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Fi LANDiYA .OR UL 
ETTiGi ARAZiYi iS 

1 USLARI iŞGAL 
iRDAT ETTiLER 

Dün bir Sovyet tahtelbahiri batırıldı, 
birçok Sovyet tankı tahrip edildi 

. ., . . . • .. . 
Almanya müttefik avında KARELiDE BOYOK MEYDAN 

-Almanlar, ln,ilizlerl• Franaızların ·;;;;,,.ınJa MUHAREBELER 1 BEKLEN 1 YOR 
Jlalnız lcalınca müttefılc avına çıktılar tazyılc veya 
tezuir ile harbi 11cniıletmelc i•tiyorlar. Sooy•t 
Rusyayı Türkiyey• lcarıı harbe teıoik ediyorlar; 
fakat Sooyetlerin bulcadar bariz bir Alman oyu
nuna 11eleceklerini aklıaelim kabul etmez. 

Yazan: Abidin Daver 
Almanya, bugüne kadar müt

tefı.ksjz kaldı. Gerçi, şarkta, Al
manlar Lehistana hücum eder
ken, Sovyet Rusya da, bir müt
tefik gibi harp ederek Lchista· 
nı arl<adan vurdu amma, harp, 
garp cephesinde bite~ektir. Sov· 
yet Rusya ise, Lebistanda, Al
manyaya yardım etmekten ziya· 
de, hatta yalnn keDdi çıkannı 
diişüııdüğünü isbat eden bir lia
reketle Alınanyanm yanında in
ııiltCTe ve Fransa ile harbe &i
rişmekten içtinap etti; Baltıkta 
ve Finlandiyada, sırf kendi hc
..... ına çalışmaya koyuldu. İıı • 
ııiltere ile Fl'llDSa da, Sovyet Rus
ya ile harbe eirişerek Almllll· 
yanın ekmeğine yağ sürmek is
temediklerinden onlar da, Le • 
histan meselesi yüzünden, Sov· 
yetleı:e harp ilan etmediler. 

dinlemeyiniz; İngilizler silah kul· 
Ianırlarsa siz de mukavemet e
diniz, diyor.tar. 

l\.laksallnn, Almaoyaya yapı
lan itbalôtı ve Alman ııuıllarıııın 
menediJen ihrnC!'atını, Hollanda
lılaru himaye etlinnektir. l\fuha· 
rip Alman harp gemilerinin ya· 
pamadıklan şeyi, bitaraf Bollan· 
dadan ısrarla istemekten mak • 
sat, H0Ua01loyı İngiltereye kar
şı, zorla h:rrbe sürüklemekten 
ibarettir. 

Almanyanm, propaganda ve 
tezvir ile harbe tutuşturmak is
tediği devletlerin en son misali 
de, Türkiye ile Sovyet Rusyadır. 
Alman gazeteleri, Sovyet Rus
yayı adeta tahrik ve teşvik edi
yorlıu: 

.Fin parlômentosu -
Medeni Milletler-

d( n yardım istiyor 
Londra, 10 (Hususi) - FlnlancilJ'a 

- Sovyeıler muhascma.b ha.kkında 

muhtelit kaynaklardan l'tlen malQı

mata l'Örc, KJzllordu ltıtalaruun Fin
Jandiyada halen oldufu yerde u7-
ması. hem Sovyet ordusunun preali
jbıl au.ıtmakt& ve hem de bava te-
ralUnln cıtıllıoe fenalaşması .. bebl7· 
le \o'&r.iyetJ rüı;leştirmektedir. Ba iki 
stbep dola1ısl1le, Moskova, lıakl· 

ki kış t:ımamiyle ıelmeden evvel t'lıl· 
l:mdiya muh.vemellnl Jıırma1a ta-
rar •f'rmlt Iiblı!ir. ~ıı.-·- ('iif;ı,.:~~-:ı-;.,_..._.. 

Finlandiya lulaalının bUtiiD cıepbe
lerde (ôslerdlil mulıavemd harbin 
bu ikinci pazarında Hdslnklde tok 
rmnlyet verJcl htsı:er uyand.ırmalı;ta· 

dır. 

Harp mıntakaJarından ve bilhassa 
Carell müstahkem battwdan l'tlen 
haberlere söre Flnl&1:1dlyalılar Sov· 
yel kılaalının bilcumlanoa tlddelll 
ve muzaffer bir mukavemet ıöster· 
mekte devam eylemektedir. 

Cephelerdeki vaziyet fUC)ur: 

Kar•lid• 1 
Rualar adetoe hab olduklan müt

hff fallıiıete ve tanare bakımından 
bilJük rilçbanlanna ratmen Carell ı 
benabım bp11an ilk mlldafaa ha~ 

Fin talıUlrlnl DJ117&D mu11arduı bir llOlt 

lannı dahi lıenlla 1aramamışl.anbr. 

Bu baUann mBdafllerl Sov;,eUerln 
tlddetH hava bomba.rdmı.aıılarma ve 
atır topçg atqlcrlnc maruı Jıalm1'· 

(Arkası 5 in<! oa;rfada) 

l/sveclilerin de 
' vaziyeti vahim 

Harp tehlikesinin 
yaklaşması üzerine 

tedbirler alındı 
Slokbolm, 10 (A.A.) - hvoç Of· 1 

cluları başkumandanı General Tbeer .. 
uC'l orduya hitaben a.plıdalıti tmrf .. 
nvml1l netretm(ftlr: 

dlqiliıkil f&rlior ıcind•. vatan 

hürriyetinin ve k~ndi kOLrJ.rlnda ken· 
d.lslnln hıi.klm olma. ı hakkmıo mü
dafaası va7Jfcs.i önwıde diff'r bütün 
d~üneeler sillnmi tlr. 

(Arkaı ı 6 JnC"i sayfada) 

Milletler Cemiyeti 
Rusların hareketine 
mukabele edecek 
Arjantin Sovyetlerin Milletler 
Cemiyetinden çıkmasını istiyor 
Cenevre, 10 (A.A) - Bugün· 

kü gün siyıü müzakerelerle /!.fÇ
mlştir. Fransız h<e>yetl, Yunanis
tan, Yugoslavya ve Çin mümes
sillerile ve İsveç mümessili de 
Finlandiya heyeti hasile görüş
müştür. 

Son saatlerin en mühim hadi· 
sesi Arjantinin 9 Kanunuevvel 
tarihli notasını bir karar sureti 
şeklinde Assamlıleye tevdi et -
miye karar v~ olmasıdır. Bu 
karar suretinin kabulü Rusyanın 

(Arkaıu ı. ine! aarlad&) 

Bu vaziyet, Almanyanın aley
hine oldu. •Çelik Pakt. ile bağlı 
oldup İtalyanın da, harbe gir
memesi yüzünden Almanya, 
Garp cephesinde, İngiltere ile 
Fransa karşısmdu, yalwz kaldı. 
80 mi:lyonhık Almanya, 515 mil
yonluk inıillı ve 110 milyon -
lak Fransa İmpnratorluklan 
kaT'ısında, böyle yalnız kaldığı 
takdirde, nihayet mağlup olma· 
!a mahkilmdur. Onun için, Al· 
manya, sağda solda kendisine 
müttefikler aramaktadır. Poli· 
tiloa ve diplomasi yolla.rile te • 
min t"demediii bu müttefikleri, 
tıozyik veya tezvir ile elde et • 
miye uğr.aşıyor. 

Tazyike maruz kalan memle
ketler arasında İsveç ve Hollan
dayı sayabiliriz. Almanyaya ka· 
radan değilse denizden komşu 
olmak talisizllğine uğramış bulu
nan İsveçin ti karasularının içine 
kadar mayo dökiilmü~tür. İsveç 
karasularının 3 mil değil, 4 mil ol
masını istediği halde, Almanya, 
buna bile razı ohruyarak bu 
memleketin kıyılarında ölüm 
tarlaları vücude getirmektedir. 
Ayrıu Lıveçin bütün demirini 
kendisine vermesini ve İngilte· 
reye demir ihracatını kesmesini 
istemektedir. İsveçin İııeilteıre
ye yaptıtı domuz yağı, tereyaiı, 
yumurta, kereste, kağıt hamu· 
ru, selüloz &ibl diğer ihracatı da 
men'e çalışmaktadır. Bu mem
nuiyet neticesinde, bütün İsveç 
lktisadlyatı, AJmaıiyarun emrine 
rim ola<aktır. 

- Şinıalde, bm:lu denizlerde 
ve soğuk menıleketlerde ne .,,.. 
ra~ıp duruyorsun; Basra körfe
zine, sıcak denizlere ve memle· 
ketlere git! Anadolu, Ir:ık, Suri
ye, İran, hatta Hindistan &eni 
bekliyor! Biiyük İskenderin, Ba 
hür Şahın, Nadir Sahm fiituha 
tına nazire yap! Birinci Napo 
leonun, Mareşal Von der Golts 
un (Golç Paşıııl nın düşündük
leri halde beceremediklerini Sov
yct Rusya, yalnız sen, basarabi· 
lirsin! Ne duruvorsun, yilrü! 

Alman gazeteleri, radyolnn ve 
ajansları, her gün bu mevzuu 
tekrarlıyorlar.. Dört hedefleri 
vardır: 

1 - Türıkiyeyl Sovyet Rusya 
(Arkası 5 inci oayfad&) 

ABİDİN DA VER 

B'Ligi.irI _ 

lngiltere ile Fransa na
sıl taarruz edebilirler 
Yazan: Abidin Daver 

r 

• 

. ' 

Garp cephesinde şiddetli 
topçu muharebesi oluyor 

Hollandaya geliııce, bu mem· 
Jeket, Almanya ile karadan 
hemhudut olmak gibi bir fela
kete uğradığı için, vaziyeti da • 
ha fenadır. Çünkii, her an, top· 
rakları bir Alınan taarruzuna a
çıktır. Alnıanya, Hollanda J.u • 
dudun• asker yığdıktan sonra, 
bu mcmlı·keti, alelacaip bir bi • 
taraflık ta.kibi irin t82yik et· 
m ··Medv. Aılmanlar, Hollanda
lılara, 

- Tiearet gemilerinizi harp 
gemileriniıin refakatinde sefere 
çıkarınız. İngiliz Kruvazörleri, 
vapurlnnnızı muayene için, tev
kif edip kendi limanlanna götür
mek istedikleri zaman, onlan 

• tıncü sayfamızda 

Fin mukavemetini 
besliyen kuvvetler 

Y•zan: Kem•I Koçer 
S üncü aa7famızda 

Büyük davalar 
Yazan : H6mlt Nuri 

f ü.noü ıayf&nıııda 

Aşk, sigara, şüphe .. 
Nefis bir blkiye 

Yazan: Selimi izzet 
5 inci uylamızda 

Sporun başlıca 
destekleri 

Yazan: Sadun Gallp 
5 inci sayfamııcla 

Harp rulmlerı 6 mcı 

AJfanıudaclır 

Bir Almaa tabtelbalılrlııln lorpllledlJI J.- ffıtnıJtri 

Aınerikalılara 
teminat verildi 

Al-ı1 1Jün bir İngiliz kargosu 
manlar tarafından torpillendiı 

Vaşington, 10 (AA.) - Alman 
ihracat mallarına karşı yapıl -
makta olan ablukanın gerek ev
velce sipariş edilmiş ve parası 
verilmiş mallar, gerek Ameırik.a 
için elzem oNın mahsulat itiba· 
Tile asııari hadde indirileceği hak 

kınd" Amerika hükıimetine te· 
minat veıilmiştir. 
Aınsterdam, 10 (A.A.) - Do· 

mei Ajansına göre buıgün Al • 
mao emtiasını hamil olarak Ja
ponyaş;ı. hareket etmesi lazım -

(Arllaaı 5 inci oa:rlad&) 

Londra, 10 (A.A.) - Kral, bir İ.ıı· 
cUb ıorpido mublrlbl Ue lııslllerey• 
avdel elm"llr. 

Pari;ti. 10 (A.A.) - Kral Georre., 
dün beraberinde Genual Gor1i olda
lu halde Sarnlno cephesini i.lyarel 
eLmlştlr. Kral, berabtrlodo General 
Geor&e bulunan Gener•l Gamefm ta
rafından lilikb.U cdllmlfilr. 

Kral, Fransu aablUerlne İn&'lll• al· 
•al edilmekte olan mınta.kayı, l\Iarl
nol lıaltının bir lsllhkimını alyarel 
•lmişlb'. 

Kral, Fransa ublliorlne İnrllls nl· 
-!arını ibda etmlt. ıeııeral Gamo
lbı ele İngUla &a77artt1lerue Fnaııs 
ıılpıılan vermlflb'. 

İn&'illere Xralı, Fraıw• • İoı'11ls 
kltaalmm bir ceoU resminde Jıaur 

bulunmw;har. 
ASKlffii VAZITET 

.\iman kıtaatı UerJ Fransıs kara .. 
kol h:.Uarını yoktamıya dt\'am et .. 
mektedlr. 

Cuma, cumariesl ıecesi Sarttbnı
ken cenup mmt:ıkaaında Almanlıır 

küçük bir Fransıı postaaına Jıarp 

oldukça mühim harekette buluıımuş
Jardır. Bu mevkideki Frı.nsızlar, ku

ma.radanhktan alını' ol4aklan bU
mat murlblılce daha taarruzdan ev
vel bura'iını mukayemet l'Österme
den ho;..lbı> çekilmlflerdl. Öyle ki, 
Almanlar ~cldlltlerl vakii karakolu 
boş bulmut1ar ve esir alam:ım,.ıar
dır. Fransızlar biraz sonra telrrar r&• 

halfa 1erlerlue dönroti~lerdir. 

Garp ..,phealııd• Jl'raıalıı alır toııcıılanndan biri 

Almanların hıı bard:eUerine bf1J• 
!ılı olmak üzere Fran111 lnlaalı da 
Nomulanda. mifr~zeıer ıöndermlt

lerdlr. Bunun neUcul olarak iki la· 
ralt keşif kollan aruında milııad•me
ler olmUJjtur. 

Davalar da. :ratmuxlu olmak dola-

.Y1Sble fıu.ll,-ei hemen bemen ble oJ· 
:mamJştır. 

AL.'L~ TEBLİGİ 
Berlln, 10 (A.A.) - Alman Ba • 

ltumandanJ.ıluım leblltl: 
Garote, ~cphtnhı bau noktal3'1.Jl· 

(Arka<ı 5 inci sayfada) 



BOYOK TARiHi ROMAN 39 ıı-~ 

s 
Y'1Z M. Sami Karayel 

Yeni ihracat 
birlikleri için 

Tıbbi müztahza-

rat kanununda 
Asiler, gemi ağıza almışlardı. Is

tan ul üzerine yürüyorlardı 

kı 
• • un pro1esı tadi at yapılacak 

Sıhhiye V ckalcti bir 
proje hazırlıyor 
Büyük Millet Meclisinin bu 

mali sene bu ı~esıni mu:ı:akere 
ettığı sıralarda, .6ıhhiye Velti • 
Jeti bü.çesi konuşulurken birçok 
mebuslarımız söı alarak muhte
lıf sıhhi mesele.ere ve bu arada 
t bbi müstahzara~a temas etmış
lerdir. Bilhaı;:;a başka mernleket.
luuen .ıetirilen iliçları SJıhiye 
Vcl<ale'.ımizin daha şıkı bir kon
trcia tabi tu· tnası ve i!açlar ti· 
ze~.nrle yapılacak c~J~mlarda 
mübal!gaya kaçılmaması bahıs 
m~vzuu olm tu. 

Arılar ve kü
mes hayvan
ları Üretilecek 

Sada.ret makamllu Dans e•eu M1I· 
n: p;aş;a... 11.rie• 71 .uaan7ı de.vle~
t.en ldl. Koca.. 7.ııut K.llYUCU Mura& 

pa~ aamiJI• aaaruttar. 
özdemtr oil• OULaa pqaam .... 

manmda birçok sel rlere Ye umura 
muazzamai harbiyeye llC-1.. çok ittl
r•IL elmiş !d~ 

\'ezirii\oa Lala il•'""'' Patama 
7erine Rumell rdarı olmqtu. A· ' 
TUSl uryalılarla .u lh müukera tı.aa 
memur olmuş •e llt.UoelendinP..liilL 
O.-du.~uyle Belı-n.tt.a bulunuyordu. 

Avu.stuna Ue 7apılan bi1'umum 
tema..<1;lana. ucunda kWUyeUl p;ıra 

vardı. MiisaJ.ebayı d.ı.ha a'I cezl)'e 

vrrmek tarUrle raptarm.&k ve
Kirlere on b:nterce lira ve rlertl.I. Ba· 
nunla beraber akdt !iulbbn sonra 
Bclcrad.a ıclen M.arat paş.anın zaru
n ibllyaelannı bUe d•lelmelı. !çw «· 
binde oa panw. 70.b.Lu.. 

Koca tara& ~. Bl"!&'Tat kadtsı 

eem'i Efendiden iki bin alLın borç ... 
Jarak lhUJ'aı:larını d~te>·lrmlşiL 

Yani. •ıuraı pa.şa • asi'& fesadı Ti 
irtikaba µı t..etkll edlıordu. Allt •e 
miL'iı.akimdl. Bu saJede lcabında &!!1-

kere karşı 'ıddeUl ıuyasel lcra.sındaıa 

çekı.nmez, luüzamı muhafaı.a elmi)·e 
muvaffak oJurdu. 

Meseıa. cebeci askerlerinden blr 
kısmı üeı.,.-ra&.L& dükkUlara t.ecavill 
ile yaj'mıl.da bıılu.nm.utla.rdı. 

Iura.L p;qa, derhal yaima edilen 
mallan iade etmekle beraber, 1ai
ma) a mutt-caslr olan elli neferi çar· 
ıı. meydanınd.:1. ve alenen fa.lak.aya 

7a ırıp kcndı eliyle dövmüştü. 
1\.lurat paşanın Tuna bo1larında, 

Bos~ahersek içlerinde muvaffakiyeı
U a.skeri muıafferb'eth·rl vardı. 

S.ıdaret.e ıa7in olundufu fennanı
nı Bel.:-ratta aldı. Alelact>le İstanbn· 
la a:eıme.slnl padişah irade ediyordu.. 

Anadolu ba. tan başa 1:-JJ&.n halin
de jdL Anadolu beyler beylsl lfüse
ytn paşa, Ahmet p:ı.p. Saruhan bert 
Bacı &7 mıUt.cfik.uı Ullerln en azı .. 
lı~ı olan Kalender oiluna hucum et
tlklcrl halde mailüp ve perişan •l

mU:jlardı. 

Ba mafliblTeUer tok aa !ıll. Yüce 
devJetJerl barit.al ilemden ellen Oı
manlı ordusu şimdi Anadolu.da kı-

7aın eden bet oa bin kişiyi c1dede ... 
medlkten batJta matUlp Yt. oer'1~ 

oluyordu. 
Asiler, W•ml afıu aJN14lardL fs. 

tanhul üzefine yUrd:rorlardJ. Balılı:e

sire ve Bun.aya kadar S"tlmişlerdl. 

Ve. daha Uerı cldertk Sak:1.r7a ve 
Ge7veye kadar hU.kumran olmı7a 

b:lŞl&uuşJ rdı. Artık, Aoadoluda 09. 
m.:ınh imparatorluJuun nam ve •l-
11aın kalmamıştı, 

~avallı ,\nado1• ooellfu. bir çok 
ecnebi ruhJu serge:rdelerin elinde pe
rişau ve naıan kalarak saltanat mer .. 
kezine doğru hucum edi7ordu. 

4\Jıadululular. yaimad..ın, padf.ş:ıll 

ve vezirlerlnın irUkap ~·e idareeii.all
iiuJen ku.rlulmat tçlD bir Ukım h-
1.J.ksl2 serıcrdelerin bil..r bilme:ı ı>eo

lne takılını t.ı. Ve, umuyorJu .ki, 

b ı rıerde-ler ona u.hiH selam Le ç.ı

kar kla.ı·ctır. 

11.&lba.kl. ıerırenfrJerln tti 
7esJ e)l:ml"ll kapnıall, meTkl alma-. 
bukumra.n olmaktı. 

'l'n.nl, ~erıerdeltr, Ana ela çoca .. ' 
iun\lD •e.ritaniJeüııden blifa.de ede .. 
rrk 157ua leıı•ilı. e:rlemlflenll. 
mişlerdl. 

Halep beylerbeyi ol:ı11 Hüseyin pa
ta Jlalepte IS)'a11 eden Can BuJaLot· 
ıu takımına hticum t:J'lf"dl iM dr be• 
mailtlp ve hem de maktul elma.,tL 

Batdada nll olaa Nuııı. -. 

malıall memurl7dlne s.JdemeclL U· 
sun ;\b.mel otlu ı.ıehm•I l>mlnde bir 
serıerde B.atdadı u.ptederek hüküm

ran ol4L Uau Atı..-el oila Mth111ıff 
ba.ı;ına en binJe.-ce kav.et toplanut .. 

tı. r-;a'll11P.• v.ı.M oka uyordL ran ı 
b:ı§tu'IYN':la.. 

1'~uh ı~ prk serdarı namlyJe 
asker cemlllc •~tıadu.. ır-.Uta7t~ a...urı 

ye uırkIDenJerdrn blr U We.r 
$oyh.yarak. U.id.a.t Uı;erJne 71U117ebil .. 

•ı.. La.k.lo, Uzun Ahmtl ellıı. Melıme& 
pa.ş.ıyı ma}.Up e71ed.J... \'e • .luuna.od.aıı

larıla.n bir çotu cLa ıo...ktui dll)tU.. 

Surbe kuvayl askeriyesi H,alcJ ö ... 
zcriue aev.lt.ohw.m.U1lL f'akaı: Can
bııla\ oilu Ali p oıılar ıla an•k:be 
çalarak per;'faD e1ledl. 

llul.iıa; An .. d,,h.ııd.a devlet kavyeı,... 

lcri peri~a.ıı bır hale Cf':lmişLL 

Halep, B<ı1idMl, Kon7a, Bmsa, Aa
kara, Sı\.';u. Uh- la, GeJ'Vr 7e 

k.aJar a;rrı aın hu.kiımeUe.r tq.&il 

el.DuflccdL 

Canbulat oila All patanın llJ'UJ 
slkre .. ,.aacUc. Kadwı • twr ÜJııtra
suıdan (.;anlıuJ&l zadeler KıJist.e ıı.a.n ... 
uk beyi ıd.ıh:r. Bunlar aalen eeriı:• 

tdaer •• fu.ırı ı·avua Sulla.D Sel.ım 

feı.tıett.ljJ «UD41euberl Turklerln ltıia· 

metine cırmıtf:crdl. P..:.cli.şablar, har

be Pttlklerl uman o&u bin •ıh lle 
lşllr.&.k ederıerdL Şark serlla.rı ola.a 
<.:iğ-ı1.I oilu .Sinu pqa. b'ls.DU hi.ı.me

t.lnden memnun oldutu Canbul~t Ut; 

de Jtasa.n pa.p1a llalep valUiilnl 
v_en:ıif&L Ve, bu.na mukabil rillveL •· 
bralı. killlly•Ui pan alnu4tı. 

Fa.kat: abı.k ıı~ep vali.al Nua.11. 

paşa u.ncak ümera ına ftlililin w .... 
cihl usule mu.battf olduian• be1:aa 

ile ldattyl lalim etmek islem...U.
IL 

Görillli:ter ti, Serdar riqnt abTor, 
Balepte vali .ark.en 7erine b& saa
cak Umera.. .... ını U.yln e71IJ'or .. Ve.. pa
P Halebe cellyor. Serdarın fermam
nı oku.yor. es.ili Ya.il •le •uh.allf
tir di)'e kabul etml7or ve kevu.J'or. 
it mu11abere7e dökWü:ror. 

Nibayel, aylardan aoara, Cubııbl 
sade70 Jla!ott leıılba olunuor. Fa· 
kat; Serdar Clj"aı. oflu Sinan pap, 

,ark cephesinden mailüp olarak dO
nüyer ve rl.şve& kepuelljb&J eruı ... 
etme• için zorla Uatcp Yallid Taptıfı 
Canbulat zadeJ'i n.htl bir sur~ 

katle7llyor. 
htaktulü.n biraderleri Ali Pl.49- lif' 

Hızır paşa bo haksu.llfa k.a.nl 11.yu 
eclıl·(J.rJar ve etnr.arım. &ıopJadıklan 

on binlerce t)fl ile devleı. la:t&D e
dJ7orlar, 

i.,ıe, Auıloludald ls:ranlar be~ 
buna beuur fC'•llde hus.l bıılmuştL 

Kuyucu !\.lurat pqa, tam btt kar-
1"3...'i..t.hk içinde aad·,ret ve serdarlık 
mevkilne celml.tti.r. (Dfl·ri 1015) 

U:ıkikaten .A.nadolu kıy~mı •ti.hak 
b!r bal kestM-amlştl. &...ma.nh trnp.a
ral•rlniu, Tilııurlenlr. vak ındu 

btri bu~ lr bir l'•Ue ıirmcuı.şU. 

Ltanbulı.ın haJI, sar.arın tecal'U7.a .. 
tı. df'vl l memurlannın h·tlk;J bı, d.:v
Jct Jd.ıre.slnin bir •h•,. acemi, ve eh· 
Lye1$ls elleıe ~aar. buulardae •e
men h"ps:inin J"&rlllt terbb'e sir
mtl• e c n e b l dönıneterden Te 
Türk mjJletlnde.n ı-ayri insanlar bu· 
lunmaları_ dİğf'r taraftan AnadoJu
tla Jtalkm fasılMb: manu buJuad• 
tu zulim vo le:uldllu Oananlılıh 

olan umumi hu.sumeU nihai derf'cc-
1e vardımll4h. Df:'v1.e!.fı. karşı isi her 
tim olarsa olsıın Türk çucu.tu lela 
ebvent ~r addoluaayordu. Aıııa ta .. 
raflD& ••Yll sôolul7or!M.U. 

[Arkası varl 
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Bilginin mektepten 10nra, ı 
mektt>p<en ziyade hayatta arta • 
cal'<ına iman etmişti. Okuyup 
~<>rdük.çe kendini biraz daha b~ 
ğeniyor, takdir ediyor ve ılk ba· 
loya gittiği gece kendi kendıne 
nasıl şaştı ise, Ö)1Ôe şaı;ıyordu. 

Bir ay süren .rnatPmden wn· 
ra monden hayat yeniden baş
ladı. Haftada bir iki gece gene 
yemek sofrası kalabalııttı. Per· 
tev bulunduğu zamanlar Selma 
için sofra çok daha enteresan o
luyordu. 
Şevk tin dooikodu &evmedi • 

,i!in. bildıkleri için bayanlar a
ğ z açmıyor. baylar alemin bu
günkü durumundan. siyıt~i. iktı
sad i, askeri vaziyetten bah.>edi· 
)'orlazdL 

Sehna bir kere dlsun söze ka· 
rışmıs dej!ildi, fakat Per:ev ko- • 
nuşurken can kulaj'.tile dinliyor, 
fikklerini tasvip ve tasdik edi
yor ve sanki kendi ağzından Per· 
tev konuşuyorm~ zehabına ka
pılıyordu. Alızını açacak o:.Sa, 
aynen Pertevin söylediklerini 
sÖ)"liyecekmiş gibi geliyordu o
na. 

Bazan da ayret ediyor, söy • 
!enen bir fikir kar<;ısında ağzı a
çık kalıyor, kendi kendine: 

•Tuhaf şey, bı,tgilne kadar na· 
sı! oldu da ben bum .. diişiıne
.nıedim!• diye şas,yordu. 

Sonra a:.rı12 kendir.den değil. 
herkesten üstün ııördü ü Perte
vin üstünlüıiünü bir kere daha 
gorüp ııurur duyuyordu. 

1-fazırlanan kanun projesi 

y~kında meclise verilecek 
Hükümetin, ihracat maddele

r'mizin ıhraca!ını saglam ve müs· 
ta ar esaslara bağlamak nıaksa
diyle ihracat birlikleri vücude l 
getirilmesine hususi bir ehemmı.- ı 
yet atfettiği malümdur. Ş.mdi
ye kadar bu maksa· ~ t~kil e
dilmış olan birlikler için •Tıca· 
rette tağ,.işin meni• hak! ndalti 
d<anun hu ·ümlerinden bt.Iadt 
edılmek'e idi. AncaR tatbikat:a 
bu kanunda mevcut hükümle • 
rin kifayetsizLgi görüidüğünden 
bu mWıim ıı;i.> ayr, bir kanunla 
yürütülmesi lüzumlu ve fa~·dalı 
ı;ıörül üştür. Ticaret Vekfıl ti 
bu hususta alınması ıcabeden 
tecilıirleri ha'Vi bir kanun pro • 
jesi hazırlamış bulunmaktadır. 
1 .oje bugünlerde Mttlise tak"Ctim 
edilmek üzere Başvcl:iılete sev· 
kolunaı:aktır. 

-----Of>----

BELEDiYE 

Hangi evraktan hizmet 
mukabili ücret alınacak 

Dahlllye Vekiletl, )ıel•diyeler ta
rafından müracaat edenlere verıı·· 
mekt.e otan berhayat Umu.h&Mriert 

Ue diier b;ı:ı.1 evraktaa ve ıaUhı.i.r 
tasdiklndr-n dolayı beltcdiyelr~e U.cre& 

alınmalı.ta oldıılw bakkındalı.1 vaki ti· 
ki1ei.lcrl cö:ı öıulne arua.k allkah
lara bir tamim J'&PmıtUr. ,.ek.ilet 
ba ta..."nimlnde ılhhi. feıu>i. "l&n.&l. al
rai letklklerle lmUJta.n tecru'h~lerlae 

dalı raporlar •ehad•ta.ame ve ehil· 
yetname1er tana.imi mukab:ttnde a.lı

nacak ha~brdan p7ri laerbansf bb' 
hizmet mllabi.ll üerel ahnm..tmaqn•• 

beledi:rekn taırılınlal W.-lı.tetılr, 

MAARiF 

Kartalda orta mektep 
açılacak · 

][arialda :real bir erta ••kltp a
e:ıJ.atakur. Maarif müdu.nı 8. T•rlQ. 
KDt ba maksatla Kar\&la. ıWarık Ml· 
kllıler icra elıaitllr. 

DENiZ 

Karadenizde fırtına 
Ksradenl:ıdelı.:I fırtına 

baıı \'apurlv Botudu ~ıkaınuıt ..... 
lardır. Bu sebeple, e.-velkl akpm JI .... 
mıınuazdan Bartıtıa harekı:t edtta 
Antal7a Tapuru da l'f'tt,J'l Boiu I· 
ılnde dPmirU l'«lnnl Ur. 
~feıkUr vapur ancak dum 

hsrekcl edı:biJmlştil'. 

f. o 
-0---
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K ıuçuk f br'kaları 

Sıhh'ye Vekaleti mecliste te
menni edilen hususları ve bu -
gunün ihtlyaç'.arını gözönüne a
larak tıbbi miiı;.ahzar:ı.l kanu • 
nunda bazı de~i"kliklcr yap l • 
masına karar vermiş ve bu hu • 
sustaki hanrlıklannı da bi'irm~ 
tir. Tıbbi ~'istahzarat kanunu
nun bazı hükümlerini dcğiı;ti -
ren bu yeni proje ali'ık~dar ve
kiılet.erin de mütalealan aJ1',dı.k
tan sonra. Bü,·ük Millet Mecli
sir.e takdim edilmek ieer~ B:ış
vekalı>te ,11önd,rilmıstir. ProJPD'n 
bu içtima devresi zarfınd mü· 
zakeresi kuvve' le muhtemeldir. 

~n----

MÜTEFERRiK 

Beş İngi.iz mühen
d.si ge!Ji 

Danloi elı.lnnsl• .ıırtml•• Lon
•raıtaıı 6 tncW. muhen.tiol s<lm1'
Ur. 

Baıt1ar Ka"bö dnnr. vı: (elik •· 

ıaayl şel>rımWit pi• kbrdır. 

Bir Alman muharriri geldı 
Abaauaıım bn.ıllRllll P••~i ve 

meha.rrirltrbuko Dr. Faa1 i>laUf'r döa 
a.balıı.kl eklıtp"'91e Dallarist.&.oll&a 

.. arımı.. reımqı.,, 
Alman puıecı.ı. Al-~lamı Tilttı• 

lerl• d ı r«tn...•k ısıt.s,klerfni ve 
taa.rl:tin Balkaulan. atn7e& etmek ili
~ olnwhiını btru etıuflUr. 

Bacağı ezildi 
ı.tm.ııılDllS4a .. ınaad.ırad.a Wf'I 

ltalun.aa Betlrot adında bfr nımra 
kömür v.-rmekte olau denli amele
ılnden lbrallha npurla ll:imür yl· 

lılll -nı• a.rıısuıa dlbttek ••l ı.a. 

calt feel ıurette nr.m' ~J'ot1• 

lıulal>an<"<ne ka14ınlarak teda.Yi al· 
tm.a alınmıştır. 

··---liiiiiiiiiiôiiiiiiiiiiiio" 
SORUYORUZ! 

Lokantala1 d.ı kul-

Yeni damızlık istasyonları 

açılmasına başlanıyor 
Arı ve kümes hayvanlarının 

üretilmesi ve memleı. .. ıunu ıçın 
ııcaret ve :uraaı sahasında ısü • 
iade olunur bır şelulde ın)uşaf 
e. tırilmesı için Ankara.da .An ve 
kümes hayvanları yeıışt.rme ce
mıyetı. namıyle bır bıriık vücu
d., ıı.,lin.cıığı ma!Uındur. Cezru.. 
yet çaJ!Jima.arına ba,.Jamış ve 
Türk..ıyenin ılr.lımı mu· eaıl ve a
razisi müsait yerlcrınde küm~ 
hayvanları ıçin damu:l.lt ve ta
vuk l> ,ısyonları açmağa karar 
vernık; . .ı. Iıu yoldaki çalışmalar, 
seçi n m111~ka.arda köylere b· 
dar ·~ ,il olunmak1.a ve köylü
nün ku!llcs havvanat. ve arıcı -
?ık üzer.ndeki Qalışmaları:nm 
kend:si ve binnetice memieket 
için daha Vt"rimlı, daha faydalı 
ve k.ızan(:ı olması y lunda icaıı 
eden tedbirler alınmaktadır. 

Mütehassısla·rın wrdiği malô.· 
ma·a l{i:ire, Türk:..,e, bu hususi~ 
çok müsait şaı·tlar ıh;ıva etmek
te ve l{ayret edilırse umui"oD ga
veye k•sa bir zamanda var.laca
ğı temin olunmaktıodır. 

Bi.hassa köylerde. her ailenin 
ze'vk.le uıtraşabilec•lti bu ıırui iş
ler, başka memleketlerin çok 
ehemmiyet verdiği ve kazanç te
mın ~:tıi!:i ticaret mevzuların • 
dandır. En yakın kom~ular Bul
garistan bile balcı!ığını çok iler
le miş ve memlekete ehemmiyet· 
E miktarda para getirir bir t~a
ret vas:tası yapmai!a muvaffak 
olmuştur. 

P • L 1 ~ 

Yangın baş'arıgıcı 
Kaı.11 eeıt.medt ca..ı sokatıntla .... 

tııru llusıe;r!n adın .. biri ıarafınclu 

od»Saada btraktlaıl mansald&n sıçn-
7U lı;ı~ımlard:ut ,.AllP• eık.lslq iM 

dr apt evd.r otun.n lr.nnqusu N11rl 

t.anrU\•an PriUettk ılnYf'te mey .. 
daa "YeriJmeffn aöndiınilmlftiir. 

Kaynar çorba ile 
haşlandı 

J[antö7de A nkal ca.ıldııolndo il 
n._.ıralı evde o&a.raa :N~cmiJ'eııla 

OD ,...U ıulılı. çoeuty Gilller lıaJrna· 

makta olan ka7n&r oor:ıp 

Wi•riae d•relıl mubt.llf ı;erl~rq

cka feci ıartıt.e b,..Jannı-., ümlt.tiı 

bir lıal~ Ş .ıı _,.., lıaslaban..tıır 

lı.alılJnlaral< ledavl alim& alın•ıııtır. 

Tramvayla kamyon 
çarpıştı 

tl'sküdarda.n K:ıdıköyilne ,limette 
olan vaı..m•n Azi2i.L. id.ı.r~lndt<ki 165 

numaralı tram•:t.Y Uc fofor Va..bldin 
ld..ıı.rı:.ıııındeki karnyon llayd3rpaıııad& 

ç;ırın-'srak. her lk.ısl d~ b~.._-a ojra .. 

Ştbrımh.dekl on kauçuk tabrfb.
nnın, ipddı.ı macW.ı? buJ;ım3d1kJ:ıtw~ 

clın k:ıpa.lın.!17.ı rnecuur JuJ~ları 

haber vedlmckLcdir. 

lanılan yağlar 
'ftf"1tdi7e lokantalardaki yeme& 

ftya~anr.ı p:ıhalı buldu, Yf'Dl bir 
b.ri.fe · yaplJ, f~1 .. t1:ır• ocu"Llattl. 

,

1 

~1ardır. 

Şüpheli bir ölüm 

Kcmür buhranı 
Etibank mahrllkat bürıı .. u, tsıan-

ı::ımdj .ıi brl~diye mulf'ttlot· 
le:rı. lokantalarda ba 1enl ial'ıle
aln ta\bik edilip eclil:nrdillnı aa.. 
Ja.?Dak lçln teftl:;!er 7apı1otla.r. 

İYi, l'ilzel, i..-: !., Ancak sı-:ad.a 
, a lb. Jok~obf~rda kull~ıul· 

'd.ta ola o 7aflardlın a.ıuıı'lm bf. 
r~r nüırıu.ne alıp tahlil eU.Jnaü. 

t larm sclb'or aıa! clb'e 

Soruyoruz 

bu_Jd;ı ml"vcut komür buhra.nwı ~t- 1 

ıı..ı. ewı,kledir. Lolanbula. ZouGal· \ 
bkia.J' sömıkok Se\•k.edllmekıedir • .1- } 
ter Pndet"llen mfk.dArtıı lbHyaea 

1 

kili gelmediği tahakkuk ..ıerse, Ka· ' 
raı.aıclen 4e sev~in\ yapıloealı.tır. 1 
!llalınıkat 'iirosunwı kanaaaıı talbllı 

eo!Jdl(! yerler için huırlaıl>i;ı 1Glıa· \ 

. ıu bu t:ınfr. &i>Dcleril .. ı111r. '11'!'"....,!!!">~""!-!!!'!!!!!!!!!". "'!-"'!!!!!l!!!!!!>!!!!!!!llrll 

F~rtev emsali olmıy an bir er· 
ikckti 

.ıcr mynaka:;adan haklı çıkı • 
yordu; her zaman o haklıydı; fi· 
k:rlerini dalına kabul ettircyor· 
du. 

Bazan münakaşa hararetlenip 
te, solra başınd~kiler iki ~araf!ı 
olunca Selma muhakkak Pcrte· 
vin tarafından oluyordu. Pertev, 
bütiln z<kiis.nı, müfekkiresinın 
büt(;n kudre. ir:i müdafaasına 
hasrediyordu . .'ielma da sessiz sa· 
dasız, Pertcvin dedık,erinl tas
dik ediyordu. Fikrini Pertevın 
fiıkrine katıyordu. 

Böyle m:safir olduJ.!u geceler 
Selma ekseriyetle be' azlar gi
yerdi. Kiıh ince, müıenasip vü· 
cudünüo narin endamını yoğu
ra'\, kah kadim y, naoistan mo
dası bol bol üs!anden dlişcn lıu 
beyaz elbisc~r her &derinde 
Selmaya başka bir güzeltıK ve· 
rıyordu. 

Saçlarının şeklini hiç d~;.:iş -
tirmemı;tı, gene ort.ı.dan yı.n -
yordu. 

Fakat artık, Göz!eppde oldu
itu. gibi. nisanhsı iciJl deO-iJ. Per-

tev için, Perteve ııüzel gorun
mek, kendini Pertı:ve beğendir
mek için süslemiyordu. 

Pertevin kendisini b~ğendilti· 
ni, kendisini güzel bulduğunu bi· 
liyor, anlıyor, bunu anlayınca da 
gözleri parlıyor, neşeleniyor, da· 
ha da .ııüzelle.şiyordu. 

Bu onun gururunu arttınnı • 
yor, azamet taslamıyordu. 

Her zamanki gibi sade ve mü
tevazidi. Parlıyao gözlerinden 
s;ifiyet eksilmiyordu. Görüştük· 
lerı ııenç kız:ar arasında Selma
nın safiyeti harikulade bir tezat 
teskil ediyor, Selmaya daha bü· 
yük bir kıymet veriyordu. 

Bir gün Pertev: 
- 3en Melek k•dar güzelsin 

Semi cledi, bunu herkes soylü • 
yor. Fakat ben başka bır şey 
ke<i~ttım. sen kime benziyorsun 
b lir misın? 

- Ktme benzivorum? 
- Güzel San'atler Akad~i-

sinde bir res:m serı:isi açıldı. (). 
rada amık İsmailin bir tablosu 
var, Lôle d~vrini tasvir eden 
bu !abloda LllcJ'İ tecessüm et· 
tiren bir kız va1UIUŞ, işte sen 

&iin Arnavulköy acıt la-
rınclA 5U, 60 1a~?..:.ruıU bir kaıJ.ına 

aJt bir CeıK ı ıorulettk sa.bile çık&· 

nlm.LjlL. 

Za. ıb.e& yapılan tahkl\at nttlee-
1 ıinde Cl's.edln ayw semue oturan Fet· 

)liye a.clmda kim esh bir kad;.oa atı 

oJdu.j'u tespil edilmif. adliJ'~ doktora 
bve.r k.a.rAD laratmdaıı yapılan mu
uenede J"etblyenla ölUmi.1 tU.Piıell 

cQrv.lnaö:t Yt ceaet mors• btdırd

•Jtlır. Jfora'11D nre .. tl rapordaa 
ooara Fetbylealıa M ıunıı. ilduta 
anlqıJacııklu, 

o kıza benziyorsun. 
- Güzel mi? 
- Ej\er Nim et hala mn ve--

rirse ı;eninle sergiye pıdelun, gi>
rürsün. 

Haladan izin aldılar, sergiye 
gittiler. 
Namık İsmailin tablosu karşı

smda Selma uzun müddet kal
dı. sonra Perteve sordu: 

- Sahi ben bu kıza benziyor 
muyum? 

- Tıpkı benziyorsun Semi; 
ressama modellık yapt:~ın iddıa 
edilebilir. Senin k•tlannın hi
liıli daha barız, daha kalın, fa
kat ııözlerin bu kızın gözleri ka· 
dar ııenç ve taze; resimdeki kı
zın yüzü senin yüzün kadar a· 
çı.k ve aydınlık. 

Resme bakıyorlardı. Pertev 
gülümsedi: 

- Aynaya bakmı• kadar ol
muyor musun? 
-Bılmem. 

- Bil... Bunun nasıl farkına 
vardım bilir mı.sın?. 

- Hayır. 
- Ben de sevdil'im ~erle'!'irı 

foto~railuı vardır. Nama la • 

n - IURİNCIKA' '• ı~~., 

Tiyatro, tiyatro, gene tiyatro! 
Bli:rillı t.konderla onlalaruu teM· 1 

ali ... u~n tak.ip ederıni:t. Napel.ı .. 
mfl$kW mevldJe.rr dİ.lŞllP tak•l1e ki· 
taaı. reacleriln.-lnl emnıUtı u· 
maa, beraber bir kaQ ta.nıe de •llae 
aanalkin istermiş, Cihan Harbi aın· 
an4a. Almanlar Franan ~lanlu 
ltcalıe batlarlarktn Fransıa cepbele-
rindf' her ıeoe temsiller verUird.L 

11.a.rpt.e her •e1 duru1or. melı.:te.,... 

Jet- k.ap&111yor, solaklara lıflklar 
•tl7er, k•nferan tara~ lçUmala.ra 11l
lıa7et nrlli7or, tııııanlar siperlere ırt· 
rfYol', ancak Uyaın>lar öiQ MtaDı· 

""'· AlmlUQ'ada olsun. Fraasaıla olaa, 
iactıt.erede olsun. askıere ah.naıı .ıt· 
•e sanatk.irl:ın, cephelerde sahneler 
k•Td•lar. Geride kalanlar 11.er ıeoe 

kmslllerl.ne devam edi1orlar. 

B ulgaristanda ki İ 
vatandaşlarımızı 

Cephe rerllertn•• askerin en bll· 
7611. rtlenee&I &i7~lre. kuvveJ ın.an .. 
vfyryi 7Wüe.lıea ea bu.,:rWt kud.r .. 

.U7atteil•r. 

İn.rlllered.,., Framııdan, AlmH• 
7adan ceı,.., mf'cmoı.l•r her hafta tl-

1atl"9 handtslert vtrtforlar. ber haf .. 
ta erler •• subaJlarla dolan U7atr.
laruı ralmlerinl n~rediıorlar. 

Varşova l'iiklerlnde düşman ta7,..._ 
rele-rt dolıtırllf'n U,atro ıeıktf"Yf' Qf .. 
n1na4I; llıel. tnkldm tqman Ft. 11ıa

k6-U ti7alroru l>oraber!Jıd• ~ölür
dil. 

Eler harıt etmek tein pan.. para. 
pnf' para li~tmsa. Mannl kuvvf'll 
:tök•llmek lçbı de tl:talro, tlyatnı, 

ıeııe Uyatro lhnndır. 
SELUii iZZET SEDES 

Kızı mahkum 
o an bir anne 

Türklerin vatanaavd · Mahkemede bayıldı 
t:ne müsade edilmi)or hastahaneye kaıdırıldı 

Ta.hslllerlnl memleketfmlıde J"&P .. 
Bul•arL"iı.anh Turk ıenç.cri.IWl bura-
7• ii.Wllet ei.!Deler.a• .Buı.ı,.r b!ikwne· 
u. tar&l'ıad~ lliP verdmcaıc-1 ı.Uerl

ne Sof7a elç.i.li.jım.b. t~bbu.se ccc
mlş.hr. 

Meuiar ~bbils Deüee&lllde Bnl· 
ıar bukiLmeU bı.ı k.fl.Dıl Ct:JJÇle.rin 1 
memlek.t::~ııu.:.:;de tahswerwe Ur\·;unınal 
wu3 .. ade edcrt:k pa.~port vecuıi.:,Ur. 

Bunlar m~yanuula bulana• l\lellka 
0

ve &uı..ı1e b.imlcr~de ü.i BW&•,i.I· 
ta.nll 'J:urk kızı dun ""'bahlır.i lı.on

van.slyonel treuiyle şelıriw.ze ceı
mı.ıcrdır. D:a:er tar.ıfl&n Bul&:lılrı.· 
ıand.ı.k.I TUrk k.udeşleı-imtse ll..,rtı 
faµılaıı t.a.ıyik.ler.n hol ... dt:Y.ul el• 
nıt."kl.c o1du~u ve f"ilibt:uln eıı m;ıraf 

t~cıar ve mwıevverleruıaen eh· 
m•l Tah..'\la l'ibi Laıunml!f kimaeleria 
•urıı.i.ı.ı edild.kleri. çocuklar da daJall 

otdu.tu haldı: ak uçh iht11ar\ann bi

le &A.ı; kırmaya sundrrildlklerl n 

meul.i.min durmadılı Uı.....t.uMl& U· 

bulu tevali eımekledir • 

Hususi muhar.eb~ 
müdürleri arasında 

Ankara, 10 (İKDAM Muhabi
rinden) - Dahiliye Vekaletm • 
ce. bazı hususi muhase~ müuür· 
!erinin deği~t.rilme.ıne daır ha
zırlanan kararname yü~l< t.u
dike arzolur.mak üzere Ba.,.we • 
kiı.lete verilmiştir. 

Otomobil çarptı 
ŞDrör AbdU1vellabm l4are1Jndekf 

243-1 numarah ıak~I otomobUı evvel· 
ki alı:,am Bahfekapıda i"t tM.nkasa ö

nünde caddenin bır U.ralıodan dit,.r 
tarafına fe('mck lsU7ea Ahdull.lh of· 
lu ıra.il& adında birine çarp.t.!°ak muh· 
t.eHf yerlı:r;r.den aj:ır surf:'tk 7an.Ja
mı.'jhr. ltalH cankurtaran otomnt. il 
Ue Ct'rrahn:ışa hasta.h nesinf" katdı

nla.rak trd:ıvi :ıltına ahnmı~, toför 
7akJ.lana.rak talıldkl.ta bqlartmıfhr. 

İkı amele yaralandı 
Ş:ım..<UJ.dırada batlı bulunan )lLAI' 

bayrıtkh ~ıerl!les vapuru ıda. çal•1 n 
deniı ;ıUDele b~taruıdilll ı\llniıı u.ze
rlne kaplan kııle.slndtn d~eu blr 
demir parça.;.ı b.ıaet e-dı:rek yaralan
ınışur. Aradan ·bir ka.ç dakıka ıeç· 

tikten sonra aynı vapurda ~lqmakta 
olan de.aia &m'!lt~ud'!• b.:n.ailln bir 
eli vlnç sapanı telleri arasında sıkı,a· 
talı. esllm!ş, her iki :raralı B<yotl• 
ba>lahaneslae lı.aldırılarak led.ıı.vl al· 
l.ula almmışlardu" • 

mailin o" tablosunun da resmi
m çektirmiştım. Eski bir tablo
dur bu. Geçen ,gece odamda re
simleri, fut-Oğraflan kanştırıyor
dum. Yalnız senin fotoj!rafın yok. 
Bunu düşünürken bu tabolnun 
fotoğrafı gözüme iliı;ti, baktım, 
hu kızı gördüm ve seni görmüş 
gibi oldum. 

Biraz durdu, Selmanın gözle
rinin içine baktı: 

- Ben Namığın bu kompozi
sosyonu1\a .bayılırım dedi. h~le 
bu laleyi temsil eden kızı çok 
~eninm. S•kın seni bu kıza 
benzediğin içın beğenmiş olmı· 
yayım? İtiraf el ki, resimdeki 
kız harikulade güzel bir kız. 

Selma bir müddet önüne bak
tı, hafif kızardı: 

- Beni çok şıınartıyorsun Per
tev! Dedi. 

Sel"f(iyi ııezmiye baı;ladıla.r. Sel
ma esasen birkac kere gezmiştı. 
Şimdi beğendijti tabloları Perte
ve ~ternıek istiyordu. 

Selma bilhassa Hamdi Beyin 
resimlerine hayrandı. ' 

[Arkw var] 

Dün adliyede bir hidioe olm-. " 
kıı.ı muhıilıl.eme ed.lrucXı..e olu blr 
thtl,JU k""1uı m.ili.k.ewe s.;a.lu.ou..od.a 

d11tu» ba1ılaralr. tmd:ıdı uhlli. eıe
m~ı.ull ile ted .. v•7e couı.rulm.L&:ttur .. 
ll•d~ •udur: 
ı·•4t.llLP o~aD İbnbimhı karım 

Muru\·vel e~·\'elki cun kayn;uıa.a 

liıuwuı-ub&im ile kaVJ:"<i e1nt1..f ve o-
na ku.<&ra.k rvdı:.n ~-ık•p a.k.f.ım..a k,a.. 

tla.r &oka l..brcb d4' r.ı L 'J ı.ı r. 
Geç va.ı..u t"\.'İlıe Ql.lııcu l'<"OÇ kad.1-

nı.a koc.uiı krndbhıdcn sonra l'i:!'M 
kar1W.na. kAp.&)'' açm 1w.u. l\lu.ru•• 
veL, kapı ~.uu.ı.ıd~n J;.~n.• vıe lı.a7• 

nan;ı..<,ına ulu orı.a .ı..urur eUlt!ndea 
dun nJıa.n A.hm.ct lucuıci uUı ceaa.-
7a ver.ılmlljUr. 

l1.ıbktWı._., ~uçlu brlının 25 SU. 
bapıji.ue vt 33 kurut para ce..ame.a 

nuhkUmi7eUne lı.arar ~ erlnrc. dwlo-
7lcUcr &r.ı~ında bulu.ıuu~ aıuruvveU. 
a n.a.u lla.J ime Ue:;.sW" u.uden d'4ü.Jıı 

b&7llm1Jtl.lr. 
llcrbaJ lmda.d• ılllbi Gtom.oblli ça.

tırılaralt ba711aa .. &4..uı. k:davı allLaa 
..... .... ıır. 

----00----
ADLI 'IE. 

Kaçakçılık yapıyorlarmı~ 
Bılman ismlııde bir ı:ıkacı 

ile Lasıı.moviç adın~ bır bagaj 
memuru; kaçakçuık suçılc a.> ._ 
ye 5 ınci Cl'Ul mah:.:.em.,..ıne ve
rılmişlerdır. 

Avrupa ıren~rinde bagaj me
murluğu yapan La.>amovıç.n ba
zı hareke.!erinden şuphe -olun • 
muş ve üzeri arandığı vailit Pa
ris·e bir şapkacıya hit•b n ya • 
zılmış ve kaçak olarak mezkür 
memur_. &pka gönderi!mesı a
lenen 2 mektup ele gc-çırJ.miş • 
tir. 

-o-

İkişer gün hapse mah
kum oldu!ar 

Mehmet Ali ve Cahil isimle. 
rinde 2 arkada~ c\·velkı ge"" s.,.. 
hoş b!r va,,yette Cenb.-rfüa.-;tan 
~<'("erken b.nb.rlerile kavga e • 
den bir sarhoş grupu a rasıla •• 
mışlM ve on'arı uyırmak iste.- • 
!erke" b.ı st'fn vekdi~•rıle ka,.. 
gaya tutuşmuşl.lrıLr. Gürültü • 
yü lşi'.en polisler vak'a yerine 
koı;tı.kları vakit; h5dise yerinde 
a.sıl kaV'gac1lar yerine bir.biriı. 
döğiişen bu iki arkadaşı bulup 
ınahkemeye vermişlerdir. 

Sultanahmet l inci sulh c..:ııa 

mahkemesi dün bu garip hadi
senin mahkemesine bakmış ve 
her iki arkadaşı da suçlu göre
rek 2 şer gün hapislerine karar 
vermiştir. 

iki eroinman yakalandı 
Eroinin evveli sefil, perişan. 

sonra da hırsız yaptıj!ı 2 gencin 
muhakemesine dün Sultanahmd 
1 inci sulh cezada bak.lrnı~tır, 

Musa ve Fevı.1 adlarında hu • 
lunan bu 2 genç suçlu; dün S> 

bah parasız kalınca hınıilik y &Po 
m~a karar vermişlerdir. 
Şehzade b3ijında İsına:lin dülıı

kanının önünde gördük.leli bir 
el arabasını çalıp 6 liraya sat • 
t:klan bit" esnada; ballenndet1 
şuphelenen polisler kendı 1 erint 

yakalıyarak mahkemeye v~ 
!erdir. 

Musa ve Fevzi cürümlerini ta
~en itiraf etmiş!erdir. 
S~lular bu itirai!arından son-

ra tedavi altına alınmak için h• 
tahaneye gönderilmişlerdir.. 
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1 L • ı • diyesi olarak: rar arının Cif.IS erı - Acaba ne cotureylm'l 

ve Balkanlar 
Almanlar Sovgetlerden iktı
sadi gardım göremeyince 

Balkanlara döndüler 
Poris, 10 ( A.A.) - Birkaç Jıafta evvel Sov~ otler Birliğinin 

Abnanyaya ımuazzaın ekonomik yardım yapacafını Herl süren Al· 
man gazeteleri, hr.len bu bahiste tamaınile kehım bulunuyor. 

Bıuıa mukabil, Alman ırueteleri bugün, Alman alıcılann verdifci 
fiatlardun daha yüksek fiatlarla Alınanyaya lüzumlu bütün eşyayı 
satın almak suretile İngilterellİll baltalamakta olduiu an'anevi Al

man •a ~ Balkanlar ticartlline ve umıuniy~tle Balkanlara bl'Şl 
büyük nlüa göstermeğe başlamıştır. 

Bitarafhk. I Roman ya 
kanunu ve Rusya 

A m e r i lı a, Fi11la11Jiy11 H 

Sooyedere bitarallılı iana
nun• tatbilı etmiyor 

Vaşıgton, 10 (A.A.) - Finian. 
diyaya Amerikan kredilerini 
kesmemek ve ibu hususta açı.it 
kapı bırakmak arzusuyla, B. Rm
velt Finlandıya,Ja ve Sovvetler 
Birliğıne karşı bitaraflık kanunu 
nu tatbık etmiyeceklir. 

Beyaz saray maıhafilinın bu 
husu .. ta ileri sürdüğü düşünüş 
arzı şudur: Finlandiya ile Sov

' etler arasındaki muhasamat ta 
harp ilA.n edilmiş de2ildir. Bu 
vazıyet, aynen Japon - Çin me
selesme benzemektedir. Japon -. 
Çin mesel~sinde de bitaraflık ka
nunu ileri surülmemiştir. 

---<>--

Almanya - İsveç Ti .. 
cari münasebatı 

Stokholm 10 (A.A.) - Haber 
ahndıJtına göre, 14 teşrinisani -
denberi kesilmiş bulunan Al -
man - İsveç ticaret müzakerele
rine bu haf ta içinde Berlinde tek 
rar başlanacaktır. 

lsveç orduları 
Başkumandanlığı 
Stokholın, 10 (A.A.) - Gene

Tal Thoernell İsveç orduları baş
kumandanhğına tayin edilmiş -
tir. 

Çin - Japon harbi 
Çwık.ing, 10 (A.A.) - Fuşov

dan bildirildiğine göre, Çin kı· 
taatı S\"atov civarında kiin Ça
açu ıle Çaona'yı Japonlardan ge
rı almıştır. 

Bir Belçika gemisi 
karaya oturdu 

Parls, lt (A.A.) - AdolU' adlll· 
dakl Belplka ba7raiım haınll •eııııal. 

Brıt:&nya sabWerl ka7ahklanna o-
1 urınıı.'j&ur. Bu ıreml7e aayi olm .. 
ııaZ3rlylc bakılmaktadır. 

Belçika amele fır
kasının kararı 

Bniksel, 11 (A.A.) - Bf'lçllla a
nı •ı fırkaı.ı komitesi, .Rovyet Kus-

muhiplen• eeaıq.etlne intisap et
ınıs olduklarından •oıaTı Sosyallsi 
m ·huslardan Bruafaut Ue ofluna 
rırl< dan rılı: rmıya ltUfakla karar 

' rın ~t r. 

) u ıanistan ihtiyat
lurı askere alıyor 
'\ııı , lO (A.A.) - 19Z8-1935 81· 

n• ı rnıa 1Uf'nsup olup hulran ayın
d. ı a<ıker tallmlt'rden muaf tutal
m ı olA ı hükumet memurlan, 4 ki· 
ıı ınu ıuı ıtr ıı lab alhna davet t'dll· 
1 kllr. 

1 
~sviçre gazeteleri l 

oahalılaşıyor 
B rn. ı O ( .A.) - İ.ıı'li l~re aazete- , 

• 1 1 k nunwıanlden Hlbarea a-
l ınm:uı fıyatlannı )Ütde )lrmf nls-
ı •lirdı artı caklan habf'r veril-
m klf'lhr. 

Biı Belçika askeri 
Tayyaresi telef oldu 

Bnık~t'I, 10 (A.A.) - Bir Belolka 
askı rı tan art' i, ('ourtral 7alunında 
Ingelm umıtcr <' \arın da ~ere diif
müsttir. Pilot, telef olmuştur. 

4 Alman esiri kaçh 
Loııdra, 10 (A.A.) - Dört Alman 

harp esiri, ıarki İngilteredeki tahaş
şut kamplarında birinden lcaçJlllf

lardır. Bunlarcl n birisi ) akalallllllf• 

hr. 

Ramenler Sovy•I Hariciy• 

Komİ•erlifinin lelı:ibini 

memnuniyetle lıarııladılar 
Bükre,, 10 (A.A.) - Moskovad& 

tııkan Enternu,-onal komlinltt p
setealDJa llomanJ'ır. ballmdakl net• 
rlJ"aima dair aomaa:ra a,Janu '9 
teblJti Detnlmektedlr: 

«Kumen at,-asl mahaflU, Tas aJama 
vasıtaab'le muttali olduiu Sovyet 
Barlcf7e komlserllfl Matbuat biiro· 
rmıu ianlhlnl memnuniyetle 'ka"'ı· 
lar. 

-0---

Alman - V uguslav 
hududunda 

iki Alman Gümrük 
memuru öldürüldü 
Londra, 10 (A.A.) - cRoyten 

Resmi Alman radyosunun bildir 
diğine ~öre iki Alınan gümrük 
memuru dün oğleden sonra Gratz 
cenubunda Alman - Yugoslav hu
dudunda tüfek ateşile öldürül -
müştür. Mesullerin kim olduğu 
belli değildir. 

ısviçre meclisleri 
toplanıyor 

Bern, 10 (A.A.) - İsviçre dev
letler meclisi ile milli meclis 13 
Kanunuevvel sabahı müessesan 
meclisi halinde toplanarak hükd
metiıı yedi azasile İsviçre devlet 
reisini intihap edeceklerdir. 

Letonya Sovyet ablu:. 
kasına itiraz ediyor 

Boma. 11 {AA.) - Gar.eteler, hY• 
,-eUerlB Finlandiya ııahUlerlne taU.llt 
etmekte oldukları ablukanın Letoa
yanm menfaatlerini ciddi aareUe Dl
lil etmekte olduiıanu yannakta ve 
Letonyanın Flnlandi7a lbll&Dlan De 

olau denls ücıaretlnln fnkalide lnkl· 
pf eimlt balancldun• U&n ebnek
tecllrler. 

Macaristanda sansür 
kalktı 

Budapq&e, 18 (AA.) - Macar hi
kimetl meebllrl matbuat sansllrtlntl 
kaldırarak J'erlne 7alnıı mllll mida· 
faayı Ye memleketin 7tik..<ıek menfa
atıerinl alakadar eden haberler ltla 
lhU1arl sansüril koJ'Dluttar. 

Bundan biJle baaıl haberleri• b• 1 
Dnıfa clabll olduiunan kararlaıtınl
ması ıraırete tahrir heretleriae bıra
kılm1t&ar. 

Anvers limanına 
giden vapurlar 

Brubeı, it (A.A.) - Gase&eellere 
beyanatta bulanan Anven limanı 
mıiduru Beledl,-e meelbıl ausındaa 
Devlaide, b11 :ııene e:rllil, tefrlnlevvel 
Vf' tf'şrinlsanl a:rları lolnde Auven il· 
mamna bir mllJ on lff bla &onUU.
lak 981 l'apar ıirdlllnl lıalbald se
çen senenin a7nı devreslnü llauaa 
ıtren vapartarm 6 milyon Zlt lııla 
toniliıoluk 3824 adet oldojunu 8ÖJ'le· 

mlttlr. 

Meşhur 
mancısı 

Fransız ro· 
Voisin öldü 

Paril, 18 (:ı\.A.) - Fransı:ıı ıtalr n 
romancılarından Gtlbel1 des Volsba, 
GZ yatında ohJutu halde vefat etmlt
Ur. MumaUeJh. iki defa Cinde bll
lunmuş ve ılizel seyahat hataralan 

:rumqtu. 
Çlnde buhuuluia sırada blrook 

m&Dsum ve mensur tflrler de J&ırllllf 
olan talr, Fnnsıa ak .. emlslnln bü
yük ecleblyat mllkifatam bsanmq1a. 

ltalyan matbuatı ka
rarların ehemmiyeti
ni tebarüz ettiriyor 

Milano, 10 (A.A.) - Popolo 
d'I alla gazetesi, bıis ük faı::ist 
meclısinın karşrlarmı tet ık e -
derek d yor kı: 

Bu kararlar, İta yanın hattı ha
reketine daır son zamanlarda ı 
ileri sürülen farazis eleri \ e bil
hassa bu hattı hareketin kendi 
~öriışlerıne !!jgun olduğunu zan 
nedenlerin ta11mınl nı tekzip 
etmiştir. 
Dığer taraftan &blukanın tcş -

mi edilmiş olması İtalyayı ka
yıtsız bırakamaz. İtalya deniz 
ticaretinin serbestliğini himaye 
etmek kararındadır ve buyı.ik 
devlet şerefim koru:> acuktır. • 

Reg me Fa ci Uı d söyle sa
zıyor: 

1tal) an, buyuk devlet şerefini 
koru:.; acak ve ticaretini tima e 
edecek vasıta ve s lahlar ma ık 
bulunmaktadır. 

Almanya ile olan muahedesi
ne ~elin.ce, İtalya kcmdı haklan
n ve taahhütlcrını nazarı i iba
re alarak bütün harici te ebbüs
lere mukavemet göstermektedir. 

Diye dlişüııenler bu ,-azıyı oku
yuııca bir müşkülden kurtulmuş ola
caklardır. Bay l'ımıslmos mlnde 
L.,rk beellk bir adamcaiız, ırc~ende 
bir >ere iç ,uveylsl ,ırerkcn tutu
yor, baxı do tlarwı da duğUne dauı 
ediyor. 'l'abii, bu dnetll do Uarın 
her biri kendi haline gore birer he
diye getirecektir. Da\ etUler arasm· 
ıla bir de Bay Slanon \-!rdır kı '-akU 
ve hail Mk yerinde ve kenılw alınut 
bc3lik bir bekar olduğu halde eli bir 
az sıkır.adır. \ynı zamanda Yıırasi· 
mu wı ııkr.ı.b ı ofan Bay Slmon, 
duğilne götürecdl ludı.re hakkında 
bir Iıayll du ündukten sonra karan· 
uı \'Cl'i) or \ e düğün ak;ı:ımı koltu· 
funda, üzeri kadifeler, çiçeklerle be
zenmiş dört koşe bir kutu Jlc dliidn 
evine damlıyor. {zeri kadıreu, çi
çekli ve aizı sun kı kııpalı kulu vık 
ve ıoz :ılıcıdır. E\ in alt katında he
diye;) i tc llnı alanlar, onu d:ı oteki 
bedi) elerln yanına ko1 u.ror 'e be· 
men içini açını> :ı lüzunı rormuyor· 
lar. Neılen onra, üst k tta çalıı. a
henk d \ am ederken, alt kattaki be
di ·eler de birer birer ::ıçılm ya baş· 

J:ı.nıyor. J> rkeıı açılma sırası Bay 
Simonuu kutu una ı-ellııce aU katta 
ve h:ı3 retler içinde bir kahkahadır 
kopU) or. Bu şık, ı.üslü kutunun i
çinden ııe çık~a befı-nlr iniz? Ne çı
lı:ac:ık, bo~ ııunda ma\'i kurdc!ad:ı.n 

bir rı~ango olduiu halde sarılı, be· 
yazlı ,.e blr buçuk a3·lık, yumuk yu
mnk bir kedi yavrusu çıkmasın mı? 

Belgrad, 10 (A.A.) - Yugos -
lav matbuatı. ltıalya büyük fa
şist meclisinin kat arını mevzuu 
bah ederek bilıhassn İtrıl.t<mın 
tun.a hav~aısında ve B Ik-anlar
da sulhu muhafaz ya a2:metmiş 
oldu~nu yazmaktadır 

Dostumun duğününe acaba nasıl 

ı bir hediye götiıreylm? diye riınlcrco 
düııunrnlere ne lıov bir mostra! •• 

OSMAN l'F.M \L KAYGILI 

lzmir Haberleri 

Yağmurlar lzmir ve ha
v alisinde tahribat yaph 
Üç yaşında bir çocuk ezilerek 

öldü, Bir eve yıldırım düştü 
tikçe arttt:ını, İnrilt.ere, Mısır, Ro· 
manya, Macaristan ve Ce1Jabi Ame
rikadan İzmir llıraca&oılari,-Je temas 

tesisi için bir t:0k muracaatlar V1lh 
buldutuna kıı:rdeimek&edirler. ihra-
cı bllhua ana edllu pamuk n 
sqilnJ'afı fl.ratlannda drtllea nl
bet nispetinde tereffalar beklenmek
tedir. 

Dikilide zelzele 

lımlr, 10 {A.A.) - Birkaç gun
•enberl devam ecleD 7aiJDur bul 
lı.azalara sebep olmuttur. Şehir da· 

hlllu4e bir eve llabet eden J'ıldınDl 
7anpıa ı;ıkarlDlfl& da &ôÔdlirülmut&ir. 
Ödemifln Blr•I nalıl.reslnln BezdeJ
me köyünde ,-atmur4an korunmak l· 
olu tüfün denir.teri altına uuoa edeıa 
üo yqınd& bir oocuk 1ellerln bu 
denkleri devlrm•I 7üslin4en denk· 
lerbı altında ulmıı n ezilerek 51-
mifitlr. imıir, 10 (AA.) - Dün sabab .... 

5.11 ele Dikilide 1ekls ıwıl.re süren 
. Dünkü şiddetli ve sürek - unı bir aelıele daha olmllflur. Ba

lı yaıl(ış -esnasmda yukarı ma- 1 ur yoktur 
lhallelerde bazı tivler.in kire- 1 • · • • • 
mitlerini sular sürüklemiş ve Zeytincılık ısiasyonu 
lbazı binaların bodrum katları- t.m1r, ıo (AA.) - Bon1ovada bll 
m da seller basmıştır. lllll&D :ııe7tlnc1Wı: is&as,-onanun tn-
Sağnaklar esnasında ibazı yıl- ııu ı.ı bitmJt ba mabaUa tsta.s,-oa cl-

dırımlar da düşmüc::tür. Yal- vannda sı dekar senltlllin4e arul 
mur kazalarda da tiddetle de- lstlmlil f'dJlerek istasyona eldeaeeek-
vam etmiştir. Bazı kazalarla o- ıır. 
lan telefon muhberesi inkıtaa 
uğramışsa da süratle tamir e
dilmektedir. 

ihracat artıyor 
İzmir. it (.ı\.A.) - Ga:ııe&eler lhrat 

mallanmasa sileterllen raJbeUn .ıı-

NOTLAR 
BALlt 

HATİPLE~ 

Ankara 7okutDD• beraber ln1-
7orduk: 

- Gene Felek, halk b&Uplerl.. 
diye bir '9Y JHDUf, ne db'orT. 

Dl.re sordum. .Naci Sadllllah e
Pi7 J'UtkundukWI llODl'll: 

- A.. canım, liftu .. 
Dedi ve.. ctim.Jeslal tamamla• 

aı: 

- Şiiklir Allaha, memlekei&e 
haUbln münevverler l~ln olanı 

var mı •ı, balk illin olanı balu.u
ıun. HaUp koD..-rak :reUtfr, ko
n~a vUlt tanmır" SaJ' ~ 
na, tanıdılm baUplerbı lsmlnL 
Dotrwıa 'beften yakama etka· 

madun! 

ı:m.t :uniz.. 

iııtanbulda 111 Macar artisti 
varmıt. 

Hakkı Süha Ue kenqu:ronlö 

da: 
- Ebllke7f adamlarıadır, Vl'!t-

aelim.. 
Detll ve- c1evam etU: 
- Kenc11 artlstlerlmls bem Ut 

71 bulmu, hem lfabllklen •ıY• 
ranırlar" Sonra bls de Macar ar-

ltalyan ekibi galip 
Boma, it (A.A.) - Alman ve i

ial7an amatörleri arasmd& bir bob 
tarnnvası 7apılm1tiır. ital7aa ekibi. 
altıya kartı onla pllp •elmlf&lr. 

tlsüerlnl k&l'fUIUU abr, keJ'f oa
&arn! 

Doira llibe ne denlrf 

YUVAYI Khl 

YJI.Aaf" 

- YuvQı yuuuı erkekmlfl. 
Osman Cemal, bö7le ıli7l1i7or. 
Bevat Fer~e ııordam: 
- O kendi kaJ"l'UI, 1'Mllll :rı

kır.r •• 
Dedi. Ve.. dava ta&allafaua 

kiçiik bir auke& J'ap&ua. 
M. ZekerlJ'a: 
- Daha ook erkek .. 
BIU'bu Cahtt: 
- Daha .. kadın.. 
Abidlu Daver: 
- Hem erkek, lıeım kadulf, 
Ebiinb'asüe Vellt: 
- NemabUWı kadm. 
Hüseyin Cahlt: 
.._ Mutlaka, erkek .. 
Burhan Cevat: 

- İkisi birden! .. 
Cevabını verdiler. Bir aeUoe 

almak mimlı.iln olmada Ye daTa• 
nan mahl7eU ara11 ~ tlilldL 
An.IQ"orum ki, nler ••" en "8k 
bl:rle 7ılı.ıhyor "" baltua ••· 
lqamamul* oll17orl 

A. ıEKil' 

Günün mevzııları : 

Fin Jhukaveme ini 
besleyen kuvvetler 

Finlandiyadaki muharebeler mey
dan muharebeleri şeklini alamaz 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

nıycU r mrruı iller, kul 
yırtan ~ ı aıd z k al
mı~l.ırclır. Bu kaluamanl r, k dın-

1 nyfo, btıyarl:ıriyle sıldhıı sanı ış, 

cll m lı bUyUk bir kuvvete mcı tı;e 
karşı duruyorlar: 

Fınlandıy da yollar m lıduttur, ik
li n çok c tt r. Ze ın, bu me\ imde 
kar \e buzla ortuıudür Hava, ı;ok 

d a kapalı, bor.ıh \ e dondurucudur. 

ler 

n c llJ' tı :;evmc, n ! e l n 
liycllc11 aranır. Amır, 1r d 

r. Çok 
ak çok 1 

le edenler, bır de h 1 yet ve ı tilc
lfıllerı \ ğrunda can vercnlerın ba
tını hesaba katmaya 'c ağır zayiata 
k tlanmıya mecburdurlar. Cf>reyan 
eden \' alıır da bunu pat edıy r 

Finler, araz 1 rinin yabancıl n de

ğillerdir. G n çek len n ord , ba

nnak \ e c m ddel ı ı bulııc ttır. 

Blrı;ok muşkulıita raAnıen. bu ordu 

ikmal işinı de kolayca bap bile

cektir. 

de, hus ıyle ha\ nın 

olduğu, z minın karla 

örtüldılgu, \ nkit vakıt de taze karlar

la kapandıgı bu me\sunde gaz kul

lanılın ı b~ ık fayd ar \ eremez. 

kcsafetinı te

lık dol ly-

le, 

r n andıy d ı muh rebeler, n cy
dan ınuh reb !eri &eklini al aktan 

uzaktır. H ya ın güı;lilklerıne galebe 

nı h 

bu kardeş ırkın ask 

bır çok 

bıle, yükı k n anlık 

faza edecektır. Yaşa 

mıllet n mc,ru h kkıdır 

muca ell"de, 

Dış Politika 
Bu harpte ltalya'nın 

yarınki rolleri 
Fa ist m cllıtlnln kararları, i&aı1a 

s ~ a Unln tutmuş olduiu yolun da· 
ha açık tar:ııcla a7duılatılma.sına yıa

ra~tır" Faıl t İtalya ı.useU, 17 
yıl e\"Vel fqlzm.ln İtalyada iktidar 
mc\ kiinl eli.De almasından, nazari.re
lerini tatbik eylemesinden ltlbarea 
komuııiıme ve oVJd Rusya~a kar-
ı takip eyledlil mnhallr ve muarn 

hareketlerden ayrılmamıştır. Fa l:ıı
mln :roldap nazlzm, Mıı ollninln fi· 
kir arkadqı Bıtler, komunWnle bir· 
leşmemiı. SoVYet Sosyalıst Cumhu· 
melleri ittihadı hulı.6mdl ile anlaş· 
mqbr. Fafls& koqreslnln kararlan. 
l\lıısolinlnln arkadafl Bitler gıbl. 

SoVYd bulı:um&el ile siyue-
ten dahi :uılalJllamıf olduftmu 
teyit etmektedir. Fakat aynı fıu;lul 
ve fqlııt İtal:va hukümeU, demokraal 

ve demokrat i.nılltere, Fransa hukü

m tleriyle de anlaşmamıştır. Gene 
fapst İtaba hiilı:ümetl, nadzm He 
birdir, nazı Almanya hükümeUyle 

1'.\1 10, S:ı.lzburı ve Berllode yapb· 
iı anlatmalara, ittifaka sadıktır. O 
b.ıl<ı ne olacak. ne yap cak? Karar
da tasrllı ediliyor, İtab anın bitaraf· 
hkta d~D. ıayri muharlpllkte de
vam edeceil bildiriliyor. l•aırl mu
hariplik ne zaman nihayet balaeak! 
itaı7a klmln >ananda., muharlplerden 
b:illl'lsi ale1hlne bu harbe ~recelr.T 
Müphem bırakılmaktadır. 

Faşist İtal7a, Arnavıılluia .rerlet· 
mekle, Tuna ve Balkan havzaların· 
cbkl her hareket siyasetini dotrudaa 
cıotru:ra alakadar edermlf. İtalya 
menafiine, siJasetlne dokunulmadan, 
Tuna ve Balkanlar havZ!' ına do
kanulama1. Bu halr.lkatlr.r, Tu· 
na n Balkanlar havzasına dair 
müttefiki Almanya ve SovYd llasya 
ile balya arasında bu mın&akaya da
ir bir anlaşmanın bulunmadılı haki
katini '9$J>ite yarar. inılHere ve 
Fransanın abluka ne dahi, İtal,-anın 
prestijini boımalanna. ikbsadı har
bin denldere ve Avrupaya mttkGr 
devleUerln halı:lmlyetbıl tatbik Y· 

lemelerlne İtal7a şiddetli l&lradnın
da. cleva.mdadır, m lrdlr. llalya e
sa en 1919 sulh muahcdelerlne mua
nz, muhalifti. Fakaı .rann ne yapa· 
cak'l Bu clhf'tl tespit iç n fa !it ıtaı
ya bukiinıetintn Tuna ve Balkanlar 
havusına dair. bahseyledlli hayalı 

menafU esaslanna riayet 'f' tf'ın n 
tartb•Je mil&Uoflld Nast Almanya hu-

•ktkmetl \"asıtasiJ le, onun dbl, s'3 a ı 
sahada, rene onun del 1 Uvle ov
yetler hukilm U llf'tkııti anlaşma ) a
pıp, yapamıyacagına dıkkat etmek 
Jil.IDldır, d~linceslndeyla. 

HAMİT Nl'Ri IRMAK 

ile tem yUz etmcdıkı;e, vaı.ı!cnın ba
ıı:mlm ı kabil değildir Bu nr zi ve 
bu iklimde kıtnnın kuvvetinden zı

yade, nıhl halet ve dl ipi n ve biltün 
bu vasıfların üstünde 'azı!e C\ g 1 
rol oynar. Makinenin duraklam !ar 
yaptıjı ve zırhın fşlemedlll bu y r
lerde beden kabflJyetl ve mane ı k v
vet, vazı.yete hdkimiyeU temın edebi
lir. Goruşdeki güçlük, mnkincl ıla

hın baskınları karşılama ını intaç e
der ve bu safhada fercil tcşebbu e ve 
cenıiverllk hasletine önemli bır yer 
ayırmak lfiZlm gelir. Finliler, bu 'a
sıflarla hilyedardırlar. Bu çetlnl k
lere fazlaca maruz kalan, miltearrız
dır. 

Bu arazide yilrllyüş, hayvan adı

ınıyle de ölçülemlyecelt kadar bat!
dir. Yıldırım sürat!, ateş kudreti, he-

'Almanlar bütün Hollanda 
le asri tahkimatiyle de takviye edi· 
len müdafaa mıntakalar111da, bahis 
mevzuu değildir. Bununla beraber 
Finler bir ıünde 130 kilometre yap
mak kudretini g6stermfılerdir. 

Hava kuvveUeri, çok de!a, hedef
lerine varmadan hava de~lşebilir. 

Zemin kalın bır sis tabakasıyle ör
tülüdür. Ormanlar, mildafı hareka
tını gizler ve her kar11 toprak lÇin 
mübareze zarurl olur. Kesif ve kuv
vetli kıtaların savaşmasına milsaıt 

sahalar elde edilemez. 

Finler, iyi dajcıdırlar. Bu vatan
perver halk daha ana kucağında bu 
iklime al1.1tırılmı.ş ve tabiatın dar
belerine ıötlis germek iı;in yetişti

rilmişlerdir. 

Diğer tarartan, finlılerin fikri ka

biliyetleri de yüksektir. Teknik kud

retine gihenen bu ordunun vatanı va

zifesıni bn ıır cağına itimat edenler 

çoktur. 

Bu karlı ve buzlu dıyarda muha

rebeler, ekseriya, baskınlara ınh!sar 

edeı·; mevzii \ e mahdut hedeflidir. 

Ormanlar, hususf7eU haizdir. Başla

nan muharebe Iıini, ıec nin dondu

rucu soguklan başlamadan, sonuç

landırmak ve meskıln yerlere ııtm

mak mümkün gibi değildir. Fırtınalı 

havalar yaklaşmıya elverijlidir. Fa

kat metin ve yetişkin ellerdeki ma

kineli silahlar, sürprizleri karşılamı

ya ~e atmaya kadirdir. Fmlilerde on 

erde bir makınelı bulundutunu öj

reniyoruz. 

Hayvan iaşeslnı tem n çolıc ıuçtilr. 

Yalnız yollaı dan )'ilrilyen atar silih
ların arazide mevUlenmelerf b(lyük 
guçlük.ler çıkarır. Mildafi, burada ela 1 
kolaylıklara mazhardır. 

Arazinin kar, buz, oıınan ve &öller
le örtülü olması. muayyen iatlluıme\-

• lerde taarruzun tevcihini mecburi 
kılar. Buna kar11 pasa1f müdafaa ter
tiplerine müracaat edilmI,Ur. Oelea 
haberler de bunu teyit ebnektedlr. 
Bu arazıde mil,yonluk ordulann iaıe
si. sevk ve idaresi hlq de mOmkün 
olmayan bir keJ'fl7ettir. 

Çekilen Finliler, tarihten ötrendlk
lerini tatbık edeceklerdir: yakmak, 
yıkmak, ha ımın ist fad ine fmkAn 

hududu boyunca tahki

mata devam ediyorlar 
Hududun birçok mıntakalarına 

hiç kimse sokulmuyor 

Abaall7a _ .......... - llelolb 

Almanya )lududu, l~ (A.A.) -
<Havas• AJmenlar bUttin HoJ... 
landa boyunca tahkimata devam 
etmektedir. Evvelce çok hararet 
U olan hudut münakalltı hllen 
şiddetli kontrole tlbidir. Geçen 
hafta bir hudut istasyonuna top
çu malzemesi gelmiş ve derıhal 
tahliye edilmiştir. 

Almanlar bu bö~ede casuslu • 
ğa kvşı şiddetli ihtiyat tedbir • 

hucluUaruu siletereıı harita 

leri almışlardır. Evvelıce hudu
dun her noktasında oldukça ko
laylıkla giren Hollanda gazete
leri şimdi alnız Ko'onya üze -
rinden Ge..<Jtaponun kontrolu al· 
t nda sokulmaktadır. 

Hollan<la hududundnk Ahnan 
tahşidatının 11 12, 13 t rlnlsa
na tarihlerindeki end~lerden 
sonra mühim bir dekişiklik ar -
zetmedil'ı anlaşılıyor 



!ASKERiLiK BAHISILERlj 

ingi tere · e Fransa nas 1 
arr z e e il·rıer? 

Bundan evvelki ılti yazımızda 
şu fikirleri tevsi ve izah etm~ -
tik: 

1 - Harbi bitırmek içın, bü -
yük taarruzlar yapmak lazım -
dır. 

2 - İki muhanp tarait.a.ıı Al
manyarun, biran evvel, taarru -
za geçmesi l:izımdır. Alınany a 1-
çın, garpta, Hollandadıın taar -
ruz etmek, e'll doğru ve en ümit
li hareket olur, 

-Bugünkü y.uımızda da. İngil -
tere ve Fr;uu;anın ne yapacakla
rını ve nasıl taarruz edeceklerin.ı l 
kestirmiye ve tahlıle çalı.şac..ığız. 

İngiltere iie Fransa
nın hazırlıkları 

Fransa ve bilhassa ll>ı(iltere, 
bugün henüz karadan ve hava
dan Almanyaya karşı, müe...ir ve 
kat'i netkeli bir taarruz yapabi
lecek kudrette degıldirler. Bu -
nun sebe!ileri ba ·ittir. Bu iki mem 
leket, böyle bir l&«rruzi h•rp i
çin, vaktınde Jı.azırlanmamı~lar
dır. Fransız ordusu, dünyanın en 
iY• ordusu ise de .hansız hava
cılığı, iktidar mevkiini ele ge -
çiren. sosyalistlerin idaresizliği 
yuzünden, dünyaıı.uı, birinci de
rece hava ordust' olmak mevki
ini kemmiyet ve ıı:eyfiyet<;e kay
betıni. d. Harp ba~larken .İnt:ilte
renin donanması ve bir derece
ye kaıiar havacılığı kuvvetli ise 
de, ordusu :z.ai! bir halde idi. 
Fransız ve İngiliz asker! kuv

vetlerini ve hazırlıklarını şöyle 
kısaca gözden .ıı~irelim. 

Fran11z. lraro oraa•a 

rYazan: ABiDİN DAV ER 1 
ken dıl<er taraftan da mecburi biz 
mete tabi gençlerden bir ku;mı 
daılıa talim ve terbiye ıçu1 davet 
edildi. Şimdi 20, 21 '"' 22 Y!i.şın
dakiler siliıh al!ındad•ı-. Her sı
nıf 200 - 250 bin k~i tuımaktadır. 
Mecburi hizmete tabi olanlardan 
sillih altına alınanlar 000 bin ki
şidir. 1940 ın ilk aylarında 23 ve 
24 ya.:;ındakiler de çai(ırılac&k -
lardır. 

İııgil!ere, Auup<ı ·a r..önder -
rr:ek uzerc evvel:i 19 L.men ha
zU"1am!~!ı; sonra bu miktarı 32 
fırkaya çıkardı. Bu umenla-, 
İlkbahara kı.dar Fransava ge<;i· 
ı ilmis ola!'aktrr. Şüı.di, İngilte
re, muv·azzaf \'e teritor:ıal ordu
lô?il beraber 2 mil\or. kişiJi si
lah altına alnuştır. Bunların bir 
kısmı cephede, bır kısmı da 
İng;Jterede taJim ve tc-rbiye edil
mektedir. İn.giltere Harbiye Na
zın Ho• Be'i:;a, 11 Birinciieşrin
dek, beyar.atın<la Fraıı. ya Sf v
kedil n İl'giliz kıtaa~ınıı 153,0 'O 
kişi ,. 25,000 motöı~ü na;kil v. -
sıtasmdan mürekkep oldu/tur. J 

SÖ} !emişti. İkinci teşrinde ise, b ı 
milctıonn. durmadan arttığını 'e 
her hafta Fransaya h!nicrce a J

ker gönderildiğini beyan etti. 
İngiltere, bu harpte. 1914-18 

haı·bın<len daha büyük bit· aske
ri gayret sarletmektedll'. O z~ -
man, harbin ba~ında b,ı~linkür -
den kara ordusu itibarile çok w
if olan İll,Riltcre, miistemleke ve 
dominyon kıt'a~arile beraber, 
dört senede 8 milyon asker çı -
karnıı~tı. Bu defa da arni yük
sek meı:cuda, daha evvel. var -
maf<a <:alışmaktadır. Nefsi İngil
t&ede, silah altına alınabilece .. 
9 milyon insan bulunduğu be -
saplanmaktad:r Tabii bunların 
hepsi sil3'h altma alınıp ce-phe -
Y<' gönderilemez. İ~ilterenin, 
garp ceµheoine en modun silah
larla mücehhez ve çof<ıı mo! ör -
le~' irilmi.< birlikler eevkeclt'rek 
Fransız ordusunu takviye ede -
cej!i ve bir sene sonra, Fransız -
İngiliz orduları me-.cudtmun Al
ma.ılannkini g('Çnleııe ba.<hya -
caj!ını idcl;a etmek yanlıs almaz. 

Fratı•ız. cıe Jnfli/İ:Z. 

ku, Almanya 1933 tenbed çalış
tığı baı;de, Fransa Büyük Harp
t<ınberi durmadan çalı~makta -
du-. 

Fra.ı_ız;ar, iyi bir pilotun sulh
le üç ~eııede. hcrpte ise kesif bir 
çal.~ma ile on sekız ayda yetiş
tirile1..ıiJ,_ceğini söylüyorlar .. Bu 
müdd~~ı, ph1r.örlcr ve kör uçuş 
akt:<'f:I• bir sene'e kadar, mclir
rnek nıümkündür. Bu itibarla, İn
giliz • Fransız havacılıgının da 
bir s ·c nihayet bir buçuk sene 
sor,ra. Almanlarınkinden üstiin 
olacaaını tahnıin etmek yanılş 
olmaz. 

l111Iiliz <>e Franaız 

donanmaları -------
tr,~ ~.le ile Fı-aru,eı dl!" ue hfl

.kımdir r. Cü:ıku de,n;;ı kuvvet
ler' Alm~nJanr.kınden çok us -
tündüı. Müt.cfi.~Jerin haı-p baş-
1.ar:;en fıloya dahil deniz kuvvet
i<'•. 2 mih·on 100 bin tond•n faz
la i7:J ,ı;e;...i idı. Buna- mukabil 
Almanların yuvarlak hesap :wo 
tbin tonluk 117 ı:"mıkri vardı. İn
şa halinde bulunan ve bıtlikçe 
filoya dahi: olan gcnıil.,re gelin
ce İngıl1ere ve Fransan;n- 873,000 
tonluk 196 gaınisı, Almanyarun 
ise 19-1,000 tonluk 67 gemisi kı -
zoktaclıı-. Harp patlayınca, İngi
liz!eı·ie Fransızlar, muhrip ve 
denizaltı avcı:.ı, reiakat gemisi 
nev'i,,clPn yeni gemiler yaptır -
maga başlamışl,,.r, Almanlar da, 
~imdc:1 e kadar 30 tar.esmin battı
ğı anlaşılan denizaltı gemileri - • 
nin yerme daha çok miktarda de. 
n!zait ~roıisj vaprrıağa te~ebbüs 
etm;sJc :rlir. B::ız1 İr.,:::il.z donıin
yoniarı ile Amerika jnşaat tez
Rlı.hlar1 da, yeni inşan!. için Fran
::ıa ve İn~ilterrye yarcLn~ ede -
ceklerdlr lngt:ıere 9, Fransa 4 
yen. z rhlı yaptırmaktadırlar. 
Aln~anyanın dt':ıiz h:ikimıyeti

ni cJc.i< rtmt's~ne imkcln yoktur. 
Den:zaltı R,e-•r.UPri, rrıaynler veı 
dcnıı tayyareleri, bu hak'miyeti 
İrıgıli .'e:le F'"a. sızl&r-Jan a'ıa -
maz. 

Hazırlık yıl. 

cesiz kalan Fransız - İngiliz b.
arruzlaı,nda •Kan tesaı-rufu• 
ıprensipi ihmal edilirdi. Bu dda 
ise Fransızlarla İngilizlerin işi 
•Kan• ile değil,• ·?.i.ateriyeJ. ile 
halletmek istedi:kli-ri görülü 
yor. 

Nasıl taarruz 
edebilirler? 

Hava muharebeleri 

İılgilte.rc ile Fı·ansa, denizde 
old ugu gibi havada da tam bir 
bak.iıni.1et t~sis edecek kadar kuv- ' 
vetlcndik~en ı;e kard ordusunu 1 ~ 
da Zigfricl hattının betonlar.nı 

1 

darma J,ıgır. edecek kador ağır 
topla~la t<'Çhi.: ey !edik en sonra 
fikrin!lZCe cvveliı biivük m:k -
yasta l'.-.ıva taarruEilaı"j}e ~ı\Jma?1-
yaının nıa !di \''-' rnJ.r~cvi kU'\i'\'e• 

tini .urın"°~a çah.,.a.:ak1ardır. Bu j } 
itibari.; İngiliz - Fraıosız t.ıarru- il 
zu pn·c!a, ~:dJetli hava muha - : 1:1 
rebcl<'ı·ilc Alman hava ordusu- 1 

nu aciz bir hale getim1cyi ;stih-
daf eıiecektir .• lüttefikler, Al - 1 , 
ınan hava kuvvetlerine boyun ci:ı- 1 , 
dir Jjkten sonra, :borrJ:a1·1 .. hn1an 
ta) yarelerile Almanyadaki bü - l • 
tC, a;k 'ri ve sınai hedefleri, 

1 
~ 

harp endüstrisini, mun taam an • 
bu:nba.J\ acakıardır. Bütün Al - ı ·~ 
man ~anayiin!n yüzde 50 si 1 Al- , 
man a<P.r sanayiinin y(izde 57 si 
esaslı ih,-aca: mad<leleruıi ya - f, 
pa. fabrikalann yine yüzde 57 
si garp ceph<'sindeıı yaln'z 150 
mil mesafededirler. 150 mil 250 
kilomdre bi'.e tutmaz. Hoş, bu
günkü bomba tayyareleri kolay- H 
ca 1000 kilometre n\esafoye bile ., 
gidip "elebiliyorlar ~ 

Çok aftır topı;u 

-;iKDAM:;-............. ! 

H LKSÜTUNU 
• ... ....,.,.. ..... • 

Bebek Eminönü 
Tramvayları 

Sarın &azclenlzln 2/IZ/939 ~ 
W.rlhll ~·· mcb bir okııyucu- f, 
auz. Eminönü - Bebek. traın

't'aylannda. intizam elm3dıiın
tlaıı ilkiiy<I etmektedir, 

Abaray, Fatih ve Emlno- f, 
ııönden itibaren Bebek ıuıtı ~ 

ilurlnde bJrl"en (Orl&ll6y -
Ak.ıianı.J') (B"fll<laş • Fal.ih) ve f 
(Bebek - Eminönü) servisle- 1 
rindt, &tiurl:'ibta. ilk sık vu
koa. cıelen her banrl blr h~lse 
Sf'yri.lscfer intizammı bozmak
ta ve bu yil:ıdtn bu haUara aft 
arabaların araları kuıalarak. 

bazan da en yakm mli.o&eha:ya 
kadar tonlu K"it.mtlerbıe ~bcp 

olma!ttadır. 

. l:ıam:tfih ~·ollarda blr bi.dl
sr VtJkııı hulınadılı tali.dirde 
B~h"1':~ azami her on dakika-
da Orb.kOyr b~r altı chJtlk.a-

d'- "' Rt~lkta~~ da hor dört ~ ı 
dakikada. blr ;r.raba TatdU'. 

1 
•r.a\-'LihJni ri('a edt-rhxL 

rmum .Judür 

Zonguldak posla 
servisleri 

il 

Zonplda.kta tüccar B. :Naill ·' 
A}"lanm r<JnrlerdJll blr mell- 1 

tut.rla İstanl>ulJau ZoaguldJ.ja. ,1 ı· 
70U"°"'n mektup, cazete .. e sa-
lr1.: ılbl po:.U muhle\.lya.Unm 
dtni.&ln aXl'lD umar.b..rmda. 1 
bazan «Vnlerrt: vapurda Hkll· J 

yerek. bu yü:.c.den prl.:. gff gPI- , ı 
dtil k:s.yrloll!.ıarak: 
•- İstanbul J)05ta lda•·esi, ı 

posts pak~tleri.ni, vapura hoy
m.ı.kla işlıli bilmiş aıldediyor4 

Halbuki fırtına.dan bat.an g:e
mil("r buraya utramadaa bile 
g-r-,,;·i7or. Günü. esklınf'I mektup 
ve l'~Leteyl lıalk ne )'apSnı?. 

Vf'kiltUn bu işle aJikadar ol
nuuını ve bozuk havalarda ' 
...,.ı.aıarın hlaıtbııl • Ankara -
Zon(uldak lrcnlerl ile yollan
masmm usuJ ftflh:.n timndır» 
denUmtklcilir. 

Havagazı 
muslukları 

Fa.ttbıte İskender paij.a ma
ı.aDMlnde FuwU&ll Eıeltdl 

sokafı 17 No. da mııkim karl
Jerünhdeu Yt mülkl;re mite
kaltlerind•n B, Talillan •ldı· 
tı.mız bir mektupta evlerinde

ki bava punm ra:rtl .. r•l
mekle lıulıındıılu bildirilerek: 

11 - BiR 'CIKANUN ılQ 

BÜYÜK DAVALAR 

Harbin neticesi e 
yeni cereyanlar 

Zafer, 
refahı 

milletlere umulan 
temin edemigecektir 

(AZAN : Hamit ~uri Irmak 

Avrupa na.sil olacak.? Nizamı ne tarz
da k11ndııc:ık? Dü.n7a olıa.mla.rı. 7&
llYI milletlerin milli. al;ra.i, 1111....ııi, 

~timai mukadderatı ııe tekle cıre

eek? Garp cephe&inde harp. den.lz.
lud abluka lıarekeilerl, harbi ka-
ıanmak faaiiseti devam eylerken. 
J'aluıı muharip htikümetıer erkimı 

fikir adamları, mesal ş&luıt;,ctıert. p
zttt~r,?erl arasında değil, bitaraf mcm
lek " rde dahi bu husıı..,Jara alt mii
uka.ş:ılarm devam eylediii •örülü-
7or. 

İn& üt.erede A" am kama.raıilnc1a ce .. 
reyan. eden mıU..akcrcler, mıiinak•

Jar ar-.L..,uıd·t, lJUeraJ. iwfi !ırka.sının 

Ud1.•rJeri. 1111·mu::ılar1 sibı, mubafau.
kir parUuin hükümet eı·k.iru, meb-
11slııt.rı dahi bu bahisler üzerlncle dü
•ilıMclerini a.nlaun:ıkb.n ıui dlll"Dtu-
7orlar, fınıatlar geh11ee sözlerini e
ılrTemi1orlar. l:'abn~ muharip J.. .. 
ailkrrde d<"E'il. }'rıın!'ada. harp ya
pan ~azi Alman.yada, ıra3·ri muharip 
F •§lst italyad.a Oahl bu bahbJer Ute

rindL" izahata, mıinakaşalara tesadvf 

oluıınıübılu. Ba kabil miutıü.-

larda li8• aô71l,-calerin bepsl, aJy:W 
Ye i~tlmai akidelerine söre J'anakl 
dünyQ'ı, milletleri rahat 1'e reraı.. 

sulh ve 5ükUrıet ~tnde 7a:43tmak p.. 

yelerlnden, ...,Uannd&B baUeyll-
1orlar. Hanı-isinin diifiinceai Uha 
dofrudur, daha muvalıktır? Bh bu
r&da bu bu.susıarı tetklka. kalkı.,a

oak olursak, hatiplerin, mülcfekkir
lerJn siyası. tsıtimai allldelel'lne söre 
ayn ayn ve uıın taltılJller yapmak
lıiunız lhım gollr. Bu aelıeplt omu
mi esaalan hak.lımd& leUdl<lerlmbl, 
düşöncelerlmbl bUdlrmcye e~
la Jltlifa eyll7eceiiz. inı-illere Başve
lı:UI ~llslor C•mberlayn, laallpl...., 

•erdJiJ cevaplar arasında, harbin ne 
uman bllefffinln, dalı& hanp lııı.11-
aıeUerlnı ha.qt devleUerte Mrllkt.e 
lıarbe ılrec:eklerlnln m&lôm lıalun
madıluu d& beyan el.mlşU. ·Bu la&lıl
tale &"Ör<, <imd iki harbin urmld 
pllpleriııln, mailiplaruıuı kiıaltr

don, hangi tlevlotlcrdeıı ve mllleller
den elaeaiı ballmda ılabi ba l'Üll
den katı, kestirme sözler s<l:rleıoe
mec. höktim.ler l'erllemn. 

O halde fin:rınm, J'alınt mllletıe-

n. yanııklıo lla.rpten 80nr&kl s.l7a6:i. 
l()dmai, tlliıçadi va;ciyrtlerınl bo•d.n· 
den llesilı'me tarzda tayinf, Lespitl 
n...ı mlmlıtbı elabılrT 

BuııunJa beraber, yarıukl .-aııpler 

ve mail6plar h•ngi tara! ola.r..a, ol· 
sun, ta.ha;nW edildtil. temi.'nnl ohm.
dula tarzda, tıenııct ı1bi dü.'1ya, mH
~Uere htlZ'Dl' vr !128dt>t bayatı lt"min 
olana11lQaea(Uıı bir hakikat olanık 

kabul ve t~tim rtmf'flrh·. :\tllteUcr
de lnk~ eylemi.!F ı~ı it lal bf~Jert. a.r

z11la.rı. b111linkU harbln yarlnkl ""'
Uplerjnce deill. ı·mruni Jloıt')liC'ıl 1914 
seneslnd<ıı enolkl ıPbl, 1939 barbi
•ln ba4'amamıdan 01·volkl tar..ıa 

dahl halk kütlelrrhıi, dıgf'r bır tabir
le milJetleri l\il:lmar bankeU~ 

ve bull~rlne tibi tutmak. clı vam et
mek zor, bo.'ft Dt"tiM'Siz bir u>nfHr,n i
ba.-et ola.eaktır. 

Bu ooktad:ı ~u sualı ~omı.ık: itap 
eder: lllf Jtarbinden e't'v~llri dilı

sadi bolluğu, rdahı, bu barpten ev
vel l't('t.'"n 2~ :vıJ f('lnde h!(' bir mnr~ı 
&"Öremedl. Cımwru barıı, d.ın;radakl 

" büliin mDltU~rin iktııtıdl varlıklan

nlı bünJderbü. refah ~f"viyelalai,, 

ı.&yaı tuııan.ıu IHndu. ı :•39 barlı la
den 90D.r.L calip tara.f mevc-at ve art
m19 bo•ıılıhılları ıı....,ı .. bU.,.,•k mi? 

Bu ma.lc de J;~tlrme unplar ..-e
rileaıea. mdspet uaslara ._.,.aa~cak. 

lJi l'Üriİllliiı )aü.kümlne Tal'ılamaz. O 
halde dl:r•blllri• ki. ınilletlerin ini 
harp len .-ralli ik U.adi, ktlmal u
dyellerlni Jro&ımdco ıa;, in eccblle
cok •""""'"· :rımı l<ln lalbl~ elmot 
hue taaz:lm. tespit. miİc."rrret md
bumlarla, m.ellc..U ve ilati ı.ııuıe 
v~m:ıktan U.-.ka. btr nrif<'f" 'Ytft• 

mtt. 

Ş11 c.ı:Hti de bueüıtdr.;1 kntiıme 

&a.rdJ'lf' Myllyebilll'h:: Şim<tU.i harp, 
J'&ra için lıaaır! tantm u!eriylo bi
terse bUaiıı. dön ,., bucü-n o1du!a 
a1bl. 7&rm dahi muhteliC stJasi Te 
~tı.ai ııklAlelu an mdakl ıwlcllyet
Jer, tıkri cel"eyanlar, ça.rp~u 

hı'marM-alııı, •u.rdurulzm.11'•<'ak~ &it· 
vam eyliy•etktlr. 

Harp. &'a.lip ve ma..rhlbu btlli «le
Mkı fakat &afrr, m0Jetftre •m1llan 
refah, hU2ur, sa.tirli temin "d"ıai
y..,..lrUr, 

DA~llT ı.Uftİ ffi:MAK 

Fransız kara ordusu, teçiuza -
tı, silahları ve bilhassa subay ve 
erbaş (zabit ve kiıçük zabıt) kad 
rolan bakımından dünyanın en 
lyı ordusudur. ~'akaı bu ordu, 
Alman ordusundan sa:yıca üstün. 
degildir. Bunu da şimali Afrika
dan ve mü.ternlekelerinden aldı
ğı a.;ke1·le te!Aflye çaılşmaktadır. 
~ransa, şimali Afrika hariç, di
~er müstemlekelerinden ilı.i mil
yon asker çıkaracıı.k tertibat al
mıştır. Seferberlik llAu edilir e
dilmez, 100 zenci piyade taburu 
ile bunlardan teşekkül eden tü
n1enlerin topçusu hemen Fran! 
aaya göndexilmiştir. Fran6aDHl, 
Şimali Afrikadan nekadar as -
lı::er çıkarabileceğini kat'iyyetle 
l:ıilmiyoruz; fakat Cezayir, Tu -
11us ve Fransız Faaının nü:tııııu 
16 milyonu mütecaviz oldutunu 
ve bu nüfuatan mühim miktar
da asker alınabilecelrini biliyo
J'U2, Ha.zerde, bu üç memlekette 
135,000 Fransız a.ıılı:eri bulunur
du. FranaaDlll, seferberlik yı;pın
ca her muvazzaf tümeni, iki üı
tiyat tümen.le tak:vıve edeceğini 
nazarı itibare alıı'ıiak bu yekil
nu iki misli daha artu·mak sure
tile 400,000 kişiye >blaii edebili 
rız ki, bu rakam, şimali AJ.ı·ı -
kanın, se!erbPrli{!in ilk gi.ınlerin
de verm~ olması lilzımgelen 
nı~•cudu ifade eder. Fran~a, şi
m.:i Afrikadan nülusu.1 yüzde 
llJ u ni.'lbetinde aı;ker alırsa bu 
aş~f(ı yukarı 1,5 mılyon k şı tu
tax. 

hava ardaları 

Şimili biraz da Fr;ınsız "" 
İngiliz hava ordulann! tetkik e
delim: 

\"ukoriki izahattan anla~1h -
yar ki, harbin ilı< y;l., ,,ıJiıhlan -
makta gı·ç kalını.ş ol:ın İngiJ,e
rc- ve Fransa i~in, bir hazırlık yı
l. olac~,k~ır. Bu htıtırlık yıL 1 ka
rada vt bi..h,1.s::.a havada, Alman
lard.rn üstün kuv\·etler seferber 
etmek ıc;in hümmah çalışnıaJar
la geçecektir. Bu itibarla Al -
m;.ncar taarruz etmı lik~c bü -
yük muhatebcl~r olamaz. Çünkü, 
dcdigimiz gib;, müttefikleıin, 
kendi orduların.n y hava kuv
vet!eri .!n 1 sa~·ı ,.c r:~C1te!'iy<'l üs
tünlük i'1Ü ten1in etmeden. garp 
cephe .. ele büyük tı.arruı.lar yap 
mı\'aca>.Jarı muP.akaktır. Müt:e
fikıcrm bugü!l'kü pl~nı. •km·vet 
ta~.ı.rruf .. ı· p.:-e~sib:dir. Bunu 
Fransıı. ve İngiliz deYlet adam
la~ ile askeri kurnanda:-ılan ve as
keri muharrfrleri her fırsatta 
teKr~rlıyorlar. A~ ın .başında Frım. 
.;.z Baş\·c-kLi Dalad.il'r :F'ran.sız 
parlfıme:ıtosunda şö~ lt:-ce bir da
ha södedi: 

Alman askeri ve !:!Jndi hed{..fle
rinin muvaffakıyetle bombalan
ması, şüpilc yok kl, Alınan.yada, 
orduyu ve milleti de maddeten ve 
manen z.1.if dü.jlirecekLir. Hava 
bombardımanları kafi derocede 
tesir hasıl cLtiktcn sonra, aiiır ba 
taryaTar Zigfrid hattı tahkimatı
na tahrip ateşi açacaklardır. Al
manların, Çekos)ovakyadaki Sko
da fahrikalannda 475 ını1imet -
rem altı top yaptirdıkları ha -
ber ,·eıildi. t~illizlel"lc Fransız· 
!ar n da, ihtiyaç his."6<lerlerse, 
ayni çapta, hatta 550 milimetre 
çapında toplar yapacakları şüp· 
hesi.ıdir. Büyü-k Harpte. Fransız
larla İngilizler de, çok ağır top
lar kul!amnııjlardı. Bunların i
çindt-, 250 lik toplar bile vardı. 
Gerc;i, Alınanların Farisi bom -
balıyan 120 kilometre menzilli 
toplal"'.na 00.'lzer tapLar yapma -
dılar, fakat, ibuna lhtiyaclan yok 
tu. 50 kilometreye kadar atL~ ya· 
par. lopları kafi bulmuşlardı. Bu
gün, topla zırh ve beton arasın
daıü mücadel~e. henü7. Majino 
ve Zigfrkl hatTarının be!on ve 
zu·hları ~al.iptir. Fakat, iki mu
haı-ip tarafı.1 yük,ek fenni ve 
tekn ki Ltrh ve betonw iistün· 
lüi(ünü ynk edecek top:an yap
makla mc.;g,ıldGrler. Bunlar ka
fi mıktarıfa imal edilince:>, kale 
harbı başlıs acaktır. Fa:ih Sultan 
Mehme: te lstanbulu zap!etmck 
için, evvela, Blıansın kalın sur
itannda ı.ıediklel" a;;acak çok ağır 
toplar döktürmcmiş miydi? 486 
sel'e son"a tarih bir daha teker
rür eden;e ço:ı mudur? 

dfu.slufu lamltllleD ~lfl

mız .halde cık.an ale. !'9k ki
oük ohnakla beraber yilk.,.,kle 
Yaru.J"Or ve evvelce l metre 
mlklbı ile goMilen li için l.5 

mel<• m!Ubı sartohmuor. Ba 
1üzdu ba mlislelılllllttln ı.a

rara Prdlkluta.1 'l'e ,ırkedn R 
menfaat tl'nıhı etUtfn! a.nne
cli1orYm.. Beltc11J'eıtln rt.eıa

ml)celle na.arı dllıkaUıil • ..ı
bttmenlıi ric-a edr-rfm_,, cl .. nn
ıneklocllr, 

i llulm~, Fotoğraf tahlilleri 
EVVELKİ BULMACAMIZIN 

Almanlar, Fnı~sı:ı ordus~nda 
talı.n ve terbıye görmüş fatiyat
l•: :n 4,6\J0,000 ki~i olduğuıı'ı, !a
lım ,,., terbiye görmüş renkWe
r de asgari l,5il0.000 olduitu -
nu hesaplıyorlar. Dl'mek ki, 
1'' '"• harp uzadıkça, . •eniden 
talı . ve terbiye edecegı aokerler 
lı\.i.ı ıç- olnıak ÜZf'.re, 6 ıı ilyon as
ker cıkarab!lir, Nef-i Fransada 
silah altına al:r.• bilecek 8 mil
yo . ki.;i olduğu hcsaplanmokta
d r Bu\ük Harbin Jort s .esin
de. Ftan>a, renkli aslıerler de 
da· .1 olmak üzere 7,917.000 kt -
~ ,. <derber etmistir. Bu harp -
fi' mtistemlekeleıin yapacaj!ı 
a kt'ri 'ardım, 1914·18 harbile 
J..1 a~ kabul etn-.i ·'"~ek karlar, 
büluktür. 1 

Fı-ansa, 80 nıilyo!: nüfuslu Al-
n an~aı a karş. kabında, 1 lO m!l
)·orluk İmpardt·ırluğunu' oü -
tu., ins ... n ka:vna&Ja ... ını harPke-
1l geti. C'rek ı\lrr nvava. , akın 
mıktarda asker ~.k.rmağa çalı
şacakt r. ş;rr:di, b ı un içir. hazır 
ları. a'~t~dır. 

fngiliz hara orduıu 

Jng ılerc, harbe gırdıjlı zaman, 
ı. cCburi ııskerlik lıızTelini ka
bul eddi henuz HÇ .,y olmu~tu. 
Yal:ıız en gerç iıc sınıfa men
mıp bir k sım ı:r-ıçler silah altı
na çagır Lmış bulu u:rordu. Har
bin ılfm.Je beıaber bir taraftan 
ilcrct'ı '"'ÖPU liııerd mu ek.kep 
r.ızamiye ordi.....::ıu ~rfeılıer edi1ir-

Fransa, hava orclusul"i.un keım
miyet ve keyfiyet bakımından 
zaifladığım görüp te aklı ba -
~ına geldikler. soıın., ha\'acılığı
na yeni bir lµmle He yeııi bir 
hız vermiye çalıştı. Harpter. an
ca'k bir sel'e kadar evvel, yani 
Alman h., a ordıısurrnn üstiinlü
ğü karşiSlnda. İng!ıtere ile be
raber u~mdığ: Müııih si>yasi he
zimetinden sonradır ki 1 Fransa. 
hava ordusunu es<ı!-IL. .sure~te 
kuvvetlendirmivt' ba~ladı. 

İnı;iliz haYa ordusu JEe, İnJ!il
terenin silahla;mak lüzumumı 
hissettiği 1936 danberi mi:tema
diyen takviye edılrr.ektedir. 1r.
glliz1Pr, en·ela ıa:v:· a ·t sana\ ii· 
ni kurdular ,.e ondan sonra da, 
tayya!" )·npmaj\"a başladıilar, Şim 
di fnııiltl"fe ile Fratosa, hava en
düstrisine büvük b.r inkişaf ver
d kleri gibi Anwrıka sanayii de 
rnii•!efiklC'r ıhesabına ~·alı~ma·k -
t ad rlar .• A . eiırnnı- nJsı ! dev 
~a:nle'i bır oaı;J:Vi meı:r:leketl ol 
du,,ıı~ıı i•aha hat'et \oktur. in -
~i:ız ıl() l• ·orJlı;r dan Kal' ada, 
A\'ustıırah •. Yeni Zdandada da 
ta' \'2 ·'{' JQ'brikalari hUr.J~makta
d.r. Ka?: la, İngih domi: )'or.le
r·n•n '-"C' in1p..ı.ratorluğtl~un ha -
\'ac ~ k merkezi olmuş:ur. Bu~a
da s~nede 25-.30 b n havccı (pi
lo~, ra')ıt makinist. te,s1zc:i. n1a
kinel tü frk ni<ancısı) yeti ·tir
mek üzere kö!l''"l ar kurulmu~. 
mek'eplt•r açılnustir. •1<Ör uçuş 
a1r-tlt savf":-.inc.ie ınek c.-o sa
lonlarında tayyare par~alıİma -
dar kafa '<ol k.rmac.an Ye ölüm 
t~h 1 i t-•:sı gc~irn,edrn süratle tav-
varec. Vl't~Lrilmt~tcdir · 

B:.... k.a Yıj)!ar ve mek·ep.e tam 
vcrımle çalışmaj!a başladıklan 
zaır.an, İ~ijterc, Fraru.a. domın
yonlar ve Amerika sanayii, yeti
şen havacıların muhtaç olduğu 
muharebe tayvar~lerinı yetişti
receklerdir. 

Bugi.ın İr.giliz ve Fransız ha
va kuvvetlerinm. >ayı itibariil-e 
olduğu gibi makriyel kıymeti 
itibarile de Almanlardan aşağı 
olmad ğı muhak:ı ktır. Fransız 
pilot nn:n daha lJ: yeiiştirilıniş 
olduğun~ ise iil·phe yoktur. Çün-

Bizim miidafaa ettığinıiz pren
sip, k.an. tasarrufu, ıztırap tıısar
nıfııdu;. Topral:farmı ve hürri
yetlerini miida.faa l·denler, nıiiın· 
kiiıı olduğu kadar iıı;;an hRyatı 
ft'da etmekten kaçııımağa dik -
.kat ve itina ederle3'. Hiilnime(İ
nıizin ,.e ordu kunıandaolar11111-
zın kabul ettikleri Laide budur. 
l'~kaı Fraıı.ı< kanı dökmek.it 
hasis olmakla beraber, hi~ dunıp 
dinl<:"nıneden muaı.z.am ,.~ıtalar 

Jtğı:roruz. Bu vasıtalar, bize, uğ· 
rı~ acağrmız hiicumları lurabile· 
ceğimiı k•maatini ,·erd.ij:i gibi •ıı· 
manı gelince, taar;ruı ed.eı-ek aı· 
gari ZRiiatla mttvu!fak olacağı . 
mızın da teminatını t~kil edi • 
yor. 

Bu sözler açıktır: Büyi.ık v" 
ıkudretli vaMtalar t~ınin etme • 
den taarruz etmiyeceğiz, demek
tir. Fransız devlet adamları ve 
askeri kumandarılarının, Büyük 
Harpte, düştilldleri bir haladan 
iıçtinap ettikleri görülüyor. O za
man, l~iE.zler}e Frans12lar düş
manı yıpratmak için, yaptıklan 
büyük taarruzlarda, kendileri 
daha fazla yıpranırlardı. İngiliz 
ve Fransız ordularının garp cep
hes:nde, verdOCeri R}iat, Al -
manlannkinden daima daha faz
la olmuqtur. O zaman llll8 tem
muzunun ortasına kadar, dalına 
ağ!r zayiatl;ı hemen hemen neti-

Büyük taarraz.lar 

lit r iki tarafır. ç.,k ag.1' toplan, 
karşılar!nd;ık: müstahkem ha'· 
!ar dövdüı<len ı;onra, ciddı taar
ruzlar, ncukabil t;;arruzlar -baş
lıyaı:·aktır. Müdafilerin vasıta · 
ları mü~earr1zlann ve.;altine üs -
tün ı;ıkan yerlenle taarruz neti
Ci!S!Z kalacak. aksi ci1an yerlerde 
taarruz müdafaayı kırarak ga
lip gelecektır. O zaman müth~ 
bir materiyel harbi, teknik har
bi karşısında kalacağız. Bu mü
cadtlcde, rnane\'I kuvvetler de, 
büyük rol oynıyacaktır. Sililıla
rı gibi sinirleri de üstün olan 
taraf k•tanacaklır. 

İngiitere ~ Frıı.ııs•, b~ta A
merika olmak iizere, bütün dün
yayı, sonsuz blır ıilAh, eeplıane 
ve malzeme fabrikası halinde, 
kendi hesaplarına 9'11ı.;ı1-rmata 
başladıkları için, bir .bir buçuk 
sene iOnra materiya üatünl~ü
nü temin edeceklerdir. Yeni har
bin tekniği bakımından iki tara
fı blrlblrine müııavi added-eblli
riz, Sinir itibarile de İngl.U ve 
Fraı1sız oı·du ve milletleri, Alman 
ordu ve milletinden da.ha sağlam 
biT vaziyette olacaklardır. Çünkü 
büyük mahrumlye1Cere maruz 
deJtilduler ve Mva ü.stilnlüfü
nü elde edince de, mAneviyatle-

Yüksek Kaldırı
mın hali 

C1alıttada. Y.ü:kbek klılld)rımda 

150 numaralı apartı.mand• mu
kim ekuy11culanmııda1t Ö. Ö
nc•r'da.n aldıiımu: bir mek
tupLa Beyoilu. Ut İstlnbul a.· 
ra ında en kusa ve en ü;lek bir 
mUTaula :rola olan Yiik rk 
luldınmnı .,eri.şan halindt.n 1jl
lrll1 et olu.»mak&a ve billHUiSa 
burawuun kör hal·a ıa:ı.ları al
tında kapkaranlık olduiu kay. 
dolunarak: 

- Eskiden de buralarda so
kaklar, bava cazı Ue aydın· 
ka.kları, h.t\'iil razı lh· a~dın
laillnuya. uiratıbrdı. Ne ya;ıık: 
arada.n uzun yıllar sectfff hal
de ela.n bu tersh:, titrek, kür ı
flklardan \ Wı.sek kaldınm ve 
('lvarı kurtulamadı?. Belediye 
Reisi B. l'e)·a mtıhterf'ın m\la
•inleri bir rece W.rff ederler~c 
11okoklanm17111 zalmttinl blzıat 
sörürler .. 

Mubttut rerlue J'Vli l&kıla
cafmı lıılltlflmlz UO el<klrik 
liiıııba.!wıhn bir kaeının Yiik
Hk kıldırmıa konulma.euıı 

kendllerlnden •iiltın ırıalıalle 

halkı istirham e4iynrnz.ıt •~nll
mrkl•dlr. 

rı hllbımlerınınltinden daha yük
sek olac&lctır. 
Ağlebi tlıtimal uzun ıürecek 

kanlı bir hol!tıima olacak ve bu
nun sonunda da İngillılerlı.e Fı>an 
sıslaa- muzafiea· olacaklardır. Bu, 
bugünkü vaziyete na:z.ara·n, ya
pılmış bir tahmhı ve heııaptır, 
Her türlü ıriirprWer, mf!91ı,ul O.
miller oldukları için, tabiatl!le 
nazarı ttlban alınmııımıstır. 

Abidin İJooer 

HALLEDtL~ıtş ŞEKU 
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Pil'LıA!Yi1JE R'i~-~ 
A R[A P •• LE O'IR 

Rl_t. [VıA.~l.Y E J -~~-; l !81 A Ş • S l A. K 
Lit!- eA K,- R AıH 
P ~ R 'Al s ı"j ı-z. K O 
A Si_! J.. 1A'D'A M"!erş~ 

Bizs fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olduğunuıu söyliyelim 

1 

ZEltİ YUG-
NA.K (Ban•r-
ma) - Zeki ve 
kavroı;rurh b ı r 
Up. Arkaıla.5'arı 

arurnda. tok !'ı"
vilir, Dikkat ve 
lntiu.ma fada e
Jaemmly•t "Yerlr. 

Takdiri o<ılıı se-
R~ız_ 'A_ 1• 1•K1

N Aıll! 
J IJ.. 'A[Cl,ee A _R,_ j 1 
L .,.,K o N T ~-·Ki - TO. Ba •• ı.ır 

~enotlr. 

BlJGCNKÜ EİLMECEMİZ 
... ----- - ·-'""·-==="' 

1 2 3 • ~ .1,.ıo 

IOLDAN SAGA.: 

1 - 5n - BUil. 

J - Mer .. ı - 1'uı.IM • -· 
ı - Yumı • Sabııll J'•rl. 

t - ıın...,. e:nıatan. 

1 - Srml~ • Yalım olmı1:wı. 

t - AJJ'ıda paıtaı. 

7 - ı:mrlbanr - .. ki •IUll&llda k&• 
full lıaIUıı. 

1 - Plklr • ltlpolt 101 .. ii 
t - Dikit lolo llıııa - Bir YllA• 

:re! ııaeıkoırl 

U - Yelmak 19la IAalM • AW!a'.°" 

TIJllillDAH AfAOI: 

J - faka • Tin eilnnek iobı 
i - M:ırlıoı - Vuldal - lleet. 
t - Yanm - IEalıııJ ıllll<met 

t - llb&emıt e:rııatıuı 
5 - ll:nDlt • Yakm olmıyan 

ll'İHRET TAı. 
- Zokldlr, 1!· 

Hl'jlk bir tip el· 
hfu söriinüyor. 

.AM&k henüz k\i
tlllılir Dllkır.t, 

ı.tıaa.m, aeki ını 

lmJlaanıak bUSU• 

8Dda ebev•Y•I· 
ata fasla ener Ji 
..,, ..... e.ı Jhım. 
•· Bu takdirde 

* SETT.U ıııı:

\17.I tGen:de) 
- i:rı lı.alpll lılr 
nnr. Çok DJ'nl• 
dır. Hiç lııluıse

yl kınalı lat&
nıez. Ka:.vrayı,h

d ı r • lluaafltır. 

Her tt1den ça
lıul< müleealr O• 

!ur. İyilik ~•P. 
makian 
lır. 

bu Jtıslttler kendi.sinde itiyat halln

h teeem eclor. 

S - Bir ha:rvan - Foryat 
T - iti.Pek • Hııce - Ora;ra bd .. 

a - C•INI< - Muk&ddu ıiioler 

ı - sıı lıllJ11iilmtiı - Be7u • &t
W. (p) olana en lribtlll ..,_ 

ıo - ÇeJınMlıc• •ır ...,.. • --
mırı. 



Spor yapanlar için vücudü inkişaf 
ettirmek ve iyi gıda almak şarttır 

Yazan: Sadun Galip 
Spor normal bir vical tçln •e lra• 

dar [ayda.lı bir şe:rıe, zayıf WafJan 
becif·ıı harekcUerıyle inkişaf ettiril ... 

m1y~n ve gıdasını ~ ala.1D11&.1ı vü ... 
c.uL-;_a.r için de o kadar u.rarhdır. Bu 

J'libula beden harekeilerw.1 Ye SJ

dal:uıma71 SJ)OruD sa.ruri Ye batlıca 

Ue:steklerl arasında sa7ma.m12 ır.:um

dlr. Öyle ki aporcularuwıı biliriz 11.1 

vll..!ut.la.rı normal kabill7eUeri.ul bu.1-
mad:.ı.n. yalıui. da. l:Jl &ıda almadan 
veya alın:ı..'!l.uu bilmeden, mesela. fui. ... 
bı)i g ıba ağu mücadele sporları.na a
ltldıklan için spordan bekledikleri 

!~yda yerine beyhude yere mevcudi
yetlerini ve halı& it.ayaU.11.ruu J'JPr&t.

nıışl:ırdır. 

Betlen Terbiyesi Umum müdi:Ulü" 
jümu.L.ü.ıı, b.alkevlerimain, meki.ep... 
ler1r.1izin bu bahisler uaeriae sık sık 
kuill'era.nsl:ar tertip ederek ~e.arlerl 

spora ba.şl:unadaıı evvel bu n1;kLa.Ja.r
dın tenvir elm.eleri pok fa)'dalı o

llU kana.atinde7:.z. 

T:;m.1d.ıiıın1z, haUa tanımadıi"una. 

bazı ı.porcularıınud&n ara sıra bu 
bahıSler hakJund.a tııtlm:ı.açlara miılı· 

ruz kalüıiuna için fınt.a.L bodlukça 
spor yazıJarımı:ıı bu nukLalara da 
&evclb emıeyl fayd:ıh bulduk. 

Bugü.n.lü.k, suwsı celdikçe blr kao 

7azıınn:a mevıu yapa.caiım.ız cıd•· 

lanma ve l'•dalarda.n umu.m.i bir su
rette bahsedeceğiz.. 

Gıdala.nma vücudllD hert'ilDkil 
k.a.yıplıırıuı Lela.ti etınekLir. Bunwı da 
müessir olması kayıplarla mı.i.l.e.na.sip 

olmas;yle kabi!du·. Reşıt bix kimse
nin vücudu ve wviyeU yirmi dort 
naıte 20 zram üre ihtiva ccten iki 
bııeuk kilo s:u ve 300 .rram karbon 
kaybeder. l\lutediJ bir Ut.Umde yaşı

yan sağlam bir ada.mm nllari ola
rak hergun tcıa.u etmesJ ıa:um l'elen 
budur. Fakal bu. ameli olarak, lk.11-
me ve yapılan lşe göre değişir. 

İldimden ve o lkJunin muhCeUt 
ınevshnlerlndekt harareUcrden müte
VEllit kayıplara göre Ctda.Janmayı 

b.ıızim etmek lizımdtr. Sıcak mem
leketlerde \o'Ücudun, harareUai muha

faza noktasından kaTbona olan Uı J

ya.cı azdır ve neba.U maddeler daha 
sıhhi ve daha faydalıdır. Soillk mem
leketlerde tse vücuda bayva.ıti mad
deler Jizımdır. ikııme ve sotuiım 
şiddetne göre Uyvanlıırdao istihsal 
edilen et, 7ai ve yumurta l':'ibt kar
bon ve azottan yana zenC"ln albümin· 
lt gıdaları arttırmak icap eder. Tabli 
harareıtn yükselmesiyle mütenasip 

olarak bunlan azı..ıtmak ırerektlr. 

Yapılan işten mütevellit kayıphır 

o i~c göre değişir. Bilhassa açık ha .. 
vada vücud ve adale ile rörill~n it
lerde kafa ı;e görüJ.en işlerc!ekinde.a 

fazla haeimde &'Jd&)"a fhU7aç ~a.nlu'. 
Bu &ibiler için e& kacl&r • .ul.p.ita ve 
,eker ibi.iva eden bubu.b&\, fasııl1a 

Ye saire sıbİ madde'er de li.aımdll', 
.Bwılar kuvvetluiııi. ekmek.. ibün. 
.. lifi .,. mwnkil.D oldııtu kadai" u .. 

la.ıı settaeıer. pe7 ulrlu. tekerli me)"· 
va.lar ve pek a.ı. :ı.1koUU (şıra l(lhl\ bol 
ane.ı;rubaLla la.nur et.mel~d.rler. Kafa 
Ut: f&U1 zihlo yorarak ı-.ırüleu. itler. 
kUçük bJ.r ba.clmdt sen&in blr ı1ıda· 1 
_l&ıımayı icap et.ürir; balık, et, 7umur
&a., l'cçef vıe kabıza ın.a.ai olma.JL içi» 

kili mikdarda sebze. 1 
İşMz adam az. şc7 ka7betmeshııe 

m~bll ekseri7a pok yu: buuuzı lpua 

tlşına.ntığuı ve •ifma.nlıkt.&D ı1el.e.a 

birçok lıaslalıklanıı lelıdiıli allı:ıda

wr. 
Su. vlleıal •ll<lellnhı blbllk ~r ka

mını. ıaıu·ıbeıı rı.. lki&ial ieşkll ~

der. Su insan lçio en başla bll' &'Ula· 

d..ıır. Jo"'ak.at ruhı, pek miihim olmakla 
beraber bilh.ASS& ıneluuıikUr. SuTUD 
vücut.l&D buhar veya ma7I (ter ve 
ldrar) ha.llude ç.ık~ mv11eUmi2in U· 

7u..şa.madJiı fire.Lut bel'abuinde SÜ· 

riikler. 
Tuz da vücut. leln mutlaka lizım

d.Jr ve .rıdamdda Kli.ade lakribe.a -,e
di gramJık bir yer tutma.hdır. Hatı.a 
aa.de sebze yı7enle.r lçi.a blraa daha 
fazlası bne li.z.ımclır. 

Jf 
İman vücudunun eVYell kaJor1 

&onra aJbüminJI maddeler, 1droku'· 
bou ve yz.ğ bıı.kıını.nda.ı.ı blr l'Wıhik 

sarfiyalını mul.eba.a;5l.Sıar hemen he

men if!Öyle ~pit. et.ıniş.lerdir: 
Vücu& aj'1rlıCın10 beher kılo.m tola 

bir g-ram albumin.U maddeler (ı-ra.m 

ba..vına fı kalori); beher kllo lçiD 1 
ı1ram idrokarboo cvam ba.şına 4 ka
lori); beher kilo lçtn bir gramd.a.D blr 
az ııoksaıı 7&.i (p-:ım baş.uıa 8 ka· 
lorJ). 

Şu halde meseli 65 kUo ai"Lrhi'ın· 

d.akJ bir .kimse.olu ,ıii.nlük tarfıya&.ıı 

ve telifi etmesi ıç.ln ıaznnıelea mlkda.r 
ounLırdır; 65 sra.m a.lbuminli ma.d· 
deler (260 kaJori}, 390 ,.ram 14roka.r

bon (1560 kalori); 60 l'r;;un 7ağ (431 

kalori). Bu ruu&edU bir iş ı;örene l'Ö· 

re hesapla.ıımışhr. Güc ve yorucu bir 
iş cörenlıı albüminli maddeler ba.kt
mından sarti.yaLı p~k larkh olma· 

malda bei"aber ldrokarbon ve yal 

sarfiyatı o•k fazla<lıt ve buıılan ıe

ıart etmesi ıa~ımdır. Bunda.n başka 

vücudun, yukanda söyfedifimb. si· 
bl iki baçuk kilo suya Te kaybettlji 
pek ciizi mikd:ırda muhtelit madelll 
maddeleri de alması lizımd.ır. 

Geleeek J'&PlanDU:zda muhtelit 
cıda maddelerln.l, vaslflarmı ve k.lm· 

lere yaruacalın• tetkik edecefb. 
SADUN G. SA VCl 

Askeri Liseler Şampiyonası 

endbo de Kuleli 
M !tepeyi yendi 

BavaıaD yaima.rtu olmasına raf· 
mn o.skel'i liseler ara-.u.dak.i Ue.nd· 
bol Ş•t~tnyona.s.ı:na. d.üıı Şerd stadıa

d.a b'!fLl.c...::.ıuşhr ~ 

Kuleli ... ltlaliepe arasındaki mü.sa· 
bak:l.da b•rinci cıcvreyi ook ,.Jzel blr 
oyundan soara. l\ia.lLepe 1-3 galilıi

yeUe bitirmiştir. İklııcl devrede çok 
canlı bir oyun eık:ırau Kuleliler üst 
üste 3 gol kaydederek OYUDll J-fı ka• 

aaııdılar. 

Deniz lisesi ... Bu~ arasmdakl 
maç Bursanın getmemest Yliatbıden 

7aptlan::ıamış ve deniz llsed bük.men 

calip •a1ılmışlır. 

Mekteplt?r arasındaki 
kırkoşusu yapıldı 

İstanbul maarifi Beden terbl1esl 
müdurlUiü ta.ı·alından &erUp edlleo 
kır koşusu dün sabah Şişli tramvay 
deposu Ue Bürr.i>'eU ebediye iepesl 
arn!-lıttc.la 2000 met.relik bir mesafe ii· 
zerlııde yapdmtŞtıt·. 

Bogiine kadar biç bir k"flJda te
sadüf edemediğimiz bir atlet kafile· 
sinin lştiri.1'. ettıil J&rl1 alman terti
bat sayeslrı;ie büYül< bir lnUzam için
de geçl'Dış, Ye 115 aUei nıüsaballayı 
muvaffaki;re-Ue lkmaı ehnişJerdlr. 

Tasnif en lula a.tıet sokan mektep ü
zerine ;yapıJdığından neticede 16 a&
leUe Bayd:u"J>aş.\ birinci, 15 aUcUe 
Boğazlcl ikinci, 14 atletle DarÜş§efa· 
ka ü~üneii .sayılınışlardır. 

Beyoğlu Halkevinin 
kırkoşusu 

Dün ballanın mnbalcfctlne nl· 
men Şişli t ... amva7 durak mahallinde 
ba.,Jayan Bc7o;,ğ"fu Jtalk4"V1nhJ ilk kır 

kvşıısu ya.ptlnuş ve bir•nci gelen Rı· 

u M&kml yaplıfı de....,. ile reat 
Türkiye rekoru.Qa tesis etmiştir. JMı 

k~uda a.luıan ıeJuu.k ntlieeler ouıı· 
!ardır: 

Hot metre: 
l - il.ıs& Maknl, S - Arta.. 
Takım lasıUflııde: 

1 - Beşiklaf. 2 - llla..t--
lakun. 

ıoot metre: 

1 - Süren. ı - Bilse,.lııt 
Takım las.nlflnde: 

1 - Kale lak1m1. ı - Am&vaftllJ" 

Fener • Ga 'afasaray 
maçı tehir edildi 

Dört kllfiiır ansmda orl'anlz:e e41. 
len tapa maelannın finali dün Fe
nerbahee llt: Gala tasara)" arı.um.da 
Taksim •tadında yapılu :: ktL Fak:ıt 
bir gece evvelinden itibaren başlı.yan 

:raimurun 3a.hayı bozması üzerine 
kll1ö:p murahı.aslan sabahJeyla stad• 

da bir toplantı 7•Ptıuştar •e maeta
rı &ehlr Uıe kvbalı baJ'tamınm mü.

salt bir rünilnde OJ'Damıya karar 
vermişlerdir. Bq!ktaş • ~otla

spor arasmdakl stad kupası matn da 

Galatasaray - Fenerbahoe maçı ri· 

nünde oynanacaktır. Diier lik maf
Jan da. yağmDl' yüı;ünde.a 01nanıla-

mamıştır. 

Am erikanın ihracah 
Vaşlnı-toa, 10 (A.A.) - Tlc:areı ne

sareUnln lstallstiklerlne röre, Anu!~· 

1'.ikanm ıe,rlnl cvveldekl ihracatı 332 
mJlyon dolara baHt olmuştur. Gt~n 
sene aynı a;rdakl Dınicaı Z67.667.oot 
dolar ldJ. 

Yugoslavlar 
ikinci maçı da 
3-2 kazandılar 

Ankara, 10 IA.A..l - ll•YalllD b•· 
rün de 7atıtll olmasına ra.tmen. 
Turlr. • "l:'.qoslaY bayraklari;rle suıt

lenmif bulunan c19 Mayu» slad.uula 
toplanan muazzam kala.balık, du.ıık11 

bu)' ük iakdirle se;rreitiğ lm.ll.. dosı ve 
müttefik Yuı-osla.na'nw • l'u.&oslav• 
7a futbol kuli.ibii» eklplnin Geneler 
Birlitt de yapacatı karşılaşmayı he-
7eca.a ve aqe içinde beklcme.k&e idi. 

Ba.lkondli, Y~oslavya bt:7lik elçi· 
ol Şıımenkovlo ile BüJ'iik !ltıUel Meo
llsl mii>!akll ırnıP rels vclllll Ali R•· 
na Tarlıan. eslı.I lllolll Müdalaa Yelı.111 
Ki.zmı ÖZalp. Beden terblyeal l't:Dd 

direl<lörü Genual Cemil Tahir Ta· 
ner He bazı mümta'J ıevat kendileri

ne taıı..ts olunan 7erlerl lf,ı:-a.J etmek· 
le idiler. 

l\[oçın Ok d•nesl Z-1 Gençler Jılr
ll!i ale1blne billi. 

ik;ncl dt"Yl'ede dııh:a iyi 011n7an 
mtsanrler maçı l·Z k:ı::ı:a.ndılar. Ya· 
l'O!'IJay futboll'ulan bu atş:ımltl ekia• 
presle isıanbula hareket e&Uler. 

İsveçlilerin de 
vaziyeti vahim 

(Bat tarafı 1. lnef sayfada) 

l\tt"Dlleketiu ıemniyeU va:ıJfe)'e sa.• 
dakaUmiae •e azmimizin kuvve~ 

claya.nmaktadır .a 
GcoeraJ TohemeU11 bt4kamand:aıt

lıi• ta7int münasebetlylr tunu ha

brlalaJım kl, İsv~ ordusu 1938 de 
&IUli MUdalaa Genel kurmaı lhd.uıı 

aureU7le t.eu.sik edJlınlştt. 

O devre takarrür ettlrllm" idi ki. 
bir harp ve7a harp khl!kesl inında 

Genel knrmQ' reisi (yani buıün lçlA 

•eneral Teeroell) batkwnandall &a· 

J"ln edllecelı.llr. 

Mezkur t<'dbirin an~ırk luırp 
veya harp telı.likesi b::tlinde tat
bik .,dilmesi mukarrer bulunm~
sına binaen vaıiyctin vahlınJeş
tiği anlaşıhr. 

--

lngiliz Kralı Lon
draya döndü 

(Baş tarafı 1. inci nyfada) 

da '1ddetU t.oPQu faaliyeti olmuştur. 

l\lo~elle Ue Rhın arasuıda bir keşli 

kohımu.z l\olenir'ln cenubu &"afblslu· 

de Fraıısu Wpra.k.lannda dW;mllntD 

iki •ıtmatını tahrip etmlf ve dtter 
üo sıtınatı da 11.ullaııılmaz bir A&le 

rellrilmişUr. 

Ha•• kıınetıerfmb., dtlwma.nm •· 

meresb: kalan avcı taarrual:1ru11ıl ıre 

han. dal1 ateşlerlne rJ.t"m~ Frsnsa

nw mukeslndr ve prbtud~ ber sa
mandan sf.yad~ f&&Jtyet.lc il.eşil ura,. 

lan J'•Pm&I ve aa.rla&: w,.rmedm d.oD· 

mıı.Lör. 

Almany amüttefik 
avında 
(Daşıara!ı 1 inci sayfada) 

ile tehdit ederek İngillı • Fran· 
sız itlilakında.n ırıa.klaştınruık, 

2 - Bu daha mühimdir; Sov· 
yet Rusyayı tahrik, k~»ik ve leş
çi ederek Yakın Şarkta. bir ma
ceraya sürüklemek. O vakit, in· 
giltere ile Fransa da, hem Tür
kiyeye yardım etmek, hem de 
lrak:ı, Suriyeyi ve Hindistanı ko
nunak için, Rusya ile haırbe tu· 
tuşaeaklard.ır. Böylece Ahn.any• 
da, Sovyet Rusyayı, kendi ya • 
rum!a, ha~t:e sürüklemiş olacak
tır. Tabiidir ki, bu vaıziyotte İn
giltere ile Fransa, muazzam im
paratorluklarının bütün kudret
lerini yalnız A!manyaya karş> 
kullananıyacakLardır; Alman • 
yalım yükü bafüüyecektir. 

3 - Bu tırkdirde. Sovyct Rus
ya, Baltı.k denizinde ve Alman
yarun yanı b3Ş111daki faaliyetle
rinden vazgeç<:ceği gibi Roman
yadaıı Bnsarahyayı geri ahııak 

sevdasıru da unutacaktır. Sov • 
yet Ruısyanın BalkaDlardan u
zaklaşması demek, Alıwınyarun 
Bırikanlarda nilluzunu kuvvet -
lendinnesi ve Balkan devlelle • 
rinin biilün kaynaklarından bol 
bol ve rahat ra.hat istifade etme
si demektir. H:ı.lbu.ki Sovyel 
Rusya Romaııva ile har!>c tu!u
oUTSa, Almanya Balkaniarden is
tifade edt."Dllyeceği gilıi, İtalya
nın da Sovyetler aleyhinde ha • 
rekete geçmesi ve İngiltere • 
Fransa tarafını tutması ili ali 
vardır. 

'1 - Sovyct Rusya, ingil1cre ve 
Fransa ile har.be tutuşursa, ga -
lip te gelo;;e nıağllip ta olsa yoru
lacak ve Almanya için bir telıli-
1;., teşkil edemiyecektir. 

Sovyet Rusyanın bu kadar ba
riz bir Alman oyununa gelece • 
Jiini aklı selim kabul etmez. 

ABİDİN DA VER 

Karelide büyük meydan ~ 
muharebeleri bekleniyor 

(B:14 tarafı L lnol oaJ'fada) 
tır. Rns1ar bazs 7crıerde ,J:Ub obil•· 
ler kuUanmı.şlardır. Bu.nanla bera~ 
Rıu pJşadeshılll bütiuı hUcuml&n kJ ... 
nlmıt ve yeıaldeu 'bir sırhh &rea ft 
birçok Qnk &ahrip ohınmu:ttur. 

Dolaşmış olan ,a,.Jalar hUatana .. 
larak Viburg mw:.a•a••n• B.11.1 Mke

rt Uırac edUmemı.oUr. 

ÖnUmü:odekl balta ) ~de, ltareU 
berzahında -ve ftmaJQç "all mllhare.. 
belcrlA vukua aeım.I bek.lenmek'6-
4lr. 

Karell benabmda. Jtınlor4a n 
Fltllıu:uliya ordusw o Canda haUan 
ıwaı eıınıı bulanu,.orlar kl bv.nlarıa 
ilk bü7ü.k Finlandi7• me7dan nıuba• 
rebealne ba•ırland&klan ııöyleııeblilr. 

Potaamoda 

Şimalde, mıılıarebeltt Pelamo el· 
Yarında Urar:ıı.u. blr lar~ devaı:a 

etmck&edd'. 1..a.&'uda 61.>•U Ue bua dt· 1 

nir.J. araswda.lıi.J vıui mmiall.Mla k.-
7ak muJ'rneh:ri muc:....dcjc7e dc:w-MM: 

edJyorW. Ü.J wr.ı mw·reulcrl Urh 
ormıı.u!ar lçisıdıe blrıb~!cruu a:-· .ır• 

makıa ve çevlrme,.e çahşmakıadaı. 

l-'i.Jılan<iiyalılar so .. 7etlere ~ şid~ 
deLli mu.lıa.rcbeler vererek pek ender 

olan yoUarı &ahrip ye ıorpil dokerek 

'~.k:Umekw:.d.ı.r. 

D11nizJ11 

8l7ul maham, so...,.eı donanm••· 
nm bilar..t semlleruı Flnlaııd!Ja 11-
ma.nlarınaı &'ltmejerl U.ümaliDJ aeJ
beLme.mden tevellüt edecek 11eta7lt 
ile mewuJ olmak&adlr. Finla.ndı7a. 

Lıvc~e ol-.n bava •e dıımb mi.inalla· 
ütmı Vonlnl lı.örfulnlD tlmal aunıa
kas.a J'OID ile lakvbe ehnbe batı.. 

-tır. Bir Soud ~ı..au- balud
mıştır. 

Reami tebliflıır 

JJelainkl. 10 IA.A..) - Fbıl.uıdln 
Umww JU.rarc........., lebllcı: 

L....-.. ~°" b<n&lıwıla Taipola 
llehr.a c.:.ıva.rwda &&arru.r.ı.arwa dev»Ja 
e&.iııJş.A de i.ıe&l4&.D ~.r-.warı p~uz

&.iı.luı"fUll'. 

""""" taall:rell feykaJado , ..... 01111111-

Dü.tmaıı tayyareleri Laskol• ft 

Lar&.iala köy!erı7le Vala.ni ve &tantal 
adA.larLDJ. bombardım.uı etmittJ. Ha· 
&ar a.ulır. Suis!.Smu k.G7wıde aivülerl 
mJtn.ıyöz atetine tut.m.qLu.r. 

•·wludiya layyareıar.a. k~il ha.,._ 
keUerinde bullınmuş ve diıpıaa 

llamPlaruıı bombardıman etmişLlr. 

llava dafi ba~ryala.rımıs ü~ SoY· 
7et tay,-resinJ du.şurmiı.;Lü.r. 

SOVYET TLBLİGİ 

.?tluakova, 1" (.;\...A..> - Teu.lnuatı 
A:Nı...:ı·6 llUll~ eıJl.a.W Jl..uwY~ 

&eu.ua:ı: 

• 1".ıu.rmanak Jst.ı.Umeliıule: t kit.Du-

Ruslar. merkezi As7anın buld ... 
valarında bu.J'WDU!f \IE w ç:cLin har•& 

şarUarına alışmış askcrJerdea m11· 

relı.k.ep lınulreJ.CJcrl bu ..ıaada kul· 
ı_ .• lililk.ıa.dır. Bu ukerıu. t lnla.ncL.7a 

a..!ı.kerlel'~uiD mukavemeLiJlf laaiı: IR· Dtıevveide Sevye& Jı.JLil.&a.rı Po'6a.mo· 
ler dt: m.6detıı. harp L.abiye.1ııııl pı.n... uu.o ~Q .k.Uomc.re ccuu.ouııda bWu
laııdiyaWar- denculnde bllmed.ıkJe- ,. ııa.ıı ll&lna& nukwarwı ve mu.kavemcL 

rindeıı \le kqak&a da • bdar mahir merkeZJenuı ı.aıt.rıp Ue m~l'ul uj .. 
olmadJklarmda.o FiaıJandiraJ.ılar Al• 
yah muh~unla.rıa.a ıau liwıu.ıa 
lcvvu.k etmek&edlr. 

M .. mnerhcimda 

Finlandiya yüksek tumuda beJ'e
U. U.u.ıd~rın Na.nnerbeim tıaııuu a.r

k-Ld4D vun:g-.k ıçw ı..aıuda solu '1· 
ru..ı.lıJJdeki mm&akada yavml.i oldu.JE. .. 
t.ı.n t.qebbıL>un ak:r.mct..e uiramış ol
dtıiı.mu bLdtrmekı.ed.ir. l.Jııter tlınl-

tan Careh,dı:lu Fh>talld;7a orduı.u-

uu.o l\lannerheim b..a.luncbkl bU&WI 

mev:dlerlııi 32 kUome.&M derinlljiode 
ta.kvıy'e ~Lın.i.t o!duj"D Wibba.r edil· 
miıltlr. 

Binlerce SO'l"J'ei esir edUmlştfr. 
FJnlandiyalıJano ltuchmanlem• 

mı11Lakasında •-ıota.ndiya.nm merke

•lndeıı b"lflamak ıW"ellyle 1apmış ol· 
dukları kısmi bir laarnla. hududa 
kadar zayi edilmı. ola.o an.siyi ısur.. 
da& eımeıuıı... meda.r .ım"'*"'• 

Cenupta 

SovyeUer. FlnlandiJ"'&IUB een11p a
hlline a.sku Cl'ık'•rm.a7a lqebbthı e&

mltlerM: de. bu &efebbiisler ber def• 
FinlandlJ'a denh: ko.vveUerl Ye sahil 

mubalar.a bataQala.n ve kıt:alan ı. ... 
n.rından muva.ttakbetle pU&kü.rıöJ .. 

mü:thir. 

Amerikalılara 
teminat verildi 

(Bat &anlı 1 hıci s;l7fada> 

gelen Sanye Ma:ru ad>ndaki Ja
pon vapuru, ancak ayın on iki -
sinde hareket edecektir. 

Bu ikı günlük teehlıürün se
bebi malum deği.d1r. Vapurun 
ha·rekelinin teehhürüne Tokyo -
dan alınan talımat üıerıne karar 
veıilmiş!ir. 

Hatularda olduğu veçhile bu 
Japon vaµuru, Domei Ajansına 
ııöre, İ~iliz - Fransız abluka -
sını zoriıyacak idi ve bu haber 
H<ıllımda mahafilinde şiddeLli 
ibir alaka uyandırmıştL 

Amsterdam. 10 (A.A.) - İm
miruııham ismiOOeki Hollanda 
vapuru bu sa hah Hollandanm 
0imal sahilinde Callantsoog ci
varında bir mayna çarpmıştır. I 

Nevyork, 10 (A.A) - Radyoya 
nazaran, 7400 tonluk İnıııil:Z San 
Abberto Kargosu İn-gilterede 
Landsend açıklarında torpillen
miş! ir. 

Londra, 10 (A.A.) - Dinarı! , 
ismindeki 525 tonluk Fransız sa• 
bil gemisi cuma günü İngiltere
nin c:kığu cenup sahilinde diğer 
bir gemiye çarparak batmıştır. -. 

Esrarengiz 
suikast/er 

Berlin, 10 (A.A.) - Völkischer 
Beür.Mer gaz<.1 e<Sinin Bükreş
ten öğrendiğine göre, Rumen pet 
rol havzasında son bozgunluk ve 
tahrip hadiselerile alakadar ol
mak üzere iki İııgiliz tevkif edil
miştir. 

Romanya hükfım<'ti, memlekı>
finm i-ptidai madde kaynak'an
nı himaye için icap eden ted'bir
Jcre tevessül etmiştir. Gerek pt'l
rol kıwula.rr gerek demir yollan 
ve Tuna nakliyatı askeri müfre
zeler;..-ı nezareti altına alınmış· 
tır. 

mut~ur. l"oisamo ıımaıu mayal&rdaa 
&amamiyle U:m.ıı:lenmv,&lr. 

Pe&rou.ved.sk LS'-tkamcLlDde: SOY· 
:reL luta.all hududun a; .. rbnıda 'Z0-80 

kilomeLre ilerlttnİ.!jl.ıJ'. bllUlu.salmi u
aabasuu JuaJ edr.a SoQet kıı.a.:.. ... Kl
vel.a.ku.re ilıı.ikameUocle llulemekt,o... 
dir. 

Kareli bera.bınd.ıı So...,..et kıtaalı 

Flnla.ndıraWarın ~• müdafaa bal.
tın.1 Tarp•leenJekl nebrl mmıotltasın

... da J'&rd.ı.ktan sonra muharebe ederek 
Kebolm lsllkameUnde ilerlemekte

dir. 

FiN PARLAMENTOSUNUN 
BEY.V.NA.'IU.Si 

Relatnkf, 11 (A.A.) - t;mıımt b•· 
7et ballııde topJa.nan FlnJaodJya par

ıamenLosu bü!iın dünyaya hitaben bir 
beyannme neşretmiışLlr. 

Beyannamede Heilmle denill1or ki: 
Biı.e bUyük 11empatlsiul l'ÖSiermit 

bulunan medeni dUn7anın :ad~lee fa· 
lk blr düşmana k•'1• 111üeadeleml7.de 
bizi 1alnu bıraknu1~•atU11 ıannedl· 
7oraa. 
Ga~ rnPdPnt,.elfntn ön karaknlw 

ehnak ftlbartyle .asJ7e1!mb: btitb 
mrdıeni mllletlerd.t'o fffi 7ardnn bet· 

lıemekltflınfu bak kanndırmsktadır. 
Flnlandl7a ml1lctl bu&'ilıı 1-ülün ba 

mtlleUel'e möraca.atta bultmmaktadır. 

Milletler 
Cemiyeti 

fBaş taralı l ille ide J 
Milletler Cem1yetı.nden iludCl
na müncer olacaktır. 

Mezkür karar suretinin Kon
seyde İ•tifakla ve Assambleye de 
büyUk bi.r ekseny e. tc:mi •• et -
mesi kuvvet.e muhtemeldir. 

Paıis, 10 (A.A.J - •Havas. 
M.Ue .ler Cemiyetınden gelen h' 
berlerın diplomatik mahfillerde 
hiısıl ettiği intJ:ıa. Sovyet ıaarru
zurııa kar:;.ı enerjık bir hattı ha· 
reket ittıhazı lehindeki cere • 
yanın git:i.kçe kuvvetlenmekte 
o.rluğu merkezindedir. 

Londra, 10 (A.A.) - Londranın 
resmi maha!ili, Milletler Cemi -
yetinden>: 

1 - 3ovyetlerin taarruzunu tak 
bih eden, 

2 - Cemiyette mümessilleri 
bulunan bütün devle•lere müte-
amza yardım etmemeleri ıçın 
müracaat edilml'Slni nat:k olan, 

3 - Y>ıı.e bu devletlerden ta
arruz kurban.na yardımda bu -
lunmalannı istiyen, 

4 - Mütearr•za müracaatla 
Finlandiyaya karşı girişm~ ol
duğu taarruzdan vazgeçmesını 
talep eden bir karar sureti kabul 
e'.mes>nin istenileceğini muhte • 
mel görmektedir. 

Macar askeri 
heyeti 

Romaga gifli 
Roma, JO (A.A) - Gazeteler, 

bir Macar askeri heyetinın Ro -
maya gelmiş olduğunu haber ver 
mektedir. 

Popo!o di Ro~ gaze'esi. R<>
maya ı:ıelmiş olan askeri Macar 
hevetinin Hava işleri mütehass:s
lanndan mürekkep Gldu~ıınu ya.:r.
tnaktadır. 

Nakleden: Selami İzzet 
Jhlam .. r a#acmd"" J"•Ptlmıt basit 

bir mua l4i; beı J'erde salllan. bor 
evde b\liwıan i.d~ k~ull. blJ' masa ı. 
41; faka& (;avi& GiıneY ı.u mas&nlll 

b"'flllA ot.urursa her '471 öjrenecek-
ti; aelu olu• blL&Jii.111 ~e.tfedecek-
11.. Bir aa ırhlulıal J'ıımılı>. kalb.nl 
kemireı> liaiinliı.J'a defelmolı bMıdii 
kabil mit 11.albl ıw.1&7o<ılıı. 

1 
boyası lal olm•lıJ'd&.. Amma yoklıı.. 

Ayı;e bu sıradi. yeri.ndıtn fırla~ 

I 
D&autle C"İ.t.mek Usere lıa;urla.unu,ya 

ı.a.ıa.,...w.. Acal>a Jidell ne luJ.a.ı 

• •• 
Cnll GiihtJ" her .. ı.aıa ı.ıae oaal 

•okıuda C"lder, •kı,am ltlndea saa& 
beşle çıkardı. O &"Wl ... ı dbrde doi• 
ru ı,lne bir sıkm Lt celcll,. 7e.rindea 
fırlad.ı, bürDclan nkH.aiı; aırıldı. E

vmt ösSemi!fd. O sabab karı!tl Ay.,e 
kabval&ı eıler.ke.ıı: s.Bucüa ()Ok iflm 
•&t, clemi1tl, avukaı l>anlş temyiz 

la7hatu11 buella biUrmeml isti7or.• 
c;&yil, bı..r fey sorm.ıuaı.w. bir ş.eJ 

oonn..k ıa~mem411. 1oua: .n.,.ıı bu 
cüa geleceı. m!!» d.l71tlal!irdl. Amma 
bua• 5-Gl'Jlllk.ta f.a,da rok&u. Karısı, 
soj'ulı:: kauldıkla. en Wbb &ea11le ce· 
va.p verecek: c."ieJnıı .relmc&üıf Dı.ıha 
işlerini bUıremedlm ıı.ı_. ılb--11.lL 

• •• enli Gibıo kapıdM slrl.Dee ber 
akfa,m sıbı: .iş&e selcllnı A.Jte. nasıl~ 
sa.of> di)'e se.1leıımedL Kapıdan •i· 
rer l'irme& ile odan.ın da bO!J oldu• 
t:.ınu ıozdU. :aıu&nu:ı üsHi.nde ikl p ... 
dehle Ul.Or tltui Gmu7ord11.. Pvrl .. 
manıocla ......... çolı. YUlt&D l•JW.k 
renl'l manLo yıı,M.tu. M.alllue Ue 7at.ı· 

lan bır kım~r kaj-1' IOio\liUlD:ı iıştb., 

masanw bJ ken:irtnda İl>lUilt hl.)'e• 
roı;-rtflcr çlı. ,n:,Jl pt;!Ilbe kup1e kit.jı

dı (.;a\'lde sırıhyetrd:ı. 
C:ıvit. t·lekLrlj;i yaktı. muanıa ıi-

11üne otw-da, b:ı&kw:1a b.,.ıa.m. 

• •• 
Avukat d!ınl1 ceimit. A1te onanl.& 

bera.l>er sıtu:ı.lı,1.L l>a.ntı bura.da o&ur

mq, Ay~ ite 5lı-a.raı JemlşU.. Masa., 
a.ıııaı..-

J'OTd!I. 
Tiı6bl:icla yedi siı-ar. Ta.r•a.. Dört W

ncsi on ltirliktl, uçla.rı kırmıuya bo· 
yanın tı. Bunlar Mtcna.n kya.Jı dv

dak lzl.rlydl. Ü~ Wıeol hJuı Yeni· 
ce)'di; onlardı boyı lıi yuı.ıo.. on ... 
lıkla kibrll ı-öriinmtiyordu. Gözleri .. 
nin önW:te Da.ni.ıffa p.llM•iını ~ık.an~ 

Ayşenln .siıara.suu ~akması •ehU: e
iiliyC'.JI', M>kU!d)'or, tallmatın aJevlt

lc a)·dınl•naıı .'\nenin rıueJ ;ı-Wıiine 

riillimslyerelı bakqor" 

• •• Cavit Güne1 lrkıldl: «111.s•IJ'atıma 

fazla kapıl11oram. dalı& sotıı& kıw· 

hlılda dli$W:ı.nıe.U7lm• 

Daniş ıtrtncc /l.Jşe tazdıtı lıltıı· 

ları vermif. ·sonra: •Bir u oturmaz.· 
mJ.aUU:&'!• demltil. Sonra. ela ~n. 
i.lc.raın ııanıt.t. sbir Jik•r ifmea. m.LıJ. 

nh~• diye sormu-'tu. 
Cavl&. asabi bir tef:işta AY$enln !il· 

c-ara venne!tini, likör ıtLteslni tellr· 
m esinf rOrüyordu, İJst üste dört ıt· 

gara ıcm .. ı için. klmbillr nasıl he

yccanıaumı,tı! Şu gOzlcrlnin rengini 

a.ndıran, mavi kröton koıtuğ'a otur· 
muş olacaktı. Cstünde siyah etek.lfll, 
beyaz bhiı vardı; •trdanmı ~e kol·. 
larwı çıplak bu-.tkao lıryaz bhlı .. A· 

caba yemekten sonra eibise dei'?ştir· 

nılş mJydl? F:lbhe dolabına baksa 
bı.;nu anlı:) .ı.caktı, fak"l yerhulen 
ka!kacak kuvvet bulaınn·ordıı. f'ltrt 

masa a f.akılmtşh; a7rıla..muord·ı. 
• •• 

Avnkal D:ı.n(ş mav( kröton kolttt-
fun yaıund.akı lslı.emfedc ytr almLt 
olacakıı. Kadehlere llkor lloyrnıış!ar, 

kad~hterl .katdırmışla.r ve içerken 
blribirleri.ne b:ık1111şlar, cöı: l'Ô%e ba
kışıntt-lardı. Ayşenın &esi ILuJakların

da çınladı: ttlllr kadth lıkör bapmı 
döndürUyor .. » 

Daııif dinlerken latlı lalli ırülüm
semişl.I.; blr s.l&'ara daha ıak.ıwşh; 

Daniş ıeııe çakmai'mı çakaıqlL 

Uçlan boyalı stı-araJara daha dik· 
kaltl ba.k.Lı: ıu slcrayı evveli lçmf• 
olacaklı, plinkil ılıulak H7Ml dalaa 
kovvetU la bınılunıştı. Demek Danlı 
celdiil zamaD d11;dakla.rını henüs bo· 

7anııştL Demek Danloln Sdtceii U.• 

manı billyordD- Bu ilk slcarayJ ya
nya kadar bile lçmemlf, asabi bir 
harelıleLle bastırıp söodUrmüş. sonra 
.ötekini yakm11h. fşıe o zaman, si· 
c:i.rasını yamak bahanesb·le Danif O· 
na. sokulma.tın. Bu lklnel sıiara da 
7anda.n e:v\lel bashrılmışta. 

Bu kadar slnlrlenmul için Danlt 
ue yapm.ıştı?M Ne söylemlşUf. Ne ol· 
m.uştu'l .. 

• •• 
Cavll Gllnq AJşenln ini asablF•· 

füıl pek iyi blllFd.I; ba •lnlr bubra• 
nmm ;rakından if!nuı idi. Üç. sene 
evvel ona sokuldu,iu. ooa: tıSenl se· 
vtyonım!» dedli:l um.an sig:a.ra.suu 
işte böyle sOodi.irmliş, sonra dtışhn
müş: c.Ne ısöyliyeceıtlml bilmiyorum., 
d•miı;ll, hele bir kere işe başla.. Dil· 
Jünürtb...> 

itte bu sır:ıda Dan.it ona likör ver .. 
miştl Ca:"U artık masanın Ü!tünü a,.. 

eık bir kllap gibi oku1onıa. Dôrdünoil 
MK:a.nda hemen hemen dad:ak bo· 
,. • ., hl 11.almam.ışlı.. Şu lıaldt! Da· 
nişin lcUtı kaluı J"eıılceler•" dııd&k 

•lılıllftlt; pyri UzU,.ari tlınl ıi:reaL. 
iıst.ııuıde puUda7u bir damla Jik&

re IAıll'dü.. Bi.r U.k.llN° claıo~• ne kadal 
&ama.oda .lıı.u.rw-'t- Blr k»deh ile ha.fi 

diw.eu JıJıo ka4&a 7• bU' 11->C kad.elıı 

~-
• •• 

Ya Ane Upı~ 111.rıtr. <.:a.vi::ıt.n 

dlz;lerine kapaıur. afh)·arak: c.Ai!eı 

be.u.l!... Ben baJ•LuDda v..ııdıuıı b:.&şka 

k.~)'i wvmed,.i.uı., k.~eyl sevmiyo
rum!• diJ'e yalv,rlrsa.. 
Kapı aıı&ht.a.rla ~ddL Antr~" 7ük. 

Mık, hıoe '1op.ı& HSl•tl duyuldu. ca
vU u.ale bakh. llenü:ı altıya. cer· 
ttk vard.L İlidallı.i mu.hafa.uya ça

J.ışb. Alab!leşmf7ecell, •ıi.kiulu.auı ~ 

DUJ""1kll. 

• •• 
A:J'ıe •rrdlvenlrri B01uk sofuh 

pkm,.u, IOIRk ... lata od&J'& ,irİJI 

Cavıdl' &öriınce: 

- Ne1e ukea seldlll! dedi. ae ol· 
dRT 

- Bir •"7 OiıwMl.L bll&"lln blru .... 
ken t:ıktım.. Sc.o oercdec .ceUıun-unf 

Derhal cevap vunıı~i. G•ılrdltf 

kü('il blt pa&e\kA biz &ıalu ba.d.e:ıa 

alıilı, di~lermin aruma koydo: 

- Ne riuel .. ,ı.. &1ılı1onım 

tuaJu ba.deu1e?,. 
Kıtır lmır yemqo başlMlı. Dadıılo

J.a.rı: boyah ldL 
- Şahinde l'tldl Biraz llonql,~ 

likör içlik. sonra be-r;1.ber çıkull, .,. 
ııu evibe kadar ,ıohırdunı. lta\la &J... 
nuy• Uıllyacmı vardı, t\lde çok. b11-
ualdım. 

Cavd derhal Şablndeyl l'Ôrdü. Er
kek &"ibl bir kadJltdı. Tlryakı ltJi.. K....

hu s.il'..ıra f("rr, çllntak kullanırdı

lhuıu na.sil dru;tırunemişti?_ ıur ka.-
bu.sta.n uyaıurc:.a....J.A& netes 
eııd~.:11 sordu: 

- Danı. crtdl mi? 

&ld.ı, SWl.f& 

- &k unuıtutn, ıeldl 7t.: Şahln.-
dedeıı blraı erevr reldi.; bit a.ı oln.· 
rup. Jetti bir it dA!w ~erdi. J'uarı.. 
&be l&tlyor .. 

Sustuıa.r, C.'fit~ 

- H.ili yafm.D'r yafryor ma! dtill. 
Anl.red~ man~oa .. un kaha .. 

uın •Hl da1ı.ıldu: «Cittll1or.ı Bıuııi 

söyl•dlkt..n oonra b..,. zamanki ..ıı.ı 
portmantonun a.ynasını:la 

b::ı.ktı, sonrı od::ı,.a ıirdt, 

yüıllıı• 

Pt"nltlerf 
kapadı vr ma..u.nm batına.. kocasuua 
kaJ'1Wlla. OLanlD. 

SELAMİ İZZET 

11 Birincikanun Pazartesi 
Sa.al 12..30 Pro•n..m. ve memlc.ke6 

sa.al ayarL 12.:ıs A.la.rut ve mc~&ro
lojl haberlerL lZ.Slf Ti.ırk mu-"iii 
(Pl.) !3.3U/ 14.00 Mi.dk Ulallt uııi· 

zd. - Pl) ıs.oo Proeram. ·ıs.o~ Mem
ıekeı saal ayarı, Aj<i.ns ve meıeor..,. 

loJi baberlerL lb.U Mu..ı.ik (R.id7• 
ca'I. orke:ıı..U'!.SI). lV.00 Konuşma (An
kal'aıım ikıi.w.. !ı.a.liJunda.). 19.15 Tu.n 
m~ği. c~ıa.nı~r: ll1ı~eu Kam, Cey ... 
del h..uan, keşaı Erer, L.ır.e1tin ÖJ.Le. 

1 - Okuya.o: Srm.:ı.haL Oıdense.o;;. l "" 

Lemi • llıca7 ş.trk': (borulm;M;;ın ba.· 

o. 1a.sııu> 2 - Hayri - IJi.uz..m iar
kı: (Ülursem 7a.4.lktır sa.na kanma.
dan). 3 - Lemi - Karetia.r ŞŞtrk:u 

(Blr l'öt:e ol benl pe~inden kot· 
tur). 4 • Şem»eU.in Ziya - KiırdiU 

blcazkir p.rkı: (Hıkttnı elinden). 1 
- Oku;ra.n; Necml Rn:a Aht"ikan. 1 • 
Neva pqrevl. 2 - Dedeni!lı bayati 
şarkısı: !Nice bir aşkınla). 3 - Rifal 
Be7 - lJş.şak prllıı: (Düşl.üm yine 
bir ile il meşhuru cllıana). 4 - Mah

mut Celilettln p~ - Uşş3k şarku 

(Mecnun rlbl ben). 5 • Suphl Ziya. • 
lJ11P-k .. rllı: (Giie~I bil' a2 stnıert ... 
me). 8 - Utpk .. , .. malsL 3 - 0-
kUJ'"'" Radife Erleıı 1 • isr.han ,..,. 
lu • (Kim demiş akhıa alan). % - ı

mi .. ltarcıfar '•rkı: (Hüsnüne etn.
n nazik ıtaıı tenin). 3 .. Refik Fer!uW 
Muhayyer şarkı: (Her güz.el bağ'ın

da.n). 4 .. Mubanrr an .e,.alsL 
20.15 Konuşma (Ormanianmızı t&

•~lım ve konı.raluD). 20.30 Tiirlt 
müı.fll: Fasıl beyetL %1.15 Müziıll 

(Köoilk orkeolra - Şef: Necip Atkın) 
ı - Frlb R~cktenvaJ4i: Vlyana mii
zfk1eri. 2 - Haa.s Zanlt:r: Polka. 3 .. 
Hanschmı.an: Andalusia (İspanyol 
volsl). 4 - lllo Gebharcll: ~h•ltarM 
(Konser valsi). 6 - Ganı-1ber&'en 

c:Benlm kil:('lk ayınt Tedd:r» (S:ıltsa.

fon ıolu). 8 - Emmıe.rich Kalmaaı 

Ah, ~n. srn! (Vals.) '1 • Anbıert: ~ 
bek1ller r~"tnl reçidl. 8 • Gustav Lta .. 
dner: Şarap ili.hı Bak is şerefin• 

dall5. ~2.90 Meml•hl saal ayan. A
Jan• habtrleri: Zira:>I. Esham - TtJı.
vllit. Kanıblyo • ~uf~ut bor..'.&c;ı en.. 
tat.) 22.%8 Mürllt (Kii<ılk ork .. tra • 
Ynka.ndftld provamın df"v'!tmtl. tt.!S 
Mfi•llt (li~ll>Utr - Pi.) 23.00 Müdll 
(Caalt•~d) Z3.2$/:ı;t.3t Varınt.I -
ram. veli~ 



Tefrika~~ ı 
Harunürreşidin aslanlara karşı 1 - --

·----~-----·-~ 

• ' 

büyük bir 
Emevi Hahlelerinden (Hi -

tam) m da at koşularuıe. fevık .. 
J.Ade meraklı bir adam ooldu/tunu 
tarihler kavdediyorlar. 

(Hişam), daiına nerede iyi i:ıir 
at bulursa. parayı es~emeden 
aatın alırdl. Öldüjiü zaman has 
ahırında biribirinden üstün ve 
clııa tam dört bin at !bulunmuş
tu ki, o 1arihe kadar hi~ir ara
tın nezdinde bu kadar a.t toplan
maıruetL 

(Hişam) ın bütün atları için
de (Zait) lsPxili olanı o devirde 
ideta ordu kumandanları kadar 
şöhret kazanmıştı. 

Yine Etru!vi füııll:felerindeıı. Y ~ 
zldin oJl:lu •Velid• in de binden 
fazla kow atı vardı. 

IEmeviler devrinde bu kadar 
merakla Arabı alikad&r eden ya
rışlar, AJ:jbaailer devrinin aervet 
ve lıht~ içinde pek tabiidir 
ltl, daha ziyade ehemmiyet pey
da etti 
Harun~t Bağdatta birkaç 

tane ko"1 meydanları teais etti.r
cfi. Bunların içinde en meQhur -
ilan (Raka) ve (Şemııslye) koşu 
meydaınlan idi 
Sık sık yapılan müsabaka·lara 

genç halife bütün erkinım, şair
leri, hatta sarayın cariye ve kö
lelerini de davet eder, Bağdat 
halkının huzurunda ve çalgılar 
arasında ko"Ular bu şekilde bir 
e,ğlence hususiyeti de anederdi. 

Her vesile ile şiirler düzen., 
şarkılar besteliyen şairler, bes
tekarlar koşu vesilesile de bi -
rinci gelenlere ve devrin meşhur 
atlarına metniyeler, kasideler ya
zarlardı. Saz meclislerinde, ko
ı;ularda kazanan atların şarkıları 
söylenirdi Memleketin idaresi -
ni Bermekllerin eline bırak.mış 
olan genç Halife. ıbu ell;lence me
rakı yüzünden Bağdat halkını 
koşu meydanları ile .daha yakın
dan a·lakadar etmişti. 

Halifelerin eğlenceleri arasında 
b iUıassa vıdı.şi ve yırtıcı hayvan~ 
lar beslemek merakını da kay -
detmemek insaf.srzlık olur. 

İlk önce sade kw;lara inıhisar 
eden ve yalnrz kuş vurmak ipti
Jası şeklinde devam eden (Av) 
merakı gi~gide yaban domuz
larından başlıyarak vahşi hay
vanlara kadar uzamıştı. 

/Bunu müteakip, vahşi hayvan
ları diri diri tutmak ve besle -
mek merakı da yer buldu. Bu 
merak yüzünden Halüeler sa -
dece kendi topraklarında tuttuk
ları vahşi hayvanlardan değil, 
uzııık ve ,yakım hükii:ıneblerden 
hediye olarak göruierilen hayva
natı vahşiyeden de (kolelııiiyor.) 
lar meydana getirdiler. 

İlk önce Halife cMansur• file 
merak sardL Eski h ükfundar -
ların saray ıbahçeleriıııde fil bes
lediklerini duy.ınw;tu. O da ,bir 
hükiımdardL Ve mademki baş
ka hükümdal'ların birçok filJe -
ri vardı, onun neden olmasındı . 

.İ!şte bu arzu iledir •ki, birçok 
fil satın aldı. Bunların teııbiye
si için hususi memurlar tayin et
tirdi. 

İlk önce ·Fil> ile başlıyan bu 
v:ıhşi hayvan merakı Harunür
reşit devrinde, en geniş bir tat
bik sahası buldu. 

Genç ve zengin Halife, saray
dan, haremin c~bi~ alemle
rinden bıktığı zamanlar kendini 
spora, spor eğlencelerine veri -
yordu. Bundan da çabuk bı ktı~ 
için bu sefer vah ş i havvan bes
lemek iptilasına düştü. 

İlk evvel Mansurun yürüdüğü 

J.IAZRET/ 

Yazan: Ziya ~akir 
ayeti kerimesile !Şehit) lik mer
tebesinin yüksekliğini işaret e
diyor.. Yani, 

(Sizler, Allah uğurunda can
larını feda edenleri (ölü) zannet
meyin. Onlar, (Rab) !erinin nez
dinde (Diri) dirJer) ibuyuruyor
du. 

İslam mücahitleri (Hak ve ha
kikat) için mücahede ve müka
tele ettiklerini öi(renmişlerdi. 
Hakikati müdafaa etmek ise, hiç 
şüphesiz ki, büyük 'bir faziletti. 
Bu faziletin zevkini alan ehli 
islam, her an Resulü Ekremin 
emir ve işaretine muntazır bu -
lunuyor.. Bilaii Habeşinin müh
rik ve tannan sesi: 

- Ev MüslümanJar! ... Siılah
Jarınızı !kuşanın.. Mescidi saa -
de1in önünde toplanın ... 

nu· yaptı. Bunu maymun mera
ıkı takip etti. 

Pek az zaman içinde Haruntlr
l'e§idin Bağda,tta ve heı· biri ay
rı ayn bahçelerde, bahçe bölnı~ 
!erinde olmak üzere kapla.nlan, 
sırtlanları, ytlanları oldu. Akrep 
ve kırkayak misilli haşarata ma!ı
sus hususi yerler yapıldı , 
Bunların her birine de ayn ay 

rı memurlar tayin edildi. Dilfü
nillecek olU1'8a, bundan on uır 
e'VVel Arabistanm göbeğinde 
mevcut '\'e babalarından kalan 
ııerve'ti nereye aarfedeceklerinl 
bilmiyen Halifelerin, Emlr11hnü
mlninlerin bu iptilalan, bu vah
•l hayvan meraklan ile bugün 
medeni Alemin terbiyevi ve llml 
vasıta addettikleri hayvanat bah 
çeleri arasında pek büy\Nr bir 
fark ~örülmez ... 

Harunürreşlt, vahı! hayvmıla- · 
rını çak IH!'Verdi. 

Bilhaaü ulanlara karwı bil. -
yük bir muıhabb.,ti vardı. Aalan
lar için, bir erkek ve bir difiye 
mahsus olmak üzere ayn ayn 
daireler yaptırmıştı. 

Iı,u daireler, tepeden peııc~ 
li iki bölmeden ibaretti. 

iBölmeU!rWıı de biribirleri ile 
münasebettar ve yine tepeden 
bir i~ ile açılıp kapanan kapıları 
vardı. 
Aslanların terbiyesine ve ba~ 

k:ımına memur olanlar bu ara ka
pısını ta'Vandan açarlar ve as
lan1ar hangi bölmede ise o böl
menin yanındaki höcreye pence
reden kesil~ koyun atarlardı. 

Hayvanlar taze et kokusunu 
duyup bu ikinci bölmeye geçtiler 
mi derhal ara kapısı kapanır, me
murlar tavan penceresinden boş 
kalan bölmeye ~P temizlerler
di. 

Aslanlar içinde Halifeye alış
mış olanlar da vardı . HattA bun
lardan bir tanesi Halifeonin ıa
rayında adela av köpeği gibi ya
şar, Harunürreşidin dizi dibin -
den aynlmazdı. 

Genç Halife, yılanlara da me
rak sarmıştı. 
Yılanlar için de, onların hayat 

şartlarına uygun daireler yap -
tırmıştı. 

[Arkası var) 

TAKViM ve HAVA 

11 Birlnclk4nun 
PAZAllTEBi 

12 inci "7 Gün: 145 ~ Tqrln 18 
Ulcri 1358 Rumi: 13$/i 
eevvat 29 K.asım: H 
Günq 1.1' Aqam: 18.41 
Öi;le IZ.07 Y&lsı: ll.19 
İlıiiDdl H.28 lmsik: 6.29 

- BAVA VAZİYETİ 
Yetllkö1 MeleoroloJI hlasyoııun

da.n alınan ma.Jümata göre hava yur
dun bühin bölcelerlnde kapalı ve 
yailflı ıe(!m[f, rüzcılrlu Akdenbln 
carp iara.flarlyle Trakya. Koca.eli ye 
Ece bötcelerinde tim.ali. diler 7erler ... 
de cenubi iatlkam.ett.en orta kuvvet
le esmlfllr, Dün İslanbulda bava ka
palı ve 1ai;ışlı ıeçmlş, rüzrli.r ılmaI
den saniyede 2·4 metre hızla esmiş
tir. Saal H de bava tazyiki 1014.4 
mJUbar idi. Suhunet en yüksek 8.5 
ve e odüfiik 5.5 santirrat kaydedil
miştir. 

_..nunt Mümessili ve Neşriyat Di· 
rek".örü: A. Naei. Basıldı&ı Yer. 

Soıı 'l.'e!Mrnf Basuııwl. 

Tefrika: 101 . 
' 

Diye, yükselir yükselmez, Me- j 
dine sokaklar:nda, derhal i:ıir 
ilıareket başhvordu. 

(Uhud) maltliıb iyeti, ehli is
limın manevivatı üzerinde, hiç 
bir menfi tesir husule getireme
mişti. Çünkü, Resulü Ekrem E
fendimizin iki emirlerine muhale 
fet yüzünden, böyle bir musibe- 1 
te uğradıklarını idrak etmişler
di. Bunun içindir ki, biribirini ta.. 
ki"' eden gazve ve siryelerde, ge
rek Resulü Ekrem Efendimizin 
ve rlPrek kendilerine kumanda 
eden (za.bit) !erin ooıirlerine bü
yük bir iman ile itaat ediyorlar .. 
Bundan dolayı ekseriya bir tek 
şehit ve yaralı bile vermeden 
ibüyiık muvaffakıyetler kazanı -
yorlardı. 

• 

Belllnklde l&rlhl binalardan biri 

r 

Almatı maynma oarpan bir inrllbı remlslnln tnnliklan sonraki hail (Kaptan 
kö,kü ve eüverledekl kamaralar denizde l'Ör ti1ü7or. • 

Bu hadisat arasında, Mekkeli
lerın teşvikile Museviler de, 
müslümanlarla olan muahede -
lerini nakzettiler. Ac:ktan açığa 
husumet cephesine geçtiler ... 
Resulü Ekrem, derhal mukaibe
leye mecbur oldu.Musevilerin (Be 
ni Ka·nfika) ve (Beni Nazir) ka
bileleri üzerine gazvelerde bu
lundu. Bu kalbileler, Hicaz kıt'a
sında sakin olan Musevilerin en 
zengin ve kuvvetlileri idi. Sa -
kin oldukları kalelerdeki müda
faa tertiba t ına ve pek mebzul o
lan siliihlar:na güvenmektelerdi. 
Fakat Resulü Ekrenıin .gazvele
ri, onları kamilen teslime mec
bur etti. Resulü Ekrem, bu hi\di
selerue de, emsalsiz bir fazilet 
ve ulüvvücenap gösterdi. Mağlup 
ları silahlarından tecrit ederek, 
kamilen Medineye getirdi. Birkaç 
gün Medine surları dibinde on
ları misafir ettikten sonra, Su
riyeye tehcir etti. 

Musmriler, Medineye getirilir
ken, hayatlarından tama:nile ü
mitlerini kesmişler .. O devrin A· 

de1i muciibince, kamilen kılıç -
tan geçirileceklerini zann<.tmiş
lerdi... Halbuki, Risaletın:ıap 

Hazretleri, bir tek esirinin biol.e 
burnunun kanamasını isteme -
miş.. hatta gani:met al.maki.an 
bile sarfınazar buyurarak, esır
lerin bütün menkul eşyalarmı ' 
!beraber alıp götürmelerine mü
saade etmek şı.ıretile insaniyete 
ve insanlığa karşı beslediklen 
merhamet ve şefkatin en büyük 
eserini göstermişti. Şunu da ila
ve etmek lazımdır ki, Müslüman
larla olan ahde riayet eden ve 
ehli islfıma husumet göstermi -
yen Musevi kabileleri, bu telhcir
den istisna edildi. 

(MÜNAFİK) LER 

Kureyşliler, Müslümanları, kı
lıç kuvvetile kolay kolay mağ -
liıp edemiyeceklerini anladılar. 
O zaman, Islamiyeti içinden yık
mak için tedbirler dü.şünmiye b~ 
ladılar. Ve nihavet, bunun da 
kolayını buldular. İki yüzlü rol 
oynaınıy a müsait olan bazı kim
seleri, Islfun camiası içine 10k
tular. 

Putpereslfüıden, meciı.silikten 
ve yahut diğer dinlerden ihti -
da eden bu adamlar, sureta bi
rer mutaassıp müslüman gibi gö
rünüyorlardı. Fa·kat daima fırsat 
l;ır kollıyarak, tam icap eden za
manlarda, isl8miyet arasına ni
fak ve sıkak llO'kacak surette ha
reket ediyorlar .. ve bilhassa harp 
meyd&nlarında, isliını ordusuııa 

ihanetten çekinmiyoı:thırdı. 
Mesela... (Uhud) harbine üç 

yüz kişilik maiyeti ile iştirak e
den, fakat harbin en mühim bir 
zamanında, bu kuvvetini alıp fi
rar ey liyen (Abdullah bin Ebl 
Seliıl) , bu iki yüzlü (Müniifik) 
!erden biri idi. Ve bu münafik a
damın bu hareketi, islB.m ordusu
nun Il'ıağliılıiyetine sebep d)QD hA 
diselerden birini teşkil etmişti. 

Münafhltler, sulh zamanların
da da boş durmuyorlar .. Bir ta
raf! an, halls müslümanlar gibi 
Abidane ve zfilıidane taılt ve ib&
dat ile meşgul olurl1arken, diğer 
taraftan da saf ve cahil müslü -
manların, Resulü Ekrem Efen
dimize karşı besledikleri kuvvet· 

11-BIRINCIKANUN ım 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve botun agnlarınızı derhal keser 

icabında gUnde 3 kete elınablllr. - - --- -
İstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden: 

B.IJuel moUlrlori 19fn, &~ık eksiltme ile &lıııııcak 10 loıı mazotla 20 ton 
bemılne talip &ubar elmedltlndeıı bir aJ urtwda p-rhkla mubayaa edl
lecokUr. 

Taliplerin masol lııln 1tu.le 7 JI dan HJIO llraiılı; .,.. benaln için 11lıde 

7.1 dan Sll llrtJık teminatı munk.kate makbuz veya banka mektuplarlyle 

llıale ıtıııtı olu U/ll/tl9 l!alı rllııti &&al H.30 ıla Gal&lada B.ıhtım e&dde
ılnde Rb'llM>I Satın alın& komisyonuna ve prtııame1ı rinnek Ye alııı&k lı
&IJuılerln ld&re ıabulne mliracaallan llb ohuııır. (1753) 

o. Denizyollan U. Müdürlüğü ilan lan 
11Birincikanundc:.n18 Birincikanuna kadar 
Muhtelif h .• ! ar ı kalk•cak Y purl•rı 1 isi larl, 
kalkı9 gUn ve ı..a.aUerl ve kalkacaidarı rıl1lı;nlar 

ıar••••la t\attuıa - Salı 12 de (Ece) , Perşembe 12 de (AkSJ.) 
Camartcsi 10 da (Dumlupınar) ve Pazar 18 
da (Aııkara), Galata nhtımından. 

ıertıft ll•tttfte - Salı 18 de (Mersin), Cu.martesl 18 de (An-
talya). Slrkeci rıhtımından.· 

f&,,.11 hellına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur), 
Tophane rıhtımından. 

tlu.dany• h•ttuıı• - Pazartesi, Salı ve Paur 9.50 de Carşamb:ı, 
Perşembe ve Cuma 15 de (Sus). Cumartesi 
ayrıca 13.30 da (Trak). Galata rıhtımından. 

l••ulırM• llıattute - P:.ızartesl, Çarşamba. ve Cuma 8.15 de 
(Trak). Galata rıhtımından. Aynca Çarşam
ba 20 de (Antalya), Cumartesi 20 de (ÜI-
,ren). Tophane rıhhmmdan. 

1Care1111• b•ttn•• - Sah ve Cuma. 19 da (Seyyar). Tophane nlı
tımıııdan. 

tmraı h•ttın• - Pazar 9 da (Kemal). Tophane nhbmmda.n. 
AyYahk b•tu•• - Çal'!famba 15 de (Kemal), Cumartesi 15 de 

(Saadet). Sirkeci rıhtımından. 
lzmlr SGrat haıtıaa - Pazar 11 de (Kadeşl. G&lala nhlımından. 
Mersin hattına - Sa.b 10 da (Çanak.kale), Cuma 10 da (Tlr-

han). Sirkeci rıhtımından, 

NOT: 
Vaıtur sefttlerf h&kkmda her türlü malfhn~t atahda telefon numara

lan ıazıh Acentelerimiıden. ötrenlleblllr. 

Galata Bq Acentelltt - Galata nhlınu, Limanlar Umıun 
Müdürllijü blnııııı &!tında 42382 

Galata Şube • - Galata nhtlDll, Mıntaka Liman 
Reisllji binası altında. 4013~ 

Slrkeei . ~ - Sirkeci. Yolcu salonu 22'740 
(10237) 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten so nra gO.nde 3 defa muntazaman dışler ı ııizi fı·çı. ~ "\ 1 1 IJ 

. • . ' . - . - .-..... ·-· ~J'!"'"''""" .-• -... "' ... ~ ... --.~:.::, ..... :.·.:..',$.i :. ·, '· 1 ' ·~.h--:., .• ,..~ı. ·:•: t·~ır- ~ . '"··"'"" .. 

li imanı sarsacak şek.ilde propa
gandalar yapıyorlar.. Gi:ıı!iden 
gizliye ifsadatta bulunuyorlar -
dı. 

Resulü Ekrem Efendimiz, bu 
müniifikleri bilmiyor değildi 
HattA, islİlID cılmiııııı arasında 
böyle bir ı.ümrenin buhınmaı;ı, 
müteaddit (ayeti kerime) lerle 
teeyyüt etmişti. Fakat, (Fahri 
Kainat) Hazretleri, ibeşerl ful
ıetın galebesi ve insanlık şerefi
nin bilhassa ahliki cepheden 
yükselmesi uğurunda çalışmayı 
kendilerine (Mukaddes gaye) it
tihaz ettikleri cihetle, başlıca 

maksatları, münafiklerin de, ıs
lahı merkezinde idi... Nitekim 
!bunlardan bao:ılan, hAinane fikir
lerle İslamiyeti kabul ettikleri 
halde, yavaş yava~ (Dini mü
bin) laı fazilet ve Ulviyetine mef
tun olınw;lar .• Reaulü Ekrem E
fendimizin huzurlannda (tövbe 
ve istiitfar) ederek halis ve safi 
müslümanların zümre6ine girmiş 
lerdi... Fakat !bazıları da, salah 
lı:a-bul etmlyerek ihanet mesle • 
j!inde sebat etmişlerdi 

Bu müniifikler, müslümanlar
la Yahudiler arasında çok mil -
him rol oynuyorlar. İki dm ara· 
sındakl rekabetten istifade ede
rek, bu iki unsuru biribirine dü
şürecek şekilde ifsadatta bulunu
yorlardı. 

Resulü Ekremin Medineye hic
ret buyurdukları zaman, adet -
lerl henüz pek mahdut olan 
müslümanlara dostluk ve itti -
fak vadeden Musevilerin bir kıs
mı, bu münafiklerln ifsadatı yü· 
zünden, İslfuniyetlıı en ateşli düş 
mam kesilmişlerdi. 

Münô.fikler, cahil ve mutaas
sıpların hislerini kolayca tahrik 
edebilmek için, (din ve şeriat)! 
ellerinde iki yüzlü bir kılıç gibi 
kullanıyorlar .. Böylece maksat
larına muvaffak olmrva çalışı -
yorlardı . .. Halbuki İslamiyet, 
doğrudan doğruya (ahlak ve fa
zilet) üzerine müesses bir dindi 
Ve bu dinin başlıca gayesi de 
(cehalet, ahlaksızlık ve ıbatıl iti
katlaT) la mücadele ve mücahe -
de etmekti. 

(Arkas.ı nd. 


