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Türk-İtalyan, 
münasebatı 

Sul.'& ümidi suya düştü, Almanya normaldir .. .. ,,. 

.. 
' , _.,.. 

t 

onbeş martta taarruza geçece.k 

Üerik bütçe ve ~ 1 ltalya lngiltereye 
vergi zamları dün bir nota verdi 

Harp yüzünden bütfe
mi:r.de haaıl olan açılı 

yeni rı•rıı il• r I • kapa· 
mal.tan baılta fare volı
Cur; fakat bu :r.amlar, 
memur maa' ve ücret/e
rinden ba,ka kaynaltla
ra yapılmalıdır ki hülı.ü
mdin de zaten bunu dil· 
ıündüfü haber PCriliyor 

Yazan: ABİDİN DA VER 
aşvekil Dr. Refik Say
dam ile Maliye Vekili 
Fuat Ağralı, devletin 

mali siyasetini ve 1940 bütçesini 
izah ettiler. Avrupa harbi dola· 
yısile varidatımı.z 40 milyon lira 
azaidığı halde, yine ayni sebeJ>" 
ten milli müdafaa ma.raflanmız 
artarak 150 milyon lirayı bulmuş 
tur. 1940 bütçesi 262 bu(uk mil
yona ynkın ve müteva.ı.in bir şekil 
ele hazırlanarak meclise verilmi~
ae de, bu tevazünü ancak bau 
vergilere yapılacak zamlar temin 
edecektir. 

Nazi Almanyasının doymak bil
IDİyen hırsı ve Sovyetlerin Al -
manya ile anlaşmaları yüzün -
4en çıkan Avrupa harbinin, si
yasi sarsıntılan gibi, iktısadi buh
ranı da, tabiatile bizim memle
kete kadar gelecekti. Bu itibarla 
gümrük varidatımızın azalması
nı, buna mukabil askeri masraf
larımı.zın çoğalmasını harbin 
meş'um fakat tabii neticeleri say
mak mecburiyetindeyiz. Bu va
ziyette, Türkiyenin bi(bir güna
hı, vebali yoktur. Böyle olmakla 
beraber, ister istemez bu zarar
lara katlanacağız. 

Denk bir bütce ile yaşamak, 
bizim irin kat'l bir mecburiyet
tir. Meşrutiyet yıllarında olduğu 
gibi, •Bütçe açı~run fazi'.et telb
ritk~risi vardır• diy~n ve ye
gane faıileti borçlarunızı artır -
maktan ibaret oian yanlış bir ve· 
cizeye dayanarak adi bütçemizi, 
acık bırakamayız. Cumhuriyet 
rejimi, mali •iyasetindc •Açık 
bütce• faslını ebediyen kapamış
tır; bizim i(in ancak •Denk büt
cenin fazileti tebritkirisi vardır• 
bunu da, bize Meşrutiyet bütçe
lerinin hep istikrazla kapanan a
çıkları öğretmiştir. 

Esasen, öyle bir zamanda yaşı· 
yoruz ki, eğer, adi bütçemiz denk 
olmazsa, neticede bir kısım umu
mi hizmetler ifa edilemiyecek de
mektir. Çünkü, bu harp zama
nında, harici istikrazla bütçe açı
ğı kapatmanın imkanı yok gibi-

( Ark= 3 üncü sayfada) 
ABİDİN DA VER 

Bugilrı 

Alman şeflerinin Vels'e yap
tıkları teklifler nelerdir ? 

Mussollnl ı , ltalııaıı 

Roma, 3 (A.A.) - İtalyan bil· 
kUmeti, protesbo notasnu İngil
terenin Roma büyük e],çiliJl:ne 
tevtll evlemi.ştir. Notanın metni 
deıtlal Londraya bLıdiril.,,i.ştir. 

kıtaatını teftiş ediyor .• 

İtalyanın ,/Umanyadan Deniz
yolu ile ,ııelen kömür'er m€6elesi 
ballı!knıd.ı İll4,7iltereye vı:ırdiği pro
teStıo noıt.asuıda, tta!ıy.ııy.a ~n kö-

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Alman tayyareleri 
dün gene Belçika 
üzerinde uçtular1 

Alman bombardıman 

&üksetl, 3 (A.A.) - iB. Spaı2k. 
Ooillletk!<! yaı:nlan •bir \(ıef.ı:mtıda 
nu.tuık sôyh .vcreı< d>:an'ııtir iki 

.Bel "%.a, &Tazi t:ımaaniyı:~i:ne 
hürmeı ettirme<k azmindedir. Or-

1 

tayyarelerinden üçü .. 

duımuz o derece t.ıllwi~ ~ 
müdafaa sistemimiz o ~ te
lremmül G!Mrhllni$.ir ki, her Ilı.an· 
i!J. bir devlr::~ meınldlret.iıniıden 

(Ark= 3 üncü sayfM.a) 

oenizaıtr~b::J~::. lstanbul tarafı imar edilmiyor mu 
reyi mağlup edebilir mi 7\ 

Yazan: Abidin Davar 
(3 üncü sayfamızda) 

Şiire meclı.ıp olmıyanlar 
beste ,yapamaz 

Yazan: Seıa 11i lzzeı 
(2 ııci sayfamızda) 

Belediye imar işlerinde semt 
farkı gözetmemektedir. 

Vali ve Seledlya reisi diyor ki : ·• Bazı kimse
ler lmB r hereketlerlnln yalnız BeyoOtu cihetin
de yapıldıOını söylüyorlar, halbuki esaslı imar 
faaliyeti evvelA letanbul cihetinde bafhyacaktır., 

(Ya.Nı 2 ncl sayfamızdtJ) 

Roma Sefirimiz dün 
İstanbula geldi 

Roma büıvük elçimiz B. Hüse
yin RP"ıı:ı Baydur dün 6abaılıki 
Semµlon ekopresile şehrimize gel
mi~tir. Dün akşam Ankaraya ha
.-eket eden B. Hüseyin Ragıp 
Baydur kendisilc ~örfuen gaze· 
tecilere sun arı söylemiştir. 

- •Mt"Zuniyetle !{eldirn. l haf· 
ta kadar kaldıktan. sonra tek
rar Romaya avdet edeceğ:m. 

Türk - İtalyan münaoebet'eri 
çok iyi ve nonnal lbir haldedir. 

• 

Yeni imzalanan tic01rct muka
veleleri, aramızdaki ticaret işle
rini d;ıJıa ziyade inkk;af ettire • 
cektir.• 

.r1n asker leTi Sovyet telörgülerinl kcmıiye uğra,<ıyorlar-

Fırtına 
ve kar .. 

Vipuride şiddetli sokak 
muharebeleri oluyor 

--- -

Dün şehrimizde bazı 
kazaiar oldu 

Karadenizde şlddstli 

fırtına devam edi,or 

ı Fin k ta 
la ası 

tı, '- ovyetlerin bir tank 
tamamen imha ettiler 

SE nrniıd pv el ,.-ı:c bt.ia 
"' ov-yet:ıer çok ağır 
zayiat V"erlyorlcır 

• 
fa6ıla va~an t..ırdan w ra c.ın ha
va BCM• t Yet'~ . J·ar nr •e.. 
<:e çıkan şiddet'; 'bır ayw: ttsı· ile ı :Hel5mkı 3 tA.A) - Har J.ıe 
dondul{ur.d a.n ht!r taraf ıbut tut- l'ıal:ne l!Clcn Viıpurı .şahr~r:dl• so-
.mus: whklarda yürümek, yoku._<;- · kak muharE>b<'.eri devam etml'ktr 

İsvooe ma~buatıruıı. aJdıj(ı ha
i:>erlere göre, Sovyet toµoçusu, Vi· 
ipurivi tarnamile taılııip etımiş -
tir. Finland:va kıtaları, geri çe
kil:mek icin şeflerinin emirlerini 
beklemektedr. 

!ardan inmek isl' bir dı•rt ol • dir. Fin'andiyalılar lbu ~ehri ü-
"l!Uştur çüncü müdafaa hatlarının il<'ri 

mevzii suret:nde telakki etıtikle>-
~~-rt_ı_n_a rioden sonuna kadar müdafaa e· 

deeekleı·d ir. 
Atfon Bladet gazetesi, Finlan • 

diya· ı'arın yeni müda(aa hatları
nı tayin ederken bu 11ait:n, mu
!hasamatın ·baı;lanıgıcındanberi an-

Bu arada köpıiiden ,ııcçmckte 
<ı'an Vasfi düşerek ayaf!; sukat
lanmış Ali adında bir soförün ;da
resiııdeki otıomobil de kend:..ine 
çarp;nca zava'ilı adıı..ııı l>a:;ından 
da y ara .. ımmı:;tır, 

Ci•hangir - F.dırnckapı otıobüs
lerinden ib:risi de Babıali.den Nu
ruosmanıyeve çıkan ara yok~
ta; tekerleklerin buzlar ii~.ündc 
z:kzak yapıp kayması m·ticesin
de ka'dırıma çıkmış ve ön cam
ları kırıhnıştır. 

İstanbul - Trakya ara.~ındaki 
()\obüs ve diğer vesaiti nakliye 
yohırnda da !;azı kazalar vukua 
gelmistir. 

(.'~kası 3 iincii saqfada) 

Bulgaristanın kur -
tuluş y ı ı dönümü 

Sofya, 3 (A.A.) -- Bulga.ro sı..
nın .kurtulu.ş yıldönümü do.!ayı
siylıe, Sofyada, hükCmet iııoasın.ın, 
Krol mümesııilinin, askeri ve si
vil mıa:kamların iştirakiyJıe dini 
b~ anera;;im yapılmıştır. 

Mtmlelke1ıin her tarafında da 
ayni tanda .merasJ:nltr olmuş • 
tur. 

Ruslar cephenin dığer akoamın
da yeni Fini:ıındiya mevz:Icrile 
yavaş yava~ temır;a l?<''mektedir. (Arkası 3 üncü sayfM.a) 

Maliye vekili F.Ağralı 
dün şehrimize geldi 
Tlcaret ve Sanagi erbabından 
alınan vergiler art.tırılacak 

. ~!aliye Vekilimiz Funt Ağrah 
Istanıbul - Ankara munıel.t tre
nine bal'?lanan hususi vagonla 
ısehrirnize gelmi.ştJ-. 
Malıye Vekilımiz burada bazı 

- -- ----

teıC,ıklerde lbulunu:p Aruuu-ayaı 
döneeektır. 
Diğer taraftan 1940 mali yılı 

devlet "'1:it.çesının denkleşt.rilme
(Arkası 3 üncü sayfada) 

Dünkü Güreşler - -
61 kiloda f<umen Tojar, 72 kiloda Yugoslav 
Deluka, 88 kiloda Mustafa ve Çoban birinci 

Bir İngiliz vapu. Son müsabakalar bugün yapılacak 

ru daha battı 
Londra, 3 (A.A.) - 1176 b:>ni· 

ıatoluk inııi1iz Albanie va.puru, 
cumartesi günü bir mayna çar
parak İsko<:Ya saılıilleri a<;ık1 a
nnda batm>stır, Geminin birinci 
ve ikinci ke~anı ölmü~ ve di
ğer mürettebat kur-Uırılmı.şıtır. 

izzettin Çalışlar 
Muğla mebusu oldu 

Ankara. 3 (A.A.) - Boş o'lln 
Muıtla me!lı• !uğuna 3/ıMart/940 
pazar ııünli yapılan intJııtpta par
ti namzooı emekli Orgeneral İz
zettin Ça.lışlar ittifakla seç~
tir. 

Dün ııapılan giire§lerden bir tntıba ... 
(Yazın 6 neı ıa)lfamııda) 

• 

ı 

1 

Tercüme işile 
uğraşan heyet 
işini bitirdi 

Dilimize çevrilmesi 
faydalı görülen eser
lerin listesi hazırlandı 

Anikara, 3 (İKDAM muhabirin
den) - Bi.r ba.Ltıniamıeri Maarif 
V etulli aı..nde tercüme i.ş.t' rinı ı--ra
tik bir Pt\Jl(ı aıına obağhımaık için 
qaJışan r.J.ıvet son ıtoplan:ıı.sını 
vıaa:mı.ıştır. Heyetle Maar f Velki1'
li.<" •başnilif E ııtişlerinden Avni 
Başınan, Profesör Abdulkadir i
nan, profesör Ra.ını:ı Hulüsi Yün-
1ıem, profesör HaJ:ide Edip Adnan, 
Talim '"C lkrbi:;'<' Heyetinden Sa.
bahaıtltin Ey>i.' -oıllu, Doçent En-
ver Zı'Va Karal, Bedri Tunçel, Saıf
fat Pala. Ga:!li Teılbıiyc Eruıt.itü
sü .muallimlerinden N uruU~ıh A
tac, Cemal Köprülü ve 131.dri Ta
hli.r Ş:ımaın. Sabahattin AL, Nu
rc'.tin Artam ım.i.rak l'tmi;.-ı.c '<Lir. 

ÇalıŞl!l&:ır, Dr. Ad:nonın .e~r
"imfe irlare cdilmls, heyet.in ilk 
ve son içb ımalannda Maarf Vl"
kilim:iZ Hasan Al. YliC('! de bu un
mu<ltuT. 

Ge'!"ll Se'lle topl.ı:n: · .ış o . .:ın ~e'\: 
riyaıt :kıarıgresind ~ te:..-üme fıt• i 
rilımiş ve E>tt rilımemiş ve ettir! 
l-ec(1k el.an EIS€or1':r ı<"izd•n ~cr;ir·i 
meden t:ıJb edilmesi fayd~lı c>la 
caık e;erkır için bir IL~c hazırlan 
mısıt.ır -
YakI:rıda 
~ cc cc· 

1 
S.lami /•z•t'in illı teli 
Romanını yakında n<şr 

ba,lıyacatı:r. 

, 

Başta esen 
kavak yeli ,, .......... ' "' 

ZlYA ŞAKlRlN 
yeni tarihi tefrikasına 

ba$'ıyor t•z 

ı Allah>n A'5la>u 
ALI 

Bunlardan ba•ka llıdam 
karilertne bektaşlliğln 

fçyUzUnU anlatacaktır 

il oe~e ıea~a 1 
. ~---
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BOYOK TARİHf ROMAN :12otıı--.. 

GENÇ MA 
Yazın: M. Sami Karayel 

Canbahşa Şeyhi ve Dilrübayı 
zehirletmiye karar vermişti 

Af mangada ki 
fen heyetimiz 
İstanbula geldi Belediye imar ışlerinde semt 

Yazan: Selami İ2zet Sedes 

farkı gözetmemektedir 
- Tııpkı si?.e musal:at. olduk • 

lan gibi ya,pıyo;rlar •. 
-Ya. .. 

• - Şeytı efendi, okıııdu mu se., 

Arap aıpıtıaUl~ı. Can Bah
şa., sözlıerini tek.Tarladı: 

- Ağam, ~ efeııdjyd zeb.ir
leımelk gı.ırelktir. 

Vapurlarımızın Aimanya

dan getirilmesi imkansız 
Alrrn.aııtyıarla Y.aı>ıhın yol-:u ve 

iti<:~ v3Jl)U.l'laırıımıı.ı .wreı:ıüım et
ıı:ıııek üzere Bcrl:ine gi 1ım;ş olan 
b. ..,.ciim.iız fı:ı>aı}arn:ım geri çağnl
dılclaırmı ) 13>nnı.ş'ı.ık. 

İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
Dr. Liıtfi Kurlar .gec;en gün şe
hir meclisi koridorunda rastladı
ğı gazetecilerle konuşW"ken biri 

tadıx. Bu i<\l i:riT karam bağLandırıt
tan sonra <belediyeden daha faz
la malumat almak kahil olacak
tır. 

Dr. Lutfi Kırdr efkarı umumi
yetle şiddetli bir ihtiyaç haline 
gelen hastaihane işini de ele al -
mlll ve Mec:diyeköyündeki has
tahanenin pl.inlarını yaıptırmış

tır. 

ı:ıı .•. 
- Bir ayıdır haremden geçe.--

1<= aya.kıta okuvup, üfle'.>'4> ge
~. 

- Sonra. 
_ Evve ki gün dalttme gelrlt. 

CkıwJı• üıfledi. Ha:mıdolsun o gü.n
ıılmbe,.i k~ feralılıit du
f"nurımı .. 

- Dı ı .. :ı t:. nclai lıyi gelı:ii,, 
- Amall Sttltanmı! .. Doğrusu 
JN~ lhlr adam!_ 

- Öykıdır kızını!. 
- Solıra; 
- ~ de PeQelrlken uğmdL 
- Ne- Jıaiaır kaldı ve rııe ~ ........ 
- Bıil' Kaç saat sürdü. 
- Güııel. y ii'Lüıııdeıı b"1.l.i. ra-

...,.,, ısa berraiy:orsun?. 
- Ne sövhi'YOi'SUllUZ SWtanım! 

Y llVlll:;, 'l"!Vll:Ş rerilor uzak:Jat;rm
,.a başl;ırl ı. Fakıat, d.aiha ha:lın 

ırdt.. 
- Hamamdan ~mi?. 
- Hayır Sult:ınmı!. 
- Doıl' ı,;, .uz.wın bimadı. 
- &>wı efendinin nclcs.ini çok 

bıv\Ei1 vWdun değil mi .. 
- Evılı dl:ın miıll:>iir"" l:t'I' a

d.mı Su.ı:carum!. 
- P r Wa.. M ınmun oldum. 

Ben de • Jk e l1Ill de se.: nen 
jirı:ar.alt .ı:mı.."' "İn çagırdım seni 
buıraya ... Dcui. 

Dı.ııru , ak.aıvıı Jowıtanan se-
vinç "'11' oc..,ını ı:;ı ,Qt SuJ:;ımo C>
da5ıayl dn çmp f?ZbbL 

Fakat a.sı.ı ılııı""" bun.dan ooıı.ra 
"""ladL Suutan, ho.:ıeın aıgasım 
~ Onunla şöyle .ıtODU.\ltu: 

- A,l!Olll; Ham<iol.sun lı~ şey 
~ dcı,'ll mi'!, 

- Evet Sulta.ı:ıı:m !. 
- İnşalla,a hlr ~dün-

:ra,ya gelecek. 
- İn.şali.ah Su'1ta:rum!. 
-Şeıyi:ı efendi ~:ieır?. 
- Daiıreleıı..nıdıe Wbadet ile mş • 
~ .. 

- Sana mahrem bi'I' ~:ry söy
~. iaka:t harfiyen ~ 
ııllmeiı: ı;ıere k t.ir. 

- Başiistüne Sal.tanını!. 
- Şey .. Şeyn er..mdıyı .. -········· 
- Sey-J., Şe)1h efend.i;oL. 
- Evet Sultaruın:. 
- .Ağaıın, b.r türlü söy ll:reıni-
~ diJim vaııııruyıar !.. 

- Buyuruııı.u.z Sulıt.anım! Em-
re•••, 

- .Ağaım, dediğim olmalıdrr. 
- Baş <ÜStÜııe Sultanım!. 
-Yaksa! .. 
- ........ . 
.Aa1bk, Can Bah\ıımın tahammü

!:ü J<almaınııştı. Nbf esini :ıxırlı -
)'Wak eöy~ğ.ini ne ıdıa • 
sına oılu:rsa, aWn söy<a~ 
Fakat açkça değil. 

Harun ağa51 ıda şaşaıauş!L. 
/\ıd>a, hm ne söylemak iSti
~ NErlen bir tür.lıü söy:li~ 
mly<rdu. 

N.ba:yet söyledi: 
- Ağam, Şeyh demiyt ueir

...,,. gerekılıir .. 

Hfilr..m. ağ35ııım gözlat dışac} 
briıımıŞt. Vücudu zaıııgıt zan.. 
gır ötuııııi.Y>e başlaımştı. 

.Aaxı:an .A.\lıih ! " Xu1alklanııa ina
ra:nı~. 

- $e}ılı d:bii.J!i zeiıir.l«nEık: 
~ .. 

K.enrlım güçl:ükle toparlıym'llk 
~ nılı3;-et mui<Jatr..de roe
Wlllıi: 

- Sultan.mı.!.. Neden .. Ne ;,.. 
Qhı?, 

- Beli<i, bir ~ sırrımızı faş 
eyler .. 

- ........... . 
- Sonı'a, haliımiz nloe olur .. 
- Suu.anım buoda SJI[' O:ıacaiı: 

ne var? 
- .Qrıtarla., 

- Okuyup, iiil2yerı::-O<,.. Cenahı 
Haikkın <.ımr;yle vücm bıdmuı; bi:r 
iş .. 

- Öyle ımıa; Pad.$lhınıızı iğ
fal eyledik ... 

- Ciaı ve peri dıeıdik.. 
- ........... . 
- Bir <.~ için Şeyhi bura,. 

ya ı:etiroığim.:ıı.i bılııruyoır .. 
- ........... . 
- B · ı_,,_ti dı ~' l, muhaıkkd< 

JXlrliş-ı aı<f· olur,.du..,"'-1.nu oıruar
sa bizi vok edcr .. - ........... . 

- Su.wt etme. Cevaıp .,,.,,.. a
~arn!. 

- Doğru buyun. "Ol'StiJ>UiZ Sw
tanıım' .. Fa'k·l. 

- J<V<nı! ne d rııek•. 
- Ev ~ m mtdı ~ıne 

yükse ıı:ı zatı iiuıı k.00.ri nası! 
zehiır'Ave ..tiriz.?. 

-EeL 
- S=a. çarpılmz Su.'Panım! 
- Sonunda Olece-ınlı'.ITI' ze, çar-

pıJım<: olalım ... 
- Şe:,1ı ı;:ıfenw SÖ\.".i:ıınez zan

nederim .. 
- Dü.qm:anlanmızın ne kadar 

cdk olduıhınu bilıvw:-ı.m? .. Mah 
Firuz Su1L:m, M;ıl! P~ik.ar. İımam 
efendi. KJ2Jlar ağa&., - ........... . 

- Eğer, ıbunJar şcfızarle OO'f'l
)'tzya !" !dikten sonro; fa.a!] yoeıte 
~ :r eı:.. $e}1hi sılkıstırr m, p.a.-
disruha ju.-ııa!l. edıarleroe ba!:ianiz 
haraıp Ol'UI' • 

- Şeyllı. efunıdiy.i, iııın.dte yu! -
hy,alıır:ı !.. 

- N :ısıl o1ııır?. 

- S::ı:r~yrla becliycıı ka mn!. 
- $ıtr~1 ofrıırlıye, !bu u aüşiiı-

nerok 1ıek.lf eltmı .. Kıbul el!} 

vaıılıı>r .. İrıımite te.;li..,Jı.:rine giJttnd< 
isti voıı ıkı r ... 

- l'(ö.llliİZ de bir r.iıoa.da bulını
som olırııı:ıız r.u? 

- s•m hııL. 
- ........ . 
- y ~ıl.aoak yeırane iş lırT ifı... 

tt.ıınai:'e J:.a..-şı Şe'ıtffi :ı.mi.-leınek
ti.r _ 

- Suılıtaınım, n;ısil elianıiız va
rır? ... 

- Okıcak bu ... Dedi. 
Arap şaşımıIQtı. N iha(lo-.,ıl, Suıl

ta!Il hanım iraıde ~. Fa
kaıt lbu iş çok ~-

Can Tuilişa; Şeyilıin ne hinoğ
lu G:r.ln, n~ şey'ta:tı. oği'l.l şeyt!:an oJı... 
duğuıru aıııllımıŞlı. Bu kurnaz he
rif cin kisvesi aJtıı:ırla bir Y\llD<Jr'

cıildtL. 
D!iJıriilbıa.y.a el m1a!lırumıı.ş ol9a .. 

di, Can Bahşa hiç de bövlt~ düşü
~. 

(Arkası var) 
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Bu oüımlıed.eıı olaıraık eSkıi. talı
,;,;~ ııanuım müdiirü Noom>. d
dın Hrolurı rei:sl gi.nde'k.i 3 kıişi
ll< Len heyıe!fnl:ııiz de dün salbahki 
kı:mvansİOncl treni.le şehrimize 

avdet ettrnist:ır. 
Öğrerıti>ğimiı:ae gi)re, şimdlliık 

1 
lbu ~4a.r>nıızın ~ne 
imkim g(ru 1mıımeıl<'lıeıch. Bun un
b berdber JJm ldı'.mıet aıraısnıda 
hfir~n tıeıı:nasbr yapılrnakıl:aıdrr. 

Amut lhüklmıeti, fen heyeti.ni
re de bıiılıd.m:iiğ'i vı.:çhilıe neticeye 
kad'3< gıeımiletiıııiz muh:r."1'~a 'dic
~. 

BELEDİYE 

Karaköy meydanının 
tanzimi 
~ ıml\ı!B.~>Sı M. Proo't 

cKa:rcik.öv mev'danı• nın tanzim 
ve t.e\Sİ olunın ası haikıkın Laı':i 
pliin.annı ha:z.ı 1k.:nıyıa iba.şlıırnı.ş
tır. Bu plana göre bi.r ,ımaıf

tan Toplıl!!!l 'Y<" c. <'C'r tm a:Jll.""1 
A.mııikaoJJa "'- Bey ·una giden 
yo ,. <:" velii a:ı;ıl aklard ıı 

Bu pim rn !-er~ k im- edil- , 
ır , >U :ı;, :le t.J.:.O olunac<lft< -
trr. 

Şoförlerin çalışma yaşı 

tahdit e<..i ecek J 

Belediyıe Reis<iııl , Şehrınıı.z oto- \ 
mobil ve a!ol>iisleıi OOr. çalışa<ı 

şoiOı:lerin yaışlaı mı t<ıılııcliil etııni- ! 
ye klhl'aır veı:ımıi!;Jtli,-. 

Bu ka.rora göre, ,50, yasmıdan 1 
fazla olan1arın otchüs sıofö~ i.ıgü 
yaıırn.aıl6rına 
yac a!kı1. ır. 

miis·;ı-·vie 

l\IÜTEFERRİK 

olunm.ı· 

Bir Alman hey'eti geldi 
J.Jlc..ırrieket'iınilll.!>."1 tü.tün sa.tın 

almGık üız.ere 3 kişilik l.J r Alman 
tıücc.ar heyeti dü:nlk:ii cl<sp:cs"e 
şell:\riınli:ll gclınishlr. He_yıeıt a
za:l:ıırı; buradan 300 illn kilo kaı-. 
daır tülıiin saılm -al"Da.k is:.ed kled
ni beyan eUıııişlercliı. 

Ankara ve İstanbul 
Radyo neşriyatı 

Anık.ara radyxısu ııeşri"{atrııın 
eski İsta:nıbul ra:.lvosu vasrtasi'}'
le verhlmesi :teorüb !eri.ne ilki ~-' 
deıı!beri haıllanılınıstır. ' 

Thrvelki gün ve dün sabaıh s~ I 
at 9 da \•~ öğleden soma da sa
at 15 - 16 aırasında tecrübe ffi.'T 

hiyetiroe bazı pla:klar ç:Jmm,. 
ve roman parçalıa:rı okunıınUJitur. 

Diğıeır taraıttan dün gece An
'kaıııa radyosundıa ilk defa o':mak 
i.i:ıleıı<' hayıa!S B. Ali tarafından 

KaJ!3fl'ÖZ oyna.blmıştır. 

------0---
Hulusi Alataşın tetkikleri 

Slhhal ve İ~mai ~ 
V e!kiıli HırlUsi Alı21.aş dün şehri
mbrle bazı lıastaha'llelerıi geze 
rek 11Jtlciklenle ibtıl~. 

omuzundan ya1'a1ı 'bi:r erin <ka
putunu çıkarırken apulethıdeki 
ra.kaml gördü: 

- Siz 106 ncıdansınız öyle mi?. 
Boduanın alayından mmınız? 

Değildi amma Jan Makan ta
ruyoniu. Oı:ılaruı alayı henüz har
lbe gir:mem.iŞti. Anriyet Morisin 
lhenüz hayatta olı:lu.i(unu bu ka
darcık olsun haber aldıgı için se
vindi. 

Bayan Döl.aiı<ırş bir baş işareti ı 
fle sözü kesti. Tap sesleri duyu
Wıdaııberi oğlunu ibekliyor, me
rak ediymrlu. Fakat kahraman 
hir anneydi Yııkan neden çıktı
iııu hatırladı: 

- Amcanız mııbaşı BU90Şla bir 
pusla ~n.derrniş, e'V<! seyyar bi.ı' 
hasta!hane yerleştir'..p yerleştire-

- Burası -burası, giriniz. 
Araıba.daki y_ara!ı Mareşal 

Mak.-Mahnn'du. Ilk pansüınaru -
nı yapmışlar, belediye dairesi.ne 
götürüyorlardı ... Herkw ~ 
nun baslrumao.dan olduğunu söy
füyord u. Saat yedi buçu1du. A.ı:ı.
riyet ıkapıda duran birine sordu; 

Bu sırada içeri Dölaherş girdi, 
atkltıtıgı tahlikeyi aruatmıya baş
ladı. 

- Kocam nerede? 
- Vays orada kaldı. Bir aske-

rin si1iıtıile kapuıtunu aldı. lıaroe 
f(irdi, 

- Nerlen? 

mı_u üni2i soruyor. Fabrika-
- ..İmpara!X>r ne!'ede? 
- Buradan ge;eli bir saat ol-

du... Bir gülle ile kafası kq>tn 
diyarlar. 

Karşıxiak:i lba.kkal kızdı: 

- Bilımem. 
- Öyleyse ben de gidiyoruıın. 
Dı.şarda Dölaherş ııenıı; kadını 

ya'.kaladı: 

kendisine şöyle dedi: 
- Gazino Beyoğlunda, tiyatro 

~VQf,jlunda; ne yapıyoırlal'Sa hep
sı Be.vo"lur.da ... Tutar.bul taırafı- i 
na bakan yok! 

Bunun üzerine ıbelediye reısı 
"azetccJ.leri odasına çağırdı ve 
kendiler ne imar p!iınlarıru gös
terdi, izahat verdi, Beyoğlunda 
ve İstanlbul tarafında neler yapı
lacağını anlattı. Gazeteci arka -
daşlar çı.kıtılotan sonra bıze de
di k:: 

- Bazı kimseler imar hareket
lerirun valı:ıız Beyoğlu cihetin -
de yapıldığıını söylüyorlar, 'hal
lbuki esaslı imar faaliyeti İsta:rı
bul cihetinde başlamak üzere -
dir.• 

Belediyenin imar işlerinde İs
tanbul ile Beyoğlu arasında hiç 
bir fark gözetmediğilli yakından 
bilenlerdeniz. Bu bakımdan 'be
ıed:ye reisine hiçbir diyeceğimiz 
yok tu•r. Esasen Dr. Lı'.ı tfi Kırdar 
beled.ve faaliyotini esaslı suret
te numaraladığını da anlat.yor: 

:_ Belooıyelerin en e.;3'ill işle
rinden ibiri yoldur. Yol işlerini 
ıbir. nci plfı.:!a ald11m. Bir sene zar
f;nda İs•arbulda b:r milyon lıra
lık v ıl v pıldı. But.;enin altıda 
b'r nı yola · a:lısi.s et tığ; mi görıi -
yors11 uz. Ancak lıen·, eriler şu
nu biimeııdırlcr ki, lstarnbulun 
yollarını :stendiği gibi yapmak 
ve İstarlbuldaki yol derd.ni kö
kunde'l 'halıe<ıab:Jmek kırk mil
yon lira va mütevakkı. Lr. Bu se- ı 
nı vol ş ıer .ne sarf<?-d:ih, ek üze· 
re bi1tç •ve daı.'ıa t.zla para koy
man:n çareler.ni bulacağım.• 

Yol İ:sltanıbulun ezeli derdidir 
ve m'-alesef b;rkaç sene zarfın
da lbu derdin izale~i de m" .. kün 
de~i1.dir. l\faamafiıh Liıtfi Kırdar 
her sene yoliara bir mil'VQııdan 
fazla para sarfetmek emelinde 
oldtı;ğundan, şehrimi:ııde bir hay
li vol yapılacak veya tamir edile
cektir. Diyor ki: 

- Bugüne kadar ya<pıLan işler 
sözün tam manasile ;mar değil
dir. Bütün görülen hareketler 
Esaslı i:maır is.erin<e hazırlıkltır. İs

Tiyaıtronun İstanıbul tarafın -
da yapılmasının doğru omııya -
cağı cok ıbariz bir hakikattir. Şe
ıhir tiyatrosunun Tepebaşına ya
kın ve ayni zamanda İstanıbula 
uzak olmıvan bir sa!ıada inşası 
QO~ isaıbc .lidir. Belediye reisi: 

- Buna mukabil konservatu
ar !binasını Şehzadebaşında yapa
cağız diyor. Konser\'a.tuar elbet
teki üniversite m uhiltinde olmalı
dır. Eminönü - Un'lrapanı; Unka
panı - Gazi lbulvan ibeş senelık 
imar planına daihildir. Eminönü
Unkapanında faaliyet baı;ladığı 
gün esaslı imar hareketi ibaşla -
m,. olacaktır. Eminönünden Un
ka,panına geniş ibir cadde uzaya
cak, ayni zamanda meydan rıh -
<tımla Unk.apanına bağlanacakt:r. 
Gazi köp.rijsünden açılaıcak bir 
bulva•r Gazi bulvarı ile birleşe
cek ve gene geniş bir caddeden 
IBc; azıda çıkılacaktır. Adlive sa
ray, istanbulda, belediye da:resi 
İstanıbulda yapılacaktır. Üniver
&"itle ma a>!csi ıı·r site hruirıo. gele
cektir. Eviıpte bi:r spor sahası ya
pılac ktır .• 

kan bul Belediyesini üzen, 
işleri seh-'teve $ait.an istimlak 
muamelcleridir. Emmönü meyda
nının acı1m.asını geciktirı:n de bu 
muameledir. HaThuki Tal ım 
meydanını açmak knlaydı, Tak -
siırı kı.5)35ı da Belediyeye ı;ıcç -
tii{i için onu da yıkmak ve tan
z.lln etmt>k çahuk olaıcalııtır. Bu 
bakımdan Beyujilu eihetindel<i 
faaliyet gfüe çarpmaktadır. Hal
buki İstanbul tarafında yıkıla -
cak belediye malı veya tıiikü -
metten !belediyeye ıd€'Vl"edilrn ·ı; 
:mülk YQktur. Bunun için de imar 
hıtreketleri gecikmektedir. Ka
nuni zaı:ure'tleri göz önünde tut
mak ve İstallbul tarafının iıhmal 
ed ildii(ini zannetmemek Jazım -
dır. S. i. 

tan'bulda Ankara ve Balbıali ca.d- 1 !'!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!! 
ı',elerinin asfalt ve mozayik par
<e işi nm5ıl tamamlandise, Beyoğ
lu clhe1.inde de güu:nüşsuyu cad
desi öylece tamamlandı. Taksim 
Haıll:>iye caddesine röfüjler yapıl
dığı gtbi Laleli caddesine de rö
füjler yawldı. 1aksiın baihçesin
de esasen bir gazino mavcuttu, 
o gazinovu yıktınp şehrin me -
deni tir >htiyacını karşılamak is
tedim. Yarın Beyazıt meydanın-
da da b:r g""ino yaptıracağız. Bu
~ün nas:! Taksim yıkılıyorsa, bir 
knı; güne karlar da istimlaki bit
miş olan Kas'ka yıkılacak ve La-
leliye inen cadde genişliyecektir. 

- Ya temizlik işleri? 
Dr. Lı'.ıtfi Kırdar temizlik i;şle

rinde çok h"'5astır: 
- Bu mes'elenın üstündeyim 

dedi. Bu işi kökünden denebile
cek şekilde halle u,f:raşıyoru.m. 
Qok değil, ~en biraz 
daıha fazla para ve bu,günkü.n -
den biraz daha fazla faaliıyet.... 

Bizim ılıaıber a.ldığınııza göre bir 
şeık:li hıd lmhımnuştux. 

Daıi:ıni erııcüınen ile mııtıasdıe tıe. 
ırnizlik işlerine yeni bir veçıhe ver
mek üzere göriişmeler yapmak-

deniz eratt yolu kesmiştL Anri
yet usulcacık a.ralaııından geçip 
ıgitmive uğraŞtı. Bir aralık ses
lendiler: 

- Hey karlın! ... Nereye? 
- Bazeye gidiyorum. 
Kah kalhalar yükseldL 
- Ba.:eye mi yavruım? ... Bi2i 

de lberatber götün;ene... Biraz 
evvel •bizde oradaylken, inşaallah 
.,gene zıderiz ... 

Anriyet rekirarlarlı: 
- Bazeye kocamı bul.rnıya gi

di:yoru.ın. 
Bu sefer gülmedi. İhtiyar bir 

Ça\'UŞ; 

- Çocuğum dedi, geçmek im-
kanı o'lmadığın.ı görüyorsun .. . 
Bu sırada Bazeye kadın gitmez .. . 

Toprak Ofisin 
aldığı af_qon 

Evvelki giindenberi 
tediyata başlandı 

'faprak Mahsu1'.eti Ofisi Umuım 
'Mful.üı•lıü.ğü 1938 ve daha evvı..1-
lkıi yılllıu-da müs1alı&i.J.lenloo ve 
tücca;ı-1.ardan alımış o'ıd.ui{u afyon 
ll:ııede!Jerini ödemeyi ka.rarlıaŞtı.r -
anı.ştır. 

Ofisiın İstianbul su.besi bıu ika
rar ilılcrine evvelki )?ünden it>
haren tediyMıa ibaŞl:a:mı.ştır, Ofüs 
lbu !>usueba :yıen:l bir lkolay1ik da 
hkıs atmişbir: 

~ afisin ıtealılı iit ,..,,..,t,. 
J.eıri. br<ımama:r; Şd:ııııiııniıı:e kaıeiıu' 

ıf('elhnedıeıı lkı.m:taırılmaık ili:ere bır 
lııroıM>a:rı yeırlıerıWki nıtihıaliiı 

'bankalara IIİİr:""'aat edip bu sıe
netıri ~ e1ımek suretôydıe de 
'(:>aa'aiarnıı aıhıbikceklFrdir. 

anajl;lfı+ı ettiniz, gene ınağ\ılp e
deceksiniz ! 

General atını maiı:mu.zlayıp u
zalklaştı. Anri'Yet yolun kenarın
da Bazeyli bir aile ı;;;rdü. Bunlaı
dokumacı ailesiydi. K.an .koca ve 
en .büyüğü dokuz yaşında üç ço
cukLarile yulun kerı:aınnd1 k~ 
lardı. Kadın Anri:Yete a.• .atı.yor
du; 

- Hid>ir şeyimiz kalmadı. Bi
liyorsuııuz evimiız kilise meyda
nında idi. !Bir gülle diiŞ!ü, yan
gın ç;ktı. Biz nasıl kurtulalbi! -
dik bilmiyorum. 

Kocanızı da.ha sonra ibulursu - • 
nuz. 

An:riyet kocasını sordu. Gör
memL"1erdi. Yailnız QOCuklardıın 
!biri gördüğünü söyledi. Kafasın
da koca bir yara ile kal.dırı.mda 
yatıyordu. Bahası bir tdkat vur
du ve yalan olduğunu iddia etti. 
Anri'Yet tekrar ed.iyorıd.u: 

- Ya kocam? 

Büyük Alımın bestck.iin R. 
Wagner şairdi. İlk gençlik çağla
nnda musiki ile şöylece meşgul 
oldu; asıl zevki şiir yazmaktı; 
gayesi de Şekispir gibi büyük bir 
trajedi meydana getirmektL Or
ta tahsilini yaparken piyano ile 
keman dersleri almıya başladı, 
fakat şiiri bırakmadı; Üniversi
tede felsefe tahsil ederken gene 
şiir yazdı ve besteler yapmıya 
başladı. 

Wagneri kırk beş yaşındayken 
Zürih gölü kenarında buluyoruz. 
Wagncr orada büyük bestekar 
fakat ayni zamanda büyük şair
dir. Eserleri arasında en güzel 
yeri tutan beş manzumesini o
rada yazıp besteledi, en güzel 
m<ılodilerini en güzel mısraların 
ahengine uydurdu ve ondan 11<>n
ra Tristan ile Yseult'ü meydana 
Çlkardı. 

Wagner şair olmasaydı, şür -
den zevk duymasaydı, edd.ıiyata 
kıymet vermeseydi, •Tannhau
scru. i •Tristan ile Yseult• il cPar
siial• i besteliyemezdi. 

* On sekiz yaşında Leipzig üni-
versitesinde hukuk tahsil eden 
bir gencin kitapları arasında her 
gün bir şiir mecmuası saklı du
rurdu. cRoına hukuku• nun ke
narlarına şairlerin nıısralarını 
karalıyan bu genç, felç gelen par
maj\-.nı orta parmoğına bağlıya
rak piyan<>yu dört parmakla çal
mıya haşlıyan R. Şunıandır. 
Şumanın babası kitapçı idi; 

çocuk kütüphaneye gider, şiİT ki- ı 
taplannı karıştırırdı, eve gelir 
pıyanonun önüne otunırdu. Mu.si- ! 
ki ve şiir onun en büyük zevkiy-1 
di. Dilhassa Byrona hayrandı, 
şair Jean - Pau! Ricbtere mec -
lüptu. 

Şuınanı otuz Htl yasıwlayken 
Düseldorf'da buluyoruz. Bir ge
ce mısafirJeri var. Yemekten son
ro Suman karısına: 

- Bana Byron'un şiirle:riıü 
ver! Dedi. 

Karm kitabı getirdi, ŞWWln 
açtı ve yüksek sesle okumıya baş
ladı. Misafirlerile konsı dinli
yar, Şuman oku)l<>r, okudukça el
leri titriyor, titriyen ellerinde ki· 
tap titriyor, sesi titriyordu. 
Titri yen sesi ok J' ukça hıçkınk- f, 

!anıyor, hıçkırı..<lar boğazında 
düğümleniyordu. Nihayet öyle 
bir an geldi ki, sesi tamamile kı
sıldı, heyecandan nutku tutuldu, 
okuyamadı. Kitap elinden diiş
tü, gözleri yaşaran Şuman bir 
kanape"'e yıkıldı. 
Şuman, Göte'nin Fau.st'unu 

gönlüne sindiren, kaJJıi ile içen, 
dimağı ile tadına varan beste
kardır. Faust'un üstünde o kadar 
çok çalışpuştır ki: •Beni deli e
den Gö-te• dir sözü onun sinir 
buhranlarını izaha kafidir. 

27 Subat 1854-. Şumanın gene 
misafirleri var. Şuınan Fausl'u 
okuyor. Gene heyecanlı, gene el
leri ve sesi titriyor. Kitabı kapı
yor, bir nıöddet diişünüyor, son
ra kendi kendine konuşuyormuş 
,;bi: 

- Bir gün gelecek, beni kara 
toprağa bırakacaklar ve ben bun
lan okunıak zevkinden mahrum 
kalacaitını! Diyor. 
Şuman şiirden zevk duyduğu 

için büyük bestekir olmuştur. 
Melodileri okumuş olduğu ııür -
lerin ilhamıd.tr. 

* Modern Fransız musikisinin te-
melini atan bir bestekar varde 
G. Faure 1896 da Massenet'den 
sonra konservatuara kompozis -
yon profesörü 1905 de müdür ta
yin edilen ve 1924 de öle.n Faure 
de şüre m«luptu. 

1890 çağlarında Fransada bir 

BİR RÜYA 

GİBİ.. 

Zabıtai belediyenin tekrar 
eskisi gibi belediye emrine 
geçmesinin tasavvur edildiği 

hakkında bir haber Çlktı. Fa -
kat, yanlııımıı;. Nanemolla, bi
ı:inci haheri okuduğu vakit se
vinmiş; fakat, ikinci haberi de 

<>kuyunca sevinciııi ka)Jbet -
ıniş. 

- Bir rüya gibi ı:eldi ve geç
ti!. 

Diyor. 

da yeı ı.ıciz olduğunu !biliyor. Ben 
de avlu ile kurutma yerini onl~ 
ra bıraktııın... Sizin aışağı inme
niz Ikz.mı. 

- Hemen şimdi inerim. 
Bu veni lıast.abalucılık rolü i1e 
bey~ Üç kadın aı;ağı i.D
diler. Kapıya kalaıl>ahlr ıtıoplan • 
aı.ıştı. Bir araba ~rdu.. İllı: 
,.uaıiı,yı ~ ı;;ı.rıılılar: 

- Bırakın ııu yala ırlan! hı,. 

cak cesurla:r ölür! 
~vlııdan bir ses yükseldi: 
- Bayanlar isint. dışaUa de

ğil, bunda. 
Uçii de~~. Yarah -

llar «e.l.mıl.Ye b·tjhmırŞı ~ 

- Gidemezsiniz Vays da ta..- 1 
laılardan heıtıaicle buraya gel -
melrtedir. 

Fa'kat Anriyet süz dinlemedi, 
~p ll'li'tti. 

-4-
Amiyet ilk zamanlar hr.ı:lı !ıız

lıı yiiriiy€bildi Fakat BaJ.an'da. 

Anrivet çaresiz olduğu yerde 
kaldı. En-afında konuşulanlardan 
olup lbiten.leri anlıyurdu. N iıayet 
>bir baceket belirdi, atı üstünde 
general Venien göründü. 

- Dostlarun artık geriliyeme
yiz, yoksa hiç ümidimiz kaJmaz .. 
Eğer ric'at edeceksek, Meziyere 
değil. Karivana gideriz... FaJra.t 
ealiP geleceğiz, Onlan bv sabah 

Cevap vermediler. Ağlıyorlar
dı. Anııi:Y'et merak iı;irule kıvra
ruynrdu. Nitıayet tarJafardan Ba
zeye gitmiye karar verdi. Yürü-
00. 

EŞYA 

PİYANGOSU 

Bir gazete bir müsabaka yap
mış ve sıra bazı piyango eşya-

(Arkası var) 

şiir buhranına rastlarız.. Roman
tizma'nın uğradığı inkisarı hayal
den sonra başta Lecomte de Lisle 
olmak üzere bütün Parnasse mek• 
tehi plistik san'ati örnek aldılar; 
heykel ve resim yapar gibi mısra 
yazdılar; onlardan sonra mısra
ları bizatihi beste olan şairler 
çıktı. Bunlar Albcrt Saınain, 
Verlaine gibi sembolist şairlerdi. 
Gaye gözlerin önüne yalnız güzel 
manzaralar yaymak değil, kulak· 
lara ahenk temin etmekti. Bu a
henk duyguların, görgülerin; bıı 
ahenk elemlerin, sevinçlerin, 
hiddetin veya şefkatin ahengi 
idi. 

Şair Samain ve Verhıine: İşte 
Faure'nin ilham aldıi','1 berrak 
memhala.r... Faure şiirden zevk 
aldığı, şairlere meclup olduğu i
çin modern Fransız musikisinin 
üstadı ohnuştur. 

* Itri'niıı, Dede'nin, Mahmut Ce-
lii.lettin Paşanın, Rahmi Beyin, 
Leyla Hanımın şair olınadıkla
nnı, şiire meclup olmadıklarını 
inkara imkan var mıdır? 

KJ3sik Türk musikish1in en 
güzel bestelerini yapmış olan 
,beslekiırlar, illıaın aldıkları mıs
raların ruhuna nüfuzcdebilcn, o 
ruha ruhlannı ınezcedcrken en 
büvük zevki duymu.ş olan beste
llilardır. 

Tiirk musil.isinde tereddi, Türk 
edebiyatını bllıniycn, ~iirdcn zevk 
almıyan bestekflrların ürenıes ) -
le başlaını~ olacak. Öyle besteler 
dinliyOTUZ ki, ı:ayri ihtiyari gö
nüllerimiz üziltiiyor: 

- Mıısıki sussa da yalnız güf
teyi dinle~ek! Diyoruz. 

Divan edebi~ atının herhangi 
bir parçasını bcstcliyecck olan 
bestekarın o edebiyatın sırrına 

erınis o n1ası ş<.ı.rttır. Ya' yn Kc· 
mali. Haşimi, Nec•ı> r.,,ılı be tc
liyecek musılcişinas edebiyat kiil
türile 1·uğurulmuş oiınawlır. h
te bizim yeni beslekaT!ar da ek· 
sik olan şey: Edebi .. at kültlirü. 
l'lfodcrn Türk musikisinin ınüjıle
cilcn telakki ettiffimlz bestck3rtar 
da da eksik olan şey budur. Mil
li Türkmusikisinin ahengi kuıak
lnrının dibindedir: •Lambaları 
söndürün, uz::ıklara gitleyim -
Nurdan bir şehir gibi ruhumu sey
edeyim: Pırıl pırıl; pınl pırıl...• 
Milli Türk musikisinin ilham by 
naldan yanı başarında durma -
dan şırıldamaktadır: •Su gelir 
taşa değer - Kirpikler kaşo de
ğer - Merak etme sevdiğim -
Bir gün haşhaşa değer.• Bütün 
mes'ele bunlan terennüm etmek· 
tedir: Bu n1ısraJann TUhlar1na 
girerek mefhumlarına ahenk ver
mektedir: Türk edebiyat kültüri
le yıu(urulmruı şair bir bestekar 
bekliyorum. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Ticaret odasında 
yapılacak toplantı 

Selırimi2ıde bıılumna.kıta olan 
İrz;mi:r Belediye rıeisi Beh~ Uıı'un 
iŞll rakiıyıle y;aırın Ticaırat Odasm
da bir i<;llima yaıpıJarokıtır. 

İdttimada, bu Y1l!kıİ J:ıeynelnri1el 
İzmir fuaTma 1.stambıı!lwı her yıl
'k!i:ıı!clen da!h.a .g-er>iş ıınilkyasıta . sti
rak dm.esi !kıa:raırlıa$!ırıla~. 

Amerika dan demir geliyor 
ffimia cJıeınir vıe çel(iB< i'lilıa.J.at

çıları lllilrlıiği şehriırrl z p iıyasasu:ı
d:a. deıııriıri 'bolı'.;ıştı.nm alk Ü2Ere 
~aın 4000 ton dem>r s'
paıriş Etııniştir. 

!Bu sig:ı<ııııil;ıi 3000 tonıluk iln.: p.ar
B ayın 15 tinde limanııınıza ge
leOO!dtir. 

sının tcvziine gelın~. 
Filhakika bu tevzi mes'ele

si (Tevzi babında) mühim •c
sileler• den biridir amma ya
kışıklı olmuş. Meselfı rad_yo 
makinesi Edirnede muhabere 
subaylarından bir~e çıkınııı! 

Ne hoş değil mi? 
Nanemolla ile oknuşuyordak 

da: 
- Ne isabetli ve ne güzel 

tesadüflü bir kur'a değil mi?. 
Dedi. Hakikaten öyle. İçinde 

daha böyle Eskişehirde, Üs -
idarda, Fındıklıda fevkaJade 

tali tesadüflerinden it.rifaıle 

edenler var ki, insan alacağı 

hediyenin adres ve sıfat ilo 
bu derece tevafuk etmesine 
hayran oluyor, 

A. şEKiP 



·~=illi'~" l!IU ·ıııuı ı11r. .. 111 .. 
d hıu f ufl fi WHuHf n 

Almanlar 24 saatte 1 

dört tayyare kaybetti 
F'ransız tag9areleri Almanya 
içlerinde keşifler yaptılar 

P;;. ~. J (.'LA.) - l!Jv:ı.s bi'l
dir,) .r: 

1\ ~cri vaziyet: Son 2-1 saat 
iç.de ha'..ı faa~)eıi .a::~·kalade 
ıurr. ıl.u. Ger..,·· A.llın.ı.n gc;rek 
F',. mı.;ı, ıkeş f taH·areleııi karşı
!ıictı aı: üzerinde \'e rn(mle -
ket i<;<."rılcr1ıııde .bir çok uÇUf/lar 
Yıo.;nıı.şl.ı.roır. Bu uçuşlıar esna-
8'n&ı o~ avcılın-la müsade
llııE._r olmu.Ştur. Fraı>sız keşif 
t.ıY'ı ~eri kam kn üslerine dön
<lıi{! ri a.allde ikı Alman tayYare
si Frım ,;;:!ar \"e bir Ahn m ta,•ra
r c: İn;'.?ilitlı:r t~rafm:lan Fran
s•z 'DDr ·!annda dü;ürülmüştur. 
Dor<lüncü bir Alnıı:-. tayyaresi 
dü:.:föillım~ falnt bu Alıııı:m tııp
~aıkkmna llmı~tir. 

1\lman ha.Ya kun·dleri ş'mal 
denıı.i üzerinde de !.i~Fyet gös
t•1'JTui;; ve mubafaz~ :ılt:nda gi
d bir \":?:pur kafilesine iaaNUZ 
eylem tir. --

D ,4er taraft:i·n k~rada mutad 
keş;.f harekı<ıtleri olnıuştur. Kay
de de.~ r tek bir h.3.da. vaı·dır: 

:>rosılle'nin ş:.rkmda kü~·ük bir 
Fran.;ız müfrezesinı n kurduğu 
"'ıısuyu Atınanliir faı'k~k; vıe 
hafif mitralyözler;e ımücelıhez bU' 
lıölıük ile bu müfoeı.eye taarl'UZ 
•Y.lem~erldlir. Düşmanın fai
'Jti:·l'!IJne rağmen Fraru;ııılar ciü.ş
mar..a za;ıiat vel'dıirerek ıkı>rtul

mıya muvaffak o.lmuşlıardır. 
Loıx!ra, 3 (A.A.) - Son altı 

gün içi.nd>~ beı;i.nci d~fa ofaraık 
dün a'k,aım da İnıriliz haYa kuv
\"eilerine mensup favyarciler Bef"
lm üzerinde UQllllJ.'ll&:dır. Berlin 
etrolindaJd tıtvyare da.fi topları 
h;w;kete ~ı,miı; ve şiddetli rnUı
kaıbelede bu·l!unımuış •lle de tngi
liz .tayy0relleri be;,annaım"~:ır at
mıya mıırvaffalk o1muş1ar ve hep
si üs~•ırone dönmüşlerdir. 

Denk bütçe ve 
vergi zamları 

(Bafmakaleden mabat) ı 
dir. Olsa bile çok ağır şartlara 
bo:;un eJ:nıek laZ1mdır. Dahili is
tikraı.a geliııce, lıükiıınt't, dahil
de borçlaıınıay ı da, ancak demir
Yolu insası gibi mü.mir işlere has
retmek siyasetini tutmuştur. Şu 
halde, ndi bütçcııin açığnıı ka .. 
ııatıııak için iki yol Yardır: 

1 - Tasarruf, ' - V crgileri 
artırma. 

Ilükümet btt iki yolun ikisine 
de ıuüı·acaat etmistir. Memleke
tin iınar faaliı elini bü bütiin 
durdunnadan, ~idi bütçelerden 
1939 bütçesine nazaran, umumi • 
Yelle yüzde on nisbetinde tasar· 
ıuI :vapılınıştır. Fakat bir dev
letiu bilt~inde bö~·le fovkalıide 
bir zamanda vukua gelen fevka
lade vergi noksanları ..e masraf 
tezayütkri, yalnız tasarrufla kar· 
şılouanıaz. Bütçenin varidat kıs· 
ıııında vukua gelen 4.0 mil~on li
ralık açıkla masraf kısmında 
tııilli müdafaa için ihtiyar edilen 
ve belki de 40 milyonu bulan faz· 
la >u:fiyalı yalnız, sivil dairele
rin bükeleriuden ~ üzde 10 kırp
tu~kla önlemek ,,,ünıkün ol -
Jnaz, n diğer bütçelerde umumi 
ha;-atı durduracak, imar ve iıısa 
lıaınlrnıizi kesecek kndar, tasar
ruf ve teııkihat da yapılamaz. 0-
nıııı içindir ki, hüküruet vergile
re de zam etmek nıccburiyetinde 
kolmıslıT. 

Bu z.anılar, kntanç. muamele 
•'e i<tilılılk vrrı:ilcrinin nisbet
lcr; ile bazı alkollü içkilerin fiat
l~rı üzerine yapılacaktır. Anka· 
radan alınaıı nıütcmminı ma .. 
lfımata güre, )'eni za1nlar, daha 
ziyade muaınl·l~ ve htihLik veı·gi
lcrinc) rıpıliicak ,.e Hcaret \'C sa
tı?~ I crbabuuı ... u :.ılınruı vergilere 
hır miklnr l:a\ c edilecektir. Ka
z::ınr \·ergisi uis.l>ctinde .)'apıla .. 
cak :;:auıdaıı, de,·let ıuenıur ve 
n,ü~!~htlcınlc.rinin 11133 ve üc
reHcrilc alclfımum mfütahdem 
üeret!cri isli na edilecek, yahut 
da htınbra ~ ıt;Hlacak zam nisheti 
gant az olacaktır. 

Ilır. iıabcrin t9hakkuk etmesi
ni diferiL. ('ünkü nltlümunı me. 
ncur 'e ntlistahdenıJerin ınaaş \.:e 
i.1crctferi, kar :-.cnedir kazanç, ınü
'Vazt~nc. huhı-aıı ve lta\•a. kurun1u
na ~ ardnn \·ergisi olmtt1~ iizere, 
dtlrt ,·erAİYC tabi tutuln111<:>tur. 
hlaas \."e ücretlerden bjr tarh mu
amelesi ile indirİ\ pm1ck suretile 
tahakkuk n ciba~ eli hiç mas:af
sız Ye zah,net iz olan hu ,·as1ta
sız ,·ergiler, ta}ı3;J bakuuından da 
hemen hemen hiç bakaya ,.e za
,.iat verınczler; ,·aridAt büt('esi
tıe konu un miktarlara, olduğu gi
bi temin edcrl..-r; bu bakımdan 
ıı:ali\t:l·ılcrin çok ho.suna giden 
Vergilerdir \'C daima, bunları tez· 
Yit etnı.i)·e ıııelynldirlcr. Fakat, 
bir kalem darbesile kola)·ca ,.e 
ıı;ıasrahız talıı.a ede11 bu vergile
?ın bir kusuru vardır ki, o da, 
nıaaş ve ücret snhiplerini tazyik 
etmesidir. lllaa,; ,.e ücret sahibi, 
herbauı::i bir tacir, esnaf rnya sa
n~. lci yııhnt da serbest meslek 
er~abı r::ihi, \·crdi'i "ergi~i sat
hgı malın fiab \'eyn ifa ettiği lıiz
tnctin ınukalıili üzerine zam ede
~ k 'az 'ette dei;ild:r. Bu itibar-
la ' r • ergh i hndi ihtiyaç- j 
1 rmda k rek ödi)ecektir. U-
r-: "" }e <ra 'cralcn maaş 1 

sek makamlardakiler ıniistesna • 
diğerlerini ancak )·aşatabilecelı: 
miktardadır. llleselli, bir nahiye 
müdürünün eline ayda 49 buçulı: 
lira geç<r. 72 köyden mürekkep 
bir nahiyenin on binden f112la 
halkının emniyet ve asayişini, nü
fus ve askerlik işlerini, köylerin 
\'e köylülerin idaresini \'e kal • 
kıunıasır.ı, bütün bu bölgede dev
let kanunlaruun ve nizamları -
!"" tatbikini, büti\n mes'uliyeti 
ıl~. on.ıuzlarına ) üklenmiş olan bu 
mudııre 49 bu~uk lira yeter mi! 
Bu nahiye müdürüuiln, bakmak
la mükellef oldu~·u anası, kansı, 
iki iiç cocuğu var::;a, ne yapar. na
stl ı;rceinir'! 
.. l\lcJnur '\'C ınii~tahden1lerh1 ço
gu, az ınaa.~lı insanlar, oJdu.kJarı 
ve aldıkları parad•n kazanç, buh
ran, ıtıüva.zenc ve hava kurumu
na yardım ver.,.isi ödemekte ol
d~kları için hükı"imctin, vergile
rı mecburen bir miktar artırır . 
.keıı h.unların vergilerine zam yap. 
mak ıslcmemesi tamamilc yelun
dadır. Nitekim, bir müddet ev
vel. ınüvazene ,·ergisinin nisbeli 
bir miktar indirilmek suretile 
bunların ..ergi yükünü biraz ha
fiflet mel.. hakka. adalete 'e in
safa U\'l(Un bir hareket telakki 
cdilmi<tl. Bu vergilerde daha tcn
:Ulit yapılacaktı, fRkat ne yapa
lım ki, felek müsııade etmedi. 

Esben hükümctin, kn-zanç, ınu
amele \'e i•lihlak \ergilerile al
kollü irkilerc ) apacağı zamanları 
da, kısmen bilva'1ta memur \'e 
müstabde111ler ödiyeceJı;i için, on
lardan ayrıca bilavasıta bir vergi 
almak, zaten dar olan hayatlarını 
dnha güçleştirmek demektir. Bu 
itibarla hükumet4n, memur ve 
müstahdem maaşlarına yeni ver
gi zamları yapmıyacağı hakkın
daki haberin tahakkuk etmesini 
dileriz. Çünkü, bu, gelirlerini ar
tırmak imlUınıodan mahrum bu
lunan bu ınl'mur \.'C nıüstahdem 
s11:1ıt:ına ka~~ı, Cun1huriyet reji
mının vergı siynsetinde takip et
t~ğ"i b~k, adalet \e nasaft"t pren
sıplcrıne un:·uıı bir hareket ola
caktır. 

ABİDİ.S DAVER 

Mali ye Vekiii 
... (Baş taTv.fı 1 inri sayfada) 

sı ıçın kazanç vcrJ(iısine de yapı
lacak olan yeni zamların devlet 
memur ve 1TlÜStaihden:ıJeıinin ma
aş ve ücretlerine şamil olmrva-
cağı anlaşılm~ır. -

Her nevi ticar>thane ve mües
seselerde çalı an ;ılelümum müs
'tahdcm},-rin ır il'aş'iııruıın bu zam
dan !tllÜ!S!tesna tutulacağı \1e va
ıhut uek hafif bır ni.sbette z;.m 
yapılacaliı da Öğrenilmiştir. 
Diğer taraftan Maliye Vekale

ti; muamele, istlhlalc, alkullü iç
kiler ve di.l!ec lı.ızı v~lerin vüz
de niS!ıeUerinin artırılma.;ı ·yo
lunda çalışmalara da geçilmiş 
lbulunulmaktadır. 

' etl r • c • ek mahdut yük- 1 

Ö~nıldıli"ine .röı e bu vergi tar 
:hiyatı d'*1a ziyade •Muamele• 
ve cİstihl.ik> veı:ıgileri Üzerinde 
.kendini ~terecektir. Ticaret ve 
san av. eriıabından alınan vel'gi
lere de bir miktar i.liıve oluna
caktır. 

İKDAM 

"lllGm~I.'~, ~«'l~ \ 
•111ı::LLAJl Bizi gülmeden 

a Z I• yet Bir:~!:!::nb~:t:ki ... Ve 
oturan ehibba da. oracıkta saat
lerce ze\'kiyap oldu, gülmeden 
katıldı. ko.bkahalarııı bumdan, 

leh I • ke ı • :ıra sıra. odanın camları bile zan· 

1 1 gırdedı. Saat iki idi, onlar karşı-
Wdı söze ba&ladı ,.e saat dörırn, 
bir, hazirun hala kmlıyorduk 

(Baştarafı 1 incide) 
mürilJı ancak dörtte bir nı.sbetin
de Alıman .r:ıalı ol<!uğu. riu 1talr 
yan amelesi ta.rafından işler.miş 
tıuluıı.duı\u Ye bu sE'beıl'teıı dolayı ı 
İnJ?:iliz loontrol te.kilatının bu ki>
mürü mili;aderc hakkı o·•ır:ya
caiiı ıbildirilmektedir. 

Romada tebarüz ettiri'diğine 
g-Ore. :esrin:e\•,·ele kadar İtalya
da herh . bir kömür buhranı 
olm:va· r • r. 
Am~r· .. aı: kör.:ür alınması 

<mesele,.;,,, gelince, İtalya, Ame
ri.'ı:ad:m makul :icari se:-al; daire
sinde ancak pek ez miktarda mü
lbavaatta ·bulun&lbileccktir. 

Londra, 3 (A.A.) - Yarın A -
vam Kamaraı;ında Başvekil Çem
•bev:ayndan, son zamanlarda Al
man hükumetinin bilvasıta Lord 
Ha!ifırksa gönderdiği sulh teklif
lerinin malhiyeti hakkında bep -
natta burunmasını ve bu sulh tek
liflerinin sıhıhatine inanıp inan
ma.ılığını bildirmesini ta "ep eden ı 
!bir sual sorulacaktır. 

Londra, 3. (A.A.) - P«ıple ga
zetesinin askeri muharriri yazı-
YOl"'!o 

Ve1sin Berlini ziyaretine rağ
men bitaraf memleketler mcr -
ketlerindeki intıılıa şudur ki, Hit
ler 15 mwt cuma günü y.:dırım 
taarruzuna geçecektir. 

Berlin, 3 (A.A.) - Amerika lla- ı 
riciyc müsteşarı Vels /buaün Hit
lerin muavini Hess ile rblr saat 
görü;mıüıştür. 

Mütmkilben K:n' rJhala gidi,_ 
rek Mareşal Göringi ziyaret et
mistir. 

Va"Şin~:ıon. 3 (A. A.) - Havas 
hLldi.ı J) 'l()l' : ' 

Vdis'in Berlini ziyıa.rct'.nin i!ık 

mÜı.•pet n~icesi A\'r.upada bir 
su.l!h veya .Lavaasut inJkanlan k·"
kında barlı Amerikan mıtlımııe~ 11-
de hüküm sürmesi muhtt:ımel olan 
bütün ümiteri suya düşfoı'mek 
Wınu9tur. 

A:rrrermım efikarıumumh·e..i Al
manyanın kooku1ıma manevıralı.
rı suya dü~tüğ'ü t~dirde aşın 

'bir halJ> y:rpılaoaii>na da- r sav
rulan '•Midi siılıünetle karşıla
makl~d.r. 

Sıyasl mırll!ilk:rd,, hasıl olan 
kmıa.,tc göre Vels'in Bc.rliııi zi
ya.ııEt ·, : n nutJoesi Lor..dra ve Pa
ri .. göriişm<>loerini koi:ıı}'lruıtırmırk 
ohc&M•r. Cünkii A'.lm:ln~ya namı
na süz SÖY' =i·\'! salail'ıi)ı l'.·taır 
dlan künscler, Alman hJJrp gaye-
1.eırinin Fraruıa \'C lnı?li\te:rcnm ta.
kin €ılitigi gayeleı•b. k"bili v:lif 
olJmadığın ı .iSba.t e1ım işleT<l!!r. 

A'rnsterdam, 3 (A.A.) - Ams
teı-damdaıki •bi',araf mili;ahi.dlı:110 
göre, dıi.in ""ba!h fH1ıler ile Vel!s a
rasıocla vukua gelen ve 85 daki
ka ,,;iren görüşmenin Awupa va
zryıe!b.ııds: hı:ır harı~i ıı.r salah vü• 
cude getirdigine dair elde hiç bir 
emiıre yol<ltur. 

Vels, Mareşal Göring ve Hcss 
ile de brr _ı:ıörü.'ITll~e 'bulunımru;
tUır. Roıo..weJtı:n llususi anü
meooili, Beııılini teı1k:eıtımeden evvel 
ci:iığer Alıın:ı.ıı şefleri ile de ı:;örüş-
ımelleır yapacaktır. 

Alman gazetelı:ırinin neşriyıatı
na. galı'nce, Vels'in ~rıüşm~r.'Ôr 
ni miıır&iin olduğu kadar 32 keli
me ile lbildimıek is!.iyen matbu-

gülmeden ... Aman Allahıın, bu 
ik; ho:-. sohbet, nüktedan, cinas 
3.sina, nekl'egü ve son derece ze
ki zat, bize o giin neler anlatıııa~ 
dılar. neler! Her biri, birer :-Jas
redtlin hoca, birer İncHi c:avuş, 
birer ıuaruf Bekta..~i fıkra \'C hi· 
kaveleri kadar kuvvetli, canlı 
,.c gülünç olan ve her birinin, 
ınevzua ve anlatana göre ayrı bi· 
rer hususiyet \'C ot'ijinaıitesi 
bulunan o günkü hu Kar>ılıklı 1 
sÖ) leşmı..Jleri ılinl<ıdiklcıı soııra 
şa~ıyoruııt ki, bu zatlar, acaba 
neden nıiıah nıuharrirliği ) ap · 1 
m•zlar da şairlik 'e sııor ınuhar· 
rirliği ile uğraşırlaı-? 

- Kimdi bunlar? 
Diyeceksiniz. Kim olacok. biri 

Necip Fazıl I{ısakiirek, biri de Eş
ref Şefik Atabek ... 

O giin, Son Tcl.({raf ga:tete~inin 
:razı odasında bu iki suhanc;;az hoş 
ilv3.z \"e uklc perdazı JlÜr c:n33a 1 
arada bir, bir ürüncüsü daha il- ı 
tihak, yahut yardaklık ed•r~k 1 
onların anlattıkları ,.e b'izi gi.ilıne
den kırıp geçirdikleri ŞCJlere u
fak tefek garnitürler serpiyordu 
ki, o da eski sporcu ,.e spor ya
zıcılarmdan ve yeni tarihi tefri
kacıl2rdan Sami Kara~'leldi. 
Eğer ben bir gazele sahibi ol

saın, haftanın muayyen giinlerin
de kocaman birer mizah saJfası 
acar ve bu sayfaları bu üç nadi
de söz arlıstine doldurlurtlum. 

Fakaj bir mes'ele var ki, şifa
hi mizah ne kadar güzel, nekadnr 
mükemmel, ne kadar dö1l başı 
ınanıur olursa olsun, ayni şekil .. 
de, ayni u~-talık, a~·ııi huvvct \ 1C 

ayni canlılıkla, a<aba sayfalara 
intibak edebilir mi? 

05JUAN CEllIAL KAYGILI 

SiyonisUer yeni ~ta· 
tüyü protesto etti 
KU'lüs, 3 (A.A.) - S\·onist ko

m,tesi Filistınde arazi ·satı~ları
m t31ıdit eden yeni statüyü pro
tcst'O eden lbir kardr sureti ka
lbul eylemiştir. 

Yeni statünün neşri ürerine 
siıkfmet dairesinde bazı tezalhür
ler yapılın · ve hiç bir tı.adııse çık
mamıı;tır. 

Dii!er tara(lan Arap rnaıhfUleri 
manda maka.mlarının ;})u 'kararı
nı memnuniyete telakki eylemek
tedir. 

at, ı:dc yaıkında ıbR- Alman tııar
ı·uzu başhyacağmı ve Aliımın
ya için hıuıb n ancak silah ku v
Y-e!ti ille< h.aliliıJdileceğini füin iç,,n 
san~ Vels'in Berlini Z:yaretini 
be'loli'y•oıımıuş giıbi hareket ~yJe
mE!lrtedir. Mman ma.tbu;:ı.tı, İn
gilt""1qye çok şiddet>. su.rette hü
cuıın edı:ın mülhem bl'y:.nat ve 
ına.kalderle doludur. 

Züd<lh, 3 (AA.) - Ha:ber a
lındığına göre Ve1s 5 mani ~ş.a
m1 '""ô'a 6 maır.ı s:ııbahı İsviçreye 
clörı.~!C'.ir. Muı:nr.ıiJ:yfı bir müd
det Lozanda kaJacak sonra 
se hareket edecc-ktir. Vels'in 7 
ma,ı:\ sabll'hı Par>ii'te bulunacağı 
taihımin ıedi1mdk1.cdir. Vel:s martın 
omma doğ;ru Dond>roya ı;idecelk 
ve 14 vc~'a 15 mari!l!.a Parise av
det e1lıniş bulunacaıkılır. Bir gün 
~mra da Rcımaya hareıl<ct cde
C':ittir. 

Velsin ilk temaslarından sonraki vaziyet 
Birleşik Amerika Hariciye Na

zırı nıuavini l\-tister S. Vels'in. 
Berlindeki görüşmeleri başlayın
ca, neşredilw Alman resmi teb-

U:Yi açık, mnnohdır. Amerikalı dip 
İoınatın seyahatinin, gelecek teş
rin ayında iiçüncü defa Cumhur 
Reisi intihap olunmak gayesile 
Mister Rıız\eltin bir siyaseti ne
ticesi oldultu söylendi. 

Böyle de olabilir. Fakat Alman
ya ile, İngiltere ve Fransayı uz
lru;tırmak yolunda bir teşebbüs 
bu seyahate niçin dif:er mühim 
bir .. aye olmasın? Berlinde neş
redileu resmi tebliğ, bu ihlimnli 
de canlandırdı, açık ce\'ap veril
d~ ingiltcre ile sonuna kadar mii
cndeledc deve,m olunacağı bildi· 
rilmis oldu. 

İngiltcredeki beyanat, llL Ede
nin son nutku dabi, Nazi rejimi 
ile sonuna kadar mücadeleye de
vanı edilceeğini bir defa daha tek 
rarlıyon kat'i ifadelerdir. Uzlaş
maları değil, şhldetli harplere 
devNmı beklemek icapediyor. 

nu esnada İtalya ve Japonya
daki neşriyat, hareketler, beya • 
nat dahi miınalıdır. İtalya goze-

tclerinin, Fransadaki silcmkara
ne nesriyata mukabeleleri, İtal
ya arzularını, gayelerini tekrar _ 
lamalnrı Almanya lehine yeni 
sempatiler izharını gösteren ya'. 
zılar de\'am etmektedir. Japon
ya Hariciye Nazırı General Ari· 
ta'nm diyet meclisind~ki beya • 
natı, Çine ait ihtilafta, 9 devlet 
muahedesine ait kı!<l11ln telakki
sinde lüzumu holinde harbe ka
dar gidileceğinin bildirilmesi 
muharip, gayri muharip, müseı'. 
lih bitaraf devletler arasındaki 
ihtilliflann uzlru;ına yollarile hal
ledilı_nesi~n, bi~ düşünceden baş
ka hır manayı ıfade cdemiycce
ğini gösterir. 

Siyaset vç harp harekatile 
harp siyasetinin kapalı, şimşek'. 
li, fırtı.nalı havasında herhangi 
bir açılına, salah alametleri Y'!k
tur. 

Başvekilinıizin mühim beya • 
nalı, sulhü, harp harici vaziyeti
mizi, emniyetimizi, her ihtima
le karsı müdafaa tertibatımızı 
kuvvetlerulirmrsl itibarile açık, 
samimi ve tebrlke layıktır. 

nAlllİT NURİ IRMAK 

ı~O~il., me-vzLJ.lerı ! 

DENiZAl Ti ABLUKASI INGIL TE
REYi MAGLOP EDEBiLiR MI? 

/ngilter• ile Franaanın 24 milyon ton I u k ti
caut filoları vardır; yalnız ln~iliz. tugahları 
scneJe 2 mılyon tonluk yeni gemi yapa[ -
lirler. Almanların, altı Jyda batırdıklnrı ga• i 
milttarı bu ltadar kaldılrca, dc,,iz.altı abluk. •ı 

' müttefikleri matlup ademez.. 

= • 
Yazan : Abidin Daver 

D<m.iz h.:rbiniın hede: , den• z 
1hl~it.ıiyot.;ilt:r. D~ır ·1 hfrkirn·)ı1Jı. 

de. 1::.1 r t:rr~~'an dü '"" sen·etle
rirden iS~'fc.deyi, Ji·"t".r tarofta11 
~.\.eri na•kllyaıı teırıin ~d-e~. M~t
\1 ~.ld."" bilhus:>a aci:ılardan iha
ı-ıt" ...... "ıı İngi"t'~cre içi.., denı z h1-
IY . •. .. •. b:.ı.· 1 aya.t rc.emat nlca;e-

ı. lP.1- i.J~cı .• ~u ı1~f\.!kru.:re·J. 
sa•<:s,. d,, hem kcndıni mücfa
fa.ı, 11 ... m c~anını nıan'tip CU..?

cc'i \'~ıtalru'l tu111in eüı) ·, J-1:..&.n 
de düş:ıram abluka ederek za
y1fl""tmıya çalı~ıyor. inı-;Hzic-r n 
di.ıruz hBiki:nı.Yt!Ui:n:i .\':ri.nıa!k, onu 
aı.ag.up e-..;nck cJ.~-ne!t:.ir. Ahman
y.ada, zayıf eni.zili U kuv\·cn.Je
l'i} le :-,·cp~n11'· cag· bu iş denizalı
tı e-c.1nl'rleri, korsan kru,~azör cr1 

lllUlJ\T.lıar \'I tayvard r.y.e V'1'P

:JnT' a çalışı_\"Or. 
Altı aylık deniz narbı gösterdi 

ki A 1 m a n y a, hedefine İne 
gi!.ız - F r :ı. n s ı z iicaıı~ 
filolaırmı tahrip ctım<'k ve •bt!ı:ırai 
de\''le'l:!:ır!.n ticaret ı.,J.ırn'i.cıini ba
tuma:'k surc..a '> .c \rarrna.ı\: Um~din
d<.":i!:". A manbr, u:c:.ı·afların, 
uğ'rathk:.brı zaHa.t tH:ı.1'1:esinJe, 
In1gi~er~~ıye 11Jl.::t._\ ... t } ... pH1~tan 
vaz ,;cçecckler.ıj c~ lk'SJplıyor
!b.r. Böy·leo..: İn,..; ercn.ı.n tlt:lüZ

ü.:ıtü ablJ~a:.;ın.:.ı, ... .: •. J..ı ~ .ı d nul- . 
tı :ıhluıka.l~'llıe mu-.ıııe;e Nmck 
İ.sl\)XU". 

Deniza~tı a!bh.:kıı:sınıu mu\·ai
fakıyet şartı, İ ngılterenin ve 
n·. ~~ .. ef~ı::ı J.''ran.sa.nu1 ·~~a11J~ ge
;m.isiz kamıasıdu. D:>ha do~rucu, 
,mü,'.efi:k.lcnn mulılaç oldlll'<farı 
rom ına'Ci.<Joe, petrol, (ıT .. ik \'e as
ile<> n::.ıkliya. ma uoiia:yot edecek 
ıLa:ı:ajd, l ına'hıı>ıol :::larlllı.-. 

Bü.ti.ın m sele bura<t.:ıci;r. Alınan
lar b:ıtı.r:ıcak, İ~ilizlerle "Fran
sı=, münılci.ın . ct.'L<.1be kıl:Jma
anıya çıı:h.:;aeılklar, va.tan gemi
ler.o yerı-en11c \ .. rıcrini inş;:ı \ 
it'cdarik OO'Ocok I.ırd:r. Ka1·a har
ll:ılinrle a.Jkl.ır ne~. dcııi.' ,,a1tı.in
d~ de gemi odur. Knra ııa~in
d, za)-.atını telafi ed€1lrıl'.'ıeıı ta
ra , en sonurııda, nıa~lt'P u.du~u 
ııı,r <M, deniz harllinln bu şekilılı2o 
de, ticaret gemılcriııuı l'ooşluk:"
rını dolıdu.r:ınuyan taraf, öyiccc 
m~lıiµ olur. 

Aını.ırr,"3, müuteflklerin, bil
h~'Sa İngii<~:r=in ticaıı .. ı~ fi.osu
nu imll:ıaya mukted r .miıd:r? Al
tı ıaylik h;;rµ, bunun mUıTh • ..in ol
ımadığmı ~ıor. !',fö,.efi.."
lerin attı aylık harp gemisi za
y'.ı:ııtı henüz ne11redilmed!. 1''iiika.t 
şuiba:t orlal:arınıda-k• , ... ni beş bu
çuık a~·hk za}ut ma ·ıimdur. İn
~U l <·e cı3~.ooo tıoa ~ .... r.i 1<aybet
ırrılıiŞt.ir. Fraı:ı:;ızla.rın za.yıatı ·ise 
76000 ıtoıı.dan ibaı·u,tir. B,ta1·af
farın :zayfalii).le berabcıc 1,059,000 
ı.onlı.lk <gEım ıb;;;4mı::ı~>r. Mi.i~tefi:k
leı:hı altı a:yııık ı.'<lnıi za.yiatmı, İn
ıış(]:.c,,ıc• liÇiu ô00,000 Fransa için 
80,000 olıııak üzeı~, 680,000 ton 
<.rlde'ımcl;te Jıa.'tıa ydk .ur. Her hal
cie, ~i zayıiat aıuıııdan faz.la 
değil ek.;.I k oısa gerektir. Anıma 
lbi:t, nr.ti! .• J.!C.ııı'larin,:;ı,ı ayda yu
\"al"lıik Ucap 700.000 tonluk gemi 
ıka;foıMiklermi kabul edelım. 

BüyUk .Hıaııpte • .,.,, yalnız 1917 
uisanında, yan, bir a)"<ia, A an
.lara nazaran l milyon ton, İn
Jlllliıllıadn hes.,,pbrı.na göre 869,000 
ıtıonıUk .gemi b:ılıınıştı. 

O <ıy i<;ıınde, Ailımaırla.rm biT 
Ui:dta.da lbaıtmiıitı gem.Uır bile bu 
ihınilı n lbir ayhk zayiatından ıfaz
laciır. lo 18 hru1binde, bir haf -
1ıalık en iazla gemi zayiatı 203.000 
ror.du. Bu defa beş bu~-uk :ıy i
Qh!de, en fazla za}·iat \"eril n 
hıdlt.a, 100,000 kiistır tor.dm. Fa
lkat bu zayı>ı!;tın yalnız 46.000 loPU 

İn,ı::iıl:iızllıre. müıJl':>aJıı. 54.000 tonu 
lbitara.fiara ai~tir. İngijtcre, altı 
ııtY içinde uj(radıli"ı zayia.tın bü
:y:ü'k bir kı.smmı yeni gem !er 
inşası, b.lta·.aflardan gem: satın 

aJmak ve bazı Alrnaı1 ~amilerini 
za.ı:ıU.ltıınek su~~'1ıivle telafı 'tmış
~:r. Bunlar çıkarılınca İngilizle
tıiın· nııt, yani haık ki za.via.tı 200,000 
tondan wır. Fransız·Ja.rm :.a-
1ıiatı da, bazı .veni in:;aat ye Al
ma:n gomiJıeııiyk k!.9rnen telafi e· 
d:ılml ştir. 

cın )(iili tutulmaktı.dü. En son 
l!"Mlni mtr...:v...ı.~ 1~39 h=anında 
nc:;ıredi1m.şJr. Buıclara ~re, o 
tta.rfül<!, iını:ıt:teretle 791,000 tonluk 
189 gvmi inşa ediınmkd idi. Bun
ları" roğu, 1919 moJitından 1\-Vel 
kızağa konı.ılıııu,ı.:ırdı. llaz;ıan 
nllıa '"" ~ ı.den, hJJf.:ıin b:;:ıt:ı:dığı 
€'" lu. ... ia.:iına. k<..ıdar n.:asına 
b~,;;ıı.c.;. fak ... t gizi ıutuian ı:e
ımııe!1~ _ oeı a. ·? .. , b'.ı vapur.!:..ırın 
QC;,~ -. •. n:ı.l (."i;.l'.::m4tir llu İn
ıı:;.J,< g"w.ıeO.: yenı inşaa?t:n, şu
loa. haşır.da, aşağı ) arı ibü!fün 
z }• wtı ~-~afi et'.!;.('llıi ib:l:diriyor
QU "'• 500,000 tona y.alkın yeni ge
:.TJ ~ ....ı.pı!mıs dcırr..ıJ .. t.lJ'. 

İ o;m.l1z ,:!enli inşa.at te:ıg3hla.rı 
yenı m-t..od ıarl:a ça.lıştı.kları ve 
t1.ili.l-"~la .• 1 çelık t.to..lr~ ı.:.f..ı!.:·n.lerU 
~din:de. senevi 2 mlyon ton ı<e
rr.t "ap~l..ıtc<k kudıı.ltltc oıduk
nı· ı 19~u sen;,.,;inde isbat et
mıis!crd!.:. Bu, ekle edilı:ri:; bıix 
rekor :-5-k~-:ı.dır ,.e 1918 iı1 l1asıla
sınıı.ın 7u~,v00 tc ı fırzl.n:dır. İnı,.'l
lız 1 r, Sı'."".mdarrl t...'pieıi üzcrindle, 
seri halinde gemi yapmak usu
k ı <ca!bul c+.arıiŞ!fidir ki bu.
nunl:a ve senede ~ın az, gene 2 
llTJ bıon tcnlurl: ;t..rıi ın.şa.at y pa
l:Llc><:<'k ,;;nni ·mit eıİi!YOl"la.r. İ~n 
'bır e ;len i;ja:esi w n, ıtcaıd 
~emı~rıuın uaaruri \'f; inşası da, in
.Jte!i. Bailrnye N ezar«'Jine tı.ıv
ıdi ed'ilmıştrr. Ga;ri ~.mi ra
kıaıml.aıra göıı.·, şimı:li ln;:{•l:z tez
g;..ılar:nd~ 1 mih·on umluk harp 
v~ ' ·bu ulc ımilvon tonluk Vica
ı·et ;,ı L"'i.;i yapı.lma.i:ıtadır. 

A '""~ar aitı ;;yda, G00,000 ton
lu~ J.r,Jt.l!z tkaret gem.:ısi batır
dı!!~h..rm~ \"e İn"'. liı tezg5.!ıl~Tı da 
ıb!r u:.r.e le~ ınil\''Ofl t;>ı geır.1 ya
~-~"'~dinc ı:ike, Hır harp 
yılı Lçin<ı.e, İn;f.lizler, Zd.yiat.ı t'e
J.illi <>~ ·ten başka mevcuda 
BOıJ,000 toPJ · '. d ıremfr de Uh·e 
odab1.ccr!{ler cie.~Efdir. A1ırnan--
1..-. her ; ıl, ~ milyoıı tonluk ge
mi lı"lır o .ar ve İngJ:iz1cr , 2 
m.ıyon fund .. n fazJ.a inşa.ait yapa
ma. 0 far dahi, nekcde İngilizle
rin elinde, harıbin başında mev
cut 21 milyon tcmluk t'icaret fi· 
i ı ibaki kalac~lctu-. Şu halde, 
Alır.anlann her s ııe, 3 - 4 mı 1-
yıcın rtıcmluk İngiliz g<.>misi ibatır
anaıları lazım<lır ki İn;:iliz ı!iicaret 
filosu eksilmi~·e b."ı.öla5ın. F .L'.<at, 
İ~.(ıiz <Dominyonlarırlda da gemi 
ıtıezgahtarı \"1"tlu· ·• r b~-ta. A
meri!kanıP.kiler olmak ÜZcIT.•, ibü
~ün dünya iru>:ıal tez!!iıhları, ln
ıım.ere h<!sabına gemi ; apıIDil.ır
!er. 

Almanlar, yüzlerre dcn'zaltı 
·gemlsi yaparak InqJ:,'rcye aman 
ded.i~t.ebiU,ceklerini umuyorlar. 
Faık<>t İng.iliz.;erde, kafile u;ulü -
nün mües5iri:rctün1 ileri sürÜ'lOr
lıa:r. Fülva:ki, harbin b~,ıııdan 14 
şubata k&dar in,ı;ilL: kafilelerıylb 
sey.ir eden 8969 İngil z \ ~ Ultaraf 
gemido.!n yalnız 19 tanesi batm:ş-
1.ır. Fransız kaml~lcrıyl:.- bera -
4>er ha'. eket eden 2:.-W gemiden 
de 12.390 tonluk ıııaıni ziyaa $a
mı.ştır. DenKk ld. beş lbu uk ayda 
10,969 gemiden yalnız .22 gemi 
batınuşbr. Yüzde değil. l.>indıe 2 
k.aıdıa'I- hlr şey!.. 

Hü.Jasa Almanlımn müttefiklooe 
·vıeTdirrulcleri zayia:t, bu nisbette 
lk.a.ldJlkça, dınzıaltı alb'ukusının 
İngilltereyi illlağl!lı> etmesine im
kan w•ktur. 

ABİDİN DAVER 

Reşit paşanın 

hatıratı 

Makedonya 
Ateşler içinde 

Yazanlar: 

Cevdet Reşit 

lskender Fahreddin 

SAlı'.t'A - 3 

Vipuride şiddet
li muharebeler 

(Baştarafı 1 incide) 

cak 20 kilometre ı:erilemiş bu -
lunduğunu kaydeylcmektedir. 

Helsinki, 3 (A. A.) - 34 ü ıcü 
Moblrova tank livasının yoık etLl
ml>si Sov;ı~1hr n miihirn surette 
lıisseclecekl.eri bir da.I'bcdir S•;v
votleır, bu darbe nctic.sin<lı 2UO 
ka.d,.,. tıınk zavi etıne<k!e ka!n-J
mış, fal<at ayni zamanda bu za
fer üzenaıe .Finılaınliyahlar. Lo.
doga gölünün . imali şarkisbd2 
ceohevi ta:ın olarak yeniden te-
sıs eylemişlerdir. -

Viıı>;ııri mmtakasında Savyet
ler. buit:ır üzerind<:n şiddctlı hu
cumlar<la bulunmuşlar ise de çok 
a/t'.r za;-ıatla !(eri püskü t;;ı~ 'ır 
lı:rd r 

Helsinkı 3 (A.A.) - Bu ak -
şamki Finlandiya te!lıl•;( 

Kareli Berzahında, dü<manın 
tazyiki devam etmistir. Birçok 
hücumlar geri J}Üskürtülmili;tür. 
Fakat muhtelif nokta'arda Fiı1 -
landiya kıtaları, ev\'ekicn te;b!t 
cdilmi> olan plim muc.J:ı nce ge
ri çekilmektedir. Benahm , r
kında. Finlandiya topeusu, l:ıir hü 
cum için tahac. üt eden d l~man 
kıtalar'nt dağıtmıştır 

Bugün zarfında, dü.şmanın do
kuz tankı birçok topu t~mµ o
lunmUŞtur. 

Ko:aanjokç düşmanın l:ıir nü -
curnu c-snasında, düşmana b'n 
telef verdirilmis, bir pcNa ~li 
kızak, bir tank ve bir zıı-'ılı ara
!ba tahrip edilmiştir. 

Cephelerin !:ı\2ın"n h: r ,,rinde 
topçu faaliyeti "ukua ı:elrr iş \'e 
Finlandiya kuvvetieri. düşman 
ihücumlannı geri püskürtmü.,tür. 

Rus hava ku\""\Tet'ııeri, ıb ·!hassa 
Bena.'ı üzerinde ve Ladogan.n 
ıiımalı sa'1ikisindeki mınt.::ka' !'da 
faahyette ipulunmuştur. 

1Mü1ıeaddit şehirler<lıe bmıbar
dıman edilmiştir. Alınan haberle
:re göre. sek i:z.i siYi:l, on kişi vıara
lammştır. abkik edilm'ı; raoor 
Jara ııc;re, b~ zarfında 17 Rus 
t.....,.aresi dü ·ürü!müştür. Bun -
dan baska altı RU6 tayyaresinin 
dü.:;tüğü de kuvvetle tahmin olun
maktadır. 

Alman tayyareleri 
(Bas tarafı 1 inci sa11fadcı) 

geı;ınll\1<> •kalkar i.>e bu o dev lele 
peik çok p.ı.fıahya mal olacaktu-. 
Briıl=I, 3 (A.A.) - Bugün o.ı\"-

1.eye kaııLnc Belıı;ika i.iı>uinde vı:~ 
niden •:nillİ)·eti meçhul. tayya
t1Eılor uçmuş ve hır çok yerde Ja
fi lıap]ıa.rının \·e a\ıcı tayyaP.le-
1'.rıin müdahalesini ic;;be~timı~ 
tir. 
Tay~:,w.Jeır, ezcümle, ~Jalmcriy'

de, şaı<k ikan1:onların.da, u~ 
de Happande, Brüksel cı•;aıJann
da ve Malinesde gözü1'ınüştür. 
Bazı ·beyıaıınameler toplanmu~ır. 

Bu llıeyannaımelıer üzerirııdc , Fran
sız Sa.rı kitaıb, harı;t.ı, İngiliz -
F\ra.nsız mes'uliy-ııtinin yen. b:r 
it.iraf ııdı.r• ofun lesi vazılıdır. 

Di.i?er cihetten biİdirildiğine gi>
re bir Alman tayyare;inın Ü<; Bel
dka tavvaıresi Uııerine harakere 
ıJ?:CQmesi üzerine Belçika Hariciye 
Nazırı Speek dün Brükseldeki Al
man elçisini -Oir protesto notası 
tevdı ett;ğı esnada Berlindeki Bel
çika elçisi Alman .hükumetine 
Belçik:anın bitara!lıgma kar:;ı ya
pı.lan bu nıü;el.lah tecavüz hak
kında şid<letli l.>ir prot(';to notası 
tevdi etmek için talimat r.lrn .,,_ 
tır. 

Be.çika hıikı'.ımeti 'bı.: ~ it oro
~esto hakkında •b!r cevap a 'ına -
mıştır. Belçika J?:onülliılc r .ruıı ye
ni ibir ecnabi taarruzu"'a ·~a -
maması için sıkı U.....:tı:;.i.. er J.lın
mcıtır. A.;keri makamat büvük 
lbir enerji ile harekl't c:m:yl.' lıa
rar vennislerdir. 

--c•---

Fırtına ve kar 
(Arkası 3 üncü ~ay fada) 

Çorludan •hareket ec!cıı ber.zın 
yüklü bir kamyon Silivriden bi
raz ileri!leki •Kum boğ~zı• mcv
'kiinde; Istanıbul - Çatalca oto -
ibüslt!rindı:n biri de cDeve baııır
tan• me\•kiinde şiddetli bır kar 
ti:pisine tutulmuş}ar ve yoldan 
çıkın hendeğe saplanmışlardır. 

İstaı>bul !belediyesinin bir si
lindiri de Küçükçekmece civannı
da hendeğe sa.plarunışlır. 

Silivri \·oğurtlarını hamil bır 
kıınıyon da •Hadunköy. ch·arın
da makineleri donmak sureti1e 
yolda kalmı.ştır. 

Kar liuisinin çok şiddet!cııdigi 
lbir anda .Büyiikçckmece• z~ı
tası, ihtiyati bir teıın>ir olmak ü
zere otobüs, otomobil ve kamyon 
sevrfuefer'erini durdurWrıuştur. 

Ana.doludan aldı,itımız haterlc
re göre karakış ekser yerlerde bii 
tün şiddetiie hüküm sürnıekte
dir. 

Ka:ıalar 
• 

HaT"P ıooşladıitı zaman, !ngilr 
~- , Danıinyıonlariy le b.raber, 
21 ımi}yıan tonluk ticaret "emı.i
ne sallti:p'.i, F1rans•z ıtica:ret ~ !osu 
ıise 3 milyuııı tooa yakındı. 

Karadenizde şiddetli bir fırtı-
7 art Sontelsr fda na hüküm sürmektedir. Trabzo-

Şimdi, tm de, ingUt.ercn.in y~
ni nşaaıi ına bakaıhm: Bu hususa 
ait rakamlar, esrardan olduğu i-

ba lıyor takibedlnlz 1 na vapurlar uhravam maktacıı"" 

ı ·=======---=====~lı lar ~irook l'Cmiler Lmanlara sı-
ı. ihruruşlardır. 

• 
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ve siniri kuvvetli renör getirtti 
olanlara mev'uddur 

-========--··- ~ ·.- -~--- -

Harbin neticesi, her tarafta 

kanaatlere göre orduların 

masife tayin edilecektir. 

beslenen 

boğazlaş-

Y ._zan : Emekli General Kemal Koçer 

Tab.d.imat, taarru;ı.ara karşı 
bı.ı- bed tcşkl. «!er, müdafii ko
.. ur, kanını esirger, kuıvveıleri 
tasarruf ettirir, bu kuvyetJerin 
ı;t.ratejik Ye teknik maksatlar i
~n istihdamına imkan verir. 

Maginot, istilalara uğr ·an 
11:-'raıısanın, felaketin kkerrürüne 
meydan vermemek için, vücude 
getirdii!i celik ve beton bir dıva.-
dır. , Uestvaıı. adı verilen Si· 
egiri-<-d Çekoslovaky;ı istikaınet
J~ir.dc fütuhata l(irişildiği sıra
larda, yani 1938 yılı nisanında, 
11arp sınırının Jcapatfması lçın, 
kslsine ba,landı;tı da her ta
ra[ça bilinen bir hakikattir. 

Napo!con, bir kalenin düşü
nılmesi iQ'n ateşlerin bir nokta
da teksifi ve bu sayed açılan. 
breşten yıirüni'rck maksadın el
de edilmesi düstw·unu çizenler· 
drndi. 

Ordusunu taarruz ı?ay~sile ye
tiştiren Almanya Sehli!fen pla
nını eımniye(e tatbik etmek üze
re, tahrip kabiliyetini haiz ağır 
.topçuya ehemmiyet '=iş, fil
hakika, Belçika ka.eleı i bu top
çunun, cehennemi ateşleri kar-
51sında, biribiri ardınca süküta 
mahküm kal.ım !ardı. 

Vt-rdun, müdafaasını, yalnız 
kalelerinr, hatta muharebe de
va-::r, ederoken; Verilen metanete 
d.ğil, müttefik sen·ar orduların 
da müdahalesinoe borç u idi. 

D ha 917 de Alman z namdar
hüı bariz noktalardaki tesis!erin 
derınliiii olnuyan manzumelerin 
m~dafaa kabilivclinden de mah
rum bulunduklarını tamamen 
öııTenmıslerd.. Müh•ntlıs Todt, 
ikı yı: önC'e Alman genel kur
m;;yının ıfanına gore Rh:n 00. 
yunca ve Rhin ilerisinde ve .ııe
risiı:de Büı ük Harbin öğrettiği 
Ouvragelt'r manzmnesini ifşaya 
memur edi.mişti. Rlün vadisi 
1. nüz bitaraf bulunduğu demler
de Öden ormanlarında, .ı. ~eckar 
vad.ı.sinde ve kara ormanda tertip 
edilen tevkıf tabirler:, biiyük 
toprak parçaı;ını ötelerde bırak
mak dolayı:;iy Jıe de. artık ter
kedilmek ~erektir. 

Yeni müdafaa sclıckesı, bu 
m.ıru:umel>C,-dekl çok kıymet i 
Alman topragını koruma:ı \'e 
tab:ı man:lerden ek kuvvet al-
111a .. 1 idi. 

Rhin nehri, azametli bir en
gE-idu-: Gt:'ruş, uı..:rln, :;ür'ati çok, 
ve kıyıları çok ) erlerinde nisbe
tcn sarptır. Bu nehıN man.ap 
olan b.r çvk suların vatl;kri mü
dafaayı kolaylu :ırır:ar., Iüdafaa 
1. •• ;ttı Bale ı!e Ujssenburg arnsın
da Rhinden istifade eder. 

Nehirin batısına dlliıcn Pa.ati
nat dağları, her yerinde, mı.it,, 
arnza karşı büyı.ik giiçlük'.e, ar-
2eder. İki ko~uyu ayıran ve 
'bu komşular tarihinde miıhim 
bcr yer tutan Voı:<sler, der:n Ye 
s.a. p dere) .. riylc Ye arazi örtü
leriyle bu güçlükleri arttırırlar. 
O.relerin tcaddüdü ve ceph~ye 
muvazi U•u.;l<ırı da müdafaa im
ka !arını çoğaltır. 

S· nayı bölı: •• i sayılan Sarre da 
bu oa~ımdan büyük bir önoın ka
zan-·. Sarr~ sııı un ıı arzı 50:100 
deıinlıgi ekser vtcl. 2 metrcd.r. 

.Moselle ııehrı, buııa muhbil, 
cepheye amu>ttur. bu r.(hir boy
J mca yurüncre~ b>r ıp·i im
kanı araııab.lir. LU.r>.s ·ı~iiu.rg 
111ualıcdel re hurmet edenler i
ç,n, ,b.r cıı;:el sayılabi ir. ı lo<el 
kıyı!:ırının elik yamaçlı oluşu 
bu sular l. hi>ini teshil edeı. 

Eife! çetin bir da!:dır, geçil -
nıesı zor, müdafaası cok kol:ıv
dır. SicgfTied. B::lçika 've Holan
da hudutlarına kadar uzaıımak
tadu Holanda araz::;; düz ve 
ınüı.hattu-. Orada su tuşınrıa 
iınkllnları daiına ın \'t.:uttur. Ho
~:ıntla üzerinden bir t arı uz tcv
eihi, llolanda aleytı..ııdc 
a ruz ~.Ycihine nazaran çvk da
ha KC.a} dır. 

Almar .a,.._ af&:.J. h"'l.i.J.rını 
eylül ayınduntx.rı Honıs'e kadar 
uzatmak a meşgu ;;rıcr. Bunun
la beraber, bu mı.idafaa mınta-
•k.sından bir taarruzun çıkaca.i:!ı 
d· vakit rnkit tehdıt makamın
da ortaya atılmaktadır. 

Siegfrıede muttasıl bir hat de
l;il, bir çok Ou\Tal(e'.ierdın mü
rekkep bir mamumcd.r. Bu ı.:;-

tihkaın nüshalarındaki silahlar, 
cepheye ıımud, müvazi ve mail 
atesleriyle biribirini tama.ınlar, 
her hangi bil noktada ateşi tek
si! Ederler. Bunuınla be.raıber, 
arazinin çok yerde kapalı, örtü
aü ve dal_galı olması da ateşin 
teksi.Eini güç1cştirir. Bu güçlük 
nisbetinde. s !f.h sayısının arttı
rılması, binaberin Ouvragelerin 
de arttırılmaları zaruridir. F;·an
sızların ögrendiklerine .ııö1"',Zig
firidde 2,200 ovraj vardır. Vfokıa 
sarp biı" zemin mütearrıza kar
şı engeller teşkil eder, fakat böy
le bir arazin in dövülmesinde d 
zorluk;ar vardır. 

Bir tesi:; \."'e bir m-evz~, ancak 
gizlendiği müddetçe, ateşlerdrn 
nisbeten masundur. Ar .. zınln ta
biaUan, örtüsünden ve sınai ter
tıplerden istifade e<lil<-r.k gizle
mek esastır. Topçu mev1'iler:ne 
burada en büyiik ehemmiyet ve
rilir. Ağu- s;liıhın tesir daires 
geni.<ıtir, geniş mazgal za\"iyesi 
tahkimatı ve J(izlem<'yi giiç bir 
vaziyete sokar. Diğer taranan, 
topçu ile sıklet merkezi teşkili 
d~ tabiy'<de oynaklı~ı icabetti
rir. 

Mevzi derinlik:erjnde de, tank
ların g'1-nıesini men etmek üze
re, pasif tertibat ve kadem .. ım
dirme, cephe dcrinl:kl~rinde 
muharebenin kabul üne ve te
şıc bbüslerin bol:U\nasına da yar
dım eder. Silahın cinsim, göre
ceği vazifeye göre nihave\ düş
man topçu tesir.ııden kur:ıılmak 
ıçın, kademelendirme "<sastır. 
Her mıntakanın, hattiı her mev
ziin yakın emniyet tertiba'ı ve 
bunun için de tahk'mat şarttır. 
Alman san'atı, bütün ioc-elik!e
rivie müdafaa <sasa:'rını luızırla
rnıştır. Ve buna ayrı bir ma>:a!e 
tahs.si faydalıdır. 

l\.Iuhıı:rebenin yükünü ta<ıyan 
ileri mıntakadaki silfıh1 :ırn ateş
lerden mahfuz bulundıırulınası, 
ilk düşünülen bir me<e1ed'r. He
rr.en. Büyük Harpt.n sonra inti
şar eden Alman csevk YC muha
rebe talimnamesi . aktif bir mü
dafaayı ~ipdetle ıavs·ye ediyor
du. Defi ve tard (abcehr) ma
zinin ö- .\ti.ili müdafaa kaydine 
şiddet Yeriyordu. .Müdafaa, b'r 
mevzidl€< mut ak surette duruşu, 
sebatı ifade edemezdi. biliık's 
hasmı yıpratmak, mukabil ta
arruzla onu ezmek binaenaleyh 
ıam:ın ve fır!:iat kazanmak için ~·a
pılan bir tabiye tarzıdır. Fakat 
Maııinot"nuıı Ziııfride dayanarak 
biı- taarruzun cı-kn.a.!sına, hC4tta 
ıınüdafaa cephesi d rir.l klerin -
deki nıes'ut bir sa\'.ış~an sor.:a da 
imkan 'bıraknııyacaeına it mat e
dikbilir. Doj!rudan doğruya 
Majinoya karsı oir yarmanın rn 
az 800.000 k'.snik b'r za ·iatı in
taç ed?cei!inde b r cok tiıbi.ııı-ci
ler müttef'ktirler w her hanl(i 
bir yarmanm da k;:\"i ncticı·~·i 
elde ctmt-k d.·mck olmadığını 
harp •tccı-übdni i bat etm•s'ir. 
Esas itihariı-:e ;\lai:no müdaf:c
rinin varı.::rı ıniivonu ge(Jmivece
gı ;nalürr:dur. Zipfiricf.n de 
Fransı:tların bu tez 1.den vücudc 
_ectirilen hattıı ziif!annı sayma
uına rr.f(me ı a ri b r tahkim 
şebekesi olduııu şuphc'v•zdir. 

Harbin lali h '" fça b•s-
Jencn kanaaUerc J.!\)rc or.-fuh rın 
boğaz 1 a,nıasivl.. ta' .n edecek 
tir. 

Her iki nıuhasLm da, hu;rüııkü 
\''1Ziypte göre, vukiıt ıdo.1kf l·aka
nı!" t."hscti kdrc;:ısınd . "-:~ıı 
k 0 m rnıntak2 a derin. k'• ·inde 
sa,·asmak icin hcntiz rlariirlarını 
\ e. cmcmıs!cırdir. .Bu duruJT :~n. 
ınuharı belerin -crn sa .alarını 
dd!işliı!'bilec,j!i kork !ur. 

Fin cephesi, ı:. slensc cie, "·lı·
yr:t b-.r ~esbi nc;.ktasıdır. Ho!~n
da ve B< c';rn hil" b,r k:r 'eza
rar rrr- ydanı ~avılııınaz. D..c>niz
ı~r. bı tarafı ebt d ven m .. sdut-
1 .- N~ ıc,.ni 1ıir çokla.ının 
id<lia e\lı .. ) rı ı b. havalarda 
mı, )Oksa Avrupanır d..j!er böl
ft' ! rinde mi alıı:ü.caj!ını zam~n 
göstcrccekt r. .Muhtemel harp 
sahası. artık kıt'a.ardır denebi
tr. Bu hai!~ uzun sürece~e ben
ziyor! 

Zafer, menbaı zengin """ sini
ri kuvvetli olanlara rnev'uddur. 

KID1AL KOÇER 

Antrenörlerin mubassır 

olmadıklarını ne zaman 

anlıyabileceğiz ? 

Yazan: EŞREF ŞE~IK 

Fenerbahçeliler takımlarına 
çekjdüzcn \'ernıek, son zanıan

larda sarsılmış ı:ibi göriinen fut
bol kııdretleı·ini eski haline ıı;e
tirtnıek iizere ~yeni bir antrenör 
ııetixlıni~ler. Birinci sınıC bir fut
bol takımı elbeUe antrenörsiiz 
olmazdı. Ecnebilerle temas e -
den kliiplerde antrenör takımın 
tabii elemanları arasındadır. Sa
baya antrenörsii.z çıkan bir ta
kınıın kravatsız koı u renk elbi
se ı:-iyenler gibi bir eksikliği o
lur, beJnclnıilcl nti.i!ııabaka nıey
danlarında gözler bilaihtiyar an-
1rcnörü arar. Hatt..i antrenörün 
sevinıli \'Cya se\·imsiz oluşunun 
dahi takımın seyirciler iistiinde 
bıraktığı tesirde n1iihi111 rolü o
lur. 

Bu itibarla Fcııcrlileri yeni an· 
trenörlerinden dolayı tebrik e
debiliriz. 

Sarı Jiıcivertlilerin bu yeni an· 
trenörden ne kadar istifade ede
ceklerini btı nıcYsinlin sonlarına 
doğru, belki de gelecek meni -
min başlaı·ında görebiliriz sanı -
rını. 

Ben antrenörü ;ı;uburile bcra -
ber mucizeler yapan nıasallarda
k.i Hızırlar gibi telitkki edenler
dtn dej;iliııı. Ciddi çalışmak ni
) etinde olan, bir metot aşılamak 
iddiasında bulunan bir antrenö
re, zanıan litznn olduğunu pckfıli 
takdir ederim. 

İhtimal bazı kinL,eler antie
nöri.iıı., i~e ba~lan1ış olnıasına rağ .. 
men ı·enerbahçenin şu bir iki 
"l içinde alucai;ı neticelerde bir 
fark .,Jınadıi;ını görerek ümit -
sizlenecckler 'c 'eni antr~nörii 
teaj!it etmi~ e b f<lıı acaklardır. 
Biı.de antrenör i~iniu kliipçüliik 
bakımından ne kadar birbirine 
zıt zavi~·clerden tetkik edildiği .. 
ni blldi~i111 için •Yılnn hikayesi· 
ne• burada ha. laınak niı·etinde 
değilim. Esasen başlasak da biıi
renıiyecf'gıınız o karnıakarı~ılc 
me~'eleleri bir yana bırakarak 
bugünlük ufak bir baretle il<ti
fa etınck isti,yoı·unı. 

Bu işaretim, bizde antrenör -
lcrin ınnbaosır gibi teliıkki edilme 
leriııe aittir. Burada Fencrbahçc
yi de kastetmi~·orıım. 
~edendir bilmem, bize bir an

trenör geldi mi, bir iki ttl onu 
antreniir gibi kullanırız. Ondan 
beldcdiı:iıııi< i. lerde antrenöre 
liiyik se}lcrdir. Fakat iki ay geç
liktcıı sonra mintarafillah antre
nörii eski nıuba~sırJann Be,·,-ap~ 
larıını.ta benzeti\·eririz. 
Çocukların so~·ıınup giyinnıe

lcrilf'. idınana taınam t:ıkmalari-
lc. forıııalurınm eksikiiği ta -

n1aınlığı ile hcıı onu mes'ul tut· 
uı;,ıL isteriz. 
· İılare hey"etiniıı halledemedi -
ği Harı\ık, o~·unru!arJa idare ara
sında htı\U!'İ nıtinasebe1lerc de 
antrenörii karı~t~rnu~·a ba~Jnra. 

Altı ,·edi ay ic;irıdc adanıcal:'ızı 
o hale koruz ki, e~as \·azifesini u;, 
nntur. Tu.sarladıi-:ı bir nıctodu ,-ar 
sa onrlan tla yazge,·er. Konturat 
glinlerini Be,·yapc:a· iınrar ctn1iyc 

1 ınenıur bir adanı haline gelir. 
. Ka.nautlıncc ~iındilC kadar gc

lııı gulcn untrcnürlcrin derin iz
ler bırakan1an1alarıuın ~ebeplc _ 
rin<leıı biri de budur. 

Kliiplerin1izdc antrenörün an
trcnörliik n1e,-lt.iini i~yi tavin e· 
decek ilk hareket Tiirk fıı.tbolii
nc bir adıın daha kazand1rınıs 
ola<akfır. · 

Htc Hdıını heni.iz Be\·,·aplasıua
ıuış olan bu Jeni antrenörde ~01rı 
hici,·ertHJcrin A\·rupai dli~ünen 
idarecileri ha~IJ~·abilirlcr:.; ne 
alil .. 

ESREF Ş!TİK 
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ilk Baloz Begoğlunda Asma-
lımescit sokağında açılmıştı 

1 Yazan: ZİYA ŞAKİR -ı 
Birkaç okuyucumdan, ayni me

a:ldc mektuplar ald•m- Bu muh
~E:!if rnaı.tuplarla, tek bir sual 
soruymlar: - (B;;J:o) yu, biliyo
ruz. Fakat, (~ılozl nedir? .. 

o;yorlar. 
(Ba oz) un ne okluğunu kolay

ca anlatabil.mek için, bugünkü 
(bar) lan ve (ı·algılı me)"hani?) 
lerden baı:;ka b'.r sty olnuyan ""' .... , 

(kafe şru-.ı :ın) ları göı.tcreb?!1..;rız. 

Şctkil, a_yı, ş~Ki1dıf. Ancak, man
zara k>i.raz da•ha süslerilllis, in
ce:ımi~. btwzün·kü ıme-d!'n ·) eıt st:
vi\esi\']e ,;,.iisavi bir hale !(Pi -

mistia:. 
İ ,k defa o!arak (SuJ.an 1\1 ~idı 

devnııde Bc\·ogluııda. sefaJıa elı· 
}ine karşı kanılarını a~an Coal iL) 

o'dukça geniş oi" sahneye malik 
ol.an ~üyüJ< blr nıeıvh·~nedcn baş
ka biı şey deg:ildi. 

Bu •ll· oatoz. (As.nalı ıne"Cıd) 
sokağında a~ıldı. Ve (Tö\·.,an 
be:1luzu) adı.11 aldı. i1 inci bal >~U, 
Rusva de,-J.,ti tı!ocasından Po
pcl isn1.nd~ bir.i tt:-;is c<ti. Buna 
dn (:\lc-koflunun balozu, d n;l
di. Üı,;iincü balo~, Fransa t-..lıt!
ru;ınd~n bıir ruım trurafıın<l n \·J.~u
de ı::<tirildi. F'aıkat bu balo,, v 
d:_ \ .. ;n kirbar sefahat cı·b~.:oına 
m.ın::rus olduğu iuin buna o.ır mas 
ıke t<ıkılaruk (Krl".sw.l ~azino.su) 
ismi nri.kli. Çüıılkü, kapısındar. 
ve merdivrnle' trn!en ;~ baren. 
bü···üın: sa.o!luın her tarafı, b'.iyü~" 
ayııalar, }ekpare camlar ,.e kı.ı
me:li a\'izele:rle sü.slennı;sti. 

BunlM'ın ü<.·ü de, ayn: şeydi.. 
Büyük salona - 11pkı bugünün 
(bar) larında olduğu ;;ibj - kü- · 
çük masalar ,·erle$t!rrmiş~i. H•Ll' 
'bu masala:-da kanına lkarısık o~·· 
rcrak rn1ınedeki m;maralan sey
retlerdi. Ancak. bugünkü ' 
~yıt.'t:n b~r fa :t..ı ,-a .. ~a. halklan 
istiyenler d~ sDJhneye çııknr, ka
dınlacrla ovuna '~:fraok eylerdi. 

(Gd<>t:•ı ela da baJ.o:t'.-<ı.r açılını
_ya ba~ladıktan soııra, o mmtaka
dc:ki ,-aziyet, adeta fecaat ha~ini 
aldı. 

Galatada ilk ba,Jozı, (Kcfalon
}a) lı bir l"ıım açtı. Bu ualoou, 
ıt~ne ruım•lar tarafınd,ın aç1la11 
döı t baloz ta·ki.p et~i Bu:11lar, 
korkunc birer ba.tald,anetlen b:.< 
ka bir şey deı(ildi. 

O t;ırilıtc İs!anbul limanı. ka
~uıca yuvası ~uoi kaynıyordu. 

I~ b:>I ve para çok( u. En adi 
bir n'1.D\inacının koy11unda

1 
Tay

şan kafa,ı büyiiklüğünde bir pa
ra kesesi bulunıLY-O;ı:du. 

Ortalı\ karad•kı:an S<>nra. ba
JQ~la •• kı·:ıal dolar.. Coşkun ,. 
gurü!.lu1ü b r ser ~at hanlı ba~
lar __ Sabah· an a.kşaıma kadar bin 
mJ!ıne.l ve m~sak.:'ka.tie kaz.?nılan 
paralar, bu balo<'arda ,;u g.bı 
akardı .. Kef(!lonYa!ıuııı baJozun
dak l (Ka~'11erli ·_ förika) ı::emi~ 
kıYafe+i ile sahne:\·~ çıkıp ta: 

Kalkın tayfalar 
Gemi, yalpalar 

Diye·, .saıhvş .!:'-en1ü.:i ta~..clicL 
.\ <1cmıya ba.~lld1ğ1 zrı·n~:ln, _kcifa
lo.rı çc.kıı:ı ş olen r.ıavnr.cıleı :-, neş'e 
,ı,, ver . ,ril'dcn l:aikarlar.. Para 
ke,rler:n; "ah neye fırt atı. laı-dı. 
K0 '~1erli Mar>h i'e İzmirli A

nı .. J y;·, Çanpık E!tıı ". Kanlı E
mel.va, Küçük Tutoş, Rom"nyalı 
Sar: Reııeka ismiırd.k mcşhu~ 
şantölltr, bü.liiıı hovardaları ha
raca ke•mL<lerdi. _Çıclı11p kaza -
nap \'<:yuhuıl nıira.:;a l:onan sefa. 
hHt erb:V>ından her gece bın·kaç 
tanesini sovup sovana çevirirler
di. Soyulan adamlar, cml çıplak 
kalıp ta masanın altına ym·ar'a
nıncıya k· dar, 'bu kadınların (be
liılı) ları ses çıkam1azlardı. Çün
kü, baloz kapanır !kapanmaz, 
onaar da kadınlann para çanta
larını sovarlardı. 

Nasıl ki, buı:iiı>kii barlarda 
tan~oııar, fok:ıl.rot ar. ru.rnlbalar 
ılı&,klın ise, dünkü brrloı.larda d · 
(poli<a, ıınaz""ka, alafranga a'ıı
turka kanıh:ılar, kasap hryaJarı, 
(ihora)denilen ayak oyuı:ıları h. 
kimdi. 

Buı.ıünün barlannda. danslara 
ıha,·km e.'uerh"eti iştirak t:>iliyor .. 
Ve dansa ikaı;kan c ı ler, ortada 
dönüµ dola l\'or. Halbuki dünkü 
balozlarda, ovuiı valnız salmc_ve 
.inhbar edcl'di. Ve ·buna i.Ştirak 
c1ım k d!', hür ba,bayiğitin harcı 
delııiW. 

Bu ba'.ozların kapısından çeri 
a_dm~ıııı a:tımak, .ıröz göre gÖI\.' ö
luımun kuca~ına ,_..tılııııak demek
ti. Clillkü, bu balo:::1arın )!t'dik
lfui a:·an Jrnıba dayıl.ır derhal ace
mi. lwva:-daoların başlarına birer 

ı bela kesilirler. S&J:ın~~-e çıkan 
d<..<S!Jarına karşı en kücük 'bir 
ta,l;:ırılıik göstereııleı i, derhal bı-
çabtan ~eQirü·lerı> .. 

Ciinkü. .ahneve c1kan oyun -
cu kız1ann muıhtelii do.<!ları ve 
b.r de azılı ('OOJ:ilı) lan vardı. 
Bunlwı·, se,~gililcrinlı1 yanlarına, 

olur olımaz adanı.lurı s kmaz .. ar
dı. B'.r ba!oz kızı il~ sahneye Gl

kıp bir (pocka) oynıyabimek \'C

v~hu".. onu masasına da,~et ederek 
bir sise iQki iıkr!ını eı~ınıı. lk i":Jn, 
ya b.aloz sahıbine avu~lar do1u
su para dokımck vüyaıhut da si'a
-hıııa güveomak lazımdı. Af.si 
takdirde. felaket muhakkaiklı. 

Sahnede söylenen şaaıkılara ve 
çalınan çal((ılara müdahal" eı,. 
;mek de \phJitkeli bir ~ti. HatU1 
bu s~.bcpten (Kristal gazinoou) 
nda. mühim bir hadise zuhur 
mi,-ti. Bir ak<211Il Beyoğloon zen
ırin hovardaları, b~ıın)utad Kris
tal salonuna dolmuşlaTdı. O sene 
(T>bbiye) mektebine girerek 
henüz kılıç tak:mış olan _genç Türk 
dakıtor namzet!. ııi de bir kö,<'de 
biı<kaç masayı birl~<'.irerek krn
dileııine bir zevJ<: kö::iC-si kuı~us
lardı. - Bunların ara:;J.1da. son 
zamanla~~da uzun z:ııman Ifi 1ftliah-
1rıer rc:slif!: mc,vkiini i ... gal c'mis 
olan muh'ereın (Do.ktnr Ali Pa
sa ı da vardı. -

Gene tıubiyelikr. bir 
Cl'~tul2r. Sahneye cıkan 
donlu Ef!alya) ismindeki 
ze: 

aralık 
(Kor
şan\ö-

- G.ınıici kanıtoı;unu isteriz .. 
Diye bag.rdılar .. Fakat. kaf -

ları yicr tütsü!enıis 01!'1 11 Tat~v
~" .:r:ıbarl"'"n deııhal ı ı.ı az c-ttilcr: 

Hayır .. KasdU harnsı ıste

r;z ... 
Di;e bır pygar~ J·opordıJa.r .. 

Saluıı kar~tı. Evvehı münak.ı<a, 
soı1rn ı111J...:~ ~aı ne ba... .... t dı. Niha.
ye• ıs, yu:nruğa ve siliıha d"
yandı. Genç tıbbıyeLlcr, der-l:ıal 
k.ı.,·~ ·ını <:Ö<'tiler. r:v\'!'la yayga
ıc.cı T,o,a, ]ahları oradan kürel'.'di
İ<'r. O:ıdun M)ı:ra d~ - onıarı l.i
ma ·e eden pat:-uına bir ders vH
m<'k için - salonun 'bütün a; ıı.ı
·arını ve a\;zeler~n; kıınp g,... 
Ç'.irdiler. 
Beyoğllu baloalarında, bu gibi 

\ 1t.-aıar ri<r k f\1 '"Q~-zdt,.. Fakat 

. Bu cina·\~ .... 11er:n faiUeri, t."<se
rı~·a tutulrunazd:. Çünkii bu azı
lı •<ıir'er. bil'ibirlf'rin.- m<'rbut 
ko:rlkunç bir sobeke oldukları i
çin. o zaımanı11 - he\·üladaJ1 iba
ret olan - (Zab'.ivP) leı ... btııı
,ların arasına kolay kalav s~ula
ma7lardı. 

B;ı l>al=farda ç>lgııı bir " fa
'lıat hayatı dt>v:ktr. ede··keıı. kapı
ıa:ı~1<la da >ki zümre geçini~di. 
Bi.ırı lmlit.ulknı Y&hu<liler. dio'rri 
de, küfcc·J~Tdi ~ 

İc't'ride paraları hiten hpvar
ddllar, sd~at haya.tını bira:.: da
ha de\':mı ettiı'<hilanek icln ka
pının önül'l'-:c çıkarlar .. Üzerlerin
de bulunon saı:.t. :kö~~ek. vüz;ik 
\'t' ha-tltiı e'bis<>lcrini bu acık giiz 
'kolıtuıl:çularn bir s'."€ rakı paTa
sına satarlardı. Küfc>eilerin ,-a-
2lifetli. 'bunlardan daha nal'ikti. 
Onlar, faL.la iC/IUiş olan s:ırıoo<ola
rı.n sı~ma~2:rını lbe&Jıeırl~r .. Sı7...an 
sarh.o,,un 'e\'İni laJıki!- ech·ler .. 
Sonra. şuursuz bir külçe haline 
gelmir.; 'Sa.tıho!:i küfcleııine kovup 
~vioe getirert>k, bu hiznıe~leri
ne mu,kabil aldıkıJarı para le 
l(eı·inirlt>rdi. Bu cins sarhONlara 
da (baloz a,.tığı) yahut (küfelik) 
ch·lerdi. 
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ZİYA ŞAKİR 

~Ni'\.A,..., 

2 - 3 - "1940 
Xap;r.nl.f 

S~t:rliıı 5.24 
Dolar 130.19 
Frc. 2.8815 
Liret 6.7625 
is,·.cre Frc. 29.355 
Florin 69.1611 
Be'ga 22,JI 
D;ahmi 0.97 
Leva 1.6075 
Peçeta 13.435 
Pengö 23.55 
Ley 0.6175 
Dinar 3.0825 
Yen 31.355 
İsveç Kr. 31.0975 
Ruble 

Esham ve Tahvili.! 
Ergani 19.94 
Sivas - Eı-.r.l 1 ru.m 11 9. 

4 - ~fART 1940 

Büyük har ten sonra 
yapılan hazırlıklar 
Harbin neticesinde tesis edilecek muvazene 

bam başka bir sisteme dayanacaktır 

Dem<1krut, Xazi, Fa!ji~t, ko -
ruiini&t gibi rejimlerin, 1914 har· 
binin bitn1esindcn s.onraki sene
lerde b•şlı1arak miicadclrleri -
nin ~iddetlendiği :, ıiları gördiik. 
İçtimai sahada kendi pı-cn,iı,lc
ri.ııe göre :. eniliklcr ,yapan bu re
jimlerden her birisi, bii~·iik bir 
de\·leli ,-(':-ra de,·letler grııpunu 
tenl'·iİI etel<n1ıe idi. Bu ~ebeı•lc 
rejinılerin iktı~adi, si~-a':ıi haki
rni~·et. ku\·\:et tezahürleri ba"ıla
dı, ıniieaıudt>le. tikir, k~leıu. pro- j 
paganda ndan1laru1dan, g,att:it! 1 

sütunlarından. Harici;\ t Nezt,rct- . 
leri11c" kabiııelere. de\ Ict ı-ei,Jf'
rinc geçti. Bu rejiınlcri tcın ... il 
eden de\ lcllcıiu erkfınıharbi~ c
lcri de !aııli)ctr i'tirak e.,'lcdilrr. 
Ordular tensik cdilmi)·e harp ha
zırlıkları fazlala~tll'ıln11~ a be;.' -
Jantlı. Ha~ al sahaları isti~-en .ı. ·a-
zi ve fasist dt:,·letlcr !)ahlannıı:ra 
başladılar, i'gallere. istilalara ko
yuldular. Çeko,fo, ak)·a~·ı Ai • 
ınanlur, Arna\ utlugu İtalyanlar, 
ordu ku\'\ l'tile isoal~ i~tili c~ le
diler. D~nıokral biiı ıik dr\ lct· 
lcriu. İnıdll<"rc ve t"'ransa hiikti
oıetltrinin garantileri su SlUetle 
939 Jılının ilk 6 ayı sonlarına 
doğru ililn edildi \'e nihayet, Na· 
zi Alnıan;\·n ordusuııun Lebista
na ıecadizii, 939 yılı eyllıl aı ı -
nın ilk gi.inlerinde ~in1d~ki nıuha
rebenin ba&laınasına sebep oldu. 

19 uncu a~rm muharebeleri, 
diinya milletlerinin, iktısaıli, iç
tiınai. hfıdiselcrin, nizan1ların h3.
kinıi olmak gayesine daJanıııış
tı. 20 nci a.rın, diğer a&ırlardaki
ne nisbetle dahi en biiyiik nnı -
barcbesi, 25 yıl ev,·c[ başlı) an, 
4 sene de,·anı etlen unıuıni harp
ti. , Iezkiır harp, ılünya si)·ase -
tinde \'e iktısadiJatıııda, i~tinıai 
nizanıında hılkin1i~·-et, üstünlük 
meselesini halleylemiş, 1918 de 
Versa~·, Sen Jermeıı, No:yyi, Tri· 
yanon nıuahedeleri, İngiltere ,.e 
Fransa hiikfıntt'tlel'incc trıağlfıp
lara imza eıtirilmi~ti. 

Ancak, unııııııi harp tesirile, 
neticclcrile olıhığıı kadar, sana
yide insan kollarını, makinele
rin istilılaf eylemesi sebcplerile 
doğan iktı<adi buhran; içtimai 
keşmekeşler 1918 - 1919 sulh mu-
ahe<lelerile Jı,,Uolııuaıııaıııı. tı. 
Daha en·el 1917 de Ru~yada lıaş
lı~'an içtin1ai, iktısadi, siyasi ih
til81 ile, ihtilalcilerin biikiıniyet
Jerne nihayet ,·ermek keyfiyeti 
bir n1uann11a, biı· n1et·bul ha1in
de kalıuıs. zafer, galip, miittc -
hit, m'ittefik dedetlere diken
lerle izfıraplarla ı!olu bir sahada 
mcı ,-alar bırakmıştı. Bu bal yal
nız galiplerin değil, nıağllıp, ha:r
be girmemiş bitaraf kalmış bü -
tün de\'lctlerin, milletlerin neş'e
lerini kırdı, kabuslarla ge~en bir 
hayat. bir nizanı, saadet ıne:rda
na getirdi. 

Koleak, Deııikcn, Vrangel gibi 
gencralieriu, iınirallcrin Rusya
daki dahili ihtiliılleriııe, o zaman
ki Loyı Corc, Klemaııso hüJ..\ı -
metlerinin yardmılarile dalıa 
kat'i ınuva(fakıyet temin edile
meyince, tehlike büyüdii, diğer 
memleketlere sirayete ba~ladı. 
İtal~·ada Musolininio siyah göm
lcklilerile Ron1a üzerine yiirli • 
n1esi hidisc!iile karşıla~ıldı. 18 
sene ene! ltal,\'ada faşist reji -
mi doğdu. Galip, ınağlôp biitUn 
men1lekctlerd(', içtin1ai tehlike
ı~ri ycnn~iye ınu\'affak oln1•1\1 
hasebi le Italya f• sizıni. -.~ıısoli
ni alk15l;1ndı. 

Fakat ararian rok :yıllar geı; -
nıedi. fosiznı. Jalnız rnı9 sulh 
muahedelcl'İne değil. deoınkra
siye, denıoJ,rat devletlerin söz -
de adaletsizliğine ac;-ıktan ınnhn
le[etc ba~la~ ınca. yalnız i~tiınai 
iktı~adi de~il, siyasi .\eni \ c nıii
hiın bir g-ailc daha oriilla c;ıktı. 

Az seneler ı,onı·a da Alc.1aı~yada 
nas)onal •osyaliznı. Adol( Hit · 
fer rcjiıni dcnıokrasiyl'. deınok
rat dc,-letlere, onların suJhiine, 
diinyn üzerindeki h3kiınİ,yetlc 
rine isyan ba~·r?.ğını çekti. 

Bu noktada deriz ki, dcnıok 
rat devletler. ingilt<"rc, Fransa 
dcnıokra~isi hayallere kapılına
n1alıdır, Nazi, fa~ist. konıünist 
kuvvetler. siYa<l:iİ tesckkiiller, dev
letler birdi~ler, beraberdirler, 
birliktedirler. Bu birlik, deınok
rasi_vi. dcınokrat dc,·lctlcri, kuv
yetl<-ri ycnınek . .v<-re sernıek için, 
939 harbinin sonuna kadar, mu
vakkat la olsa. \ardır. Almanya, 
İtalya, Sov)·et RusJayı yekdii(eri 
aleyhine 'eya bunlardan biri i -
ni demokrat de\ letlerle beraber 
harbe i~lir8k eltirn1ek dii~iince
si bir haplden bnska bir şey de
ğildir. 

Yazan: Hamit Nuri' 
neye değil, rekabete dahi. istin•' 
eyler. Bu rekabet. galip Ingilte
re ve Fransanın 919 sulh muah<" 
dclcrini n1nğlfiplara imza ettir· 
nıelerinden sonra kendi araların· 
da dahi ha•1lamıştır. 939 eyluliin· 
den, harbin patlaınasından sonr• 
iki devlet aralarındaki reltahe
te {a~ıla verıni~lerdir. 

İtal,·a. Alman)·a. Sen) H Rıı» 
;ya ara~uıdaki ıniiştcre~~ den1ok· 
rasi diişınanhğına rağınen, İn · 
gilterc ,.e Fran .... ;.ı (IC'n1okrat tlc' · 
lctleri gibi bunlar n·kabctlcriu• 
fasıla vem1eınişlerd;r. Hcırp, uf 
eğlentcdir, ne de ~ai.;;, ... ('•ırıu · 
~an ku\ \etler~ dc\ll:tit·~, .,.,f'i!'• 
ri kazanacağına iti111utla htı h,ıt 
be :;jrn1i lerdir. a~ ni eı.1ni~ .. L}t' 
aksi ıo.ahit oluncı~ a kad:ıı 11.ııha· 
'l"l'bc1c dc,·an1 cdece~~h:rtl:r. 

}langj rejinı kaz•t .. 1.t;;ık"? t ·a " 
liµ taraf, diin;ya islcr;'l.dı·, h,·ti · 
ınai:vat. iktiı-.adi~·at. si,-a-.t·t:nf1t 

bcklediı!i hakinıiyeti. t•·fr,, tikli 
tenıin edebilecek 111;·: Hıu .. [;·r a~· 
rı bahisler. n1es'elclt rdıı·. 

Dlin~ anın bii;rlik. Ltl ... ,., eti. l~l \~ 

Jetleri iki grupa '<·~ a nhıl:triif 
ı;-ruplara ayrılıp. rli.in.' ~ı li'lt:rin • 
de taraflardan biri...,inin tt·.ı·v · 
vlik. hi.kin1İ\ et ten!İni ~;~~, si:ı 
biiJ"ük bir harp dt' atıl t·.:i\·ı kr•:ı. 
bitaraflar, bilha~!\a ,.,,gr;..;lı \;vı:İ· 
Jetindeki ehctnıni' l·ti 1.oı,thile 
'1'1.irki,yc Cuınhuri~~l'lı hiiktuue • 
ti se.}·irci, liika,yıt J....llaınc.aı.dı. 

Siyasi her te~el ... kül, hiılcu u1 .. 
duğu gilıj, İl<'ridc d:ıhi, 111P\t'tt • 

diyetini, bak.:';ını teıniu İf·in tcı~ 
bir ahı1ak, n1ii\'a1:cneli lar.tli~l h,
rekei C'.\ l~n1l'I~ ınl'< lıurİ\ ı·1lııdı · 
dir. 

İngiltcr<.", ı·ran""a ilt.• i111: da,;.t1' 
Ankara tnuahrrl('s? bu ~ ... ·lıı·plt·. hll 
giin ol~l'ğ'U gibi, ya .. ın d;ıl 'f(ı; 
nıilletinin, ·riirk ';.•rau11u.ı 1111, • 
CLJ(li~ elini, \ıaka•.ını l<t>rııuı~ L ~·ı· 
)esile yapıJıuı!'otır. ilıikııını·ı t•ı~ 
kitnınıız111 1 llaric.l) c \'c~il:ı111:t11ı 
dediği ~ibi, bitaraf t!tğil, lıaı·ıı 
harici kaln1~unız. giinlırı ,,ıruı · 
d<- nıtıhariı> bir ,:.,ru,ntıı lt·Iı.ıu:, 
ODlUl u1cnafiine ~inu1 ihı !ı;, .. }ı.l," 
iştirak ctmrıniz. ~ ın{' Ju ı-lı ngi 
bir sivasi tesekküliin haı,rı t·ın 
hudutların11zın hır t~ır• tın•l•ın 
bas1uılarına tcea\ iızt.· h.ı··laınaııııı 
nıinasına gelt·nıeı:. in 'oh!a hir 
tefl)i.re tabi hıhılaın~ıı. 

Şiındiki mnhıırc-bcniıı. 19. •har
binin yukarıda hlilf'l..,att"n .k.as dı·)• 
ledii:imiz bii,·iik danıl;aında lıi· 
zin1 ınc\kiin;iı, 'a1.İYl'f nız, hu
ıutlarunıza ~·aı11.lacak tec.·;,ı\ iı::.h·· 
re kar~ı tedLrli bııluıım~ktcr. 

Propaganda n1aki11cleriııi.ı fnrh 
Jarı dunnatlan \·e sür':ıllc Jı:-.rı· . 
kette bulunurken, si:ı a~i.a~kl·ı ı 
tahrikçilcl' geceli. giindiit.Hi (.·;ı 11• 

şırlal'ken, dii~iiıuliifrtiınfi:ı,•l'n tL.ı· 
ha çok u}anık d:ıha Cazfa t<·dhi<' 
li butunmak nıccburiyetiuıh:yi:t. 

Şimdiki harbin Knr.ıdeııiw. 
Kafkas;'faya, ~arka Ja~ ılnı.ısıo .. 
da Sov~·ct Jfııs:vanın hil:hir nıcıı
faati JOklnr, olanıı~·atağınt ~[o,.. 
koı•adaki hiikit111l't erkitnıı1ın hıl· 
diklerine ~üııhc cdil(•ıne,. A! -
U\an:\'anın nıenfa~ti, .1..;inuliki har• 
bin yayıJıunsındadır. i\lıhverci 
hiik\ıınetler şark hudullurında 
So\ yetlctle bcyh,ulc rarpıs• . 
rak yıpranacak lıir Tlir -
ki) e g~jrınck ister. Sinıdik; har
hin bizce nıuhitl <'Is~ dalıi, i taJ 
yP.ca hesaplanan ıniittefikt<'rin 
bir ınağlUbi;rcti halinde, istiklal 
harbiınizrll' oldugu gibi Tifrhi~ c• 
:ye nıiilki tanıaıni\·ctine teta\.İiL
lcl'dt'. kcntliltrintn ha~-ali nıc~ 
nafii ilibarilt• ;rardınıda hulu • 
nacaklar1nı ınuhakkak saychğuuıı 
So,·yetlcrin dahi yıı>raıuna!'-ı i. • 
lennıektedir. 'flirki~·c C1111ıhuri

,\ Cti. si,Y:"Sctiui. buglinlin icap • 
)arına g;;ı'f" drfriJ. 'arının nıuh· 
tenıcl \'akıalarına ~öre dahi he· 
saplı:yarak, t~thriJ"rilerin anladık .. 
tarından dahn tlfırt•utli!Sane, b&ı:si· 
rctk:ıl·anc tal·zdn lanıin1 etıncsi· 
ni bilir. 

Bu sebeple, Ronıadan,İıalyau 
Ajan~laı-ı, ıu_·sir kaynakları, \:a

sıtaları tarafınddn zaman, za • 
ınan tıf11rula11 l{afkcts;rada teca· 
\'iiz, tahsidat, hazırlık ho.:herlcrİ" 
ne karsı ı-:iııhrsiz ki, u~ apık bir 
halde-' iı.. · na dolu 'e Tas .. .\j:u1ı.o· 
farının saJiaları v:ılanlt~·nn ,ıot· 
ları da bu iddinınızı ispat t·~·lcr. 

DiJ:cr taraftan, müttefik dH• 
!etlere lİlle ayni nıcnıbalardan 
at{olunan :vakın ~arktitki tera .. 
,-Ur. hıız1rlıklnrını dahi tloğrıı fe~ 
liikki edcıııeyiz. Çiinkü. lınrhin 
yayılması. genislemcsile kazan· 
n1arun değil, yıı)ratn1anın çabuk:' 
la~tırılacağının Loııdra , .. e Pa -
risteki alfıkadaı· siı asi, a'kcri sah· 
siyellerce biliıulikinden dahi süp• 
he' ·- me ·· 



C-MAıtT U4t 

Süveterlerle inci 
takabilirsiniz 

Müeyyet Şakir - Maçka 
İltifatınıza tesekkürler. Yün 

süveterlerle inci takabiJirsinix. 
t'akat svcter fazla spor olmaz· 
sa. Bu haftaki modellerden bir 
fikir eıföıdıilirsin1r: zannediyo
rum. Pa) et işlenen sÜ\'eterlcr 
daha fazla si~ ah ve lacivert o
larak tercih ediliyor. 

Zuhal - İzmir. 
Cernbınız geciktiği ıçın sa· 

bırsıdand.ığıııuı anla.W... Ge· 
len mektuplan sıraya koymak 
mecburiyc1indeyİ2. Sualleri • 
nize sıra ile revap vermiye baş
lıyonım. 

1 - Ba a ci(ek takmak mo
dadır. Ancak çiı;eği l erinde ve 
ıı:amanında takın:::k şaniyle. 
Sabahle);n başınıu çiçek ta· 
kar alış verişe giderseniz gü • 
!üne olursunuz. Çi ' ancak 
gece takılab;lir, ve samimi ar· 
luıda,.ınıza giderken de her za. 
man olınamak ~iyle takabi· 
lirsiniz. 
il - Salonunuza koyacağı • 

nız yalancı çiçeklerin sahici • 
den hiç farkı olmazsa bir mah· 
ıı:ur yoktur. Kiğıttan )&pılan 
çiçekler cıı kibar döşcmıaiş o
dayı bile b yağı yapar. 

Saçları n1 za 

Dikkat Ediniz 
Saçk ın ı ıvıce fırçal.ldık m 

rom u. d :oltika zc:.-tın ;y ... 
'ftı'l le uvımuc;. tJ.ç ~ıtıı)·ı ıyi
ce ca'.ıkafadık oonr ..;ine dcrl 
kazik r .>1r k :ve fıııcanı ılık 
su i.litv CCillllZ. Bu surcıtle elde 
e:ı:ı i'(li::Z m.:.lılıı la .saçlarınızı 15 
ll.iik:'ka ovunuz. Koyduğunurı: 
IDJ.hlut:u saçlarıruz i"°.ikıçe tek • 
ı:\.ır i:\ive odırak ~. Bu 
ıııme.ıııye ;JJ.. saQlanmzı temiz 
BU ile y :~.ıyı~ız. Sonra bir tas 
ıruya ik 1 liınııı sruruz. Onu da 
&aclannıza Ji:il<!tlıktcn soora tüy
lü havlu i..e •\~rttlayınız. Sa.ç
l.ainnız parlfil< ve yıumuşak ola
cakıbr". 

Tatu o Dall" 

• Malzeme : 

ı 
Uç kDrdoJ 2 d 

pa • taaı 00 gr. pu -
-- raşeker, 
250 gram un 125 graa:n tereyağı, 
7 tane y.umurta, l:lir kadeh likör, 
biraz :vanilya. 

Yapı'ması; Bütün yumurta1at'
la şeker hafif ateşte 20 dakika 
yumurta teli ile kU!YVe'l.le vuru
lur. Yumurtalar kabarınca un, 
erimiş tercya/:ı, likör ı;ırasiyle i
l.ive edilir, yavaş y ava:ı karıştı
rılır. Yağ.a.nmış kalıba üt,;~ biri 
boş kalmak şas:ıtiy le doldurulur. 
Ortıa bararetıte 3(1-4() dakika pi.

firilir. P~ik:ten sonra üzerine 
kayısı marmeıatı sürülür. Kalbuk
lan çıkımı.<; badem.le süslenir. 
Mamıa~1ıdın yaııı.JmasL 

300 gram kuru kayısı iyice yı
kanıp su ile ateşle <Pşince ektin 
tersinden kaşıkla geç.iril.ir. 350 
ıgram kristalrze şekerle ateşe ko
nur. Ve suyu çekilip; b:ıyulaşın· 
cı,ya ka:iar p.i.şirilir. 

Elmalı 
tart 

M:alzeme:400 
gram un, 125 
ıı.r. lıeıeyağ, 400 
er. elma, 200 gr. 

llU, 5 l{r. tuz, 5 ~. tarçın, 20 gr. 
bira mavası. 

Yapılması: Hamur yapılış taı-

EII>da unım ortası açılır, evvela 
su ile maya sonra yai( \'e tuz ha· 
murla k:m,;;r, tın a..ı berab:Tce 
karışarak hamur oı.ur. Hamur 
mec:dane i ) :ınm saıı:tmı açıl • 

dıkıt.an sonra tart ka.Hbına yerleş· 
tirJlır Kalıplar evvela yaj!la1'ı.r, 
elma la nn kabukları soy.ulur, di • 
lim di.tı.m kesilir. Kalıptaki ha
IXl'UTUn octasma muntazam yayı· 

hr. Ka.wın bı...yük • .ı ~e göre 
az veya \l!.)k kaşık ile t.ırçın ve 
P3ker kalıp ortasına konur. Kar 
lıp 2U saınkn l<ı.ıtrunda ise iki 
çorba kaşığı şeker ve bir kahve 
kastı?' tarçın konur. Üzerllerine 
tıeıkz-...- ehna dizilir oct.a hararet
te P~e.ı;. 

~ I[ D .& n ~AYFA-• 
...... ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!! ..... """!""!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

jŞık ve masrafsız giyininiz ! Yazan: NAZAN S. SEDESl Her şey para ile değildir 

1-~----~-----~-~----r-=""~~ ~ Güzel olmak 
1 her kadının 

' 

TJ !'. tUtıün ~ ız Hmıe ı;:eı

&. Gclİl'ken de v , moda ol~ , 
yunden anne cşvap ve i:ıJ.uzlın 
i:JrTaber e:etirrr ey~ unu'm dı 
Paris J,J.bcrleriıııdoo jğrend :rrJ· 
ıııe gtire son hdta en !azla rag
lbet l(Ören esvapla. el!de örme 
~ ıı ol= ar ıtiy:ihnc:ıdi. Hııl

buki htt Ş>lı: karlın 'bund:ın OOih 3 

'l'iin bluzun.un iıofünü gayetle 
süsleyöp gece bile giycb1ecek. 
Modellerini gördüjiüııii:z elı>:> &
me C6Va.ı:> ve b:.Uz!ar c;ok şl'k ve 
zarif olm:rnıza kafi gelecek<tir. 
n.v.., ı;üt',ü !kahve, koyu kr.hve 
~inırdi'r. 

Düllme ve kus:ıJ<Ja süslerurUş
t.ir. Saat 5 • ,giyeb 'ecei!iniz bhız 
bevaz "" siyııh V'ilnden yepıl

mıs. Saat 8 den ronra g,yobUen 

tim düz si Yahtı!r, üstüne bo.y az 

oavetler islenmişt.ır. Kendi el 
erneitiniZ'e ve ucuz olaırak elde 
ed bilecei!:in.2 bu zarif lluyafet

Jeri Sizler de .vaı>ınız. 

• 
Evımn~ s~©Je ve 

temn~ ~Dm©lDo<dloır 

Bunu yaparsanız 
daha rahat 

yaşıyabi 1 irsin iz 

E ... •miz fazla ve J.itır eşyalar
la oo idurrr !<t:m :.akınmabyız. 
$ md.i sadelı;.'C doğ, .:ı büyük bır 
cereyan v "rchr Ev 11'ri kt.lıii oJ. 
duru kad satle, ic açacak ve 
is'..icıohaıti 1!..ır> n edect>k bir S<'
kı · iP düşıivorl~r. Bu şekilde 
ZC\'lkle düşc-nmiş bir oda hoın 
kEse.Y<> elvC"'isl: gc'iynr, ınn de 
göze hoş ~nıüvor. 

Bu yeme·< <>dası bilhassa daır 
apartmanlarda ,..,r tasa:r ruf et
miye dikltat l\rrok dô;emnişti:r. 
Ve f?iizel bır baıhçe gibi iç aç
maktadır. 

Dıvarlar açık m9Vi kağrt.Ia 
kapılıdıc. Dıvarların orasına bu
rasıına ru:ıtirilml~ olan çi<;('lcler
se koyu maWdir, kiişeli oları di
van 'koyu la.rmızırlır. Jlt "" me
st' a~acındıandır Üzerindeki bü· 
yük .k.rj9ta1 :va:xı siya!ııır. Bü-

Şık fakat sad• 

bir Y•mek U• bir 
yatalı odaeı 

tıün bu ırorikler biribıriM afı<mk
le tamamlamak ta ve bu küçük. 
lbaı;.lt yeme. odasına iç a~n neş'
ell bir hal vemıelct.cdl:c. 

Yataok odasına geç<:-lim: Bu 
yatak odasını bi iha.\!Sa genç veni 
vv iJere tavs.;ye rderiz. Tuvalet 
iSkemlesin in, kii<;ük tllVlllet ma
sasının ve •karyolanLn perdelcırint 
yaıııruılk .için gayet hafif ince biır 
k!l.mnaş se<ımek lazıımdır. Mese
la bu uÇUık p nlbe o.ıgandan da 
pclcal.i oıaıbilı.r. Küçük tuvalet 
m:ısasınm üu-r.:ndaki a<ynanın 
etrafı ı1anıe· gibi ~enmiştir. i.s
keımlenin üzeri ı:ıcıııbe s~nle ca
pitoııe y.a:pıhn.ışt.ır. Tuvalet ma
sasının üst tarafındaki ile ci, 
ince faı:ıbala .ııse yine pesı•be s"? 
tenıdeooir. Dıvıırlax sc>":::un sarı 
~ bovıımmıştır. Ka.r:vo!a ile 
od.:zyı ayu-an brıs ta..a.Jltaki lr:üçüık 

ihtiyacıdır 

Cilt ve teninize 
dikkat ediniz 

Güzel ohnaık iS!:%Y'en her kadın 
mUhakkak ki gUz.eLl~ilir Bıl
hassa cfü ve tcmn ım.ınta:umı ol
ııı.a,,;ı l!rzıındır. Bunun iQ'll ya· 
pll<'ağınız bir ilacla teni<ıizi mun· 
tazaın laŞt.ı.r ahi l.i:rsi.n.iz. 

1) Bir şi:ı)_~·e alk:Ql loo)'Unu'Z w 
lbiraz da benj-u:van ilave edi.ı:ıiz. 
Tc ur dô bcn;uvaııı. demlen mad
deyı y..ı.pmı; o· ursunuz. 

2) B'r kaba kayna.. SlJ lro."'1 • 
nuz ve t..mür dö benjıuvandan i
:d\ı... ediniz. Bıışı.nrzın üst:ünden 
hİi' havlu geçiı iıJ lıt.ı sıuya eı{ile
relk 10 daôkrka dw-unuz. YiilW
nüoxıe .kaynar suvon buharın ha&!! 
e>tli:iqi nemla' ,1xlplanır Voe rı>n
ğiniz kırmızı ohır 

3) Yüzünüz sıcııık iken eov;o.1-
ıt n haz k:.dığı.ııı.z ~ nev' krem
d.cn ='<e yaıpı ız. 

B;r YWIJUrtanm sarısm ıı icc 
dıovur . lQıt><" -boraks ı su ve bior 
ka<: da:.nla licnon ılave edir • 
~ l.rar ıyıice "u ~Lan ro."!Ta 
\ . 7 sıiıı-.<!!Uz. 20 .!aıı<tlr bu 
v.az:ı c tc bc...J -:ıonra ,ıı:;. 

sı:. ı ld t l n ız :.ı p.;J1 <J· 

ğ ,giı.l s: yu dl"'crek tcx:."r y -
z çcık faytl ı ol- bu 
am IH,.)-ı '5 :le ıt • y pma-
1 r 

FAYDALI. 
BiLGİLER 

I Ya/:"1urdan .slıı.nan kü.ı1kkıri~-ı 
z.ı sıcakt.a bı:rak:mayınız. Kunı
duktan sonra inoc bir değnokle 
hafif hafif wrunuz. Ve ıüyün,im 
y ""'ıının a fırçayla siipürdı>Ioten 
saımı dnla:bınızıı asınız. 

lI Çok ütü.lcnen e;;va.p'a.ı· ça
buık parlıı.r. Onwı için çıkard:ı- ı 
i.'ıruz ı:svll'piarı bir gece rut.uıbet-
H yerde bırakınız. Bu iitii yeri
ne P'CÇen, bınıu'ŞUkl:ır zair olıur. 

III Metalli esvapl<:a:"ınızı .ru:e 
k:ij!ıt i<'ine ıkoy:unuz. Ve uzun 
zaman üzerine biraz şap 9·.ııpınız. * Kuma..<tla.-m üzerindekıi mu.rek
kep lcl<elerini c;ıkaı=ak iç>n le
kenin üzerine oldukça QCik m>k
~arda hanlaı koyunuz. Birl<aç 
saaıt ıbır-ad<ınız sonra y>kayınız. * Kitaplacın yvpra.klanoda 'ha
zan pa.rmakl.i!IJ.Il bıra.lct.ığı izh· 
11örilliir. Bunları teınizlem<>k .için 
bu leke' erin üzerine 'biraz saıbıın 
pa.ıçası kovıınuz.. Ve bu parça 
ile orayı vava:ı vaıva.' ~$1ıuru
nuz.Scınr a biraz su 9::rperak çal
ikalayıp Papier Buvan:ı .ne kuru
laymı.z. * F.ğeI- müreldkep b:lkıkanmia 
ııOOn.ıkkeıp az kaldı ve ıl<uruduys:a 
ımürekkeı> role '*ttık için holı:
kırya su tınve elııneviruz. Birırz 
sirke lkırıyu!Uız, ne .kadar Jooyu 
eaıili bir miJrelııkıeıp ~ et.t.iı'ti
nizi göreceks'tıi:z. 
* Bııçağmızı bilemek içlıı baş1arı
om~ oırtatesi ildrve bölemk pata. 
'tes1e uPıu:Duz. 

Vem ekle 

2 kü:ı lru-
zu eti yarım 

koilo rende~mınis qan içinOe .i6<ıi. 
saat duracak. Biıber "" turz iliive 
okııealk.. Soj!an!a M.ce lk:a.nşt.-
dık:tan snırra el:ler si:.kenerek ll<r 
ğooıd.-ın cilrnıeak. Bir .kaşık ya{!. ı
çimle iyice kızaracak. Bir fincan 
su ilave edilerek hafif llteşle va
rım sa"t buğui.all!ITCli< ~ 
p· ~n oonra etler bu salı;anın 
içim! n çıkarılacak. Bir kaş•k 
oaıt.a\es unu bir kaşık ılık ıru ice
ri.si.n.de erilerek ve bu s:{çaya 
İl'l'·e ecH'eeok. Bu surcıtile sah:;a 
kovulaş>r. Sohıya gel'rken sal
ça ayrı bir t;ı baita konur. Ve etin 
oot.üıııe do!cii1ür. 

bölme ise kcıyu penbe çiçeklerle 
sfi&lfıdiıır. Bu kAitıtla k.aıp!a:nar:ık 
vaıvut ta k:ıımaş!a yapı!aibilir. Bu 
'kücülk yatzk odası burada 8'1.lat
tıj!ııınız şekilde tanzim ediklı:ıği 
ts!kdiırde OOın pelk ucuza, hem de 
bi!I' rüya crlası ı:Jbi insanm gö
zünü zevkle doldman ııeiı: şirin 
bir yıer oılur. 

Nasrettin Hocanın Oğlu.. lı 1 
Okul kapısını sırtına vuran çocuk r 
Nasrettin Hocanın <;ok yaramao: I 

l:ıir ~lu vardı. B~ı ne yaµar
sa, o da onu taklit ederdi. 

Bir gün ıl:ıocanın karısı, çama· 
şır yJ<aıınak üzere dereye gideI'
ken: 

- Aman bxa, ıkaıpııyı yalnız 
bırakma! Demişti. 

Hoca evde oturdu.. 13eklroi ... 
Caı. sıkıldı. 

K3ll>VJ yerinden çıkarıp S>rtı
na vurdu, dereye ıl(ltti. 
Kadın bunu görünce şaşıniı: 
- Bu ne hal, hoca? Kap~yı ne

den ııeti.rdin buraya• 
- Sen öyle tenıbll:ı eUrıedin mi? 
- A't">l, kap.ısız eve hırsız da-

ha kolay girer. Ben samı e:vi yal
nı.z bırakma deme'k istem.iştim. 

Çinli düellosu 

- Kl'nd ni knru... Öbıir dün· 
yaya .~ ' ı:k gitııneıniye lbak! 

- Ov!e uzwı bir yolcı.aluğa hiç 
nivekn yok.. 

- O e ne d..'ye düello edi-
:ııorsı.:n l:.enınılc• 1 

EliPdeki ın in tııilta o1<1u· 
gunu bild./iiro içın.. --
rt;D, 
~ 

SElRıBES'ffiİN 
Yolcu, ~ın önünde saı'bır· 

sızlandı. 
• Bav memur, baksa.na saat

lerdir klşenin öni1:nde bekl,yo -
ruır 

ME>mUr ~anhlıkla cevap 
verdı: 

- Ben senelerdir ackasuıda 

Çocuklara şiirler 

Y.an koca eve koştular Evi 
hmı.z soymuştu. 
Bır güo:ı ilıııca!U!' oğlu mektep

te cezaya ka.lmıştı. Mektep og
retmen..; 

- Cezan bitmedi, ka.pıyı boş 
bırakma! Dedı. 

Çocuk akşam ezanına kadar 
okulda tek ayale üstünde bekle
dih.ten sonra okul kapısını sırt· 
!ayıp eve geldi. O f?e<.'e okulu hır
su;;a.r soym tışlardı. 

Ertesi ~n okuldan Öğrer.meru 
hocaya koştu. Vakayı anlatınca, 
hoca e:üldü: 

- Çocukıar mukallittir, dOO.L 
O; benden goördüğünü yap:ıyor. 
Sizden daha iyi şey lcr ~n;eydi, 
onları taklıt ederdi. 

Okul kaçağı 
Hizmetçi ile hanım konuşuyor, 
- Terziden mektup ~eldı ga

lilba ?! 
- Hayır Baya.n! Küo;ük Bay 

b~n okula gitmedi de .. Sıze 

.ıı ~ektı bu bıraktı 
- Ya ,,erey g.tti? 
- Maça .. 

1 
r-r.~ ... ,, 

~I = 
be-kli~·= amma hiç .ıtayet eı- I 
mcdım' 

KUTUPI'A 
KuJ.Upta O:l"Ce!er altı ay sürer. 

Bır ı:un &kımonun ibiri <>k.;am 
üstü (A~Stusta) seyılıate çıkır 
yordu. Çocuklarına döndu.: 

- Ancak ı?ece yarısı dônebili
cim, dedi, Şubata luııdar beni 
beklemeyin. 

AYY 
Ta1J1JaTe ~tı kanat, 
Dönüyor pervanesi. 
Arlık gökleri kat kat, 
Doldurocak gü.T sesi. 

Bıkmadan, u.sanmadaıı, 

Uçacak, dplaşacak, 
BiT dakika konmadan, 
Eng;zeri aşacak. 

Baıba - Seni dö,·en kimdir, 
oglwn? 

Çocuk - Na şu! .. Çenesi eğnl
mış, dişleri dökülmüş, Pi şiş
miş, kulağı ve burnu kanıynn 
çocuk .. 

Mart Bilnıecesi : 1 

1 1 1 2 1 3 ı 4 1 5 1 
5 llıarfli bir kelimey ım. Beni 

yemeden yeDlC#(e kullanırsınız. 
1, 2, 3 hadleriro ılıerkesin yuzüı>.. 
de vardır. 3. 4 5 harfıcrimle za.. 
lif, teınız olursunuz. Sonruuı bu 
uç harfimi sakın ten: ne okuma
yın. ~UrnunUz1 

,B,Jdini.z m1 iben ne~ im? 
iiEIDİYELE.Rll Z: Bırıccıye 

5 1 ra, ı:ıuncıy bir kol saat., u
çuncuve ır €."1 çan• _ \ c 5 ırc....

ye kadar da •. ~f cd.iyeler 
VC'l"CCC' .2. 

(BU:: ece mü.ddct mut .n so
r .. kadard ) Bu ay da C:Jrt 
ılJı mece n e<.€ Dorclu ü 
haileci P bir :t ık en scnra, ay 
sonur.ı;:.a dörd"1ıu !birden matlbar 
am.za ~dcrııuz. 

Akıl 
Cevat mektepten çıkınn lo

kantaya gitti. O giin nnnesi ev· 
de yoktu. 

Ce•·at garsona çıkıştı: 
- Beş keredir çorba .istiyo

rum du;ynıuyorsunuz? 
Gabon büfeden haJkırdı: 
- Beş çorba ver_. 

E 
Uffea. şen ve bahtiyar, 
Renk, renk çelenk ôrccek. 
Gezecek diyar diyar, 
Bin bir iklim 9örecek • 

Öğretmen: HASAN NAII1D 

DEDELERİMİZ Petrol ne zaman bulundu 
DEMİŞLER Kİ.. 

Borç vermekle, yol yürü • 
mekle tükenir. 

* Biri yer, biri bakar- Kıya • 
met ondan kopar. 

* Bir koruk, bir orduyu bo-
zar. 

* Bir k<><;tan iki post çıkmaz. 

* Bir kötünün yedi ınahalleye 
ıı:ararı dokunur. 

* Bir oire iı;in, bir yorgan 
yakma! 

* Bugünkü işini yan.na buak· 
ma! 

* Yirmi yarım yapacağına, bir 
tam iş yap! 

Beşeriyet tarihinde petrolün i 
ömrü bir asrı bile ddldurmaz. 1 
Mamafih eski.)E.rm cla.şyagı. de
dikleri petrol yeni bı.r keşif de-
21ldir. Balcıidaki .ku.yular ka
dim dev:relerdenberi ın.ariıftu. 
Hatta Asıirder. Mlsırlılar, eeki 
Yımanlılar ve Rom~ petıro -
lü bir ten Vİr v.asııtası olaraık kul
lanıdardı, çimentoyu harç di
ye kM.arlar, m1.11J1yaları yapmak 
~ keza petırokien ıst.ifude edel'
lerdi. Şimali Amerib yerkleri 
de vücutların> cilalamak içın pd· 
:ro'l sürünüder, bu mad'devi mu
ayyen bB1>t.alı.ldann t.!da vo.si.n.de 
Jru:llanı:rla<rd.ı. 

1826 sene.sinde Hildrett is:mli 
ibir Anıer Juılı ,bu maddenın da
!lıa <Üimll.llü bir tenvir wsrtası o
~ ;ı.tirnal ~dikıbileceğin ile
ri sliTdü. Oh vo'nun .ınfuıta.k:bel 
.köyleraı.i bununla aydırJatnuı.Jc 
ıınümkün o;dugunu ileri surdü. 

.~~~tl.J __, - - -· 
Geçenlerde Silindir Dayı Ya

Jovaya istirahate gi.l:ın.işti. Zaval
lının başı.na orada neler gel.m.iş 
bilseniz. 

Ondan aldığım mektuılı<ı oku
yayım da dinleyin: • ... Bir gün, 
tayyareci Oktay beni uı;ıurmalt 

istedi. Ben de dayanamadım.. 
Bindim.- Havalandık.. Yüksel • 
dik. Tam uı:arken: (MDtör bo
zuldu.. Çabuk atla!• diye bir ses 
duydum. Paraşütü açarak. Ok:ta
yın liıfını bitinneden, hemen at
!Jdım. Biraz sonra dümd.üz, mi-

Amerllı:ada bir asır evvel bır
çoık diikkaruar ve dej!inınCnler 
petıolie a:ydınJ.atılıyordu. 

Fakat ta:;fiye ro!lmaın.iş W..n 
bu ııetroı rena koku neşrettiği 
iç.ın henüz evlerde kulliınlmu
yordu. 

İşte hundan dolayı petrol cki>
münyağı. nm ıkeşfine Jcad..- ta
aımnüm ıedcıneıdi. 

184-0 da .lı:öınürden taktır edi
len cıitömüryagı. piymaıia sat.U
makta oWı cBalina yağı• yeriııS 
tuemıya başlado. Tecrüıbelerle 11111-

.ıaş.;dı .k.i petrolü tasfiye etme.it 
suret.ıyle dtöınüryağındım dııaha 
elverişli bir sureı.e tenvi!ratta kuI.
lamnak miimlQirıdiir. Bundan 
sonra petrol sarfiy.atı a:rttL 1859 
da PenS:~vanyada büyük bir pet
rol sirketi kuruldu. Birçdk k:m
seler bu yüzdeomilv= oluve1'
di:er. Bu tarihten on sene ınıra 
da Stıaıııd.aıtl Oil Ku.ınp.myası ku
ruldu. 

ni ., .ni, VUksck bır tepeye inmi
yeyım mi? Bu tepede günlel'.:<I 
kaldım. Bereket versın ki, ... 
kartaL.n kanadına sarıldım da 
yalcavı kurtardım'• Bakın, ne
ler gelmiş Silindir Dayının ba
şına .. 

·l 
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GLÜTEN MAMULATI 
Tazeliği ve nefaseti ve san'at sahas:ndciki mevkiini bilhassa G.ııten miktarının fazlalığı sebebile botun piyasada ne kadır ecnebi Gluten mamulatı varsa silip sUpUrmuştur. Meşhur 
Fransız ve Yunan marka Glüten mamulatı Türkiyeye gelemez olmuşlardır. H A S A N Glüten Makarnasını, Şehriye~ini, Biskuvitini, Un vesairesini butlln müşteriler seve sava 

kullanmakta ve her şeye rağmen mutlaka H A S A N markasını tercih etmektedirler. 

H A SA N D E P O S U: Veni adresi, Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşısında 

- DALGA UZU.NLUGIJ -

•;.A.Q. ıı.n -.11113 l[a. 11 l[w. l 
l'.A.P. Sl,71-. HU l[a, H l>w. 

ıau-. uııt.. ıu .. w. 1 
ı-~~~~~~~~~~ 

4 Mart Pazartesi 

i TESİ 
Dahili konforu al3kadar C· 
den en güzel ve sık mobilya· 
far ve bilhassa yatak, yemek, 
çalışma odalan ve salon ta· 
kımları, Brİ(' oyunu için A· 
merikDn mobilyaları, her 
yerden müsait sarllar ve 

ucuz fiatlarla 

E!AKER (tski Haydan) 
Mai(azalannda bulacaksınız. 

Nafıa Müdürlüğü ile Def. 
terdarfık arasında ihtilaf 

· l•taınıbul Nat:iıa Müdürl.ügü ile 
Def<terdaırlıık aratiınıda Si iVT hü
kfımeıt konağı in.ş-a.aıtının ~!<leli, 
1939 ve 1940 mali vı.lları bü.t~-e
leıll nıdı:,n verHm~k üzere muka
vele ya.pıhruştır. 

12,30 J>roıtram ve roEmleket 
saaıt ayarı, 12.35 Ajans ve me
ıloeorolojı baberı.ıri, l<!.50 Türk rnr.i· 
~ (,pı.), IJ.W/14.- M.üzi;<: Ka
r.ISll< ~: (nl.l 18.- Prog
ram ve munıekat sıaal ay...-ı, 
18.05 MAiz:ılk: Raıc''~ caz oıi<est.a
sı. 18.40 Konuşma (urnu:mi ter
biye ve tı.ı.wn :t.ı:dıiyeısı), 18.55 
SetDetıt saaı<, 19.lU Menuek.e't :;a,. 
aıt ayarı, Ajanıs ve ımet.eoroolojl 
h6ll rJer>i. 19.ıu Tmık mı..ıziğıi Ça
lıoA!ar: Rusen Kını, l!'ahrı l{(>

ı>UZ. in Wn Öltte, 

BAŞ, D iŞ, NEZLE, GRlt', RO
MATİZMA, Soğuk Algınlığı ı 

ta------· 
61 kiloda Rumen Tojar, 72 kiloda Yugoslav 
I J.Jeluka. 87 kiloda Mustafa ve Çoban birinci 

Siımdıiı; i,nsaatı tamam anmış 
ocıaıı yeni Silivri hüıkümet kona
aı a:r.adaılci ihtilaf viizünden le
selihiım oluoomamaıktadır. 

l - Aı.aı.u.l.Cl .1.~dıiJkir peşl'e'Vi.. 
2 - Kiızım Us - h.u:ro:ı.li li . .,ar
kı (.Bır ~üıııte ~ ııneslm), 

._a - A.>taiW - KWdıJ.ı HIC<l2ll<ar 
ıiariu: (Ay dail(Um!I'ke'Il), 4 -;
IWırni Bey • n..uıro, J1 hıcazJ<ar 

~.ı..·· . Cl\'laıhvolıdu J ı,hoın _ ru- ı 
bum ı:ıW amanı, 5 - ~ alın Kcr 
pu.z • H>eaı< :,ı..rl<ı: (Bir gececık ı 
seV<hği:m). 

ve bütün ağrılarını derhal keser. 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

...... ~,. '"" "'lf.. ,, ,.:·.- ·~ .. ·ı.w•'""' 

1 _ Faıbri ~uz: Ud ta!ksirni, ,r - • 

1 

1 

~~~~~C7~7. l o.oenizyol'arı u. Müdürlüğü ilanları 1 
4 - Nevzen Buıınan • Stı:ııınak '-------------------------• 

!:}_ı1ıS:;:r~~: <~:u:- 4 Marttan 11 Marta kadar 
1 

ılıcJ, 20.- 'rın1o. mı.ızıgı: Ha.At tür· Muhtelif hatla•• kalkaca;; vapurları:'I isi ula', 
kulerı, Saıd.ı y,,..,ı . .- A.sınan ve 
.Aaıiz Şe11.5eS, 20.15 Kon~a (Fen kalk•• gUn va saatleri ve k ik ca'.<ları rıntı,nla r 
ve töbiaıt bllgileın) • 2U.JU Türk 1 Karadenls baıtııı.a 
müz.ıı.ı: Reşad Erer, Vt.ei.he, Cev- j - Sa'ı 12 d~ (GüneıyE-u), p:rşemhe 12 de 

(Dwnlt?P "«ıırı ve pazaır 16 da (Tarı). 
Gak.ita .-clıltunındın. ooı .Kozan. 

1 - Buselik ~i, 2 - Itri -
bUselik Doo1e: (Her _ııördüğ'i.i pe
r>)ı;;}, 3 - ŞaıkU aaa - biısıehk 
~: (SiıınbuJ.ıawı etme <1.rafıı, 
4 - Reşad Eı-er: Kı:maorı 1laksimi, 
:; - İııbJı. • biıse]jk sıııııkı: (Gönül 
VOl!m'le l:.ı vefaya). 6 - 3 üncü Se-
hn - biıısenk sarlu: (Bir pi.i.r ce-
fa hoş dLl:I ~l!'dir) , 7 - İsmail 
Hallıkı - bü.selik saz ı;u;uıisı. 

1 - Lemi - ürdih H. şarl<ı: 
(.Bıiır kendı ı;;bi zalimi sevnili;), 

Bu1m lıattma 

İsmU batluuı 

Bandırma lıaltnoa 

- Saılı 18 de (Ü:ıg.,n), cııma:tca 18 de 
(Anıt.alya) Siaıkeci nıhtımından. 

-- Salı. pcrşomıbıe w.: pazar 9,30 da 
(Uğur). Tophane rıhıtmnından. 

- P=tesi. salı ve pazar 9 ,50 de ça:r· 
ıııaımlba. perşembe ve cuma 15 d.. (Sus). 
Cuanaıılı::si aynca 13.30 da (Trak). Ga
lata rıhtıırmndan. 

- Paz~i. çarşaırnıba ve cuma 8,15 .re 
('Ilrak). Galata rılıtımınC:I n. A)'?'l<lQ 
oa:şam'ba 20 dıe (Aırıttı. ya), cumartesi 
20 de (Ül13:'1l). Toph~ırıe rıhtımından. 

nar. 1 
2 - Osrrr.ın Nihat - Kürdi ı H. Kan.bip haltına - Salt ve c..ırna 19 da (Seyyıu). ToPtıa.ne 

rlhıtımından. şado: (~ J!UllCŞi), 3 - Le- 1 
l'.IJl • Küırdıli H. sarkı: (Nazhıruiı imroa ı.aııma - Parı:a:r 9 da (Bartın). ~anıe nhtı

mından. hi:lbül), 4 - Halk tüı:ıküsü. fi\~- 1 
eeti m.ışelr), 5 - Karcığa.r tıiirl<ü: A7nbll hallına 
(tk.ıde tu:nam), 21.15 Mııizik: Kü
ç\J< Ol'keetra (şef: Nooip Aşkın), 

- Ça-rşruırJba 15 de (Kemal'), cumartesi 
15 ~ (Slad:eıt). Sh!keci rıhtırnındaırı. 

1 - MorellB: Po!.ouri., 2 - Moıı&
~: Kowı:ncina operas111dan 
dans, 3 - Antorı rubi.rıSoe.in: 1' ~ -
ramors apeı-86ırdan bir paırça, 

4 - Czurnik: Ra.kseden kalpler, 
6-~:Romanı;, 6- Suppe, 
IMaıı;:a ıkırı:ı operasının uvertürü, 
22.15 Mıeımlol<l.ıt saıa.t ayan, A-

hmlr ııür"al 'ıall 

MerslD ballma 

- Pazar 11 dı~ (Kadeş). Galata nMıımm
dan. 

- Salı 10 da ( Çanaıklkaılt:). c-urrnı 1 O dıa 
(Eltrfu;k). $1rıked'. rıhtımıııdan . 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda tele
fon numaraları yazılı Acentelerimizden öğrenilebiiir. 

Galata . Baş Acenteliği Ga!ata r;htım, Limanlar Umum 
Müdıirliığü bınası attır.da. 42362 

jaırııs ocber-,eri; Ziraa.t, esham - Gal:ıta Şube Acenteliği Galata rıht.mı, Mıntaka Liman 
~ .kıaımbi'l'O - nuhııt bor- 1 Re:sliğı binası altında. 40133 
ııaın (Ji yet), 22.30 Mü.zi.k: Caz -
bant (pl), 23.25/23.30 YMınki ı Sirkeci Şube Acenteliği Sırkeci, Yolcu Salonu. 22740 Iİ 

~ve ~apanış. ·--------mcıs=ııa:ııı:ı111Q1 _ _.~-· 
lfl~M 7 ARll./lf'fDG TflFAlt VG 

+IACC~C' Z~l.~11 
Sonra elinde meş'ale;! tekrar 

iıu yeraltı yoluna daldı. Artık 
hızlı yürüyordu. 
Artık ıbu esrare~ yeraltı yer 

!unda fa..~ ~renecek ·bir şey ka1-
mam.ı:;tL 

Yolunun sonuna ı<eklij:ii za. -
man sanki lhiQbır şey keşfetme
mış gibı sakin ufak kulı.iıenin 
evinin ıb::d:ıçesine c:ı..ıctı. Elindeki 
meş'aleyi s6r.durdü. DJğrudan 

doi:l"'.IY& evine g~eceı!i yerde tıu 
Jtulübenill yaffi ct~k duvar«a a· 
çılan demir kapıyı açtL 

Bu kapı, -pas tut.muş hıtkle .-di. 
Güc;luk!e açılmıştı. Bu da goste· 
riyordu ki, yeraltı yolunun esra
J"Jnı ıbilenler burırya kadar get
mcmış.; rdi? 

Ne d ıye, korkmuşlar l!'ıydı? 
Yoba .>ohm ourıvya adar uza. 

Tefrika: 159 

dı/(ını henüz öğrenememiş'er 
miydi? 

Kendini sokakta hulan zevk 
simsarı ıbu du ' r~ler arasın· 
da Bai!dat so. aıklıı-1111 dolduran 
halk arasına katık! 

Cafer taraLndan sözde halka 
yardını okun diye yapılmış ve 
haddi zat:.nda yera 1 tı yoluna tıaıva 
vemıek vazdesiı:i goren lbutıün su 
depolarının bulundukları sokak
lardtn geçti ve depoların hı~"bi
nooe dilı:lı:ati çekecek !bir vazi
yet göremedi. 

On arı •bir de içlerinde~ tetkik 
etmek J.az..ıııdı. Bu ıse tek başına 
yaıpacaf:ı lbir iş deltikli. 
Gerisın geriye evine döndüğü 

.:aman Halit ve arkadaşlarını ken· 
disine muntazır buklu. 

OııLırla birliJgte ertesi günü 

yapılacak işleri görüşmiye baş.
lad;. Fakat keşfinden Halide l:ıiç 
ibir sev söylemedi. 

* Hatfe Muiıammedülemin, cıin-
lbüş salonunu eski cariyelerden 
tahliye e<Lp kendini tamamen ye 
ni cariyelere teslim ettikten son
ra aııtık hayatından emin zevk ve 
ef:lenceve daldı. 

Valide Sultan, oğlunu mem -
nun etmek '.çin elinden geleni e
siııgemiwrdu. 

Genç Halife esasen datıa ev
vel hir hayli şarap içımişti.. Şa- 1 
.-aba devam etmesi onu çılgın bir 
ıhale soktu. 

Ve nihayet cünıbıiş tahtının Ü· 
zerirı:de sızarak kendinden geçti. 

.::iitti Ziılbeyde, vandaki odanııı, 
Ahb86l'nin yatak odasının açıl
masını ertesi ı;ine hırakmıştı . Fa
kat bu vaz,yet karşısmcta ve ge
rek oı'!Luna· gerekse o_!l.lunu ıda
rc işlerinden uzaklastıracal(rna 
emin bulunduğu Sarabunayı her
ıha11:1( b:r tehlikeden uzak tutmak 

ta~ıbu l}ü.şünce !le mermer 1 
ilııww:un etrafını s'ralıyan genç 
kızlara şu emri verdi: 

Son müsabakalar bugün yapılacak TAKVl\i ve HA I \ 

~:E- .... t... 
NiçiA 

_ yeni\ ) 

~r okalon Pudrasını 
kullanıyorum 

-~.~--
. -~~ 

:;!i . 

Baılran güreş sa~yoruısına 
dün de Çenre:li taş sinemaSJJJrla 
devam €diJ:nl',l.lll' , Dünkü 'gür•.~
ler bi.ıC:nci güne nazaran ~ hc
yeoanJı oJmuş ve alaka il'L' t..ı:J p 
edıll:n i:şlıil". 

Dü:rılk.ii m üsa!bal.<a· oa:r&ın ooınra 
d- , sıii<.kıJJ. BaL<an b<rincileıı 
ta(,ln cılıııi\; bulunrrulkıtarlır. Bun-' 
ıs- da 61 kiloda Rumen Tojar 
72 ltikxia Y~av De>-..ııkıa 87 ki· 
lıkı iMu :.Ua Çalmnalk. ile ağırda 
~t Çobandır. 

Batkan <?ür~ıının oon müsa
lrolarına bu aıkşam saat 20 de de• 
vam edilecektir. 

56 KlLO: Günün ilk güreşini 
Rumen Rorval iıJ: Yu,gaslav Ho
ıx« \"aı:;.ı.llr. F, nen kuvvetli 
w tEcrülOO i.. Ru • .:nin bir ka
faıkol ve çiilit k.W,si ne •. ct>ı>iz Jral
.dı. Ruımen ilk devrt'y~ haY. m bi
t.irdiğinıdeıı iJdnci d. vreye st: ı~i 
üzerine aoya-,!a başlandı. Sıkı bır 
çc~işrnc hal.inde d~vam ed~ın mü .. 
sabaka sor.unda Rı.ımerr .ıtıfakla 
ve sayı lıı.s .. 'bi,y·e ~•l'p. 

Bu siıklett.e ikıııci ~ür<~i Kü
çük Hüseyin ile Yunanlı yaptı. 
Hüseyin b r bel J<:apınasıylc yap
tığı Supleks n~lic. si 2 dakika 6 
saniyeıdb tuş!A ıtalıp gelli. 

61 KlLO: Yunanlı Miropolos 

PRENSES Alll 
TROUBETSKOY diyor ~ 

ı ile Y~v Magu],yok ya)>lıla'!'. ı 

1 

Ü~-üncü daıkikad.a Yugoslav Yu· 
nanlıyı altıa aJdıyı;a•da çalbuk ka
çırdı. Neı.ice-de eıkıreI'.yı. tle Mo
gulyaık k=andı. Son Moda •e ea~p bir ook * renkleri "ardır. · 

T•ntdıtım bütün pudralardaa 
• daha hafif "e daha iac.edir. 

Hakiki çiçeklerin ne.fiı koku· 
• tuDu perutiı ediyorum. 

Bütün ı:Ua ıabit lıı.ı;ıldıtın.ı (Ör· * düm. Bu •ır. yani ~Krem• kö· 
pütü» biç bir pudrada yokhı.T. 
Rüı.rir ye yatmurda bile teni * ta:..•. nerm1a "e gayet ıe· 
.imli muhafau eder. 
Bundan daha iyi pudra olma· 

fr dıtına. kat'iye.• emioim. 

- Yandaki odanın kapısını kı
rın .. Orası artık hanımınızın ve 
Emirülmümininin yalak odası 
olaıcaktır. Sizler de hepiniz lbu 
köşkün cariyesi ve Emirü~ümi: J 
nin ile ııiYııdesinin zevk maıyetıııı 
ıt-eı>kil edecelminiz. Burilô'a sizle~
den !başka yabancı kimse .ııınnı· 
yecektı.r. Ge.-ek o;:tlumun v_e ge
rek.se ııÖ'Jldesinin en ulak lbır tıoş
nu1ım:ı.lu.itun.u celbeden kim olur- ' 
sa olsun, kendisini hayata veda 
etmiş sayabilir. 

Bu tehdidin ,ızenc kızlar üze
nnde bir tesiri görülmedi. Çün
kü •ınl'ar, esasen S<·vdikleri Sa
rtılıuranın yanında bulunmayı 
ve onun himayesi altında olma
yı kendileri için en büyük nimet 
terakki etmişlerdi, 

Valde Sultanın: 
- Kapıyı k.nn ... 
Emri deııhal yerine getiriıdi. 
Elmiıülmüminin sıibi Valide 

Sultan da bu kapının açılmasını 
merakla bekliyorlardı. Çünkü Ab
ıbacenlıı yatak odasını ilk defa gö
receklerdi. Halibuki gerek Sara
lbuna ve gerdkse yeni cariyeler 
lbu kö<kleki saraya ait olan ıbu 
kö.şkteki bu kapah odanın analı-

tkinci giiıreşi Suadla Ruııncn 
Tojar yaptı. Rumwn bir kafaıkol 
ka'Dmak isterken a1ta düştü ise 
de ~.,.buk kurtu.du. Sttad, Ru
mcni tc-krar alta a:l.maıkta ~ç
llik çekmedi. B r salt.o tecrfrbı>· 
si vurım kaldı. Niıhayı:ıt haikcm 
h<ır ikfaini de aıva,'\a kaltlırdı. 
Sua ;! nefis hiır cift kol kapıa.-aık 
ırJ nder O!ltasından kenara kadar 
r<:ık ·oini köpriide gö1ıü.rtlü. Bu-
nu m.Utcaıkip biır dda da kendisi 
'kön.ıüye ı:J.ı!di. İl.k devre ekse
rive<t.lc berab.Te a.ddcdi·.ıcıı. Ne
tı:ood • Ruırr.ı:ll'l itıtifaıkla ve sayı 
heı;abi:vıle galiıp gddı. 

66 KİLO: Yaşar Doğu, Rumen 
Horvm ı tc ı:şü-reşti. İlk anl>a!'da 
Yasar Ruımeni a ita aX!ı acr de ça
buk kaçırdı. Rııımenin kaptığı 
bir kaiaf!«: l neticesi kÖprÜyı. ,l!t'l
di vse de muk::ib;l oyunla Ruımeni 
de köprÜ)1a _g-eti.reırelk -khJJikeıy1 
savuşturdu. 

Tc.'u'ar Rumeıni aha aldığı va
kct de bir burgu ile 5 dakilka 53 
saniyedı. tuşla c>alip ge"rlı. 

tannııı ıbulunmamasına hayret 
etmislerdi. 
Kapı ... .Bir çatırtı ile kırılıp a

çıld;/n vakit içeriYt• carivelerden 
önce atılan Sitti Zülbeyrle oldu. 

Valide Sultan, bu küçük vus -
letgBıh~ köşedeki ya<ta?;ı yerdeki, 
duvardaki tıalılan büyük bir dik
kat ve kıska.nçlıkla süzdü. Hat
ta Hindistandan ııönderilmiş olan 
duvardaki çifte hahnııı. karşasın
da derin derin içini çekti: 

- Ah.. Dedi. Raiıınetli kocam 
Harunürre,,;ide ıbu halıla·rdan bi
rinı olsun hana vermesini i.ste
mi.ştim. O bunları daıha evvel 
ıı?örümcem Abbaseye ıbağışlad ı • 
.i\ını .bildirmişti. Ben onları iki ta
ne sanıvordı.ıım. Meğer dörıt tane 
i:mis. İkisini ciinlbüs salonuna as· 
m.şlar ikisini de buraya .. Artık 
lbana lka~an filan yok. Yarın bu 
ıhalıların ikisını kendi odama al
dJrtayım .. 

Sitti Zülbeyde, kıskanclıktan bu 
siı'lleri yüksek sesle sö:y ledi ve 
oonra arkasına dönerek cariye -
tere: 

- Burasını çalbuJı: temizleyin., 
emrini verdi. 

( .(\rkası ~ar) 

İkınci l(iir<eşi Yunanlı Fil pis 
ik Yugo.'>kıv MııTkoo yaptı. Yu
naırılı mükeırrımel bi.r 'bel kündesi 
ile 10 dakilka 40 saniyı.de tıış.ıa 
gaJ p geldi. 

12 KiLO: Yunanlı Pekımezas 
ile RL:Jm<cn Peıtsun Gıı:ıtu güreşti. 
Uzun bıir ~ı.işııııeıdeıı soora ilk dev· 
revı beraobere w.irdıler . .Netice -
de y ı.ınanlı elı:.ııEırWet.le galip nan 
ecı. ldı. 

tk..nci gıüırşi Celi~ lle Yugoslav 
IA.iıu.ka vaptı. Y ~v Ceıliıli a.J... 
ta aldı. Bır ,burgusu netice vvr
mi!di. Celil bundan kurtularak 
Y~s·:ava bi.r sunlekı; yıaptı . l<'a-
1 •-,nn·~ bacaldaın !kenıdıisine 
dolasıktı. Köprü ıkuıra.madı. 3 da
kl.ka 23 saniyede Jac...nıdi oyunili> 
~.,.j,. ........ ,.. ...... ıJ (..Lı(].U. 

7ıı KıLO: Men;inli Yugoslav 
İvanr•" ile kaı1"J.laştL .Mers:nli 
çifü kol loapa.raık yaıptığı sUipıcks. 
te rnuvaUak ~!amaaı. Az kal
sın yenıJ.ıyordu. İk.ind olarak 
yaı:ıtıifı ıbel kündesi a. aynı. ıı,ıh
li!keyıi -cloğmdu. Uç künd~si neli
cmiz ge<.-ti. Al="'t ilk dev•Lyi 
Ltt.U:Jda ııatizı ,boılirdi. Isı.! ği üze
re i:kinci devrıcye )T.rde baş andı . 
Ailıırr.d bir bet kapmasi.Y"le Yu
ııcs'.tNı omu.zu,na aL..-ak mınder· 
dı. biır tu;r y.aptı. Ve bu turdan 
saıı:ra da Y~ltvı minrbıc ya
pıştıra.ııalk 11 dakik.ada taY'Jare o
~ yıle tuş yaptı. Al:.1oşlandı. 

:tkinoi .güreşi Rumen ile Yunan
lı yaptı ıar. Rumen bakım bır 
1'Üfeşlen oon1'a 2 d~k.ib 16 sani· 
yı.d< tuşla kazand:. 

87 KİLO: Büyü'k Muı;tafa Yu
,ı:oısla v Ç uık rn, -güreşti. Yuı:ı«>Jav 
kuvvet" olduğundan nıü.;abaka 
QOk sel'( cereyan ediyor. Yusıos
Lav s:!!ka~lıamaık Il'iyeti_ ·le bir kol 
bülkmesi yaplı~ndan ihtar al
dı. İlk dı.-w-e boraberhkıle neıt
celendi. 

Ku ·'ada Yugoslav alta dÜ$1ü. 
Mus::afa bir 'be'. künde& ile 10 da
kilka 7 sani-vede tuşlıa kazandı. 

Bu sik.lotin iıkinci gü:rıcışini Yu
nan HLr'.sıtıaki ile Ru.ır.o: n Silfıki 
yaıptı1a.r. Fevkalade bir burgu 
iile Yunanı 14 daıkika 8 saniyede 
tousla yendi. 

AGIR: Yunanlı Pukaanizaz ile 
Ruımcn Şuşaba arasında oldu. 
YUU1an'1 hiılkıim "i'u•.ı;i.rkeıı ünnit 
(ıtnnaiiih '1:1 r ı:aım.1nda ve üımit 
etımcdi;(i ıbir siiıplclks.'.! k(jprü) e 
JN'Jıdi. Yı; nil/meıkıten zor ,kuıı<tul
du. 

İtk devıre Ruımenin h&kiani}1<• 
tmvle b1'tıti. iki,nci devıreye is:eı:\i 
ili>.re ayalkta ha'.'fandı. Fakaıt 
.ikinci d:-w-e pcıo;sif caılıştığından 
ilk defa itııtM aldı. Llkin 20 dar 
.kikarla elkserivle ııaHD sa,yıklı. 

Cdhan Y~v Otıto ile ka.rşı
laslı. Y...:roslavı ça!buık. afüna a
lan Coban bir Jıurı;ıu ile bu hafıf 
pehlivanı ~ gEıtıirdl :yse de 
~emedi. Fıaıkaıt anıü1blkip bir 
burgu iJıe 7 daltilta 30 smi.yede 
~yendi. 

iBundan soııra ııiiTeı;ıkırin üçün
cü devıresirıe geçildi. Ve iJac ola
rak 56 kilo kin Yllc'toslav ve Yu
nan g~-Un mindere çı'kıtı.. 
1ar. 

56 KİLO: Üçüncü devrenin ilk 
ııfucşi Yunan C',trı:utos ile Yu-
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Hicri: 1358 Rumı: 1355 
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Güneş: 6 31 Aksam: 18.02 
Öğle: 12,26 Yatsı: Ui,:11 
İkindi: 15,36 i..ısak: 4,52 

- HAVA V-'ZIYl;Tı 

Y'EIŞi ~öy .M~'.oji i>ıtasyo
ıwmdan· alınaın nuJ.ıimai:a goP~, 
h:wa vu.rlun A'.kden•z kıyılan, 
dıOOıu ve cenUıp d~tışu kapalı ve 
yer ·yec ya.ı(ışlı K: • ...!elliz 'kıyda
rı ve Ül!'.:a An.-:ıdı:>Lu<kı kapJJı ve 
r:-J v.(ô v~ışL diğ>.r bölgelerde 
oolw 'u ~iş rii~arlar doj(u 
ve cer.wo böhııcleırind~ C<"nu., ıs
tiI<aırrııcı ..iın1d.c-n ,~er j"er 'kuV\ı ı ... li, 
c:ı ~ oot-ııelcrde siıı:ı."tl io:1. (ttrr.e • 
tinıden onta kuvvob ern· :n:•r. 
.A.lkd.eni'llin g<crp !..'.rafla.iyi~ Ege 
ve Kaır::. 1 ~en 7d2' Kaır.o.yc·l fırtına
sı ÔC\"a.tı1 t-tmistir, 

İTİZAB: Ha:ı:ret'i Murammed 
adlı tefrik~ızı yazı ço'.:.
luğundan koyamadık. Kari· 
lerimizden özür dileriz. 
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rektÔrü: E. İZZET. Basıldıi:ı y;r: 
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gus!.ıv Hopelk yaıı-tılax. Yugoolav 
raki:bni ci.ilt kıle ilk' 10.31 d<ı yen
di. 

66 KİLO: Rumen Horvat Yu
l('OOl.a·v Maıı1kos ile kaTşıl~tı, t»r 
kafaıkol kaıpmasiyk 31 ~ani"·cde 
YU4(ooloavı yenerek aJ:lıncı Bıal
kan ~,:ımpiyonasında ÇaJbuJ< )l'-n
me ~ekoru yanlı. 

79 KİLO: Yunan F'1ipis ile Yu
gos "'"' İvançiç karşılaştıl~r. Yu
nanlı ralkı.bini aıltcna alaTaık hır 
salto ile 8 bıı"lnk dald'<ada luşl:ı 
)'{·ndi. 

Türkiye kır koşusu 
birinciliği 

Dün 19 1bO~den sıeJ:n atlet
ler&>· "'el.adada B.a.likan kromma 
hazı.ııhk ve scçiım maru~·tıinde 
dhnıaık ,iiı;ı:ıre 'I'ürl<ic•e 1w: k~su
nu 7500 ııne1ıre-·ik mesafede yep
mıı<la:rdır. Dün!kti knsu)"a döcder 
kisilik eıkiıolfırle bütün bölı:ıe-:~r 
iŞtlirak eı.nişlerdir. Ve neti.Ede 
Rıza MJalı;sut 25.51.4 ille birinci, 
.Aııl<.era1ı Mustafa ıltioci, IDiseyin 
~ ÜÇÜ!ıoÜ Ga'4p (K<ıca.
eli) dördüncü gelmişlenhr. Ta.
kım itiix>rivle -.auıhm lıasni~ 

10 puıvanı1a İstıı.n.buıl biırinci, 18 
""uıvan)a Kooael'i ikinci, 19 puvaaı
:ba Aa.kara üçüncü gellmişılerdir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - Çamaltı tuzlasında-n sahil anbarlarımıza nakil edilecek 

c40,000• kuık bin ton tuııun nakli !i:;l pazlla'l>kla eksiJ,tımiye konul
mu~r. 

II - ParzSJ1rk 9/III/940 cuımarlEG\ ,ız-iinü saat 11 de Kalbataşta 
levazım ve ımÜıbayaat şubesindeki alnn ik~nunda yapılacaktır, 

III - Şant.namesi her gün söııü peçen subeden alınaıbi'ir. 
IV - İsteklilerin pazarlık iç'n tayin edil.en gün ve saatte teıklif 

edt:cekle<r• fiyaıt üzerinden yüroe 7,5 ~venmc iPBl'alMile bir"iılıtte 
mezk(ır iqımi.'ıvona mü acaaUan 1.1" o!un1l!r. (1655) 


