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AKSAM GAZETESİ 

Bütün memleket İçin 
bir tip ekmek 

ll>.ıtiıcAT'tn MiUI Pıyıılııı<> \Uıit! hediyesine 
~tirak hakkını verecek olan bu kuııonlan Uk 
stn-sından itibaren muntaı.aman toplayınıa. 

lDARE YER!: ISTANBUL TURKOCAGI CADDESL TELEFON: 24154 
TELGRAF ADRESİ: cllAKİKAT> isTANBUL • POSTA ıqJTUSU: 610 

Ticaret Vek&Ieil, memleketimizin her 
tarafında bir tip ekmek çıkarmak için tet
kikler yapmaktadır. İstanbul Belecliyesi İktı

sad Müdürliliü de blr tip ekmek için yap -J 
tı,fJ tecrübelerde muvaffak olmuştur. _ 

YIL : 1 - SAYI · 128 ÇARŞAMBA 27 İKİNCITEŞRİN 1940 Fiab 5 kuruş 

İaşe işlePi i .f in biP 
ınüsteşarlılı lıurula~alı 

Yeni Vekil bu sabah işe başladı 
la ~icaret Vekili Nazmi Topçoğlu 

ti!a etmiş:, yerine Ankara ıneb'u-
1\ı !.tümtaz Ökmenin tayini yüksek 
~ka iktiran eylemi,ti:r. Naı:ıni 
0Pçoğlu,. istifası hakkında sorulan 

~all~re, sıhht vaziyetinden bah.se
~-rek yorgun olduğunu, bir iki 

ili.in istirahat mQ.k~u;ijJe eebritnize 
i@leceğin! söylemiştir, 

liaırni Topçoğlunun istifasından 
~a. Vekalet erkim arasında bazı 
1tbo,ıdüller olacağından baJısedil
llı.,ktedir, Esasen iate l~leri de Ti
~&t Veklieti tarafından ıdare edi· 
ltt-f!ği için, Vekilet tetldlitında ye· 
1\Jıierı tadi1&t yapılması da k:ab et
llıcıktedir. 

ı ..... llkaradan golcn haberlere göre 
~ itleri için, Ticaret Vek~letinde 
~- ?nüsteşarlık teşkili düşünülmek· 

. ır. Toprak Mahsulleri Umum 
lı::ıı..idürlüğü, ihracatı kontrol teşkili-

4lrııanya, 
-ttaba italyaya 
~fl,.dım 
tcıec:elı mi ? 

'• •1t1111ı1111111""11111111ı111111111111111111ıı1t1tllllll 

ltıııY<ıyı tekmil hüııiyetile 
llt/ıqbilecek mütemadi 
c/Qrbeler karfıatnda, Al
llıQnya, tamamen yabancı 
4Q/cınıaz Çünkü bu hal, 
4/rıı<ıny~nın kuvvet mu
bQ:teneaine müe,.ir olur 
"" 1111tıı1111ıı1111 1 1111111111111111111ıı11111111111ıııı11uıııı 
ft 1~1Yanlann Balkanlarda !"k
U denize doğru yapmak 11te-

~ b• d i~leri ileri hareketin ço~ fe
~ it ikıbetle neticelenmesı za
~ı '' •rtık yakla~mak üzeredir. 
d~•nın • milli bünyesi üst~de 
'4ı, tahrıbat yapacağında tuphe 
O\~ 1'•11 f U elim vaziyeti içinde a
~: .o\Iınanya mağrur ve muhte
~ ~•tuna yardım ed•cek midir ? 
~., dı bütün dünya matbuatının 
\;'kla Üıtünde durduğu mesele 

ıı~" 
ı )'•da üç nokta hatıra ııelir: 

'( a Almanya hemen dostu
~ ) nun yardımın:ı koıar, 
3) '<a hiç alakalanmaz, 

'( ahud da bu yardımı lıal
Ya ıaraıldıktan ıonra ya-

l!· Par. 
~ ı,.~ lıirinci ve ikinci ihtimalleri 
~ ,.~ 'Varid görmüyoruz. Çün• 
-Ilı ter Almanva hemen yardım 
İid~ İıteıeydi; bu harekete t i"'.
~~ lıatlama11 iktiza ederdı. 
~d•• muharebeleri hatladığı 
~i tn İtibaren vaziyetin vaha· 
~ b("lt Çok anlatılmıflı. Alman
,:"lıı•Yte Iıir yardım niyetinde bu
~b·~' olıaydı, hiç olmazsa ilk 
h.:' "'• • d" ~k •ı almakta kusur etmez ı. 
."'14~: tayandır ki, muharebe 
1~,~ ıııı zaman bu harbe Alman 
~ı..,"•k de taraftar olmadığı fa
ı~ 0 rtada dönmüı dumtu!'tu. 
~ı~• •aferi müna•ebetile bütün 
"I, .o\ lıayraklarla donatıld ığı va
\ ~."' •n ıefarctinin d e koca
~~ tr Yunan bavrağl asman, 
\~~ d<inen ,ayU.lara hak V'er
\h-ı, lıir delil te,kil eder. Bizc;e 
"> •. kak p-ibi zann~ilen hır 
.. ·-· k ·"'İıı •~. o da Balkanlann ta · 
('• dair yapılan an!a,mada 
11..' t'l )e.rıın a skeri bir v ecibe vük 
'~ibis olma11dır. ihtimal ki 
~'•• ~ lıalva, bu iı i yalnızca ba
,"'l\ !tını ümid ett iğinden dostu .. 
~: h,d ' k d" • . .. .,..l\i .. ırn1n.,ıın en ısını muı· , ~o...., .. 

1 
.. 

~ '"'-. u, u. 
~ ı,.. t. Almanya, lıalyayı tek
~di ~ıYetile yıkabilecek müte
,""ı y •rlıeler kartıaında tama
~ )ık~~•ncı da kalamaz. lıalya
~"'l tn.a11, Almanyanm kuvvet 

ld, tlleıine müeıtir olur. Şu 
~~ ~.o\lına.nyanın ltalyaya ne za,s.• hangi vaziyette yardım·
• lj~ 1 ,ttteıelesini derinle~tirmek 
l~ 'ıı'n d• r. Almanya yeni Avru
~~~ ~umesini kurmak için mii~
~İlt ın ~ar1ız ka lıyoraa, bunun bı-

otı 'ı:•lıbibi ltalyadır. Akdeni
u"vetli devleti olmak id

[ Necip Ali KÜÇÜKA 
.\rJıası &&!ıife 3 ıütun Z do] 

1 • - tı, i• mfutCl8rlığma bağlanacak· 
tır. Bundan başka fıat hareketlerile 
meşgul olmak üzere ayrıca bir u
mum müdürlük daha kurulma61 da 
hatıra gelmektedir. Nitekim harb
den sonra baz.ı memleketlerde harb 
ekonomisi nezareti gibi teşekküller 

kurulmu,tur. Yunanistanda piyasa 
işlerile meşgul olmak üzero piyasa 
müsteşarlığı bulunmaktadır. 

Yeni Ticaret Vekili 
l\lümtaz Ökmen 

Yeni Ticaret Vekili Mümtaz Ök
men İstanbul Hukuk fakültesinden 
mezundur. İ.stiklil mücadelesinde 
yedek subaydı. Bu vaı:ife~ini ifa et
tikten sonra Ankarada )'eni teşkil 
edilen tek hllimll mahkemelerde 
hik.imi münferid olarak ç:ılışmıştı. 

Kendisi, senelerce Halk Partisi An
kara Vil8.yet idare heyeti azalığında 
bulunmuştu. 1935 te de B. M. Mec
lisine Ankara meb'usu olarak IC .. 

çilmişti. 

Işıkların maskelenmesi 
Bir pasif korunma 
tecrübesi yapılacak 

' şoför cezalandırılacak 

1'ıkları.n maskelenmesi dolayısile alınan tertibat : Beyaza 
boyanan i$8ret direkleri 

Işıkların maskelenmesi ve karartıl-ı beşi.ne kadar tehlike işareU bekleye
rnası kararının tatbikatına devam e- cektir. Tehlike işaretini müleakıb 
clilmektedir. Kötebaşlarile elektrik eli- halk umumi &Jğınaklara veyahud ev
rekleri, ağaclar ve mühim tramvay du- }erdeki sığınaklara gire~klerdir. U
rak yerleri beyaz.a boyanmaktadır. mumt sığınakların mahallerini göst~rir 
Seyyar esnaflar, pazarcıln.r iyice mas- levhalar yarından itibaren yerlerine ko 
kelenmiş hafif lfıklı limbalar kullan- nulacaktır. 
madıklan takdirde bunlann di~er şe-
kilde JAmbalar kullanmalnrı menedi!e- Cezalandırılacak fOfiirler 
cektir. Tramvay arabalarının levhaları 
dünden itibaren ara.baların alt tarafına 
alınmıştır. Bu suretle halk, karanhktü, 
bu arabaların önünde yanmak.ta olan 
maıııkelenmiş ıı'ık Va•uttısile, gidecq}i 
mahalleri görebilmektedir. 

KORUNMA DENEMESİ 
DiRer taraltan k8nunuevvelin yedi

sile on beşi arasında ft'hrimizde umu
mi bir paıif korunma denemesi yapı
lacaktır. Ayın yedi~inde bütün mey
d::ı.nlara birer tem~ili bomba konulacak 
ve harb haline göre tertibat alınacak
tır. o scünd('n itibaren hrrkes ayın on 

Işık karartma ve maskeleme nizam
namesine muhalefet eden Mu-zafier, 
Faik, Remzi, Dursun A U, An don ve KB 
mil adında 6 tolör dün akşam yak:ı
lanmışlardır. Bunlar pasif trorunma ni
ı.amnamesinin cezat hükümlerine göre 

tecziye edileceklerdir. Haklarında tan
zim olunan zabıt varakası bugün Vi
liyet idare heyetine gönderilecek. 5 Ji .. 
radan 50 liraya kadar p;,ı.ra ceza~ı Ue 
15 günden 6 aya kadar hapis cezasına 
mohkO.m edileceklerdir. Bu r:-c:zalar ka
bili itiraz ve temyiz. deAlldir. 

Hususi 
deniz 

otomobil ve 
motörleri 

Bu gece 
itibaren 

saat yirmi dörtten 
falışamıyac:a"lılar 

Bazı motörler yelken· tertibatı yapıyor 
Benzin tahdidatı kararn;~meıinin ı...,t

bikatına başlanmıştır. Denizdeki te
nezzüh motörlerinin makine daireıeıi 
bu sabahtan itibaren İstAnbul Mıntaka 
Liman Reisliği kontrol memurları Ui
ra!1ndan mühürlenme~e batlanmıştır. 
Bugün öı}leye kadar 50 motör mühür
lenmiştir. Bu motörlerin adedi yüzü 
geçmektedir. Seferlerine Jevam etmek 
isteyen bu motörlerden bazıları, yel
ken kullanmak için tertib~t almışlar
dır. Mıntaka Liman Rcisli~i mühi.ırle
diii motörleri münulb ıamanlarda kon 

trol edecektir. Yolcu ve eşya nakle
den motörler de iki partiye ayrılarak 
münavebe ile çalışacaklardır. 

OTO~IOBİL VE MOTÖRLER 

Otomobil ve motörler ıçin verilen 
koordinasyon kararı bu ıece saat 24 
tC'n sonra tatbik edilect"ktir. Yarın ac .. 
bahtan, cuma günü SıBbahına kadar 

tek numaralı taksiler çalışacaklardır. 
Doktorlardan gayri eşhasa oid husu!İ 
ot.orr:.:::biHerle motörler de bu gece sa
at 24 ten aonra çalıfanııyacaklardır, 

Mareşal 
Badoglio 'da 
cepheye gitti 

İtalyanlar müdafaa 
hatlarını bir türlü 

düzeltemiyorlar 

Faşist partisi katibi 
Arnavudlukta 

Yunan ileri harekeli 
devam ediyor 

Atlna 27 (A.A.) - B.B.C.: Son gelen 
haberlere göre, Arnavudluk cephesin
de İtalyanlar müdafaa hatlarını bir 
türlü düzeltemiyorlar. Maretal Badog
llo'nun Arnavudluğa gitti~ öğrenilmek 
tedir. Bundan başka Fafi:'!lt partisinin 
sekreteri Muti'nin Arnavudluğa vAsıl 
olduğu ve malılm olmıyan bir yerde 
Faşist partisi ileri gelenlerinden olan 
Staraco tarafından istikabl edildiği ha
ber alınmıştır. 

Yunan ileri harekeli 
Atlna 7 (A.A.) - B.B.C.: Yunan 

resmi tebliğinde Yunanlılann Görice 
mıntakasında altı İtalyan tayyaresini 
ellerine geçirdikleri söylenmektedir 
Bu tebliğe göre Yunanlılar, ilerlemeğe 
devam etmektedirler. İtalyan tayyare
leri Epir'de 10 köyü bombardıman e
derek Korfu ve Kefalonyada •ehirlerı 
hücum etmişlerdir. Hiçbir ai!!keri he
defe isabet vaki olmamıştır. 

İtalyanlar mukabil taar· 
ruz hazırlıyorlarmıt 

Londra 27 (A.A.) - Reuter ajansı

nın Yunan - Yugoslav hududundaki 
hususi muhabiri bildiriyor: 
İtalyan kıtaab Yugeslav hududu ya

kinindeki bölgeye topçu kuv\l"etleri 
celbebnekte ve hummalı bir faaliy~t 

göstermektedir. Bu hal italyl'.nların 
Pogradeç ve Moskopolliıteki Yunan sal 
cenahına karşı mukabil bir 1aarruza 
girişmek niyetinde oldukları intibamı 
\ıermektedir. Hazırlıkların merkezi 
Ohı·i gölü civarında ve Pogradeçle daha 
cenubdaki Şerananın 9 kilometre ka
dar ~imalinde kiin Mokara şehri ve 
havalisidir. 

Karadenizde 
şiddetli bir 
fırtına var 

İk1 gündenberi Karadeniz.de şiddetli 
şimal hrtınas.ı başlamıştır Bu ~beble 
yolda bulunan bazı vnpurlnr mahfuz. 
limanlara sığınmışlardır, Posla sefer
lerinde rötarlar olmuştur. Trabzondan 
gelmekte olan Güneysu vapuru yold~ 
fırtınaya yakalanmış ve Samsun:\ ge
lerek havanın açılmas!nı bekleml'ğe bal$ 
lamıştır. Bu sebeb1e Istanbula bir gün 
rötarla gelecektir. Antalya vapuru da 
bir gün rötar yapacaktır. 
İneboludan kereste yüklü olnrok li

manımıza gelmekte olan Şükran mo
törü Kefken adası civarında fırtınaya 
yakalanmış ve suların tcsiri'e bir ka
yaya çarparak allı delinmişti~. Fakat 
hasar fazla olmadığı i-;ln motor, Kef
ken civarında buluna.n iki motörün )·e .. 
değinde İst.anbula. ha.reket etınb;ıir. 
Ancak fırtına yolda daha zi:-•ade şid
detlendiğinden molörlerden biri Şük
ranın kereste yükünü :dmış, istrnbula 
hareket ederek limanımıza gelmiırtir. 

Deniz Aslen Ue Şükran motöründen 
el'an bir haber alınamamıştır. Bu mo
törlerde 15 tayfa bulunmaktadır. Ha
yatlarından endişe edilmektedir, 
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TARANTO 
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HORFEZI OTR~TO 

s agt:1r/4 
1---------..,.~~"'."'."''.'..Ji"ı. L evCCI 

YUNAN I LE.Rt HATTI 

YVNAN TA A!l.RU:ll Ş;·JIR!t"l<Y -

"Yunan .. İtalyan ceph~.sindeki Yunan ileri hareketinin inkişafını ıösteren harita 

BULGARİSTA~ 
siyaseti 

TÜRKİYE 

Reuter' e göre : 
Bulgaristanın hattı 

hareketinde Ruman 
ya ve Yunanistan 
misalleri müessir 

olmaktadır 

Londra 27 (A.A.)- Reuter ajoruının 
diplomatik muharriri yazıyor: 

·Bcrlin ve Romadan gelen telgrafla
ra bakılırsa, Bulgaristanın yeni Avru
pa ve Asya nizamlarını ıyi karşılaya
cağına ve üçlü pakta iltihak ederek 
Nazi idaresini tereddüdsüzce kabul ey
leye~ğine mihver devletleri pek o ka
dar itimad ebnemektedır. Ne Bulgar 
Başvekili, ne de Bulgar Hariciye Nazırı, 
Bertin seyahatine çıkmamıştır. Böyle 
bir seyahat mutad olarak tam muta
vaalı tazammun edewdi. Şimdilik mıh
ver ortakları, Macaristanın, Rumanyıil
nın ve Slovakyarun iltihaklarilt ikti
fa ebnek mecburiyetinde buh.ınuyor
lar. Gözü~ür ameli neticeleri itil:.arıle, 

Molotofun ve İspanya Harici.Ye Nazırı 
Sunner'in Berline yapmış oldukları se
yahatler yapılmasaydı da olurdu. Fil
hakika, Alman propaganda makamları 
bu seyahatlerden bahsetmez oldular. 
Keza Molotofun treninde bulunan mü
tehassısların telkin edebileceği tarzda, 
Rus - Alman ticaret mi.Jnasebetlerinde 
de herhangi bir inkişaf alSmetleri yok
tur. Öyleye benziyor ki, Bulgaristanın 
bugünkü hattı hareketinde bir taraf
tan Rumanyanın misali ve diğer taraf
tan Yunanistanın misali müessir ol
muştur. 

Yunanistan, gösterdiği mukavemetle 
yalnız dünyanın hayranlığını kazan -
makla kalmamış, ayni ı.amanc!a haya· 
tı bayat yapan hürriyetin bütün ni
metlerini de muhafaza eylemiştir, 

Bütün bunlardan başka, komfu dev
let olan Türkiye istikrar ettirici bir te
sir yapacak vaziyet almıştır. 

Vaıiyetin heyeti umumiyesinl müta
lea eden İngiliz: Hariciye müstcŞ&rı 
Butler bugün Avam Kamarasında Bul· 
garislana hüsnüniyet teminatı vermiş 

ve demiştir ki: 
•- Eğer Bulgaristan İngilterenin 

öüşmanlarına iltihak etmez, onlara ne 
(aal ne de gayrifaal bir tarzda yardım 
eyl~meı: ve Büyük Britany~nın mütte
fiklerine taarruz: etmezse, lngiltere, te
min eyler ki, Qkid taraf olarak buluna
cağı müstakbel sulh konferansında 
Bulgaristanın tamamiyet ve istiklfıline 
riayet edilmesi için elinden geleni ya· 
yacaktır.• 

ROOSEVELT 
Harbiy~ ve 
Bahriye Nazırı 
ile görüşüyor - ... 

ıçın Müdafaa 

olmıyan masraf· 

lar azaltılacak 

Berlin maslahatgüzarı 

Romaya tayin adildi 

Butrar Başvekili Filoı İngiltereye yardımın 

Aç kalan Avrupaya artırılması için 

A M E R İ K A faaliyet ilerliyor 

yardım etmiyecek 
Londra 27 (A.A.) - Reuter: ·Müt

tefiklere Yardım ile Amerikayı Müda
faa etmek· komitesinin reisi Allen, neş
rettiği bir beyannamede ezcümle şun
ları söylemektedir: 

.Naziler, aç ve sari hastalıklar teh
likesine maruz bulunan Avrupanın is
lırablarından mes'ul bulunmaktadır. Bu 
ithamdan kendilerini kurtarabilme
lerine müsaade etmemek llzımdır. Na
riler, istili ettikleri milletleri felce uğ
ratarak mallarını yağma etliler. Bu 
milletlerin lktısadi sistemlerini msh
vetlikleri gibi yiyeceklerini de elle
rinden aldılar. Amerikanın z.aplPdilmit 
milletlere ke.rşı olan şempati!;inden is
tifade ederek Nazilerin, bu :ıç bırakm:ı 
ithamını İngilterenin üzerine atmala
rından Amerikan milleti korkmalıdır. 
Amerikan milleti, bilmelidir ki insani 
hisler, hazan propaı;tanda aleti olarak 
da kullanılabilirler. Mütecavizleri mağ-

r Arkası sahife 3 sütun 3 tel . 

Şoförler 

Vaşington 27 (A.A.) - Reisicümhur 
Ruzvelt, bugün Harbiye Nazın Stim4 

son; Bahriye Nazırı Knox, Başmüdde
iumumi Jackson ve Milli Mi.ıdafaa Ko• 
misyonunda işçilerin mümessili olsn 
Rillman lle görü~üştür. Bu görüşme .. 
lerde milli müdafaa için çalışan en ... 
dü!itrilerdeki evler bahis mevzuu ol-
muştur. 

Masraflar azaltılacak 
Va,ington 27 (A.A.) - B.B.C.: Rei

sicumhur Ruı:velt., dün beyanatta bu
lunarak müdafaa i('in yapılınıyan maı .. 
rafların derhal aıa.ltılmasının lüzumu
nu tPbarüz ettirmhtir. 

İn,;illereye yardım 
Nevyork 27 (A.A.) - Amerika İşçl 

Federasyonu Reisi Green, dün Nowell• 
Orlean'da Federasyonun ıçtimaı mü• 
na~ebetile ıı:öyledili nutukta demiştır 
ki: 

•- Şimdiy,eı kadar hiçbir 2.aman yap
[ Arkası sah1f.s 3 5Ütun 1 de] 

saltanatı 

Emniyet Altıncı Şube Müdürüne 
açık mektub 

Dün '!'aksimden 3079 numaralı Yenimahalle otobüsüne binen bir arka-

daşımn:~ başından geçen vak'adır : . taki benzin 
Ot büs Taksim meydanını dolandıktan '°nra mukabıl taraf 

• ~ . . .' d d rduk. Benzin aldık. OtobUs urun süren bir manevradan 
deposu onun e u .. tiki b rlle-

f ka taraftan tekrar depoya yana$h: Lis ere ava ve 
sonra. bu se er ar · ' k' y ı 1 'ki ·et 
cekmis! Tamam yarıın saat bekledik. Ne far.la ne eksı ... o cu ar şı -Y lı 
sadaları (ıkarı;yor. Şoför, arada bir, ,·olculara ba~ını çe\"lTIP alaylı •lay 

gütü;::·ıın saat ~onra hareket ettik. Şoför bl r siıaı:a iellendi rdi. Yol uru.n. 
adamcağız tiryaki, biraz sonra bir tane daha yaktı. ihtara merbur ?lduk: 

- Kaptan köşkünde ~J:"ara içilir! cevabını verdi vr otohUs seyı r balindeı 
olduğu halde başmı mü'.'lteri lerc çevirerek aµına doldurduğu siıara ~uma• 
nını müşterilerin üstüne savurdu. Kim ses (ıkarabili r? :'-llahm daıımda. 
arabayı .zmk!t diye durdurup ( Bozuldu, $(İtmiyor ) akıbetine uiramak da 

var. Sustuk!.. ı b d t 
Hep susuyoruz. Bu yalnız benim, yalnız bu 3079 numara ı ara a a am 

üçüncü dc(ad ır rastladıiım şeydi r. 
Bu şoförler saltanatından nasıl kurtulmalı? . ~ 

' 

.. 



2 HA K I K~T 

Fikri bahisler : 

2 7 Ikinciteırin J 940 ~ 

1960 senesinde 
İstanbul Orijinallilı ue garalJet ŞEHİR ve MEMLEKET 

HABERLERİ 
Nakleden: Hikmet MUnlr 

San'atkir, orijinali arar. Bu mu
hakkak! Fakat orijinal nedir? O ek
•ri müptezel, bayağı ve alelide ol
mıyan JeY, harcıilem ve 11radan 
olmıyan teY diye tari! edilir. Bütün 
bunlar bize orijinalin ne olduğunu 
değil. ne olmadığını ifade eder; yanl 
menfi tariftir. Bu da gösterir ki, onun 
anlaŞllması oldukça güçtür. Hatti bu 
yüzden san'at üzerinde düşünen bir 
çok mütefekkirler arasında o bir ih
tillf mev-r;uu olrnu,tur. O zaman der
hal sorabiliriz: Müptezelden kurtul -
mak için yeniyi arayan her şey, ori
jinal midir? Yahyd, baş~cı.l'lrına ben
zemiyen her şeye orijinal mi diye -
cet;iz? Eğer buna, evet. diye cevab 
verirıek, o zaman orijinallikle (tara -
bet ara.sında hudud kaim.az. Bu tehli
keli nokta, bizi orijinaliıl en büyük 
dü~manı olan •garib• e gôtürebilir. 

Yazan : Hilmi Z iya VLKEN 

kadar büyüktür. Şu balde orijinal, 
garibin büsbütün aksine olarak mün
ferdi, ferdiyi, hususiyi değil, fakat 
inıaniyt, beşerlyi, külliyi arsyacaktır. 
Bir teY ne kadar beşeriye yük!.elırse 

Pek_e~ zamanlara gi.tmiyelim; bun- Bir vakitler, başın bu nahiyesinde \1\1" 
dan yırmı sene kadar once, bir adam kua gelen hatalar ve meseli ]cıılJııı 
hastalandı mı, bir doktora giderdi. Dok bir parçasını kesip almak gibi kııı~ 
~r ona. bakar, h~stalı_ğını ~öyler, bir sırf teknik bilgiden mahrumiyetin pf" 
ılac verır ve yataga gırmesınl tavsiye ticeleriydi. 

Bunun için evvel& garabetin ne ol
duğunu anlamaya çalışalım. Bunu 
.. Jrolaylıkla- şöyle tarif edebiliriz: 
Hiç kimseye benzememek, herke!'!ten 
ayrı olmak lptilıisı. Garabet düşkünti 
(manieriste) başkalarını taklid. ede -
rim korkusi.le akla, huyp.le ~ığmaz şe
killere tPrer. Kimseye bf>nzememck 
için yaz.ısını değiştirir. OturufUna , 
konutuJU!la kendine görıt bir c;oahm 
vermei!ı;• çahş:ır. Kılı.lını, ktya(etini 
maskara olacak kRdar hwu~i. herkes
ten aykın bir hale 10lc:ar. Eı!::er o bir 
de muharrlne, artık garabetini gös
termek için bin bir vesile vardır. Ga
rabet düşkününe •®nlan niçin yapı
yorsun!• diye 90TUa, ceva?ı hazırdır: 
Herkese benzememek içini Çünkü 
herkes adi ve müptezel dôfijnür~ tah
•iyetinJ kurtarmak: için biricik ça • 
re, onlın taklld etmemek, fUUrlu ve 
,uursuı taklide karşı mukavemet et
mok, hatti belki taklid odilebilir kor
kuai.le herkes ne yapıyors.ı. onun ak
sini yapmakbr. 

Görülüyor ki.' garabet bir ruhi 
baıtalıktır, ve garabet dt:.fkünü ken
dini mazur göstermrk ic;in orijinali 
arayanlarla aynl ·sebebleri ileri sür
mektedir. Şimdi, menfi vasıOarı itiba
rile o kadar biribirine b.!nziyen bu 
iki iman ara-;ındaki derin farkı, ya· 
ni normAl ve hasta farkını, hakiki ve 
sahte aan'atk!r farkını i~aret etmeli

yiz. Orijinali arayan iruı'.ln, taklid kor
ku5i1e kendi ic;ine kapanRcRk yerd,,., 
ruhunun kapılannı bütiln teıôrlere a
çık bulunduran. onları tem!ttl eden, 
kondine irca oden. l<•n:li fBhslyeU i
çinde eriterek büsbütün yeni bir ter
kib meydana getiren insandır. lfa~ılı 
orijinali arayanla garabet düşkünü -
nün farkı. hakiki f&hsivetle hRcıta 
tahsiyet aruındaki !arktan başka bir 
fOY de~lldir. 

Bu suret1e orijinal san'atkarın u
laştılı ,ey, füphMiz harcıAlemden 
tamamen •yn ve yeni bl~ ft!ydir. Fa .. 

kat bu yeninin, garabet C:ü~künilnde
ki yeniden farkı canlının makineden, 
insaninin ~ünlerld ve li'ribden farkı 

-- -

Pil 

On 

-

ihtikarı 

pil, 
kuru,! 

o kadar orijinaldir. 
Halbuki beşeri ve insani olan şey

ler hepimizde mü,terek ve umumi ol
duklan için alelfi.de ve sıradan olmı
yacakh\r mıdır? Başka -bir tabirle c:o
rijinal•, netice itibarile calel5.de> ile 
birleşmiyecek midir? Zihirde biribi
rine o kadar ysltın gibi görünen bu 
iki fikir, hakikatte biribirinden en u
zaktır. Orijinalle garib nasıl btribiriue 
benzedikleri halde tamamen aykırı 
iseler, orijinal ve aleladenin de neden 
dolayı aykın olduklarını arayalım. 

Orijinal beşeriyl arar. Bef@ri he -
pimizde müşterek olan ve günle de
ğişmlyen şeydir. O ha:de beşeri es -
kidir. Fakat o donmuo: bir k:ahb da 
değildir. İn!'\Bn ruhu hepimizd.- mü~
terek olmakla beraber muhtelif tart
lar altında az çok deği~iyor. Hele bu 
şartlar derinleştiği zam'l.n, o b;-t1an 
yeni manzaralar elıyor. Şu htılde be
şeriyi e~kiye bağlayan bir şey olduğu 
gibi daima tazelendiren, yenileştiren 
bir fCY de vardır. İnsanın büsbütün 
drğiştiğinden bahsedemediğinıiz ka. -
dar, her zaman ayni k:ılen bir •tabı 
beşer• den de bahsetmek doğru de
ğildir. Şu halde orijinal yenileşmekte 
ve tazeleşmekte olan be~ridedir. 

Fakat bu kadarı kifi değil. Başka
sının bize rivayet etti:'.,ti. bt.,.eri, Pan
atklr için orijinal deği:dir. San'atki
rın onu bizzat, mevsuk (authentique) 
olarak kendi ııef!!.inde tecrübe etme
si 18.z.ımdır. Aksi takdirde onu çıkart
maya, sahte haleti ruhiyeden ayırma· 
ya imlcAn yoktur. Mıl ır;an'at e~t"rile 
sahtesini ayıran en mühim vasıflar
dan biri de budur: Snn'atkıir daiına 
yeniJeşmekte olan beşeı-i.yi yeni bir 
tarzda bizzat kendi nefsinde duya
caktır. Hatta onun dii.şüniıln1üş ol -
ma!l.l bile kiiıfi değildir: O zaman Nn
at e5eri fikir e!lierile karışır. Fikir e
seri, düşünce ile yaşan:nış yenileş ... 
mrkte olan beı-:;eridir. Bundan dolayı 
o, sadece küllidir. Halbuki san'at e
seri, haleti ruhiye ile yAş;lnmı~. ye
nileşmekte olan beşeridir. $11 halde o 
küllinin hu.sus1 içerisinde; mijcerredin 
muşahhaa, mütenevvi ve ferdi: içeri
sindeki aksidir. San'atın teferrüata, 
tahkiyeye ve ferdiyi btitCn rcliCOe
rile meydana çıkarmaya ehemmiyet 
verme!!.i bundandır. 

Hulisa, orijinal daima •yeni bir 
tanda ifade• için kendinı ı:orlamaz . 

Fakat yenleşmekte olan be~riyi ya
.,adıjı için, Uter istemez ifadesi yE.nl, 
yani kendine mahsus olur. Çünkü o 
garabet düşkünü gibi sahte şah5iyetin 
değil, fakat hak.ikt ve tam tah!liyetin 
Fıkat yenileşmekte olan beteriyl ya· 
nile,mekte olan beşeride yaşanmıı 

şah.•I haleli rulılyedir, diye tarif e
debiliriz. 

Hilmi Ziya tlLKE'I 

Mütehassıs 

. ameleler 

Valinin muhte-
1 if işler hak
kında beyanatı 
Asker ailelerine yardım, 

vesaiti nakliye ücretleri 
Dün kendisini ziyaret eden ga'Zel~cl

lerin sorduğu muhtelif suallere Vali ve 
Belediye Reisi Doktor Lôtfi Kırdar fU 

aşağıdaki cevabları vermiştir 

- Işıklan &ôndünne kararında hal
kın gôsterdiği disiplin ve olgunluk şa
yanı takdirdir. Vatand:ışlar karara bü· 
yük bir tuurla riayet ediyorlar. Şimdi
ye kadar normal :zamanlarda görülen 
seyrü sefer kazaları dahi mü,ahede 
ediimemiştir. İnzıbat mükemmeldir. 

ASKER AİLELERİNE YARDL\I 
Ay başından itibaren te!;"pit edilen e

&a!!.lar dairesinde asker ailelerine yar
dım işi 4imdik.inden daha mükemmel 
bir şek.ilde devam edecektir. 
H:ılkın yardım hususunda gösterdi· 

ği alaka her türlü takdirin {evkindedir. 
Vatandaşlar a~ker ailelerine yardım 
işinde gösterdikleri yük.~k hamiyeti 
hediye hususunda da kahraman asker
lerimizden ı esirgememektedir. Halkev
lerinde c;.ılışan arkadaşlar da lı~dire 
toplamak hususunda çok iyi çalışmak
tadırkır. 

VESAİTİ NAKLİYE tlCRETLERİ 
Şehir mt.-cli'2inde verilen takı·irle ve· 

saiti nakliye ücretlerine Hava Kuru ... 
mu hissesi olarak istenen zam mesele
sini Ankaraya gönderdik. Bunun daha 
geniş bir şekilde kanun mevzuu olaca
ğını tahmin ediyorum. 

TAKSİl\I - HARBİYE YOLU 
Taksim - Harbiye yolunun sağ ta .. 

rafı tamamen bitn1iştir. Sol tarafının da 
kanalizasyon, su ve elektrik tesisatı ik
mal edilmiştir. Ancak beton ve asfalt 
kımnnın bitirilmesini bu ~ıra ilkbahara 
bırakmayı muvafık gördük. 

Sıra$t'lviler yolunda müruru ubur 
ve serrü sefer Taksim - Harbiyede 
olduğu kadar fazla olmadığı için ora
da devam ediliyor. 

Kan verme islasyonu 
faaliyete geçti 

Üniversitede kurulan kan verme is
tasyonu faallyete geçmiştir. Bu ista!'yo
na memleketimizin muhtelif köşele -
rinden i1k olarak 40 kan verici gönde
rilmiştir. Bunlar muayene edilnıiş: ve 
bu i~e elverişli olduklan anlaşılmıştır. 
Her kan vericiden ayda 500 grom kan 
alınabilecektir. Bilha!lsa harb zamanın
da .kızıl S.."lrgı merkezleri• ile geri 
sıhhiye merkezlerinde istasvon tes
killtı genişletilecektir. Halen ·ıstasyon
<la nöbetı::i olarak her gece iki kan ve
rici bulundurulmaktadır. İhtivae ha
linde derhal istenilen yere G:önde -
riJmektedir. 

ı;ııııııııı11111ııııııııııtııı1111111111111111111111111111111111111111ul 

= = 

ı ........ ~~~~ ........ ~.~.~.~.~.~~~ ........ r 
lktısad 
*TERZİ LEVAZIMAT! - Son gün

lerde haricden gelen terzi levazımatı 

Terziier cemiyeti mari!etile taksim e
diJecektir. * BAGDADA NÜMUNE GÖNDE -
RİLİYOR - Ba!Jdad ticaret ataşeliği
mize, mU:;;teri temini lçln şehrlmlzden 
bazı ihracat maddelerinin rıümunelcri 

gOndeıilecektir. Bunlar, hazırlanmaga 

başianmıştır. * BUGDAY FİATLARI - Buğday 
fiatlarının ayni olması hakkında Zira
at Vekaleti tarafından bir proj:! hazır
h~narak Başvekalete vcrilmi9tir. 

* İIIRACAT PRİMİ - Serbest dö
viz ve hususi takasla yapıla~l ihracat· 
ta şimdiye kadar yalnız dolar ic;in prim 
veriliyordu. Bundan 10nra d\Jlara tah
vili kabil İngliiz lirası, İsviçre frangı 
gibi paralar için de prim verilmesi ka
rarlaştırılmıştır. * İJIRACAT - Dün muhtelif mem
leketlere 800 bin liralık ihracat yapıl
mıştır. Bunun büyük bir kısmını pa
muk ve tütün teşkil etmektedir. 

* PİL DARLIGI - Piyasada birkaç 
gündenberi pil darlığı hissedilmekte
dir. Pil fabrikası piyasa ihtiyacına ye
tecek kadar pil çıkaracaktır. 

Maarif 
* HALKA KONFERANSLAlt VE· 

RİLİYOR - Dünyanın son 15iyui du
rumile telif edilmiş mevı:ular hakkın
da sal.ıi.hiyettar profesörler tarafından 
Eminönü Halkevinin yeni ular.unda 
halka konferanslar verilmesi kararlaş:
tırılmıştır. * Ü\'l'İVERSİTEDE - Üniversite 
Hukuk fakültesi talebesinden mezun 
oiduktan sonra doktora yapacaklar için 
önümüzdeki ayın ikisjnden itibaren 
muhtelil derslere aid seminer mesaisi 
yapılması kararlatlırılınıştır. 

* İNGİLİZCE TEDRİSAT - Lise ve 
orta okullardaki ingilizce lisan tedrisa
tını tetkik etmek ve bu tedrisatın okul
larımızdaki verimini daha yakından 
rormek üzere İngiliz profesörlerinden 
Al. Grand şehrimize gelmi4Ur. * MAARİF MÜDÜRÜ BUGÜN 
GELDİ - Birkaç gündenberi Anka
rada bulunmakta olan Maaril müdü
rü Tevfik Kut buiün şehrimize gelmiş
tir. 

* ÜNİVERSİTEDE - Ünive<'lle 
ders saatlerini te~pit için bu:tün pro~ 
fe~rler meclisi bir toplantı yapacak· 
tır. 

V ilayet ve Belediye 
* ASKER AiLELERİNE YARDIM-

Asker ailelerine yapılacak yardım mik

tarını bazı kazalar ikmal etmişlerdir. 
Eminönü kazası 90,000, Beyoğlu kazası 
100,000 lira tahakkuk ettirmıştir. 

* BELEDİYE MOTÖRLERİ - Be -
lediye tarafından et nakliyatında kul
lanılmak için yoptırılmakt.a olan deniz 
motörlerinden biri denize indirilmiştir. 
Diğeri de ikmal edilmek üzeredir. 

* FAZLA YOJ,CU Ar..'-; OTO
BÜSLER - Şehrin muhtelil semtlerin• 
de işleyen otobü!'ller ış:ıkların maske
lt-nmesinden istifade ederek istiab had
lerind<"n (az1a yolcu taşımnğa başla -
mışlardır. Zabıta bilhassa Çarşamba -

Saatler bir 
saat ileri 
altnacak 

Cumartesi günü gece 
yarısı saatler bir saal 

ileri alınacak 
30 teo:rinh:ıaniyi 1 kinunuevvele bağ

layan gecf'yarısı, yani Onümüzd('ki cu
marte!'i ak,amı saat 24 te memlf'keU
mizdeki bütün saatler, bir saat ileri a
lınacaktır. İcra Vekilleri Heyeti, Da
hiliye Vek81eUnin çalışma !'iaatlerinin 
tanzimi hakkındaki ttokli(i Ü:;erinde: f!?Ö
rüşmüş ve 1 kanunuevvel 1940 tan iti
baren merkez ve viliyetlerdeki bütün 
memurlı:ırın çalışma saatlerinin 9 - 12 
ye Vf' 13,30 dan 17 ye k::ıdar olmasına 
krı.rar vermiştir. 

Evliya Çelebinin 
heykeli yapı lacak 

Turing Kulübün İ!tanbulu Sevenler 
kolu, dün İnkılib J.lfrıe!'linde bir top
lantı yapmıştır. Bu toplantıda Evliya 
Çelebinin Kasımpaşad~ki aile m<'zarlı
ğında bir Abide veyahud bir heykel 
yapılnvı!'ına karar verilmiş.lir. 

Kıs tarifeleri 
Sirketi Havriye ile Adaltlr ve An11.

dolu hatb kı, tarifeleri önümü:rdeki 
pazar gününden itibaren t:atbik edilmc
Ae başlanacaktır. Yeni tarifeler, son va
ziyetler gö1öniinde tutularak tanzim 
edi1mektedir. Yeni tarift!l~re göre saat 
15.30 dan 17 ye kadar olan vapur se
ferlerine yeni ili.veler yapılmakta ve 
diğer saaUerdeki seferler seyrekleştiril 
mektedir. 

Derinceden buğday 

sevkedilecek 
Toprak 1.fahsulleri Ofisi, şimdiye ka

dar şehre, Haydarpaşadan teslim etti&;l 
ekmeklik: buı'.!dayı gördüğü lüzum üze
rine iki gündenbcri Derinceden 
yapmağa başlamıştır. Bu yüzden 
şehre iki gün buğday sevkiyatı yapıla
mamış ve stoklardan kullanılmıştır. 
Dün, Derinced!!n istanbula bu~d:ly 
nakli iı~in kfıfi vesait tf'min cdilmi!!>tİr. 

Bu iş biraz masraflı olduqundan ~k
mek fiatlanna zam yapılmaması için 
çalışılmaktadır . 

Meeidiyeköy hattında itleycn bazı oto
büslerin istiab hadlerinden 8 ki~i (azla 
tasıdıklarını tespit etmiştir. 

Müteferrik 
* DEVLET MUHABERELERİ -

Posta, telgra( ve tele(on idare~i P. T. T. 
kanununa ek bir kanun proje'li hazır
lamıştır. Bu kanuna göre s~Cerberlik 

zamanında devlet muhabereleri diğer 
muhaberelere tercih. edilecektir. 

ederdi. 
Hasta yatağa girer, ilieını alır, so

nunda ya iyi olur, yahud olmazdı. 
Bütün bunlar pek iptidai ,eylerdi. 

Bugün çok şükür bu iptidai tarzc:lın 
kurtulduk. 
Şimdi pek&li bilirsiniz ki. evveli is 

tişare için bir doktora gidilir. Dokt 
hastalığınıza bir teıhis koyar. Sonra 
kalb mütehassu;ına gt\nderilirsiniz. 
Kalbiniz muayene edilir. Sonra bir si
nir mütehassısına ... Sonra da, eğer a
meliyat lBzımsa bayıltmak için hu:;usi 
bir oQam vardır. ~Iuayycn bir opera
tör tarafından muayene edilirsiniz. Son 
ra da bir •ba'sü badclrnevtçi• tarafın
dan uyendırılırsınız. 

Bütün bunlar harikulide şeyler. Da
ha iyisi cansağlığı ... 

Fakat bir de. b~ ı:.r~, diğer meslek ... 
!erin tecrübeye kalkıştığını farzede
lim ... O zaman aşağıda yazacağımız te
kilde sahnelerle kartıla,mak işten de
ğildir. • 

Gene kadın neuketJe: 
- Buyurun efendim, dedi. Bay Kes

kin sizi bekliyor. 
Ziyaretçi Dr. Keskinin muayeneha

nesine itina ile girdi. Kendisine gös
ttrilen bir sandalyeye oturdu. 

Dr. Keskin, ustaca bir bakışla ziya
retçinin yüzünü gözden ge<;irdi. Deri
nin üzerinde kı!ITT'len kıl bitiyormuş his 
sini veren bir lcebarıktık gördü ki va-
7.iyeti açıktan açığa gösteriyordu. Bu
nunla beraber Dr. Keskin, hastasına 

birkaç sual sormak lhtiyatkirlığında 
bulunmağı ihmal etmedi. Hususi ha
yatını, ailesini, mesleğini, itiyadlarını 

soruşturdu. Sonra bir pertavsız alarak 
hastanın yüzünü enikonu muayene et
ti. 

Nihayet baflnı kaldırarak: 
- Rahatsızlığınızın ne olduğu anla

şılmışbr, dedi. Sizin bir lıra'8 ihtiya
cınız var. 

Doktorun böyle birdenbire söyleyi•l 
hastayı biraz sarstı. Bir doktorun, has 
tatarına karşı hiçbir şeyi saklamaması, 
doğruyu ıöyleme!ll hakkı olduğunu bil
diği halde sarsıldı. Gerçi kendisi de 
buraya girmeden evvel bir tıraf8 ıh
tiyacı olduğunu sezmişti. Fak;\t belki 
de bunu geriye bırakmak kabildir, diye 
düşünmüştü. 

Her zaman, hepimizde ıörUldüğü gi
bi, hakikatle yüzyüze gelmekten kaçı
nıyordu. 

Doktordan sordu: 
- Bir iki gün kadar tehir edilt!mez 

mi efendim? Yapılacak pek çok işle-
rim var. 
Mütehassıs doktor: 
- Bayım, dedi. Size kat'i olarak söy

ledim ki bir tıraş olmanız lazım. İs
terseniz tehir edebilirsiniz. Fakat böy
le bir fey yapacak olursanu; şlmWden 
söyliyeyim; mes'uliyet kabul etmem. 

Hasta derin bir göğüs g~çirerek: 
- Pekili, dedJ. Mademki tırat ol

mam lizım; olmalıyım. Nihayet ne ka
dar çabuk olursam, o kadar evvel kur 
tulurum. Haydi bakalım; beni tıraş e
din. 

Büyük mütehassıs gülümsedi: 
- Bayım, dedi. Ben kendim tıraş et

mem. Benim vazifem, sadece tet-his 
yapmaktır. Sizi tatbikatla alakadar da
ireye göndereyim. 

F1.at1arı Murakabe Koml.syonu pil fi
atlarmı tespit ettiği halde, hiç bir dük
kinda bu fiat üzerinden pil satıldığl 

vaki deaıildir. Eaasen bazı dükkinlarda 
pil kalmamıştır. Nitekim bu gibi ma
iaza ve dlikkinlar kapılarına ·burada 
pil yoktur• dive levhalar asmı,lardır. 

Üç senelik 
okulları 

san'al 
açılacak 

Görülen lilzum üzerine san'at okul
ları teşkilitında bazı değifiklikler ya
pılmasına karar verilditi haber alın

mıştlr. Bu okullarda okuyan talebe-

[=H=E=R==G=Ü=N==B=İ=R=="'=J:;=S=E=L=E==J::!.11 
Bu esnada kapıdan giren sekretere: 
- Bayan Pervin!. LUtfen bu baya 

tırat olması için bir kart doldurunuz. 
Eğer nöbette Dr. Tezel Loıe, yÜz kılla
rını izale etsin. Dr. 1\-fakaslar'a da ha
ber verin; bayın ensesindeki kılları al
ıın, Fakat bana kalırsa, şimdi doğruca 
•Sabunlanma dairesi• ne gitsin. Dr. 
Tezel'e, tamamen aabunlanmış olarak 
götürünüz. Son Jfilnlerde ceb fenerleri ve bu fe

nerlerde kullanılan pil ve ampullere 
karşı ta1ebler artmışllr. Bu yüzden ı>i• 
yasadaki pil mevcudu da azalmıştır. 

Bazı fırsat düşkünleri de pil aı:ı.1ışından 
iili!ade ederek on kurutluk pili kırk 
kuruta satmaktadırlar. 

nin bir kısmının malt, di~er bir kısmı
nın da ailevi dunımlan dol:ıyısHe beş 
yıllık san'at okulları tahsilini ikmal 
edemiyerek hayala atılmak ıneeburi

yetinde kaldıkları yapılan tetkiklerden 
anlaşılmıştır. Fabrika ve sanayi mü -
eaeselerimizde daha az tahsilli ve da
ha kısa bir zamanda yetişmlı prn.Hk 
işçile.re tiddetle ihtiyac oldu&u nazarı 

dikkate alınarak üç yıllı1c san'at okul
ları tesis edilecektir. Bu okull.lrın te
si!line kadar timdilik mevcud san'at 

okullan iki devreye ayrılacaktır. İ.'k üç 
yıl birinci devre ıedye kalan iki bCne 
de ikinci devre olacaktır. Arzu edPnler 
birinci devreyi ikmal ,ettikten sonra 
hayata atılabil~klerdir. 

Şoförler, ceb fenerlerinden 
riasıl kullanmalı ? - Bazı 

şikayet ediyor - Ceb fen erini 
kimseler celJ f enerlerile etrafı 

görmek merakına düşüyorlar, bu hem bir terbiyesizliktir, 
hem de ışık karartma maksad1na zarar veren bir harekettir 

Gene kadın, doktora yaklaşarak ku
lağına eğildi ve yavaşc-a bir teY söyle
di. Söylediği şeyi hastııya ioittirmemek 
istedili besbelli idi. Bunun üzerine Dr. 
Keşkin: 

- Vah vah. dedi. Gördünüz mü o
lan işi? Snbuncularımıztn hepsi meş-
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Şoförler, ceb fenerlerinden şikiyet j 
ediyorlar. Bir toför, gazetemize yazdığı 
mektubda diyor ki: 

CEB FENERİNİ N .\~ll. f fenerlerini 1 etrafı görmek mcrGkile gul, müteha!i!'ıslarımı:zın ikisi de işi 
KULLA.mtALI? her tarafa çevirmektedirler. Her şey- başındaym1ş. Sabahleyin fevkalılde acil 

Okuyucularımızdan bir şoförün bu f! den evvel bu ~areket, en büyük bir ter bir vak'a gelmiş. Gayet gür bir s~kalı 
klfıyet mektubu üzerine, h.ükımı:zın cab biyesi:zliktir. ikincisi, her önüne gelen t..ımamen izale etmek lizım ~eliyor. 
fenerlerini hanı;ti ahval ve şerait al- elindeki ceb fenerile f"tr:ılı aydınlat- Bununla beraber Dr. Tezel, belki bir 
tında kullanabilf'cek"i h~kklnda şu izH- mağa kalkarsa, ışı.kların karartılmasın- yol bulabilir. Şimdi. (Önündeki notlara 
batı vermeği faydalı buluyoruz: dnk:i maksad h.1..<ıı) olmar.. Bu itiharla bakarak) kulakların etrafında yapıla .. 

BUGtlNKtJ PROGRAM 

18.00 Proııram. 18,03 Mürik. 18.30 
Konu,ma, 18.45 Çocuk saati, 19,15 Ço
cuklar için müzik, 19,30 Haberler, 19,45 
Fa•ıl heyeti, 20,15 Radyo J{azetesi, 20,45 
Bi..ıyük küme aaz1, 21.10 Konuşma, 
21.25 Berab@r şarkılar, 21,45 Riyaseti
cumhu.r bando!lu, 22.30 Haberler. 22,45 
Cazband, 23.25 YannkJ prottram. 

%8/11/IMO PERŞE~IBE 
8,00 Proııram, 8,03 Mürik, 8.15 Ha

berler, 8,30 Müıik, 8.45 Ev kadını 
12.30 Pro~am, 12.33 Faaıl he~eti 

12.50 Haberler, 13,05 Fasıl heyoti, 13 oo 
Viirik ' 

Edebi roman 

ANA 

Adliyede mesai saatleri 

.Geceleri bir ka:r.aya meydan verme
mek için neler çekiyoruz. Bizi en zi
yade endi~eye düşüren mesele, ba
z.ı kimselerin ceb fenederini y\;1ü
müze, gözümü1e tutma..,ıdır. Bu, çok 
tehlikeli bir harekettir. Bir ceb feneri
nin şoförün yüzü'hü aydınlatma_o;ı, bü
yük bir ka:r.aya sebebiyet verebilir. Ba
zı kimselerin de ceb fenerleri mavi ışık 

vermediği için şoförleri daha müşkiiJ 
mevkide bırakıyor. Maamafih durak 

Bugün mahkemeler sabah &'lat 9,30 yerlerinde, kalabalık caddelerde ceb 
da çelışmağa başlamıflardır. Saat 12 r 1 ener erini şoförlerin yüzüne tutan kim 
den 13,30 a kadar tatil yapılacak ve selerj, derhal zabıta aranıakte.dır. Fa
akşm aat 16,30 da mesaiye nihayet ve- kat ekseriyetle bu kimseler, ceb (e
ril~ekt~r. Bundan sonra. Adliyede me- nerlerini söndürerek karanlığa karış-
511 aaatı bu suretle devam edecektir. maktadır.• 

Tefrika numarası : 42 

- KIZ 
böyle bir kızın büyükannesiyim• di
yordu. Son zamanlarda bil1büt.iln çök
mü~, küçülmüş ve odasından çıkmaz 
olmuttu. 
Reşid, teselli etmek ister gibi: 

Yazan: PERİDE CELAL 
- Bir kere olan oldu, diye fıı;ıldtıdı. 

Beyhude kendini harab ediyorsun. iter 
keıri kendi yolunda bırnkm&k 1.izım ... 

Evet, belki kalırdı. Fakat kalm.ava 1 İçini çekti: Gene kadın: •A1lah1m, na!ıl böyle 
mecbur olduğu için kalbi nefretle do- . . konuşuyor, diye hayret içınd~ kaldı , 
lacaktı Sıkılacak b··ı·· • 1 - Belk.J onu ıkna edebılirim Bu • • u un nun ara !lebtb k 1 · ... Bu {eli.ketten ikimizin de mes'ul oldu-
o:duğu için kendisini du-ı,-an •ı'bı· g·· nun için ne yapma izınua yapa -k ... e o- cağım ğu.muzu na~ıl unutuyor? Bir yabancı J?i 
rece ti ve o zaman kaçmak için daha · bi IBıkayd. aoğuk!.,,. \'e onun odada ol-
iştahlı olacaktı. - Neyi tamir etmek istiyorııun, de-di masına rağmen kendi,1l yaµyalnız his-

Oh ne budalalık, ,'ye bu lıkrl der- gene adam. Bir kere o ad.ıımın w metr · ld k k Retli. Ağlamnk üzereydi. Fakat kendi-
hal uzaklıftı.rdı, En ju1•i *'ıtmeıoycli. e9

1 o u tan sonra artı neyi 
C

"k" .1- "' . kurtaracaksın?.. !le hAkim olmaya çalıştı. Titreyen du-
o uo:ünU, bozuluşunu görmeden. daklarını göstermemek i('İn yürüdü, 

ı _ Ceb feneri olanlar, muhakkak ceb fenerini büyük bir itina ile kul- cak ameliye kalıyor. Bu i:;;i muayyen 
surette fenerlerinin mn\'i ışık verme- lanmak liz.ımdır. bir kim~eye havale ebnek fikrinde mi
sini temin etmelidir. Mavi ampul bula- 3 - Bazı kim~ler dı> ceb fenerle- siniz? Yani tanıd~ğınız m;itchas.~ı-;lar 
mıyanlar, ceb fenerlerinin :ampulleri ij.. rini mütemadiyen yakarak vürümekte- olup da buraya çağırabllece,ti11lz kimse 
zerine, ince mavi kit~ıd koyabi1irlrr dirler. Buna da lüzum yoktur. Yuka- var mı? 
Bu sureUe ceb feneri de maslı:elenmi~ rıda yazdığımız gibi, ceb fenerini bir Ha'.'ilta cevab verdi: 
olur. en için yakıp söndürmek icab eder. Bu - Yok efendim. Dr. Tez~J, yahud 

k 
suretle hem pil sarfiyatı da azalmış o- Maka~lat\ bu işi de göramez mi? 

2 - Ceb fenerini yakar en, f~nerin lur. - Görebilir. Fakat biraz tehlikeli o-
ışığını ayoklarınız.ın ucuna doğru tev- H 
cih ediniz. E-;asen ceb fenl"rini kullan-

:ısılı ceb fenerini baskahırına zarar lur. Onun için tavsiye etmekte müt<?-
vermemek, bilha!'sa nakil va!'lıtı.larında reddidim. Çünkü kulakların etrafını 1-

maktan maksad, iki üç adım ileri~ini çalışan şoför ve vatmanları müc:kül hata eden saçları düzeltmek gayet na-
görmek, hır yere çarpm_ımak icındır. mevkıde bırakmamak suretıle kullan- zik bir iş telAkki edilir. Ve o ~ebeble 
Halbuki bazı kim!eler, ellerindeki celı mak lizımdır. bir mütehassı!>a havale etmllc lAzımdır. 

İçini çekti. Gene onu seviyordu. Cahil, 1 ze pereııU~ ve hased ediyordu Iiayat 
\'efasız, toy, her ne olursa olsun onu ne aceyibdi!. Bu gene çocuk. gidecek, 
seviyordu. Gözlerini, katlarını, saçla • unutacak ve mes'ud olacaktı. Ve o 
rını, tebessümünü, kımıldayışını, gittigi i~in kendisi keder!i, h~dbaht, 
ne garib şeydu bu!.. Rir insa - ümidsiz kalacaktı ..• Halbuki dah>t bir 

vabsız bıraktı. Seni enlamıyo:-, ıstıra

bını anlamıyor. Sl'nln bir başkasuu 
5evmeye hakkın yok muydu? 

Gene kadın birdenbire tekrar kızına 
aid hfttıralar ve dil~ünce i !?re dönerek 
gözleri dalgın; odanın bir köşesine 
kaymış: 

- Evet, ona yazdım!. diye rr.trıldan
dı. Yalvardım, 0 beni affetmesini, evime. 
evimize dönmesini tÖylediın. Bu süı·dü
ğü hayat, ona yakışmaz, Ailemi1.e ne 
büyük leke ... Nasıl ıst1rab çektiğimi 

bilemez.c;ln sen. Ben böyle oeylecden 
nefret ederim. Korkarım.. utanırım. 

Bunu ona anlatmaya çalı.şlım. Büyük 
annesinin vaziyetini, her ~yl yazdım. 
Belki merhamete gelir dly.ı .•• 

Hasta bunun üzerine: blt 
- Pekili, dedi. Onun için de 

mütehassıs istiyorum. 
- Mükemmel ... Şimdi tampuvan f!'le: 

selesi kalıyor. Fakat bu işi, tır~ş~r.ıı ~ 
mam olduktan sonra, vaziyetilllıe e.ı)
rc mü15.haza etmek daha doğru o~ biJ 
Kanaatimce sizin bünyeniz, ~rı ~ 
şampuvana dayanabilir. Fakat bit t.1• 
re kalbinizi muayene ettirmeniz J1l ~ 
vafık olur sanırım ... Hele bir ~ 
Iunuz da .. 

t - Evet, evet ..• 
Mütehassıs sözlerini biUrme~i:~ b'1 
- Bir şey daha aoracağım. Buttı ,. 

işler tamamlandıktan sonra bir d.e iı! 
yakkablarınızı boyatmak ister ınlsit' ..... 

- Ya, evet! Ayakları.mı da boY8 

lıyım. 

- Demek ki bir ayokkab> boyaın-;: 
sonra tabii fırçalanm"'k ... Fırçalan~ta• 
şapkanız da dahildir ... Evt!t.. tirrıdı ft" 
marn oldu.- Bayan Pervin! Ba)'l 
bunlanma dairesine götürünüz. 

Hasta birdenbire dönerek: ·~ 

- Yahu, ücretten ne haher? ~~ 
sordu. Bütün \lu zahmetlere ırıtı 
ne vereceğiz? 

h .... 
Mütchas!'lıs doktor bu 8ııalin e ı.ı.· 

miyetsh:liğini anlatmak 1!11ter gibi t 
le bir i~arette bulunarak: ti 

- Siz merak etmeyin bayıf11• Ô40~ 
H€!r şeyi sırası gelince gö.str.ridet· " 
dilik tavsiyelerime riayet ediniı-

• • • • • • • • • J' 

Ve hasta, sabunlanmadan batl'5'dl' 

rak, pudralanmaya varıncaya ~dıJI 
bütün safualardan F(eçip &0n• g \1 
zaman geniş bir nefes nlarrık, aY~~ 
boyacısının iskemlesine oturdll· bil' 

Nihayet değişmemiş olan bır ~'/ 
Iunduğunu zannediyordu: 

Ayakkabılan boyayacak çocok~ 
- Hangi ayağınızı boyatacJ 

diye !Ordu. 
Adam hayretle: ... ı il' 
- O ne demek? de.U. H:ınl!lsı tı• . . .... 

ter~en boya!... Işte1 mesel.i. 58& · 

mı! oıt'' 
- Öyle i~e öteki tslcl!'mlcye 0 

1 ,J 
caksınız. Ben solakım ve y.tnJ 
ayakkabıları boyarım. ,,,,,/" 
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Ticarel Odalar ı nrıı 

bülçeleri " 
İcra Vekilleri Heyeti, ticaret "";-• 

nayi odaları ni:zamnamesinin o1' 1· 
zinci maddesini dt!ğiştirmittir~ 
maddeye göre bütçe t:\nzimi ~ l 
ti~ dahili talimatnameler tanZlrtd 
biyeli şu tekilde değiştirilrni~tit: .p 

T . "' . ıcaret ve sanayi oda1arını ;, 
bütçeleri, takvim yılına göre tB~~ 
lunacak ve Ticaret Vekiletiniıı ~'/' 
mer'iyete girecektir. Odiı.lar biJl·e ~ 
ni, mucib sebebler mazbatası #~ 
yılın tah!i!ilat ve sarfiyatını i?ktc" 
mukayeseli bir cetvel ile birlı ~ 
geç eylOlün otuzuncu JlÜnÜJ\e ~ 
Ticaret Vekaletine göndermiye f('ı~ 
olacaklardır. Bütçeler, kanun-.:~ .et r 
lara ve bütçelerin tanziminde rııl)k f 
dilecek esasl-~r hakkında verilee;.Jf 
lirnata uygun bulunacak ve 0 

0 lı"' 
teşekkül ve m3ksadlanna uyrıı1>"ı..-u'' 
susat için tahsisat konulmıY''~ .,,.~· 

Tahsisat itibarile odal~rın J111l
1d,, lı' 

liyeU ve varidat tahminlerinde /;. 
kik! miktara takarrüb dt!reces! t (f 
nünde bulundurulacaktır. 'fiC~~t;'f 
k.ileti Hu esaslar dairesinde b di}: ( 
tetkik ve aynen veya tadilen ti~ 
decek ve en geç yeni yılın gif11" ~ 
önce iade edecek, aksi takdirD~P'. 
tasdik edilmiş !layıl:lrak kat'j.~e e ~~ 
Her hangi bir sebeble yeni blltı;·wı'":. 
leşmemiş ise bu muamele bitİrı · ..J:.' ,,st' ., 
kadar eski yıl bütçesi tatbik o1~gı0 ! , 
Ur. 1941 yılı bütçeleri, en geÇ, e '-. 
sonuna kadar Tic;ıret Vekatetiıt 1ı1 ''" 
derilecektir. Bu takdirde yo1<9fl -«~ 

··t,- ·' zıh üç aylık tetkik müddeti b0 tfı<:;;, 
gönderild1ği tarihten itibaren 1').cl' r 
edecektir. Odalar, teşkilatı dahi~'° 
ne ve oda vezaifinin sureti tfa~ı re '. 
teallik ahkamı ihtiva etmek uııt, ' 
hiU talimatnameler tanzim elfl1~iı11'fl" 
lihiyettardır. Odaların dahili tJI t>'ai il 
melerl 72 nci madde ahkirnıJl3 
cakbr. 

Altın fialı ;it 
1 ôt ~.~ı( 

Altın li•tları son gün ~r "':ıl 
meke başlamıştır. Bugurı ~ 
ye kadar bir ,ıtın 24 lira 50 ~ 
ınuamele görmüştür. ~ 

z . -- =-- ..ııl1' 
ı;·b r çekmişti. Bir sigara yaktı. 1 fte !' 

!evinde c.e.nan birbirine sııorıO .. 
1
\). •_,. 

laşmı.t kaşlar, sabırsız, üzürıttıp ~ 
derli gözler gördü. Bir an ~1 ~ıl' 
ışık, o gene çehreye hafif b~ ~ 
ile vurmuştu. DlşJcr berrıbeY'1ıı. ~ 
yordu. Dudaklar renkll ve c~Ji W'_... 
hafif uzamış: bir sakalın esmer 1'ı r. 

1 .ın• ~· deydi. Gene kadın ona y•~ •• ~~ ... • 
kulmak için titredi. Bir an °;0~ •• 
tuklarını unutmuştu. Fakat çıı. ./' 
dine geleli. Reşid: oiı' 

- Onunla ben konuşac•ğıl"• ~ 
du. Gitmeden evvel... o'~ 

Canan olduğu yerde saUand1
·)c ~ 

gitmeı}e karar vermişti. Dertle <' 
farketmıtden gitmeı;i Jizımdı, Hiç ol- Canan bembeyaz oldu. O adamın ,_ metre · ı Sok • h · k pencereye yaklaştı. Dışarıya bakar gibi 
mazsa on .... güzel blr habra bırakma- sı... a"ın, arıcin tela kileri, h k bu h ~ h are el<ıiz durdu. Ölü bir ~.aLiat~ k:ır-
Jı, arada ~ırada ö.,lenen, lstenılen, •· er man e emmiyet verdiUi şeydi. 
ranan bJr kadın olarak kalabilını Jiy Hayali en ~ir çok tanıôık: yüzler geç- lar herşeyi kefenlt!mi.ş:tl. H:ıva kapalı 
dl. Sonra başka sebebi er de d A.. tı. Açıl :ış agızlar: •Alev, diye fı!"ılda- olma!'ına r<ı~en ril:r~iır yoktu. Ne bir 
le . k ta k . . var ı. - yorlardı .. canım ,u CRu~nın kızı, Ah- yaprak oynuyor, ne bir -i.:ıl kıpırdayor-

na böyle ba~lnnmak!.. O insan ki 
bir yolcuya benziyordu. lTğradığı is

tasyondan ııkıhp bir başk.ı İ5tika1nete 
giden bir yolcu .. ta~a-;ız. endişesiz, ü
midler ve hülyalal'ia do1uydu.. •Ônu 
bırakmalı, gitsin• diye içinden mırıl

dnndı .. kendisi, hayaünı y:.şa."TlıŞ, sev
mi,, sevilmiş, ana olmuş, gencliij,in Lü
tün zevklerini, ht'rşeyi az çok tanırnış 
tıftmıştı .. Uzun bir yolu bitirmiş, UÇJ

rumun başına gelmişti. H;1lbuki gene 
adam henüz o yolun başında bulunu .. 
yordu. Gadb bir mi..i.kaye!'le yaparak: 
•NebatJarda bile ~ürümiiş, b: .. rıu, ol:ın .. 
ları, gene fidanlardan koparır, ayirır .. 

l11r, diye 'Zehir gibi bir tPbeuümle gU .. 
lümsedf. Ben bundan ronr.ı ancak o
nun hayatında bir fennlıY., hatta bir (e

JKket olabilirim. Ona verecek neyım 
var? O kadar gene ki .. • 

müddet evvel, birbirlerinin kcllarında 
ebediyen süreceğini sandıkl11rı bir hiz 
içinde kalmış, en büyük 3şk yeminleri 
etmişlerdi. Reşid.in, dizlerinde, yüzü 
!Brermı,, yarı çılgın, k.ıymış bir ba
kışla: •Senden vazgeçemem, s~ni bıra
k~ımam!. diye inlediği .5nı hatıdadl. 

Ürperdi. O zaman bu sözlere inanmı, 
tı. Şimdi de o esnada gene adamın 

samlm! olduA;una inanıyordu. Fakat bir 
heftada, hatta hazan bir günda dP.ğ:şe
cek kadar Allah insanları korkunc ya· 
ratmıştı ve bunda kimsenin kabahati 
yoktu. 

Ark3$1nda ayak ~eslt'rl riuydu. Bir el 
omuzunu tutmuştu. Döndü. Gene Re
şid .. bakııtılar. Reıid: 

Omuzlarını silk:ınişti: 

- Hepsi faydasız, beni cevabs.ız bı
raktı. Evet bu bir ce7.adır ve hakkı var. 
Sevdiği adamı elinden aldım. Istırab 

çekiyordum. Biliyordum ve ben anne· 
si idim. Yapmamalıydım. 

katen!. Gene adam çekingen: 1 ~ .1 

- Israr ettiğin için gidece~~·oııı' 
devam etti. Hakkın var. Dedilc 1111 o:; 
önüne geçmek 18zım. He~ 0 fJl~~rı 'ı 
diğin gibi belki Alev de ın:ıdı".,,,1e-J , • Gıl-'· ,1 

li~ği ~k=:e .:tıyordu ve Refid medin metresi •imdi.. meğerse ne im.iş!. du. Kurşuni bir gök, akşnmın çöken 

k 
iki g~nc kııla ko- Bu aileden umulur muydu?. karanlığı ic;inde uçu~ın kuşlnr .. 

nuşma , onu ikna etmeıc daha kola olacaktı. Y Serve_t Hanımın bir aötiinü hı-hrla - ı Canan •yaz.ık!. diye düşündü. Niha-
B d" .. . dı. •Hicabımdan kimsenin yüzüne ha- yet, bir mekteb çocu.;ı:t.:dur. Ona oldu-
_u Senson ukşuneeAslınl aaklamay~rak: ı kamıyorum. Sunalar bile gözlerinden ğundan faı.la kıymet verdim O bana 

var en ev buraya deın - ne d k i ted.ikl · ı 1 • mez, dedi. Halbuki aittik eme ~ enn an ıyor_um..• A- hevesle koştu. Ben n!ıa a'ikla kollarımı 
tcıı ııoııra.. lır bir kelime kııilallllr:ık • lıte ben a~tım. Ne delilik!. ,Bıınwıla beraber .. • 

• 

Kalbi burkulmuştu. Bu gencUği kıs

kanıyordu. Evet onda sevdiği ve kıs
kandığı feY bu idi. O kuvvetli dik vü
cude, o aergin, ml.isterih ve güzel yü .. 

- Onu düşünüyorsun, dedl. Zaten 
günlerdir hep onu düşünüyo~un. Ne 
fayda .. keyfinde, eğlencelerinde .. o a· 
damla .. Alev bu .. yarablışı da intihah 
ettiği hayata biraz uygun dP.ğil mi? 

Pervasız, bi. bütün mektublımnı ce• 

Mahzun gözlerle gene qdama baktı: 

- Fakat seni çok seviyordum. diye 

mınldandı. EUmde değildi. 4~a Alevin 
anlamadlğı budur. 

Gene adam elini onun omuzundan 

geçerek yanına gelecektır. ·tcf1' ~ 
evvel ona gideceğim. Emin ol l s". 
mek için herteyi yapacağın1· ~,j1r' 
kahrolmanı istemiyorum. Orı~U'I d/ 
mıyacatını anlayorum. Bur9Y' 

se zamanla herşey unutulur• ~) 
,(A.rJ<aS' 

ı 
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SON HABERLER 
Şakalar: 1 İKTiSADİ BAHİSLER : 

POLİTİKA • ASKERLİK 

İngilterede 
zirai istihsalat 

arttırılıyor 

liarb başında tespit 
edilnıis olan fiatlar • 
tnuhaf aza edilecek 

Fransız matbuatı 

Lebrun'ün de 

tevkifini isliyor·~. 

Lebrun karar 
vermekte aciz 

göstermis 
' 

Nevyork 21 (A.A.) - Ta-. ajan
sının muhabiri bildiri ·or: 

Ne,.·yoTk Herald Tribuue gaze
tesine röre, Fransız matbuatı, ka· 
rar \:ermekte aciz a:österdi~i ,.e 
icab eden faali,yetlerde bulunmn
dığı lı;in sabık Cumhurreisi Lf'b
rtın'ün i1i mahkemeye wvkini 1a· 
leh etmektedir, 

~ İ.ondre 27 (A.A.) - Ziraot Nnzın 
~~n. zirai maddeler için tespit e
"' lhı, olan fiatların hıırb mUddetince 
t 
6 harbin plhayetinden bir sene !on
~ kadar muhafaza edilmesinin hü
\o etçe takarrür etmıt oldu~nu A
~~ kamarasında beyan etmiştir. Hu
~t. anavatanda gıda maddeleri is
l?'ıltti inin çoğaltılmasına da karar ver
L r. :Fiatların tespitınden maksad, 
rı•rb· Al hu.ı ın sonuna kadar piyesalan sabit naan"a 
~Y •ndurarak z.ire! i,lerde de sabit bir # ' 

... k;;;;ı~ek;~bebleri Acaba İtalyaya 
;ndra 27 (A.A.)- R•utcr ajansının Yardım 
?i' lirnento muhabiri y•zıyor: Zıraat 
..;;'" Rudson'un aıuıvatan zirai i>tih: Ede"'e L mı· ' 
lı.tt.ı lı.nın arttırılması hakkında ki be ya .., H • 
reı ' lo~ zamanlarda uyl edilen tico.-
&ibJ ge~ılerinin temratını telıifi edeceği [Ba1Jmakaleden devanı1 

dt : bılhasaa Akdeniz bölgesine gön- dia~ında bulunan İtalya, ıimali 
~ecek takviye kıtantı için ica.b e- Afrıkada kendi hegemonyasını 
l'ııı faıJa gemi ihtiyacını da kartıla- kur~~ak ispanya ve Franıaya te .. 
11 .. ~ olacaktır. Tatbik edilmekte olan neffus hakk k ""•nru k· • ı venne i•temiyordu. 
" 1 . ı fiatlar si>temi 1940 yılında e Hatta General Weygand Afrika· 
~ r lngiliı müstahsillerinin lehine ol- k 
~•tur. BOyle uzun vadPli bir fiat ga- ya çe ilerek, Vichy hükUmeti ta· 
)ıt ti sistemi İngilterenın zirai ha.. raf'.ınd_an ıöy]enilmiyen ve teyid 
:e ltı\n tarihinde belki de yenı bir dev· edılmıyen bazı beyanatta bulun .. 

•~ınıı olacaktır, du. Afrika müstemlekelerini kim· 

Londraya yangın ıeye Yermemek bu.usunda sert 
ke~ime~~r kullanan ibtiyar Gene-

bombaları atıldı ralın dıimden İsyankar bir ruh ıez 
lo mh eme.k. mümkün değildir. Bunun 

1,. ndra 27 (A.A.) - •B.B.C.• Dün edefi ile doğrudan doğruya !tal· 
ti~' l..ondrada tehlike işareti verilmiş- yadır. 
't. '!<angın bombaları atılmıthr. Pek M • 

>arar ika edilmiıtir. İhYer tarafında harbe davet 
ta ••• edile'.' ispanya, bu yaziyette ya· 

,. ıı"dra 27 (A.A.) - Dahili Emniy•t P•c_agı fedakarlıkla mütenaaib biı 
.[)·· llY"a Nezaretlerinin tebligi: netıce elde etmiyeceğini bildiğin· 

ti( ~~ günetin batmasını takib eden den böyle bir hareket, kendisine 
h..._ .... 

1r kaç __ saat zarfında, memleket_ ü- pek cazib 1 . o·· f "Tfl.,d ti ıe nuyor. ıger tara tan 
ı<ı, e duşman hafif hava laaliye artık anlatıldı ki Bulgari.tanı 
~ııni,tir. Bundan ııonra lııaliyet Y~Yahud da Yuıoılavyayı çiğne· 
"' •ıtur, Saat beıte ıükunot henüz yıp leçmek için Sovyetlerle Al· 
~ın etmekte idi. Ekaeriai Londraya 
~k: üzere, garb mıntakaıına ve manyanın tam bir anlatma yap .. 
~le ra civarındaki kontluklann ba1J ;n8'' l&zımdır. Zannımızca bu an· 
~· tlerine bombalar atılmıttır. Hasar atma YapılamamıJbr. Bu anlaş .. 
:<r lf Ve insanca zayiat da az olmu' ... ma Yapılınaymca harekete geç· 
S' ;:'ek zor bir iıtir. Yuıoılavyanın 
O\'yetlerin yeni Berlin k er ne olursa olsun memleketini 

'·elçisi hareket etti .bramanca müdafaa edeceğin
~ "',, .. kova 

27 
(A.A.) _ Tass ajansı de~ fÜphe yoktur. Bulıaristana 

;:ırıyor: re nce Sobranyadaki müzakere· 
~ "<rlciye Nazır muavini ve Sovyel· erden de anlatıldığı üzere bu 
~irllginin Bertin büyük elçisi De.. ;:1e'!'1eket, Nazizm hesabına fet· 
.. >of 26 teşrinisanide Moskovadan B edıl~ekten henüz çok uzaktadır. 
~ltet etmiştir. ulıarııtandll nazi taraftarları bu 

lı.ı kanozof garda Sovyetlor Birliği :unduğu kadar, Sovyet taraftar• 
~- .Jt l<omiı;erl meclisi reis vekth ve •n. da olduğu gibi aynca demok· 

~:"liciye Komiser m•"•vini Viçinski i1e raıil - ı· • ere nı.üteveccih ve kendi i... 
\t ·Ye erkinı, Alman\.'• büyük elçi~ tikli] y b'' • · <ııı 

0 
, e UYıyetlermi korumağa 

~L' .er Schulendburg ve elçili: e~ - azınetm · b · L-:'~ Iran büyük elçisi Saed, Turkiye Ş 1
1 ır zümre de vardır. 

l'>lk ı u halde Almanyanın bu memle-
t~ elçi.si Haydar Aktay, Yuns.n ora k tl d 
tltiıi biyamantopulos, Yugoslav o~ta 

1 
e 1 er en asker geçirmek ıureti .. 

~ CaVriloviç, Rumanya orta elçLııi e .. ta~~aya yardun etmesi çoM 
I;, '"ku, Efganistan maslahatgüı:ırr ku~kul bir iııir. Almanyanın Bal· 
ııı, Y}-uın Han ve Sovyet ve ypbancı~ b;;::ar~~ ~min bir bareket yapa· 
ı.ıullııı•t müm•ıısilleri tarafından t.oıY . e.aı ıçm Sovyeılerin muvafa· 
~ir. katını alması ilk ıartbr. Lakin Al· 

manya b"" 1 b" h I oy e ır fedakarlığa kat· 
(\Uzvelt Harbiye ;naca~. mıdır? Biz huna hayır 
11.t ıyecegız. lıalya bütün rüyaların· 
l,azırile görüştü da'! ~ecerrüd ederek hakiki vazi· 

h·ı d ) yehnı aldıktan ve Cermen dava· 
l>-,~ıiı· (Baştarah t inci sa ı e e R 
't-tıu.~rruz bir tarzda utihsalıi~rnı:rı ıına. uınanya, Macaristan gibi 
"'%:ı lnalıy~, Ti ki göndereceğimız le- ~~!• :.~d?kt~n sonradır ki ona ha .. 'h ile lngiltere zaferi &ür'aUc lca- 1 uvıyetıle mütenaı:ib bir yar· 
~.,,ii•in.. dım yapabilir fikrindeyiz. 

ti~ rn Parolamız tU olmalıdır: .Ame-
Cr~abuk ol, çab~k ol. . & Çind , , 

~"' s·"d•n evvel !ngiliz !tçi teşkililı 8 yanı bır 
~~ ll' Citr_lne murahhaslara hitab e-
h;,~.1 .\merıkanın ıi!Ahlanmasına el • Japon taarrUZU 
tıı;, g le çalış.ılma~ı lüzumunu kaydet-

• .... "'. deıni .. tir ki: ;o~yo 27 (A...A.) - N\?$rolunan re'.':-
- .,_ ., mı hır Japon tebl'ğ" 1· , . . 

~~ .uıgiltere, diktatörlükleri yery\i"' 1 ı, fang ın şımalı 
~tıı 1\ ltaldınncıya kadar haıbe de- ~rk~sinde 250 kilometrelik bir cephe 
,.__ l!d . · b' uzerınde yeni bir Ja~n t 
ı.,'l' l!cektir. Fakat bunun ıçın ız.e ı...., aarruzıınun 
ltıl'l- •re, hep tayyare ve daha ziyade başladığı.~ı bildirmekt.?dir. Bu resmi 
~•re li.zımdır.-. tebliğe gore Japon kıtaatı Yon~tse neh-

~tl~~ork 27 (A.A. )- Amerikanın rinin kolu olan Han ırmağının iki sa
btı)~l tnaslahatgüıarı Kirk orta elçi hili boyunca, büyük Çin kuvvetlerini 
~ td t Roma maslahatgüurlığına ta- mailUb et~ten sonra ilerler.ı.ektedir. 
lt;ıltilıni•tir. Bu ~ure~le lşang'ı geri almak için Çin-

Londra Berlin, 

üzerinde dünkü 

hava harbleri 

İngiliz tayyareleri 
simaJi İtalyayı da 
bombardıman etti 
Londra 27 (A.A.) - •B.B.C.• Dün 

gece İngiliz hava kuvvetlerine mensub 
bombardıman tayyareleri Berlin ha
valisine taarruz etmi,terdir, 

D. N. B. ajansı bir miktar İngiliı: 
tayyaresinin Bcrline yaklaştığını, fakat 
hava dafi bataryalarının ateşi tarafın
dan geri püskürtüldüğünü ı:ıôy!emi1 -
fir. D. N. B. ajansı BerHnin civarında 
hava muharebeleri vuku bulduğunu 
teslim etmişHr. 

Londrada bu taarruz hak kıncl.3 ha -
kikati öğrenroek için Hava Nezaretinin 
tebliğine intizar edilmektedir. 

Sovyet Hariciye Komiseri 

Bulgar Hariciye Nazırile 

görüşlü 
Sofya 27 (A.A.) - ·B.B.C .• Sovyet 

Hariciye Komiserliği umumt kAtibi 
Sobodev dün yeniden Bulgar Hariciye 
Nazırı Popofla görüşmütttir. 

Büyük bir İngiliz 
gazetemsi öldü 

Londra 27 (A.A.) - Bir çok mlıhim 
İngiliz gazetelerinin aahibi \'e müte
veffa Lord Nortchliffein kardeşi Lord 
Pothermere bugün Bermude adaların
da ölmüştür. Lord 72 yaşında idi. 

Belçika kongosu İlalyaya 
harb ilin elli 

Eiisabethville 27 (A.A.) - Belçika 
Kongosu umumi valisi, Belçikn Kon -
gosunun İtalya ile harb halindi? bulun
duğunu bugün ilin etmiştir. Şüpheli 

telıikki edilen bütün İtalyanlar Leo -
poldville ve Elisabetville'de tevkif e
dilmiştir. 

İsviçrede alarm ifarelleri 
Geneve 27 (A.A.) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: 
Dün gece saat 21.40 ta GenevP.de ve 

saat 21.33 te Lausanne'da hava alarm 
i-;;.areti verilmiştir. 

Aç kalan Avrupaya 
Amerika yardım 

etmiyecek 
(Baş tarafı blrln<i sahifede) 

IUb etmek ve binaenah:yh Amerikanın 
müdafeasını temin eylemek için mev
cud sil3hlardan biri olan ablukanın 

ge\·şetilmesini, Amrrikan efk8rıumu
miyesi hiçbir zaman İnITTliz milletinden 
istememelidir. Almanlar, lş~al ettikleri 
memleketler; ve nüfuzları altınd<ı. bu
lunan milletleri, İngiltereyi imha et· 
mek ve emniyetimizi tehdid eylt .. rr.ek 
için, tayyare, gemi ve mühimmat imal 
ebneğe mecbur kılıyorlar Emniyetimi
zi tehlikeye koymak için cebir altında 
bulunan bu milletlerin s;ıdnlarını temin 
edemeyiz. Göndereceğimiz her gıda 

maddesinin her gramı, ı\lmanya üze
rine yapılan tazyikı hafifl('teceği gibi, 
işgal altında bulunan milletleri harb 
malzemesi imal etmek üzere celbetmek 
için Almanyava kolaylıklar da bahşet
mis bulunacaktır.,. 

Ne bekliyormu'? 

Yazan: Cemil Meriç 
.Duçe. n.in: 
•- Yunanistanın ciğerlerini sOkece

iin~!· demesindenberi Yunanlılar, üç 
telur daha aldılar. Bu gidill'le ~u yaıı
mın gazetede çıkacatı saate kadar Ar
uavudluğun °dörtte üçünü i5tili ;tmiş 
olacaklar. Çünkü gelen bavadiı,lcre ha~ 
kıhrı-ı.a ,Adriyatik sahillerine do&ru k,a .. 

s:an Ita.lyan ordusuna yeüşnıek değıl 
3·a, kurşun yetiştirmek bile mümküu 
~lanıı3·ormuş. Fakat buna nimen, 
ltalyan rad)"olan, bili Jiiksekten atı-
3·orlar ve bu hcıimetin hicabını bir 
türlü itira( edemiyorlar. Bu gidi~le Ad
riyatik deni:ıine dOküldükleri güıı neye 
uğradıklannt sorsanı:ı1 gene istiflerini 
bozmı)'acaklar ve kemali ciddiyetle: 
•- Vah, '\•ah, küçük bir yanlışlık ol

du: Biz Yunanistanı bu tarafta unne· 
diyorduk:,. 

Diyip işin içinden yiizleriniu aki
Je (!) çıkacaklar. 

Acaba •imdi bir babayltlt çıksa da, 
Mussolini'den, daha akisleri dlnmiycn 
büyük iddiasının hesabını sorsa. ne 
cevab alacak dersiniz? 

Zannt:?derim ki, o da ciddiyetini boz
mıyaraJc şöyle buyuracaktır: 

·- Ben iddiamı yerine ceürmekten 
vazgeçtiğimi sananlarm akıUarma '8'" 
~rım: Duyduk duymadık demt"yin, 
tekrar ediyorum: Yunanlıların ciğerle .. 
rini sökeceğim. Fakat bunu yapmak 
irin, ben ,koskoca djktatör, yerimden 
lfalkıp da onlann ayaklanna cidecek 
ıleğilim ya? Gayet tabiidir ki, clierle
rini sökmek için, buraya, Roma~a, ya
ni ayağıma kadar gelmelerini bekli· 
yeceiim!. 

Harb yok mu imif? 

Almanlara gelince, onlardan da, Yu
nanhları müteca,·iz sayıp sayn1adıklan 
sorulmuş. Ve Alman Harici)"e!fiinin 
sözcüsü, bu suale şu cevabı vermit: 

Harbin me\•cud olduiu söylenlle· 
nıiyecek bir yerde mütecavlı olamaz!• 

'Yalan değil! Çünkü orada harb ol
~ydı, hiç İtal)·anlar girebi1irler mly• 
d .• ı. 

Tek mi, «çift» rni? 

Bugün, tek numaralı taksller çalışı .. 
yor. Yarın da sıra, çi(t numaralı tak
silere gelecek ... 

Şimdi (anedin ki, çift numanılı tak
silerin çalışacaklan gün ,ply15aya tek 
numaralı bir taksi çıkıp poli.5 tara
(ındao çevrilmiş ve suçlu şofür de, 
kendi!iini müdafaa iç.in: 

c- Efendim, bi.zlm numaramız tek 
değildir. Siz ya1mx arabanın nu· 
marasına baktığınız için yanıhyor· 
sunuı.?. denıiş; sonra da ceb fenerinin 
mavi 1111ğı.n1 arabanın içinde ıtevl ınekte 
olan delikanlı ile bayanın üttrlne çe
\İrerek ili\-e etmiş;: 
·- Halbuki bizde bir de bu numara 

var?. 
Acaba, böyle bir cevaba muhatab 

olan polise düşe~ek varile nedir~ Bf'n· 
ce, suçlu zal\nettiği arabayı serbest bı .. 
rakması lizım: Çünkü o gün... .çift. 
lerin çalışması resmen serbesttir! 

Bir kamyon, yük 

arabasını parçaladı 
Eyübün idaresindeki 493 numaralı 

kamyon, Fatihten geçerken llaydarJn 
yük arabasına çarparak parçalamı-şbr. 
Muhtelif yerlerinden ağır yeralanan 
Haydar ha!itaneye kal dırı ımıı, toCör ya 
kal anmıştır. 

İngiliz tayyarelerinin 

faaliyeti 

Londra 27 (A.A.) - Resmen bild!ril· 
diğine göre, dün gece İngiliz bombardı
man tayyareleri Berlln de dahil olmak 
il.zere şimali İtalyada ve Almanyada 
bulunan hedefleri bombardıman etmiş
lerdir. 

Cax. .. Saz ... Dam ... Neş'e," Hayat ... Genelik-

YARlN AKSAM 

L aıe'de 
Toplanarak dünyanın en meşhur caz.ı, ülkelerin en aletli tarkılan 

)'lldızların en güıellerile revülerin sultanı olan 

il il 

Kolejliler R evusu 
Filmi süslendi. 

Çılım, mes.t olmak için yarını bekleyinlz. 

Numaralı biletler bugünden satılmaktadır. Tel: 43595 ltı»ar ~omaya gitmek üzere Clipper Iilerın gosterdiklerı hareket akim kal
~lt Lizbona hareket etmlş:tir. mıştır. .................. _ ..... ~-~ ................. ~.-~~~~~ ..... ~~ 
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1 l'rıanıa•tırılmı• 
llrlhl tefrika 

BAROS 
Yazan: 

Ekrem Reşid Tefrika No. 1 
39 

~---~~~~~~~~~~~~~~....,.~ 

~ ~Uretıe e~irler meselesi halledil- ı Htzır, ıtark vil8yetledne l\ılehmed 
dtı t ııu- .ce:zairt asayiş ve emniyeti ibni Aliyi tayin etmitti· Bu adamın 

\i..bt~t!>'lerrııı; oldu. d~ğruluğundan, dürı.istlü~ünden şüp-
a.~· taraftan endişeyi mucib hiç he edilemezdi. Fakat garb vilS.yetJeri 

~~~et görünmüyordu. Zaferin \"alisi Ahmed İbnülkadı ayni itimadı 
"I ) lJ&:lle sermt' .t ve Barbarosun telkin edebiliyor muydu! Orucun 
' C. lrd.ırna mazhar olduituna kani son çsrp14ması esnasında hnrb sabo. -
1ct~ taır halkı, onun emirlerine ı.. mu bir hıyanetten farklı olmıyarak 
~~,lrhei;i b~le dü~Ünmüyord_~· . Bi.. terkedifi hakkında ileri sürdüğü ma
~rt·· l'h dahilde nıı:am ve sukunet zeret ve deJtlleri Hızır, güçlükle ka-
t,t.ı IJ.r etmiş addedilebilirdL bul Mebilmi.$ti Bunu Ahmed İbnül _ 

~di.t h~rici vaı.iyet hiç de böyle ~dırun memleket dahili:ıde büyük 
~"~ 'I'urklerin yakın kom~ulu - nüfuz sahibi olmaSl yardım etnıişti. 
İtı~~endifeye kapılan Tunus ve Bu f("yhe bir çok kabile körü körüne 
tıı~. )a bey~_eri, aral.~:-ında bir ~tti- itaat etmekte i~l. Vali ta.~ln edilmcci, 
>n°i!ttd~tnak uıe~ muzakereye gır11· dostluğwıu t~_mıne hedeldı. :uaamaHh 
~~~ · baha şımdiden Barbaroırun bu hasud, murat ve tamahkar adaına 

1ltır\ tnemurlerını elde etmeie ça• giıven olmazdı. 
~L \>:~d.J.. Demek oluyordu ki, ha- Demek oluyordu ki 1 dışarıdan s:~
~~Yet bulanık, hatti fırtınalı Jebilecek bir tehlike mevcuddu. Bu 

tehlikeye kartı yeıane tedbir, Türki· 

yeye müracaat etmekti. Elzem olan 
Türkiyenin himayesi bir an evvel 
tesirini göstermeliydi. Çünkü bu ka
rışık, damarlarında muhtelif kanlar 
taşıyan halkı düomanın yeni bir hü
cumu karşısında yeniden heyecana 
ve şevke getirmek imkıinını dü~ün ... 
mek abesti. Hı:ıır, derdi ki: 

- Bir ajtacdan ayni mevsimde iki 
de(a çiçek açması beklenmez ... 

Fakat henüz istiklAlint korum:ık i
çin yapmış olduğu harbin muıaffc -
riyeti tet:iri altında bulunan bir mil
lete yabancı bir memleketin himayc
Bi.ni kabul ettirmek kolay değildi. Maa· 
mafih. zemin Hır.ıra müsaid göründü. 
Buna emin olmak iı;in, bir hileye ba~ .. 
vurdu. Çıkarıp yr..ydırdıR;ı bir pyiava 
göre. Hızır, k8Hrlere kar,ı büyük bir 
cihad hazırlamakta olan Türkiye Sul
tanı Yavuz Selimin maiy~ünde harb 
etmek emelile Cet.alri bir d:ıha av
det etmemek üzere terkedip htan ... 
bula gidecekti. 

Bu haber, şehirde pek çnbuk yoyıl
dı; tesirini de icra etti. Endişeye ka
pılan bir çok kimseler saraya akın 
ettiler. Barbarosa murahhas heyetler 
gönderildi. Sokaklarda biribirine reı· 
gelenler: 

- Halıiskarllruz bizi terkediyor! .. 

Halimiz ne olacak'? . 
Deyip duruyorlardı. 
Ulema, erbabı şeriat, yüksek memur

lar, ~hrin eşrafı, hatta bu haberi du
yar duymaz. Cezayire koşan şark ve 
ıJarb viliyetleri valileri bir divanın 

toplanmaSllll taleb ettiler. 
Bu divan, Cenine aa.ray1nm muhle· 

~em muayede selonunda loplandJ. Ev
veli söze Hızır başladı: 
•- Aziz.ler ... ElhamdühllAh şimdiki 

halde kaleniz, top, barut, tüfek vesa
lr harb iletlerile dolmuştur. Bilcümle 
ahali harb ve darba alışmıştır ve cenk 
kolayını dahi öğrenmışlerdir, Husu1o;.
kim bu türlü işlerde m3hir olan mtls
lümanlar Endülüsten gelirilmi~tir. Her 
biri tüfekçi ve :ıenberekçi kimseler -
dir. Onlardan gayri herbiriniıin evll
dü ensabı 5.il8hlandılar ve tüfeklPndi· 
Jer. Kalenin ben geldi~imde bir topu 
yoklu. Şimdi dört yüzden riyade top 
kondu. Şimdengeri dcstu.runuzla ben 
giderim. Sizler içinizden her h:ınşeini1i 
kim ihtiyar ederseniz onu benim yeri
me beylik pehleyin ... Elbet ben gide
rim. Gitmeyince olmaz.. Hak Taal& 
sizleri korusun ... • 

Ulemadan en yaşlısı ilk olarak ce .. 
vah verdi: 

- Senin bu haberin b!V! hem yeis, 

Ha,.b elıonoınisi 
Bir İaşe Umum Müdürlüğü yerine, «Harb 

ve Bulgaristan 
Balkan vaziyeti 

---
Ekonomisi Umum Müdürlüğü» kurmak Tekziblerin tavzihi 

daha faydalı olacaktır 

Fabrikalar, birbirlerile döğü~ü
yorlar .. insan istikbaline inanmı~ 
kafaların üstünde, gene onların 
yarattığı istihsal kuvvetleri cenk· 
tcşmekte .. Hu harb herıeydcn ev
vel bir fabrika ve bir istihsal k.iv· 
gaaı 1. 19 39 harbinin dini bile top· 
yckUn istihsal kudret ve kabiliye· 
tini arttlrmak için milletçe yapıla· 
cak Fütursuzca bir fedak8rlığa da· 
yanıyor ... F ranaız mağlObiyeti için 
bir çok sebebler olabilir. Fakat 
bunların birincisi muhakkak mil
lctleımi§, rasyonel şekilde organi~ 
u. edilmi§ bir istihsal, tevzi ve is
tihlak sisteminin icab ettirdiği fe· 
da.k&rlıkları göze alamıyacak ka
dar dar ve ferdi istihsale istinad 
eden bir iktısadi bünyedir. Bir ta 
rafta devletin otoritesine dayan
mı§ bir kütle istihsali; diğer taraf
ta parçalanmı§, birbirlerile mad
di ve manevi rabıtalarını kaybet
miş bir iktısadi sistem ... 

Fikir ve idealler bile bugünkü 
alemde kıymetlerini ancak zama· 
nın İcab ettirdiği tekniğe ··ahib ol· 
dukları miktarda üstünlüklerini 
muhafaza edebiliyorlar .•• 

Bir senedenberi biz de ister is
temez harbin ikh~adi eahaıına 
airmit bulunuyoruz. c:Milli korun
ma kanunu> milletin bütün ım .. 
ki.nlannı seferber edebilmek için 
hükUmctc aali.hiyctlcr verdi. Ha
rici ticaretin büyük bir kısmı bir· 
likler vasıtasilc yapılmaktadır. Kö 
mürün istihsali gcnit mikyasta mil 
lileıtirildi. ihtikara mani olabil· 
ınek için fiatların teı1pitile uğraşı· 
lıyor. Bir kısım sanayi müessese· 
lerine işlerini tanzim ve tevzi için 
doğrudan doğruya devletçe mali 
yardım yapılmaktadır. Bu da bize 
bugünkü !!eri imali ve büyük se-r
maye devrinde. aulh halinde; ik
tıaadi faaliyetin d~vletten taleb et 
tiği yardımın, bir kriz veya siya· 
ıi buhran zamanında ne kadar 1~
zım oldu~unu göstermekte ve bü· 
yük kütleler menfaatine bir millet 
iktısadiyatının devlet elile yftpl• 
lan organizasyonunun açık fayda. 
lannı gözönüne koymaktadır. 

Parça parça adlandırdığımız bu 
tedbirler: ithalat ve: istihıalde ma· 
mul madde ve iptidai maddenin 

Yazan: Dr. Sıtkı Yırcalı 

tevzii ve bunların istihlB.kini (ko· 
ordine) etmek gaye.!lile alınmıştır . 

Ha.len de memlekette yiyecek 
maddelerinin tevziini temin mak .. 
sadile bir claşe Umum Müdürlü
ğü> teşkilôh hRzırlanmaktadır. 

Bugünkü millet, iktısadi haya
tının milli müdafaa icablarına mü 
vazi olarak devan11nı temin eden 
hu unı1urlann bizce bir e-1den ida. 
resi daha muvafıktır. 

Binaenaleyh bir iaşe Umum 
Müdürlüğü yerine milJi müdafaa 
zaruretlerine ve iktı!adi ihtiyac· 
lara göre bütün iktısadi hayatını 

- İıtihsal. tevzi ve İ.!ltihlük - saf· 
halanna ıamil olmak üzere bir 
cHarb Ekonomisi Umum Müdür
lü~ii> emri altında tanzim etmek 
da"• uygun olabilir. Bu Umum 
Müdürlük: bu vazifeleri esa!\en 
muhtelif sahalarda görmekte olan 
lktısad, Ticaret. Ziraat ve Müna .. 
kal~t vekiiletlerinin ve Eti Bank .. 
la Sümer Bankın mevcud vasıta· 
lanndan istifade ve onların bu 
hu.!lustaki faaliyetlerini bir otori~ 
t• altında toplayarak: bu i§i başa· 
rır. 

İthalatı idare. iptidai madde 
takRimini ve İstihsali ril.oıyont"I bir 
ft"kilde muayyen gayelf"rt" teksif, 
mamUI m11ddelerin ve ilk ihtiyftc 
maddelerinin memleket c;evre~İn
de tev7iini yapmak ve nihnyet i"°' 
tihliıki kontrol etmek suretile ik
tı~adi hayatın her stadındR., bir .. 
biti1e kombine oln1u1 bir birlik 
icinde, organizasyon imkilnı hasıl 
olur. 

Bu te$ekküle verilec,.k husu1l1 
sa1ihiyetler. zaman israfının önü· 
ne gececeii ~ibi. idari bir tRkım 
formalitelerden kurtularak millet
r.e mevcud bütiin imlc~nlarımızın 
bir cephe 8ltında v,,. bir gaye et
rafında mÜ!'lterrlc id"T'esi: İstih11al 
ve tevzide sür' "-ti ve fiatlann kon. 
trolünü de dAha e!ash bir şekil
de temin edebilir. 

Maddi ve manevi kudret vr. 
havatiyet kaynJ'kları sel'.erber ·e· 
di1mie Türk milletinin her miiı,
kül; b yenmekte:n çekinmİyf'."'ceği
ne imanımız vardır. 

Dr. Sıtkı Y\RCAU 

~Ll1 ~AK -n-s l. ti"' R- --11 
~------ ::oF sf" ._c -- ~ 

J stanbul sularında 1 yedi buçuk kuruta inmemiıtir. Et 
ile yağ da malôm. 

balık akını lıtanbul ile Konya, sanki ayrı 
Tabiat, bizi aç bırakmamak, memleketlerin birbiriı1den gÜ.nler~ 

halli. hayat mütküllerile karıılat· ce uzak iki ıehridir: Birinin alet 
bnnamak için yiyeceğimizi ayağı· pahası u.ndığı fiatlar, öteki için 
mıza kadar getiriyor. Fakat biz en sakin sulh zamanında hile ha· 
istifade edemiyoruz. yelinden geçiremediği fiatlardır. 

Bu lıtanbul tehrinin mazhari· Garib değil mi? 

yeti dünyanın hiçbir ıehrine na· Tahta bombalar 
ıib olmamıttır. Bu deniz, bulun· Ve 
maz ıüzellikleri ve cömerdlikleri. tahta tayyareler 
le hanıi 9ehirde Yar? •• 

AYrupa açlıkla cidale hazırla· 
nırken, bizim limana balık akı· 
yor. Binlerce kilo palamut ve to· 
rik düımüı, içinde 8 • 1 O kilo
luk torikler varmıı ve bunlan 
Bulıar, Yunan kayıkçılan kapı· 
ııyorlarmıı. 

Balığın yalnız büyükleri tara· 
fından yendiğini bilir, İnsanlar ta· 
rafından yendiğinin pek farkında 
değiliz galiba ••• 

Konya ve lstanbul iki 
yabancı §ehir mi? 

Konyada geçen ıene 7 ,5 ku· 
ruf olan ekmek on ikiye, et otuz 
bqe, yağ yüz yirmi kuruta fırla· 
mıf. Geçen seneye ııröre yüzde yir. 
mi • otuz fark var, diye Konya
lılar feryad ediyorlar. 

Ekmek, lıtanbulda aylarden· 
beri on i>ir buçuk kuruıtur ve 

hem de endişe veriyor. Arzularımıza 
ve menfaatlerimize aykırı olrın bu ha
rek~tıni biz gönül rızaslle hoq göreme
yiz... Düşman üzerindeki galebtmiıi 
ıenin dirayetine ve ba.hadırhgına med
yunuz ... 

Bir başkuı ili.ve etti: 
- Senin kahramanlığu• kıifir kalb .. 

terini korku ve dehşctl~ doldurdu. Se
nin y11ılnıı tqnln bile bl1i'lı kalkAnımız 

ve kalem~'ldir ... 
Bu sefer bir tcyh söz aldı: 
- Sen bizim aramızdı., başımızda 

bulundukça ki.firlerden koı:kumuz ol-
ma:ı ... 
Erbabı teriatten biri~i de itiveten 

dedi ki: 
- Ukin bizleri terkedc~k ohır~an 

ı.incirlerir.den ha18s olmuş düfmnn ~
lip kanımızı döker, biti esir ve mah
veder .. 

Söz ııı ası şehrin f"şra(ından bırine 
geJ'Tlişti. Su söıleri !<Öyledi: 

- Fı;-Jm emniyeti".'Ttiz ve rahatımıı 
için senin huzuruna mutlak ihtly11.c 
vardır. Cezayir ahalisinin tek hlmiJI 
sen,1n!. Sen de bid 'lı .. akıp gidersen 
bizim }ı;:ılııniz nice oıı:"'? ... 

Büyük camiin imamı söz aldı: 
- Sen, kalb hulilsunla, doğru gö· 

rüştınl.-, dint harekebcrinle, dcğruıu .. 

Almanlar, lngilizleri aldatmak 
için tahtadan tayyare yapıp bir 
meydana 11ralamıılar. İngilizler 
bir uçufta bu meydan üzerine 
bomba atmıılar. Fakat bombala· 
rın hiçbiri patlamadığı için AJ .. 
manlar hayretle bombaları ele ıe 
çirince, ne ıörıeler: Bombalar da 
tabla ••• 

Karıılıldı oyun. Harb günler 
ve seneler geçince böyle alaya 
dökülür. cGarb cephesinde kay· 

da değer bir ıey yok b klifeıini 
Cihan Harbini bilenler hatırlar· 
\ar. h ona dökülünce siperlerde 
kartılıldı ıiııara ikramı bile bat· 
ler. Şimdi böyle bir cephe olmadı· 

ğına göre lngilizlerle Almanların 
tahta bomba ikramından tayya· 
reden bomba yerine çiçek atma· 
lannı bekleyebiliriz. 

Selim iLHAM! 
-

gunla, fıkaraya ettiğin yardımlnrınla 
bütün k·-.lbleri keodir.c bal:laml.f bu
lunu}'or~Jn. Kimse burada senin yeri· 
ni tubmaz. .. Şimdi hak huzurunda ya
pdcağın en makbul hareket. burada 
kalıp bi1jert idare ve lüı.umunda mü
dafaa etm1:ktir. 

Gene bır mücahtd yerinden fırladı, 

elini ~Öğsüne bastı ve htyccan dolu 
bir sesle: 

- Seni bırakamayız, zira seni fazla 
t..e\1yoru7~ .. dedi. 

Etratın'1"lr.i gergin dikk.:1tler~, ayni 
kederi. ayni «!ndlfeyi, ayni ricayı ifa
ae eden e.:.hrcleri. bij7Jr.rinde verPCe~i 
cevabı bir an evvel sezmege çahş:ın 
naı:arları görerek Hızır derin ve büyük 
::1r mem!1uniyet duydu B'r aı.,.lık hiı
siyatın::ı tibi olarak ..J.i•J''2n aus na. ter
C'iimanı c,Jcfukları saf, güzel ve Aieş.li 
lir run 11.,ıyan Cemyir nhalisinl ter .. 
'ı::~:lmly"-eğini söylemec;ine ramak kal
dı. Fakat vücude getirmesini deruhde 
t!liğ:İ eserin icabı ol:1rn!c kenıiL~ini 
k'undan ~enetti. Kalb ni susturdu ve 
jl!:inıı u ka"ıııın tel!t.--'l etC.ği sözlerı 
sarlederek dedi ki: 

- SÖ''.ı,rinlzden çok tJıemnun oldum. 
Teışekkürler ederia-a Anc:ık benlnı git
mem gerektir ... 

Beylerinin bu ısrarı üzerine garb vi 

BatJ teluib1erin bir nevi tavzih m•• 
hiyetini aldıJfı da vakidir. Son 

Ital3 an - 'l'unan harbi karşl!ıiında Bul• 
prların alacakları vaziyet hakkında 

ınohfeli( ihtimaller ileri sürülürken, 
Sofyada, Yunanlılara bir nota verildii:i 
hakkında de"eran eden pyialann doğ:• 
ru olmadıiının ilin edilmesi, ayrıca 
Türki3·e hududunda Bulpr ~idah 

oldutuna dair ha\""8dİsİn teb.ib olun
ması, BuJpri.\tanın takınacağı ta\TJ 

i1.ah eder mahiyette telıikki edilebilir. 
Nitekim bununla alıikadar olarak. 
Dul,rar Snbranyasmda, Bulgar Kralının 
&rline yaptığı tayyare seyahati de 
hayli tenkidlerle karş;ılan.ıruşhr. Bütim 
bunlar Bulgaristanın, mihverin ha7.ır
Jadığl yeni niıam tertibi içine cirmiye• 
cei\ni gi:r..tcrir emarelerdir. 

Bulgaristan ve harb 

Dij.er taraftan Berlinden verilen 
bir haberde, Bulgar Baş:vekilile 

Hariciye Nazırının Berline bir seyalıat 
yapacaklan hakkındaki haberin de 
doğru olmadıia bildirilmektedir. Bu ıiç 
tekzib birbirine eklendii:f takdirde, 
Dulgaristanın mih,·er devletleri karşı• 
sındakl Politikası da aydınlanmaktadır. 
Filhakika Bulgaristan, Dobrucayı Al• 
nıanya SB)'esinde almışhr. Bundan do· 
layı Alnıanyaya ıükran borcunu muh• 
trlif l'esilelerle eda etmiştir. Fakat 
Dobrucawn karşılığı Bulgaristanı !lionu 
\"e mahiyeti hiç de bilinmiyen bir har• 
be s.i.iıüklemek olmasa gerektir. Bul· 
gurlar, mihvere karşı lıi:ıım geldiği ka
dftr ı;empati g0-;termi'"ı1erdir, Jı'akat bu 
sempati, mihver için kan dökmeğe ks
dar ileri gitıue:mektedir. Aynca herşey 
OCrtara[ edilse bile. Bulgarisbunn bir 
harbe girmesi Almanyanın da i~ine 

ırJir bil' ~1 dcğiJdir. 

Balkanlar 

A lmanlar bir çok defalar, cenubu 
şarki Avrupa!ıt meselelerinin $Ulh 

) olile halledilmesi lRnm ıe1diğini sO).
lemi~ler ve Ruınan;,;anın vaziyeti bahis 
ıne\·ıuu olurken bu prensi.pi ıs.rarla ile 
ri almışlardır. Bunun sebebi ga)'et aşi 
kirdır. Çünkü, Almanya, İnfilterenin 
tatbik ettiti ablukayı ancak BalkanJar 
va!iittasile yararaktır. Bütün üm.id ve 
btikbal Balkanlardadtr. Zahire orada 
dır, petrol oradadır, benı.in oradadır. 

Bu vazi)·ette Almanya nasıl olur da 
Balkanların kana boyanma!'>ını h.tiye 
bilir? Bütün Balkanlar sulh ve sükün 
i(jnde bulunmalıdır ki, Alman3·a, yeni 
nizam dediii o prlb teknikle, kendid 
ne yiyecek ve iptidai madde bulabil 
~n Yok.~. henı Kumanya ile, hem Bul 
gari!fitanla, hem Yugoslavya ile yaptığı. 
ticaret nıuahedeleri birer namriyeden 
lbRr('f kalır. YuKosJa,·ya bugün kana 
bulanacak olursa, nasıl ihı·acatırun 
yüzde 60 mı Almnnyaya sevkedebilir? 

ltalya ve Balkanlar 

Balkonlarda sulh ve sükün, İtalyanın 
da lehindedir. Fakat o, bir defa 

yanhs bir adım atmıslır. Bunun icinden 
sıyrılmak için elinden geleni yapacak 
tır. Yunanİ!ıtanla kazara harbe tutuş 
muştur. Bu Jıarb, sade İlal)·anlarm Ar 
navudluktan tarduıı de(il, belki (aşiı 
min İtalyadan tarduu bile intac edebi 
Ur. Bu takdirde W.)'asi zaruretler dola 
yısile iktısadi zaruretleri ihmal etmek 
gibi bir vaziyet hRdis olmaktadı.r. O 
nun için İtalyanın bütün gayreti, Bal 
kanları daha fada harbin içine M>k 
mak, işi muhtelif cephelerden kanşhr 
nıak, Bulgarh.tanın Dede-apc: hakkın 
daki taleblerini derhal Ferdetnıeshıl 
lstenıek olabilir. Bulgar Krah, İtalyanın 
kendi üzerinde bir tazyik yapmasından 
şiküyet etnıck için Berline gitnJş ve 
dönmüş olabilir. Çünkü bütün haber 
lcr böyle bir ihtimale hak verdirecek 
mahl)'ettedir. 

lngillere ve Bulgaristan 

Diğer taTAflan İnıdltere de Bulıaris 
tanın harbe girmesine mini ola 

<"ak tedhirler almaktadır. Dün Butler 
İngiliz Uarİ<"İye Nazın Lord Halifaks 
namına beyanatta bulunarak demi~tir 
ki: 

- Bulprbtanın İnrilterenin düş 
mantarına kahlnıanıası, veya aktif '\eya 
pa~if surette yardım etmesi ve yahud 
lnailtcrcıtln müttefikleri.ne hücu1n ey• 
Jenıcmesi tartile. İngiltercnio vazo im
za olarak İştirak edcceii mublemel 
herlınngi bir sulh tanziminde Bulgaris .. 
lanın tan1amiyct ve istikl.iline tam hür .. 
nıet cdihnesini temin için elden geleni 
:rapnıak İngiliz hükiımetioin niyetle• 
rindendir .• 

Mümtaz Faik F EN 1 K 

liiyetlerl valisi Ahmed bin Elhabi, prk 
viliyetleri vali.ci Mehmed bin Ali. ve 
orad.:. me"·rud bütün uleına ve şeyhler 
şu sözleri sarfettiler:-
~- Vallahi biz teni koyuvermeziz ... 

Ve gittiifne razı. olmaztz .. Zirs.kim bi
liri1.kim, sen bu yerdf!n gidince bi7ınt 
memleketimiz. gene evvelki gibi olup 
nnislün10nlara çok zarar eri~ir. İmJi 
öyle bir kimsenin bu mem1~ketten giı
m~i şer't maslahat d~ğildir. İmdi eğer 
Allah emrine kail ve raı.ı isen yE'rinde 
otur. İşte bu husus için f ... tvnmız dahi 
vardır. Eğerklm sen o fetvRyt l!'rtima 
etm<'yip gidersin, Allah ve Resu1ünce 
.i!\! ve baj;i olursun ve ettiğin gaza da
hi makbul olmaz ... • 
Artık maksadı elde ctınek zamanı 

gelmi~ti. Buna ZPmin tamamil~ müsa• 
lddi. Hızır R~r bir eda ilP söz~ ba!!lla ... 
dı: 

.-- Sizler gerçikim biı.e öyle dersiniz 
ama ben görürümkinl 'l unu! BPylUı.i 
bir Beylik yerdir ve Telme!'la'.l Be .. ·\rin 
,ı.,'tptelti, verlerl da.hi. ba.şka bir Bey• 
lik yerdir. İşte ben bu ık.isinin orta· 
sında yalnız kaldım Telmesll!I Beyi t~e 
durmayıp her zaman kli.firıeri iğlal e~ 
dip benim u~erime aetirmclcte ve bizi 
rencide etmektedir. 

[Arkası nr] 
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San'atkar portreleri : 

Kudretli bir ' tk" sana ar 8~~ S P 0R1~.~~;~;~~~ 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::===: mükemmel bilirim. Uzun zaman U

caret ııahuında çalıştım. Bonservis· 

F b ı k !erim vardır. Taşraya da gidebilirim. 

U t O U m U Z Ç Q Arzu edenler Hakikat gazetesinde İŞ 
rumuzuna mektubla müracaatlerL (1) 

.JEAN GABİN 

şeye d 
* Gene bir bayan iş anyor - Eski ve 

muhtac lr yenl yazılan bilir. Daktilo yazabilir. 
Taşraya da gider. Verilecek maaşı 
bildirir mektubla (Hakikat) gazete
sinde (Bayan) rumuzuna müracaat. (2) 

l 

Hakemlerin Nuri 

Bosut 

hocası 

bunları sayıyor 

Futbolumuz bir durgunluk devresi 
geçiriyor. Maç seyrederken oyuncula
rımızda (fu if bitse de çık1p gitsek) 
der gibi bir bezginlik göze çarpıyor. 

l\leşbur Fransıı; san'ıtkirı: Jtan Gabin 

• Fransız sinema aan'atkarlarının 1 buna muvafakat etmedi; aktör olmamı 
".ıuaıı,. unvanını hakkile kazanmış. olan istedi._ 
Jean Gabin, muhakkak k\ zamanımı- Babam sözü sayılır bir adamdı. Ha
vn en kudretli aan'atkirlarından bi- brını k.ırmadun ... Taganni dersleri iil
ridir. Jean Gabin, yalnız vatanı olan mağa ba~ladım. Ders ded.imse mükellef 
Fransa.da değil, bütün memleketlerde bir derihane aklıruıa gelmesin.. Her
çok takdir edilr:ı~kU:, _fevkalade sevil- hangi bir küçük, sefil dükkinın 
mektedir, Bir filim ilarunda Jean Ga- arka tarafında bulunan akordsuz pi
bin i.&mini görmek, o filmin pek y~ek yanoda uyuklayarak ders veı-en, dişleri 
bir san'at eseri olduğuna peı;inen ıman dökülmüş bir mütckaid 6an'atkirın 
eylemektir. karşısında hayli terler döktüm. Niha-

Tam manasile t!rkek bir aan'atkir o- yet ondan icaı.et aldım ... 
l:ın Jean Gabin'i bugün ai.ze çok ya- Seyyar, küçük tiyatrolara kapı1an-
kından tanıtacağız. mağa, tabir caizse ıürtmeğe başladım. 

Jean Gabin uzunca boylu, tişmanca, Faka~ bundan biç ytlmad1m... Gece 
kır olmağa yüz. tut.ınut saçlı, ellisine gündüz. uğraşlım. Elli frank alıyordum 
ayak basmış bir san'atkirdır. Geneli- alinde. Fakat bunun içinden tren para
&inde hayli meşakkatli bir hayat sür- sın&, yemek parasını, çamaşır para~ını 
mü.ştür. Bunun izlerini hili !imasında çıkarmak icab ediyor ve bana pek bir 
taşımaktadır. f'!yler kalmıyordu. 

Onu ilk defa gören, onunla ilk defa Gündüzleri biraz hava almak için 
aôrüşen ,kendisini. ona pek. yakın his- a;eıintiler yapardım. Bu gezintilerde 
ıeylemektedir. zevkle bir işe koyulmutlum. Sokaklar-

}",vkal.ide dikkati çekici olan haya- da rasgeldiğim fakirlere, zavallılara 
tını keneli aizından dinliyelim. Bu su- yardlm ediyordum. Bu y\lz.den başıma 
retle onun cylızde yüz• bir erkek ol- neler gelmedi ki ... Allah, benira bu 
duğunu muhakkak ki sevgili okuyu tarzı hareketimden ho;ılanm1, olmalı 
cularırruz. da tasdik edeceklerdir... ki günün birinde bana meşhur Moulin 

Jean Gabin diyor ki Rouge'da bana bir angajman verdirUit 

Futbolda ilerlememize r.lanl olan en
gellerden biri de sertlik Hletidlr. l\.laçı 
kazanmak "eya kaybetmemek ancak 
bununla kabildir diye t~kmeye müra
caat ediyoruz.. Ç<1k sevilen futbolun 
bazı muhitlerde aleyhtar kazanmasının 
:sebebi de bu sevilmiy~n kırıcı tek
linden ileri geliyor. 
Çalım hastalığı da baş;lıca derdleri

mizdendir. Futbolun takım ve bera
berlik oyunu ulduğunu unutarak, her 
ayağına topu geçire:ı. oyuncu, büyük 
bir marifetmiş gibi çalım yaparak. {ah
sen kale direklerind:!n içeri girmek is
tiyor. Bu suretle hem kendi yoruluyor 
ve hem dl" arkadaşlarını faydasız bir 
hale getirivor. 

Futb.>iu çok ağır oynuyoruz. Taç, a
vut ve wha içinde yapılacak atışlarda 
fazla vakit kaybediyoru,... Sistem ve 
bıkım ı.>yunu en büyük noksanım11.dır. 
Seyirciyi heyecanla pec;inden S\İrükle
yen seri, açık ve sistemli futbol, bizi 
memnua edecek futboldur. 

Bugün!tU kıymetimi%, bizct- meçhul
dür. Bunun ölçüsü beynelmilel temas 
tır. Mikt.aı-ı az, fakat meraklı ve de
vamlı bir seyircimiz var. Şunu kabul 
etmek .iil.ı..::ııdır ki, bizd" f11ti:ıol tT·aÇ

lart duhuliye~i, bir çok ej'(ler.ce yerl~
rinden daha pahalıdır. 

Eskilerle yeniler arasında zevk ve 
gaye farkı vardır. Mutlaka bir muka
ye!'le yapmak liz.ım gelir~e, teknik ıti
barile bugünküler lehine Lir fark ol
makla beraber, dRha u:zun zan1an e-s
kilerin boşluklarını doı:luranuyaıağı

mııa kanilm. 
Futbolun dAha çabuk terakki ehne

si için ona eski cazi'>e~ini vermek li.
zımdır. Eskiden her futbolcu, milli for
mayı giymek ve memleketini temsil et
mek için canatar ve bu gaye için çalı
şırdı. 

Senelerdenberi birbirlerile maç ya
pan takımlarımız da, onkırı idare ve 
seyredenler de yeni bir ~y gOrmcmef. 
ni.n verdifti, sıkıntı içindC'dirler. 

Mühim bir nokta daha ''ar; seneler
d{'nberi şampiyonada dereee elan ta .. 
lomların ayni takımlar lllması ve ü
çüncü takımdan •onra puven a<"it:clinin 
birdenbire düşmcı;idir, 

,_ Hayatımı kendim tanzim ettim. 1200 frank aylık alıyordum. Sonra ce
Ker.cli kendimi yetiştirdim. Bunun için nubi Amerikaya gittim. Nihnyet bir 
hergün u,iraştım. Yılmadım. Esasen operet kumpanyuına girdim. 

90 maçlık bir likte, Bncak 6 maçln 
ehemmiyeti oluyor ve diğerleri i!ı•e raft 
betten uzak kalıyor. Demek ki üç kuv 
vetli takım yerlne 6 veya d..ıha ziyade 
kuvvetli takımın mevcud bulunması 
futbolumuzun terakkiırinde mühim rol 
oynayacaktır. Bu kuvvetli takımlar, 

bazı kulüblerin bir araya gelmelerile 
temin edebileceklerini tahmin ederim 
Şüphesiz ki, atletik kabiliyeti olan 

bir futbolcc. daha rahat futbol oynar. 
Fakat, her futbolcunun evvel& atlet 
olarak çalışıp sonra futbol oynaması 
mecburiyeti, belki mekteblerde tatbik 
edilebilir. 

Her gene, heves ettiği spora, o spo
ru yapmakla başlamak ister. Sıkıcı ve 
yabancı addettiği talimlerin onu sev
diği spordan vazgeçireceği fikrindeyim. 

Futbol maçlarında aık sık gôrliyo
ruz. Kalecile karşı karşıya kalan bir 
forved, topu ya kalecinin ellerine atı
yor veya yüksek bir avut yapıyor. 

Sık.ıttırıian bir müdafa'l oyuncusu, her 
iki ayağile topa vuramadığı için, topu 
diğer ayağına geçirinceye kadar ter dö
küyor. Bu iki misal, futbolcunun cek
siği• dir. İdman, ek!'l.ik bir işin tamam
lanmasına çalışmak demek olduğuna 
göre bugünkü idman tek.illerini be
ğenmemek icab ecliyor. 
Futbolcularımız idmana gelmeğe mec 

bur tutuldukları için idman yapar gö
züküyorlar :zannındayım. 

Genclerimizin kulüblere girebilecek
leri kanuni ya~ 18 dir. Bu yaş, futbola 
başlamak için biraz geçtır. Futbol oy
nayan genelerin yaşları ne . kadar kü
çük olur~a, Üzerlerindeki ihtimam ve 
kontrol da o nispette artınalıdır. Kü

çük bir sahada ufak toplar ve 25 da
kikeyt geçmiyecek ilk futbol idmanları 
küçükler için zararlı değildir. 

Yelmi' yaşına kadar 
bir insan ne yer 1 

İstatistik meraklısı Nevyorklu bir 
doktor, bir insanın yetmiş yaşına ka
dar ne miktar gıda aldığını tespit eyle
mek merakına düımüş ve ıu neticeye 
varmış ... 

Orta iklimde yaşamıf ve yetmiş ya
şına varmış olan bir adam şu yiyecek
leri yemiştir: 

10.000 • 12.500 kilo ekmek, 

12.000 yumurta! 
14 - 16 ton et! Yağ ve hayvani mad-

deler, 
5 ton balık! 
15.000 kilo patates! 
7,500 kilo ıebze, 
7 ,500 kilo yemiş, 

250,000 litre su ve içki ... 
Ve .• 2.500.000 hektolitrelik 

Meğer insan ne imiş!? .. 
ha vat. .. 

Sinemanın en « romantik » çifti : 

* İş anyorum - Ona derecede tah
silim vardır. İdare işlerinden anlanm. 
Bonservislerim vardır. (Hakikat) ga
zetesinde O. T. rumuzuna mektubla 
müracaat. (3) * Bir muhasebeci l.ş anyor - Usulü 
muhasebe ve muhabereye aşina. fran-
sızca bilir, tecrübeli bir muhasobecl ı. 
arıyor, İdart işlerde de c;alıpblllr, refe
raruı: verir. Arzu edenlerin Hakikat T. K 
rumuzunı:ı mektubla müracaatlerl. (13) 

İşçi Arayanlar * Bayan aranıyor - Bf>' ~- bir bayın 
ev işlerini idare edecek : :ınlar bir 
bayan aranıyor. Hakik zetesinde 
T. R. rumuzuna mektubla müracaat. 

( 6) 

Satılık • Kiralık 
* Sabhk &0ba aranıyor - Antrasit 
yakan şık demir bir soba satın alına· 
caktır. Satmak lsUyenlerin (Hakikat) 
Jrazete~inde A. T. rumuzuna müra -
eaatleıi.. (1) * Kiralık ev aranıyor - İstanbul ci
hetinde iki, üç odalı kiralık ev veya 
apartınıan dairesi aranıyor. Hakikat 
a:a:ıetesinde Kiracı rumuzuna mek -
tubla müracaat. (5) * Salıhk kirlfir ev - Beşiktaşta Ha
sanpaşa caddesinde 37 numaralı iki 
katlı ve iki bölüğe kabili tefrik k8rgir 
ev satılıktır. Görmek için içindeki
lere, konuşmak için İnhisarlar Umum 
f\1üdürlüğü Neşriyat şubesinde Himid 
Ören'e müracaat. (8) * Panf!İyon aranıyor - Aile nezdin
de mobilyalı bir pansiyon aranıyor. İs
tanbul ciheti tercihdir. Hakikat f(az.e
tesi.nde E. S. rumuzuna mektubla mü
racaat. (30) 

Müteferrik 
* Piyano dersi veriyonım Nota 
veya pratik olarak çabuk ö5tretlrlm. 
.Fi.at ehvendir. Hakikat a:azetesinde 
(Pivano) rumuzuna mektubla müra
caat. • (32) * Lise ve orla mektcb talebelerine -
Riyaziye, fizik ve yüksek elektrik der
!'Iİ, çok pratik usullC'rlc mesele halli 
öğretilir. Mektubla B<.-vof(lu A~acami 

vanında Rumeli h~nı Melik (4) 

Sarıver Sulh 
HaldmJlO-inclen : 

Aleksand.ros Deniz, Galata Pe"'r~emli 
.!okak Cemaat hanında Bank Hiriso 
Veloni de müstahdem. 

Dimitri oğlu Yanko ve Kosti kızı 
Marika Fanaryotinin Aleksandrosla 
!Jllyian mutasarrıf oldukları Tarabyada 
Tarabya caddesinde 74, 76, 78, 80 nu
maralı iki bab hane ile iki dükkılnın 

şuyuunun i7..ale~i zımnında ikanıe olu
nan dava üzerine müddeialeyh Alek
sandrosa berayi tebli~ a:önderilen celb
namedeki me~ruh~ta na't..'lran bövle bir 
banka olmadığı. Ribi tanıyan dnhi bu
lunmadığından davacının talebile on 
beş gün müddetle ilinen teblia:at ic
rasına karar verilmiş ve yevmi muha-

yılmak nedir hiç bilmem. Bunu Allah Rejisör Duvivier rolümü ~ğcnmiş ... 
da bana öğretmesin .. Bugün yaşım el- Filim çevirmemi teklif etti. Kabul et
liye yak.laftı. Böyle olduğu halde hali tim, görmüşsünüzdür ... La Bandera fil
kendimle uğratıyorum. Hayatım .. ken- mini çevirdim. İşte o tarihtenberi haya 
d.imden bahsebnekten hiç hotlanmam, tunı sinemaya ha.sreyleclim. Fakat.M 
fak.at genclere cesaret vermek için Ben hayata bir kıymet verenlerden de
bunu açıkça anlatacağım; edebiyat ğilim ... Fillmciler sözde beni ıeviyor
yapmıyacağım ... Sözlerim belki banla- lar, beni takdir ediyorlarmıJ. Yalan ... 
ruu incitebilir, kusura bakmasınlar... Onlar için ben timclilik para getiren bir 

On dört yatındanberi sokaklardı\ mataım! İşte o kadar ... 

Rila Hayworth ile Gleen Ford keme 10 /12..'940 sa.at 11 e talik edilmiş 
·~-~~-, ı olduğundan bizzat veva vekili kanuni 

bulundurmak suretile yevmi muha-
öteberi Atardım... Zengin değildik. 
Babacığım kahve tarkıcısı idi. O sır.ı

larda sıkıntı içinde idik. Yaz, kış so
kakları dolaşır ve kazandığım parayı 
eve getirirdim. Meğer hayat mücadele
li nekadar güç bir it imiş ... Aç mı kal
madım, sokaklarda mı yatmadım, dıı
yak mı yemedim, tahkir mi edilme -
elim 1 Hepsi ba,undan aeçU .• 

On altı yaşına güçbeli vardım .. an
nem öldü- Ayrı bir oda tuttum, buna 
oda denemezdi ya... Gündüzleri yor
gunluktan bitab bir halde •odama• g•· 
lir, elbiselerimle kendimi sandıklardan 
yapılmıt ıözde ye.lağımın iç.ine atar
dım.-

Nihayet sokak satıcılığını bıraktım, 
01..se mıntakasındaki bir demir fabri
kasına yazıldım.. Alelide bir işçi 
idim. Günde bef, altı saat, kızgın de
mirleri örs üz.erinde çekiçlemek biç de 
kolay bir if değildi .. 

Her on beş günde bir filim çevir
mek kudretinde olduğum halde ancak 
hoşuma gidecek senaryolan .ç~viriyo-

rum. İyi senaryolar da pek bulunma
dığından beyaz perdede fazla görüne -
miyorum. Belki bu sayede iptizale u~-
ranıam ..• 

Bu hayat beni meı'ud kılıyor mu? 
Hayır. Mes'ud değilim. Mes'ud olmak 
da istemem ... Ben halimden •mem -
nunum•. O kadar .. 

- cSaadet• nedir? 
Saadet büyük bir kelimedir. Ben ise 

yalnız ve yalnız bir adamım. Müsaade 
ediniz de filimlerimden bahsetmiye -
yim. Dedim ya, kendimden bahset -
mekten hoşlanmam. Bahsediln1csini dıe 
5evmem. Halk adamıyım, halk adamı 
olarak kalmak arzusundayım. Şimdi 
size bir arzumdan baluedeceğim. Bunu 
tahakkuk ettirebilirsem ne mutlu ba-
na. 

kemede 
kamına 

lunur. 

ha'Zll' bulunması tcbliıt ma r 

kaim olmak üzere ilan o
(671) 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBASI DRAM KISllUNDA 
Gece saat 20,30 da 

Ayak Takımı Arasında 

KOMEDİ KL~MINDA 

Bua:ün saat 14 te 

ÇOCUK OYUNU 
Bu akşam saat 20,30 da 

DA D 1 
,- ' Böylece hayatını geçiyordu.. mem

nun olup olmadığımı farkedemiyordum. 
Hayat bana caz.ib geliyordu .. 

O ıırada aklıma lokomatü makinisti 
olmak fikri girdi. Çocukken bu muaz
zam makinelerin cazibesine kapılır
dım. Bugün bile ağzımın suyu akar bu 
mesleğe!. 

Bir köy civarında bir çiftlik sahibi .._ 
olmak istiyorum. Ziraat itlerile, hay
vanlarımla uğraşmak istiyorum. San'at 
ilemini terkeylemek arzuaundayım. 
San'ıt, monden, tehir hay&tlırrında 

hergün şahid olduf,um riyakdrhklar 
beni tih.indiriyor ... • 

En son olarak Cl)lumbia film kumpanyası hesabına cO Kadın· adında 
büyük bir film çevirmiş olan bu san'atkıirlardan Rita Hayworth çok cana 
yakın bir esmer güz"Hdir. Onun için istikbalin •bat yıldızı• denilmektedir. 
GJeen Ford'a gelince: Erkek güzeli olan bu san'atkıir Amerikan kadınları tara
fından pek çok beğenilmektedir. 

İmtlya:ı sahibi ve Ba,muharrlrl: 
Necib AD KUÇUKA 

Umum neşriyab tdare eden 
Yazı t.ıert Müdürü: 

Cemal Hakkı SEi.EK 

Basıldığı yer: 
Aklıma. babama daruşmak geldi O, S. ENGiN 

BİZANS 
TÜRK 

SARAYLARINDA 
KUMANDANLARI 

C tarihi macera Yazan: Teırlka--:;;-"'\ 
romanı ZIYA ŞAKIR 39 ) 

Litinlerle gizli hır itti!akınızdan ı nelerle meşgul olduğumu, bılmıyorlar ... 
b.t,h.sederek, (Mukaddea kiliseye ihanet Sadece, horoz husyelerin<.len yapılmış 
Ut: itham) edilmeniz !az.un eeldigiııi olan nefis yem('klerini yıyorJar .. eo-
bildirmiş. fes tarablarJnı içiyorlar .. boğalar gibi 

- Hay bunak herif hay... f>eslendikten aonra, saldıracak yer a-
- Acaba, bu havadis doğru mu'!- rayorlar. 
- Şimdiye kadar, zatı haşmetinizin Sabık meyhaneci. sinsi bir sesle ita.-

huzurunda., do~ru olmıyl\n h.:çbi!' şey ve elti: 
aovlediğimi hatırlamıyorum. - Ve .. ıaldınyorlar. 
Sabık meyhanecinin bu sözleri, im- İmparator, birdenbire durdu. Ve; 

paratoru fena halde sarstı. l\.lihail, -bOy öni.ı.nde durduğu maanın üzerine tid
Je gkıldığı zam.anlarda yaptığı gibi- ge- detli bir Eruk vurdu ... Şimdi, mü
~İf ·~~rla oda.~·un bir .ıt°"sinden di- cadeleye zırlanmı, olan bir canavar 
ıı:er kotesıne gezınme.) e bc1şladı. gibi homu anıyordu: 

Hem geziniyor .. hem söyleniyordu. - Saldırsınlar... Ben de saldıraca-
- Ah, bu herifler! .. Ne cahil adam- ğım, Barba Nikola ... Onlara, kolay ko

lardır ... Allah, sanki bu adumtarı, hü- lay mağlOb oJmıyacağını. Çünkü mağ
kümet idaresinin selametine minl ol- 1Ub olursam, kurtarmak istediğim im 
mak jçin yaratmıştır, Bilmiyorlar .. bir pal'atorlufu. biu.at batırmış olacağım ... 
haraba haline gelmiş olan ıu impara- Ah, bu adamlara oynayacak oyunu, 
lorluğu ulalı edebilmek ı)ın, benim ben )Ok iyi bilirim. Fakat ne yapayım 

Cumhurivet Matbaası 

ki, artık yalnızım ... İzn:kte iken, Ha- J de onun için Haşmetpcnah... l lattı. 
lil Beye güveniyordum. lier işte, per- - Sebeb mi? .. Nedir o sebeb?.. İmparator ~fihail o kadar şaşırmış-
vasızca hareket ectiyordum. Fakat bu - Çok büyük bir küstahlikta bu - tı ki, bütün bunları dinlerken, tek bir 
eıı.k.i ve sadık dost, anl:ıyamodığım bir lunaceğım Ha;ımetpenah... söz söylemeye ve tek bir hayret ali
sebeble bana gücendi. Adeta, dünya- - Söyle, Barba Panoli.. Sen bana meli göstermeye muktedir olamamış
ya küserek bir tarata çekildi. Şimdi her şeyi açıkça söyleyebilirsin... tı... Ancak, Barba Panoli sözlerini 
s.ııraya o kadar az geljyor .. ve gcldiğı - Sebeb, gayet basit Haşmctpe - bitirip de, üzerinden bir kaç dakika 
zaman da benimle o kadar kısa ve reıs nah ... Çünkü, Halil Beyin hakkı, ket - geçtikten sonra, birdenbire yerinden 
mi görüşüyor ki.. onun bu vaziyeti kar mectilmittir?.. fırlıyarak: 
-;ıısında dü$üncelerim alttlst oluyor. - Nasıl? .. Nt olmuş? .. Bunu, kim - Çabuk .. bir dakika bile vakit 
Kendisine bir şey söylemiyorum. E._,.ki- yapmış?.. kaybetme... Ko~.. bana Halil Beyi 
si gibi açıkça derdle~miyorum ... Bil- - l\1ademki emir buyuruyorsunuz.. getir. 
mem ki ne yapmalı?.. ıu halde, pervasızca söyliyeyim... Diye bağırdı. 

~1ihail. gene teliflı teJB.şlı gel.inme- Kendisine (Çezar) hk rütbesi ihsan 
ye başladı, ettiğiniz büyük İstratu pedark, Gene· 

Şimdi. Barba Nikolanın gözlerind~ ral. J\leksiyos ... 
garib bir şule parladı. Nnzarlarile im- Imparator Mihail, birdenbire taıta
paratoru takib ederek ft;ylece mırıl- ladı. Gelip koltuğuna oturarak, dir
da.ndı: seklerini masaya dayadı. Sonra gOz -

- Hi~. Haşmetmeab .. kendimi, Ha- lerini Barba Panoli'nin gcizlerine d.i
lil Beyin yerine koymıık küstahlığına kerek: 
cesaret edemem. Fakat farz.ı muhal - Anlat .. ne biliyorsan, anlat ... 
olarak, '8Yed ben Halil Bt>yin yerinde Diye. mırıldandı. 
ol...aydım, ben de ayni aurelle hareket Barba Panoli, masaya iyice yaklaıtı. 
ederdim. Nazarlarını, korka korka odanın her ta 

İmparator Mihail, birdenbire dur - rafında dolaştırdı. Sonra, fıınldar gi-
du: bi bir sesle söze baı,ladı. Halil Beyin, 

- Niçin?.. elli Türkopalla kaleye nasıl girdiğini, 
Diye bağırdı. (Aya Romanos) kapısını nasıl açtığını 

*** Fakat, Zabıta Naıırmın kOşup gi't.
mesine hacet kalmadı. İmparatorun 
odasının kapısında bekliyen teşrifat 
memuru, kapının ipek perdesini kal
dırarak: 

- Türkopol alaylarının kumandanı 
Halil Bey! .. 

Diye bağırdı. 
İmparator Mihail, yerinden fırladı . 

Kapıya doğru yürüyerek içeri giren 
Halil Beye ellerini uzattı. 

Halil Bey, kendisine uzanan elleri, 
görmemiş gibi davrandı. Sağ elini 
göğsünün üzerine koyup İmparatoru 
resmi bir selQmla ıı:elamladıktan 

- Halil Beyin, dünyaya ki.iı;erek ve General Aleksiyos ordusunu içen- sonra: 
bir köteye )ekilmesi Hbebm cleiildır ye nasıl ~dıiıııı. bl1tiin ıa.ı.u&lilo &n• - .Haşmetpeııalı, hazreUeri... ~ü • 

~1 1kincneırln 1940 

Sirkati Hayriyeden: 
ZS/11/940 perşembe sabahından itibaren kış tarifesinin ta~.b~~ 

gününe kadar hali hazır tarifede yapılan tadilatı röste.ren cetvel but~ 
iskelelerle vapurlara asılmıştır. Buna nazaran memurin postaları yenı 
devam ı;aatlcri.ne uydunılmuş ve yukarı Boiazın ·Rumeli ve Anadolu 
ilk ve Köprüden son postalu ve rece seferleri kaldınlmıı,hr. Arab~ 
vapuru sc(crlerl de bu esasa göre tahdld edilmiştir. Bu tadilıitı havı 

yolcularımıza kolaylık olmak üzere isteyenlere 

...... , 
1 

Aded Unlık Lira 

1 2000 -2000.-

3 1000 -3000.-

% 750 -1500.-

' 500 - zooo.-
8 250 -2000.-

35 ıoo -3500,.-

80 50 -IOOO.-

300 zo - 6000,-

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

talihinizi da denemi, olursunuz. 
Keşldeler: ' Şubat. Z MaYl& 

1 AkU!ılM. 3 lkinclle$rln 
tarihlerinde yap~ır. 11 

Kumbarab ve kumbarmD besab• 
lannda en u 50 liran bulu • 
nanl.!! kur'aya dahil edilirler. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundaıı:l" 
Fen Fakültesinde 1294.o9 lira ke i.pi baq. tahkimi ioi 2/12 '940 pe,..eııı 

günü ;aat 15 te Rektörlükle pazarlıkla ihale edilecektir. f)~ 
İsteklilerin 98 liralık muvakkat teminatlarile en a.z 1000 liralık btl 8}Jı1 

iş yaptığına dair ihaleden üç ı:;cün evvel İstanbul Viliyetinden vesika slJSl 

ve 940 yılı Ticaret Odas.~ kilhdl~ri~~ gel".1.e~~~~· {1İı"1) 
Keşif, şartname hergun Rektorlukte gorülur. / 

Haydarpaşa Lisesi Salınalma Kurumundan: ı.ı 
·ne Jcı ıt' Haydarpaşa Lisesi pansiyonu yatılı talebesl.nln mayıs 1941 gayesı ~ 

178.000 muhtelif parça çama$lrıDJ.D. yıkattırılması kapalı zarf u.sulil• t 
1
, 

meğe konulmuştur. fC~ 
Eksiltme 29/Xl/940 cuma ~ünü saat 15 ta Bevo~lu İstikliU caddesi k ~" 

man karşısında Liseler Alım Satım Komisyonu binası içinde toplanac• 
misyonda yapılacakır. _, 

Tahmin bedeli c:6850> lira ve tık tem1nat .,514. liradır. 
1,.tekliler şartnameyi okulda ı::cörebillrler. te11'1ıı't 
Eksiltmeye girmek isteyenlerin şartnamesinde vazıh vesaik. tlk fl,tl"-• 

makbuz veya banka m~ktubile birltkte teklif mektublannı eksiltme~ ~ 
den en son bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Başk&Jllı 3 ..J: 

meleri. 
11 

"nderi~l 
Zarfların kanuni şekilde kapatılm1' olması ve posta e ııo cıaıll'" 

teklif mektublarının zamanında .ıelmis olmaları JAzımdır. 

(isi. Komılanlıiı Salınalma lamisyanı ili~ 
• ıı1r1' tı 

Askeri ihtiyac için 3U: :1 ,- 940 günü aqa~ıda yazılı yem maddelerı. pa ıcuttf\ 
satın alınacaktır. Şartnameleri hergün Komisyonda «örülebilir. Jste ot#~ 
belli gün ve saatlerde kafi teminatlarile birlikte Fındıklıda J{oftl cı1Y 
Satın,.. lma Komisyonuna ı::celmeleri. 

Cinsi "M'ikt~rı Muhııımmen B. Knt'iT. İhale 
s.P· 

10.:ıo 
11 

Yulaf 
Arpa 

Ton \ Lira K. 
loO 15000.00 

150 14250,00 

LiraK. 
2?51) 00 

2137.00 

........... b •• ı~ 
A.,keri ihtiyac için 2,5 X 3 eb'adında yüz elli aded araba ve 4 X 8 e s.~~ 

15 aded erzak örtüsü 2112 /940 ı:;cünü saat 11 de pazarlıkla satın sbl'l ; 1
1 

Şartnamesi her~ün Komisyonda ı;ı:örülebilir. İsteklilerin belli gün "~r1,11:~ı 
kat'i tcminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satinalma Korl'l1 cılV 
gelmeleri. 

ı - .... 
SeJimiye kışlasında bulunan 3300 çüt köhne kundura 2112 :940 .ııril~~JI~ 

14 te pazarlıkla satılacaktır. Kunduralar her gün görülebilir. Jste. ~~ 
belli .(!tin ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyontt.09 Jtliltr" 
14 te pazarlıkla satın alınacaktır. Kunduralar her gün~ 

saade buyurursanız, bir müddet mem
leketimde istirahat etınek uıtiyorum. 

Siz.inle vedaa geldim. 
Diye mırıldandı. 

Mlhail, büsbütün _şaşaladı. Halil 
Beyin sıkmak istemediği elleri açıkta 
kalmış .. söyledigi sözler, beyninin i
çinde, korkunc uğultular yapmıştı. 

Barba Panoli, zeka ve ferasetle 
parhyan nazarl~rını evveli Halil Be
yin ve sonra imparatorun simasında 
gezdirdi. Daha pek yakın bir maz.ide, 
kendilerine adi bakır kupalarla tarab 
taşıdığı bu iki eski dost arasında ce
reyan edecek sahneye ıahid olmak 
istemedi. Biribirini müteakıb eğiıip 

doğrularak yavaş yavaş geri çekildi. 
İmparator ].fihail'le Türkopolların ku
mandanını, haşhaşa bırakarak odayı 
ter ketti. 

Halil Bey, meslek terbiyesine hür
metkar bir asker olduğunu gösteri
yor, İmparatorun karşısında dimdik 
duruyordu. Fena halde şaşırmış olan 
İmparator Mihail de, bu vaı..iyet kar
tısında ne yapacağını düşünüyordu. 

Mihail, hayatında hiç bir tahakküm 
altına girmemişti. Onun için şimdi ö
nünde dimdik duran .. ve uzattığı eli 
sıkmıyarak kendisine adeta kafa tu
tan 1\1 ac!aını, bir han)e~ clarbesile 

v-
yere serebilirdi. . dJ111~ 

Fakat bu adam, öyle bır ~a)' " ,, 
ona hançer çekmek pek ko tJCİl 
dığı a;ibi, böyle bir harck'e:u. ,# 
bir nankörlük teşkil edeC~ blf • 
İmparator Mihail, mülB.yinl b( 

le: F•~'ı. ı.ı' 
- Vedaa m.ı geldiniz?.. trııı1' .tı . . . ., ,,,. 

rada rahat dcj:il mısınız ..... :ı:tJI" 
kadın· gidip istirahate ne )ll 

Halil Bey? 
0
,;;r 

Dedi. it• 
Halil Bey, götlerini etra. ttı'• 

tırdı: ·ısı>"" ,,ı 
- Haşmetmeab!- Bu Bı. t'~· / 

vasında öyle anlaşılmaz bıt i..dJ'I il ı 
ki, beni fena halde sı~.)'~~'deıı i f".• 
fena ciheti ıurasıdır ki, giifl ııet ~, 
işim azalıyor. Türkop011ar .. 

5
tJ' 

üçer. beşer hizmetlerinden 
1 

,1 
_,, ·~ yorlar. f.A.r~ 

iTiZAR ..,• ·~'. 
Romanın dünkü kısnıırtd1

9~ 11~11 .~~t: 
)·şll 1. ... -t• tundaki on bet sat.ır, ııc~ · 1 ıı 

. 1 Bu on f." 'f• rıkaya karışmış ır. 
1 

dil .4& 
bu günkü yazının al'llsınt 3 

'
1 

lcceği veçhile, bu tcfrikll):ll 
Düzeltir, özür dileriz. 

llı\ı 
lıı;, 
.. Yl 


