndl!I devlet icin adeta bir mi.ili 
müdafaa vaı.ifıı>~ haline ııdrm.iftir. Ta
inrrufla iktuadiyahmızı, dolavısile va .... 
t.anımııı 1""'fl..J11f,.,. efmi'$ ol~~z. 

Dr. Refü Şükrü SUVJ..A: 

Parti kaza kongreleri 
i timalara basladı • 

Ankara 19 (A.A.) - Kütah'· 
ya ve Mersin merkez kazalarile 

Bünyan kazası Cumhuriyet H~lk 
Partiıııi kongreleri toplanmııttr. 

Bu kongreler çalışmalarına baş· 
!arken Ebedi Şef Atatürkün oziz 
hatıralarını anmışlar ve ba,ta 
Milli Şef lnönü olduğu haldo bü
yüklerimize kar~ı duyduklan bağ
lılık duygularını izhar ederek di
lekler ve Partinin yıllık çalışma• 
lan üzerinde samimi görüşmeler
de bulunmuşlordır. 

için ikinci eeçimlere dün başlan'" 
mı,ıır. Bugün de devam edile
cektir. Bu intihabla 40 münt~hibi 
sani aeçilecek. 20 müntehibi sani 
de Vekalet tarafından intihab o• 
lunocaktır. Bu 60 ki§i 30 azadan 
teşekkül edecek Oda mecligini se ... 

<;ecektir. 

Giinl~rdenberi biiyük bir sabırc;ızlıkla bf.ldf'nen Macl\ri"tenı.n meshur 
.. R O D E S A N D O R > Çi(an orkeııtras:ı ıelcli 

Bu akşam LALE Sine asmda 
Ye~il ovalarında en !lllfın aşklar yaııııanan •.. 

Sahilltr:ııde en methur aerenadlar be,telenen-

M AV İ TUNA 
ŞARKISI 

( T Ü R K Ç E ) filminde c:alacalttır. 

İnsanı ölüme sürükleyen büyük bir ihtira<ıı:ın ... Facialar yaratan 
korkunc bir kı~kAnclığın romanı olıı.n bu fUmi görünüz. 

İliveten: Yeni gelen en son PARA?\IUNT JURNAL (Türkçe) 

lımm• Numaralı yerlerinizi lütfen evvelden kapatınız. Tel: 43595 •••ıl 

yere, Kanadaya göndermek ishyorsu- rile Makrey'i tarassud altında bulundu 

nuz. 
Müfettiş Vendel, m~mura işaret eıle· Bert'i J(etiren polis memuru, hldi

seyi tafslliUle anlattı: 

Dobs bilha~a bu ikişer btt<;uk: şilin
lik gümüş paralara bakarak: 

- Tuh!. .. dedi. Bunlar da nereden 
gelmiş benim C('bime?!. 

- Dokuı ay evvel otobüste bir ada- rek Dob!!<'U çıkarmfl~n1 emretti. 
mın arka cebini ustura He ke:.io cüz- Dohıı; k~pıd;1n çık:trken, tekr11.r ka
danını içetti~in zaman na~ıl dny~ndı 

1 

rruunı içeri sokarak ayni cür'etk5.r ta

isen, ~Pne öyle dayanırsın. Hardi ba- vırlA'. 

ruyoruz. Fakat kendisini, Londradan 
ihrac ic;in bir şey yapabilmemize im ... 
kftn yok. ~takrey İngiliz tebaasıdır. Bu 
sebcble hudud hrırici edilemez. • İ ... ek 
Ma!>kE-lH"'r• e Relince, bunu heı·ha~de 
yf'ni ışitiyorsunuz. Efendim, bunl:ır, l'ir 

hayli zamandanberi biri uğ'raşbran bir 
sabıkalılar çetesidir. (Tadsız bir ~üli.i.ş-. 
le) Doğrusunu isterseniz., henüz bir ıa
nesini de ele j(eçirebilmiş de~iliz. Hı

yatınızda hiç ~örmedi~iniz bir acl~mı, 
te~his etmenin ne mlişkül bir it oldu-
11unu takdir edersiniz. Şimdi biz. bu 

vaziyette.vl:ı.. Hiç ki.m!löe, bu .İpek Ma!>
keliler• in yüzünü görmemiştir. Bur.
lar, ipek bir çorabın koncunu başlarına 
Jle(İriyor, öv le iş .ıörüyorlar. Bu ipc k 
çorab, onların haricden tenınm.1'1.aruıa 

kat1iy:ı,-en iınk3n vermiyor: fak'lt kerı· 
dileri o çorabın i('('ri~lııden, herşeyi d
tedikleri libi görüyorlar. 

- Bir zamandır, nokta beklediijim 
muhitte, kalp paralar zuhur cttiğmi 
biliyorsunuz. Bunun içyüzünü ö~rcn
mek için1 talimatınız mucibince, her 
dükk8na, kalp para süren odamı, po
lise ihbar etmesini bildirdim. Bu a
dam, bir tütüncüye kalp para ıüri.iyor
muş ... CıTak, onu orada oyalayarak 
beni çs~ırdı. 

Bert Dobs, olduğu yerde tepin~rek: 
- Ben mi? diye haykırdı. Ben mi 

kalp para sürü}'ormu,um? Allah 'ös
termesin! ... Uydurma bunlar! .. BE'ni a ... 
lıkoymak için plıin bunlar ... Ben .. 

Komi .. r sözü keserek, pratik bir U!k· 
lifte bulundu: 

- Ceblerlndekinl dök bakalım! 
Dobs bağırıyordu: 
- Bir avukat isterim. Hakkımı mü

dafaa edecek bir avukat isterim. 

Fakat sesi h<ıfif geliyordu. 
Perker, bu gümüş benzeri J)Rralnr

dan bir tane alarak, tekrar ma5anın 
Üz(;rine ettı. 

- Anlaşılıyor; dodl. Kimin marifeti 
olduğu da nnlaşıhvor. Fnknt bu sonun
cu olacak; bu ke:lpazanl~r:ı, yaşadığı
mı7 müddetcc nıı>(es nldırmıyaca~z. 

Dob!!!, paraları krndio;;İ de vokl:ıdt ve 
hPyret iC"eri.,inde kalmış gibi yalvar
mpğa başladı. 

- Ah efendim. Bana acıvın! Ben hu 
paraları ömrümde Ş!Örmedim. ?ı.fevlıa
n!>de birisile bir bah~e tutu~mu~tum. 
O sokuşturmus olnc:1k. (Basını hır!-la 
saJl:ıyarak) AlC'nk kerata ... B:lk ben 
ona gösteririm. Kalp paTayı bana ~Ü· 
rüp başımı hc>lıi._\·a sokmak nedir; gös
teririm ben ona! 

kahm. Alın bunu içeri... - Daha ı::ıkar çıkmaz., ne Paltlar ka-
rıştırdı~ını buluo anlayarak MakrP-y'i 

Bert Dobs. dışarı çıkarılırken S(<>rive 
döndü ve bütün kü$tahlı~ını ele alarak 
fU sözleri söylemek cür'etini sc;C:stercH~ 

- Beni yakalamakla, yaman bir İ!' 
vaptııtınızı zannediyor~unuz de§;il mi? 
Yanılıyorsunuz! Yanılıyonun Parker! 
Cünkü buı;tün dışarıda, senden de ya
man birİ!>İ dolaşıyor. Onu bu sabah ıtör 
diim. Kimd10n OOh:cıf'ttlf!;irni anlıyorı;;un 

de~il mi? .. 1fakrey'den balısediyorum. 
M"'lkrey, jl;ene. şehre inmiş bir kurd 
1,ibi serbest dolaş-ıyor. 

Bu arada Vendel söze karıttı· 

- l.1akrey hakkında ne i:>iEyonun? 
- Dünya kadar teY biliyorum. O-

ynknla~nnıza .... İpek Ma!>kelil('r• i yn-
knlJı"nnıza ... 
nuz? 

Ni<;in yakalo.yamıyorlıiU-

* O 7:ımı:tna k::.clar r.iı: ~r5int ç-ıkarm.ı-
yan Pr. Kun; şimdi fıkır fıkır gü1ü
vcrr"ıı: 
-- Bu Makrey denen adam. bir hayli 

JÖhret sah.ibi, ddi _ Baksımıza. hcrke-
11n ağzında onun ismi ... Fakat bir sö1ü 
anlayamadım. .İpek Maskeliler• de
mekle neyi lcasdetti? 

•itt '1rılor \.'e o da l\.lakre'° den c;"t"- LTftSında, yakasını r IJ{lnt zan-
liı R'~~ hir lisanla bahsediyor. l\lület- nederf'kj kendisine çeki düzen ver
l::t ıoıiinü bitirmeden., kımnzı yiı7IÜ, dik«-n sonra iki elini birden kaldırıp, 
\, llr bir polis memuru içeriye, kısa beraberinde gelen memuru iı;aretle: 
~1\'Ju, fare ıribi bir adamı 10kmağa - Kabahat bunda, dedi. Hiçblr su-

- Ceblerini tersine çevir diyorum 
sana! 

Dobs, komiserin ihtarını dinlemeğe 

rr.ecbur oldu. 

Komi ... er Perker: 
- Yalnız biraz acele etme, dedi. 

Göstereceğini ona ancak, altı ay 50nl'R 
gösterebileceksin!. 

nunla hapishanede kafes kotn.$uluğu 
etmişim... Ben bilmiyeceğim de kim 
bilecek ... Herkesin ağzında ·Zehirli Ö
rümcek· diye deh$eUe anılan bir 19bı
kah ayiyı, kafasina vurduğu gibi yere 
ıeren o değil mi? Herif az daha öbür 
dünyayı boylayacaktı. Hapishanede her 
kes ondan korkuyordu. Siz de korku
yor!i\111\IZ. Hepiniz, onu U!krar geldlii 

Müfettiş Vendel, ayni zamanda ve
d:ılaşmak üzere olduğunu gösteren Dr. 
Kon'a kapıya doğru reiakat ed~kcn şu 
lrısa cümlelerle izahat verdi: 

- Bu gibi adamların sözlerine pek 
kulak asılmaz. Biz. bunle.nn tabii dil$
mnn1arı olduğum\·- ~in, ileri geri lif
larına da daima maruz kalacağımız ta-

Dr. Kon. otomobiline yakla$blı :za ... 
man, pın1 pırıl yanıJD siyah göı.lcrile, 

müfetti~ bakh: 
- Hayret edilecek "°y, doi!nıauf de· 

di (ve sonra kısaca) Allaha ımıarladık 
müfettiş! Tekrar tekrar teıekkttr ede .. 
rim: diyerek büyiik ve muhteşem ltolı 
Roys otomobiline atlayı'P aiır ağır u .. 
zaklaı!ı. 

Vş1Yor.) çum yokken, beni yakalayıp ıııetirdigi 
ıç. • bu kısa boylu, fare gibi adam, için lltndisinden şikAy•tçiyim. 
aı;Ye aokuluf tarz:uu hiç be~enmernlt Komiser l(Ülmemek için kendirini 
~ ki, hablre tepiniyor, ve: zor tutuyordu. Polla memuruna dön• 

Ceblerini, tersine çevirdi. 
Altı şilin kadar bakır para ve diAer. 

ufaklıklar. bir çakı, be4 tane de gı:.rib 
kıyafetli, gümiif benzeri !kiıer buçuk 

Kara suratlı adam. birdenbire tek
rar değişti: 

- Bu yüzden beni mnhkemcye mi 
vereceksin Parker? :Yapma Allah aı· 

biidir. 
Zaten hepsi ipsiz aapsız... Ken

dilerinden ne bekler&ini<. Esase itiba· (Devam edecek) 
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San'atkar portreleri: 

HAKIK:AT 

BULMACA ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPOR~ ıır ı ı•ı 
1 1 1 ,. 2 

Clark Gable diyor ki: ======== ! 
Kız mektebleri arasında s ''Ben lıadınlara 31ara· 6 

1 

,.,., 
• 1 
•I ı 

1 1 
•I • •• •• 

1 • 1 1 1 1 1 

31acalı erlıelı değilim!'' voleybol şampiyonası ! 1 1 l•l•I 
1 l•I 1 
~I 1 L 

Clark Gable çok sevdik\ köpekile ... 

Birletik Amerikada: 
c The publice dover number 

one> cBir numaralı halk Bı1kı> 
lakabını kazanmıt olan Clark 
Cable bütün Amerikan lcadınları
nı çileden çıkarmaktadır. Bir çak 
kadınlar onunla rol yapmak şe· 
tefine nail olan kadınları kı!kan
maktadırlar. 

Kadınlar bilhaua Clark Cab
le' ın bakışlarından fevkalade hJ! 
)anmaktadırlar. Amerikada •İne
mada onu seyreden kadınlar ade
ta kendilerinden geçmektedirler. 
dirler. 

yüksektir. Birçok ı~yler öğren • 
dim onlardan. 

Bilhassa ıunu öğrendim: İste· 
sin. istemesin her kadında bir 
valide hissi mevcud bulunmak. 
tadır. 

Kadınları sevmiyorum zanne· 
dilmesin. Kadınları ıeverim ve 
onları sevilmeğe 18.yık görürüm. 
Fakat bir çok kadınların da his· 
siyatlannda fazla ileri gittiklerini 
söylemekten de kendimi alamam. 

Çamlıc:a Dünlıü maçları 

Erenlıö~ talıımları 

ve 
Jıazandı 

Dün Eminönü Hnlkevi salo- ı ramında Uludağa gideceklerdir. 
nunda kız mektebleri arasındaki Dağcılık kulübü atletizm şjanh
voleybol ıampiyonaıuna devam ğına müracaat ederek bu kafile 
edilmiştir. tik kartıla,ma geçen ile beş atletin de gönderilmesini 
senenin §ampiyonu Çamlıca ile istemiştir. Ajanlık Uludağa Gö
Kandilli arasında olmuştur. Çam· ren, Muzaffer, Rıza Maksud ve 
lıcfthlar ilk aeti ııkı bir oyundan Hüseyni göndermeğe karar ver
ıonra kaybetmelerine rağmen i- mittir. 

kinci ve üçüncü ıetleri kolaylık- futbol 
la kazanmıtlardır. Netice: 14 • 1 6, yeni 
1 5 • 8, 15 • 1 1 Çamlıca kazan-
mıştır. 

Takımlar: Çamlıca: Süheyla, 
Nurinisa, Necli., Nceli., Hayriye, 

Nebahat. 
Kandilli: Saime, Beria, Sevim, 

Vildan, Selma, Süheyla. 

İkinci maç: 
ikinci maç Şiıli Terakki ile E

renköy arasında oynanmış· ve E
renköylüler rahat bir oyundan 
ıonra maçı iki ıette kazanmışlar
dır. Netice: 15 • 12 ve 15 • 4 
Erenköy galib ... 

Takımlar: Erenköy: Süheyla, 
Fazilet. Nevmide, Türkan. Ve
dia. 

Şitli Terakki: Selma. Türkan. 
Refan, Sıdıka, Emel, Necla. 

ajanı kimdir? 

9 1 

Soldan sağa: 

1 - Geçmiş - Namaı kılınan yer 
2 - Bir erkek ismi - Yaz meyvala-

rından 

3 - Kızıl • Bir jilet markan 

4 - Beyaz - Sililun aksamından .. 
Bir uzvumuz 

5 - Üye 
6 - Acıkmış - Zamanın adamı 
7 - Karadenizde bir kaS«ba - Mı-

sırda bir nehir 
8 - Aletler - Ters 
9 - Sürgü - Yemek 

Yukarıdan aşaiJ: 

1 - Bir yapıcı ileti .. Verıide eski 
bir usul 

2 - Kurban 
3 - Çngırak .. Karadeniz uşağı 

4 - ~temleket - Risale 
5 - Eziyet. 

8 - Bir hastalık - Beygir 
7 - Üye - Efsanevi bir kus. 
8 - Eski eserlerin toplandığı yer -

lJoğum 

9 - Yayma - Acıklı 

1 2 3 4 fi 6 7 8 9 

ı lllilAl•IY[•IAIZIA 
2 LIAl•I ş IE 1 Fl•l l iM 
3 Al•IMI l IRIAISl•IE 
4 Nl•l l IL\ElRI l l•\R 
5 l iT •IEIBIEl•IS 1 
6 H AILl•IAl•IL 1A\K 
1 Al Si 1 •ITl•IAIRIA 
8 YIA• MIA Rl•IA L 
9 El•IS 1 INIEIKl•-2_ 

19 Birineikanun 1940 

Aded Urabk Ura 

1 ıooo -zooo.-
3 1000 -3000.-

ı 750 - 1500.-

• 500 -:zooo.-
1 250 -zooo.-

35 100 - 3500.-

80 50 -4000.-

300 ıo -llOOO.-

Türkiye İŞ Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemiş olursunuz. 
Kesldeler: 4 Subat. Z Mo,yu. 

1 Aiuııtos. 3 lkıneıteorln 
tarl~rlnde vaoılır. 11 

Kumbarolı ve kumbsl'llSD besab· 
lannda e.o u 50 Uras1 buJo • 
nanlar lcur'an dahli edilirler. 

Orman Fakültesi Alım Satım 
Clark Cable kadınların kendi· 

ıine karşı göstermekte oldukları 
ali.kaya tamamile bigine kalmak
tadır. 

Ben kadını, ev kadını, arkadaş 
olarak severim. Bilmem neden bu 
fikirlerime aşina bulunan kadınlar 
ya benden yüz çeviriyorlar yahud 
da intikam alırcasına beni takib 
eyliyorlar, rahat bırakmıyorlar .• 
Ben açıkça söylüyorum: 

cBen kadınlara yarayacak er· 
kek değilim ... • 

Atatürk koşusu 
ISTANBULDA: 

Her yıl 2 7 birincikinunda ya
pılmakta olan Atatürk koşusu bu 
ıene ,chrimizde 4500 metre Ü· 
zerinde yapılacaktır. Bu seneki 
parkur geçen ıenekinin aynı de
ğildir. Koıucular saat 17 de Tak
sim abidesi önünden yanşa baş· 
!ayacaklar ve Taşkııla önü • Kü
çükçiftlik • T aılık • Gazhane ge· 
rioi. Taıkıtla altı - Dağcılık kulü
bü önlerinden geçerek merasim 
tribününe gelecekler ve orada bir 
tur yaphktan ıonra tekrar abi
deye varacaklirdır. 
ANKARADA: 

Yeni Futbol Ajanı 

Nuri Bosut 
1 ucuz iLiNLAR 1 ;:~~:kat ayakkabısı 1.------------'"'· İskarpin 

Komisyonu Başkanlığından : 
Muhammen 'l"\S. 

675 LI. 
Miktarı 

54 çift 
11.f. • 

Muhammen Fi. 
12 LI. 50 Kr. 
9 • 50 1083 ·-Bu san' atkar kadınlar hakkında 

geçenlerde ıunları söylemiştir: 
c- Ben her ne kadar gayret 

eyledimse de kadınları anlama· 
ğa bir türlü muvaffak olamadım. 
Zannederıem onları hiç bir za • 
man anlıyamıyacağım... Ben on
ların aandıklan cideal• tip deği· 
lim. 

Erkeklerin çoğu kadınlan anne 
]eri va!lıtasile öğrenmişlerdir. Er
keiiin hayatındaki ilk kadın da an 
neleridir. Ben yedi yaıında iken 
annemi kaybettim. Bundan dola· 
yı erkekler tarafından büyütul· 
düm. Gencliğimde çapkınlık yap· 
madım. Kadınlarla resmi surette 
görüşürdüm. Ne yaptımsa fayda 
vermedi. Kadınların peşi s1ra git· 
mekten ,onlara ili.nı a§keylemek· 
ten hoşlanmadım. 

Yedi senedenberi Holivud -
<!ayım. Bu müddet zarfında ta• 
nıd.ığım kadınların sayısı hayli 

Mecmualar arcuında 

Bir Üniversite Doçenti 
Maarif Müsteşarının 

kitabını şiddetle 

lenkid ediyor 
Son zamanlarda, matbuat hayatımız

da yeni yeni mecmualar çtkmaktadır. 
Bunlardan İkbsad Fakültesi mecmua
sı , kiğıd buhranı ııibi Arızi sebebler
den dolayı 1o!ft bir müddetle tatil dev
rE:si geçirmişti . Bu mecmuanın 3 üncü 
sayısı, diğer nüshalara nazaran zengin 
olmnmakla be-raber1 gene intişar et
miştir. Mecmuada Ordinaryüs Profe
sör Şükrü Baban, Milli Korunma Ka
nununun mahiyetine temas eden bir 
makalesile, İktısad Fakültesi Dekanı 
Ömer Celil Sarçın nüfus meselelerine 
dair bir etüdü, Orhan Tunanın, har
bin vücude aetirdili şartlar yüzünden 
İş Kanunu hükümlerinde icab eden ta
dilita dair bir yazLq bulunmaktadır . 
Bütün bu yazılar, aünün ekonomik ve 
acır.yal mevzuları arasından seçilmiştir . 

İktJsad daçentlerinden Ömer L\ı.tfi 
Bernan da. ·Türkiye Ziraat Tarihine 
bir Bakış. f!!lmindeki kitabı tenkid et
mektedir. Bu kitab evvelki sene, Zi
raat Kon~eai münasebetile, Ma;ı,rif Ve
koileU Müsteprı İhsan SuntzUyla zira
at mühendi.derinden Raınb Ziya :P..t:ın

den tarafından tertib edilmişti. ·Tür
kiye Ziraat Tarihini bir Bakış• kita
bı. Türk.iyede ziraat meselelerinin ta· 
rihine dair ilk drfa olarak kaleme ahn
mı, bi rkitab olmak itib;1rile bir kıy
met ifade etmektedir. Toprak mesele
leri hıı:ıkkında tarihi araşhrmal3r ya
pan Ömer LQtfi Berkanın bu kit:ıb 
hakkındaki düşüncelerini ihtiva eden 
bu makaleden JU parçayı a~ağıya alı
yoruz: 

·Bir Türk ziraat tarihi yazabilmek. 
tf'tkikatın hali Mzır vaıdy~tinde ~~vet 
~üctür._ Ve hatta. tetkik etti~i.,,iı; ki· 
tabın arzu eftiill şekilde Türkivede 
muhtelif devirlerdeki köylü ve c:if~<:i· 
litimiz ile cümhurivet devrinin kövlü
sfinü mubyes ebnek için dahi, laz1m 
ıtr1en ilmi hazırlıklarımız. tamıımen nok 
san bir vaziyettedir. Çünkü, cümhuri
yet devrindeki köylünün vaziyeti ve zi
rai vaziyet de Javıkile etüd edilm!ııı: de· 
lildir. Bu ııebeble, •türJü türlü ad.J3rla 
ahrıan ve haddi hesnbı olmıyan ver
giJer• le erildifinden bah!'lettiğimlz im
rıarııılorluk kövhUünün kazanc ve ha
yot evive~i ve vermekle müke11ef ol
duğu ver~lerin bütçeleri içindeki nis
peti malOmumuı olınadığı gibi; cüm-

ister ıanatk&r arkadaşım, ister 
gazeteci, ister muharrire, velhasıl 
ne olurlarsa olsun ben kadınları 
arkadaş bilirim. 

Filimlerdeki rollerime bakarak 
beni, ahlakımı öğrendiklerini ıa· 
nan gene kadınlara acırım. U· 
nutmasınlar ki ben filimlcrde an· 
cak crol > yapıyorum. Bu rol1eri, 
yaparken ben Clark Gable de -
ğilim ... Ben o rolün adamıyım, o 
kadar.• 

Bu kadar sarih beyanatta bu • 
lunduğu halde Clark Cable' e a~ık 
olan kadınların saym pek fazla -
dır. 

Hergün posta müvezzileri yazı. 
hanesine. evine mektublar, pa· 
ketler ta,ımakla bitiremiyorlar. 

Bazı gün Clark Cable bu mek· 
tublan açmadan sobasına atmak· 
tadır. 

Askerlerimize 
hazırlanan 

kışlık hediye 
Ankara 18 (A.A.) - ~oker

lerimize yapılmakta olan kışlık he· 
diye teberrült!ri etrafında bugün 
aJdığımız telgraflar, Rize halkının 
964 aded pamuklu ve yünlü eıya 
vermiş ve bunu Kızılay merkezine 
tevdi eylemiş olduklarını bildir· 
mektedir. Diğer taraftan Şarki Ka 
rahi!!:ar kazası halkı da erlerimıze 
3 1 00 çift yün çorab ile 1 08 parça 
da yünlü ve pamuklu eşya tt'!ber· 
rü eylemişlerdir. Askerlerimize 
hediye olmak üzere Beyoğlu ka· 
zası ahalisinin bugüne kadar te· 
berrü ettikleri 5000 parça eşya, 
Kızılaya teslim edilmiştir. Bu eş· 
yanın hepsi yünden el ile ve itina 
ile hazırlanmış zarif hediyelerdir. 
ikinci parti h.diyeler de topl~n· 
makta olup birkaç güne kadar Kı
zı1~ya te~lim edilect-ktir. 

İzmir İhracat Birlikleri 
umumi katibi 

İzmir ithalat ve ihracat birlik· 
feri umumi kiitibi, bugün fzmir~ 
den şrhrimize gelecek, İngiliz TL 
caret Birliği Ba1kan mümessi1leri· 
le yeni bir anlaşma yapacaktır. Bu 
anlaşmava göre ln~i1iz1er, lzmir· 
den mühim miktarda zt'!ytinyağı 
ı.1~cakl"'r'hr. 

huriyet devri köylüsü için de bu he
sablar henüz yapılmamıştır. Diğer ta
raftan dün ic:in oldui u~ibi buJ(tin için 
de köylünün memleket dahilinde en 
rn.svonel bir şekilde dı:ığılmış olup ol
madı.~:ına, topraksız köylünün miktar 
ve ehemmivetine. memleketin zirai 
bünyeıııine . memlekette e1cilen toprak
ların mevcud toprak ve nüfusa naza
ran iı:tal ettiklf'ri nispetlere ve kültür 
nPvilerinin seçilmelerindeki isabctlere 
aid elimizde Mrih rakamlar bulunma
dığı irin cu~uriyet devri ile diğer 
muhtelif devi . tıi bu bakımlardan tet· 
kik ve muka efie etmek imkB.nı yok
tur. Hı:ılbuki tam ve mükemmel bir 
ziraat ve riraat siya~eti tarihi ilimle· 
ri bu mt'selelerle bilhassa meşli(Ul ol
mak mecburiyetindedirler.• 

Atatürk koıusu Ankarada çok 
heyecanlı geçecektir. Ankara Hal
kevi bu yarıt için lstanbuldan. Ko
caelinden, Eskitehirden dört ki· 
ıilik birer takım çağırmıştır. ls
tanbuldan Rıza Maksud, Artan, 
Hüseyin, Mafidiı ve Habib An· 
karaya gideceklerdir. Koşu 12200 
metrelik bir mesafe üzerinde ya
pılacak, ferd ve takım tasniflt'!rİ 
olacaktır. Takım halinde Koca. 
eli ve Ankara yarışın favorisidir. 

Uludağa gidecek 
kayakçılar 

Dağcılık kulübü azası kayak 
sporu yapmak için kurban bay-

1 RADYO GAZETESij 

Fransanın 

buhranlı 

geçirdiği 

vaziyet 
Ankara radyosunun dün 
akşamki neşriyabndan : 

Siyaset dünyasının bugünkü man
zarası şudur: Viş.i hükUmeti bir buh
ran devresindedir. Leval'in azil sebeb
leri hakkında gelen aon haberler, es
ki Nazırın koyu Alman taraftan ol
duğu ve bir darbel hük\ı.mct hazırla
dığına dair ihtimaller teeyyijd ebnek
ledir. 
Fransanın yıkılmasından evvel de 

arkada, olan Avens ile Laval gizli 
bir komplo yapmak üzere elele ver
mişlerdi. 

Bu komplo olabilir, bu da tahmin 
olunabilir. Anlaşılan Marefal Peten'e 
ver!len habe-rler çok mühim olacak ki 
mareşal derhal Laval'i azlederek ye
rin~ Flanden'i ııetirmiıtilr. 

Alman elçisi Aven~. Peten'le Lava
lin arasını bulmak için blr teşebbüs 
yapmata karar vermiştir. 

Yeni Hariciye Nazırı Flanden'in de 
hastalık bahane ederek evinden dı~
nya çıkmaması şayanı dikkattir. Flan
den be-iki de Laval tarafından cevri· 
len entrikaların neticesini beklemekte
dir. Laval tekrar geri Rt'1ebilir mi? İş
te mühim olan mesele budur. Bu Pe· 
~en'den ziyade a"kert hareki.tın neti
ce"ine bR~Uı bir iştir. 
Amerikanın İn,Ultereye yaptı~ var

ıhm me~elesinde üç enı:ı:e1 me\'cuddur: 

i.,.ıı:iltereve vardım 
1 - Amerikanın haklı olarek harbe 

ıtirroemesi. 

2 - Amerikanın İn,Pltereye mali 
yardımda bulunmaa için kanuni en
geller. 

3 - İnı;ıiltereye yapılacak yardım 
do!ayıs.ile iktısadi bünyede zuhur ede
cek zararlı haller. 

Ingiltere asker deiil, bol miktarda 
silih istemrktedir. Ruzvelt'in kat'iyet· 
le bildjrdiği pllnına göre, İn~iltereye 
her türlü harb malzemesi verilecektir. 
Bunların bedeli de •imdi ödenmlye· 
cek, harb sonunda vaziyet iyi olur&n 

Nuri Boautun, Futbol ajanlı· 
ğına getirildiğini yazmıştık. Te· 
miz ve dürüst ahl8.klı bir spor 
idarecisi olan Nuri Bosnt, muhi
tine kendini çok ıevdirmi, oldu· 
ğundan. bu tayin ıevincle kar§ı

lanmıştır. 

Nuri Bosut, çok gene yaşında 
idareciliğe başlamış bir gencdir. 
Türkiye idman Cemiyetleri itti· 
fakı devrinde voleybol ve deniz
cilik heyetlerinde azalık etmi' ve 
Süleymaniyeli Orhan, Zeki Rıza 

ve Necmi Ataman gibi iyi ida· 
recilerle birlikte üç sene çalış. 
mıştır. 925 de memlekette ilk de 
fa Hamdi Eminin açtığı hakem 

kursuna talebe olarak girmiş ve 
hakemliğe on dokuz yaıında b4ş 
lamıştır. Bundan sonra muhtelif 
mıntakalarda hakem kurslarını 
idare etmiş olan Nuri Bosut, son 

olarak İstanbul Futbol Hakem 
Komitesi azası idi. Futbol Ajan· 
lığına getirilmesi, uzun mesai ve 
kıdeminin tabif bir neticesidir. 

Kendisi ayni zamanda beynel· 
milel Türk hakemidir. Bu yeni 
vazifesinde muvaffak olmasını 
dileriz. 

kira verecektir, 
Amerika yukarı.ld engelleri berta

ral ederek İngiltereye azami yardımı 
yapacaktır. 

Bir ihtimal 
Alınanların bu kış sulh istemeleri 

ihtimali Lordlar Kamarasında görüşül
müştür. Bu sulh şartı ne olabilir? Al
manya Avrupada hareket st;rbestisi is
teyor ve buna mukabil Inctiltereni.:1 
mülki tamamlı~ına hürmet edecektir. 

Frensa yıkıldıktan sonra harbedc
cek ve sulh yapabilecek iki ~evlet 
kalmı$hr. Mihver yıkılmıştır. Jngil
tcre ile Almanya ara~ında sulh yapı
lır~a bunu her devlet kabul edecek
tir. 

Yunan • İtalyan harbi 
Sovyet radyosunun yerdiii l>ir ha

bere 1'Öre Tepedelen şchrile Avlonva
ya 32 kilometre mesafede bulunan Hi· 
nara düşmüştür. Bu haberler do~ i!5e 
Klisora'nın da düşmesi <;ok muhtemel
dir. 

Yunanistandan son gelen haberler 
•imal cephesinde İşkombi vadi"iinde 
çok mühim bir stratejik mevkiin İş· 
gal olunduğunu bildiriYor. Bunun Yu
ra mevkii olması muhtemeldir. Elba
sana hi\kim olan bu mevkiin zaptın· 
dan sonra bu şehdn de zaptı muhte
meldir. Yunanlılar Timoviça vadisine 
varmış bulunmaktadırlar. Burada ye
di İtalyan mukabil taarruzu püskür
tülmü.ştür. 

Afrikada harb 
İngilizler şimdi Bardia limanı üzeri

ne yüklenmektedirler. Bu şehrin ba
Wındaki yollar kesilmis olduğun rlan 
düşmesi., yakındır. İngilizlerin ikinci 
hedeflerinin Tobruk limanı olduğu 
tahmin edilebilir. 

Harekat h3ll sahilde cereyan et
mektedir. Böyle dar bir sahada ha· 
reket edihnesi İtalyanlar lehine f$e 
de İn56}iılerin motörlü kuvvetleri bü
tün muka\•emcti kırarak ilerlemeğe 

devam ebnektedirler. 
İtalyanların harb harici edilen kuv

vetleri; 21 inci kolordu , 1 inci ve 2 nci 
Libya fırkaları, 63 üncü fırka ve 1 lnci 
Kara~ömlekliler fırkasıdır. 

İş Arayanlar 
* İs arı~·or: Türkı:e, fransızca. ln.Jtillı
ce lio:3nlarına vakıfım. Bu lisanlar üze· 
rine muhaberat ve tercümeye muktedi
rim, dnktiloJ??afi bilirim, askerlikle aıa. 
kam yoktur. Her türlü referans vere· 
bilirim. Şirketlerde ve büro işlerinde 
çalışacak is anyorum. Galata Kefeli 
Hüseyin han No.1 de (C. H.) adresine 
müracaat. (10) 

+BİR BAYAN İŞ ARIYOR - Eski, 
yeni türkceyi iyi bilen, daktiloyu çok 
iyi bilen ve sür'atli yazan bir bayan 
münasib ücretle iş arıyor. Hakikat 
gazetesinde (N. N.) rümuz.una mE"k. 
tubla müracaat. (20) 

Satılık - Kiralık 
* Kiralık apartıman dairesi aranı
yor - İki, üç odalı ve konforlu kiralık 
aparbman dairesi aranıver. Hakikat 
ı;ıazetesinde (Kiracı) rumuzuna müra
caat. (17) 

+ İYİ BİR RİLE NEZDİNDE - Mo. 
bilyah veya mobilyasız bir oda aranı. 
yor. İstanbul tarafı pyanı tercihtir. 
Hakikat gazetesinde (M. E.) rümuzu. 
na mektubla müracaat. (19) 

İşçi Arayanlar 
+ BAYAN ARANIYOR - Taşrada 
calı~abilecek okur yazar ve eı::ki TUrk. 
çeyi iyi bilir bir Bayana ihtiyaç var. 
dır. Hakikat gazetesinde (T. Ş.) ru. 
muzuna mektubla müracaat. (18) 

Müteferrik 
* Lı.tın den;lerl - Cok ehven Batla 
tngiliz.ce, fransızca dersleri veririm, 
her yere .sddcrim. Hakikat ~azeteslnde 
(Lisan) rumuzuna mektubla müracaat. 
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MEŞHUR ___ _ 

Hacı Bekir 
Ticarethanesinin 

kırk katlı 

Saray Baklavası 
Dudakların ufak bir te· 

maaile a§ızda yok 
oluyor. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBAŞI DRAM KIS~fiNDA 

Akşam saat 20,30 da 

Bulunmaz Uşak 
Beyo,ğ:lu İstiklal ceddcsl 

KOMEDİ KISMINDA 
Bu akşam saat 20.30 da 

Pl!S& N67Pl;TtFRİ 

r IUIONF. ~4RTLARI ""\ 
Türkive fıefn : 

3 avlık 270 
6 • 525 
Senelik 1050 

tmUvaz sahtbt ve Baemuhan1rl: 
Necib AD KUÇUll.A 

Umum oesrtv1.tJ ldare eden 
Yazı t.ıert MOdllrO: 

Cemal Hakkı SEi.EK 

Basıldııtı ver: 
Cumhuriyet Ma.tbaa11 

• 
1758 • 

Muvakkat teminat: 132 Ura. İhale: 27 /12/940 cuma. saat 11 de. .-
1 - Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman fakültesi talebesi için yıık• 

rıda müfredattan yaııh ayakkabılar •l• eartname ile eksiltmeye c;ıkarıbrı.ı.şb; 
2 - Eksiltme Maliye VekB.leti Beyoğlu Liseler Muhasebecili~i dairesiJl 

toplanacak olan fakülte alını satım komisyonu huzurunda yapılacaktır. .-
3 - Eksiltmeye S(ireceklerin 2490 sayılı kanunda yaz.ıh evsafı halı otırı'

ları elzemdir. 
4 - Şarbıame ve nümuneleri görmek isteyenlerin tatil günleri haric % 

man fakültesine müracaatleri (117 

MUAMELE VERGİSİNE 
T8bi nıüesse~lerin 19-tl den itibaren tutacaklan 

1 - 7 nümune üzerine hazırlanmı1 

<İMALAT>·< MUAMELE> 
cEMTİA, İTHALAT ve iHRACAT> 
(SA. TIS) Defterlerile 
<AYLIK BEYANNAMELER) 

Defterlerimizin 25, 50, 100 ve daha fazla sahi!elileri mevcuddur• 
TAŞRA SİPARİŞLERİ SÜR'ATLE GÖNDERİLİR. 

Umumi satış yeri : 

İNKILAP KİTABEVİ 
İstanbul Ankara caddesi 155 f'f 

(İsi. Komutanlığı Salınalma Komisyo;Hinları 
i.iJl1ıJ.-

Bilihare yaptırılacaklara esas olınak üzere otomobil şasesi üzerine n örf 
nelik bir benzin tankı yaptırılacaktır. Paı.arlığı beğenilecek resimlere.~ ri 
yapılmak üzere bu işlerle ujraşanların yapabilecekleri benzin tankı şekil ;,r 
hakkında teklif ve resimlerini tetkik edilmek üzere 21/12/ 940 ~nüne kBı 11) 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna vermeleri ilin olunur· (~ 

Ceb. Kol oaatleri albn 
Metal 15 sene nrantili 

8 TAKSiTn 

Kömür ve Odun 
Soba lan 

Havacazl ve Elektrik 
Ocaktan 

4 TAKSİTTE 

4 TAKSİ'ITE 

1 
AEG elektrik süpiirl'e 

ve fınnlan 

8 TAKSİTI'E 

Avizeler ve 
hediyelik!~ 

t • 6 TAl<Sff,,, 

LUXOR Radyolan ve otomatik GRAMOFONLAR! (Taksitle) 

Osman Şakar 
ve $ki. 

Galata. Bankalar caddesi 59 • 47. Tel: '1378. Bevazıd. Üniversite 
caddesi, No. 28. Kadıköy, İskele caddesi No. 33/ 2. 

İLE SABAH, ÖGLE VE 
Bor fellHllı:ten oonra ründı il'~ dtfa mımtuaman 
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