
r·--~--·----, 

Yeni S E S C1kl1 

Bu saytda NECIP FAZIL •1N 
}'epyeni ve biiyiik bir 'iirile anketi •• 
Ayuca Bedri Rahmi, Satt Faik, Melih 

{ ' BogDn ~tkt1 

iNANC 
b
Cevdet, Orban Veli, Oktay Rifat, it
an Berk, Abidin Dino, Faik Ber~

lneo, Yusuf Aktskah ... ve daba bir 
~ok imza, 

( SES) In bu sayl&lnl gUrUnUzl 
ISTANBUL; - CAGALOGLU Pazartesi I Nisan 1940 

PLASTIK SAN'ATLAR 
Say1st 

BiR TEKAMOL SAHESERiDiR 
\.... 

Onaltmcr yll say1 :. 5 706 Telgraf ve -mektub adrcsi: Cumhuriyet, istanbul - Posta kutu:ru: istanbul. No. 246 
Telefon: Batmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. idare ve rnatbaa ktsmt: 24299 - 24290 

• 

e sulh hayali 
··········· ................................................ . 
1'iirkiyede 
1'iirk sesi 

$ ehrimizde almanca olarak inti
~ar eden Turkische Post gaze

, tesi, Vekiller Heyeti kararile, 
tki gun evvel kapabldt. Misafirperverlik 
aclabmm yalmz evsahibine degil, ayni za· 
lllanda bizzat misafire de bir taktm vazi
feler yi.ikledigini unutacak kadar kendi
lli kaybeden bu gazete, Alman propagan
dasl yapmak gayretile, bir miiddettenberi 
a~tk-;a ve stktlmaks!Zin milli menfaatleri
lllizi baltalamaya c;ah~tyordu. Beyoglu
llun o c;e~idli, ~ahsiyetsiz ve kozmopolit 
ka)abahgmdan SJZan ispirto buJutlariJe or• 
1iilu, kirli ve dar bir sokaga s1gmarak, ora
clan, guya kendini hissettirmeksizin, temiz 
Ve berrak Ti.irk havasmt zehirleyebilece
gini sanan bu mikrob yuvast, milli menfa
atlerimiz iizerinde hassas bir dikkatle «a
h~an hiikumetimiz tarafmdan vaktinde se
~ihni? ve bize zarar veremez bir hale kon
lllu~tur. Tiirkische Post, bundan sonra 
1'urk hududlan ic;inde yabanct menfaat
lerin mi.idafiligini yapamtyacakttr. 

Bu yerinde ve hakh miidahalesinden 
clolay1 Refik Saydam hiikumetine kar~t 
1'Urk gencliginin duydugu sevgi ve ~iik
ran hislcrini, burada ifade etmege - ac
<:irnden dolayt - cesaret edemiyecegim. ilk 
bakt~ta bir gazetenin kapanmasmdan iba
tet gibi goriinen bu basit hadise, haddiza
tinde o kadar derin, o kadar ~iimullii bir 
lUana ta~lmaktadtr. 

- Tiirkiyede almanca veya frans1zca 
olarak inti~ar eden yabanci gazetelerin ga
Yesi nedir? 

italyaya atfedilen 
yeni bir plan daha 
meydana cikardd1 

Buna gore Avrupa, ingiltere · Fransa 
Almanya ve italya · niifuz m1ntakala· 

r1na taksim edilecekmis ! 
' 

Paris, 31 (a.a.) - Ordre gazetesinde 
Emile Bure §oyle yaz1yor: 

-l:Son zamanlarda ortada dola~an sulh 
planlan arasmda Fa~ist hiikumetine atfe
dilen bir plan vard1r. Gayda tarafmdan 
ne~redilen makaleler de bu iddiayt teyid 
eder gibi goriinmektedir: Bu planm ba~h
ca maddeleri ~unlardtr: 

I. - Karada, denizde ve havada u
muml silahstzlanma, 

2. -lngiltere, Fransa, Almanya ve 1-
talya arasmda dortler misakt usuliine av
det. Bu devletler Milletler Cemiyetinin ye
rini tutacak alan bir direktuar te§kil ede
cekler, Avrupayl. dort niifuz mmtakasma 
aym "'lklar ve icab ederse Bol~eviklige 
kar~l bir ehli salib vi.icude getireceklerdir. 

3.- Dinler serbest olacakhr. lngiltere, 
Alman Yahudilerinin Filistine, ltalya :jar
ki Afrikaya, F ransa da Madagaskar' a hie
ret etmelerine yardtm edeceklerdir. 

Miiste~ar Welles'in, Avrupa teklifleri 
raporunu tetkik eden A~'llerikan Harici. 

ye Nazm Cordell Hull 

4. - Ticaret serbest olacak ve herkes lerdir. lkhsadi sahada te§riki mesai edil-
istedigi kadar iptidai madde alabilecek- <Arka&l Sa. 5 sutun 6 da) 

Ticaret mi? Meslek a~kt mt? Herhan- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••··················•••• .. •••••••••••••••"''''''''' ............................. . 
gi bir ekalliyetin hukukunu miidafaa ih
tiyac! m1? 

Ne kadar aramrsa aransm, bu sualle
rin hit;birine miispet bir cevab bulunamaz. 
Beyoglunda c;tkan almanca veya franslz· 
ca gazetelerin satt~Im tetkik etmek birinci 
sua]i reddetmege kafidir. Giinde lie; yiiz, 
be~ yiiz, bin, nihayet bin be~ yiiz nusha 
hasabilen bir miiessese ic;in ticaretten bah
Setmek abes say1hr. Bu miiesseselerin ba
~Jnda bulunan' adamlarm terciimei halle
rine ~oyle bir bakacak olursak, ikinci sual 
k
1
endiliginden anla~Ihr. Tiirkiyede Alman, 
talyan, F rans1z, lngiliz ekalliyeti olma

digma gore, son suali kurcalamaya bile 
liizum yoktur. 

Acaba Tiirkiyeyi kendi memleket
lerine tamtmak, bu suretle bir kiiltiir va
zifesi mi yapmak istiyorlar? 

Diyebiliriz. 

N af 1a V ekilimiz dun 
1ehri.m.ize ge di ursa dan 

0 halde, it;lerinden bir tanesini almiz 
Ye lutfen sahifelerine ~oyle bir goz gez
diriniz. Orada Tiirk cemiyetine clair, ay
dan aya olsun, ciddi bir etiid goremiyece
&inizi ben size temin ederim. F akat gaze- Garbi Anadoluda biiyiik bir tetkik se- ki giin Bursada da Golba~• bendinin kii
teyi hemen elimizden atmtyahm, Tiirkiye- yahati yapan Naf1a Vekili General Ali ~ad resmini yapml§h. Yukar1ki resim, 
Ye dair yaz1 bulamadigimtz 0 sahifelerde- Fuad Cebesoy, diin Bursadan §ehrimize Kiic;iikmenderes regiilatoriini.i gostermek-

ki irice harfleri okuyaltm. Mesela, •u ka- gelmi§tir. tedir. 
Y Anadolunun muhtelif mahallerinde bir Not: Nafta Vekilimizin Bursada irad 

llahlan Tiirkische Post'un herhangi bir c;ok nafta tesisatmm kii§ad rnerasimini ya- ettigi nutkunu Anadolu Ajanst bermutad 
N AD/R N AD/ pan Nafta Vekilimiz, Egede Kiic;iikmen- bir giin sonra ve sabaha kar~l verdigi ic;in 

(Arkas1 Sa. 5, sutun 5 te) deres regiilatoriinii ac;t1ktan sonra, evvel- maalesef dercine imkan bulunamamt~hr. 
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Komecli rransez temsilleri IJitti 

$ehrimizde bulunmakta olan Komedi Fransez artistleri fereline dun Franszz konsoloslugunda bir 
ogle ziyaleti verilmif, Vali Dr. Lutfi Kzrdar da hazrr bulunmuftur. 

Komedi Fransez, latanbuldaki temsillerini, dun ak§am ve buyuk bir muvallakiyetle bitirmi,tir. 

Tiirkiye • Suriye muahedesi 

Tiirkiye ile Suriye arasmda d ostluk, iyi kom~uluk muahedesinin imza edildigini diin bildirmittik. 
Yukanki resimlerde; solda Frans1z Komiseri Puaux ve sagda Hariciye Vekilimiz ~iikrii Sracoglu, Ha· 
riciye Vekaleti salonunda vesaik1 imza ederlerken goriilmektedir. 
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Rusya, Rumanyaya 
etmiyecek 

Biikre~te bulunan Sovyet 
heyeti bu ~ekilde temi-

nat . 
vermi!f 

Biikre§, 31 (a.a.) - Biikre§te bulunan 
Sovyet heyeti azas1 Sovyetler Birliginin 
Rumanyaya taarruz etmiyecegini temin 
etmektedir. Havas muhabirinin haber al
d•gma gore, Sovyet heyeti azas1 hatta, 
«bir giin Ukraynaya dogru donerek aley
himize hareket edebilecek olan Almanla
nn i~ini kolayla§t!Tmak niyetinde degiliz.) 
ciinJesini dahi ilave etmi~lerdir. 

Bir gazetenin miitalealarr 
Biikre~ 3 I (Hususi} - Romania ga -

zetesi, Molotof'un nutkunu kaydederken 
Rumanyamn <degiRmez hududlar ic;inde 
hiirriyet ve sulh, istedigini tebariiz ettir
mektedir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ill Ill •••••••••••••• Ill 

Karadenizde biiyiik 
bir ftrttna ba1ladt 

Sinob 31 (Hususi muhabirimizden)
Bu mevsimde §imdiye kadar emsaline te
sadiif edilmiyen ve iic; giin devam eden 
sJcaklardan sonra bu giin sabaha kar§l 
ba§hyan f1rtma ile tekrar soguklar geri 
geldi. Daglara kar yagmaktadu. Denizde 
§iddetli bir fntma ba§lamJ§hr. 
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~imal devletleri Finlandiya
ya yard1m1 gorii§iiyorlar 
Stokholm 31 (a.a.) - $imal de viet -

leri nazulannm konferansl lsvec;, Norvec;, 
Danimarka ve Finlandiya miimessilleri • 
nin i~tirakile Finlandiyanm vaziyetini tet
kik etmek iizere diin ogleden sonra top
lanml§tlr. 

Bu giin 7 nci sahifemiz 

~oeulrl•• I9Jn 

Japonlar1n kurdugu 
~nerkezi Cin hiiktlmeti 
ingiltereden sonra Amerika da 

bildirdi, italya yeni tantmiyacagtni 

tesekkiiliin lehinde 
' 

Nanking, 31 (a.a.) - Japonlarm I 
himayesi altmda Nanking' de te§ekkiil e
den merkezi <;in hiikfimetinin reisi Vang
<;:ing-Vey, matbuata yaphg1 beyanntta, 
yabanc1 memleketlerin arhk <;ung-King 
hiikumetile miinasebah keserek bu hiiku
mete yard1mdan vazgec;ecekleri iimidini 
izhar etmi~ ve ayrtca harici siyaset mii
nasehetlerinde merkezi <;in hiikfimetinin 
mi.i~avat e~as1 iizerinden karsthkh miina~ 
sebetler tesisi prensipinden ilham alacagJ
m bildirmi§tir. 

Cin selaretleri beyanname 
ne~red iyorlar 

Paris 31 (a. a.) - <;in sefareti (:in 
hiikumeti tarafmdan diin <;:unking' de 
ne§redilen beyannamenin metnini bildir
mektedir. Bu beyannamede, yeni mer -
kezl <;in hiikfimetinin me§ru olmadJgt te
bari.iz ettirilmektedir. 

Fransadaki <;in sefaretinin alflkadar 
mahfillerinde beyan edildigine gore, ec
nebi memleketlerde ve bilhassa Pariste, 
Londrada, Bri.ikselde, Berlinde ve Va -
§ingtonda bulunan ba§IJca <;in diplomatik 
heyetleri, milli <;unking hiikurnetine c:bi.i
tiin <;in milletine:. hitaben rnerkezi <;in 
hiikumetinin me§rU olmadJgl ve bu hii -
kfimetin icraah ve taraftarlarile c:vatana 
ihanet» ettigine dair telgraflar ~ekmi~ -
lerdir. 

Amerika yeni hukumeti tammayor 
Va~ington 31 ( a.a.) - Hariciye Na

zm Hull, Amerikanm yegane <;in hiikfi -
meti olarak <;:unking hiikumetini tamya
cagmJ bildirmieytir. 

•• •• •• gorunuyor 

Pekip hiikumetinin r.eisi Vang.<;ing-Vey 

ba§lad1gmt goze c;arpar §ekilde ilan et· 
mekte, bu hadisenin ltalyan siyasi meha
filinde memnuniyet uyandJTdJgmt ve Ro· 
rna hiikumetinin yeni <;in hi.ikumetini ta• 
mmak niyetinde bulundugunu ihsas eyle
mektedirler. 

Avrupadaki Cinlilerin proteatosu 
Paris 31 (a.a.) - Kornintang·in Av. 

rupadaki merkezi komitesile F ransa ve 
A vrupanm diger memleketlerind..,ki <;:ir1 

cemaatlerinin muhtelif gruplan, Mare~al 
ltalya, yeni hukumeti tanryacak <;:an-Kay-Sek'e bir telgraf ~ekerek Wan 

Roma 31 (a.a.) - ltalyan gazeteleri Chin Wei'nin ve taraftarlarmm ihanetini 
yeni VangC<ing'teki <;in hiikfimetinin i§e I takbih etmi§lerdir. 
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Milli kiime ma~larz ba§ladz 
Galatasarayla F ener 1 • 1, Be~ikta, - Vefa 2 - 2, 
Altay - Albnordu 2 - 2 hera here kalddar, Muha

fiZgiicii de Gender Birligini 5 - 3 yendi 

. Milli.k~n_':e .~a~larma diin Istanbul, Ankara ve izmirde ba,Ianmlfhr. ~ehrimizdeki miisabakalar Sekiz 
bm seyJrcl onun~e oynanmtfbr. Yukar1ki resim Galatasaray • Fener m1!<Inda Fener kalecisi Cihad1 Ga
latasarayh Cemtlin bir ~iitunii kurtanrken gostermektedir. Miisabakalarm tafsilah 5 ci sahifemizd~dir. 
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s n'ata dair c 'ehir, ve Memlekel Haberle~i ) 

MUSA HEYKELi 
Mikel Anj uzun ihtiras, miiskiilat 

' 
ve 

hatta memnuiyet devreleri ya,adiktan 

sonra bu saheserini ikmal edebilmisti 
' ' 

Mikel Anj'tn faheseri c Musa:. heykeli 

San' atkar, ruhunun feveranlanm duy-1 bunun sebebini, Rafael'in ktskanchgmda 
gusunun inceliklerinden auzerek eserinde ve bilhassa rnimar Bramante'nin Papa • 
temerkuz ettirebilmek ic;in bazan biiyiik YI hayatta iken bir mezar yaptlrmasmm 
zorluklarla kar~tla~Ir. Bazan bu miieyku • dogru olmayacagma ikna etmesinde, bul
lat kendi taht! §Uuri hayatmda uyanan il- dugu anla~tlmaktadir. 
ham kaynaklannm ta§masmdan ve §UUI· Ayni zamanda Mikel Ani kendisinin 
lu benligini tazyik etmesinden, bazan da Sikstin'de istihdam edilmesinin sebcbini 
harici alemde san' atkar alyhine hubule resim ve fresk hususunda tecriibe edt I -
gelen manilerin ~iddet derecesinin teza- mek istenildigi zehabma kapthyor. 0 -
yiidi.inden ileri gelmektedir. nun ic;in bu gi.ic; i~i tam bir ~ekilde ba~ar· 

Birinci halde ekseriya san'atkarm bi - maga c;ah~tyor ve muvaffak da oluyor. 
zatihi san' at duygularmm tezahiir etme· Bununla beraber onun en buyiik arzusu 
si sebebile ba~lamlan eserler yartm kal- Papa' ntn mezarmt yapmakht. Bu onda 
maktadtr ki bundan ba~ka bir yaztmda bir fikri sabit halin.e geliyor. Fakat Pa
bahsetmi§tim. pa hi<; oralara yana§mamaktadtr ve Mi-

lkinci halde ise, san'atkiinn ilhamla • kel Ani da bundan pek muteessirdir. Bir 
rmt tebelliir ettirirken manilerle kar~tla§· gun Papa'mn kendisini kabul bile etmek 
mast, gi.ic;li.iklere ugramasi onun san' at - istememesinden tahammiilii ve sabn kal
kar ruhunda • koruklenen ate§in attnn mtyor ve kendisini Floransa'ya attyor. 
alevler: gibi - feveranlar husule getirir ki Papa bu haberi almca arkasmdan be§ 
bu hal bazan san'atta bediiyat ve canh - kuriye gonderiyorsa da bunlar bi.iyuk 
hgm en mutekamil neticesini dogurur. san' atkarm donmesini temin edemiyor -
Fakat bu muannid duygular san'atta lar. Bunun iizerine Papa Floransa hi.iku
hakiki bir a~k. ilhamda tam bir sezi§ du- metine yaztyor. Bu sefer Mikel Anj o 
yan bu eserlerinin hayallerini biitiin ben- Bolonya' da bulunan Papa'ntn 
liklerinde her an tahattur edebilen san • zaman 

yamna donmege mecbur oluyor. 
atkiirlarda gorulmektedir ki sonunda bii-
tiin diinyanm takdirine Jaytk olan biiyi.ik Papa evvela kendisini soguk kar§Iia • 
eserler meydana gelmektedir. yor. Sonradan iltifatta bulunuyorsa da 

gene zavalh · iistadm bekledigi netice 
Ne mutlu o biiyiik iistadlara ki, haya· 

tm binbir c;e§id guc;liiklerini, mil.nilerini 
ellerine hirer kamr;t gibi alarak san'at 
aleminin §ahikalanna yiikselen hirer ~eh
aiivar olrnu§lardtr. l§te Mikel Anj, bu 
meziyetlerile ebedile~en biiyiik bir §&.h • 

siyet ... Ve i§te Musa heykeli, onun san • 
at zirvesine, senelerin gediklerini atla • 
yarak, ihtiras sedlerini a§arak diktigi 
taheser. 

"'"'"' 
Mikel Anj' m en glizel ve manah eseri 

olan Musa heykelini gormiyenler bile, 
onun 15 inci asnn en muazzam eseri ol
dugunu bilirler. Fakat bu ktymetli hey • 
kelin yaptlmasmda Mikel Anj'm neler 
r;ektigini, ve bu muazzam eserin uzun 
senelerin tstuablarile nastl yugruldugunu 
bilenler pek nadirdir. 

Bu eseri ktymetlendirmek ic;in yaptl -
dtgt zamandaki san' atkann haleti ruhi • 
yesini ve yapma tarzmi bilmek laztmdtr. 
Ancak bu bilgi iledir ki Musa heykelmin 
goriindiigiinden daha fazla ktymet ta§t· 
dtgmi tebari.iz ettirmek mlimkiindiir. 

1/oli-01' 

Eski Urbina ailesinden Papa 1kinci 
Julius, Davud heykelini henuz bitirmi~ 
alan Mikel Anj 'dan kendi mezan i~in 
muazzam bir mozole yapmasmi iste -
yor. 0 zamanlar biiyi.ik bir eser yaprnak 
i§tiyakile ilhamlanmn biiti.in membalan
na sanlmt§ alan Mikel Ani bu tekliften 
pek c;ok memnun oluyor ve hemen bii • 
yiik projeler tasarlamaga ba§layor. Ni -
hayet etrafmda 2 8 statu ve iic; kabart
ma ile si.islenmi~ bir mabed yapmak fik
rinde karar kthyor ve hemen faaliyete 
geo;iyor. 

1Ik i~ olarak Karara ocaklanndan mer· 
merler getiriyor. <;a!t~masmi kolayla§ • 
tumak ic;in Papa'nm kendi saray1 yanm· 
da aytrdtgi ve saraya bir asma kopri.i ile 
baglattJgi evde r;alt§maga koyuluyor. Bir 
miiddet her §ey giizeldir ve yerinde gi
diyor. Fakat Mikel Anj bi.iyiik eseder 
viicude getirebilecek iyi bir c;ah,ma yeri 
buldugunu zannederken bir gi.in sukutu 
hayale ugrayor. 

dogmuyor ve kendisine mozole yerine 
Sikstin' de yeni bir tezyinat i§i veri!iyor. 

Nihayet Papa 1kinci Julius oliiyor. 
Y erine Medici ailesinden Onuncu Leon 
ve Y edinci Kleman olmak iizere iki Papa 
se9iliyo r. ( I 5 I 3 • I 5 3 4) 

Bunlar zamanmda da Mikel Anj mo
zole ic;in bir r;ok te~ebbiislerde bulunu • 
yorsa da bir turlii muvfafak olamtyor ve 
kendisi gene ba§ka i§lerde kullamltyor. 
Nihayet lkinci Julius'un varisleri eski an· 
la,maya gore mozoleyi yapmasmt san -
atkardan taleb ediyorlar. Fakat bu stra
da Kleman Mikel Anj't Romaya c;agtra
rak on dan ~ape! Sikstin' de «Son sorgl.t) 
ismindeki fresklerin yaptlmastm taleb 
ediyor. San'atkar bu i§i iizerine aldtgi 
zaman Julius'un varisleri tarafmdan sah· 
tekarltkla itham ediliyor. Ve esasen asa· 
bt 90k bozuk olan iistad tamamen smir
leniyor ve hasta dii~iiy or. 

lyile§tigi zaman, Oc,:iincii Pol zama • 
nmda, Julius'un varislerile yeni bir an • 
la,ma yaparak ihtiraslarmi tatmin etmek 
c;aresini buluyor. Fakat bu sefer proje· 
sini tamamen degi§tiriyor. 28 heykel ye· 
rine 6 tane yapmaga karar veriyor. Bu 
heykeller talebeleri tarafmdan ba§lamhp 
kendist tarafmdan bitiriliyor. Yalmz 
bunlardan birisini tamamen kendiHi ya
ptyor ve bunun uzerinde senelerdenberi 
biriktirdigi ilhamlanm birle§tiriyor ve se
nelerct" kaynayan ruh1,1nun biitiin incelik
lerini, manalanm temerkiiz ettiriyor. Bu
ti.in bir san'at hayatmm kmlmaz azmini, 
sonmez a§ktnt bu eserle ebedile~tiriyor. 
1~te bu eser Musa heykeli idi. Hakikaten 
insan bu heykel karl!tsmda, kavmini kur
taran sert bakt~lt asker ve vazettigi ka • 
ideler zamammtzda bile krymetli gorii • 
len biiyi.ik kanun§inas Musayt gordiigii 
gibi biiyiik bir san' atkarm bir escr io;in 
bir omiirde yanan a,kmt ve bu aliktn et
rafmda c;elikle§en iradf' ve ihtirastm se • 
zer. 

izmit vilayetinde ikinci kagtd ve 
naf1a faaliyeti selliiloz fabrikast 

Vilayet dahilinde, bir~ok 
yol ve kopriiler yap11Iyor 

in,aat ve montaj i,Ieri 
tamamen sona erdi 

lzmit (Hususi muhabirimizden) -
Vilayet, §ose yollan ile kouriilerin yaptl
masma biiyiik hir ehemmiyet vermekte -
dir. Kocaelinin her tarafmda, ktstm ktstm, 
sahalar iizerinde hummalt bir yo! in~aat 
ve faaliyeti vardtr. 

Geyve ile Kalayct arasmdaki 3 3 kilo -
metre uzunlugundaki yolun yaptlmasma 
ba§lanml§tlr. 2 Silindirin <;ah~ttgt bu yo! 
uzerinde 15 kadar koprii kurulacakttr. 

Ankara ve Istanbul §Osesi giizergahm
da olan Taraklt yolu da yaptlmaktadtr. 
Bu yolda 2 bi.iyi.ik koprii in§a edilmekte
dir. 

Derbend, Sapanca ve Kalayc1 arasm -
daki §OSe de yapthyor. Bu yolda Mahmu· 
diye ve Yamk isimli iki buyiik kopri.i ya
pt!mt~tlr. 

Gocliikle lzmit arasmdaki yo! ikmal e· 
dilmi§tir. Bu yo! sahil boyu ile Y alovaya 
kadar uzatt!acaktu. 

Kandtradan Oskiidara da bir ~ose ya
ptlmaktadtr. Bu §osenin ikmaline yaza 
kadar !fah§tlacakttr. 

Akyazt ile Adapazan arasmsaki §OSe 
de bitirilmi§tir. 

Tarakhdan Golpazanna kadar yeni bir 
§Osenin in~as1 da takarriir etmi§tir. 

lzmitle Golci.ik arasmda 14 kadar kop
rii yaptmlrnt§tlr. Bu yul uzerinde Hisar • 
arasi kopri.isi.i ile Kilez deresi, Pendikle 
Tuzla arasmdaki Karayakublu kopriileri 
de yaptmlacakur. 

Naf1a Vekaleti de <;ulhane §Osesi iize -
rinde muazzam bir kouri.i in§a ettirecektir. 

Ankara ile Istanbul arasmda yaptlma· 
sma intizar edilen asfalt ~ose ~imdilik ya· 
ptlamamaktadtr. Nana Vekaleti, bu yolun 
§OSe olarak in~asmt muvaftk gormi.i§tiir. 
Bu maksadla laztm gelen tahsisatm bir 
ktsmmt Kocaeli vilayeti emrine gender • 
mil!tir. 

Bundan ba§ka, vilayetin muhtelif koy 
ve kasabalan arasmda kopriiler ve gose· 
ler yap1lmaktadtr. Nafta bi.it<;esinin p~k 
dar olmasma ragmen bir sene zarfmda 
38,50 kilometrelik §ose yaptldtgt goriil
mii§ti.ir. 

Vilayet naftast lzmitin i<;inden ge~ren 
demiryolu eaddeaini de asfalt olarak yap· 
ttrmaga karar vermi~tir. 

MOTEFERRIK 

Hava postalar1 bu giin 
ba§layor 

Istanbul • Ankara, Istanbul • lzmir 
hava postalan bu glin i§lemege ba§hya • 
cakttr. Bu postalar on be§ giin pasta pa
keti ve gazete ta§tyacaklar, miiteakiben 
yoicu nakliyatt ba§hyacakttr. 

Umumi niifus say1mma 
haz1rhk 

lstatistik Umum mlidi.irii Celal Aybar 
bu sene yaptlacak alan tecriibe saytmlan 
hakkmda §U beyanatta bulunmul!tur: 

«- Nisanm on dordi.inde lskenderun 
~ehrinde ve koylerinde, yirmi birinde de 
Baktrkoy kazast ve koylerinde 
saytrnlan yaptlacaktn. 

Bu defa yaptlmasi du§iiniilen yenilik, 
meslege aid sualleri §ehirler i~in tevsi et
mektir. Bu tevsi §U §ekilde olacakttr: 

Ge~en saytmda sadece meslek 
me§galenin ismi sorulmu§tu. Bu defa 
yalntz §ehirler i~in meslek veya me§ga • 
lenin hangi nevi ikhsadi faaliyet bran§tn· 
da yaptldrgi, ayni zamanda meslek sahi
binin meslegi dahilindeki vaziyeti, yani 
patron mu, i§<;i mi, miitehassts rot, me • 
mur mu? oldugu sorulacakttr. Sualler 
9 35 saytmmm aynidir. Umumi saytm 0 • 
niimiizdeki te§rinievvel aymda yaptla • 
caktu. Biitiin memleket dahilindeki sayi
ma esas olan niimerotaj ameliyesi altt 
aydanberi devam etmektedir.:. 

Radyodaki parazit nas1l 
izale edilecek 

Ankara radyosunun parazitinin izalesi 
i<;in Istanbul radyosundan istifade edil • 
mesi ve Istanbul radyosunun Ankarava 
baglamlmast suretile bunun oniine ge~il
mesi dii§i.iniilmul!tii. Yaptlan tecriibder 
neticesinde bundan lil.yikile istifade edile
miyecegi anla§tlmtl!tlf. 

lstanbulda yeni bir stiidyo te~isile Is • 
tanbul radyosunun Ankara radyosundan 
ayn olarak faaliyete gec;irilmesi muta • 
savverdir. Ufak bir masrafla buna imkan 
hast! olacakttr. Ankara radJ!osunu'l pa • 
razitinin tamamile izale edilebilmesi ic;in 
F ranstzlarm Paris radyosunun td mevci
ni degi§tirmeleri ve yahut Almanlann 
Var§oVa radyosunun tul mevcini bize 
vermeleri laztm gelmektedir. 

Kral Karol koyU 
Rumanya Krah Karol namma Erzin • 

canda tesis edilecek alan Karol koyii • 
niin tesisine aid haztrltklar ba§lami§ttr. 
Bununla me§gul olmak iizere bu giinler
de §ehrimize bir Rumen miihendisi ge -
lecektir. 

Haber aldtgtmtza gore, Erzincanda te
sis edilecek Karol koyii son derece mo -
dern olacakttr. Burada yaptlacak evlerin 
banyolan bulunacak, her tiirlii konforu 
ihtiva edecegi gibi koyiin sokaklan asfalt 
ve koyden tren hattma kadar gene ev -
leri in§a edecek miihendisler tarafmdan 
asfalt §Oseler in§a edilecektir. 

Karol koyiini.in yerinin tayinini 

i zmit Sellii.loz v e ikinci kiigtd 
fabrika!armdan goriinu§ler 

lzmit (Hususi muhabirimizden) 
lkinci kagtd ve selliiloz fabrikalanmtzm 
in§aatt tamamlanmt~, montaj i~i de niha
yet bulmu§tur. Kagtd selliiloz sanayii mii· 
esseseleri muhtac olduklan ham maddele· 
rin hepsini yurd dahilinde temin etmek 
uzeredir. Memleket ormanlarmda kok
nar, ladin, kavak ve kestane agaclanntn 
mebzul miktarda bulunmast fabrika ic;in 
biiyiik bir ehemmiyeti haizdir. Bu agacla
nn bulundugu ormanlar, selliiloz sanayi 
miiesseseleri tarafmdan i§letilecektir. 

Bu maksadla laztm gelen kanuni mua· 
melelere ba§lanmt§tlr. Pamuk, keten, ke· 
nevir ve eski mensucat gibi bazt madde
ler, ktrpmtt kagtdlar da, memleket ic;inde 
9oktur. ;lap, re9ine, pint, kaolin, kiikiirt 
Ve toprak boyalarm da yurd dahilinde 
tedarikine ba§lanmt§ttr. Miiessese, laztm 
gelen yerlerde tesisat yaparak bu maden· 
lerin imtiyazlanm almt§ttr. 

Miiteahhidin ani oli.imii iizerine, Sapan· 
ca goli.inden isale edilmekte olan su tesi
satt yanda kalmt§llf. ~imdi, bu i§ tekrar 
miinakasaya konularak ihalesi yap1lmt§ 
ve 9alr§malara ba~lanmak uzere bulun -
mu~ tur. Klor fabrikasmm makine aksam1 
da tamamen gelmi§tir. fn§aat 941 senesi 
sonlannda tamamlanmi§ olacaktu. 

lkinci kagtcl fabrikasmda gazete, kitab 
ve mecmua k3gtdlarile, sigara kagtdt 
imal edilecektir. 

Edirne fidanhg1ndan 
dagddan agaclar 

Fidanltktan bir gorii.nii§ 

Edi.rne (Hus~si) - Edirne fidanhgt· 
ni~ Z~raat Vekaleti tarafmdan satm alm
dtgmi ve bu fidanhga bu sene 50 bin lira 
sarfedilmek suretile veriminin biraz daha 
arttmlacagmi bildirmi§tim. Ziraat Veka
leti bu fidanhktaki butiin meyvah ve mey
vastz fidanlan parastz olarak Edirne vila
yetinin emrine bnakmt§, bu arada T ekir
dag ve Knklareli goc;;men koylerine de 
bir yardtm ~Imak i.izere SOOO fidan gon
derilmil)tir. Ogrendigime gore yalmz bu 
fidanhktan bu sene koyliiye paras1z ola
rak 40,000 i meyvalt, 60,000 i akasya 
olmak i.izere I 00,000 fidan dagtttlmt§ltr. 
Bu sayede bir c;ok koyler orman kanunu
na uyarak 5 hektarltk akasya koruluklart 
tesis etmekte ve 3 • 4 senedenberi <;or
ludan baeylayarak bir !.:Ok kazalann koy
lerinde kurulan bu koruluklar dikkati c;e
kecek kadar c;ogalmt§ bulunmaktadtr. 

Bunlar gibi koylerde damtz!tk meyva 
fidanhklan da kurulmakta ve hadtmba
~Ilarm idare ettigi biiyiik fidanhklar da 
ziraat muallimlerinin nezarelinde i§letil. 
mektedir. T ekirdagmda Vekalete aid fi. 
danhktan 20,000 meyvah fidan da gene 
parastz olarak koylere dagtttlmt~tJr. Sayi
SI 55 i gec;en kaza ve koy kolektif fidan
hklannda ise koylere verilen fidanlann 
saytsi bir milyona yakmdtr. 

Tarih.;e meo;hul bir sebebden dolayt 
Papa abideyi btraktuarak san'fltkl\ra 
Sihstin §apelinin tezyinatmi yapmasmt 
emrediyor. Bazi vesaiktan Mikel Ani' m, 

Onun i<;indir ki Mus!! heykeli, senele -
rin ilhamile yugrularak sabtr ve taham • 
miiliin sutunlarmda yiikselmi§, biitUn bir 
omriin maneviyatmdaki ktymetlere bi.i -
ri.inerek san' at tarihine armagan edilmil! 
9ok glizel ve mu~ ·~ ~m bir ab:rledir. 

ZEYNEL AKKOC I. m~n!a hiikumeti, hiikumetimizden 
ffil§tlt, 

Ru • 
iste -

Bunlardan ba§ka biitun koylerde ka
vakhklar yeti~tirilmektedir. 

Kavakhk maktalan bu sene biraz da
ha artmlmt§tlr. Bunlartn da kavak say1s1 

Halka kolaybk Rusya ve kom~ulara 
olmak ••• 

• • 
I~ID G iiniin en muhim hadisesi So~11 

dunyasmm mukadderatmi elind~ 

I f bulunduran Stalinin terciimant 1 

te e on kan Molotof'un nutku oldugundan, be' T elefon idaresi, 
kuliibeleri yapbr1yor 
Istanbul T elefon ldaresi Umum Mudii .. 

rii Niyazi, Vali ve Belediye Reisi Lutfi 
K1rdan ziyaretle T elefon ldaresinin §eh
rin ko§elerinde viicude getirecegi otoma
tik telefon kulubeleri tesisatt hakkmda 
gorii§mii§tur. Belediye, bu kuliibelerin 
mumkun mertebe ki.ic;uk ve sokaklan i§· 
gal etmiyecek ~ekilde olmastm istemekte
dir. ldarenin tesis edecegi kulubelerin a
dedi §imdilik 90 kadar olacak ve bu ku· 
liibedeki kutuya be§ kuru§ atanlar telefon· 
Ia konu~abileceklerdir. lstanbuldaki tele· 
fan abonoman say1s1 15,000 dir. Son za• 
manlarda Si§li semtine yeni hatlar do§en
mek suretile abonomen miktan bin kadar 
artmi~tlr. Hatlar temdid edildik9e abone 
miktan da artacakttr. Avrupa ile §imdiki 
halde Sofye, Bi.ikre§, Belgrad uzerinde ol· 
mak iizere iic; llattan konu§ulmaktadtr. 
Bu hatlarm arttmlmasi ir;in sipari§ edilen 
malzeme gelmemi§tir. Istanbul • Ankara 
hattma yeniden uc; devre ilave edilmi§tir. 
Bazt miiesseselerde miiessese sahibinin 
muvafakati haricinde bazt kimseler tele· 
fan edip gitmekte, bu mi.iessese sahibleri 
de bu mi.ikalemelerin bedelini isteyeme
mek mecburiyetinde kalmai,tadtrlar. Bu 
vaziyeti di.i§iinen T elefon ldaresi alaka
dar miiesseselere kutulu telefonlar getirt
mi§tir. Bu telefonlara be§ kuru§ ahlmak 
suretile mukaleme imkam olmaktadu. 
Kutu dolunca bunu anahtarla miiessese· 
nin sahibi ac;arak parayt almaktadtr. 

yanatt, Hindistan hududundan §imali kU~ 
tiib denizine ve Biiyiik Okyanustan Ba 
ttk denizine ve Karadenize kadar yaytl8~ 
ve lngiliz imperatorlugundan sonra ar3~ 
cihetinden kiirei arzm en biiyi.ik mewlr 
keti bulunan Rusyanm yakmmda ve uta' 
gmdaki her milleti alakadar etmi~tir. 

'bl Rusyanm en yakm kom§usu oldugu gl 
kendisile sonu gelmez miinazaast bulun8f 

Rumanya, nutku pek ehemmiyetle kal'l1' 
lamt§tlr. Besarabya meselesinin silah ko>" 
vetile halledilmiyecegini bildiren ve p.u· 
manyaya kar§I ademi tecavi.iz niyeti~' 
gosteren sozler Biikre~te memnuniyetle 
kar~tlanmt§hr. F akat Besarabyanin F.~' 
manyaya ilhaktm Sovyet hiikfimetinin hi~ 
bir zaman tammadtgmm, §U strada bir da' 
ha tebariiz ettirilmi§ olmasi ve Bi.ikre~te' 
ki Sovyet diplomatt Butenko'nun firarl~1 

goz yumulmasi ve eski metbuu aleyhind1 

propaganda yapmasma miisaade edilw1' 

si gibi bir hadisenin tekerriiri.ine MoskO' 
vamn asia miisaade edemiyecegi ihtar e' 

dilmesi bir nevi tehdid kokusu duyu!M 
gundan ho§nudsuzluk dogurmu§tur. 

Sovyet politikasma hie; itimad1 olm1Y3P 

Fransanm §iipheleri bu nutuktan soll11 

busbiitiin artmt§hr. F ranstzlar en ziya~~ 
General Weygand'm ordusunun faaliye1~. 
ni §iddetle tenkid eden sozlere ehem1111 

yet vermekte ve Fransa ile lngilterelli~ 
her hangi ileri hareketine Rusyanm se 
9ekecegine bir ihtar nazarile bakmaktad11' 

Franstz matbuah yalmz bu tehdidi Ru'>'3 

ile Almanya arasmdaki i§birliginin dev3' 

mma delil olmaga kafi bulmakta ve Rul' 

SEHJR ISLER/ yantn bitaraf kalacagma dair alan bey3' 

natma kat'iyen bir ktymet vermemekte ve 
~ehir meclisi bu giin a~1hyor itimad gostermemektedir. Franstzlara ~o· 

~ehir Meclisi nisan ic;tima devresine re Rusya, Besarabyayi istila etmek iyi~ 
bu gun ba§hyacaktu. Vali ve Belediye ya!mz miinasib bir ftrsahn hiiluluna inti 
reisi Lutfi Ktrdar bu miinasebetle bir se- zar etmektedir. 
nelik icraata dair bir nutuk soyliy.-cektir. Nutukta Besarabyaya ve Rumanyan1~ 
Bundan sonra meclis, Belediyenin 940 dahili siyasetine aid imalann RumanY3' 

but~esile ge9en devreden geri kalan za- y1 endi§eye du§iirmesini Franstz gazete' 
bttai belediye talimatnamesinin muz'\ke- . i· leri hakh bulmaktadtr. Bunlarm tahmtll 
re edilmemi§ alan maddelerini muzakere ne gore, Rusyanm bitarafhgt FinlandiY~ 
ve ikmale devam edecektir. Bu meyanda h ddt arbinde Ktztlordunun ugradtgt rna 
seyriisefer talimatnamesi de vardtr. 
r 1 d ve manevi rahnelerin tamirine kadar de' 
'ram ICa a yap1lacak kazino vam edecektir. Binaenaleyh muvakkattit

1
•. 

Oskiidar T ramvay idaresinin <;amhca- F ranstzlar, Rusyanm Balkanlardaki em1 1 

da yapttracagt kazinonun planlari ha:z1r- ba§ka devletlerle ortak olarak degil, kell' 
lanmt§tlr. Bu pliinlar Amerikadaki Turk di ba§ma niifuz mmtakasJ tesisidir. 
paviyonunun planlanm yap an miihendis Slovakyanm merkezi Bratislava' da bii' 
tarafmdan haztrlanmt•tu. Bu kazino her Sl 1 R k ~ dsit 

y ti.in av an usyanm urtaracagma 
ti.irli.i konforu ihtiva edecektir. dagltilan gizli bro§iirlerin buradaki SoV' 

Kazinonun in§asmda, ileride bunun ya- • yet sefarethanesinden "tkttgv ma dair ge. nma in§a edilecek olan turistik otelin va· " ~ 
len haberler dahi Franstz gazetelerin1 

ziyeti de gozonlinde bulundurulacakttr. 
K · · d . iddiastm teyid etmektedir. 

azmonun tn§asm an sonra buradakt .. .. .011 
iyi su membalan da bir intizama kol'a • Butun Franstz matbuati Molotof 

lh b. f) ~ 'd d tklje cak, etrafmda giizel c;;e§meler in§a edile •
1 

su ve ttara 1g1 teyi e en son nu 
cektir. ~imdiki kazinonun yeri Milli Em- Lehistan ve Finlandiya iizerine yaptl~!l 
lake aid oldugundan burayt Belediye ala- hiicumlarm arifesinde soylemi§ oldu!l0 

caktu. nutuklar arasmda mii§abehet gormt"kte' 

Elektrik idaresinin bir 
senelik kar1 

Istanbul T ramvay, Eelektrik ve Tune! 
idarelerinin yeni sene kadrosu da bu gi.in
lerde Sehir Meclisine verilecektir. Haber 
a!dtgtmtza gore, Elektrik idaresi Beledi
yeye devrinden sonra 2, I 00,000 lira ka
dar bir kar elde etmi§tir. 

Tramvay idaresinin kan 40 - 50 bin 
lira arasmdadtr. Tiinelde kiir yoktur. 

Elektrik idaresinin gec;en seneden de 
miidevver kart vardtr. Ge<;en seneki kar
la otobiis miibayaa edilecektir. Bu seneki 
kil.rdan bir ktsmile Sirkeci meydanile 
tramvay giizergahmda baz1 yollar in~a e
dilecek, miitebaki ktsmile bir k181m elek
trik ve tramvay hatlan 1slah edilecektir. -···-Turk Hekimleri Dostluk ce
miyetinin yeni idare heyeti 

Turk Hekimleri Dostluk ve Yardtm 
cemiyetinin fevkalade toplanhstnda yeni 
nizamname mucibince istifa eden idare 
heyeti yerine reislige Prof. operator Dr. 
Mim Kemal Oke, umumi katiblige Ah -
med ~iikrii Emed, muhasebecilige Prof. 
Dr. Lutfl Aksu, azaltga Prof. Ali Rtza 
Atasoy ve lhsan Aarif Derm~n intihab e
dilmi§lerdir. 

~·-·-Almanyadan almacak mallar 
Belediyelerin ve hususi muhasebelerin 

Alman firmalarile evvelce akdetmi§ ol
duklan mukaveleler mucibince alacakla
n mallann cins ve miktan tespit edtlmek
tedir. Haztrlanacak liste hiikumet mer • 
kezine gonderilecektir. 

---·-·~ Sinemada bir yaralama 
hadisesi 

E vvelki gece Sirkecide Azeri sinema
smda mii~terilerden Arab Mes'udla tram· 
petact Sabri arasmda bir kavga c;1km1,, 
Arab Mes'ud, Sabriyi doverken yardtma 
ko§an arkada§t Salahaddin de trampl"' • 
tactyi btr;akla agtr surette bacag111dan 
yaralamr~tir. Sinema halktm heyecana 
du§iiren miitecavizler zab1taca yakalan • 
mt§tlr. 

4 milyon hesab edilmektedir. Bu !ene 
Trakya vilayetleri aynca koylerin hesab1-
na degil, Hususi Muhasebelerin irad1 0 ]. 

mak iizere en az SO §er bin kavak dik
mektedir. Edirne Vilayeti bu kavak!tg1 
asfalt yol i.izerinde Ogulpa§~ koyunde 
kurmu§tur. Kuklareli, Vizede a~tirmak 
i.izeredir. T ekirdagi kendi merkezinde a-, 
c;acakttr. <;anakkalenin nerede a<;acagt 
heniiz bildirilmemi§tir, 

Hulasa, Trakyada agac yeti§tirme se
ferberligi ge~rmi§ ytllarda oldugu gibi bu 
sene de en c;ok vakti <;eken hareketlerden 
biridir. G.Onderdigim resimde be§ ya~nn
da bir kay fidanhgt goriilmektedir. -

dirler. Katolik aleminin merkezi ?ap~&11~ 
makam1 dahi Rusyanm siyasetine kar~l 
Franstzlar kadar ve hatta daha ziyade itt' 
madstzhk gostermektedir. Fin matbuil11 

da bu nutuktan hi~ memnun olmamt§tif• 
F akat, lngiltere, Sovyetlere kar~I hi~ 

de F ransanm fikrinde degildir. Diini~ 
politikast hakkmda Molotof' tan sonr~ 
en muhim nutku soyliyen lngiltere Bah' 
riye Nazm <;orc;il, lngiliz siyaseti Rusi3 

ile harbe vesile aramadtgmt ve RusY~ 
emperyalist emellerin pe~ine dii§medik~6 

lngilterenin Rusya ile harb etmesine bit 
liizum olmtyacagtnl soylemi§tir. ~u ka1~t 
var ki, gerek bu nutukta, gerek lngili:t ' 
Franstz harb ~uras1 tebliginde ablukall111 

Almanyamn transit olarak ham m .. od.e 
almasma her suretle mani olmak i.izert: bl' 
taraf memleketlere kar§t §iddetlendirilll' 
cegi haber verilmi§ oldugundan ve Vii~' 
divostok ve diger Rus limanlan iizeritl ' 
den Almanyanm en miihim harb mal;tll' 
mesi aldtgt bir hakikat bulundugundan btl 
yiizden yakmda Rusya ile lngiltere aril' 
smda yeni hadiselerin c;tkacagt beklell' 
melidir. 

Muharrem Feyzi TOGAf 

HAVA RAPORU 
-----------------------' Y e§ilkoy Meteoroloji lstasyonundetl 
verilen malumata gore, diin hava Egede 
c;;ok bulutlu ve mevzii yagt§h, TrakY"' 
Kocaeli, Akdeniz ve Karadeniz ktytl<'ra!l' 
da kapah ve mevzii yagt§h, diger yerle~· 
de kapalt gec;mi§, riizgarlar Karaden1t 
ktytlarmm garb taraflarile T rakya, Ko ; 
caeli, Ege ve Akdeniz ktytlannda §ime.b 
ve diger bolgelerde cenubi istikamettell• 
Trakya ve Marmara havzasmda yer yer 
kuvvetli, diger yerlerde kuvvetlice esmi~· 
denizlerimizde §imal ftrhnas1 devam et' 
mi§tir. 

Diin, lstanbulda hava kapah ger;mi~· 
riizgar §imali §arkiden saniyede 5 • 7 met' 
re h1zla esmi~tir. Saat 14 te hava tazyil>i 
I 024,8 milibardt. Siihunet en ··ukec'-
7 ,2, en dii§iik 2,2 santigrad kayde:mi~tif· 

CUMBURiYET 
NiishasJ 5 Iruru,tur. 

Abone serait1 { r~~iye f:l~c 
• tr<m Jr<ln 

Senelik 1400 Kr. 2700 gr. 
Alb aYltk 750 • 1450 • 
O~t ayhk 400 • 800 • 
Bir ayltk 150 • Y oktllf 

Dikkat 
Gazetemize gonderilen evrak ve yaztl.,. 
ne~redi1sin, edilmesin iade edilmez .,e 

ZJyatndan mes'uliyet kabul olunmaz;, 
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Holotolun nutlla 
J 

Rus Basvekilinin sozleri Londrada , 

pek ehemmiyetli kar,IIanmadi 
Londra 31 (a.a.) - Londra aiyast 

~a.hfillerdeki kanaate gore, Molotof nut· 
d u~~a Sovyet siyasetinin herhangi bir 
eg,§ikliginden bahsetmediginden bu nu

lult lngilterede hie; bir aksiilamel tevlid 
ttrniyecektir. 
. Bu nutkun, Almanyayt da pek miiste • 

).•h kllmad!gl miitaleasl yiiriitiiliiyor. Ber-kfl: Moskova arasmda bir elbirligi fikri, 
a ~t t surette terkedilmi:, goriinmektedir. 

U fikir ne Ramada, ne de Berlinde ho· 
Ia gitmemi§tir. 

veren Almanlan muahaze etmesi lazim 
gelirdi. 

Londrada, nutkun en miihim k1sm1, AI 
manya ile Rumanya arasmdaki ticaretten 
bahseden 6kralan oldugu soylenmekte -
dir. Molotof bu ticaretin, Sovyetlerle AI-
manlar arasmdaki ticaretten daha ehem
miyetli oldugunu soyledigine gore, hazlr
lanmakta olan projelerin mahiyetini an
lamak kolaydu. 

Molotof, Sovyetlerle Almanlar arasm
daki dostluktan hi« bahsetmemi~tir. Fa· 
kat bundan, Sovyetlerin siyaseti degi~e· 

Molotof, miittefikleri, Finlandiyaya 
hrd,rn ettiklerinden dolayt muahaze 
:~~rken, Mannerheim hattmm, Sovyetler cegi manasmt t;;lkarmamahdn. Nutuktan 
1~1n daimi bir tehdid oldugyunu soylemi~- t;;tkanlacak hiikiim, Sovyetlerin her §ey
r 't. Bundan dolay1 bu hattm plamm ya- den evvel, kendi menfaatlerini korumak 
llan ve invaahm idare eden, ailahlarmt istedikleridir. 

_ ................ , •• ,,.,..,,.,.,,,.,lllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllll\llllllllllll\lllllllllllllltniiiiiiOIIIIIotoooooomuu"""""_'_ 

Amerikan filosu 
' 

I Tiirkiyeden krom 

Buyiik Okyanusta gotiiren gemi 

Manevralarln Japonyayt Norve~ hiikumeti, vapu
tehdid mahiyetinde run torpillenmesini Ber-
olmadigJ soyleniyor Iinde protesto etti 

Yatington 31 (a.a.) - Bahriye Na • 
~In Edison biiyiik Okyanusta yap1lacak 
olan deniz manevralarmm Japon matbu
atln.n iddias1 ve,.hile j aponyaya kar§l bh 
~~hdid mahiyetinde olmad1gm1 kat"yetle 
~Yan etmi~tir. · 

Mumaileyh, deniz sevkulcey~ 11sullr-ri 
ll'lucibince biiyiik Okyanusta bir tek filo 
butundurulmast lazlm geldigini soyliye -
tek demi§tir ki: 

c:- Sevkulcent vaziyetimiz ve Pana
ma kanalmm mevcudiyeti siyasehmizin 
iaa.betli oldugunu gostermektedir. Biz 
donanmamiZI tehdid edilecek olan her 
iki Okyanusun bir mmtakasma sevkedi • 
l~bilecek tekilde biiyiik Okyanusta tah -
tid ediyoruz. Donanmamn ~imdiki tah -
tid noktasmm degi§tirilmesini icab etti • 
recek bir sebeb gormiiyoruz. 

Edison, biiyiik Okyanustaki havuzlann 
in~a edilecek olan en biiyiik z1rhhlan i«i
lle al~aga kafi gelecegini ilave etmi§tir. 

Macaristanda tugyantn 
~ok tahribab oldu 

Budape,te, 31 (a. a.) - T ugyanlarla 
ll'liicadele hiikiimet komiserliginin bir ra
J:>oruna nazaran §imdiye kadar I 00.000 
doniimden fazla arazi sular altmda kal
ll'll§tlr. Macaristanm az .. ok biitiin mmta
kalan sular altmda kalml§tu. Yiizlerce ev 
l'lk,Jml§tlr. Askeri mmtakalarda amele e
kiplr-ri bend in§ast ve kurtarma i§lerinde 
c;ah§maktadu. 

Fran~ois Poncet Parise gitti 
Roma 31 (a.a.) - Frans1z sefiri Fran

~ois Poncet, yeni F rans1z hiikiimetile §ah
•an temasta bulunmak iizere Parise ha -
teket etmi§tir. 

Kont Teleki'nin avdeti 
Budape§te. 31 (a.a.) - 30 mart ak

tarm a vdet etmesi beklenen Kont T eleki, 
ailesile birlikte ikametini temdid ettigi i .. in 
llncak 31 mart ak§aml Budape§te"ye do -
necektir. 

lyi haber alan mahfilletde soylendigi • 
ne gore mumaileyhin seyahati ltalyan • 
Macar dostlugunu saglamla§tlrmaga yar· 
d,rn etmi~tir. Her iki memleket de Bu • 
dape§te ile Belgrad arasmda daha biiyiik 
bir yakmhk husuliine l<al,~maktadular. 

Afyop.da agac bayram1 
• Afyon, 31 (a. a.) - Vilayet fidanll
Rn'lda Agac bayram1 yap1lm•~hr. Torende 
Vali, Kolordu kumandam, daireler mii
diirleri, mekteb talebesi ve civar koyliiler 
hulunmu~lard•r. Bu miinasebetle Vali 
~Urmu~ Evrendilek orman ve agac yeti~
hrn,enin faydalanndan vilayet dahilinde 
ttsia edilmi~ fidanhklardan bahseden bir 
;utuk !oylemi~tir. Diin vilayetin her tara
tnda da, koylerde agac bayramlan yap•l-

(' YO binlmo yoni fid•n dikilmi'ti'. 

Oslo, 3 1 (a. a.) - Tiirkiyeden Norve
«e krom gotiirmekte olan Steinstad vapu
runun 15 ~ubatta bir Alman denizalt1 ge
misi tarafmdan batmlmas1 hadisesini, Nor· 
ve .. hiikiimeti Berlin nezdinde protesto et· 
mi~tir. Batan geminin miirettebat1, Al
man denizaltt gemisi miirettebatt tarafm· 
dan kendi haline buakllml~ ve bu sebeb
den dolay1 24 ki~ilik miirettebattan 1 J ii 
bogulmu~tur. 

Biit~ede tasarruf 

Bir kisim devlet memu
riyetleri ilga edilecek 
Ankara, 31 - Biit1<ede tasarruf temin 

etmek ve ayni zamanda harem ve te§ki· 
lat kanunlarmm tatbikatt neticesi olarak 
yekiinu her sene artmakta olan memur ve 
miistahdem maa§ ve iicretlerini kar§lla
mak zaruretinde bulunan hiikiimet, onii
miizdeki yeni sene iptidasmdan itibaren 
mevkuf tutulacak memuriyetlerin adedini 
miimkiin oldugu kadar ziyadele§tirmek lii
zumunu hissetmi§tir. Hazirandan itibaren 
miivo.zenei umumiye kanun projesine bag
h L cetveline nazaran ilga olunacak me· 
muriyetler tamamile tespit edilmi~tir. Cet
vele gore Devlet $uras1, lstatistik Umum 
Mlidiirliigii, Meteoroloji l~leri Umum Mii
diirliigii. Diyanet l§leri Reisligi, Maliye, 
Naim, lkhsad, Miinakalat, Giimriik ve ln
hisarlar, Dahiliye, S1hhat ve l.;timai Mu· 
avenet, Adliye, Maarif ve Ziraat Veka· 
letlerile Tapu ve Kadastro Umum Miidiir
liigiinde bir k!Sim vazifeler 1940 mali ae
nesinden itibaren nihayet bulmaktad!r. Bu 
arada en t;;ok ilga edilen vazifeler birinci 
derecede ziraat, ikinci derecede Nafla 
Vekaletindedir. 

Alman Beyaz Kitab1 
etrafmda 

Berlin, 31 (a. a.) - Alman matbuah 
cBeyaz kitabm~ ortaya att1g1 meselelerle 
ve bilhas"a harbe miincer olan hadiseler
de Amerikamn Paris ve Londra aefirleri 
tarafmdan gosterilen faaliyeti hakkmdaki 
iddialan tebariiz ettirmektedir. 

M. Kemalpa§a belediyesine 
yard1m 

Bursa (Hususi) - Seylab yiiziinden 
biiyiik zararlar goren M. Kemalpa~a Be
lediyesine Dahiliye Vekaletince nakdi 
yard1m yap!ld•gml bildirmi§tim. $imdi 
de Bu belediyenin i§lerini tedvir etrnesi 
i«in Belediyeler Bankasmdan 25 bin lira
hk bir istikraz yapmas1 Vekalett;;e muva
flk goriilmii§ ve Dahiliye Veka1etince 
mezkur bankaya emir verildigi vilayete 
bildi rilmi~tir. 

Gene havacdar, Ankaradan ayriiirlarken ... 

Eski§ehir, 31 ( a.a.) - Eski~ehir Hava m1z1ka oldugu hal de §ehir caddelerinden 
okuluna iltihak etmek iizere Ankaradan ge<;en yanmn bu kahraman tayyarecileri
~~len hava gedikli talebeleri diin gece Es- ni Eski§ehir halk1 sevgi ve takdir tezahu
'1:1 1 ratile selamlamll(ltli. Yeniden iltihak e
k §e lire varml§ ve istasyonda merasim ile den gene talebelerin muvasalah giinii §e· 

a.r§llanm•§lardlr. Onlerinde bir bando hir i1<in bir bayram ifadesi ta§tmaktad!r, 

CUMHURiYET 

Halkevlerimizin 

miismir faaliyeti 

Bir~ok Evlerde a~dan ser· 
gilere miikafat verilecek 

Ankara 31 (a.a.) - Ald•g•m•z haber· 
lere gore, mart ay1 ic;inde 45 Halkevin· 
de fotograf, 36 Halkevinde resim aergisi 
a«•lml§hr. 

~i~li. Zonguldak Halkevlerinde de ay
rtca ufak hirer heykel sergisi a~<•lml§hr. 

Bu sergilerde miikafat alan eserlerden 
miirekkeb olmak iizere Ankara Halkevin
de may1s i«inde B'<llacak Halkevleri resim 
ve fotograf sergisinde jiirice takdir edile
cek eserlere Cumhuriyet Halk Partisi mii
kafah verilt>cektir. 

Samsun gencleri 
Malatya 31 (a. a.) - Sam sun Halkevi 

genclerinden miirekkeb ve Halkevi re· 
isinin ba~kanhgmda 40 ki§ilik bir grup 
diin §ehrimize gelmi§ ve istasyonda Vali 
muavini, Parti ve Halkevi ba~kanlarile 
Parti ve Belediye mensublan tarafmdan 
kar§llanmllilard 1r. 

Vali F ahri Ozen heyeti kabul ederek 
gorii$miilitiir. Misafirlerimiz Vilayet Par
ti ve Belediyeyi ziyaretten sonra §ehrin 
muhtelif yerlerini gezmi~lerdir. Heyet ta
rafmdan Milli :;iefin merhum pederleri • 
nin kabirlerine binlerce halkm heyecanh 
tezahiiratl arasmda bir t;;elenk konulmu~
tur. Bu miinasebetle Belediye reisi Dr. 
Cafer Ozleci, Reisicumhurumuzun pe • 
derlerinin hayat1 hakkmda izahat vere
rek aziz hatnalanm yadetmililerdir. 

lzmirde tiitiin fidanhklarmda 
haz1rhk 

lzmir 31 (a.a.) - Ziraat miidiirii vi
layet it;;indeki tiitiin fideliklerini tefti~ et
mi~tir. Bu fideliklerde yap1lan bazt gayri· 
fenni ekim i§leri menedilmi~tir. 

Bodrum ve Marmariste 
stinger satitlari 

Mugla 31 (a. a.) - Bodrum ve Mar
mariste slinger satl§lan normal gitmekte
dir. Bodrumda 20 bin lngiliz, Marma • 
riste 30 bin Turk lirahk stinger sat1lm1~ -
ur. Elde pek az slinger kalmJ§Sa da bun
Jar kalitesi dii§iik olanlard1r. Fiatlar 9 -
12 lira arasmda idi. Oniimiizdeki stinger 
y1lmda slinger istihsalatmm az olacag1 
tahmin ediliyor. 

Jutland' da 
hava muharebeleri 

Roma 31 (Hususi) - Bu giin Jutland 
a«•klarmda lngiliz ve Alman tayyareleri 
arasmda bir hava muharebeai olmut ve 
diiten bir Alman tayyaresinin miirettebatl 
Danimarka gemicileri tarafmdan kurtanl· 
ml§tlr. 1 

Selland adalartnda tayyareler 
Londra 31 (a.a.) - lngiliz tayyarele· 

ri, bu sabah Shetland adalarma yaklaliml§ 
alan Alman tayyarelerini kat;;maga mec· 
bur etmi~lerdir. Bir Alman tayyaresi ol
dugu zannedilen diger bir tayy*1enin 
Orcades adalan iizerinde uc;makta oldu· 
gu goriilmii!! ve tayyare dafi toplan ta
rahndan firara icbar edilmi~tir. Bir $eh· 
rin sokaklarma mermiler dii~mii§tiir. T eh· 
like i§areti 40 dakika devam etmi§tir. 

Topt;u diiellosu 
Paris 31 (a. a.) - Diinkii giin Fran· 

s1z ve Alman top,.ulan, Sarre ile Vos • 
ges"lar arasmda biiyiik bir faaliyet gos• 
termi§lerdir. Maamafih, bu faaliyete ha· 
karak, hatta mevzii olsun bir hareket ic· 
ra edildigi neticesini istihrac; etmek dogtu 
degildir. 

Diinkii harb tebliii 
\ Alman cephesi 31 (a.a.) - 31 mart 

ta'rihli resmt teblig: 
Garb cephesinde Moselle ile Rhin 8-

rasmda 29 martla 30 'mart tarihlerinde 
Alman ve F ramnz ke§if kuvvetleri arasm
da bir t;;ok musademeler olmu~tur. 

Sarreguemines'in timalinde bir Alman 
ke:,if kolu, bir c;ok esir alml§tlr. 

Bun dan ba§ka i~' ara deger miihim bir 
§ey yoktur. 

Reynaud Amerikalrlara 
hitabed e bulunacak 

Paris 31 (a.a.) - Hava §eraiti mii· 
said oldugu takdirde Reynaud, yannki 
pazartesi giinii ak§aml, gece yans1, Arne· 
rikahlara hitaben radyoda bir nutuk ve· 
recektir. 

<;ocugu ate§e atan deli ana 
Bursa (Hususi) - Mudanyaya tabi 

Trilye nahiyesinin <;amhk koyiindcn Sii
leyman oglu Receb Kovanm 20 giinliik 
ktzt Cemilenin ocaga yuvarlanarak yan • 
mak suretile oldiigiinii bildirmi~tim. Mu
danya Miiddeiumumiligince yap.lan tah
kikat sonunda zavalh yavrunun, annesi 
26 ya§la1'mda F.mine tarafmdan kasden 
ocaga ahlmak suretile yaklld1g1 anla!ill • 
ml§, su,.Iunun §uurunda hale] goriildii -
giinden kendisi mii~ahede altma almmak 
iizere lstanbula gonderilmi~tir. 

Amiral Bird ~iii' de 
Santiago «5ili• 31 ( a.a.) - Amiral 

Bird, 30 mart sabaht buraya gelmittir. 

Yeni Cebeliittar1k valisi 
Cebeliittank 31 (a.a.) - Yeni askeri 

vali General Clive Liddell bir harb ge 
misile buraya gelerek vazifesine ba,la -
ml§"llr. 

( KISA HABERLER ) 
* BERNE 31 - Yinni dordUncU isvi~re fu. 

ar1 dun ao;•lml§tlr. Fuarda 1100 kiti eyya te§hir 
etmektedir, 

I I 

I 
iKTISADI MESEI.ELER 

I 

Yar1n1n ikbsadi rejimi 
<;ok parlak bir yiikselme ve inkisaf , 

devrinin nihayete erib • ermemes1 
• • 
lSI tamamen elimizdedir 
' 

Harb sonu Avrupasmm alacag1 siyasi 
ve idari §ekiller hakkmda fikir ve miita
lealar serdeden ilim ve siyaset adamla • 
rmm eksik olmad1gmt goriiyoruz. Arne· 
rika Reisicumhuru Ruzvelt'in mii§ahidi 
s1fatile garb memleketlerini dola§makta 
olan diplomatik, bitaraf devlet adamla
rile yapacag1 temaslarda, harb sonu diin· 
yasmda, garb devletlerinin, yekdigerle
rile olan miinasebetlerine yeni §ekiller 

verilmesi esasmm da 

biinyeye nefes ald1rmak miimkiindiir . 
Garb memleketlerinin, harb borclann -
dan dolay1, mutlak bir harabiye gidece
gini iddia etmek dogru olamaz. Avru -
pamn bir ka,. as1r evvelki fakrusefalete 
dii~mesi i«in, bir taraftan elde mevcud 
istihsal tec;hizatmm tamamen harab ol
masl, diger taraftan da garbm ikhsadi 
re!imini ta~1yan insanlann ve bunlan ha
rekete getiren deruni kuvvetlerin orta-

dan kalkmas1, bu 
gorii§iilecegi kuvvet
le mevzuu bahsedil
di. 1-Ieniiz .. ok miip· 
hem bir yoklama ve 
ara~t1rma §eklinde 
olsa da, yannm Av
rupasl i«in idari ve 

Yazan 
r.Iemleketlerde istih
salden istihlake ka· 
dar, her sahada mev 
cud ve liberal esas
lara dayanan ci§ dii
zenleri• nin, ci~ top· 

siyasi yeni bir nizam bulmak hususunda 
fikirlerin §imdiden harekete ge .. mi§ ol
dugunu iddia etmek herhalde mubala • 
galt bir hareket olmaz. Siyasi ve idari 
bak1mdan §ahidi oldugumuz bu fikir kt· 
m1ldam§ma mukabil, acaba, yarmm ik
tlsadi rejimi it;;in neler dii~iiniiliiyor I Bu 
hususta zaman zaman §urada, yahud bu
rada par,.a par«a baz1 fikir ve noktai 
nazarlann ileri siiriildiigii goriilmekle be
raber, bu mevzuun, bir kiil olarak, ele 
almd1gma tesadiif etmemi~tik; ancak 
son zamanlarda k1ymetli profesor cRop· 
ke) nin, ( I ) bir lsvi,.re gazetesinde, bu 
mevzua biitiin §iimulile temas etmi!l ol • 
dugunu gordiik. Bu giinkii yaz•m•zda, 
profesoriin ii.. makale tutan miitalealan
m, miimkiin oldugu kadar k1sa ve miic
mel bir surette izaha ,.al."§acagtz. 

cRopke• makalelerine, yannki Avru
pa devletleri i«in yeni te§kilat projeleri 
yap!ldlgl halde bu hususta en muhim bir 
noktamn unutulmu§ olduguna i§aret ede
rek ba§hyor, unutulan bu nokta: Simdi
ki harbe takaddiim eden devreye kadar 
garbda devam edegelmi§ olan, fakat bu 
giinkii harb sonunda herhalde bu eski 
geklinde idamesine imkan bulunmayan, 
ikhsadi ve ic;timai nizamm alacagt yeni 
vekil meselesidir. Bu giinkii vaziyet bize, 
§U iki hakikati gosteriyor: Muayyen bazt 
devletler tarafmdan totalitarizme • ya
hud bu umumi mefhum altmda anlad1 • 
g1m1z akidelere kar§I yap1lan bu giinkii 
harb - dogrudan dogruya, yahud bilva
Slta yap t1g1 tesirler dolaytsile - diger bir 
'<ok memleketlerde de, devletin ikhsadi 
hayat1 murakabesi hususunda esasen 
mevcud cereyanlan kuvvetle§tirmekte 
ve muhtelif rejimler arasmdaki mesafe· 
yi bu noktadan k1saltmaktadu. Diger ta
raftan totalitarizm yahud ayni kapJYa 
~1kan kollektivizm, sosyalizm yahud tam 
planh ikhsad haddizatinde pahah ve bir 
,.ok fedakarhklar isteyen bir metad1r; 
hare ve siyaset sahasmda da tam bir to· 
talitarizme boyun egmedikc;e tahakkuk 
edemez. Bu iki hakikat kar§lsmda bir kl
Slm insanlann istikbale yeisle bakmalan 
ve kendilerini bir fatalizme kapt1rmalan 
pekala anla§llabilir. 

Hi1< tiiphesiz, bu giinkii vaziyete ko· 
yacaglmlz te§his bizi bedbin edecek ma
hiyettedir. Fakat boyle bir te§his ha .. ta
hgm miiteak1b seyrinin de behemehal 
fena olmasmt icab ' ettirmez. Kendimizi 
bir kadercilige kaptlrmak bu giin ortaya 
at!lm1~ olan muazzam bir diinya dava· 
smda herhangi bir mana bulmamak de
mektir. Harb sonu diinyasmm bizleri, 
elleri kollan bagh olarak behemehal bir 
totalitarizme gotiirmesi laz1m gelmedigi· 
ne iman edenler, iktlsadi sahada goze 
«arpan bu kadercilikle miicadele etmek, 
kendilerini boyle bir akmtiya kaptlran -
!ann bu hareketlerinde amil olan gotii§ 
tarzlanm diizeltmek mecburiyetindedir • 
ler. 

lkhsadi hayatta online ger.ilmesi 
miimkiin olmayan bir mukadderi bekle
yenler, her §eyden evvel, harb borclan
nm azametinden korkmakta, ve bu bore· 
lann be§eriyeti muhakkak bir sefalete 
gotiirecegi kanaatinde bulunmaktadnlar. 
Bu gibilctin miitaleasma gore, harb es • 
nasmda elde mevcud biitiin paralar sar
folunup bitecek, ve harb borclan, kor • 
kunc bir <;lg gibi, biitiin ikhsadi biinyeyi, 
agnhg1 altmda ezip bitirecektir. 

Boyle bir gorii§ tarzr, harb borclan 
meselesini liizumundan fazla izam et • 
mek demektir. Harb, ister enflasyon yo
file, ister istikraz tarikile, ister yeni ver· 
gil erie finanse ed ilsin, yahud bu iic; va • 
s1taya mii§tereken ba§vurulsun - mesele
yi bir kiil olarak biitiin iktlsadi biinye 
bak1mmdan ele ald!glmlz takdirde ·; bir 
harb esnasmda sarfolunan, para degil, 
fakat mutad istihlakimiz .. er,.evesinden 
hergiin bir par<;a c;1kanp attlglmlz ihtiyac 
maddeleridir. Biz, harbi istihlak hayatl· 
m1zda katland!glmlZ mahrumiyetlerle, 
milli biinyede emtea tevziinde has1l o -
Ian noksanlarla tediye ederiz. Harb bit
tigi zaman, ikttsadi baktmdan tamamen 
odenmi~ demektir. 

Filhakika harb borclarmm, g~-rek re • 
siilmal, gerek faizleri itibarile t~3viyesi, 
bazan milli bir hesab tasfiyesi i§i, bazan 
da i .. timai biinyede refahm ink1samma 
miiessir piiriizlii bir mesele olarak orta
da kalabilir. Fakat bu borclarm odenme
sini tehir etmek, ve bu suretle harbden 
bittabi yorgun c;1kacak olan iktisadi 

' (1) Profesi:ir Ri:ipke b!zim hie; yabancl
mlz degild!r. Un!versltemizde bir miiddet 
tedrisatta bulunduktan sonra, §imdl Ce -
nevrede blr dar(i]mesa!de vazlfe alml§ bu
Junmaktadlr. c:Ropke> !nee zekasile, kuv • 
vetli gorii§leri, ve bilhassa terkib ve tahlil 
kudretlle, kendlsini tamttmp sevdirmi~tl. 

luluklan• nm bozul-
mas1, miitemadi miidahalelerle inhilale 
ugrahlmas1, ikhsadi biinyenin kendi it;;in
den tahrib edilmesi laz1mdn. Avrupa, 
ancak bu §artlar altmda fakra ve hara -
biye gider. Fakat bu ,artlar tahakkuk et
miyecek olursa • tarihi bir .. ok misallere 
dayanarak iddia edebiliriz ki iktlsadi sis
temimiz, kendinde meknuz - yenile§me 
hassalanndan kuvvet alarak, gene can· 
lanabilir. Bir c;oklanm fatalizme gotiiren 
diger bir sebeb de, harb esnasmda .. ok 
genit bir surette yerle§en devlet muraka
be ve miidahaleciliginden bir daha kur
tulamlyacaglmtz fikridir. Bizzat Alman -
yadan c 19 18:t senesini takib eden dev· 
reletden misaller getirerek boyle bir 
korkunun da varid olmad!grnl iddia ede
biliriz. $u halde, ortada, bizleri mutlak 
surette kadercilige gotiirecek sebebler 
olmad1gma nazaran, bizler ic;in hareke
te gel<mek, fatalizm havasmt tasfiye et
mek, dii,iincelerimizin salim bir hava 
it>inde olgunla,masma .. ah,mak laz1m • 
d1r. :;iu cihet inkar kabul etmez bir ha
kikattir ki, be!!eriyet, kar§ISlnda muayyen 
ve miispet bir program gormedikl<e, ken
disini kollektivizm akmtlsmdan kurtara
m•yacakt~r. Harbden evvelki vaziyete 
riicu i1<in a,.acaglmlZ bir cidalde etrafl· 
mlzda kimseyi bulamaytz. Esasen boyle 
tam bir ric' ati kimse istememelidir. Bu 
giinkii vaziyetin meydana gelmesinde 
bizzat liberalizmin biinyesinden miite -
vellid hatalar oldugunu; be§eriyetin, bu 
giinki.i gibi, organik baglan .. oziik, §ekil
siz bir y1g1n haline gelmesinde, bir t>Ok 
manevi ve ruhi aebeblerle beraber, libe
ralizmin de miiessir bulundugunu sakh • 
yamaytz. Vaziyet boyle olduguna gore 
totalitarizmle tam bir liberalizm kutub. 
la'n arasmda ii«iincii bir yo] bulmak mec
buriyetindeyiz. Bu ii1<iincii yo!, bizi, be
verin ezeli tabiat ve mahiyetini gozoniin
de bulunduran, hiirriyete, adalete ve in
san haysiyetine dayanan bir iktlsadi ni
zama gotiirmeli, ve boyle bir nizamm 
t;;er,.evesi i«inde, be§erde en kuvvetli has
sa olan cifayi nefn hassas1m da hareke
te getirerek maddi verimlerin menfaat
lerinden herkesi faydalandumahd1r. 

Totalitarizmin ruh ve mahiyetini bili
yoruz: Hiirriyetin ve hususi mahiyette 
herhangi bir mevcudiyetin tanmmas1, a • 
zami derecede makinele§me, sonu gel • 
miyen iyerar~i. nihayetsiz bir proleter • 
le§me, herkesin i!,! ba~mda bulunan ziim
reye kay1ds!Z ve §artslz ink1yad1; ve bu 
ziimre nazarmda Adem oglunun, fani 
hayatile, ruh gayretile hi« bir mana ifa
de etmemesi; biitiin bun lara ilaveten 
maddi verimlerde eksiklik ... 

Ana hatlanm bir ka .. ciimle ile can -
landumak istedigimiz, bu cte§kilath yok
sulluk) un kendisine takaddiim eden 
mes'ud bir devreden bir an it;;inde husul 
bulmad•gmt soylemek laz1mdu. Bu hal 
bilakis uzun ve sinsi bir degi§menin ni • 
hai bir neticesi olarak meydana c;•kml~
hr. temiyet hayatmda, makinenin insa· 
m evvelce bulundugu yerden tedirgin 
etmesi, miinferid ve miistakil i§ ciiziitam
lannm y1kthp ortadan kalkmas1, gittik,.e 
biiyiiyen bir merkezcilik ve inhisarc1hk, 
koylerden ~ehirlere akm, ve buna ben· 
zer bir 1<ok marazi hailer ikhsadi viicud
de bir ctasalliibii terayin• e yo] at;;ml§ 
ve felc, nihai bir kademe olarak, (tota· 
litarizm) §eklinde tecelli etmittir. 

Biz liberaller, tamamile liberal bir 
devrede vukua gelen bu tahavviil kar§l· 
smda mazeret olarak, tam ve kamil bir 
ikusadi serbestinin icab ettirdigi yollar
dan inhiraf edilmit oldugunu gostereme· 
yiz. Hi« fiiphesiz tam bir ikhsadi serbes
tiye donmekle bir .. ok fenahklann orta· 
dan kalkmasm1 temin etmiv oluruz. Fa
kat devrimizin biitiin hastahklanm her • 
taraf etmi§ olabilir miyiz? Meaela, ikh
sadi hiirriyete donmekle, cemiyete ikh
sadi muvazenesini vermi' olabilir miyiz? 
Bu suallere tamamen miispet cevab ve • 
remiyeceglmlze nazaran totalitariz~in 
mukabil kutbunu ba,ka ikhsadi bir dii • 
zende bulmam1z laz1m gelir. Bu ikhsadi 
diizende de ikttsadi serbesti ve rekabet 
esas olmakla beraber miimkiin oldugu 
kadar geni~ miktarda vatanda§lar, husu
si miilkiyete ve bizzat tayin edip sec;tik
leri ;, sahalarma dayanarak hakikaten 
hiir o labileceklerdir. Boyle bir cemiyetin 
biinyesini ne proleterler, ne yeni bir sa
nayi feodalitesinin mahmileri, ne devlet 
hazinesinin gediklileri tayin edecek; 
bilakis cemiyetin hakikt biinyesini, haki· 
ki simas1m; miistakil gec;im hayatlannm 
,;erl<evesi ic;inde kendilerini tam ve pii • 
riizsiiz bir hiirriyet i«inde sayan kiit;;iik 
miite~ebbisler, kiic;iik sanayi erbab1, ser· 
best meslek sahibleri, toprak sahibi t;ift
«iler tayin ve tespit edeceklerdir. Ademi
merkeziyet, kii~iik sanayiin, kiic;iik ika-

HEM NALINA 
MIHINA 

Mart ge~ti _, 
vet, Hitlei' in sevgili ve ugurlu 
marh, Almanyaya, hi,.bir §ey ka· 
zand1rmadan ge~ip gitti. Halbu· 

ki Hitler, her mart aymda, mutlaka bir 
§eyler yapar ve muvaffak da olurdu. Aca· 
ba bu martm muvaffakiyetsiz ge .. me.si, 
Hitler'in arhk talihi dondiigiine bir delil 
midir? Biz ne martm uguruna, ne de ma· 
y1sm kerametine inanmad!glmtz i1<in, bu
nu ara§tlracak degiliz. Yalmz, ortada gor· 
diigiimiiz bir hakikat var ki o da, harbin 
yedinci ay1 da bittigi halde, ytldmm har· 
bi iistadlarmm, garbda, bir kaplumbaga 
harbi dahi yapamad1klandu. Nazi propa· 
gandac1lan, Alman taraftarlan ve Hitler 
hayranlan. diyecekler ki miittefikler de, 
bir §ey yapamad1lar. Evet, zahiren oyle ... 
Fakat, miittefikler, hit;;bir zaman yildmm 
harbi yapmag1 ak1llanndan ge«irmemi§ler
dir. Miittefiklerin harbi cy1pratma harbi:t 
dir. V e bu harbi, Almanyaya kabul ettir· 
mi§lerdir. 0 da, §imdi bir y1pratma harbi 
yapmaga c;ah§lyor. Yalntz arada miihim 
bir fark vardn: Miittefikler, y1pratma har· 
bi ile muzaffer olmagl dii§iindiikleri hal• 
de, Almanya, ytpratma harbinde magliib 
olmamaga c;ah§lyor. Ayni prensip, bir ta• 
rafta miispet, oteki tarafta menfidir; miit• 
tefiklerin y1pratma" harbi aktif, Almanya• 
nmki pasiftir. Hangisinin muvaffak olaca· 
gmt takdirinize btrakmm. 

Harb ba§larken, deniz kuvvetleri miis· 
tesna, miittefikler zay1f, Almanya kuvvet· 
li idi. Onun i«in, bir y1ldmm taarruzile 
miittefikleri yenmege c;ah§mast laz1mdt, 
I§ uzaymca kuvvetler arasmdaki miivaze· 
nesizligin Almanya aleyhine donecegi 
muhakkakt1. Harbe hazlrlanmaml§ olan 
miitte.fiklere, vakit buakthrsa, onlar har• 
be haznlanacaklard1. Bu hazulanmaya bir 
misal olarak lngiliz kara ordusunu ele ala
biliriz. Eylulde, pek mahdud kuvvetlerle 
harbe giren lngiliz ordusu, seri bir te§ek· 
kiil ve inki§af halindedir. Muvazzaf ordu, 
T eritoryal ordusu ve Milli Hizmet haric 
olmak iizere, marta kadar silah altma ah· 
nan 20 ila 24 ya§mdaki 5 s1mfm mevcu· 
du 1,1 00,000 ki§iyi bulmm;tur. Bunlann 
bir k1sm1 talim ve terbiye devresini bitir· 
mi§, bir k1sm1 da .. ok a1k. bir faaliyetle 
yeti~tirilmekte bulunmu§tur. 

Alman propagandac!larl, Almanyamn 
da bu yedi ay it;;inde haz!rlandlglnl aoy
leyeceklerdir. Elbette haz1rlandtlar. Fakat 
Almanya, harb ba§larken zaten aakeri 
kudretinin son haddine yakla§lyordu. 0· 
nun i«in eyluldenberi ge«en yedi ayhk za• 
man, ondan ziyade, miittefiklerin i§ine ya
raml§tlr. 

Y1pratma harbinin en miihim unsuru o· 
Ian ablukaya gelince, bunda vaziyet, ta
mamen miittefiklerin lehinedir. <;unkii, 
Almanya, abluka altmdad1r; miittefikler 
degildir. Almanya, ihtiyaclanm tedarik 
etmek i«in c;np1myor; bir k1smmt buluyor, 
bir k1sm1m az buluyor, bir ktsmlm hi« bu· 
lam1yarak stoklanm yiyor. Miittefikler i· 
c;in bu «e§id tahdidler ve mahrumiyetler 
yoktur; harb i«in liizumlu her maddevi 
bol bol tedarik ediyorlar. Abluka, muh
telif tedbirlerle daha miiessir bir hale ko
nuldugu zaman, Almanya, daha c;ok st• 
kmt1 l<ekecektir. Alman propagandasmm 
biitiin gayretine ragmen, ablukanm Al
manyayl miiteessir ettigi muhakkaktu. 
Bunun en biiyiik delili, Rumanya ilzerin· 
de yap1lan tazyiktu. Abluka miiessir ol
masayd!, Almanlar, Rumanyadan bir ka~ 
bin ton petrol ve bir ka .. yiiz kilo soya 
fasulyesi daha koparmak i«in, bu kadar 
ugra$lrlar m1yd1? 

Hitler'in sevgili mart ayt ile beraber 
harbin 7 nci aymm bilan,.osu kapamrken 
vaziyet §oyle hulasa edilebilir: 

I - Almanya, miittefiklerin harbi o• 
Ian y1pratma harbini kabul etmek I&tlra
nnda kalml§tlr. Bunun sonu magliibiyettir. 

2 - ltalya ve Sovyet Rusya, Almanya. 
ile beraber harbe girmemi~lerdir. 

3 - Almanya, maglubiyetten kurtul
mak ic;in, bugiinden itibaren, bir defa da, 
taarruzla talihini denemek mecburiyetin· 
dedir. 

-0 -
metgahlann te§vik1, zararlt tros;lere, 'klt
tellere meydan verilmemesi i1<in kanunt 
miieyyedeler, te~kilatt;;lhkta, ihtlsas aa -
halannda, i§ boliimiinde ifrattan ka«m• 
rna endi§esi, bu yeni diizenin esas .. erc;e• 
velerini te§kil edecektir. 

Sosyalistlere kar~n daima §Unu soyleye
biliriz: Sermayedarhk sisteminin sefale -
ti, bir k1s1m in•anlann sermaye sahibi ol
malannda degil, fakat diger bir k1s1m 
insanlann sermayeden mahrum bulunup 
proleter olmalanndad1r. Ge<;mi§ tarih sa
hifelerini kan~tuacak olursak §Unu tespit 
ederiz: 

Be§eliyetin karanltklardan nura ka • 
VU§mast daima o devirlerde olmu,tur ki 
insanlardan hie; olmazsa bir k1am1, husu· 
si miilkiyete istinad ederek, devlete ve 
derebeylerine kar~l ikt1sadi bagbhklan
m kmp atabilmi~lerdir. Cok parlak bir 
yiikselme ve inki~af devrinin nihayete 
erip ermemesi i i tamamen elimizdedir. 
$u halde bu gun, en biiyiik bir doniim 
noktasmda, muazzam bir diinya davasl 
kars"mda bulunuvoruz, demektir. 

cRopke• nin iic; uzun makalesini, yu• 
kandaki satularda hulasa ettik. Profeso• 
riin, tenkide deger buldugu iktlsadi va • 
ziyetlerle hangi memleketleri kasdettigi 
sarih olarak anla§!Imaktad!r. 

Tiirkiyemizin ikttsadi muvazenesi, top
rak sahibi c;ok geni§ bir 1<ift<;i s1mfma, if· 
rattan daima ka«m•~ bir sanayi hayatma, 
kii<;iik ve mutavasslt sermayeli te~ebbiis 
erbabma istinad etmektedir. <;:ok duren• 
di~ane bir siyaset sayesinde, bu giinkii 
muazzam cidali umumt siyaset bak1mm· 
dan nas1l sogukkanhhkla takib ediyor • 
sak, bu cidalden dogabilecek herhangi 
ikhsadi bir rejime kar•• da ayni kuvvetle 
miicehhez bulunuyoruz. 
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hi kaye Tehlikeli bir hastaltk! .. 
~===========================~ 

Doktor F erid Raif muhakkak ki hazik 
bir hekim degildi. T ecriibesi azd1. Avru
padaki ttbbi ne~riyah muntazam takib e
demiyordu. F azla mii§terisi de yoktu. Fa
kat yak1~1kh, esmer bir delikanh idi. Pa
risten doniip de hastaya bakm1ya bal!lad1g1 
andan itibaren ~i~lideki babasmdan kalma 
apar~tmamn bir dairesini hem muayeneha
ne, hem de ikametgah olarak intihab et
mJ§ti. 

Ayni katta kapt kar§l dairede senelerden 
beri temiz ve kibar bir aile oturuyordu. 
K1zl~n Perihan yirmi ya§ma yeni girmi~ti. 
Simdiye kadar derslerile ve sporla c;;ok 
me§gul oldugu ic;;in a§ka ve sevgiye clair 
i§lede ameli degli, nazari tarzda bile me~
gul olacak zaman bulamaml§tl. Fakat Dr. 
F erid Raifle kom§uluk icabt s1k stk gorii§
mege koyulmalan gene ktzm kalbinde 
gene hekime kar§t derin bir temayiil u
yandnmaya ba§lamt§h. 

Hey hat .. F erid Raif Perihamn ruhunda 
kopan ftrtmamn farkmda degilmi§ gibi 
goruniiyor, bu haJ gene ktZI umidsizJige 
dli§uriiyor, zaman zaman §oyle bir endi
§enin igneleri zihnine saplamyordu: 

- Muhakkak bir ba§kastm seviyor!. 
Bir gun en yakm ve samimi arkadasla

rmrlan Edibeye gonlunun s1rnm ac;;~ak 
mecburiy!'tinde kaldt: 

- Onun, dedi, nazarlanm iizerime 
c;;ekmek ic;;in ne yapaytm ~ .• Hafif tertib 
yiiz vermderime kat'iyen aldJrrntyor .. Du
rup dururken kaldmp kendimi onun kol
lan arasma da atamam yal .. 

Edibe, Periham teselli etmek istedi: 
- Haytr.. Haytr .. Boyle ta~kmhklara 

asia luzum yok.. Hem onun ho::~una gide
cegim diye sakm sahte tavtrlar takmma
ya da kalkt~ma ... Oldugun gibi, tabii ha
linde goriinmege c;;alt§l. Sayed o olmazsa 
muhakkak ba§ka birini bulursun I. 

- Ama yavrucugum.. Ben mutlaka 
onun kanst olmak arzusunda)'lm.. Sen
den ist~digim nasihat de strf bunun ic;;in .. 
Y ok~a laalettayin bir koca elde etmek ic;;in 
r;alt§tyorum sanma .. Herkes benim peka
la giizel bir ktz oldugumu soyleyip duru
yor.. Halbuki o. sanki ben ortada yok
mu urn gibi §oyle bir defactk bile olsun 
dikkatli yiiziime bakmtyor ... 

Edibe birkac;; dakika du::~undukten son
ra: 

- Buldum, dedi, yalanctktan basta
Jan.. Onu c;;agtrttlr.. Tabii seni inceden 
inceye muayene etmek mecburiyetinde 
kalacak .. Maddi ve ruhi meziyetlerini bir 
iki defada mutlaka anlayacak.. 0 vakit 
kendisine hie; lakayd olmadtgmt, onunla 
evlenmek istedigini ac;;tktan degilse de ki
naye yolile ifade etmekte hie;; de giic;;liik 
c;;ekmezsin ... 

Perihan sevincinden arkada~mm boy
nuna sartldt. Fikir, c;;ok giizeldi. Tatbikt da 
c;ok mu§kul olmtyacaktt. Vakta uydurma 
rapp.tstzhgile annesini, babastm biraz iize
cekti ama, ne yapahm~ 

#/o~:{o 

Gene ktz hemen ertesi gunden itibaren 
hasta tavn takmmaya ba~lad1 ve yanak
lan ktzanncaya, nefesi ttkamncaya kadar 
oksiiruyor, ara Stra da: 

- Am an ark am, aman gogsiim I 
Diye inliyordu. T abii anne ile babanm 

aklma derhal F erid Raifi davet etmek gel
di. Gene doktor Periham klasik §ekilde 
muay~ne eltigi zaman onda ehemmiyetli 
bir rahatstzhk gormedi ama kendisine: 

- Hic;;bir §eyden anlamtyorl 
Dedirtmemek ic;;in: 
- Bo§una tela§ etmi§siniz I 
Cevabmt da vermedi. Ho§, ktzm nab-

2:1 da normalden biraz fazla attyordu ya .. 
Doktor bunun heyecandan oldugunu ne 
bilsiu~ Onun ic;;in yataktan kalkmamasmt 
tavsiye etti. Her gun mutazaman geliyor, 

gidiyor, lakin bir tiirlii hastahgtn adm1 
koyamtyordu. 

Bir ak§am annesi ktzma: 
- Acaba, dedi, bir ba§ka doktor da

ha mt c;agtrtsak .. <::unku F erid Raif, senin 
rahats1zhgmt bir turlu te§his edemedi. 

Perihan bir an hastahg1 unutarak tela§
la karyoladan ftrlad1 ve cevab verdi: 

- Haytr annecigim.. Haytr.. Ben s: 
nun ilaclanndan, tavsiyelerinden c;;ok mem 
nunuml. 

Aradan bir hafta gec;;ti. Doktor, Peri
hana yava::~ yava§ fazla §efkat ve iltifat 
gostermege ba::~lad1. Ne yaztk ki gene ktz, 
hislerini, dii§Uncelerini arkada§mtn tavsi
ye ettigi tarzda bilmukabele ona anlat· 
maga imkan bulamtyordu. Zira, babas1 
annesi onu hekimle bir dakika olsun yal· 
mz btrakmlyorlardt. 

*** 
Dart duvar arasmda ve yatak ic;;ensm

de gec;;en on gun Periham fena halde stk
mt§ ve sinirlendirmi§ti. Daha fazla daya
namadl, iyi oldugunu soyledi, ayaga kalk
tt. 

Her gun Edibe de doktor gibi onun 
ziyaretine geliyor ve vaziyeti s1cag1 stca
gma takib ediyordu. Perihan arkada§ma: 

- <::ok §Ukiir, dedi, biraz benimle a• 
lakadar olmaya ba,ladt. Hatta belki o da 
beni seviyor, fakat galiba bir turlu a§kmt 
itirafa cesaret bulamadtgt ic;;in yammda 
daima mahzun ve du§unceli duruyor ... 
Yaptm bir haytr, bari §Unu tamamlay1ver, 
kuzum.. Bir ftrsattm buldugun zaman 
kendisine onu sevdigimi ve boyle bir tek
lifi varsa hemen yapmastm soyle .. Kat'i
yen red cevabtna maruz kalm1yacagmi da 
ilave et! 

Edibe once biraz nazland1. Sonra ar
kada§l ic;;in bu fedakarltg1 yapmay1 da ka· 
bul etti. Gec;ende Taksim Kazinosunda 
verilen c:<::ocuklan Esirgeme Kurumu» 
nun balosunda danaederlerken doktora 
uzun uzadiye Perihandan bahaetti. Sozii
nii de ~oyle bitirmek istedi: 

- Sizi muthi~ seviyorl.. 

F erid Raif bird en zihni altiist olmu§ gi
bi goriindii. Cevab vermeden evvel epey
ce dii,iindU. Kekeleyerek §U ciimleleri ml
rtldP.ndl: 

- Ben de onu seviyordum ve kendi
sile evlenmek de istiyordum. F akat son 
vaziyet kar~1smda fikrimi degi§tirmek 
mecburiyetinde kaldtm. 

- Hangi vaziyet doktor? .• 

- Rahats1zhgt.. 6ksurukleri.. Nabzl-
nm fazla at1~lan .. Halbuki Perihanda be
nim en ziyade hayram oldugum §ey sth
hati, hayatiyeti ve fazla hareketli olu§uy· 
du. Heyhat .. Ktzcagtz §imdi vereme mus
taid gibi goriiniiyor ... T ehlikeli bir has
taltkl 

Edibe bir miiddet gulmemek ic;;in ken
dini zor tuttu. Sonra muvaffak olamtya
rak kahkahayt basttrdt: 

- Fakat, dedi, Perihan hasta degil ki .. 
Bilakis her zamankinden daha iyi ve da
ha s1hhatli... Yalmz sizinle samimiyetini 
artttrabilmesi ic;;in ona yalanctktan rahat
stzlanmayt ben tavsiye ettim. Zavalhnm 
zoru gogsunden de gil, kalbinden !. 

Doktor hazakatine ve zekastna kar~t 
savrulan bu darbeye deh§etli ic;erledi ve 
ktzdt. Lakin kar§tsmdaki gene ktzm ne~
esi biraz sonra ona da bula~tl. Mevcudi
yetini saran saadet ve bahtiyarhk havast 
ic;:inde yan sarho§ bir kahkha da o kopar
du 

- Dur. dedi. oyle ise §Cytan klZI yeni
den s1k1 bir muayene edeyim, in§allah ilk 
ftrsatta da babasmm musaadesile ona ya
lanctktan hasta olup beni aldatmamn ce· 
z~uektirecegim I 

Nakleden 

NURJ REFJK 

" Sa mimi lhtilat ... ve Don Kazaklar1 ;, ... dan sonra 

u ER SiNEMASI 
Mevsimin 3 iincii Frans1z Siiper Filmi Olan 

Taptzjzm Kadzn 
BftyDk A.,k, ihtiras ve maceralar lilmi 

lzmir mektublar1 

Tiirk mahsullerinin 
• miisterileri 

' 
yen1 

Madeleine Carroll Pariste 
I Ege rnintakasinda yeti,en 

biitiin g1da maddelerine ingiliz artisti, Am erika ile A vrupa arasindaki 
fazla ~ehaliik gosteriliyor tehlikeli seyahati Paristen ~Ikardan ~ocuklardan 

lzmir, .<f:Iususi) -lzmi_rin 939 yth ih- iki yiiziinii ~atosuna yerlestirmek 1·r1·n yaptl 
rae mevstmt tam ba§layacagt strada Avru- y • ~ 
pada harb kopmu§tu. Bu, ayni zamanda, Paristen yaz1hyor: I 
en buyuk mii§terimiz Almanya ile ticari Harbin dogurdugu tehlikelere ragmen 
miinasebatlmtzm da kopu§u idi. En biiyuk san~tn lngiliz artisti Madeleine Carroll 
mii~terimiz:, yani ihracahmtztn yanstndan Holivuddaki sakin hayatmt terkederek 
fazlasmt alan ve gene ona yakm miktarda kalk1p Avrupaya gelmekten c;ekinmedi. 
bize mal satan devlet. Bundan sonraki va- Bu seyahati strf kendi zevki ic;in de yap· 
ziyet malum: En hararetli olmas1 laztm madt. Heniiz: faa! devresine girmemi§ ol
gele-n mevsimin ilk giinlerinde, lzmir li- ~akla beraber sinirlendirici bir intizar ha
mam vapursuzluktan hareketsiz bir man- hnde devam edip giden muharebeden za
zara arzetmi§, Egcden inen yeni mahsulle- rar gormekte olan c;ocuklara yardtm et
rin en canh satt§lan yaptlmasl beklenen bir mek, onlan ~efkat ve muhabbetinden isti
strada, Borsada isteksiz ve mutereddid bir fade ettirmek gayesile o zahmete katlan
hava esmege ba::~lamt§tl. Bu, hem harb ha- d1. lstasyonda kendisini kar~tlayan gaze
linin tabii bir neticesi ve hem de Alman- tecilere her zamanki tath tebessiimile: 
yaya ~~r~ri ?aglam~tmtztn mukadder bir «- lnsan, dedi, dostlarml yalmz iyi 
ak1beh 1d1. Btr aktbet ki, cbir giin Alman- ve rahat zamanlannda aramamah bila
ya biz: den mal almaytverirse, maltmtzt ki- kis yardtma muhtac bulunduklan 'anlar
me s~tanZ) hulasasmda toplanan eski en- da hatulamhdtr. Onun ic;;in ben de Paris· 
d.t.§enm ve «tek biiyiik altc1 mt, bir c;;ok kii- ten c;1kanlmt~ c;;ocuklardan iki yiiz tanesi
c;;uk ahc1 mt? » meselesinin ticari idrakin ni Soudn!ville' deki §atomda yedirip ic;;ir
~ar~lstna biitiin heybetile dikilivermesi ha- mege ve yahrmaya karar verdim. Annem 
h~d~ tezahur etmi§li. Bizi bu endi§eden ve F rans1z oldugu ic;in F ransa benim ikinci 
buyuk meseleden hiikumetimizin yapttg1 vatamm saythr.) 
~~~;';'alar neticesi lngiliz ve F ranstz ta- Madeleine Carroll bir c;;oklanmn yaph
~ en k~rtarmt§tlr. Butiin mu§kullere, rna- gt gibi Atlas Okyanusunu bir ltalyan va

nller: r~g~en mahsullerimizin buyuk k1s- purile gec;mi§, Napoliye c;;tkml!f ve orada • ;n' §lmdlkt halde memleketten c;tkmt' bu- hie;; tevakkuf etmeden dogruca Parise gel
~;uyor. Devam etmekte olan ihracat da mi§lir. Bir kac;; gun burada kald1ktan son-D e ne v~rsa c;;1kacagt kanaatini veriyor. ra Soudreville' deki ~atosuna gidecektir. 
.. emdek kl, memlekete gayritabii §artlar Sevimli artistin seyahatinin esasma aid bu 

likte bir c;;ok kimselerin de bahtiyarltgl bu 
§ekilde anladtklarma kaniim.) 

tc;;tn e dahi kiilliyetl' d.. · · · · · .. k . 1 ov~z gtrmt§hr ve gJT- sozler konu§ulduktan sonra arkada§lar· Madeleine Carroll bu cevablan verir
ken samimi gibi gorunuyordu. Cidden oy
le midir? Kat'i bir §ey soylemeyiz. Ev
lenmekle, serbest bulundugu zamandan 
daha mes'ud mudur· Bu da bir istifham 
i~areti? F akat §UTast muhakkak ki o, her 
§eyden evvel meslegine devamdan zevk 
ahyor . .Satosuna c;ocuklan yerle§tirdikten 
sonra tekrar donup gidecegi yer gene Ho
livuddur. Son filmi Cafe Societe biiyuk 
bir muvaffakiyet kazand1g1 ic;;in onun ba
zt artistler gibi modas1 gec;;medigi anla,1h
yor. Beyaz perdedeki muhtelif rollerinin 
yamnda hayatta da kendisine pek yak1§an 
mu~fik ve haytrsever bir kadm roliinu oy
nan:~~~ ~an'~tin yiiksekligi, yuzuniin gii
zelhgt mspetmde kalbinin de iyiligine de· 
lalet etmektedir. 

me tedn. ~allanmlztn 1hrac ktymeti de dan baztlan dedi kodu bahsini ac;;t1lar ve 
~rtt;tt~~~r. ~latlar~a gec;;en seneye nazaran kendisinin kocast yuzba§t Philippe Asht-

anz .. IT yuk~:k~tk vardtr ve vaziyet daha ley' den aynlacagma dair ortada don up 
da _yukselecegmt gostermektedir. Bundan dola~an §ayialann dogru olup olmad1gm1 
dogmas1 gereken memnuniyet, memleket sordular. San'atkar kadm manah bir te
menfaatine aiddir. Yalmz esef edilecek bir bess;imle §U cevabt verdi: 
nokta var ki b d ·· t h ·1 'd 1 k • . • ~ a r:nus a st e at o rna «- Ben mutemadiyen Holivudda otu-
laztm geltr:. Mustahstl, bu y1l mahsuliinii ruyorum, kocam Londrada c;;ah§tyor yal
gec;;en "jne~~~~en daha a§agt bir fiatla sat- mz tatil aylarmda birle§iyoruz.Bun~ rag
~l§tlr. lensmt? vuzuhsuzlugunu gorerek men saadetimiz devam ediyor, aram1zda 
btr an evvel elm~en c;;tkarmak tela§t, tiic- ihtilaft mucib tek mesele yoktur. <::unku 
can da gene aym vuzuhsuzluk ic;:inde c;;e- d ld d 1 1 k · d b b saa et e e mevcu o m1yan 11ey eri iste-

mg_en avrant§l una se eb olmu§, Bor- mektcn ziyade hayattaki kuc;;iik nimetler-
sa f1atlannda gec;;en ytla nazaran mahsu- d · t'f d d k h J' d 1 
liine gore bir kuru§ tan ba~layarak I 0 ku- e': ts bl avlede ereB ah mk'ken memlnun bo .-

k d d
.. . maga ag 1 tr. u, a 1 atte ya mz 1r 

ru§a a ar u§ukluk goriilmu§tur. · 'b' .. .. .. b · 1 b 
G 

nazanye g1 1 gorunuyor ama, emm e ir-
oniil isterdi ki, fiat yiiksekligi miis-

tah~ili de kazandtrsln ve yaln1z ihracatc;t- ·-,..--t---==~-=---~~~-~----------~-----J--
Yl faydalandlrffil§ olmakla kalmasm. Fa- IFSl 011 ft=l .. n.- R db 
kat VBZiyetin gayrimusaid §BrtJan dU§Unii- U u ~ u s l§.l '6 n lr' 0 @) 
liirse, bunu bahta atfetmekten ba§ka c;;are 
yoktur. Burada bir muhim meseleye te
mas zarureti var! Miistahsil ic;;in kazan· 
mad1k diyerek, kara kara du§unmek, da
ha dogrusu yanm kara goriip iyisini du1 
§Unmemek en biiyiik dii~uncesizlik olur. 

Harbe giren Avrupa mal isteyor, g1da 
isteyor, yiyecek, ic;ecek isteyor. Bunun 
ic;in de ne bulursa ahyor ve nerede c;;ok 
yeti,iyorsa oraya saldmyor. Alakadar da
irelere bu gunlerde Avrupa ahcdanndan 
yagan mektublar, hep mahsul talebi, gt· 
da ihtiyactdtr. Simdiden bilhassa kuru 
sebzelerin dahili fiatlannda husule gelen 
yukseklik bundandlr. 

D1§ ticaret muvazenemize aid rakam • 
lardan §imdiye kadar ogrendigimiz tutiin, 
iizum, incir, pamuk, palamut, zeytinyagt 
gibi be§ a!tt maddenin ba§ta geldigi ve 
memlekete en c;;ok bu maddelerden para 
girdigidir. 

Bu gunku vaziyet ~unu gosteriyor ki, 
Turk topragmda yeti§en her mahsul, 
memlekete c;;ok doviz temin eder. Husu -
aile gtda maddeleri. 

Radyoda, tutiinciilere son hitabcsinde, 
Ticaret Vekilimiz, muhim noktaya par • 
magmt uzatmagt unutmamt§hr. Tutunu 
iyi mahsul veren topraga, diger yerlerde 
yaz sebzesi yeti§tirmek tavsiyesinde bulu
nan Nazmi T opc;;ogolu, bunu geli§iguzel 
soylemi§ degildir. Bu gi.inkii vaziyet ve 
§eraiti iyi bildigi, miistahsil ve memleket 
menfaatini du§iindugu ic;;in buna i§aret et· 
mi§tir. 

6niimuzdeki ay, yaz sebzesinin ekim 
mevsimidir. 

Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz 
bolgeleri §imdi, yaz sebzesi ic;;in ac;;tk ve 
ba§tur. Ekim beklemektedir. 

Comerd, verimli Turk toprag1 chazi -
ne:. ktymetini astl §imdi gosterebilir. Is • 
tihsali bir sahada arttrmak, yalmz mem
lekete doviz temini ic;;in de degildir. Mem 
leket miidafaast bu artt§la kuvvetlenir. 

Bunu temin ic;:in mustahsili te§vik ve 
tenvir etmekle kalmaytp, onlara bu im -
kam verecek olan vasttalara comerdce 
muracaat, bu giinkii ahval ve §erait ic;;in
d e zaru ridir. 

* Deanna Durbin cKaloha' da mes-! * Sach G 't ' · J'h' k 1 
d ld I I · . d k. . . a u 1 ry nm « ta 1 m ac;;t 0 _ 

u o u ar ) 1smm e 1 ftlmt c;;evirip bitir- sun i-. ismind k' f'l · · 'k' · · ·1· · · B . . e I 1 mmm 1 met ve mgt 1z-
mt§tJr. u esenn mevzuu Nevyork 1le Ha- ce bir vers'1on'u d A 'k d 1 k · d 1 a men a a yapt aca -
vat .a ~ annda g.ec;;mekte idi: ~rtist §imdi hr. Kordelada ba§ rolleri Ronald Colman 
yen~ b~r kordela y~pmak 1c;m haztrlan- ile Ginger Rogers oynayacaklardtr. 
rna t~ "· Bu kordelanm adt c:Her §eyden * Y eni kan koca Barbara Stanwyck 
evvJl. A§kl:tl olacakttr. Gene k1z c:Her ile Robert Taylor, birlikte bir film ~evir
~ey ?n .. evve : A§kl) ta Schubert'ten, mek niyetindedirler. 
Puccml de~. ve dig~r me§hu~ bestekarla- * Gene artist Bruce Cabot strf gozle· 
rm .. es.?rlermt teganm edecektlr. Ba§ erkek rinin mavi olmast yiiziinden giizel bir ro
r?lunu Herbert Marshall deruhde edecek- Iii deruhde etmekten mahrum kalm1•ttr· 
ttr. R .. .. C 'I B D M ll ' e;tsor ect . e i e onu «Kanada· 

. ~ Charles B.oy~r ile .Bette Davis "Jki nm ath polisleri:t filminin ba::~rolu ic;;in sec;;
kt~I!Jk cennet:. tsmmdekt filmlerini c;;evir- mi§ti. F akat film. renkli olacaktt. Renkli 
mege ba§lamt~lardu. filmde mavi g'ozler 1'y1' .. .. k d' . gorunmeme te 1r. 

Bu <;ar§amba ak§amJ M £ L £ K sinemasmda 

Halk1m1ZID pek ~ok sevdigi iki biiyiik y11d1z 

LORETTA ve 0 0 N 
YUNG AMECHE 

tarafmdan harikulade bir tarzda yarahlan 

$EREF YOLU 
FranSIZCa sozlu $aheserinde 
A~k ve ilmin, nastl... ne vakit... ve nicrin .•• 

~eref yolunu ibda etmek istediklerini bileceksiniz. 

Beyaz1dda MARMARA Sinemas1 

Muhte~em Salonlarmda 
TUrklyenln en bUyUk san, atkiirt 

SA FiVE 
konseri 

Bugiiakii program ) 
TtlRKiYE RADYODiFtiZl:'ON POSTALABI 

Dalga uznnlutu: 
Tiirklye Radyosu 1848 m. 182 Kc/s. 120 f1Vi' 
Ankara" T. A. P. 31.70 m. 9465 Kc/a. 20 KvP 

12,30 Program ve memleket saat ayarl. 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberlerl, 12.50 
Miizik: Muhtellf §arkllar (Pl.) 13,30 - 14,00 
Miizlk: Kari$1k program (Pl.) 18,00 Prog· 
ram ve memleket saat ayan, 18,05 Miizlk: 
Radyo Caz orkestras1. 18,40 Konu§ma (0• 
mumi terbiye ve beden terbiyesi) 18,55 ser· 
best saatJ 19,10 Memleket .saat ayan, ajans 
ve meteoroloil haberlerl, 19,30 Miizik: ye· 
nl ~arkllar ve tiirkiiler. Qalanlar: Kemsl 
N. Seyhun, Hasan Giir, Fahrl Kopuz. OkU' 
yan: Mustafa Qaglar. 20,00 Miizik: Hall> 
tiirkiiler!. San ~ceb ve Azize Tiizem. 20.15 
Konu$ma (Fen ve tablat bilglleri) 20.30 

Miizlk. Qalanlar: Vecihe, Ru§en Kam, Il£• 
§ad Erer, izze<{din Okte. I - Okuyan: sa· 
di Ho§ses. 1 - Bayati araban pe§revi 2 _. 
Lem'i - Bayati araban ~ark1: (B~kas!J 
hiisniin giivenme anma) 3 - s. Kaynak • 
Bayatlaraban ~ark1: (Omriimiin ne~'e51$ 
ge((tl bahan) 4 - s. Kaynak - Pmarbays· 
ti $arlo.: (Her slnede blr gam) 5 - sev!d 
Bey - Hilseynt ~ark1: (Hicran oku) 6 - Ri• 
fat Bey - Hiiseyni :,;ark1: (Vaslmla canal· 
II- Okuyan: Semahat Ozdenses. 1- Fah· 
rl Kopuz - Kiirdllihicazkar §arkl: CRilyine 
saclar) 2 - Bimen ~en - KiirdllihicazkM 
§arkl: CAtelJI a:,;km dlle etti eser) 3 - Bl· 
men ~en- Kiirdllihlcazkar §ark1: (Giin ka' 
VU§tu timid giilii soluyor) 4 - Mustafa c;;:a.· 
VU$ - Nikrlz ~rk1: CElmas senln yilziin go· 
ren) 5 - Osman Nlhad - Nihavend ~ar}{l: 
(Gene bu ytl Ada sensizl 6 - 'Faiz Kapanct• 
Nihavend $arkt: (Gel giizelim Qamlicaya>· 
21,15 Konser takdimi: Halll Bedil Yonetken 
Miizlk: Radyo orkestras1 (~f: Dr. E. pra· 
etorius) 22,1_5 Memleket saat ayar1, ajans 
haberleri, ziraat, esham - tahvilA.t; kall\' 
blyo - nukud borsas1 (fiat). 22,30 Miizilt: 
Opera a.ryalan (Pl.) 23,00 Miizlk: Cazband 
(Pl.) 23,25 - 23,30 Yarmkl program ve ka• 
pam~. 

Hi~ yoktan bir cinayet 
Evvelki gece Be§ikta:, lskelesinde Ri• 

zeli Mehmedin kahvesinde bir cinaytt 
o.lmu~ ... kahvecinin oliimile neticelenmi~·l 
hr. Yak a .,oyle cereyan etmi§tir: Sandal• 
ct Rizeli Hakkt ile arkada§l Rasim sar • 

ho~ olarak kahvehaneden ic;;eri girmi~· 
bagtra bagtra Mehmedden kahve iste • 
mi~lerdir. Mehmed guriiltuye sinirlent:re~ 
bunlara biraz c;;tkt§mak istemi§, bu yuz • 

den aralarmda kavga ba~g~stermi~tir. Btl 
suada iki sarho§ btc;aklarmt c;;ekerek kah• 

vecinin iizerine saldtrmt~ ve omzundall 
agtr surette yaralaml§lardtr. Bunlan aytr' 
mak istiyen kahvecinin karde~i Arif de 
elinden yaralanmt§tlr. Hadiseden aonrll 
Hakk1 ile Rasim polisler gelmedcn evvel 

kac;mt§l~~sa da . her ikiside yakalanmt~lar• 
dtr. Bugun Adhyeye verileceklerdir. Kah• 

veci Mehmed hastaneye goturiilurken yo!• 
da olmu§tiir. 

Buraada spor faaliyeti 
Bursa (Hususi) - Bu hafta Atatiirk 

stadyomunda bolge kupa mac;;lan yaptl • 
dt, Akmsporla Ziraat mektebi taktmlat1 
arastndaki mac;;l bire kar:,t iki sayi ile A• 
kmsporlular kazand1. 

~u r:nac; ilk d
1
efa A tatiirk stadyomunull 

yem c;;tmen sahasmda yaptldl Akmhlar 
c;ok gii~el bir oyun oynadtl~r. Ziraat 
mektebl taklmi c;ok enerjik oynamastna 
ve stk etk Akm kalesine inmelerine rag• 
men bir n?ti~e e~de edemediler. <::unkii 
Aktnhlar btrbtrlerme guzel pas veriyor • 
lardt.' .Hakem Refik mac;;t idare ederek 
her 1k1 tarafa da hie; bir suretle favul f1t' 
satl vermedi. Mac;; ba§tan sona kadar he• 
yecanh oldu. Havamn giizelligi stadyo • 
rna her zamankinden bir kac;; misli faz:la 
kalabahk toplamt§h. 

lkinci mac;; <::eliksporla Orman mek " 
tebi arasmda yap!lacaktt. F akat Orman 
me~tebi taktml sahaya <;Jkmadtgmdan 
<;;ehk~~o~ taktmt seremoni yapt1. 
6n~~uzd?ki pazara kupa mac;;lannlll. 

en muhtmm1 yaptlacakttr. Sehrimizin ikt 
kuvvetli tak1m1 olan Merinos ve Acar 
ldman taktmlan kar§tla§acaklardu. 

(..____ -~ 
Ktymetli bahriye iimerasmdan (mes • 

le~ta§lan arasmda Hact Eyiib Bey na ~ 
mtle maruf) c;ocuk hekimi ve Polis mek• 
le~i .sagh~ bilgisi muallimi doktor Niya:z:i 
Almm Cnt§tesi, deniz emekli albayi I-f, 
Eyi.ib. ': ardn~ tahtl. te.davide bulundugtl 
~ C§VIktye Sagltk evmde dun vefat etmi~· 
ttr. Cenazesi bu gun ogle namaz:tnt miite· 
akiJ:' T e~vikiye camiinden kaldmhp met• 
fent m~hsusu ol~n Edirnekapt §ehidligine 
defnedtlecektir. 

Nejad Bogiirtlen 

lnonii zaferinin y1ldoniimii 
Eminonii Halkevinden: 

3 Nlsan Car,amba ak,amt 
Biiyiik san'atkanm1z Saf1ye ve 
arkada~lar1 tarafmdan en son 

~ark1lan 
Ayr1ca : 10 kl,ilik 
Macar Orkestras• 

r-- MtSAFIRLERtNiZE 
I V' <;lKOLA T CEMlL 
II KARAMEL~ ~EMIL 

lkram edm1z. I 

Bu ak~amdan itibaren oostermeye ba~layacakttr. 
sa, rollerde : En bUyUk 3 Franstz Vtld•z• 

ViCTOR FRANCEN - HARRY BAUR 
ve A N N i E D U C A U X 

Bu flllm, SOmer slnemasmm ,eref programma te,kll edecaktlr 

Bu ak~am icin biletler sabahdan itibaren satllmaktadtr. 
Telefon : 42851 

Tiirk istiklaline aid biiyiik zaferin ilk tcmcl 
ta~1 olan inonii muharebesinin ytldoniimii, 1 
nisan 940 pazartesi ak~amt saat (20,30) da evi
mizin Cagaloglundaki salonunda kutlulanacak
hr. Bu tOrene gelmek isteyenlcrin davetiyele
rini ev biirosundan almalan rica olunur. 

¥¥¥ 

Kad1koy Halkevinden: 
inonii zaferinin ytldonfunii miinasebetile 1 ni

san pazartesi saat 18 de yap!lacak toplanttya 
azamn ve Halkevi mensublartmn te~rifleri. 

¥¥1/o 

Fatih Halkevinden: 
ikinci inonii zaferinin on dokuzuncu yJ!do

nfunii miinasebetile 1/4/940 pazartesi giinii sa
at 20 de Sarachaneba§mdaki ev kuraglm!zda bir 
toplantt haztrlanmt$tlr. Davetiyeler ev direk
tOrliigiinden almabilir. 

Blletler flmdlden slnema gl,eslnden tedarlk olunablllr. 

~a~satan Ankara i'rin angaje edilen ve ~eh
rumzden ge'rerken Yalmz blr konser 

Vermesi temin edilen me~hur Macar 

Viyolonisti ALEX. VEGH 
3 Nlsan (:ar,amba ak,ama saat 21 de 

. S A R A Y sinemasmda 
Istanbul konservatuar1 · orkestrasile verecektir. 
3 k1s1mdan ibaret Xeogin bir programla siislenen 
bu konser i~in biletler §imdiden sinema gi§ele 

' rinde sahlmaktadu 

Flatlar: 75 • 100 • 150 • 200 kuru,tur. • 

HALK 
OPERET1 

Nisan ba~mda kw 
hk temsilleri bit -
~i§ oldugundan A• 
nadolu turnesine ~~· 
k1yor. 



~-~-- -

1 Nisan 1940 CUMHURIYET 

ikllsadi Hareketler 

Bir gelir kaynag1: 
kuru meyvalar•m•z 

Holanda ve Bel~ika ile yeni ticaret an
la§malan akdi i~in mi.izakereler ba§la -
mak iizere bulunuyor. Ilk muvakkat an
l~madan sonra Almanya ile yeniden 
• ve rivayetlere gore 22 milyon lirahk -
bir muvakkat ticaret anla§masJ daha ya
ptlmast ir;;in Ankarada temaslar yap1ltyor. 
Bu arada, son zamanlarda, her nedense, 
unutulmu§ gibi gorunen milli bir gelir 
kaynag•m•z•, kuru meyvalanmtzl ve ya
hut daha dogru bir halk tabirile meyva 
kurularlmiZI hatulamak laztmdtr. 

Ger;;en sene, memlekete 10,000,000 
lira gibi iizerinde ehemmiyetle durula • 
cak bir gelir temin eden kuru meyva ih
racahmtzm, bu sene - maalesef • bu mlk· 
tardan pek, amma pek r;;ok dii§uk olaca
gt goriilmektedir. Ge~en ytl fiatlan ~ok 
yiiksek olan bu ihrac maddelerinden bu 
y1l ktymet alamJyanlar vardtr. 

5 

T ayyarelerden korun1na 
oldu •• revu 1nevzuu 

Avrupan1n 
mevzu, 

baz1 
halln 

barlarmda temsil edilen bu 
pek . ziyade eglendiriyor 

Avrupa bar sahnelerinde revii haline getirilen pasif korunma tecriibeleri 

F enerbah ~e miihacrmlarr gol atmaia ugrafl yorlar 

lhract imkanlan temin edildigi takdir
de memlekete buyuk gelir temin eden e
rik kurusu, vi§ne kurusu, kiraz kurusu, 
ktzllctk, elma, armud kurulart, pestil, mu
rabba ve nihayet ceviz, ceviz i«i oyle 
maddelerdir ki Turk koy!Usu bunlarl faz
la bir emek sarfetmeden, astl i§ine mani 
olmadan dev§irir ve ocagmm ba~mda ku
rutur. l§in en miihim ciheti, bunlar satll
dlg. takdirde bu fazladan gelen para ile 
koylumuzi.in vergisini odemek, tuz ve ~e· 
ker gibi en miihim iki hayat unsurunu al
mak itiyadmda olutudur. 0 halde bun· 
!ann suriim ve fiatmm artt§l Turk kay· 
lerinde refah artl§lnln ba,hca miyan ad
dedilmek gerektir. Buna mukabil eger 
bu metalar satllamazsa, bunlarm yiizde 
onu bile memleket dahilinde sarf ve is
t'hlak olunamaz; tabii yuzde doksant da 
~~riir. <;unku i~ piyasa boyle bir istihlaki 
yapmaga miisaid degildir. Sonra da bun
Jar obiir seneye kalmaz, heder olur gider. 

Hava hucumlanndan korunma mevzuu 1 hucumundan koruma te§kilatma mensub 
bir yandan biitiin memleketlerde ciddi olanlarm elbiseleri gibi elbiseler giyiyor, 
surette benimsenir, bu hususta tedbirler ba§lanna ba,hk ve icabmda yiizlerine 
ahmrken bir yandan da bundan bir eg- maske ger;;iriyorlar. Ondan sonra da el• 
lence mevzuu ~tkanlmast, i§in san'at ~er· lerinde kovalar, hortumlar bir faaliyettir 
~evesi i~erisinde i~lenmesi gozetiliyor. Ni· gidiyor. Sanki sahiden bir hava hiicumu• 
tekim baz1 Avrupa memleketlerinde cHa- na ugrantlml§ gibi ... Revu olduguna go• 
va hiicumundan korunma reviileri:. tertib re tabii bu arada dans kadar §arkt ve ko
olunmu§, bu mevzu, eglence yerlerinin miklikler de eksik degil. Seyirciler egle
programlan arasmda ba§ta gelen bir yer niyor, musiki nagmeleri arasmda giilmek• 
tutmu~tur. ten kattltyor ve oyle samhyor ki boyle 

d··Ntilli kiime mar;;larmm ilk kar§tla§masl 
Clln Taksim stadmda Betikta§ • Vefa, 

alatasaray - F enerbah~e taktmlan ara· 
81nda yaptldJ. 8000 ki§inin bulundugu bu 
0"~ta 5 000 lira hastlat elde edilmit. hi« 
It lik ma<;mda boyle bir yekuna tesadiif 

j~ihnemi§tir. Diinku vaziyete nazaran Mil-
1. kurne mar;;lannm buyiik bir alaka ile ta
~~.b. edilecegi kolayhkla anla§Jimaktadu. 

ltrnci mar;; Be~ikta§la Vefa arasmda ya· 
~i]dt. Doktor Tartkm idaresinde yaptlan 

ll rnar;;a taktmlar §U tekilde ~·kttlar: 
J.i Be,ikta§ : Mehmed Ali- Hiisnu, Taci
a iiseyin, Rifat, Cihad - ~tdvan, Ibrahim. 

edii, ~eref, E§ref. 
l Yefa : Safa • Vahid, Suleyman - Garo, 
S litH, Siikrii - Necib, Huseyin, Hakk1, 
lllhi, Mehmed. 

Olduk«a bozuk bir sahada ba§layan o
runun ilk dakikasmda hiicuma ge~en Ve
a, topu avuta atmak suretile sJrastm sav-

11_11§ oldu. Uzun vuru§la il}e ba§layan Be· 
ftkta§, Vefayt stkt§Urdtgl suada bir korne~ 
?ldu. Sagdan gelen topu biraz kale uza
l!~~da yakalayan ~eref ii«iincu dakikada 
11\l~e] bir ~Litle Be§ikta§m ilk golunii yap· 
~· ~aha ilk dakikalarda bir go! kazanan 
~§lkta§m hakimiyeti boylece gidecek 

h~·nnedilirken bilakis V efa eoldan yaphgt 
llcumlarla kolayca Be~ikta~ kalesine ka

da.r iumege muvaffak oluyordu. Vefa mer
ke~ muhacimi Hakkt, uzaktan kuvvetli bir 
liitle Mehmed Aliyi hayli mii§kiil vaziye
~ soktu. Oyunun yirminci dakikasmda 

efa eo! a~1g1 ile, Be§ikta§ sag a~1g1 sa
katlanarak sahadan r;;tkttlar, biraz sonra 
~ekrar oyuna girdiler. Vefa miidafaasm· 
,a.n kurtulan topu yakalayan Hakkt tah· 
j1 hir hiicumla Be§ikta§ miidafilerini at
bata.rak 25 inci dakikada att1g1 bir gol ile 
I eraberligi temin etti. Sahanm <rok ~amur
tl ulmast, top kontroliine imkan vermi· 
rO~du. fkj tarafm netice vermiyen hucum
iltt[e devam eden ilk devre I - I berabe
te hitti. 

Betikta§ ikinci devrede a~tk bir oyun 
~tturarak hakimiyeti temin etti. Ost iiste 

efa kalesine hucum yapan Be,ikta§, 1 2 
ltci dakikada Bediinin stkt bir §Utile ikinci 
~olu yaparak beraberligi bozdu. Bu sayJ-

an sonra Vefa taktmmda yeniden bir 
~a.nhltk ba§lad 1. Her iki ar;;tkla hucum ftr· 
'"tt bulan Vefaltlar bir araltk Betikta§ 
lttiidafaast oniinde birbiri uzerine tehlikeli "e. . b :Ztyetler yapmaga ba§ladllar. Adeta t~k 
d a§tna miidafaada kalan Hiisnii bu ara-

11 ciddi tehlikeleri kesen kurtan~lar ya
ll&.tak taktmml mii~kiil vaziyetten kurta
tiYordu. Iki tara£ mudafaasmm enerj ik o
lrunu, hiicumlan neticesiz buakuken Be
tikta.~ al~yhine penaltt oldu. · Hakkmm 
~~ktigi penaltt Mehmed Alinin avu<;larm
b 11 kaldt. Penalhyt kar;;uan Vefa mutlaka 
k;raberlik temin edecek kadar oyuna ha
h~~ olmu~tu. Nitekim soldan ba~layan bir 
h Ucurn saga ger;;tigi zaman saga'<tk ~ok ra
'k~t bir vuru~la 41 inci dakikada Vefanm 
1 1nci goliinii yaparak beraberligi temin 
~tt~ .. Arttk iki tak1m i«in de bu vaziyetin 
d eg•~mesi ir;;in esasen zaman kalmadtgm· 

a.n rna~ 2 - 2 berabere bitti. Hiisnu ile 
~eref, dlinkii oyunda Be§ikta,m iy\ ~ah
§an iki oylmcusu idi. lki taktmm oyunu 
"asattan yukanda degildi. 

Galatasaray: 1 Fenerbah~e: 1 
. Milli kiime mar;;lanmn ciddiyetle iize-
~nde durulacak oyunu olan Galatasaray -
h enetbah«e kar~t1a§mast kendine mahsus 
):' ":Yecan ir;;inde cereyan etti. Ilk devrede 

1:nerbahr;;e, ikinci devrede Galatasaray 

1
1ter say1 yaptrklanndan bu miihim oyun 

b · 1 berabere nihayetlendi. Haftalardan
d eti hozuk oyunile nazan dikkati c~lhe-
.en Galatasaray, diinku ma«ta bu mev

:•rn Zarfmda hi~ goriilmemi~ bir ,ekilde 
d~~a oynarken, F enerbah«e de ba§don
h llrecek kadar siir'atli ve muntazam bir 
b a.lde oyuna ba~lamt~ttr. Galatasaraym 

1 
°~11k, F enerbahr;;enin siir' atli oyunu kar

.,1 kar§tya mi.icadele haline gelince; ya
}'t;,n ba,layan sertlik alabildigine biiyii-
"ll"" b &linden mar;;m ba§mdan sonuna kadar 
t h ~ITC<tnhk devam etmi§, iki tarafm biraz 
r" hkeli olarak yapttg1 her hucumu bir 
ka"lii takib etmi~tir. Bu yuzden stk s•k in
htta.a ugrayan oyunda <;ekilen faviille1in 
ihaddi hesabt yoktu. Hakemin miitemadi 
,_/tr•na ragmen yaptlan bu liizumsuz fa
~~~ l';r halk tarafrndan s1k stk protesto e-
1 dt. Ahmed Ademin idaresindeki ma~a 

B 8 ene henuz kuru meyvalanmtzm u , I . 
satt§lntn temin edilmemit o masm~~ .. 1r;; 
piyasadaki tesirinin bilanr;;osu r;;ok du§un
duriicudiir. G~~en sene 20 kuru~ olan ce
viz bu gun 7 kuru§tur. Ge«en sene 29 
ku:u~a sattlan vi§ne kurusu hala 8 kuru§· 
tan fazla etmiyor. Gene ger;;en sene ~9 
kuru§ tutan k1ztlc1k kurusunun bu gun 
I kuru§luk ktymeti dahi yoktur. ~aka~ • 
I m ~u aC<lk ifadesi kar§lsmda, btlm.,y•z, 
f::\a bir §eY soy\emege liizum var mt) 

T . t Vekaletinin, yeni ticaret anla§• 

Erkeklerden ziyade kadmlara rol ve- bir cHava hucumundan koru~ma revu• 
rilen bu revulerden birinin takib ettigi !U) temsil olundugu Strada §ehir eahiden 
seyre gore, guya tayyareler goriinmii~ gi- hava hucumuna ugrasa, dam altmda hem 
bi i§aret verilince. biraz evvel siisliipus- bu temsil eurebilecek, hem de yakma 
lii kostiimlerile yahud da yan <;1plak gi- yahud da tiyatro binasma bir bomba isa• 
yinmis olarak s10hnede bacak sallavan beti vukuunda provalarda tecrube edin• 
dansozler sahnede ~aga ~ola ko~makta, mi~ artistler derhal yardtm faaliyetine ge· 
stgmak aramaktadtrlar. Derken koruma r;;ebilecek. Bununla beraber boyle bi:r va· 
te~kilattna mensuh hir erkek sahneye «•· ziyette temsilin hemen kesilmesi ve hem 
k•yor, bu danoor, ktzlan bileklerinden artistlerin, hem .de seyircilerin derhal yar
kavravlp bir m,.'f-.,.ene r-otiiriivor. Dans dtm faaliyetine ger;;me~i daha insani oldu• 
ede ede S<"iitiiriildiikleri ii•tii kapalt yer- gu kadar muhtemel degil de bilakis mu• 
de dansozler soyunuvor, sonra da hava hakkak sayt!tyor. 

tcare .. h. 
malannda kuru meyvalanmlz i<;in mu tm 
mevki aytracagtnl muhakkak addede -

Be~ilda~h !)eref Vefa kalcsine dogru ilerlerken Vefah bir oyuncu kolundan tutuyor 
biliriz. F aik G iineri 

• sest 
Tirkiyede 
Tir taktmlar fU §ekilde ~tkttlar: Siileyman topu siirerken kaleden ftrlayan B d 130' 

Galatasaray: Osman - F aruk, Adnan - Cihad yerini bo~ buakmt§, Siileyman da eypazar1n a 
Musa, Enver, Salim- Siileyman, Salahad- miikemmel bir ~iitle 32 nci dakikada Ga- (Ba$makaleden detam) 
din, Cl\mil, Boduri, Sarafim. latasaraym beraberlik Sa)'lstm yapml§ttr. ev yandi sayiSl elirnizde olsun. Ba~ltklan kaydet-

Fenerbahr;;e: Cihad- Ali Rtza, Orhan- Berabere vaziyetten ~onra oyun bus • rnekle iktifa ediyorurn: Londra hukurneti ""' 1 Ankaranm muhim kazalarmdan biri o-vmer, Esad, M. Re§ad • K. Fikret, Naci, butiin kiZI§tl. ki tara£ da neticeyi lehine NorYefiin bitarafhgzna taarruz ediyor. • 
Melih, Basri, Fikret. ~evirecek bir §ekilde rahQtyordu. Fener- Ian Beypazannm Gazipa~a mahallesinde . b 

F b h h b I b h 
" v evvelki geceyartsmdan eonra bir yangm lngiliz radyosunun uydurrna zafer ha er-

1 
ener a ~e I iicuma a§ ar ba§lama:z:, a ~enin tehlikeli bir hiicumunda Basri, ~·kmt§, bu mahalle evlerinin hemen hep- Jeri .• Graf Spee'ye iftira, tayfanm isyan 

Ga atasaray ka esi ilk tehlikeyi atlath. Fe- Osmam eakatlaymca, Osmamn yerine ka- 1 
nerin sur' atli oyununa aynen mukabele e- !eye Cemil girdi. sin in ah§ab ve havamn ruzgarh bulun • ettigi asilsJZd!r. - ngiliz tayyareleri Ho-
d G mast yuzunden ate• rok rabuk biiyiimii§, J d b b d tt'J D k en alatasaray da soldan yapttgt bir hii- Kalede ka1dtgt miiddetr;;e ikr kurtan§ • "' " an ay1 om ar Irnan e I er. • emo ra-

d h oteye beriye Sl~nyan yanml§ tahta par - 1 b' f I k I . 'k d h cum a mu im bir fusat ka~ud1. Galata- yapan Cemil, Osman tekrar kaleye gelince si er, 1tara mem e et en 1 tJsa en rna • 
b k k r;;alan da yangtnt bir ka~ kola ayumt~hr. 

saray ozu ve tutu oyununa ragmen stk yerini degi,tirdi. va siirukluyorlar ... 
k F k I Bu vaziyet kar§ISJnda biitiin kaza hal-

sl ener a esine iniyorsa da oyunda bir- Oyunun bundan sonraki k•smmda iki Birinci sahifeye •oyle bir bakml• olduk. 
denbire ba§layan sertlik bu hucumlann kale ir;;in de ciddi bir tehlike olmadan rna~ kt uykulanndan uyanml§, yangtn maha1• < < 
yan yolda k~silmesine sebeb oluyordu. buyuk bir sertlik i~inde 1 _ 1 berabere linin sakinleri de buyuk bir heyecana dii§· Gazetenin gayesi hakkmda hukrniirnuzu 
Fenerbah~e daha ziyade soldan hucum bitmi~ oldu. mu§lerdir. Kaza ltfaiyesi yangmt sondiir- verrnek i«in bilmern arttk serlevhalarm al-

k · k' b ld " d F'k 1 • d d 1 b b mek i~in r;;ok r;;ah§ml§ ve nihayet Anka • · tm1 okumaya, hatta dig~ er sahifelere oer-
yapma lm amm u ugun an I retin Zmlr e e mac ar era ere radan ilndad istenmek mecburiyetinde ., y 

kolayhkla yapmaga ba,lad•g• akmlar Ga- • • . mege luzum var m1? 
1 d f blttl kalmml§tlr. Ankaradan hareket eden im-
atas ray mii a aasmt iizen bir hal ald1. Boyle bir gazete propagandadan ba~-

Adnan ve Faruk iizerine yiiklenen oyun Izmir 30 (Hususi) _ Milli kiime dad grupu bir saat sonra Beypazanna 
F enerbah~eyi iimidli bir ~ekle eoktugun- ma~larJ ir;;in bu 'gun Altay Ia Altmordu varmt§ ve buradaki ltfaiyeyi takviye et- ka hangi gaye ile <;lkabilir? 
dan F enerin tazyikt gitgide artmaga, bu kar§tla~ttlar. lki tak•m da iki§er say! ya- mi~tir. Sabaha kadar devam eden yangm !~te, Refik Say dam hukurneti, munev-
suretle tehlike de biiyumege ba,Iadt. Ni- parak berabere kaldt. neticesinde yuz otuz ev yanmJ§ttr. Yan • ver Turk gencliginin milli hislerini renci-

k. 18 · · d k'k d E gm, F atma admda bir kadmm evinden d d b · k kl k te tm met a • a a saddan Kii._uk Ankaradaki ma~'l MuhaflZ e e en u gazetey1 apama a onun ~i.i -
Fikrete giden top Galatasaray miidafaa· ~ ~tkmt§ttr. Sebebi henuz belli degildir. I k k lb' . 'dl 1 

G .. ·· k d • •••- ran anm azanm1~ ve a 1m urn1 ere 
Slnl mii~kiil vaziyete soktu. Uzaktan kuv- ucu azan 1 y I doldurmu~tur. • 
vetli bir §iit r;;eken K. Fikret F enerin golu- Ankara 31 (Telefonla) - Milli kiime' ara an an gazete miivezzii r k b'l' k' h d dl .. 
nii yaph. Biraz sonra tekrar Basriden bir mar;;lanna bu gi.in burada da baeylandt ve ~ofor Saminin idaresindeki otomobil, yi.in u 1 Iyoruz 1• u u anrnlZ •c;m· 
pas alan K. Fikret tehlikeli bir §iitle Ga- Muhaftz Gi.icii ile Gender Birligi kar§• • T aksimden ger;;erken Aksarayda oturan de yabanc1 propagandas1 yapan gazete 
latasaray kalesini korkulu bir surette teh- Ja~t1 Jar. Ma~1 Muhaftz Gucii 5 • 3 kazan· 19 ya§lannda gazete muvezzii Mustafaya Turkische Post'tan ibaret degildir. Kapi-
did etti. d1. c;arparak muhtelif yerlerinden yarala - tiilasyonlar zamamndan artakalan bir pi~-

Galatasaray gittikr;;e bozuk oynuyor, B k k" H Jk • • k ml§tn. kinlikle aram1zda yabanc1 devletler hesa· 
muavin hattile, hiicum hattt arasmda hi~ a lr oy a ev1n1n O§USU 
bir irtibat yok, Fenerbahr;;e de riizgar al _ Bakukoy Halkevinin tertib ettigi ku bma c;a]l~hklanm gordugumi.iz ba~ka ya-
tmda oldugu halde bu vaziyetten azami ko§ularmtn ikincisi dun 4000 metre iize- Tecriibe atletizm bane! muesseseler de vard!r. Bunlar, pro-
bir Surette istifadeye r;;ah§tyordu. rinden yaptldt. Diin be§ atletin i~tirak et- miisabakalarl pagandalanm Ti.irkische Post'tan daha 

Oyunun butiin yiikii Galatasaray mu • tigi bu krosta ~i§liden Kapas birinci, Be- ustahkh bir •ekilde nizlev. ebilirler, yahud, 
d f d k T k Atletlerimizin yakmda M181ra yapa - ' " 

a aasm a i en hiicum hattmm hem se • §ikta~tan oodori i inci ve Garbis u~iin- buciin takib ettikleri yol bizim j,.j0 zararh 
yirci kah§t, hem de yakaladtgl ftrsatlan cu olmu§lardtr. caklan seyahat miinasebetile tertib edi- e " 
heba edi§i kar§tsmda F enerbahr;;e biitun len deneme miisabakalan dun Kadtkoy bir yo! olmwabilir: fa kat e~as hep bir-

<:.j"'Ji Halkevinin k1r ko"'USU ve <:e f ha • d I t K d d' d •· B I d b d J gayretine ragmen neticeyi degi§tireme • ':!! ~ :t >:r re sa s n a yap• mt§ tr. a 1 • IT, e!('l~mez. un ar a ya anc1 1r ar, 
den ilk devre 1 • 0 F enerin lehinde bitti. ~i§li Halkevinin ktr ko§usu diin sabah koyde ko§ular, ~erefte atmalar yaptlmt§ sesleri Turk sesi degildir. 

<:· I'd 4 k'l J'k f d 1 ve her iki taraftaki musabakalar sahal~rm 1 /kinci devre o:r'§ 1 e 1 ometre 1 mesa e e yap! - ~ stanbul, yani Turkiyemizin en muhim 
mt§ttr. Ko§uya 2 3 atlet girmi~tir. Netice· bozuk olmast ve icab eden hazuhklann 

lkinci devre Galatasaraym yava~tan a
gn basan bir oyunile ba~ladt. Riizgar al -
hna dii§en Galatasaray i«in bu devrenin 
daha iyi olmast ihtimali ~ok fazlaydJ. 
F enerbah«e riizgardan istifade ederek ilk 
devrede kazand1gt galibiyeti daha kuv -
vetli bir §ekilde garanti etmek i~in si.ir -
atli oyununa devam ediyordu . 

Daima soldan i~leyerek Galatasarayt 
mii~kiil vaziyette bnakan F enerbahr;;e he
men devrenin ba~lannda Fikr~tin buyiik 
bir tska ger;;mesi yiizi.inden cidden miihim 
bir ftrsat kaC<JTdt. 

Birinci devre gibi sertlik ir;;inde devam 
eden ikinci devrede miitemadi ve kar • 
~·hkh faviillii oyunun zaman zaman dur· 
masma sebeb oldu. 

Galatasaray miidafaasmm her f1rsatta 
besledigi hucum hatt1 k1p1rdamr gibi ol
maga ba,ladtgt bir strada Salahaddinin 
miikemmel bir pasm1 yakalayan Sarafim, 
F enerbah<re kalesi oni.inde buyiik bir fu
sat heba etti. 

Gerilerden ba~layarak gotiirdiigu 
topu F enerbah<re kalesi oniinde bnakan 
Galatasaray muhacimleri hiicumlarmtn 
sonunu getiremiyor ve mutlak sayt Ftr -
satlan da bu yuzden kaC<tyordu. 

Ali Rtza ile Orhanm oniinde biitiin hii-
cumlan eriyen Galatasaray devre ortala
n~da tehlikeli hiicumlara ba§ladt. 

Enverden, Salahaddine, ondan Siiley
mana giden top ilk tehlike i§aretini verdi. 

de: Mchmed 17 dakikada birinci, Hasan yaptlmamas1 dolaytsile gayrimuntazam sinir merkezlerinden birini, telleri akord-
ikinci, Kardi iir;;iincii olmu~lardtr. olmu§tur. suz b~r orkestraya benzeterek temiz Turk 

0 Miisabakalann heyeti umumiyesine az bunyesini i<;inden rahatsJZ ettigi ic;in hu uy-
skiidar Halkevi·nl·n kollusu 1 M 1 1 oo d 1 :~: at et girmi~. ese a metre e ya mz gunsuz va1iyetin tashihini bekleyen Turk 

Dskudar Halkevinin tertib ettigi 4 ki- Muzaffer ko~mU§, 5000 metreye giren. gendigi, son kapanma karan kar~lsmda 
lometrelik kn ko,usuna 2 3 atlet i§tirak dart at I etten ikisi ko~uyu terketmi~. ROO 
etmi•tir. Bu 4 kilometrelik mesafcyi bi- metreye giren i.ir;; atletten Goren de ya - derin bir sevinc duyrnakta hakhd1r. Bu
rinci Mehmed Kafadar 1 7 dakikada, ikin- Tl§l ilk turd a b1rakmaga mecbur kal • nu bir miijde te\akki erlivnnt7. 
ci Hasan Orcii 17,3,5 dakikada, iir;;iincii mt,ttr. NADIR NADJ 
Kadri Ulukan 1 7.5.6 dakikada, dordun- Manialar haznlanmadtgmdan, ~ahanm 
eli T eodorosko 1 7, 9, I 0 dakikada, 0- bozuk olmasmdan bu musaqaka yap•! • 
vens Teptal17,16,5 dakikada bitirmi~
lerdir. 

Kad1koy Halkevinin ko§usu 
Kadtkoy Halkevi tarafmdan tertib edi

len seri ko~ulartn dordiinci.isii 4 kilometre 
olarak yaptlmt§tlr. 

Miisabakaya alt1 atlet girmi§tir. Neti -
celer: 

I - Halil (Istanbul lisesi) 13,16 
2 - E~ref ) 
3 - Hiiseyin > 

Beyoglu Halkevinin ko§USU 
Beyoglu Halkevi tarafmdan tertib edi

len kn ko§usu dun ~i,li ile Hurriyeti Ebe
diye yolu arasmda 4000 metrelik bir me
safe dahilinde yap1lmt~ttr. 

Ko,uya 2 5 atlet i,tirak etmi~tir. Ne
ticede: 

Malisa 14,6,2 dakikada birinci, Siiten 
ikinci, Nail ii~iincii olmu§lardtr. 

mamt§hr. 
Alman derecler: 
100 metre: Muzaffer. 
400 metre: Goren 57-
800 metre: Ziya 2, 1 8, 1 

5000 metre: Artan 16,58.2 
Guile atma: Arata 13,43 
Disk atma: Arata 40 
Smk atlama: Halid, 3 metre. 

V oleybol ma~lar1 
Galatasaray kuliibiinde yaptlan vo -

leybol ma~lartmn neticeleri §Unlardu: 
Be§ikta~, Altmoku; Davudpa~a. Top

kap!yl; Beylerbeyi, Alemdan maglub et· 
mi§lerdir. 

Bogazi~i. Eyube; F enerbahr;;e, Bey
ogluspora hiikmen galib gelmi§lerdir. 

Stad mecmuas1 
Stad Spor mecmuasmm 2 1 inci saytst 

bu gun sekiz sahife olarak ve mut~nevvi 
mi.indericatla ~tkmt§tlr. T avsiye ederiz. 

___ ..._,,._ 

Par~alanan sandal 
<;engelkoy iskelesine kay1dh 425 3 nu· 

marah sandalct Ziihtii, ayni iskeleden 
viikledigi karnebaharlan Halicde Sebze 
Haline gotiiriirken, §arnandJralarm arasJ· 
na geldigi suada Hakk• reisin idaresinde
ki 7 tonluk Htztr Reis ismindeki yuk mo· 
torile r;;arpt~mt~ ve sandal parr;;alanarak 
i~indekiler denize dokiilmii§tur. Hakk1 
teis, sandalctyt bogulmadan kurtarmt§hr. 
Hadise hakkmda tahkikat yapJlmaktadtr. 

Denize dii§tiiler 
Kastmpa~ada oturan Hiiseyinle karcie

,; Mustafa baltk avlamak iizere sa.1dalla 
Haydarpa§a oniine giderlerken .3irk~ci 
Araba vapuru iskelesi yanma gelr!tkleri 
strada yanlanndan ge .. en F eyyaz moto
Tiiniin arkasmdaki sanda1a, kendi sandal
larmt baglamak istedikleri Strada muva
zenelerini kaybettiklerinden deniz.., du§
mii~ler, motor kaptam her ikisini de kur
tarm•~tlf, 

I 

Gene sulh hayali ! 
(B~ taratt 1 tnct sah!lede) 

m~k iizere Amerika ile s1k1 temas halinde 
bulunulacakttr. Almanlartn ve ltalyanlarm 
hicretleri kolayla~tmlacakhr. 

5.- Almanyaya yirmi sene sonra 
miistemlekeleri iade edilecek veya miis· 
temlekeleri tanzim edilecek, yahud da Al
manlarm baz1 Afrika mmtakalarma hie· 
retleri himaye edilecektir. 

6. - Merkezi mmtakadan miirekkeb 
1 0 milyon niifuslu miistakil bir Polonya 
ihdas edilecektir. Gdinya, Polonya ir;;in 
serbest bir liman olacakhr. Dantzig ile ti
caret serbest olacak ve Polonyanm deniz 
ticareti kolayla§tlnlacakttr. 

7.- Polonyada ve Tuna havzasmda 
ekalliyetler meselesi muhaceret usulile 
halledllecektir. 

8. - <;ekler, Slovaklar ve Macarlar 
Almanyamn miittefiki olacak olan ii~< ta
rafh bir devlet te~kil edeceklerdir. -

9.- Avusturya Almanyada kalacak· 
tlr. 

1 0. - ltalya, Yugoslavya, Rumanya, 
Bohemya, Slovakya ve Macaristanm i~ti
rakile bir Tuna konfederasyonu viicude 
getirilecek ve bu memleketler arasmda bir 
giimriik anla§masJ yaptlacakhr. 

11. - Cibutide ltalyaya hususi bir" 
gi.imruk serbestisi verilecektir. T unustaki 
ltalyanlarm statiikosu t~krar tetkik edile
cektir. Siiven mukavelesi feshedilecek 
ve 19 4 5 senesinden itibaren biitiin devlet
ler serbest«e transit suretile ge~ebilecek
lerdir. 

Bure, netice olarak dortler misaktmn 
ke~fedilmesi kolay bir tuzak oldugunu ve 
miittefiklerin aralannda biiyuk ihtilaflar 
bulunan dii§manlar kar§tsmda kuvvetli 
baglarla birle§mi§ olduklan halde azimle 
durduklan kaydedilmektedir. . ' ....................................................... . 

KADIN ve MODA 
I II I I til I I I I I fl t I I Ill I II • I I I, I I I I I II Ill ttl t I 1 II lilt t tilt' 1 

Toque l:..ir;;iminde orijinal bir §apka, 
Kuma§! kadifedendir. On taraftaki drape 
ktsmt strasstan bir klipsle tutturulmu§tur. 
Aym sus yakanm sag roverinin iizerine de 
tak1lmt~tlr. 
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Montgolfier karde§lerin, icad ettikleri 
halon fikrini, ipe serili <>ama§trlardan al
dtklan rivayet edilir. 

0 tarihte, yani 1 782 senesinde, kadm
lar gayet geni§ eteklikler giyerlermi~. Al
tma ate§ yaktlmtl} bir ipe, asth boyle bir 
ka<; eteklik, bu karde§lerin gozune ili~mi~. ' 
Kuma§ ince oldugu i<>in, steak hava alttan 
girdikc;;e bunlar kabanyor, havalamyor, 
fakat ipe ili§tirilmi~ olduklan ic;in, tekrar 
a§agt du§iiyormu~. 

Sa:ak hava ile halon uc;;urmak fikrini 
i§te bu manzarantn ilhammdan almt§lar. 

1\lontgolfier karde§lerin ,altmda aaman 
ve ) i.in tutu§turarak havalandudtklan ka· 
gtd balonun, o devirde nastl biiyuk bir 
hayret ve takdirle kar§tlandtgt malumdur. 

Karada ya~amak ic;;in yarattlmt~ insanm 
havalara yukselmesi mueizeye yakm bir 
hunerdi. Halbuki bu hunerin daha alasmt, 
gene karada ya~ama.k tc;tn, yarattlmt§ 
minimini bir hayvan, koskoea insandan 
<>ok daha evvel, belki milyonlarea sene 
evvel gostermi§tir. Su iil'iimcegi, denizlerin altmc!a 

Soldan saga: 
1 _ Bir '>e~id tiyatro piyesi kaleme alan (iki 

kelime). 2 - Borcunu vermek, Anadoluda bir 
kaza. 3 - Her tarafa hiikmii uzanan, bir hay
van. 4 - c;ocuk dogurtan, zeredemcme. 5 -
ince degil, r;ekme ve yiikseltme. 6 - Bir er

kek ismi, man!. 7 - Gramofonda ,.ahntr, sey

rek degil. 8 - Enaz, vlicudde ar;tlan de~ik. 9 -
Modern, ger;ende olen me~hur bir doktorumu
zun soyad1. 10 - Bir harfin okunu~u. bir cins 
§erbet. 11 - Miikemmel, bitkin ve harab. 

Yukandan a§agiya: 

Bahc;e oriimeegi denilen hayvan, heniiz 
bir topluigne ba§t .kadar ku<>iik oldugu yav 
ruluk c;agmda, yerde goke yukselen steak 
ha"\<a cereyanlannm siiriikleyici hassastnt 
bilir. Steak. giine§li bir toprak iistunde, 
gozle gorulemiyecek kadar ince, bir ag 
orer. Bu ag, steak havanm tesirile yerden 
yukan dogru uzamaga ba§lar. Oriimcek, 
bu agm bir ucuna taktltp havalara yiikse· 
lir. 

Montgolfier karde§lerin uzun uzun ug
ra§tp yapttklan kagtd halon, bah .. e arum• 
ceginin ezeldenberi, oturdugu yerde ya
ptven.Jigi bu tabii balonun yamnda hie; 
kalm!YOT mu ~ 

nadlarile stkt stkt sarar. Bu suada, au di
binde bogulmamastm temine kafi gelecek 
miktarda ihtiyat hava depo etmi§tir. Da
lar, yumurtlar, tekrar su yiiziine yiikselir. 
Dibde yumurtadan c;tkan yavrulann, ilk 
hareketi, sevki tabiilerine uyup sudan ha· 
vaya c;tkmakur. Bir iki saatlik omiirleri 
ic;inde, tabiatin, kendi hisselerine aytrdtgt 
bi.itiin nimetlcrden istifade ederler, dal· 
gtc;hklanm yaparlar, dol yeti§tirip olurler. 

1 - Bir oyun (miirekkeb kclime). 2 - Han 
kapiCISI (iki kelime), akar su. 3 - Bir hayvan 
nev'i (cemi). 4 - Tenbih edah, uzak vilayet 
(iki kelime). 5 - De§ik ar;an, bir harfin oku
nU§U, sicim. 6 - Bir edatm tersi, bir cins ku
ma§. 7 - Bir hayvanm arkahgt, ktpktrmizt 

ate§. 8 - Bir yere hareket, izah edatt. 9 -
SUs, uydurma ve fena yapt!mt§ iistii kapah 
yer. 10 - Minarenin tepesindeki, bir defa da
ha tekrar ederseniz ccilveli §ekilde salma sa
lma:t manasma gelir. 11 - Cimri, aldanan. 

Evvelki bulmacanm halledilmit tekli 
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Hayvanlar, yalmz semaya yiikselmekte 
degil, denizin dibine inmekte de insanlan 
gec;mi~lerdir. Bakmtz nastl. 

Modern harbin en korkunc taraft olan 
zehirli gaz: bahainde de, hayvanlann in -
aanlan yaya buakttgmt, mubalagaya sap· 
mt~ olmaktan c;ekinmeksizin aoyliyebili -

Deniz altmda c;ah§an dalgtclar, bir za
mandtr, ic;ine tazyikli hava doldurulan 
pnomatik odalar kullamyorlar. Bu odala
nn esast, dalgtc; aleti iead edilmeden eV· 
vel kullamlan dalgtc; <>amdtr. Ilk defa 
18-11 senesinde muvaffakiyetle kullamlan 
dalgtc; <;am, tepeustii kapatthp, havasmm 
dt~an kac;mamast sayesinde ic;ine su gir· 
miy'!n bardak esasmdan almmt§ gibidir. 

tnsanlar, suyun savletini boyle bardak
lar, c;anlar, kutular, tiirlu turlii aletler kul
lanarak yenmege ugra§trlarken, eu oriim
cegi denilen bir hayvanctk, ayni meseleyi 
c;oktan halletmi§ bulunuyordu. Karada, 
alelade, koyu renkli, c;irkin bir hayvan o
lan su oriimeegini, su dolu bir cam kava
noza koyun, karnmm, derhal, bir gi.imu§ 
yuvarlak haline geldigini goreceksiniz. 
Suyun ic;inde, bir oriimcek degil, iri bir 
ctva damlast manzarast gosterir. Bu tesiri 
yapan, su orumceginin, viicudi.inu orten 
tiiyler iizerinde suyun dibine kadar ta~tdt· 
gt binlerce hava kabarctgtdtr. 

Maamafih, au ori.imceginin hallettigi i§, 
yaln.z dalgu;hktan ibaret degildir. Suya 
dalan bu hayvanctk, orada bulundugu 
miiddet<>e ii« meseleyi, birden halleder. 
Mesken meselesi, gazlerden tahaffuz me· 
selesi ve dii~manlanna kar§t korunma me· 
eelesi. 

Su oriimeegi, tath au yosununun yap· 
raklan arasma, gayet stk, au gec;mez, fa
kat yumu§ak bir ag orez. Karada dola§IP 
topladtgt hava kabarctklannt, bu agm ic;i
ne teker teker sahverir ve ag derece dere
ce §i§er. kabanr. Agtn etek klSimlan da 
yere kadar indirilip dibe yapt~tmldtktan 
aonra. au oriimeegi, yiiksuk bic;iminde, ic;i 
bol ve temiz hava dolu, aydmhk ve harici 
tehlikelere kar~t muhafazah bir yuvaya 
yerle§mil bulunur. 

rim. 
llk de fa, 1915 senesinde, Y ser cephe -

sinde kendini gosteren bu korkunc silahm 
imalinde kullamlan kimyevi maddeler, 
bir asudanberi malumdu. 6yle oldugu 
halde, bunlann hepsini bir araya getirip 
olduriicu bir madde yaratmak, akla gel· 
memi~ti. 

Bir de, kthfkanad nev'inden §U bocek
lere bakmtz: Bir du§man taarruzu kar§t· 
smda, ilk yapaeaklan hareket, derhal ar
kalanm doniip kuyruklarmt havaya dik
tikten sonra, dii§mana dogru kokulu bir 
mayi ft§ktrtmakur. Bu mayiin kokusu, 
modern harblerin hardalh gazinin ta ken· 
disidir. 

Bu nevi boceklerin ayrtca boylulan, bu 
miidafaa eilahlanm kapah bir odada kul· 
lanaellk olurlarsa, inti§ar eden keskin ko· 
kunun, genzinizi ttkadtgmt hissedersiniz. 

Gaz bahsinde, Amerikamn kokarcast
m unutmamak laztmdtr. Kedi iriliginde 
bir nevi gelincik olan bu hayvanm kuy
rugu alunda iki delik vardtr. Bunu di.i§
mana kar~t, arkastm doniip de silah rna· 
kammda kullandtgt zaman, o iki delikten 
~iddetle ft§ktran ve tam hedefe isabette 
hic;bir za~an yamlmtyan mayiin mudar 
kokusu, biitun havay1 kaplar. Bu tabii 
iperit gazmm kokusile bozulan havay1 
fazla teneffi.is etmege gelmez. Mide hu· 
lanhst, baygmhk. hatta bazan oliim mu· 
hakkakttrl 

lneanlann koltuklanm kabartan nice ih
tiralan, tabiat, ezelden beri bir c;ok hay· 
vanlar hesabma viicude getirmi§ ve onla
ra hediye etmi§tir. 

Su oriimcegi kadar hezanfen bir de IIU 

aine·~i vardtr. Di§isi, yumurtalartnt su dibi
ne buaktr. Bunun dalgtc;hgt, c;ok basit ol
makla beraber, BU orumceginkinden zj " 
yade insanlann usulune yakmdtr. 

Di§i su sinegi, yumurtlamak iizere dur· 
gun suya dalacagt zaman, viicudi.inii ka· 

Okyanuslann sonsuz: derinliklerinde, 
elektrik t§tklan sac;arak dola~an bocekler, 
ytldmmlar yagdtrarak du§manlanm oldii
ren bahklar ya§tyor. T ernov aulannda ya
~ayan miirekkeb bahgmm, kendisini giz· 
lemek ic;in viicudiinden doktiigu tabii mii· 
rekkeb, tayyarelerimizin serptigi sun"i sis
ten ba,ka bir ~ey midir~ 

Sudan karaya donelim. Me§hur bocek 
miitehasstst Fabre, yabananlanmn hayatl
m tetkik ederken, c;ok dikkate deger ha· 
diseler gormii§tiir. 

Bu anlann bazt nevileri vardtr ki yav• 
rulanm tantmazlar. Y er altmda, kuytu 
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ko§elere yumurtlarlar, yumurtalanm ora
da btraktp giderler. Fakat, aynlmadan 
evvel, ba~ka anlar gibi, yavrulanna, ilk 
gtda olarak bal, yahud meyva ic;i degil, 
et btraktrlar. 

Evet, bu yabananlan et yerl~r. Hem 
de taze, daha dogrusu eanh hayvan eti 
olmak vartile. 

l::!te, tabiatm yarathgt mahliiklartn ba 
ziSlna verdigi yutlctltk hassast, burada bii
tiin deh§etile kendini gosterir. 

Ana an, yumurtlamadan evvel, etraf
ta ava c;tkar ve kendt ciissesinin bir kac; 
misli biiyiikliikte, zararstz bocekler top
Jar. Bunlan, oldiirmemege itina ederek. 
ignesinin zehrile, ii« sinir merkezinden 
deler. Deldigi yerlerden ic;eri akan zehir, 
hayvancagtzt baytltmaga, hem de uzun 
miiddet baygm yattrmaga kafidir. 

Bu iei bitirdikten sonra, yumurtalan
nt, kurbamnm gogsu uzerine yumurtia
yan yabananst, dogmadan nzkmt haztr
ladtgt yavrulanm Allaha emanet eder ve 
uzakla~tr. 

Filhakika, yumurta.lar ac;thr a«tlmaz, 
yavrular, gtdalanm elaltmda haztr bulur· 
lar ve bu nokta boyunda dev yavrulan, 
gogsune bindikleri yan baygm iri hayva. 
m didikleye, didikleye bitirirler. 

H. BILGIC 

laciverd goz:leri, mat esmer yuzunun uze
rine hi.iziinlii golgeler serpiyor. 

Bu ak§am <>ok sinirli oldugu belli, bu
yiik fakat o nispette cazib ve manah ag
zmm i.izerinde, uclan biraz kalktk gibi 
duran burun delikleri, her nefes ah~mda 
hiddetli hiddetli ac;!ltp kapamyor ... 

Bu dudaklan kahn biiyiik agt:t, ve bu 
biiyuk agzm i.istiinde uc;lan ktvnlmu~ bu
run kapaklan, bu taze kadm yiizi.ine vah
§i bir guzellik veriyor. ESAD MAHMUD KARAKURD 

Bir arahk hiddetle yerinden kalkttgtm 
goriiyoruz. Kar§tsmda gene bir kadtn var. 

dar uzayor. Araba o strada i«i au dolu bir hendegi 
atlayarak, birdenbire iistu ta§ do§emeli 
bir yola '<lktyor... Uzaklarda kiic;i.ik fener 
l~tklan ... 

Pirinc tokmaklarl pmldayan kocaman Ona bakarak: 

- Galiba K1S1kltya geliyoruz degil mi 
ba ba ~ F enerler yantyor bak!.. 

demir kaptlar... <;;ak1l ta§t do§eli uzun - Nazh c;abuk a~agtya telefon et, Ee-
yollar ... Ve dallarmda binleree ku§Un ot- ref Bey buraya gelsin diyor. 
tiigwii kiic;iik murabba §eklinde c;am ko· Eeref Bey dedigi adam, kendisinin hu-

susi mii§aviridir. Ya§lt, namuslu ve da-

lkttsadi Y iiriiy ·· s 
8 M 
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INKIBAZ 
MIRATON GRENLERl 

Hem inktbaz1 ve hem de terkibin
deki maddeler sayesinde barsakla· 
nn faaliyetini tanzim ile en muan-

nid ink1baz mtiptel~lanm bile 

rahata kavu&turur. 
Her eczanede bulunur 

Be§ikta§ icra memurlugundan; 
Bir alacagm temini ic;in haetz altma a• 

lman altm bilezikler istanbul Sandal Be
desteninde 10/4/940 tarihine kar~t gelen 
c;ar§amba gunu saat 13 ten 14 e kadar 
ac;tk arthrma suretilc paraya «evrilecek-
tir. 1 

Mahcuz e§yaya konan ktymetin sahg 
Sllasmda yi.izde yetmi§ be§i bulmadt8{ 
takdirde I 6/4/9 4 0 tarihine kar§t gel en 
sah giinii saat I 3 ten 14 e kadar ayni 
yerde ikinci artttrmast yaptlaeakhr. Ver· 
giler mu~terisine aid olmak uzere ahc1 • 
lann yukanda yazth gun ve saatlerde o
rada bulundurulacak memuruna mi.ira 
eaat etmeleri ilan olunur. 

.ARAMADAN 
VE 

YORULMADAN 
KOSTUMLUK ve PARDESULUK 

HAKiKi iNGiLiz KUMA~LARI 
almak i~in her yerden evvel 

Galatada Karakiiyde 

J. MOTOLA 
mahdumlar1 

ve 

kuma~ ticarethanesini veya 

SULTANHAMAMINDA 45 No. da 
yeni a~;Ilan magazalarlnt ziyaret ediniz, 

Bulacagm1z en zari£ 

Yerli ve hakiki ingiliz 
kwna§lannm zengin ve §tk r;e§idlerinden 

hayrette kalacaksmtz. 

Miikemmel cins - Rekabets~ fiat. 

Zayi - 1318 senesinde De.vudpa§a 
rii§tiyesinden aldigtm §ehadetnamemi za
yi eyledim. Yenisini <;tkaracagtmdan es
kisinin hi.ikmii yoktur. 

Davudpa§a rii~tiyesi I 318 senesi me
zunlanndan 695 numarah Mehmed 

Hamdi oglu Ahmed Behic; 

Zayi - Dinar ilk mektebinden 92 7 
senesinde aldtgtm §ehadetnamemi zayi 
ettim. Y enisini alacagtmdan hiikmi.i yok-
tur. Ali Kemal Aydm 

Peki hammefendi. 
- Su lambalan da yak! • 
Ktz, lambalan yaktyor. Odamn ic;i, ge-

ni§ tath bir t~tkla doluyor. 
- E§ref Beyi c;agntmt§hm, ne oldu ~ 
- Bilmiyorum efendim. 
- Sor b¥:a!tm, nerede kaldt, daire • 

sin de degil mi ~ 
- Peki efendim. 
Ktz c;tktyor. 
lki dakika ... 
Kapt hafifc;;e vuruluyor: 
- Girinizl.. 
Bu sefer i<>eri uzunboylu, zaytf, soluk 

benizli bir adam giriyor. Mutebessim bir 
c;ehre ile agtr agu yuruyerek masamn o
niine dogru geliyor. 

Devlet DellizyoUart i'letlle u. Midirliji Uaalarl 
muhtelif 

kalkt~J 

hatlara 
ve .. gun 

1 nisandan 8 nisana kadar 
kalkacak vapurlar1n isimleri, 

saatleri ve kalkacaklart rthbmlar 
KARADENiZ HATTINA 

BARTIN HATTINA 

izMiT HATTINA 

MUDANYA HATTINA 

BANDffiMA HATTINA 

KARABiGA HATTINA 
iMROZ HATTINA 
AYVALIK HATTINA 

tzMi:R StlR'AT HATTINA 
MERSiN HATTINA 

Salt 12 de (Giineysu), per§embe 12 de (Tart) ve pazar 16 ds 
(Kade~). Galata rthttmmdan. / 
Sah 18 de (Ulgen), cumartesi 18 de (Antalya) Sirkeci rJ.h• 
ttmmdan. 
Sah, per§embe ve pazar 9,30 da (Ugur) Tophane rthttmiil' 
dan. 
Pazartes!, sah ve pazar 9,50 de, '>Br§amba, pef§embe ve ell' 
ma 15 te (Trak). Cumartesi ayrtca 13,30 da (Marakaz). Ga• 
lata r1htimmdan. 
Pazartesi, ~ar§amba ve cuma 8,15 te (Marakaz). Gala~ 
rthttmmdan, Ayr1ca ~;ai'§amba 20 de (Antalya), cumarteSl 
20 de (tllgen). Tophane rthttmmdan. 
Salt ve cuma 19 da (Bartm). Tophane rthttmmdan. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rthttmmdan. 
~a~amba 15 te (Kemal). cwnartesi 15 te (Saadet). Sirkecl 
rthttmmdan. 
Pazar 11 de (Aksu). Galata rthhmmdan. 
Salt 10 da (Erzurum), cuma 10 da (Dumlupmar), Sirkecl 
rthttmmdan. 

NOT: Vapur seferlerl hakkmda her tii.rlii matO.mat, a§a~1da telefon nwnaralan yaztll 
acentalanmtzdan iigrenilebilir: 
Galata Bq Acental1~ Galata rthbmt, Limanlar Umum Mil

diirlilgii binast altmda 42362 
Galata Sube Acentalt~l Galata rthhml, Mmtaka Liman ReisH~ 

binast altmda 40133 
22740 Sirkecl Sube Acantab~ - Sirkecl yolcu salonu 

KUS TUYU Vast1k, Vatak, Yorganlar1 
Diinyada En lyi lstirahat Vasitas1du. 

Ku§ tiiyil yasttk, yatak, yorganlarmt kullananlar bunu her zaman takdir ederler. cb 
liraya alacagmtz bir ku§ tiiyii yasttk bunu ispata kafidir. Fiatlarda tenzilat yaptlmt§hr. 
KU§ tiiyii kuma~lartmn her r;e§idleri vard1r. Fabrika ve satt~ yeri: ~akmak~tlarda San
dalyeciler sokak Ku, Tiiyu fabrikast. 

Maar if V ekiUiginden : 
1 - 2259 say1h kanunun tatbikma dair olan talimatnameye gore orta ticaret okullarun!l 

1 inci, 2 nci, 3 iincU ve 4 iincii smtflar1 i~in diirt cildden mute§ekkil bir cBiirokomer• 
siyal:o kitabi yazllmasi musabakaya konulmu,tur. 

2 - Miisabaka miiddeti 12/4/1940 tarihinden ba§lamak ve 12/2/1941 ~;ar§amba giinil ak§arnl 
bitmek i.izere on aydtr. 

3 - Miisabakaya i§tirake karar verenler 12/11/194p salt giinii saat 15,30 a kadar bir dilek'e 
ile Maar if V ckilligine miiracaat ederek bu miisabakaya girecekler defterine adlartol 
yazd1rarak bir numara alacaklardtr. Miisabakaya girenlerin yazdtklart kitablan 12/2/ 
1941 <;ai'§amba giinii ak§amt saat 17,30 a kadar Maarif Vekilligi Ne§riyat miidiirliig\intl 
teslim etmeleri veya giindermeleri §Bl'tttr. 

4 - Miisabakada birinciliki kazanan kitab serisl iig yii sure !Ia okullarda okutulacak ve 
miiellifine her y1l ir;in 2400 lira teli£ haklu verilecektir. ikinci ~1kan kitab serisini yazana 
bir defaya mahsus olmak iizere birincinin miiellifine verilenin bir ylllti!t m\ikafat olaralC 
verilecektir. 

5 - Miiso bakaya gireceklerin eserlerini iir;er niisha olmak Uzere makine ile ve kagtdlan!l 
yalmz hirer yiiziine yazt!mt§ olarak Maari£ Vekilligi Ne§riyat miidiirliigune makbu' 
mukabilinde vermeleri veya giindermeleri laztmdl.r. Kitaba konulacak resim, tekil, 
grafikler ve sairenin astllarmm ya~mz bu niishalardan birine ve yerlerine konulmUf 
bulunmast kafidir. Miisabakaya bas1lnu§ bir kitabla girenler de kitabtn iig niishastnt 
verecek veya giindereceklerdir. 

6 - Miisabakaya girenlerin eser miisveddelerile birlikte, eserleri kabul edildi~i takdirde 
eserlerini ilan edilen telif haklu mukabilinde ve her ti!rlii tasarruf hakktndan vaZ 
ge~erek Maari£ Vekilligine ii~ yilhk bir devre i~;in terkettiklerini ve kitabm o derve 
igindeki her basi11~tnm son tashihlerinin kendileri veya kendi mes'uliyetleri a1 tmda 
tayin edecekleri diger bir zat tarafmdan yap1lacaguu giisterir noterlikten tasdikli bir 
taahhiid senedi vermeleri de lazundtT. 

7 - Kitablarda bulunmas1 laztm gelen pedagojik ve teknik vaslflan giistercn §artname j}e 
noterlige tasdik ettirilecek taahhiid sencdinin formillii Maari£ Vekilligi Ne§riyat mii• 
diirlii~iinden ahnabilir. Mektubla isteyenle1·in bir kuru§luk posta pulunu da birlikte 
gondermelerl icab eder. c1149:o (1880) 

C Uksiirenlere : Katran Hakk1 Ekrem J 
Hakka Katran pastilleri de vardu. 

Bu c;iftligi kim idare ediyor E§ref ler gec;irmi§ ve nihayet muztar kalarak 
Bey~ 

Efend,im iki aydanberidir Mecdi 
Bey isminde bir zat idare ediyor. Ondan 
evvelki mi.iduriin hesablarmda bazt yol
suzluklar bulunmu§tU. Vazifesine nihayet 
verdik. Size arzetmi§tim amma, ihtimal 
unutmu§ olacaks1mzl .. 
• - Ne gibi yolsuzluklar~ 

- Sut satt§mdan bir ka« yiiz lira a'<tgt 
<;tktt. Sonra vazifesile de pek alakadar 
bir adam degildi. Onun zamanmda c;ift
lik bir hayli ihmal edilmi§ bulunuyordu 

hizmetimize girmege raz:t olmu§l .. 

- Peki ne maa§ veriyorsunuz bu ll' 
dama~ 

- Vergisi ve oturacagt yer bize aid 
olmak iizere ayda yuz yirmi lira veriyo• 

ruz efendim. Zaten bekar. T ek bir vali• 
desi var. <;;iftligin kiic;i.ik ko~kiinii de onll 
tahsis ettik. 

Gene kadm elindeki kalemi dudakla• 
nmn arasma gotiirerek bir mi.iddet dii§ii' 
niiyor. Hiddetle: 

- E§ref Bey diyor, bu adam hakktn' 

- Peki bu yeni miidiirii nereden bul- da bazt §ikayetler aldtm. Onun ic;in bu 
dunuz? 1 mevzu etrafmda sizinle biraz konu§mllk 

efendim. 

istiyorum. Kaba, ha§in, hatta biraz ter • 
- Efendim, merhum pederinizin ya-

km ahpablarmdan bir zat tavsiye etmi§ti. biyesiz bir adam diyorlar. Galiba orada• rul~~ .. beyaz ko§kiin geni§ bir balkonla ima bekar kalmt§ eski bir avukat ... 

I I I d b . Kadmt yolladtktan sonra kendi de ye-
Kalamt• koyuna ac;t an sa on ann an t-

.. rinden kalkarak, yan taraftaki hasH kol-

- Daha bir saat var Ktstkhya klZlm; 
o gordiigiin yer Samanlar koyiidi.ir ... 

- Buyrun [§ref Bey, sizi rahatstz et· 
tim. F akat bazt ogrenmek istedigim §ey
ler vardt da ... 

- Estagfirullah hammefendi, emir bu
yurunl 

Gayet zeki, ma'liimath bir adamdtr, di- ki i§c;ilerimize fena muamele yaptyormut· 
yordu. Hakikaten de oyle c;tktt ef~ndim. Onun ic;in .. . 

lhtiyar o strada elindeki kubacla ku 
attn sntma yava~c;a dokunuyor. At he
men dort nala kalktyor. ~imdi demir te
kerleklerile bozuk ta§larm iizerinde ka
Tl§tk bir taktm sesler c;tkararak ilerleyen 
araba, buyiik bir htzla kestane agac
lanntn arasma giriyor ve gozden ke.ybo

lup gidiyor ... 

rindeyiz §imdi... · tuklarm iizerinde duran gayet §tk beyaz 
Ak•am oluyor. Giine§, kJztl btr renkle 

" k b 1 k d pardesiisiinu strtma altyor ve ic;eri giriyor. 
sulann arkasmda ay 9 rna ta tr. b 1 1 1 f · d"l 

Giizel, sessiz, hiiziinlii bir sonbahar ak- Geni~ ve agtr mo i ya ar a te ne e 1 -
mi§ bir salon: Sag tarafta bir yazt masast 

§amt... w d var. Yazt masasmm uzeri bir surii kagtd, 
Ko•ki.in sahibi heni.iz yeni yatagm an. d 1 ~ b dosya ve bir o kadar da c;i<;ek o u .. 

kalkmt•, banyosunu almt§, inee eyaz I- k 
" Pardesiiye · iyice sanlara masasmm 

Pek elbiseler ic;inde hastr koltuklara yas- ·· dl · · ]' 
b lk ba§tna gec;iyor. Oni.indeki kaib an smtr 1 

!anarak, Kalamt• koyuna bakan a on· S b' · ] k ' k 8 '1n1'r11" kanctutyor. onra tr s1gara a ara 
da c;ay ic;iyor ... Kulaklarmm arkasma a· v 

Ertesi gun... d d d d k" .. .b. · yak1yor. Zile bastyor. . . . 
F enerbahrenin <;;iftehavuzlara bakan dar urn iiz evam e en omur gt 1 stm- I I d b 

-s h siyah sa.-lannm tslak uclarmda, ak§am keri beyaz proste a ar tc;m e gene n 
a~rtlarmda beyaz bir ko~k ... Mermer .ey- .. k . · 

d 1 giines_inin ktztl t•tklarl titremektedir. U- tz gmyor. 

Adam masanm kar§tsmdaki koltuklar
dan birine oturuyor. 

Gene kadm, elindeki kur§un kalemini 
asabi bir kaldm§la masanm uzerine vu
rarak: 

- E§ref Bey diyor, bu Alemdagt yo
lundaki c;;iftligim hakkmda biraz malii • 
mat almak istiyorum sizden I ~imdiye ka
dar hemen hemen hie; me~gul olmadtk 
burasile degil mi? 

- Demek yeni mi.idiiri.imi.iz okumu§, - Vallahi bilmem amma hammefeo• 
yazml§ bir adam oyle mi? di; boyle terbiyesiz bir adama benzemi • 

1
- Evet efendim. Kolombiya Oniver- Yor. Ben bir <>OK defalar kendisile ternas 

sitesine merbut enstitiilerden birinde zi- ettim. Vakta biraz sert, ha~in amma <;ok 
raat tahsil etmi§. Hatta lise tahsilinin bir vazife§inas, ve sonra c;ok namuslu bit 
ktmmt da Amerikada yapml§ entelektiiel zat.,, <;;iftliginiz iki ay ic;inde tamannle 
bir zat efendim. degi§ti. Bu ktymetli ve biiyiik araziniz bu 

- Kendi hesabma mt tahsil etmi§~ adam1n sayesindedir ki, ancak bu gun bit 
- Haytr. Devlet gondermi~ efendim. c;iftlik manzaras1 almaga ba~hyor. lddill 
- 0 halde nastl bizde .;ah~tyor? ettigine gore hastlatl da bir misli arttrll • 
- Vallahi efendim galiba, biraz sert bilecekmi,l .. 

ve ge.;imsiz bir adam. Onun ic;in vazife- - Sanki c;iftligim esasen ne hastlat ya• 
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kellerle dolu geni~ bir bah«e en gec;t e- zun, karanhk ki:pikleri arasmda i<;i es- - Soyle kotrayt haznlasmlar, diyor, 
rek ireri giriliyor, bu bah«e renk renk k Ad gideeegyim 

-s d · k rar dolu bir ztya huzmesile yanan koyu yeme ten sonra aya · 

- Evet hammefendi, bir fnsat zuhur 
etmemi~ti. Ne gibi malumat emrediyor • 
sunuz efendim ~ 

sinden istifa etmege meebur kalmt~. U- p1yor ki, [§ref Bey~ 
zun zaman i§siz ya§amt , mi.i kii y ziyet•,______ --------~·• ~- .,._,_,..._ ___ _,_~ 

____ _!~~i~~e;k~v~e~a~g~a~c=la=r~l~a~o~r~tu=·I~ii~ta~ __ e_n_a_e ___ a_·___________________ ------------~----~--- ~--------------~----



ve macera hikayeleri 

TEBLIKE KUSU 
P[Ge~en deja r;zknu~ olan kmnm hulfi..sast: 

1) 'er Vasor isminde bir tayyare miihendisi 
U;;un miiddet ortadan kaybolduktan sonra 
karde§i Maksim Vasor'iin et·ine donup geli
Yor. Nantes civannda ku~iik bir ada satzn 
aldzgmz L'e orada ye11i sistem bir tayyare in· 
~a.1i/e me~gul oldugu11u anlatzyor. Annesi ol· 
lttii~ olmasL dolayzsile amcaszmn yamnda ka
lan Piyer Vasor'iin oglu Moris t·e Maksim'in 
kz;;r. Kolet de tayyarecilige r;ok hevesli olduk
laruzdan bu beyanattnl dikkatle dinleyorlar.] 

Maksim ka~lanm buruoturarak: 
- Elektrik kaynaklan rnl dedin? 
Piyer kat'iyetle cevab verdi: 
- Evet elektrik kaynaklan... <;unkii 

detnir klslmlan bu suretle kenetlenmi§ 
tayyarem hi~ oi.ipheaiz diger tayyareler· 
den daha mukavemetli, daha hafif ola
tak ve daha h1zh gidecektir. Fakat bili
Yorsun ki bu ~e~id kaynaklarl yapmak hi~t 
de kolay bir i§ degildir. li,te onun i<;in di
iier dort ameleden fazla olarak bu Ame
rikahy, da angaje etmek mecburiyetinde 
kaid1m. 

-Ala ... h~i meselesi boyle halloldu. 
F akat iptidai maddeler ?... 

- lptidai maddeler, inaamn paras! ol
duktan sonra, pek kolay tedarik edilebi
lir. Tayyaremin esas levaz1mlm muhtelif 
F rans1z ve lngiliz fabrikalanna lamarla
d,m, Bu malzeme aandaklar i~inde k1s1m 
k1s1m Rouen. Paris ve Serburg' a teslim 
edildi, oradan da benim kii~iik adaya 
&onderildi. 

Maksim hafif~e sinirlendigini gizleme
i:e muvaffak olam1yarak: 

- Biiti.in bu i§leri, dedi, bana hi~t ha
ber vermeden yaptm hal .. 

Piyer karde§inin elini avuclarmm i~ti
l'le alarak: 

- Yavrum, dedi, biliyorsun, ~tocuklu
gumuzdanberi tayyarecilik hususunda ay
l'li tehaliik ve hevesi gosterdik. Daha pek 
&enc:-.ken hava hakimiyetine clair aramlz
da yaphg1m1z uzun rniinaka§alan her hal
de §U dakikada da pekala hahrlarsm. <;a
h§malanm!zda oldugu kadar hiilyalan
nuzda ve projelerimizde de dairna ayni 
fikirleri besleyorduk. Onun i~in benim 
hatznmdan ge~en §eylerin senin de tasav
Vur etmekte oldugundan kat'iyyen §lip
he etmiyordum. 

Maksim giilerek karde§inin soziinii kes
ti: 

- Pardon karde§im... Ben alelade bir 
i>ilottan ba§ka bir feY deiilim ... Halbuki 
sen bir mudd, bir ka~ifain 1 .. 

- Dogru ... Fakat benirn ke§fim, ihti
lalm senin yard1mm olmadan hakikat sa
hasma intikal edemiyecektir. Bunun en 
buyiik delili de tam snasmda gelip seni 
aramakhg1mdu. ln§asl bitrni§ olan tayya
remi gelip goreceksin. Onun noksanlarm1 
biriikte tamamlayacagiZ ve tecriibelerini 
de beraber yapacag1z. 

-Bravo!.. $irndi biitiin kabahatleri
ni affettirn i§te l.. 

0 vakit Maksim'in kans1 soze kanl}ta: 
- Adaya gidecegimiz giinii ~irndiden 

tayin edin de ona gore haz1rlanahml de
di. 

Piyer §U cevab1 verdi: 
- Kahil oldugu kadar yalon bir za

manda ... 
Kolet'in annesi: 
- 0 halde, dedi, ii~t giin sonra ... KI

Zlm da bana hazuhklar yapmak hususun
da yard1m eder 1.. 

Kolet de merakla sordu: 
- Amcaclglm, yeni yapttgm tayyareyi 

bi:ze gosterecek, ve onun rneziyetlerini et
rafile anlatacaksm degil mi~ 

- T abii yavrucugum I 
0 vakit, Moris de merakla §U suali irad 

etti: 
- Tayyarenin i<;inde birka<; kiti ser

bestc;e seyahat edebilecek mi babaclglm? 
- Evet oglum, bu yeni sistem hava ge

lllisi altt ki§iyi hoi hoi istiab edebilecek
tirt 

Kolet sevincle ellerini ~tarparak haykn
d,: 

- Oh ... Ne iyi ... Ne iyil.. 
Piyer o zarnan ilave etmekten ~tekin

tnedi: 
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tOCUK PORTRELERi 

Gctzetemizin tert!b heyetinden Kemalin 
yavruru Ay!O. Erkalb 

- Yalmz yeter ki bu yolcular kork
rnasmlar. <;unki.i tayyarem saatte 1800 
kilometre katedecek, yani saniyede 5 00 
metre h1zla gidecektir. 

Moris'le Kolet ayni zamanda mmldan
d!lar: 

-Biz korkrnay1zl 
Piyer oglunu ve yegenini kucaklaya

rak: 
- 0 halde, dedi, bavullanmiZI hazu

layahm ve ii~ gun sonra yo Ia ~1kahm I 
Piyer Vasor' iin karde§ile kar1s1, oglile 

yegenini adaya getirdigi on be§ giin olu
yordu. A§agl yukan herkes vah§i kaya
larla ~tevrilmi§ deniz ortas1ndaki bu kU
~i.ik toprak par~asmm iklimine ah§ml§ 
gibiydi. lki tayyareci biitiin giinlerini han
gar atolyede esrarh tayyarenin noksan
lanm ikmale c;ah§ayorlar. Son malzerne 
sand1klan a<;l11yor, her §ey yerli yerine 
konuluyor ... 

Piyer Vasor ogluna birka<; giln sonra 
c T ehlike ku§u:. nun u~maya hazar olaca
gmt haber verdi. « T ehlike ku§u b Bu is
mi herkes begenmi§, hi~t kirnse yeni tay
yarenin boyle bir ad ta§lmasma itiraz et· 
merni§ti. Ilk giinler Moris sand1klan ac;· 
makla me§gul olmu§, Kolet ile annesi de 
kii<tiik evi tanzirne gayret etmi§lerdi. Ar
hk makinenin in§asl bitmi§, ev ise ba§tan 
a§ag1ya diizeltilmi§ti. Simdi Moris ile Ko
let adada serbest~e dola§lyorlar, kendi
leri ic;in vakit ge<;irmege yarayacak bir i§ 
arayorlard1. Nihayet hula bula sahilde 
pek ~ok dola§an istakozlarla pavuryalarl 
avlamaya koyuldular. 

F akat av rnerakma kendilerini sard1r• 
ml§ olanlar sade Kolet ile Moris'tan iba· 
ret degildi. Amerikah Fred Kover de bu 
i§e sonsuz bir heves gosteriyordu. Fred, 
Piyer amcanm vaktile kendisinden ~tok 
bi.iyiik bir ehemmiyetle bahsettigi elektrik 
kaynak<(ISI idi. 

Fred'in biiyiik bir agzt vard1. Onu a~
hgl vakit biiti.in di§leri meydana ~tlklyor· 
du. Gozleri ise agzmm aksine <;ok kii
c;iiktii. F akat parlak ve hi! eli bakl§larla et
rah siiziiyorlard1. Burnu hpkl bir patates 
gibi yusyuvarlaktl. <;ehresi umumiyet iti
barile giiliincdii. Eger Fred palya~oluk 
meslegine heves etmi§ bulunsayd1, deh
§etli muvaffak olacag1 §iiphesizdi. 

Fred, kendi anlatt1gma bak1hrsa laalet
tayin bir insan degildi. Vaktile rnilyoner 
imi§, buhran yiiziinden biitiin servetini 
kaybetmi§ ve i§ bulrnak i~in Fransaya 
gelmi§. Olabilir ya ... Her halde pek an
tipatik bir adam degildi. dgleden evvel 
tuttugu istakozlart, ogleden sonra Arneri
kan usulii pi§iriyordu, ak§am yemegirrde 
herkesin onlar1 i§tahla yemesinden fev
kali\de memnun oluyordu. 

Y almz Amerikalmm aras1ra · rnahzun 
ve miikedder durdugu gori.iliiyordu. Buna 
sebeb olarak arkada§lanna soyledigi soz
ler §U idi: 

- Buradaki i§ bittikten sonra tekrar 
ba§ka bir rne§guliyet bulabilecek rniyim 
acaba? 

Frans!Z ameleler kendisine teselli veri
yorlardl: 

- Biz sana tavassut ederiz. 
Hususile Fred FransiZ i§<tilerden daha 

az iicretle ~talt~zyordu. <;i.inkii kendisi cid
den muhtae bir vazivette idi. Sab1k bir 
milvoner i~;in acmacak hal, i:legil mi? 

Fa kat i§te son giinlerde Fred pekala 
ne§' eliydi. Kolet ve Moris'le birlikte ista
koz ve pavurya avlamaktan pekala rn"m
nun gori.iniiyor, <tOcuklar da onun arka
da§hgmdan derin bir sevihc duyuvorlar-
d!. - ArkasL f{elecek de/a-

Yirmi ii~; nisanda baslayac~k 
~OCUK BA YRAMINA 
haztrlamyor musunuz? 

IFAYDAU B~LGiLER 
Y erle§me kabiliyeti 

Biz, Tiirklere hele son zamanlarda rnu. 
ayyen bir ikametgahta yelre~ip oturrnak 
nasib olmaml§hr. Daimi muhaceretler, i~
tirnai vaziyetin degi~i§i, her neslin ayn 
§ekil evlerde oturmasma sebebiyet verdi
gi gibi ekserimizin kirac1 olmas1 da mii • 
ternadiyen meskenden meskene ta§mrna· 
miZI inta~ etmi§tir. 

Halbuki Avrupada bir eve gittiginiz 
zaman sade o binanm degil, i~indeki e§
yanm bile evladdan evlada intikal ede
rek ;yuzlerce sene kullamldigtnl ve bu su
retle ailenin servetinin muhafaza edildi -

gini goriirsiiniiz. Loupiere koyiindeki A. 
lexandrine Doin ismindeki Frans!Z kadt
nmm vaziyeti garbdeki yerle§me kabili -
yetine c;ok gi.izel bir misaldir. Bu gi.in yiiz 
ya!;nnda olan Madam Doin, koyiindeki e. 
vine be§ ya,mda gelmi~tir. Hal&. da orada 
oturmaktad1r. 

En biiyiik biyik, en uzun sakal 
Miitecessis bir Amerikah - merak bu 

ya - diinyada en biiyi.ik bay1kla en uzun 
sakala sahib inaam 
bulmak i<tin diinya-
Yl dola§ml§ ve tet. 
kikatt neticesinde ~ 
gayesine §U §ekilde 
eri§mi§tir. Diinyada 
en biiyiik b1y1ga 
malik olan <;:in Hin 
dinde Singapur 

§ehrinde oturan zengin bir Hindlidir. Bl
ylgmm iki tarafl gerkin tutularak bir u
cundan obi.ir ucuna kadar ol~iildi.igii za. 
man boyu tarn bir bu~uk metre tutmak -
tad1r. 

Di.inyanm en uzun sakalh adamma ge
lince, o da japonyadad1r. 72 ya§mda Na. 
ciro Kato isminde yiiksek tabakadan bir 
asilazdedir. Bu Japonyah kibar11.1 aakah -

nan c;enesmm alunda en biiyiik siipiirge
lerin boyunu ge~erek yerde ai.iriinen sa -
kalmm uzunlugu tam bir metre 9 7 santi
metredir. 

Kadm §oforler 
lngilterede harb dolay1sile rnecburi as

kerlik tatbikma ba§hmlp da erkekler hu
duda gitmege koyulunca, delikanhlann 
yaprnakta olduklan bir ~ok i§leri kadmlar 
gonnek i~in te§ebbi.ise giri§rni§ler ve yal
mz lngiltere dahilinde igleyen otobiisliik-

0 0 Of 

te ~oforli.ik etmek i<tin I 0 bin lngiliz ka
dml mi.iracaat etrni§tir. Bunlardan bir k1s
m1 daktilo, memur ve sahel olrnakla hera
her bir k1sm1 da kibar sm1fma mensub ai
le kadmlandu. Fakat §irndilik bu kadmla
rm hic;birinin hizmetine heni.iz ihtiyac bu
lunrnad!gl belediyeler tarafmdan kendile
rine bildirlimi§tir. <;i.inkii harb dolay1sile 
biitiin miicadeleye giri§mi§ rnemleketler
de oldugu gibi orada da otobiislerin sayl-
11 azalml§tlr. Geri kalanlan da §imdilik 
askere gitmemi§ alan erkek §oforler ida
reye kafi gelmektedir. 

OYU~LAR 
Para oyunu 

cPara oyunu:. ba§hgml gori.ip de bunu 
bir kurnar zannetmeyiniz. Ka~ oyuncu 
varsa onlarm say1smca rnuhtelif paralar 
tedarik edilir. Mesela yirmilik, onluk, ku
ru~. be§ kuru§.. Biitiin oyuncu lar bir rna. 
samn ha§mda toplamrlar. 0 zaman o
yunculardan her birinin vazifesi s1ra ile 
kendi paralanm masanm evvelce tayin 
edilmi§ olan muayyen kenanna miimkiin 

oldugu kadar yakm atrnaktlr. Bu ameliye 
esnasmda paras1 kenan ge~erek yere dii
§enler partiyi kaybetmi§ sa)'lhrlar ve o. 
yundan <tlkarlar. Digerlerinden her kim 
paray1 en ziyade kenara yakla§tlrml§sa 
o, birinci olur. 

Bu oyun §U §ekilde oynamrsa biraz da
ha tathla§lr. Muayyen kenann bir nok
tasma bir toplu igne dikilir. Oyuncular 
paralanm miimkiin oldugu kadar kenara, 
fakat ayni zamanda igneye en yak1n bir 
rnesafeye atmaya ~ah~1rlar. Gene paralan 
yere dii§enler partiyi kaybederler. Para
slm kenara ve igneye en fazla yaklathran 
birinci gelmi§ olur. 

Kii~iiklere idman hareketleri 
Ki.i~iikliikte ve 

genclikte s1hhatli 
ya§amak, ihtiyarh -
gm1zda hastalamp 
tehlikeli d erdlere 

ren viicudi.iniize bak \ 

ugramamak i~in en ~ 
ufak ya§tan itiba • 

rnak, idman hare- , 
ketleri yapmak Ia -
Zlmdlr. ftte size fay-
dah baz1 hareket - _ • 
ler: I - Ayaklan- / -~ 
mz1 biti§tirip hazuol ( \n 
vaziyetinde durduk- \' l \\ r' 
tan sonra dizleri ya-
vag yavag biikerek 
resimde gordiigiini.iz , 
vaziyeti ahmz, tek • · 
rar di.izeliniz. Bu ha
reketi on defa tek-
rar ediniz. 2 - Arka 
iistii diimdiiz yatarak 
ayaklanmzl bir dolabm altma soku -
nuz. Ellerinizi ensenize koyup viicudii -
ni.izi.in list k1smm1 yerden kaldmp tekrar 
yatlmz. Bu hareketi sekiz defa yapm1z. 
3 - Bacaklar birle~mi§, eller belde olarak 
sekiz defa, bacaklar ya.praz, kollar a<tlk 
olarak sekiz defa sl~raym1z. 4 - Sag ve 
sol kolunuza sekizer defa hirer daire res
mettiriniz. 5 - KollarmiZI havaya kaldmp 
ayaklarmlZI &<tarak dimdik durunuz. Son. 

- -

ra birdenbire saga dogru belinizi biikerek 
elleriniz yere deginciye kadar egiliniz. 
T ekrar dogrularak bu defa sola ayni ha
reketi . yaptmz. Bu hareketi be§er defa 
tekrar ediniz. 6 - Di.iz ve dik durduktan 
sonra sag ayagmiZI kaldmp sol elinize ve 
sol ayagm!Zl kaldmp sag elinize deidir • 
mege <tah§mtz. Bu hareketi dorder defa 
tekrar ediniz. 7 - Kollanmzl yana ac;arak 
belinizi saga sola on defa biiki.iniiz. 
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Bil~neceyi 

Bilmeceyi dogru ~tozenlerden bize re
sim gonderenlerin resimlerini yeniden 
basmaya ba,hyoruz. Fakat burada resmi 
~1kmak mutlaka hediye kazanmtt olmak
hga delalet etmez. Miik&.fat kazananla -
rm isimleri her aysn ilk haftasmda ne~ro. 
lunan biiyiik listeye yaz1hr. Soldan itiba
ren sua ile: 

I - Galata Muradiye han No. 8 
de Mehmed Kodak. 2 - Degirmendere 
koyi.inde kahveci Orner oglu Mustafa Giil-

tozenler 

tin ~1kmaz sokak Danyel aparhrnam 4 7/1 
Saliha Levend. 1 3 - Kad1koy Bahariye 
caddesi ~evkibey sokak No. 23 Goniil 
Erol. 14 - Harbiye G1rtaran mektebi 
Safa Kovan. 15 - Kumkapt Suterazisi 
sokag1 36 Silva Karan. 16 - Ni§anta§l 
T e§vikiye caddesi l~1k berberinde B. Le
on. I 7 - ~i§li Beyoglu 44 iinci.i ilk okul 
S. 2/A No. 87 Hamret. 18 - Ketan 
Ahmed Giiciiyener kiZI Melahat Gi.iciiye-
ner. 

••• 
0, gene bendim efendim! 
Muallim - Oglum, ge~en sene senin 

bu sm1fta bir karde§in var m1yda~ 

SEYAHATLER 
Mogolistan 

Biiyiik Harbe kadar Mogolistan, (:in 
lrnparatorluguna tabidi. Harbin devarru 
miiddetince rnuvakkaten kom§ulan tara
fmdan miistakil tamnd1. Bundan sonra 
bazan <;inlilerin, bazan da Ruslann isti
lasma ugnyarak buhranh bir devir ge<tir. 
di. Nihayet 1921 de Mogolistam <;:inle 
Ruaya aralannda taksirn ettiler. 1~ Mogo
Ji!Jtan <;ine buak1ld ve d1§ Mogolistan da 
Rusyaya tS.bi oldu. 

Da, Mogolistamn ,arki Man~urya, §i• 
mali Siberya ve garbile cenubu 1~ Mogo. 

Ulan-Bah£f' civarmde merhuf' Mavmahen 
bude mabedlnin kapul 

listan, <;;ungarya ve Tiirkistanla gevril .. 
rni§tir. 

Simali prkisincle iki atra dagi clizil • 
rni§tir. Altaylar ve Tamulalar. Mogolia • 
tamn merkezi Ulan - Baturdur. l:akat bu 
tehrin eski adt Urga idi. Urga mogoleada 
yabani atlan tutrnak i~tin kullamlan ke• 
mend manaama gelmektedir. Ulan - Ba
tur, A1yanm bi.iyiik ve ticaretile me~hur 
vehirlerinden biridir. <;;unkii Uzak~arka va 
Siberyaya giden yollann ge~d yeridir. 
Diger taraftan Buda dininin mukaddea 
merkezlerinden biri de say1lmaktadu. 
T1pk1 Tibet'in merkezi Lahaasa gibi. 

Ulan - Baturun jl()kaklan <fok kalabahK 
ve ~tar§lll fevkalade iflektir. Caddelerde 
bin bir k1yafette insan goriiniir. Hele ka· 
dmlannki birden goze ~tarpar. Mogol ka. 
dmlan ba§lanna giimii§ten ag1r kiilahlar 
giyerler. 

Beri tarafta emm gibi zaytf bir Tibetli, 
otede kadife takkeli bir Tatar, ko§ede san 
ve kiiiDIZl elbiseli Lama .. Sehir ba~tan a
fllglya bir karnaval zarnana a~1lml§ pa • 
naysra pek benzer. 

[merakl~ ~erleer] 
Ar1lar aaydabilir mi? 

Son giinlerde ~lmanyada mevcud hay
vanlaran s1k1 bir iatatistiii yaptlmak te§eb· 
bi.isiine giri§ilmi§, her hayvan sahibine, 
her koyliiye doldurulmak iizere hirer sual 

c;er. 3 - Trabzon Saat<ti Haflzm i.isti.in
deki hanede No. 114 Hayriye Inaner. 
4 - Samatya 52 nci ilk okul S. 5 No. 
1 58 Hikrnet Uzcan. 5 - Bursa I inci 
orta okul III • D 54 3 Ismail Pererned. 
6 - Giresun orta okul II • 0 §ubesinde 
I 0 I Muamrner Durak. 7 - Bursa Na
mazgah rneydam No. 3 evde Nejat Ay-

Talebe - Hayu efendim... 'Varakasl dag!tllml§tlr. Her kesten bu su• 
Muallirn - Peki, nas1l oluyor da bu allere kat'i olarak eevab verilmesi isten-

soy. 8 - Geyikli 66 A. tiifek~isi Hasan 
T osunun k1z1 Nezihe. 9 - Kumkap1 Su
terazisi sokag1 36 Azman Kazan. I 0 -
Eski§ehir Sakarya caddesi Giilliik M. No. 
241 T urgud Direm. 11 - K1Z1ltoprak 
lhlamur caddesi No. 78/1 Yasef Benbe
hiri. 12 - Galata $i§hane karakol Zey-

kadar biribirinize beziyorsunuz ... 
Talebe - 0 .. gene bendim efendim ... 
Muallirn - T uhaf §ey I 
Tale be - Bunda §a§acak ne var efen

dim: .. S1mfta kald1rn. 

Mart bulmacasmda hediye kaza
nanlarm isimlcri oniimiizdeki cuma 
2"iinkii sayimizda nesrolunacakbr. 
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l"AZISIZ HiKAYE 
,------------------------~ 
I 
I '. 

mi§tir. 
Szg1r, koyun, ke~i. kedi, kopek ve saire 

gibi kolayhkla sayilabilecek hayvanlar i· 
~in bu euallere kat'i cevablar verrnek hay• 
di, pek gii~t bir i§tir, demiyelim, fakat an• 
Ian sayrnak kabil mi ~ Halbuki Alman is· 
tatistik dairesinde rnevcud anlann da a
dedini kat'i olarak bilmek istiyormu§ ve 
kat'i olarak anlarmm sayiSlnl bildirmi
yenlerin hiasesine dii§en vesika §ekeri ve· 
rilmemek suretile ceza tatbik etmegi ka· 
rarla~tumi§. Alman aractlanmn Allah yar• 
d!mclSl olsun I 

Yukanki resirndeki kedi bir fareyi ko
vahyor. Fakat o fare nerede birden go. 
riilmiiyor. Si;~: bulup renkli kalemle gos
teriniz ve bize yollay1mz. 

Bu bulmacay1 dogru halledenlerden bi
rinciye 5, ikinciye 2 lira, ii~iinciiye rniina
sib bir hediye verilecektir. Diger yuz ki i
ye de rnuhtelif miikafatlar dag1lllacakur. 
Cevablann nisan sonuna kadar clstar.bul 
Cumhuriyet <;ocuk Sahifesi» adresine 
gonderilmesi laztmd1r. Ge~ kalanlar he-
diye kazanamazlar. 



CUMHURlYET 
1 Nisan 1940 
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U Y U. K Z i LA T Tl 
Otedenberi iYi MALl UCUZA SA TMA Yl e M'ii$TERiYi Memnun etmeyi gaye edinell 

ASi\.1\I S 
Kendi ttriyat ve miistahzarat1nda yapt1g1 biiyiik ucuzluga ilaveten YERLi - A VRUP A ve AMERiKAN 

parfiimeri mallarint ' rekabet kabul etmez FiATLARA indirmistir. 
' 

HASAN DEPOSU vitrinlerine bir bunu isbata kafidir. 
HASAN DEPOSU : Bah~ekap1dan Beyogluna giden tramvaylar durag1 kar,JsJnda. 

EN BIRiNCi 

M 

Sa; 

9li• 
H 
8 

A 

Kan, kuvvet, tiha urubudur. Ba~, di~, nezle, romatizma, siyatik ve kulunc ........ . 
agrllarana ger;irir, gripe ve soguk algmllgma kar,• 8a VE lliOEY; YORIUZ 

iyi bir iiAr;llr. GUnde 2 - 3 aded ahmr. 
S1hhat Vekaletinio ruhsabm haizdir. 

-TAKSiM KRiSTAL 
3 Nisan Qarfambadan itibaren 

SALONUNDA- I Kadlkoy Vaklflar Direktorliii ilinlan ] 
~--------------Muhammen 

bedcli 
Lira K. 
2969 00 

MlSirm biitiin diinyaca tanm:nu$ rakkaselerinden 

Bayan RABiA ABDOLHAMiD 
ve 

Bayan CEMiLE ALi • Yl 

3938 00 
425 70 

2002 80 

Muvakkat 
teminatl 
Lira K. 
222 68 

295 35 
31 95 

150 21 

SEMTI Mahallesi 

Suadiye Suadiye 

Erenkoy Kozyatag1 
Ciftecevizler Mecidi,ye 
Erenkoy Kozyatag1 

Sokag1 No. CINSi 

Tunuslu 18 ) Y artm kargir iki ev ve mii§temilau 
20 ) 

Halim ( 16 Di.ikkan 
Baglarba§I 28 iki kO§k ve mii§temilah ve arazi 
Faik Bey mescidi 36 Yar1m kargir ev ve arazi 
Hilmipa§a (1.2 Yanm kargir ko§k ve mii§temiUti 

( 12 ve arazi 
Her aksa.'ll sahnemizde goreceksiniz. 

Bu emsalsiz program1 gormek fusatmt ka~J~maymtz. SAZ HEYETiMiZ Tiirkiyede birincilii:'i kazanmt~tlr. Yukanda cins ve mevkileri yazth gayrimenkullerin miilkiyeti satil mak iizere a~1k artttrmaya ~tkanlmt§br. ihaleleri 8/4/940 giinii saat 
15 tedir. Taliblerin teminatlarile Miidiirliige miiracaatleri. (2279) 

Aydla Nafaa Midiirligiinden: 
idaremizin 90 lira ayhk iicretli ba§makinisUigi miinhaldir. Taliblerin evralo miispitelerile 

Na!1aya milracaatleri. {2342) 

SEZER 
Karyola ve Madeni E,ya F abrikas1 

1 Muhtelif cins ll:aryola ve divanlarla madeni mobleler fabrikam~ ~al~nl~rrnda 
te!jhir edilmektedir. Bir defa mallanmiZI _gormeniz_ menfaatm1z Ikhzasm

danchr. Sirkeci, Salkimsiigiid, Demirkap1 caddes1 No. 7. Tel: 21632 • 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Su i§leri ihtiyact i<;in 100 ton Sulfat Dalomin pazarhkla 
2 - Muhammen ktymeti c16500• liradrr. 
3 - Teminat bedeli c2475~ lirad1r. 
4 - §artnamesini gormek isteyenlerin Enciimen kalemine ve 

giinii saat 10,30 cia Belediye Enciimenine miiracaatleri. 

almacaktJr, 

isteklilerin de 2/4/940 sah 
c1441• (2465) 

Ea biiyiik ikramiye 150,000 lira 

Askeri Liselere Talebe Abmyor 
1 - K11leli, Maltepe, Bursa Askert liselerinin her iig smfma da oni.imiizdeki haziran i~inde 

ba§lanacak olan 940 - 941 ders ytl1 i~in talebe ahnacakbr. 
2 - Almacak talebelerin oz Tiirk 1rkmdan olmas1, kcndisinin ve ailcsinin kotii hal ve 

§Ohret sahibi olmamast, slhh.i muayenede saglam ~1krnast ve yapJlacak segme sma
vmda da kazanmast §artttr. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler, ya§mt biiyiitmii§ veya kiigultmii§ olanlar, kendi okullart
mn suuf ge~me smavmda ipka veya btitiinlemeye kalanlar, ya~lar1, boylan ve agir
~Iklan talimatnamedeki hadlere uygun olm1yanlar asker! okullara ahnmazlar. 

4 - Isteklilt'rin, §imdi okumakta olduklan mekteblerdeki tahsillerine devam etmekle be
raber 10 nisandan itibaren bulunduklan yerlerdeki Askerlik ~ubelerinden diger kaytd 
ve kabul §artlarile miiracaat yollarm1 ogrenmeleri ve buna gore de kay1d ve kabul 
kagHIJanm en ge~ 30 may1s 940 a kadar tamamlamt§ olmalar1 lazJmdtr. 

5 - Istcklilerin smu ge<;me vesikalan haziranda bulunduklan okullardan askeri lisclerce 
celbedilecek ve biitiinlcmeye kalmadan smtf ge<;enler se~me smavma ~agmlacakhr. 
A~keri lise 2 ve 3 smtflara girmege muvaffak olanlarm 940 yth kamplan ileride askeri 
okullarda yaptlacakhr. 

6 - A•keri orta okullarla musiki san'at ve kara gedikli erba§ hazrrlama orta okullarmm 
kaytd ve kabul §artlan ve zamanlar1 aynca il_an edilecektri. (2521) 

$osa in$aall ililn1 
TUrkiye Demir ve Celik Fabrikalan 

MDessesesi MDdDrlilgftnden: 
1 - Tiirkiye Demir ve Celik fabrikalan miiessesesi tarafmdan yaptmlacak 

katranh ciiruf ~osesi in~aatl vahidi fiat csasile ve kapah zarf usulile 
eksiltmeye konmu~tur. 

2- I!ibu in11aatrn muhammen ke11if bedeli 61,016,50 lirad1r. 
3 - Eksiltme evrak1 2 50 lira mukabilinde Ankarada Siimerbank muame· 

lat llUbesinden istanbulda Siimerbank ~ubesinden ve Karabiikte mii
essese miic!.Urliigiinden alrnabilir. 

4- Eksiltme 5/4/940 cuma giinii saat 15 te Karabiikte Tiirkiye Demir ve 
Celik fabrikalan miiessesesinde yap1lacakhr. 

5- istekliler teklif evrak1 meyanmda llimdiye kadar yapmiil olduklan bu 
kabil i11lere, bunlarm bedellerine ve han_gi bankalarla muamelede bu
lunduklarma dair vesikalanm koyacaklard1r. 

6- Muvakkat teminat miktan 4,300 lirad1r. 
7- Teklif mektublanm havi zarflar kapah olarak ihale giinii saat 14 e 

kadar Karabiikte miiessese miidiirliigiine teslim edilecektir. Postada 
vaki olabilecek gecikmelerden dolay1 miiessese mes'uliyet kabul ede
mez. 

8- Bu in~aab miiessese taliblerd.en diledigine vermek veyahud miinaka· 
say1 hukiimsiiz saymakta tamamen serbesttir. ------Devlet Limanlar1 isletme U. M. 

' 
izmir ~ubesi Miidiirliigiinden : 

1 - 1940 ytl1 haziran aymm birinci gi.iniin~en 1941 y1h mayts aymm son giiniine ka~ar 
§artnamede istisna cdilenlerden maada Izmir limanma gelecek Devlet Denizyollan l§
letmesine aid vapurlardaki hamuleyi §artnamedeki esaslar dahilinde yiikleme, bo§alt
ma, aktarma i§leri kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - i§ ~ekilleri §artnamededir. Bu §ekillere gore muhammen bedel (20,000) yirmi bin lira, 
muvskkat teminat (1500) bin be~ yiiz liradtr. 

3 - f;iartaameler Devlet Limanlart i§letme U. M. izmir §Ubesi miidiirlugiinden bilabedel 
ahmr. . . 

4 - Ekslltme 16 nisan salt giinii saat 15 te Devlet Limanlan l§letmesi Izrnir §Ubesinde ya
p1lacakbr. Teklif mektublanm havi zarflar kapalJ olarak mezkur giin saat 14 tc veril
mi§ buluncakl.lr. 

5 - isteklilerin kanuni vesikalar1 ve teminatlarile birlikte eksiltme saatinde haz1r bulun
malan liuamdu. 

6 - Posta ile gondcrilen tekliflerin nihayet eksiltme giinii saat 14 te gelmi~ ve zarflann 
kanun) §ekilde kapatt!mJ§ olmaSI laztmdtr. Postada vaki olabilecek gecikmelerden do
layl idare mes'uliyet kabul etmez. (2476) 

Devlet Limanlar1 i~Ietme U. M. 
izmir ~ubesi Miidiirliigiinden : 

1 - 1940 y1h haziran aymm birinci guniinden 1941 yth mayts aymm son giini.ine kadar 
~artnamede istisna edilcnlerden maada izmir limanma gelecck mazot veya komiirle 
i~leyen vapurlarm yiikleme, bo§altma ve aktarma i§leri kapah zarf usulile eksiltmeye 
konulmu§tur. 

2 - i§ ~ckilleri ~artnamcdedir. Bu §ckillere gore muhammcn bedel yiiz kirk bin lira, mu• 
vakkat teminat sekiz bin iki yuz elli lirad1r. 

3 - ~artnameler Devlet Limanlar1 i§letme U. M. izmir §Ubesi miidiirlugi.inden ii!> yiiz elli 
kuru§ rnukabilindc ahmr. 

4 - Eksiltme 16 nisan salt gunii saat 11 de Devlet Limanlan i§letmesi izmir §Ubesinde 
yapJ!acaktJr. Tcklif mektublanm havi zarflar kapah olarak mezkur gi.in saat 10 da ve· 
rilmi§ bulunacakttr. 

5 - isteklilerin kanuni vesikalan ve teminatile birlikte eksiltme saatinde haztr bulunma· 
Jan lazundtr. 

6 - Posta ile gonderilen tckliflerin nihayet eksiltme giinii saat 10 da gelmi§ ve zarflartn 
kanunl ~ekilde kapattlmJ§ olmas1 laztmdtr. Postada vaki olabilecek gccikmclerden do· 
lay1 idare mes'uliyet kabul etmez. c1063~ (2477) 

AOEMi iKTiDAR 
ve BELGIEV$EKLiGiNE -

HDRMOBIN 
Tabletleri her eczanede bulunur 

!Posta kutusu 1255) Galata, Istanbul 

Devlet DellliryoDar• i1letae U. Mi.irlijindea: 
Muhammen bcd_eli 150,000 lira. olan 10,000 ton yerli c;imento 9/4/940 sah gi.inii saat 15,30 

da kapah zarf usulile Ankarada !dare binasmda satm ahnacaktJr. 
Bu i§e girmek isteyenlerin (8750) lirahk muvakkat teminatla kanunun tayin ettigi vesi· 

kalarJ ve tekliflerini ayni gi.in saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri laztmdtr. 
~artnamcler (750) kw·u§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde sahlmaktad1r. (2297) 

Renksiz 
ve 

Canstz 
Sa«;a 
Elveda 

PETROL NiZAM 
Sac;lanmza parlakhk ve guzellik verir, 

cazibeoizi arthnr. 

Bir •irebbiye aralllbyor 
Be§ ya§mda bir ktz r;ocuguna miireb• 

biyelik yapmak iizere orta ya§h fransJzcll 
bilen bir bayan isteniliyor. 

Talib olanlar her gun saat sekizdell 
on d~rde kadar Haydarpa§a Rthtlm cad· 
desi Iskele sokak 168 numaraya miira • 
caat etmelidir. 

Mer' a ac111yor 
Istanbul Bah~ekapa Numara 23 · 25 

Telefon: 21224 

M. UERVi~ UGUR -

Sahib ve B~muhamri: Yunus Nadi 
U mumi ne~riyatl idare eden Yaz1 i~leri 

miidurii.: 1/ihmet Miinil Ulgen 

Cumhuriyet Matbaan 
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