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Ri bentrop, omadan Berline Döndiikten 
Sonra, Almanya Büyü Taarruza Geçece 

R ·bb t '/14. · ı · · ·ı teklif ediyor ır en, arp Si e e evam e ıyor 
ı en rop, ı.rıuso ını ı e ·----- ------
. . b k .. .. .. ":e1~ dün__ Londraya Almanya Finlandiya istiklalini 

bır ucu saat goruştu 1:;·nh~;u;ö~::ee~- g· t• t k . t d ....... h·ıd· d. 
' Paıis.10 (A.A)-Ve'smüte- aran ı e me ıs e ıgını ) ır 1 

Almanya l·talyayı Sovyet Rusya ~:;iz~ı:ilız:a;~::ere::e;:~:~ 
' tinde bir sivil tayyareye bine-

rek saat 10,40 ııe<;e Bourl(et hava i 1 e b, a r ı ş. t ı r m 1.y a ç a l ı ş 1 y 0 r :ı~s~~~-undan Londmya hareket 
Saat 12,10 da Londraya. vasıl 

• • • • •' olmustur. 

Al l•ı 1 R · d B lk Tayyare istasyonunda kendi -manya, a - oma a, a a_n mese- r~;:,:i~~:?i:E~~~~1~-
yay1 harbe SÜ- 1 e 1 eri de k o ri u şu 1 d u mY:?~t~~~ ~it1JtREK:ad. 

yoda sövledilti bir nutukta ayan 

rükliyebilir mi? iKiNCi MÜLAKAT BUGON YAPILACAK ~~~~ı:f;lfEİ~k;:~~=;-
etmistir. Pittman, Avrupa mil
letleı;nd<!n sulh miizakerc'erinde 
bulunmak üzere :ıo ııün1ük bir 
mütarekeyi lıal:rn' et,.,,clerini !s

• 

ita/ya, hu11ün, harba 
11irmes; fünlrü oazivet 
)talyaya müaait olma
Jılctan baılra, Alman 
S o uy et l • r cephuınin 
zaferi J fa l ya İÇİ'} en 

büyülı feh/ilııcdir • 

Yazan: AE!IDiN DAVER 

N aziler, Almanyanm yal
nız başına, l.ııgiltere ve 
Fransayı mağlup ede-

miyecd:ini, bütün yüksekten a· 
tıp tutmalarına rağmen, anlam•>· 
!ardır ve bu harpten muzaf(er 
çıkabilmek için müttefikler ara
maktadır; daha do,rusu, mütte
fikleriııi harbe sürüklemiye ~a
lışmaktadırlar. Filvaki, Alman
ya, bir taraftan yeni müttefiki, 
Sovyet RJısyayı Fin macerasın
dan kurtarıp Şarkta İngiltere ve 
Fransa ile çatıst.ımııya çalı ır -
ken dii:er taraftan da, eski müt· 
tcCiki İtalyayı da, Akdenizde har
be sokmak iç'n, elınden gelen 
gnyreti sarfctnıekte:lu. Alman 
llo.ır.iciy~ Nnzırı. kômifr mcs'cle· 
sinin hasıl etıii:i gerginlikten is
tifade ctnıek üz 'I"'~ heulcn Ro
nıaya koştu; fakat iı.ııil.zler da· 
ha evvel davranarak ltalyaıılar
la anlustıl~r. 1 marUanberi tev
kif etlikleri 13 Hail an kömür va
pıırumı lıaınulelcrile Leıaber ser
best bıraktılar, İtalyanlar da, bir 
d~ha denu.:m Alman kömürü 
taşımamayı kaimi ettiler. Bu an
Inımadan sonra, İngiliz • İtalyan 
ticaret müzakereleri devam ede
cektir. 

B:ı, kömür ihtilafından dolayı, 
İtalyanın, işi harbe kadar götü· 
receğine ihtimal vermediğimizi 
bu mes'elc miinasebet.ile yazdığı
mız ilk yazıda söylemişlik. Al -
man Haric:ve Nazırı Ribbentro
pun, Sinyor l\fı~·c.lini')·i, Aln1an .. 
ya ile beraber harbe giruıi,ve kan. 
dıraJ,ileccgini tlc zannetıı1irurnz. 
Ciinkii. hıı sütunlarda ıld'alurla 
söyledii:im:z gibi. it- 1 nııııı lıa
kiki nıcnfaatı:!'ri, astı, .Alnıanya -
Sovyet Rus)·a ceııhc<indc dci;il
dir; hilliki · İngiltere • Fran n ile 
beraber hareket elnıesin<!cdir. Al
manya da, Sovy~t Rus~·a da mü· 
temadivcn )'11'.\'ılınok isliyen iki 
emperyalist dc,·lcllir. Alnınnya, 
arazisini bıiyülmck isti~·cn aç..bir 
toorak empcr,·alıs4i, .Sovyetlçr, 
komüniznıi J'RJ. k j ... t.Yl'll" bir 
ideoloji empcr .ı t •• bu iki dev· 
lct, harbi kaz ıı •lnrr ı, it2lya için 
tehlike bü)·ülıtiır. Alınnn askcr-

(Ark , , ~ aa) 
AHİDİ DA\'ER 

Voıt. Ribbeııtrop ııe Kont Ciano bir göri4me e.mıuında ... 

Roma, 10 (A.A.) - Von Rilb- Kont Cian.o ve HmcLye Neza-
·bentrop saat 10 da Romaya var- reti yük.tek erkanı Almanyanın 
mıstır. Roma elçiai Von Makeıınn Ma-

Roma, 10 (A.A.) - B. Von fub- car elçia: ve Roma valisi tarafın-
bentrop Romaya muıvasalatında (Arkası 3 ilnctl sayfa.da) 

NUTK 
Alman yanın Führerl dedi ki: " Bi.lyUk Mllleıler 
harbinin son faslını, Alman milletinin ,arefle ni· 
hayete erdirdiğin) görmeyi hepimize nasip etsin,, 

Hitler dünkü rıutkunda seneler. 
ce sulh için çalıştığını söyledi 

Berlln. 1 O (A.A.) - D. N. B. 
A ;ansı ıbild!:riıvor: 

1914 - 18 haı"lıi ve siımdiki hııı1> 
öliCerinin lıa1 "Mını ihya ı~ y,,,_ 
nıl!an senelik :ıneraSİ'nı <m>a5ın
da, Führer, Alman mille!ine bi· 
taocn b .mkık cöyloınd$tir. 

;p·ı 'x: ır. Bcrlln ~eri mü· 
Z<Jir irtel eden F'lhrer demi~ 
tir ki; 

• M' w~. ka!hramanlarmın 
öli' u v niimii vahim bir dev
rC'd • ku ı, ı L. vaıkatsiz bir ha-
l ! < :Y.I neşiıl: tara.fıa· 
cıa ' t• ~' ::ddet sÖyfiıenen 

ı in ı...'3!n."' zJ '1. l:n.:.gün, rnge.l -
<ki<• k2 aıı· , T etli ve şe<r<:ni 

bir va ı c • •tur. Sarkta ce
revar, ııd mu:.ıffcrane ve es.
siz ~ h" el: l' sonra. kara ci
dun" .,. ı ısun fırkalar efradı, 
P~ le Jnıiz:n mürett<batı ve ha
va ku vvct'.cr mire mensup mu
haripler, hiı>.·. Alana!l'Ya'VI e5'ld 

(Arkası 3 üncü sa.11fada) HlTLER. 

teınişt>ı.-. 

lngiltereden ı 
alacağımız 
malzeme 
İnl!i)teredffi mWı.im mLl<iarda 

bıı<aat mahamE6i ,,._, falbrika aıfı. 
tı saıtın aJınmılkıtadır. Bu meyan
da Sümeıt>auiı: ıım1.111n müdii!' lü
kü de pamu'klu ve yünlıü ıınensu· 
caıt fwbırika.Jarıımzın ~aJtviyesi 
içi:ı Loıı.dı·adan yeni m;ı.lzc.me ~-
1ıiııtecelkıtıir. 

Bu mala;"~a B~ka ınıi!hendi9-
lerinden mumkıreo lbır lıey~ıt 
Ankaradan ŞtJhrimize ı;ıelmiıı ve 
lnPi!Jıterey~ harelket etmw. Y:ii.n
Iü mensucat müesııeseeri müdürü 
LüHi Suııan ile Kayseri Kmnıbi
nası i;ıaş mühendisi Osman lsteı
dt.n müreıkkoP <ıa;n heyet azala
rı Londradan Mençester ve Yoıık· 
sa.vre ~eceklcrdir. 

Yeni zelzeleler 
Dün şiddeitli sar

sıntllar oldu 
Ankara, 10 (A.A.) - Aldığı

mııı: hııi>eriere P. 'bu saıbah sa
at 1 ile 2 a!raamda Ardahan ve 
kii,·J,.·•~ ·!.o "aıti.t ~r seı•sınt.ııları 
b • e dflıniııtlr. 

Buı'ÜJI 12,4-0 da da BayıburtJta 
iki saınive deva.m eciın şidrletli 
bir saın;ı.nıtı aliınuııtur. 

Bay;burtıta 8 mant gecesi 21,45 
de şiddeıtli ve 9 maı:ıt günü de 
10,15 ve 10,20 de hafi( yer ~ar
smtıları kayd.'dilın~tir. 

' > ... ••• • ............. ~ ~ 

Düµ yapılan 
lik maçları 

Fener : 1 Beykoz : l 

1 

G. Saray: 2 Vefa: 2 
(Yazısı 6 tıcı sa.yjadu) 

Finhı.ndiva coohes!, 10 (A.A.) 
- Moskıovıada müzakereler cere
van etmek\':> ıolduil'u halde Sovyet 
kumanda lhe\•eti, Kard.i Berza
hına. ikarşı ıımitevali ba.rruzlar 
yamırmaıkta berdevamdrr . 

&.ıvw•t 1tıtaatı ,Viborg müdafa.
a.."1111 ~·Ya çafomıı;Ia.r ve Ş'h
rin ccnubunıda uııüılıhiş bir taar
ruz lc~a etıni"1erdir. 

Sov<vet ikr:aa.tı, a·yni zaıımmda 
Vibora flyonı.nurı >j!arp sahiline 
yerle.<ıınlve de calışını.lııtadı.rlaır. 
İcra etımektc ukhııkla.ı:ı harekat, 
:liilvordaki tPkım adaların b'.r çok 
ada ı.1. adacıkları.nı işııal etmiş 
olduklanndan do lavı kolay !as • 
mııkt ...:ır. Mıtınafflı Finlandi
Y~ lr..-, 'arp s:ılıilindc şiddetle 
muk etın jgtediırle-. 

L:ıdo ., oiilliıııiln ı;imali şarki 
rnınta,rn ındu muharelbc! d<>-

' "' 

( A rkaaı ,,. lıncü •ayjada) Sık nk Sovııet tııyya.~leri ta'm.ı'an bomba.lanan Hel:nnkL --------------- - --

Bugün beyanatta bulunacak olan 
ÇEMBERLAYN 

Londn, 10 (A.A.) - ln.ııihme 
hüıkiıım~ Down00a mevkıııf bulı> 
nan 12 ~baıDyan kömür v8ipunınun 
tıeıb:<;t bıraıkm1$1ardır. Bu em:iır 
lkıi hü.kfunet arasında ys;pr'tan bir 
ımılaşma il2crine veriilmiştir. An· 
lQl\ma mucfuiı}C(1 İtalya. deniz 
yoluy]e Almanyadan kömür ge-

. tiıııınemeyi ksıbul e1ııniş+..ir. Binıı.
ıenaleyıh Roteroamda bu!unııaı İ· 
ta:ıva va;m,ırları kömür yükleme
den İltaWaya avdet eırrinı ala.. 
calklıırdır. 

Lo • ·a, 10 (A.A.) - B. Çem
berlayn'ın büyük Brltanya ile 
İtalya arasında Almanyadan İ· 
talyaya sevk edilen kömürler hak 
kında hıırule gelmiş anlaşmaya 
dair varın Avam Kamarasında be 1 
yanatta bulunması beklenilmek
ıtediı:. 

Seker saklıyanlar 
hakkında polis 
takibat yapıyor 
Yedi müessese sahibi 
Cürmümcşhutta 

muhakeme edilecek 
Şeker s< • ıyı; ıl .r lıakk.nda 

Enıniydt MüdüıılügünıE- yeni ba· 
Zı lıh'barlar yupılnuştır. BUllun 
üzeriıne l!'hemmi:;c11ıe tak;bals ıı~'
çilıni <t ır. 
Diğer tarııltan depo ve mu • 

se,;clerinde 200 ıbin kiloya ya -ın 
sakh Şt>ker bulunan 7 mü "Se 
sa.'hıbi bu~ün cüı•mümc but mah
kemeslnde muhakame olunacak· 
lardır. 

Bundan 'be., a 'bazı s ltkrde 
sandıJtln:rla kibrit aePo edilmı.ye 
baıslıınılw:&k tıır k nt bı.;lıraıın~a 
sebclııyct verilmek isıtem.dı 
de ha'bor alımnı$tr, Eztiin 
bazı yerlerde kibriti re 60 para 
yerine 100 para ve ha!ıtii 3 ku· 
rot: istiyc.nler olınuştw·. .Kiiln.iıt 
fiva11ları ıır1ıtınlımıyacaAıııa ııöro 
bu suretle şimdiden sun'i bir 
sılkıııtıya sebep olanlaır hakkında. 
ehemm!yetle taldbata başlar.ıl -
ınıştır. 

.. 
lrıııııter~ ve 1"raıııııı Yakın Şark Hava. kı V<'etle,l kır. a.ndanlı>n fcfıej'Zeı·ine verilen zıyırfette 

Milli Müdafaa Veldli Naci Tına~ ı·e Erkıiıııharbi11e ikinci reisiarueneraı Asım Güııdü:le .. 

• 
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BOYOK T ARİHl ROt1AN : 127 t-silllll 

Yaz 

Ağa, Müftü ile berab r alelôcele 

şehzadeyi divan odasına getirdıler. 
İlk e\-ve'A vaveylayı .kııparan 

)ıfoy Fc ~ kcr .:3ulta.ı.. oldu: Ev-
Utlaruıa sar. ınıı; bağırıyordu: 

Ev1Atlar mı ke8eC<'kler can 
k:ırrtaran yok mu?. 

M.ah Peyker, şehzade Mehme
cll, Muradı, İbrahi.mı kolları ar 
rli51Dl lilKIŞ.ırınış bir ı:neenuo 
,cit>l ba,g:I"vordu. 

.Kızlıır aı:as.nın gel!şı ıi:ri mana 
~.:dı.. Çünku; eski saray<!& kız. 
lar ağas:le mü!tüniln gözükme
si a= bunun ı.çm atııhWrdi. 
Padişah olacak yoktu ki. .. Padi
ph ta.ııt,nda bulunuyordu. 

Mah Fıruz, her şeyden malU
mattar oldugu ıçın ı:Uı::resinde S> 
kin dunıyord u. 

Hatta: Genç Osmaıu süslii.yo,... 
du. Zaten dinç, ve güzel ohm 
Genç Osm.m giy ınd.k.ten sonn. 
daha zıvade cuıpl~iştl. 

1 . 

Kızlar 'aj!ası, E6ki sarayHı Jtaı. 
pısından girdL Herkes onun han
ıc. daireye dıoı'tru Jtid~ını göz- 1 
kiyordu. 

Ait.a. do~a Mah Firuz Sul
tanın da .. resıne yOllandı. Cariye
Se.- vavey t!lyu ba:;ıaııruşt.ı.. De
mek GE"n<; Osa:an katblunacak
tı. 

A,;:a, Sultana oda!lına P<ii. 
TelAş.la: 

- Sul!anıın, ha.zır mısınız? 
- E ıet ai!am' 
~ O:z~ n .giyinmiş ayakta 

duruyordu. Yalnız başında .ka • 
'9Ul'!u voktu. 
~a acc.e ile; 

Su!· anım, ham kavuğu .. 
Sormıcu' 

Mah Fın:;z, kendini topladı.. 
Hemen ka~a sorgucunu şeh
zadenin başına giyd.rdL Şehza
de al e:·bışe!er .ıı:iy:ı:ımjşti Sa
mur kiırkler içine ııômclmüştü. 
~a. şehzadeyi aldı. Ko.una 

«irdı... Dışarı çıkardı. Herkes şeıh
Ddenin l<esilm.iye .ıötürüldıı~ 
bnidO. 

.A;.ıı:a, Mü!tü ile alelice1e şehza... 
cl.yi divan odasına '1etirdiler ... 

lıJ.J Osman tabtı.na oturttulaf' .. Her 
feY haz rdı. 

D van açılmada.ıı lizımgel.en 
&ertibat alındı. Ve, ricale 'baıyur 
edııJdL Vüzerıı ve, rical d..vıı:ndan 
hümavuna güi:ıce karşılarında 
Sızltan MıJStaia yeriııe Genç Os
manı gördüler .. 

Kurnaz Müftü ilerledL Derha! 
ayak ve, s çak ôpüp yeni pad'
l&ha biat etk. Peşinden Sofu Meh
met P~ dıı vaz..lrsl.ni yaptı. 
Dil'er Meal ve. vüzera da bu em
ri vlkle iştirak etti. 

Müftü, bir dua okudu. Fetva
lll.D.l da okureavı .JunaI eyleme
di Meva~.p dağıtJdı. Ve, bu su
rete Genç Osman tahta çıkmış 
oldu. CH. 1027 M. 1618) 

Bu ~er o kadar tertipli oldu 
kL Sultan Mustafa da.:resınde ki
mı o'du~ halde farkına bile 
VaranııadL Çünkü, her şev yarım 
...at =eden olup hltmişt:. 

Abaza SLJtan; 'bu, yarım sat
llk 1Jlüh1et içinde oğlunu gör -
melt d;Jemişti. Ma.bey·n daireslııe 
ıceçmek üzere kapıdan geçeceği 
zaman harem ağaları mukııhele 
ey'em.i.ştl; 

- Sultanım!. Elei.dl:ıniz divanıı 
bümayunıdadırlar .. 

Abaza .Su tan saşırmıştı. EJ!er, 
oi!lu dıvanı hümayuna gitmiş ol
savdı m:ıtlak !haremi hümayuna 
ıtel;jp ~vinmesi lıizunl(elird:. Mu
kabele ev'edi: 

- ARa çıldırdın mı?. Efendi
mfa ıtivinmeden nasıl divana gi-

• dM'f. 

--

= N~· deme.it iı>t:yorsun? 
- Su.tarum!. Yasak!. 
- Bak. su rezil herife çekil 

oradan .. 
- Olamaa Sultanım!. 
- Yıkıl diyorum.. $aıuli otla-

ma kellenı ı.ıçurturum .. 
- Zaten, dış kapılar kilitli Sul.

tanııı:ı! 

Deyince; Abazanın aklı başı-
na ge!mJ,,t!. Heriı lde oğlunu hal' 
eylem.i.ş!erdi. Vaveylayı kopanlı: 

- A ':çalılar, hıuıler.. Nasıl 
hal' cdııbılir= bir Pa~alu si.z? 

- Şeyhler, dervişler, yer.ü,,-e.ri
ler ye~. 

Vaveylaya k.imsenın kulak vel'
di,ı:ti yoktu &ki sarayda da. Rıt
vey,a kopuyordıı. Orada da Malı 
Peyker, Genç O.;;manm ){ötürü! -
duliünü ı.s..'fm.işt.i. K e.nd. oğu.I:an
nın da ııötiirülüıı k.atledileceği 
loor-kUsile bağı.rı-p dunzyordu. 

Bu, .,;ıürültüler çok sürmedi. 
Aocak varım saat her ~Y olup 
bi~ Padişah Genç Osman ol.
muştu. 

Sultan Mustafa, odasında otll?'
muş esma çekiyomu. C.n er pe
rilerle rn~ldü. OOnyadan ha
beri yoktu. Kapısı üzer:ne kaıpa
tıldıl!mctan bıhaberdı. Eğer, dı
şan çıkmak ıstemış olsaydı. Bal
taeılar sa 'ıvet'l'llYecekl~rd'. 

Ge:.'-C Osmana biiıt resmı bittik.
ten .sonra, artık Pad:ııah olarak 
meczup Mwta.fayı a1rp tekrar 
ha;ııshane dalıu.:.ne ~tılmıek IA
uındı. Üç ay evvel on dört sene 
yattıftı. daireye k.ı;ıamalı: iıcap 

ediyordu. Bu ı;i lı:im yapacaktı.. 
Kı21ar ajtasL. 
Kızlar aj!ası, Sul.ta.n Musta.fa

nın oldu{!u daireye Miittü, Sofu 
Mehmet Paşa olduğu halde geldi. 
Yanında Yenıçen a+'(as• da vardı. 
kerı giren hey' ete Pad..şatı, so

luk suratını yarı aydın.i.JZa dönük 
R{izleri!e baktıktan sonra: 

- Ne o, ne istiyorsunuz?. 
Kızlar ~ası, mukabeJc eyledi: 
- Efencl m.ız, Genç Osman tah-

tı Ali 0ımıana ka:m oldu. Müsa
ade buyurursanız zatı şa.lıane'.e
rinizi dairer>Re ııôtÜl'eceğiz .. De
di. 

'Sultan Musta!a o'dı.i?u yerden 
fırlad ; ve; 

- Kim Jıaltetti ıbunu! ... Ben, 
Pad'şa!u Ali Osmarum!. 

- Vüzera ve, aliker kullannu 
biat etın.iş bulunuyorlar .. 

- Çel:U'.n k.vşrmdan .. Şimdi 
kellenizi vurdururum!. 

- Efendimiz. ~er'i şerıf böyle 
emrediyor.. $er'e kıırşı ge imek 
gerekmez .Rıı.hatsı:z olmayınız. 
Buvurunuz .. Dedl 

Zorla kollarına ı:irerek meczup 
pad'.sahı eski daire5 ne Rİ)tün:lü
ler. Artık, mes"ele saravca anla-
i.-ll111$tı.. . 

Fakat; MıWı. Peyker Sultanın 
vaveylası yı.ne d'1ı.ın.yordu. Çün
k l; tehlike dala zcyade büyü -
n:c<Ştü. 

Meczup Mustafa kardeş: erini 
kat ey lmnerı:..,ti.. Llki n, :Malı Fi
ruz Stıltanın o~lu tahta çık~ıktan 
sanda, muhakkak kardeşlerini ke
secekti. 

1fah Pe ·ker, adamı olan iıınam 
Mustafa Efend.(yi çağırarak: 

- Hocam, ne olacak haliınizl. 
, - Sultanım emin olunuz .. Bir 

şeyc:k:ler y~rınuız .. Sonra, asker 
isyan eder .. 

- Deır.e böy1e hocam!. Bu, Mah 
F.:ruz kansı okullaruru yaşatmu? 

- Yapamazlar Sultanım!. E
min olabll!rsini:z .. 

(Arkası var) 

u 
: EM! EZOLA Çe~r~~~LAMl IZZ!!T ~ 
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No. 72 
l'zurı. ır.~":!et bôyle ha.ıtıe de- / 

Va.'Il ett r. Bahçe yotna üç ce
set da!-.a uzandı. B.r yaı-...lı, sırt ' 
llstü v&t:nış iıiliyordu. J an ılıaş.-
14 kald.rdı, Anriyct. gördü. Ev
den ~ ~ e e llw vastık al
m,ş, yaralının b~ altına koyu -
vordu. 

- ö~-nek mi ıst.yo:ııunuz? 
Y a.pt ~1 ~ılı:;.nlıl!ın farkında de
~ş giıb yd-. 

- Hayır.. Evde yahu:z korku
yorum .•. D~ duracai!ım. On
ların vanından ııynlıı:adı. 
AnrİVet1 ayak Uçlarına oturt -

tulaı- ve ııcn~ ateşe devam etti
ler. Bir aralık Anriyet: 

- Morıs şu önümüzdeki. cese
de baJı: dedi. ılıir Pnısy ah değil-

mi? Muhaf:z alayından bi.r Pruı.
valı. 
· Kalktı, cesede gıtti, yakasın
daki numarava baktı: 

- 4 üncü muha!ız alayından, 
yeğen~ Gurterın &!ayL 

Bu sınıda karşı taraftaki kö;
kün kapısında Prusyalı bı:r .zabit 
t.elirdi 

Jan; 

- Yeıteııiniz Gumer olmasın? 
Dedi 

Ti kend:szydi. Mora hemen m. ! 
şan aldı: 

- VaTsin kanını ödesin t 
Anriyet <kWukiu, tı.ifeği tti, 

kursun boşa gitti: 
- Haşır, akraba acaı;ında de

ğil. 
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~Ziraat aletlerii görülen sari 
gelecek pazar-! memleketimiz-~ hastalıklar 
lesi toplanıyor 

de yapılacak Çay kanunu bu toplan-

tıda görüşülecek İşe başlamak Üzere 
, 

WyUJ< .Milleıt Meclisi ön~ nümune getiriliyor ı. 
dl1ti pozarteı&i flllnÜ txıpla.ı.l.caJı:- Bir yandan fabrika ve bil- il 
tır. 2 aylık k.ııs tstı.Jıırl•n sıoınra uük ımataıhanc?erimiz iÇitl lii-
o gwı ..a 10 de açiliııcıık olan zumlu olan makine ve cıhaz/.(; ı 
ilk ce'Jl9en.in ruznamesi hazırlan- n silr'at~ tedarik edetı lı .i.- ~ 
mı:rtır. ki<metimiz diğer taraftan da 

Taul devrcı;ınde mecLse vail- traktör, sulama tl!$isııtı maki>-
mıı; o...ı.-ı :bazı tets:r talepleri ile neleri ı·e eTJWali gıbi biT çok 
hes:ihı k.ııt'i raıpo.ı•ı:arı ve yeni ' cıhazlann memleket dahılinde 
:~~;,~~'°'.!Unu> d~ •bu ruııınaıme)'<! / imal <>lunmasına başlanılması
.....,....uıı- r.ı da karar!a<tırını..<tır. Bu gii-

Tet;;r :taleplerirırlım biri de as- .1 .eı ı·e ısabetli karar; finıdıye :ı 
Jreri ve mülki •tellcaü<l kanununun kadar hC'1!iiz memleketimbie 

1
. 

1 ıınaO:le:;i haıkl:ındadır. Ve mır yapıimıyan bu kabil ıilat ııe ci-
h'.'illerin. meınunvEf..ııe ıı~ · bede ·· 
ri senelere ""'re ~ümı~ olduk- hazlar için ıca n numune· , 

.. - "' •- hemen getil'lilecekkrdir. 
lan zamlann n.Wba:Jerini ta)']<>- ... .,Btı metıanda ilk .-.nr!ıde A-
dle ie&ı.dü:f ol:una.ıı. bazı mii$ü- merikaı:ı,{n seri tral..;;r, toprak 
la".m tetsır yolu ile halli ılıu la- tesviye, ark aç-ııa, kapama ve 
yi.lıada m:.eunclctc'Ctir safr makinele1' sııtm a!uımoaı 

VİLAYET 

Göçmen· vatarda~lar 
Rıaımm.ya, Bule:ariııt.an, y~ 

lav-ya ve diı)ııa- yaılıancı mE'llllllı&
ıırnt.lerden ıhicret ve iltica sunıt.>
le vuırd= _ııahniş olan 3764 
rnillld'.~ızııı ciıdl a Türk va
tandaŞhgına ~Wleri kararlaıı
tırU:.-,:.:o ve keyfiyet vilayete lı&
dıri.lm.iŞ'..ir. 

ÜNİVERSİTE 

Coğrafyacı ar çayı 
IBa.zı sclıeıpler dolayısi:e yapı

lı;onıeyan (CoWafyocıbır çayr.f diio 
sa:ıt 14 de Parlwteli salonl.ırmda' 
y ıııoııl.rnış ve saa;t 21 e k de
vanı cttmicn.i.r 

Örrüm.iıxdı:ıki U;!:şeımbe ıı:üaü. 
<le senenin en büyük baloların
d= sayı.lan ('r~ .Baeosu) T~ 
k~;:lı:r<ın sabılarında verilecek
tir. 

DEN İZ 

11 vapur mu ave1 .si bu 

halfa içindEt imzalanacak 
'Hü.kiı:metimızin ywirle.n ~ 

ııt!!ire<:e{{i 11 büyi.h.lı: ya.p.uru ihale 
ettiiti Suvan - H anter fal:ıriıkas>
nın ibiT mü.mui.sili şdtrimize ge
ler .lk Ankaraya gi<lmi.ştir. llffi
mes;IJ M..ınaıkalat Y tfı<iikıt.ryle 
1lalrwsıar:ma ~ın.ı:;tır.1t,:u.kave
~-· .ıru h::.fta içmde iımalGlliıileak
tır. 

İKTiSAT 

Afyon miizakereleri 
Yu;:oolavya büıkti.mıe'ti ıle hü

k:'.nnt:t.miz aras,:otla afyon sa~ 
l!m .!ıa!CkırıUa önürırüt.dı.-ki gün
lerde m•iu.la!reıere bıııılanılac&k
tır. 

D~ taraftan ıbu mi.i.zalkere
kıre ıbaslanılmak.la beraber, iki 
hülkümet arasında mevcut olan 
cafyrıa:ı arıl:ışmast> da üç a;y müd
dat.11> ten:Wt olun.muştur. 

/ 

Tekzip edilen şayialar 
Bujiday Koruma vergisi ile 

tlfka- istlhlıak vergisi:ne yeniden 
zam yapıJac~ halclnnda b!ızı ş.tt
y.ialaır cıkaırı.lmı$ır. Fakat sali
biY61ı!M ma.kamlar bu şdyiaJVı 
kaıt'iy"'11e >tıe1ccip C'lıınişlıerdir. 

Ve kadınlaşıp ağlamıya b~ır 
mışlardı. Raşa memnu:ndu: 

- D&yarun çocuklar! İşte U.., 
ç,yur'ar!. .. 

Fakat onlar sai(ıcian kaçacken 
soldan müllhiş bir yaylım ateş 
başla<4. Artık Ennıtayı muriaiaa 
etınıye imk.an yoktu. 

Mor.is .le Jau Anriyeti ön'eri
ne katarak kaçrruya başladılar. 
Saat altıda Sôdana vardılar, top 
scslerı susmuştu. 

-8-
&at (,eş buçukta Döla.lıerş tek

rar lıeled ye da1resme gıttL Ar
tık barbı kaybettiklerin: l:ıild.i
J! nden son havadıs eri öıtrenmek 
istiyordu. 

Avdetinde odas.na gırlnce .ka
napcdc uyuyan bir er ı:'iirdü ve 
Monsı tan:d. Yeme de Jan ya
tı ·on:ıu. İkisi de olu gjıbi uyuy"" 
!ardı. Kansının odas~;.a ıfrdi.. 
Jilheııt soyunmadan uzaıuru.ştı, 
y;ın nda An.riyet vardı. Gen dön
dü, kapıda an.nesile karşı 1Jıştı. Ka
dın onu çağınyo.."'du. Yemek o
dasına girınce ~aş:tladı: 

- Daha yatıradıruz mı? 
- Havır, uyuyamıvorum. Vi-

ııöy boyuna bir şey !er soruyor, 

t 

t 

~ için müzakerelere başlamlmı.,... 
1• tır. 

Bunlann model ve kalıplan 
çıkan!dıktan sonra bir kısmı 
Seııhan mıntakasında t/llpıl.
makta olan ıulam4 4lerindıe 

ı kullanılacaktıf'. 

-

Benzin ve Petrol 

Memleketimizde buh-
ran olması ihtimali yok 

l Petrol lirrıitlıed ~r.keti müdürü 
Seiaıt K.oD1X>j!lu Büio:eşten şcl-.ri
ml2<! döııımiişt.Ül'. 

Rumen petrol ve benzin mik
~leıri .ile taına.slarda bu.luruın 
müdür; ıneınlelroümizrle her a,an
gi vir 1>eu-ol ve ,benzın bullıroni 
ıkaoi.'iY"Jl ollm.ıyacakını temln ooe
rek: 

- .Halen ırner.ılekeUmizde 1 
vııllı!c ihtiyaca 1clı.fil ııelı<ıcek dere
oed~ f!1ıa ve benzin mevcut 00... 
luamal<ıt.aclıc.. Ve Roınıınyadan 

her tlV 5 - 6 bin 1on mal ı;el
moeL-1.edir. İcııibmda itho.l!iıtın bu 
ıni.ktarı d±.a da arttırtl:ılbi!e<:clt
tir. 

Demi,...ı:!r. · 

MÜTEFERRİK 

Yol vergisi 
Şehıi:lmizıdeki .032.I mahalle mü

!m€$1llerinin; yol vergisi mük~ 
lieflcri cadvclırw layikıylc ha
zır'a.nı::uclık!arı Ye ekseri mü'lı:eJ.. 
l.efleT111 d<" vo vrı:ıiı:>mi zamanın
da şuıbcl.rc ~ gi>
l".il:ın üş"-..Jır 

11311 munııı;ebetle, m~ur w 
m~nJere a.lt yoıl vergil:i'i
nin; badema çıılıştıklan nıilesse., 
ticarethane veya ian;)!irtıhanel:!r 
tara:fından öd.·mııesi kaırarlaşt.>
rdmışl!r. 

Pülümür heyelanı 
· Püilümür ıkazasındıı ve ~ 
ean ıntaııuı.;uııclaık.i cgoçi;:I. i..
tasyanunun 9 a;;re il~ 
de vıtkua g<..Jen bir bey<.•liın do
ltıVısiy.lıe İ.st.anıul - Erzurum trea
lari akt.ar.ma ile seyıtha.t cdeıbiio
mekited:irl.er. DJ:iter taraftan bu
r;,ırla yeni .ar heyelan daha vu
kua ~. 

Burıu.ıı. üzerme yeniden talkvi
"(e ekipleri ve mühendis, amele 

verecek cevap bulamıyorum. 1 
Yaklastı ·ar. V.möy gözlerini 

a.çt~; 

- BitLi değil mi? ..• Mütareke 
değil mi? 

- Evet başka çare yoktu. 
- Yazık! ... 
Nede!! sonı-a Moris uyandı, Jan 

da ka.lku. h; ka:rdeş lbuluşt>ık
ları za:nan Morıs Anriyef n boy
nı.ın.a sar \4..ı.: 

- Canım karcleş:m benim, ko
can da öldıi. . Sen h11Yatta <lıwna 
k.ırhan ol~un. .. 
Döla~ .;-ı de küfu ediyordu: 
- Hab<or verdıJ.er, fabrikayı 

yu.lmuş <ir, iflas et•:m .. Vaysın 
cesedini de yakryıışlnr!. .. 

Anr;yct, i!\'.izlerı ver nden uğ
rall'? d. ,üyordu. Koccıs:nın oe
s< ı ıistu~rJe afılamıı.k. tesellisini 
de bulanuy ~aktı. 

B ır müddet PCll<'<'l"e önünde gü... 
mın aı:tannasını seyreden Döla -
her§ nihayet; · 

- Çocuklar söylemeyi unutu
V?,rdunı d"".!ı, aşal(ıda bir subay 
duşınan1.11 eline ıreçmemcsi iı;in 
paralan taksim ediyor. ;J!er bu ge 
c heoimiz ÖlmeZ»ek para laziJJJ. 
olur. 

Bu gibi hallerde derhal 

tedbir alınacak 
Bazı ~-teple; de görülen sarl 

hastaıhk \'2k'a1aırı fu>eıiırııı, Maarif 
Müdürlüğünün btanbu1 mek'lıeıp
ler ine y.aıptığı bİ'l" tamimde, 00. 
sek.ilde vak'alara tesa<lüf edilen 
mektep:leırin v:ı:ziveti derlıaJ Ma
aır ,;f llılüıdln'Hlıg-iine bi:.:I irmelerini 
istemiştir. 

M~anf MıOOU.. ıuw lbu şekilde 
' sari h:ıstalJk olaın mektep!crıe 

do1®or!a.r göıııderceek ,·e icabe
d2rc ....... ~ı vc.:otıracak ve mektep 
bınaJ.arıru deZen.feksiyona. ;t!J;ıi tu
tac~Altı:r 

Dığeor ~araJtan oolıün takıbd.,.. 
rin umwnt biı' mU"Y"'l"'Ye. tMıi 
tutulması da karar hştı.rılır.ı.1-1 -
tır. 

NÖ.ŞET TUTMIY AN 
MUALLİMLER 

Bazı anııallunlerin. sııhhi vazi
··etlerını \,•ri sürerek aldıkları 
raıoor.larla haftalık ders ve mü
zaıkere saı>tlerinin az&fulmasını 
ve cndbet vnzifcleri. ooen aifo
hınmrJ~nm i>ıtedi'kleri grirüJ.m üıı
tür 

'!lu münaı:ıOOetJe evvellki gün 
~1aal'if Vel<fıl<ltinden°Maa.nf Mü
dürillğfuıe biT emir gön<l"rilım~ 
w 
Emiırle; katıun! hülı:ilinlerin, 

Bu kabil istekleri verme ,,,t.irmi
ve tt,..üsa • t olmadığı bilt.liriıl.melcte 
ve sıhH vaziyetleri çalı~ıya 
mwa.ı.t ııluaıuıvan lar baJCkında 
umuımi hillkü.ml<-re ~(.re muamele 
yavıl.:ıcal':ı !JElh'.iğ olıınma.lctad 11'. 

Bükreş sefirimiz 
bugün geliyor 

Bükreş sefiri Hamdullah S1ıv
hi Tan:növ"° b~,gıın K&ıt>Gnce

den şeiırimize ı."'lec:ak ve Anka.
raya g'.d ccl..-ti.r. Dığet ı...raft.oo 
gecen hıılta ııd>rımize .;d'Crek 
~11/."ja. gittiıklerini haber vel'
diıl<ımiz Roma biivük e1.;;imiz, Hik
.;eyin Ra;ı:.o ~ So!şa se!iri.ıniz 
Şeviti de viJZ\.fderi ba<;ına hare
ket etmek ii2ere bu saıbalh An
kar-acian İstanbula döııanfu; oJ;ı.. 
caklardır. 

Maiİl!lova sefirimiz Haydar Ok
.ayın da ·~:-rde merun.iyel>
le ımemı!e!k.etli!mıze gelmesi lbek -
~. 

Passif korunma 
Pasif ılrorunm.a mecbu:riyeij.ne 

dahil şalıir V'e ~ardaki da
.ire, müe9!1ESe ve f~1dıka!farla pa
sif korwıma moburiyeti ha.ricin
dıeı lkaılm ta ehemın.iveti !haiz olan 
ıbu kııtıil yu•lcrde de korumna 
ıedl>irlcrl ıılınması. aliı:kadarlara 
lbildirilmiŞtir. 

Ewüımle bunlııır ihtiyaç ıris
belti.!".ıde cy:>rı..gm söndürme. ve 
,,;ılhıhi yl.l'dım te#i.11> vücudıe 
gat..recdklrroir. 

Almanyadaki lranlı 
talebeler dönüyorlar 
Alımanyada tahsillerini n.p • 

makta oİan İranlı talebeler de 
ım~.tlerine dör.mei< fuere 
emi.r almıslardır. 

BUDml üzeri.ne 5 k.işilik hir İ
ranlı talebe ,grubu T0!'06 ek.;;pre
siy!eı 1.rana avdet ebııek için dün 
saba:lJki ikonvaıısionel ile şclıriuU. 
rııe ;ıelımişler ve doi?ruca mem
~eıl:dl.'lerirle git:ınişlentiır. 

Moru; ile Jan ~miler. 

ÖÇÜNCÜ BÖLÜM 
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11.aıı> müddetince Silvin gö-r 
!erini Södıın taı-aiından ayırnuı.
mı.ştL Köy Almanların .işgal. al
tındayclL DoW-u haber a!mak im
.kanı voı.tu. Akşama do,i!nı baba 
F'ıı:şar volda Prosper; ı;ölünce şa
şaladı: 

- Sen ınib.in? 
- Evet, boŞ yere d~ekten 

"sandım kaçtım. Çiftlikte adama 
ihtivacın yok mu? 

İlıti:Yaır ihtiyatı e~den hıra.lı: -
madı, çiftlikte adama ihtiyacı 
vardı amma., söyl.-.mek işine gel
miyordu: 

- Şimdilik yok dedi, amma 
sen bıraz ııel'.p dlıılen, senJ yol 
ortasında bırakamam yal 
İçerde Silvin çorbayı hıwrh • 

i?2". &rlo oynuyordu. Pro.spe.n 
~~i hile. Ancak şarabı g~ 
tird.Uti zaman faruıak vardı ve h~ 
men Oııoreyi hatırladı. 

- Hamlen geliyorsunuz detil 
mi? .. Onore ruısı.l? 

(Arkan V<IT) 

EDEBiYAT ... ... ...... ""' . ...."" .. . •"'" 

Flaubert • 
eaıs 

Ve 

me ovary 
Yazan: Selami lızet Sedes 

Fransada ancak ölümlerinden 
sonra takuir ed;lcn üç bilyilk e
dip vardu: Balzac, Stendhal, 
Flaubert. Bu üç büyük roman
cı da devirlerinde müuakkitle • 
rin gazcbine uğramıştır. Sebebi 
sadece romana ehemmiyet veril· 
memesi, romanın edebiyatın bir 
kolu sayılmamasıdır. Lamartine 
takdir edilnıiştir~ çünkü şairdir, 
Clıatcaubrian'na seliım durul • 
muştur, çünkü tarihle karışık fel
sefi eseri vardır. 18 inci asırda 
Vohaice •Candidea müellifi ola
rak tanınmaımştır, Le Sage 'ın 
•Gil Blas• romanı ikinci planda 
kalmıştır, tiyatro eserleri yanın
da illarivaux'nun c:\ta.rianne• 1 

hiç addedilm.işt'.r. Edebiyat den
diği zaman akla derbal romaıı 
gelm:ye ba;;ladı.ktan sonradır ki, 
romancılan da edip san'ati çok 
ııorülmemiştir. 

Ali Kimi Akyüzün •Madame 
Bovary• yi tercüme ettiğini ha
ber aldığım zaıuaıı batınına bun
lar geldi. Akyüzün tercüme etti
ği, Hilmi Kitapevinin bastığı •Ma
d:un Bovario yi görmedim. Ter
cümede bazı yanlıı;lar olduğunıı 
söyliyenlere Ali Kliın.i Akyü.a bir 
makale ile cevap verdi ve nıii
tercimin dalgınlık ve zühül ese
ri. bazı yanlı~lar yııpabilecei!inl 
lı.abul etti. Bunun için Akyüzüıı 
tercümesini görmeyişim belki de 
mütercimin lehinedir. Ancak ba 
mfinascbetle ı:arbln kabul ettiii 
bir usulden bahscdey iııı. Gıırple 
böyle eserleri tercüme fflenlcr, 
tercümelerini forma forma, ter
ciime C;lcrile alakadar olanlara 
gönderirler, zühul edip etmcdik
lıırinin konlro ünü isterler ve for
malan bundan sonra hasarlar. Ay 
nl şey biz de tatbik edilemez mi 
acaba? Herhalde edilse yerinde 
bir iş yapılmış olacakt.r. 

* Flaubert, 12 Kanunuevvel 1821 
de .Kouen'de doğdu. Balıuı llo· 
tel . o;eu hastıı.hanesınin •erta
b:hi idi. Oj!lunu Rouen liseainde 
okuttu sonra Pariı:e Hukuk 
Fa.kilitesine gönderdi. Flaulıe:rt 
no hukukla alitkadardı. ne de bir 
meslek salıibi olmak i.<tiyordu; 
kendini edebiya!a ,·ermişti. Yumi 
yaşındayken baba'ıı oldü, ark.a
sında o zamana ı:öre mlihimte blr j 
servet bıraktı, Flaubert annesile 
beraber Rouen civarında Croiı;aet.. 
ye ,yerleşti. 

Ci-oissct, Rouen'deıı Havre'a p. 
den yol üstünde, Seine nehri bo
yunda küçük bir köydür. F1aa
bert ailesinin orada güzel bir evi 
vardı, bu ev sonradan yıkıldı ye
rine bir alkol fabrikası yapıldı. 
Su kenarında Flaubert'in arada 
saada gidip oturduğu küçük bir 
pıniyonu müze haline !:"tirdiler, 

* Flaubert' c göre yeryüzünde e-
debiyat her şeyin fevkJndedir. 
Bunu güzel bir fıkra ile anlata
yım. 

Bir c:Un Theophile Gautier, 
Sainte - Beuve, Renan, Goncurt
lar, Flaubert bir arkodoşlannda 
yemeğe davetli idiler. Söz poli
tikadan açıldı; harici siyasetteJı 
bahsediliyordu: İngHterenin i!
teği neydi? Avusturya ne yapa-

GARİP B1R 

İTTİFAK 

İtalya • Alman ittifakı de .. 
vaın ediyor mu? 

Sovyet Rusya • Alına.olar it
tllak ettiler mi?. 

Gibi sualler devam ededUl'
.sun asıl ittifalun tabiatle in • 
sanlar arasında olduj\unun bil
mem fnrk1nda mısınız?. İk..iai 
de azgınlık için !139-940 fasıla
sını bekliyO'l'lı.ınnı~. Bir taraf. 
tan yervilzü fosaııların boğaz 
boğaza gclmeleıine sahne o
lurken bir yandım da tabiat şe
hirleri J·ıkıyor, insanları evle
rinden barklıırındaıı ediyor, 
nehirleri t~ırıyor, ovalan su
lara garkedivor, dcnir.leri alt 
üst ediyor. 

Nanemolla ile de bu mevm 
üzerinde dertlesiyorduk da, 

- Böylesine ittifak def.'il. ıı... 
set derler .. 

Dedi, ilfive etti: 
- Haset bir nevi inıre.nme

dir. Tabiat de insanların kınp 
dilküı::üliiğüne, imre111llİ4 ola-
4'nlı: ki, Yd' yer bir nevi kudnıt 
denemesi yapıyor! 

' 

caktı? _ Flaubert söze karı~mı • 
yor, sessiz sadaınz yemeğini yi
yordu; nihayet bir aralık sabn 
tükendi: 

- Artık bıı kapıcı bahslııi ka
patuuzl Diye haykırdı; artık ci4 
di konuşalım, yani e<lebiyattaa 
konm;alun! 

İsle bir ÇU11Hla Flanberi. 

* Flaubert -Madame Bovary• 
müellifi olarak tarunmıı;lır ve ta
nınmaktadır. l\Iüellifine cihanşü
mul bir şöhret temin eden, mü
ellifini mahkemeye sürükllyeıı. 
Pariai yerinden oynatan •Ma -
dame Bovary• nedir? 

.Atadame Bovary• 1.%6 seno
si için yepyeni, orijinal, kWıtah, 
kuvvetli bir eserdir; o zamana 
kadar mi.ali iilrilıne~ bir eseıo
dir. 

Mevzuu kısaca anlatayım: 
lUadaıne M'.ovary kaba saba, 

bayağı ruhlu, dar katalı, baalt 
dÜ$Üncell bir adamın kansıdu. 
Flanbert, Charl.. Bovary için, 
«koııuşmıw blclırım gibi yam • 
yassıd.ır- diyor. Kansı Enıına ıı. 
vary ise • basit b.tr ren~ber kıza 
olmasına rağmen - hassu, zarif 
bir kadındır. Rouen'nin Ursu • 
lines manastırında iyi talı.till ııaır. 
müştür; ukid.lr, san'atk.ô.rdır; di
ni merasimlerde ilahilerin ah
il; mum 14ıklannm, kilise bar
rak.larının nuuızarasilo heyecan
lanmış. bu föreıılerin zevkina 
varnnşhr. Daha çoeuk denecek 
ıçağtla iken rnmanilll" okumıq, 
bilbatsa Walter Scott'un eserle
rini ezberlemiljtir. 

İşte bu kızı tutup Şad Bova
ry'ye ~eriyorlıı.r. 

Muazzam bir köy düğünü yar 
pılıyor. Düiü.n sofrasındaki t• 
kerl<'melcre, cin.aslı sözlere ŞÖJ" 
lece mukabele edebilen Charlcıa 
ertesi gün baııka bir adam eibt 
meydana çıkıyor, karL>lle hem• 
senli benli oluyor, önüne gele
ne luır.ı.s.uu soruyor, lı er yerde 
kansıru anyor, beline sarılıp bak 
çcde dolaşıyor. :lk; gün sonnı da 
kan koca Tostes'a gidiyorlar. 
.Komşular, doktorlarının lı:arısım 
günnck i_rin pencerelere iiııüııtil
ler ... İhtiyar hizmetçi geldi, teı.. 
:rik etti, yemek hazır olmadığın. 
dan özür diledi ve yemek hazır 
oluncıya kadar madamın evi do
laşıp görmesini tavsiye etti.• 

Yeni evliler Tostes'a yerleşti
ler. Madam Bovacy mes'ut ola· 
cu/tına kanidi. •Evlenınenin M 

olduğunu bilmediğinden, saade • 
ü tatmak için evlenmenin k:i.fl 
oldukunu saruyordu• fakat kadın 
beklediği ıı.andetin ~lmediğlııl, 
kocasını sevmediğini pek çabuk 
anladı. Kendini gene okıııwya 
verdi ve can sıkıntısından hnsta 
düştü. Kocası kıınsının tehdi.llha
vaya ihtiyacı olıluğunu görün.,. 
Yonville : Ahbave'e ~ındı. 
· Asıl roman burada baslar. Yon
ville - Abhaye'de ec:ıacı Mö:ıyô 
Doma.is ile mii.şerref olanız. O 
devrin telakkilerine göre IIo
mais soldur, demokrattır, keıı
disinin ihtilalin çocuğu olduğunn 
söyler; cemaatten yana değildir, 
rııhba.ıu yan çizer. Din.i vardır, 

( Arlca.<ı 6 ncıda) 
SELAMt İZZET SEDES 

BA{;IJlMADAN 

SATMAK -·----
Vapurlarda ~r gazete mü

vezzii bulunabilecek ve bağır
madan satış yapacakların~. 

Güzel ve yerinde bir tedbir 
amma, gazete müvezzii mii • 
savi bağırmaHır. BaJ':ımıadaıı 
ıtazete nasıl satılır?. 

Nanemolla ile kon11ŞuyO'l'duk 
da, 

- A.. Kafadarım, bilirsin ki, 
hu mecburi sükut bazı ceride 
&abip~erinin işine cl\·erir .. 

Dedikten so:ıra iL~\'e etti: 
- Fakat, sa!ılmıyan gazete

ler ı:ıüverzii su>turmakln de • 
in!, üstelik biscr hcdb e \'Cr • 
mekle dnhi sntılnuyorlar. 

Zorla gfüellik olmı.ı araı;ı gi
bi, milvezzil susturmclıln da ~a
tı~ ı:~~i .kBbıaz. üşteri yine 
bıldıı:ını alır, bild:ğlni okur. 

§._!~_!'-: R D EN l\I A II. 

_ KEJ\IEYE GİTMEK 

Galiba İstanbulda yedı şe • 
ker taciri mah~emeye gide • 
celı.mis. Bizim Nanemolla ile 
konusuyorduk da: 

- Mahk.-ıneye yolnız ga-
2 .. teciler gitmez ya, ue şeker 
şeycik, bir de ııekerciler ıtür· 
sün. 

Dedi. A. ŞEKİP 

' 

; 

' 
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Fırtınanın tahribatı 1/ngiltere Kralı 

Bergama köyleri henüz sular 
altında bulunuyor zarar fazla 
İzmir, 10 {A.A.) - Son brtıruı esnasında liman işletınesinin 

Dmnlupıuar romorköril Şamandıraya ba!{lı bulunduiu Ala7bey 
mevkimde kara) a düşmüştür. havli vakittcnberi faaHyette bulun· 
ı n bu romorkörün lmrtarılmasına çalı ılmaktadır. Ayni idare
nin iki mavn..,.. da Çamaltı me,·kilnde kuaya dü~müş fakat yiizclti
r nuş ur. ırtınanın mülha~alta bir çok zararlara sebep olduiu 
" ı.aşılmaktadır. Berıııama ıle ınunsnla kesilmiş ohluku ııibi bu 
kazanın sularla sanlan köyleri de henüz •u ihatasından kurtnlma
mıştır. 

Almanya, italyayı harba 
sürükliyebilir mi ? 

Kral Faruğa bir 
mesaj yolladı 

Koome, 10 IA.A.) - İı>giltıere 
sefiri Sir Mi.le6 Lampoon, Kra.l. 
Faruk tarafından kabul edlıl!miş -
ter. ~.tir. Krala. Kul Geoıge'un 
bir ımesaıjmı tevdi emniştir. Me
sa.'<la &l.80\ı ıkarı:ı gösterilen hü& 
nlikaıbıılıden, Mısırda bulunan İn
J(iliz !lut'a'larına y~ılıan iyi ımua
ın'lleden ve Mı,sırın müttefiklerin 
qav..,.ına işt.irak etımiş <ıl;nasın
dan dolayı Kral Faruğa ıeşeık
kür echlm::lktooir. 

Hitleriıı nutku 
(Baş tarafı l irıci saııfada) 

"•rli du<0nıa.nQ karşı miıdafaaya 
h a'Zır lan. '\'TQ],ar. 

(Başmakaleden mabat J 
leri, yani Cermeıılik 1938 mar· 
tıodanberi Brenner'dedir; Bren· 
ııcr'de Adrhatik denizinden 80 ki
lometre mesafededir. İngiltere 
'e Fransayı yıkabilen Cermen • 
lik, cenup rüzgarlarının deniz ko
kusunu getirdiğı Brennerde du
rur ınu hiç? 22 sene e\' vel Avus
lıır.ı anın elinde bulunan Triyes
lc) i, Arnsturynlı Bitlerin tekrar 

\e zafer ti.mi li k silecek olan şi
mali ve ·~r!J t.İrikadaki İtal • 
)'an lı.t '' ellerinı maıcli ;> etmiye 
kafidır. r"ds İta!) anın d hi, kö

.!\!u'.aclcleratın ulvi bir anında
' vız C) ra.fi va.z· timiz da:rna 
\ v ı.m ·~asi rnuarazalar t.evlid 

elmiş 'e i:rtı g bi anl da, mi!le
tı.'l11zin mevctrd.ivetı. daima ııskcr
leri.ıni:tin k:ılh.remanca fed;lkiır-

i gal etıni) ereğine ve Cermen
lii:"n ı\driyatiğe \·e Akdenize in
ıniycccğine, ~ulnız Nazilerin '!U 

bıiyiii:ii değıl, biiltin Alman mil
leti 'emin etse, kimse inanmaz. 

!>on et Rusya ise, bu harpte 
gal'p geldlği,.takdirde, Yugoslav· 
1 rııı 'e Balg:ırl:ırın Sla\ lıgını da 
ileri siırerck Balkan ) olu) la bo
guzlırra inecektir. Bunu, i ti!a 
sıırcllle ııı ', l oksa, komünist dev
it _ J arat ıak suretile mi ya· 
p nı, ancak hadiseler taJ in 
edebıl' r. Bu suretle italyanııı Bal
kanlarda ta av\ur etliii ha)at 
sal a ı t ınamcn uyn diişe.ek · 
tır. Hal) a, n fret ettiğini her \'e• 
s.ile ile göslerdıği komünizmle 
Akdcıı zde ve yakın şarkta bunm 
Lururuı ı: lecektır. Akdenize j. 
nen Kızıl Rus) n değil de, Beyaa 

u ) a olsa dahi, sıa, larm muaz
zam bir k' tlc halinde, Balkan • 
!ara ~e Akd nize inmeleri, Ital
). ıı hi ı o gelmez. 

ll i İn · t re ile Fransa ka-
ı ı t 'rde, İta!) nnuı hiç bir 

m nf ati haleldar oluıı • 
cak r. Çunkıi muttefiklerin İ· 

tal) adan i !edikleri bir şey yok-
h:r. Ve onl rın zaferi, İtalya içlıı, 
t ke d 'ldir. Bu devletler, ol-
s sa, sulh müzakereleri esna-

n U:rsuz, pct.rolsiız ,.e ham mad· 
desiı kaine fıı mu! ııkkakhr. Har
be de•anı iç;ıı Hızumlu olan 22 1 
sc' kulcel şı ham maddeden ib
tİl aca kafi yalnız kiıkürt ve pi
ri ilerle tutya ve kalay 'arda. İh· 
tilatın yiizde S0-75 ine tekabül 
edecek kadar demir, kurşun, nit· 
raflar. Aliminyom • Boksit ve an
timuan'a sahiptir. l\lıına:anez, ihti
yacın )1izde 25 ine bile kafi ııel
mez. Yün \'e potas yUıde 25 nis
petindedir. Köıuü,-, p0trol, ba
kır, ııa.muk, kauçuk, nikel, krom, 
tı.m ... len fosfatlar, k.alay, mika 
hıç . ·oktın. Ham maddeleri bu 
kadar az olan bir memleket, de
niz hakimiyetini elde etmeden 
nasıl harbe girer? Deniz hıikiın.i
l'~I! ise, büt.iin denizlerde oldugu 
gıbı Akdenızde de İngiltere ve 
F!ansaoın elindedir. İtalyan de
nızaltı ı:emileri Almanlarınkin
den daha fazla ve daha faal ol
salar dohi, Akdenizin bütün mah
~~lcri İtalyaya kapalı olduğu 
ıçın, bu denizaltı faaliyeti, İtal
:t aya ham madde gelmesini te
min edemez. İtalyanın Büviik 
Harpte, eski mıittefiklcrilc b~ra
b r harbe girmey'şinin en mü
him ..,beplerinden biri de İııgil
t re ile Fransanın Akdenlze ha
kimi~ etleri \C italJanın İng:Itc
renin aleyh'nde harbe lrecek va
ziyette olma~ ışı idı. 

l.lklaıi:.)•le ıt.>etnin eıdilmişl!ir. 
lMılkaıdderaıt bizi, sa:ı.®t ve fe

:ı.Tu et cVov irl eri için bir le(.i.ıımiş
tir. Dünya, bizim iı1ıtilıaıdıımıııı 
boıımak '"7tiJ'Or. Ceva.bııınız, bü
tün devir'l<:rln en hüyük cfıımiası 
içinıde, daıha ·kuvvıtitl<ı elele ver
mek husu.sı.ında '"niden yernin 
etttLğimi.lldir. Alanıın milletini 
parçalamak istiyorlar. Yemi!lli -
miz cAJıınaın l11tiıhııdı • dl4'. 

Kapiıt.aJ.izmi:n mu:ı:aıffeır o1ına61ı
nı iStzyorlar, fııikat b.l:z, ıwıs)vnaıl 

·;e ı:ı.asyonaıl BQJi.Vaılist cami.asının za
ferini temin eıtıınek is:liyOl'uz. Se
nelE'I'Ce ıınüdde:t haıkiki bir aıı.laş
ma yapmııik için dünya iJıc elelıı 
verınrye hazır oldu~ımıu söyae -
dİ!ı]ı faıkaıt dün.ya, uanum! hakla
rın müsa' atı 6'l ına d~yanan 
ınllildtıler bar~ fi'k.rini ıroddJt.1Xi. 
N aeyonal. Sosyalist \'C asker sı
fat.iyle, .h&ya~ııda daima rnille-
1· m1n ha!ldkını u'lh veya ica.be
de, se mücadel }Uu)'1e ıtanıin 
prensiıblm.ı gôz önun;k tu'fıt'tınl. 

Büy.ii:k Ilaıftıe iştiralk ~.:ıni.ş bir 
as.<cr sıfaıtiyle, Tattıya tek ve 
n # duam var: Bu l:Jüyük mu.. 
le}.- harlbirun son faS!ını. Al
nı n m '!a!inin eıırefie nihayete 
erdıl'<lii!'ini -ıımeıvi aıe>pi.'tlize 
n~ et;;in. B'u,.."Ün, )t .. ırtün.ıımi.z 
suo]m~wr:F,,.,,.,~vetnıgiJiı.ıı 
ka.ı>talliStler ~ardl'>ıııdan lbüıyü.k 
A!lm"n de\<'61.irıe I•~ edilen 
harp Alman tarihinin ık<ı:ydeıtıi -
iti zafer! rin en refl'isi olsun. 

Dün, gazetelerde ihtikar için 
şeker sakbyanlan okurken, bak· 
tım, ııazetclerden birinin üçüncü 
sayfasıuda \'e koskoca harflerle 
ıu yuı var: 

Fırınlar noksan ekmek çı.karı
yarlar! 

Tabü bu koskoca başhiın al
tında da, bnııünlerde noksan ek· 
mek çıkaran bazı fırınlara dair 
bir alay yazı._ 

Bu ne iştir yahu böyle? Sulhte 
olsun, harpte ol. un, gün ıreçmi
yor ki, gazetelerde noksan ve ha· 
mur ekmek çıkaranlara süt ye
rine çirkef satanlara, kundura 
deı·iJerini eksilt kesenlere. mani· 
fatura eşyasıııı birdenbire iki 
misline çıkaranlara, maliyet fia· 
tının dört misline satmak için 
köşeden bucaktan makara top· 
lıyanlara, yağlara, liallarv bile, 
hurda kalanlarıı, gazinolarda müş 
terilen bo~tuya getirenlere, 
ve daha bilmem kimlere, bilmem 
nelere dair şikayetler, fıkralar, 
hatti hazan uzun uzım maka • 
leler çıkmasın! 

Bana öyle geliyor ki, bütün 
bunlar. tıpkı çorap söküi:ii gibi 
birbirine bağlı ve bir tarafından 
biraz <;ekince, hepsi birden tırrt 
diye gitmiyc bıışlıyan şeylerdir. 

Bereket, ki, ortada bir bele -
diye, bir belediye yasaiı, bir be
led;yc cezası var. Eter o da ol· 
masa ve eğer, sırası gelince, hür· 
riyctin çok iyi şey olduğunu, hür· 
riyeti pek sevdiklerini söyliyen 
bu çeşit satıcıln.r, bu alış verif i~
leriııde istedikleri ıribi hürriye
te, serbc.tlilte malik olsalar, aca· 
ba biz zavallı alıcılann hali pür 
melali •ice olurdu o zaman? 

OS!\lAN CEMAL KAYGILI 

Moskovada sulh 
müzakereleri 

( Ba3 tarafı l inci saufada) 
vaan "1ttrnelkte oluo Kuhno ve La
vajaeı-vi ; a!kıninde de bir taıkım 
m u!harobelE'!' ya.pılıma.'kta oldu -
i!u haber ıerilanektedir . 

Aım!ıterdmn, 10 (A.A.) - 'Ber
Jinde bulunan een bi ımüşahldle
ırinin bıldirdiğine gôre Alman hü
'kfmıet mt'l'kcızin.de Ailımanyanın 
ve Skandinııv mcınlekeı:Jıcırin.in 
Fin!lanıd:iyanı.n istiklalini garanti 
elıınelt'l'i mu'V'zubahsolrnıılk'tadır. 

Moskova, 10 (A.A.) - Sovyet -
Fin muııakereler! hakkında bu 
akşam ncşred 'en bir resmi teb
iiM• ıezciımle şöyle dı>n~ 
tedir: 

İki hükümet bir müddetten -
beri temasa girmişlerdi. Bu te
ması İsveç hüJ..ıiıııeti va.sıtasiylıe 
tesis etmiştir. 

Bu temasın j(ayesi, muhtemel 

sıı da, tanımadıkları Arnavutluk 
ı ul;ne bir şekil vermek istiye
ce 1 rdir. !\lıittefilderin İtalya • 
d-n bir şey istedikleri yok amma, 
1 a •. ııı onlardan stedikleri 
\ r. diyeceksiniz. Ö~ le, fakat, i
t 1 ı ın, bl!nları almak ümidile 
~~!!Ün, İng!ltero ve Fransaya harp 
ılan etmesı ve böylece kendisi 
için en büyük tehlike olan Cer
menlikle komünistliğin zaferin.i 
temine çalı ması en büyük hata 
olur. Auupanm ve dunyanın 
bugünkü nizamı yıkılırsa. bun
dan İtalyanın, ilk günlerde bazı 
kazançları olsa dahi, çok geçme
den ui{rı)·acıığı tehdit ve tazyik, 
onııbütün aldıklarını faizile b<>· 
raber ödemiye met:bur edecek • 
tir. Çünkü muxaffer Almanyayı 
Aılri)atige inmekten ve Avustıır
yılnın varisi olmaktan hiçbir kuv

Bütıin bu mıiliılıazalardır ki 
İt_alyayı, şimdi, miıttefıkler aley: 
hınde harbe ııirmekten meneder. 
İtalya. bekliyecektir; harbin kı· 
zı masını bekl:yccektir. Kendi 
ku\'Vclleriniıı miihim bir rol oy
nıyabilecef{i znınanı bekliyecek
tir. O ıakit kendi menfaatleri İ· 
çin, en münasip gördüğü şekilde 
hareket edecektir. Pek uzağı tah
min etmek mümklin dejilse de, 
böyle bir fırsat zuhurunda, İtal
ya müttefiklerden bir takım ta
vizler koparmıya ça11$11cakta. Ve 
muvaffak olup olmadıjıaa veya 
muvaffakıyetinin derecesine gö. 
re, harbe girip g.rınemiye karar 
•·erecektir. Bıiyük Harpte de 

Schaht Bükreşe 
gidiyor 

Mman huidudu, 10 (A.A.) -
Ber>indıeon bıwıün alınan h~ -
lere ı,ıı'öre Dr. Schaıhl, önürnüz
ck<ki hafta ba.<nnd a Bü:kreşe gi
decoktir. 

, barış imkanlarını wtıkık etımek
olm~ ve ık! taral doğrudan doj
ruya "ÖlrÜşmelerdeki favdavı tes
lim etmi$1erdir. 

böyle yapmıştı. 

' et menedemez. 

Finlandiyanın Ankara 
elçilifi 

Hel&inki, 10 (A.A.) - Finl.an
d.zya.nın .abıic Mıoekova e'!çiısi Y1i
io Kaıkkıen Finlarııd1ya Ar.kara 
e1çilil!ine ~ edilmiştir. 

Sovvet hükfuneti, fin hükUnıe
tl.ııln mii.mesillerini görüşmelere 
baŞlaıınaılı: üızere ıMııskıovaya davet 
ettiğinden B. Ryti ile ilk mfrza
kereleri idare etmi4 olan B. Paa
ııiıkivi, General Valden Ve mebus 
Veidr-nAAndaıı müreılııkl!4> biır he
yet 6 martta 114oskwaya gitınij
tir. Bu heyet Sovyet hükı1meti 
münıessiilerile iki üç görjişme 
yap~. Fin mümessilleri Sovyet 
barış şartlannı öğrenınişlıii'. 

:sı>Y ASI v:A.z.ı :Y-ET 
. -· . . i . ! ' . Bu ihbarla •egoizmo sakro = 

mukaddes hodkimlık• prensipiıı
d n asla ayrılın1"an 'e tabiatile 
) alnı~ kendi menfa:ıllerini düşü
nen ltalya, bu mukaddes hod
kiımlığı ve milli menfaatlerini 

alınan Hariciye Nazırının, bu
&iin, İtalyayı, harbe sürüklemek 
yolundaki gayretlerinin boşa çı
kacağını \'e Sinyor l\Iusolinlnln 
l alnız, İt9lyan menfaatlerini dü
şünen rcali ı politikasının Klb· 
bentroµu Berline eli boş döndü· 
re~·;; ıi km vetle tahmin ediyo· 
rnz. ıınlya, şlnıdil:k para kazan
makta, kuvvetini artırmakta ve 
İtni)·an milleti in biraz ylizll ııül- Sovyetlerin yaptığı sulh teklifinin ilk neticeleri 
mektedir. 

ABİDİN DAVER 

en i,i i talının edeceııi zamanı ve M h k f 
uziy~ti bekliyecektir. Onun Al- 1 eş ur on eranscı 
mun)a ile ittifakı \e bu ittifaka 
boj{lı gôrllnüşü, ınütecn\iz rn ınü-

taırrrız Alman polit'ka.ını mtit- Andre sı·eufrı"ed 
tef;klere karşı hır silıib olarnk ----
kullanmak suretilc kendi istifa. 

desini Ve i teklerini teınin etmek A n k a r_~ y a o e ı ı· y o r iç:ndir. Alman)'& ile İtalya ara-
sında esaslı ve bozulmaz bir men-
faat birli~i yoktur, aralarında 1 
biTbirine da\ arak nuoetle e 
istifadeler koparmak isti) e• mu-

1 vakkat bir tesanıit birlıgi \ardır. 
ital ·a, İngiltere 'e Fransa 8 . 

leyhine harbe girmek isteseydi, 
İspanyadaki kun etlerini ~ri al
maz ve harbin ha ınd:ı müttefik
ler henüz zaif iken girerdi. Şim. 
di, 'girerse, e kı bir tabir_le •der. 
cengi evvel• Libynyı. Erıtre, So
mali ve Habeşistan nııistemleke
lerini .)aybetmiye mahkumdur. 
Çünkü buradaki Jnıvvetlerinia 
anavatanla denizden olan mu -
vasalası kesilecektir ve bn müs
temlekeler Bıi\·ük J1ııt11teki Al· 
man müsleml~kelerinm ikibeti
ne uf:r.ıı1acaktır. İngilterenin Bil· 
yük Harpte, Çanakkale, Selinik, 
Irak, Filistin ve Mısır gibi denu 
aşırJ harp sahalarına, dört sene 
içinde 3 milyon asker gönderdi· 
i!'ini İtalvan Genelkurmayı da 
pekila bilir. Bulfiin, ayni kuv -
vellerin yarısı bile, muvasalası 

Acka.ra, 10 (A.A.) - Aııgle 
Saıkson ımille~ ıini en iyi tanı -
\an ve 1924 de ıeşreı11tiıti buıı;ün
!<u !~iktere 1927 dY. r. retıtıği. bu
.ııünıkl.i Aımeıika ıs ıml' esffleri 
bih-ak bir mu\ affııkıvet ka>;arıım 
meshur konferan çı Aııdre Sıeg
friro mühim iki konferans V<Y· 
mek üzıere 16 rn aııttıa Ankaıraya 
l'e'lecekrtıir. Modern momleketlıer 
siyasi ve lbngi ~ ~! fıerbi.. 
Y"' 100\~ lbu iık Jııcmferıı.nııı 16 
rnaııt c~ı günü eaırt 17 de 
A'111ı:a.ra Haılkevinıde, Smıeyü i.n
'kıilQbuı haıllhaızı<r ürerindeoki te-
lekioiirii mewıulu ikinci lıxılıfe -
ransı 18 rnaq ~-.........,, .. ü 
S

. ....--·~ Fil 
>Yasal Bi.l;ıideır Okulunda vıere

OOlııtıiw. B. Sie,ıtieni Anka.ra -
dan İıitaDbu.1a tliderelk cli/ıer iıon.
feraııırdarııu orada vıeretıektir. Fa
ris Siy-1 B~ Oılrulmıdan 
ıoıufaııüı olan tıu laınleramçı 
Fransız lıülıtiirunim en möimtaır; 
sirna.lenndıırı biridir. 

Finlandiya hükumetinin, İs • 
"eç. Norveç, Danimarka devlet
leri delılletile Sov) etlerle müta• 
reke ve sulh müzakeresinde bu
lunduj(una dair ırelen haberler 
açık dejiil, müphem olmakta de· 
vam ediyor. Kıırdj Berzahında· 
ki muharebeler hakikat halde Fin 
ordusunun kat'! mağlt'lbiyeti ile 

•hitam bulmamıştır. Fakat itiraf 
etmek lizımdır ki, Fin ordusuna 
dört aydanberi mukavemet im· 
kanlarını to:min eden müstahkem 
Maııııerheim hattı yüzde 90 nis· 
petinde Sovyetler tarafından :ıapt 
'e işgal edilmiştir. İııgiltere ve 
Fransaca, Norveç, isve( yoluyla 
mahdut nıiktarda yapllan tay. 
yare, mühimmat, top, gönüllli 
y ıırtlımları, para, erzak mii:ıahe
retleri, Kareli lknahmın ve müıs
tııhkem Maııııerhelın hattının İ· 

lerlerinde, 4 aylık müdafaadan 
ııonra muntuam ric'at etmekle 
beraber, fazlaca telefat vermiıı, 
ııonraılan lıaııırlanmı, hatlar da 
Fin ordusunuıı daha uzun müddet 
mukav-tlni temine kili gele
mez. Müsait şartlarla Ye istikli
lini koruyarak kendisine kalacak 
geniş arazide Flnlandiyadaki sai 
fırkalan temsil eden Helsinki hll
kftmetinln, yapacajı mlitare • 
ke ve sulh netieesi yaşaması im· 
kinı bulnnabilecektir. 

939 yılı son ayında, birinciU
nnn iptidalannda Flnlandi7a ko-

milnist partisi .,ıfi Kuussien ile 
yaptıkları mu.edeye Ciii'e bu 
memlekette kızıl bir hükı1met 
teşkilini taahhüt eılilmi, oluyor
du. Helsinkide sağ fırkaları tem
sil eden hükfunetle mütareke ve 
sulh yapmıya Moskova hük4me
tinin muvafakati, Finlandiya har
binin İııgiltere ile Fransamn fili 
mtldahalelerile lbtiUltlar yapma. 
smı istememesinden ileri eel • 
miştir. İsveç, Norveç hük4met • 
leri, mütareke ve müsalahayı ken 
dtleri için de faydalı gördüklerin
den Helııinki htı]d}meti nezdin
de ısrarla teşebbtlslerde bulun
muşlardır. Almanya ,.e İtalya 
hükiimetleri dahi sağ fırkaları 
temsil eden bir hiikilmetin, Ka
reli Ber:ıahının ilerisindeki Fin 
arazisinde müstakilen yaşaması
nı terviç etınWerılir. 

Bahis menau olu miitare • 
ke ve müsalehanm Y•Pı.l•ınama
sma ancak, İngiltere ve Fransa 
hllkUmetlerinin Sovyetlere men 
hıttp iliııile Flnlandiyaya res • 
men yardımlan mani olabilir. 
İsveç ve Norveçin, arazilerinden 
asker geçmesine müsaade etme • 
mek kararlan İngiltere ve Fran· 
BDnın dü~ncelerini tatbiklerine 
hüyük bir mini teşkil eder. Bu 
sebeplerden, mütareke ve sulh 
müzakerelerinden mlispet neti • 
celer beklenebilir. 

nA:MiT NURl IRMAK 

• SAYJ'A- 3 

1 Oilr:.ilr:. mevzLıları 1 R o m a 

İngilterenin MillA Mu- müzakeresi 
d f k t 1 

• 1 (Ba~ ıarafı linci sayfadal 

a aa uvve erı: ~~~~f!~ty;~ =~ 
kanıJıiruı ıbölükü askeri se!Am 

f NGILIZ DONANMAS~ r~ı:uR~~~~~adQ kal-
dıj!ı müddetçe ikametine tahala ! -·1, --- I N DAV ER ~I edilen Madama villasına gitmiş-

zan : A B D tır. 
-- ---- - Almanya Hariciye Nazın saat 

Bu harp ib l:aan.'.l.dan evvel, / Hava<:ıl.Jk da. inııiJtereyi artık ~'~'-~ir"."°lini tarafından kabili 
Alıınan prupag.'.l.ndası İngiltere ada d!ı:ruı!kıt.an çııkıaran düı:;nan ~ ..... 
ile Fransayı ayırm.:ıi:< için şöylıe. t..vyare fL.'olaııı.na karşı. ye)(ane, Musolini Rıbbentrop mü!Ak. 
bir iddia ~ulflı.ınmuştu: tatıa.ffuz ve ımüdafuai ner& kuv- tı bir saat 20 dakika rrii.rın~tür, 

clnqiltere, son Fraıısız neferi- veci adıdo:'Ur.uyordu. 1935 den Alman Nazın mülAluıttan sonra 
ne kadar harp edecekıı·r.. .,.,._ don tle öğle yemejtini Kont Cia.nıo ile 

ı .. uaren, amnamnı şu sure birlikte )·emiştir. 
Alııı:anlann m:ııksaıdı açı!ktır; t.ez_..;.ldine başlandı: RESMİ TEBLİG 

İqıuliz m · eti kenıd.isi har:beltmi- 1935 de 139,300 ·ton Ribbentropla Musolini uuııı. 
yeoek, Fransız miıll.ltinin !kanını 1936 da 291,000 • da yapılan ıilk mülAka.ttan 10nra 
son da.ınl~sma kadaır döl.lürcccık- 1937 de 375,000 • aşağıdaki resm! tebJ.iA neşn!dil-
tir, demek i.Stı\yorlardı. Halıbuki 1938 de 547,000 • mişt'.r: 
İnıgi1iz rmiı1:>oti, Büyıük Harpte 1939 da 659,000 • Duçe, Kont Ciano ile Almanya. 
Dominyon ,.e müsterruekMr ha- ~ilterenin gene .b.ir lı.M'be ha.- nın Roına büyük el.çl.i hazır ol. 
rJıç, ha.iki İı:ı.giLz olarak 5,686,514 zırlandığı devre olan 1914 den ev- duku halde, A1ın&n Hariciye Na. 
aSker setferl:ıer eınıis ve bu kuv- ve!ki üç senenin vasati l:ııaıt'P ge- zırı Von Ribbentro,p'u ka.bul eıı. 
vatler 743,000 k; i m<J:ktül vermiş- misi ~aırtı, yallınız 170,000 ıtbulu. rek bir saat 15 dakika süren sa-
ti. Bu İngiliz ordu u en ziyade, 1939 llf' tçmi de su şoka almıştı: mimi .J:ı::r mülakatta bulunınut-
.!(arp oophcsi.ıı.de, fu.manların kar- Donanma : 149,399,00 Sterlin tur. 
.şı.sında lha betmiş ve bu maık- Ordu : 161,133,000 • Yarın iklııci b'r m!ilAkat vu-
tiillerin çoğu orada ölmüştü. !Hava : 205,951,000 • kubuliacaktı.r. 

YANLIŞ BlR DÜŞÜNCE: 
AJıınanla.ı:ı, bu p.rQPa:ııandaya 

sevlkeden iı.ınil. basta, rne:,iıur 
İnj;ıiliz aske.ri mWıarriri Li.d.dell 
Hıorıt olımOOı. üz"ı:e, bir takım İn
giliııre'l'in şu tezi müdafaa eıtıme
.leri. dhn'll$bur: 

- OOyiJk Hal'pte, Qok k.aııı dök
tük; P"1t ağı.r zayiata uflradık. 
Bundan sonraki haııplerde. il1i2 de-
niz ve havada ·büyük gaıyı-eıtler 
sarf edelim, Jııaır ada ~ ipek kiiqük 
.bir oodu ile F.naıısız.lara yaT<iım 
edelim; Fra.ıısa da bwıa muka
bil 'kara ~inin ibüıtün ağırlı
ğını yüklensin, 
Yü>fuaşı Llıddell Hoı't, Taymis 

gaızetesinin es.1<eri muha.rriridir, 
ayni zarna:ncla Yenh Britanya Anı
sikk.ııxdisiını!.rı de ~e;!Liık ve har
be ait kısıınları.ıu yamrııştır; Aıy
rıca mUlıim es<ll:'leri vardır. Harp 
tarihin! ve 'b~ü \lı.eıılbin sev
loülceyş iıea'J)laırını pek iy.i ibilen 
00}-Je bir ıını.ihazvi<rin, bu kaıdar 
ıbüyüık llıir h;rtaya naeıl diişlüğü.
nü akıl ıdtruyor. Fransa, yalnız 
basına .Allmarı.yanm ikarndaJd 
muaırz.am Rit)'t'etirııe nasıl daya
nabHirdi Ytrııbaışı Lldıdell &rl 
belki, Frıımanın ateki ınıüttd:k
lerme ve .ıııüstarnıldke ordularına 
güveni:yıordu. Falkıııt, onun bu fi
ıkirleri ımiidıııf.a.a ebti6! zaıınanlar
da., Mınanya ile ~a bera.ber 
~- HaıtııA Alman
ya, İtalya, İspa.nye 
ve Japonya Voe '1Macaırista -
nm müiftefi.k:ıın ha;rl)edecelkleri 
tahmin ediliyordu. Al.manya, A
vustıuryayı i1hs!k ~ilkten ve Çe
kailavaılcyayı da yutltıuk.tan son
ııa, :vüzba&ı Lkkielll Hort da, ar
tıık, ikan hll'libini, yalıuz baışına 

. F'ransımu:ı oımuııltıınııa yülı!leımek 
ftkrmdm vaz llC(Wlliş oılacak ki 
bu teıı:i miiıdafaa yollu yeni ya
zılar yaaımıdı. 

İIJlıİ)terede, mes'ul rnaıkarnlar
da bulunanlar, 1938 eyhllünde 
İngıJtere iie F.raııııaınn, Mıünih
de A.kııaınyaınııı b'I'Şltllllda * 
ra.dııldJırı ~asi hezlmelt«ı son· 
ra. aııt•, kı.wvetli bir kua °"" 
dusuna da~ oı1ıımılt lüzumu
nu aırı.lamışlıırdı. Faıkaıt fngıl:!rz 
etürıumumiyEBi f(eç hııırakdıl 
gıelir. KUV'V6tı11 bir kara o.rduısu
:rıuııı aıııcıılk ııneobıırl aSkeıilolk u
suliyie ~emiın edllldbilecejiini a~ 
lııina« i9in de, Alınaınyaııın 1939 
maıitmda Çtaroslovaıkyayı yok 
etineei ~ gEOdi. 1935 ve 1936 
dan yani Aıınanya, Venıay mu
aha:lesinlın aekeri ıib'ktmını yırt
tı;tı ~ lıtalıyanın da !HalbeşiSlanı 
islıi>laya karar vererek İngDtere
ye meydan dlrudıui(u tarih enberi 
yeniden sMlılaınmıya başlarmış 
oılaın İ.ııgü!ıeıre, nJlıa.yet 1939 nis.v 
nının sıoıı.larma ~-u meclmri as
kerim ık&bı.11 e~. Medburi u
larliık.ten nefret eden İını;ıiaizler, 
:ı:alten bi!' haqı 'Paıtlıar patlaırn32, 
bu hi2ımeti .taltibi'ke !tarac ve~ 
lerdi. iHiam 1939 ev'IUl.ünde pat-
1'.adı. Bu ıitillıaııtl:a f ~. yıal
nız dört 'llfV lkırzanın.ıııjtı; Fıııkaıt 
bal<ikaıttte, !bu kazancı 1iöııt ay tut
maz. f'iin1<ü. lh1t11> <;M!J!ı zır 
maın, 6 ayfl~ anecıburl himıetıle
rini yaı:ıınaık üzere. silAıh aattma 
çaığ,nlaın ilık sınıf, heno: yelli da.
veıt edilıınisti. Bun'lardan hemen 
istifade kaıb!I dQğildi. Ben.4cet 
versin ki o za.mardd Haı.tıiye 
N aızın Hı:ıır Be lisa dahıa evvel, 
bir taJaan ıtedıbLiıler aıinııştı. Bu 
mu!kadıdiımeden sonra, İngiıitere
nm milli müdaıfaa bııkı.mımran 
vıı,p!l:ığı J!!Uazzam gayretd, göızxierı 
11edrelbiliriz. 

* DONANMANIN TAKVlYESt 
İnıgiltett, sil!'fulamnıya karar 

verdi~i zaman, adeta biır sevki 
talbJS ile evvel~ <bıa.nımayı ve 
havacıl!W düşü.nımilstıü. Çünkü 
donanma, ~ ve İngiıllE 
Lmı>aıraııcntuııwıun mesıned:i idi: 

Hava hapsinden fazla !ı:li Çün.- Von Ri.!M>entrop'un pazartesi 
kü Münlhrlen lüb&ren Alıınaıı.ya, ~ Romadan aynlırıası bek> 
İnelltere ve Fl'8!16ayı, hava or- lenmektedlr. 
dusi~'ile reılıidi.t etııni.şti. Bu<tçed<! ilk 'İtail1Yan siyasi mahaıflli İtal-
defa olaralk 'kara ordusuna,, de- yan • Alman paktının iki mem-
ni2ıden fa2lla taıhs.isat ve-ilmişti; leket devlet adamlan arasında 
Çüır.k:ü, ord•.ı>YU kuvvetlendirmek devamlı. bir fildır teatls ni derpiş 
de esas .itibariyle kalbul edilnı~i. ettiğini beyan etrnekted~. 
Bu I\3Jkam~ar, 1939 ,bU',çoesi:ııin, Zaıınedildiğine !(Öre Alman Ha. 
Slllllı zamamıııda lk.&bul edillmiş riciye Nazırı ve İtalyan .rıcalı a-
~tını J(Öırterir, hanp başla.- rasuıda Romada cereyan eden 
vınca, yeni milyonlar i.!aw edi4- miizaıkerJıeıı:n mevzu1arının, 
m.iştiır. Donamnaının ~·idi fÇ'ln Skandinav devlet!eıuı.ın vaz ye-
1939 da Yanılan yenl ı::emilerln ti, Rus - Fin harbi, iki mihver 
tonajı 659.000 den ı ;nillyon tona devletinin Rusya ile münasebet-
ilılilğ edilmiştir. Donamnanın !eri, Balkan yarımadası , e yakın 
mür~i ııtıe\·cudu 1932 de şarka müteallik meseleler teşk l 

edecekti.r. 
89,214 kit;i iken 1939 ıds. 133,000 kir Roma r&dyosu bu sabah Von 
s.i·-e çılrnrihruş, 1940 martında Ribbentropun Roma seyaha~ ı 
145,000 ıld$iye çııkanlıınası harp- resmen ~ şekilde izah ediyor: 
tıeıı. evveHnıkarıür etıı:nişU; Şimdi Rornada. Von Ribbentropun e 
i&e .k.a" lkişi oldu"unu, ancaık ha1l)- yahatinin a.rzettığl clıeınnı':v t 
ten ooııxa ö!h'eOObiJEceğiz. B~ inkBc ecLlmemektedir. E en bu 
bildi~ yıı:huız <Krallılı: deniz ehemmivetı ecnebi matbuat dahi 
ıtönimü illıttiyat. deıMlen illi 'yaıt- tebarüz ettiriyor. 
Isırın 80,000 lklşi olduğu melike-- Romada başlamak uze olan 
z,iındedir. Donamnarun ku\'\ i ve müzakerelerın imdiye kad 'a.-
mervcudu ~ırken deniz ha- haddüs etmiş bu unan yahut 1 r-
va tlruvvot ri de, ha~·a nezare- de tahaddüs edebilecek ola 'a-
ti:nden awtla' * l>alı?'i) e neı,are- him hadi,selere t a ük ec gı 
tine verilmiş, denlıı hava oı:dtır anla.şılmaktadır. 
sunun sevik ve idaresi 1Qin Arnl- Kopenhag, 10 (A.A.) - , a .• 
r~e lbir ıbeşincl lord ilave edili- onal Tıtende gazel ın Ber n-
n>iSfu. den aldıJtı bir ere ·re Al • 

DOM[NYONLARIN DEN I Z 
KUVVETLERi: 

!DtmriıııvoııJe.rın denız d<uvvet
Jeri dıt arı1ııruya ıbaşlaıruş'tır. Ka
nada, Aıvıus\ıuralıva, Yeni Zelan,. 
da küçük fiJıolarına } eni ııemk 
filve etti!kleri f! · Cen bi Afıi
ka iıtltiiıadı da bilhama h!U'J> U
manları 1eınsiıne ve sadıiıl müda.
faası.na efıemın.iyeıt v~mılş'tk. 

i!X.ıminyonla.nn dediıze ai:t fu-
liselilerhl şörie bü:l&a edebili
rlı:ı:: 

A'lfWl!ıuraJ.ya: Uç senelik 1938 -
41 prqwamı için 15 ıınll:rorı İn
ıı'iili.z lli1ilik: tıııhsiısat ve rm iQ!lr. 
Mürettebaıtın 5,790 kişiden 1941 e 
ka:daır 6710 kişi.ye ilbliğı m ukar
rerdi. Deni'L ihti):atıları da 5000 
kiıı! ;tultuyQl'du. Fakat harı> mü
ııaselbet.lyle daıha ku\'V'elli w da
ha müfitarel blr hamlıe yapr!.
maılatadı.r. 

Yeni Zelaınıda: Bliltçeda iki !a
..ıı ıkruvazörün masrafı vardır. 
Buınlaroaıı bir! Ahnanlarm cep 
zırilı}ı,;ını mab i.ıp eden üç kru
vaıııörden ~iN . 
Kaınada: 1939 - 40 deniz büt- • 

cesı 1,700.000 İrurlliız lirasıdır. 
Mürabtdbat 140 zıibit 1825 kiş.i -
dir. İ'h'tiyaıt 70 zafbiıt 430 klşldiıı, 
A.YTıca 1939 da i!ki çeşU, iıNtiyıwt 
teıSkil echlaniştir. Har.p başlacilk
tan sonra verilen tahsi atla de
nizaltı .!ı!iıcuıın bdtları gıbl k.ıı.. 
çük yardıımcı gemilıeır inı:ıası.ıııa 
ba$1anmı:Ştır. 

H!ind:istan ın ve dlJter ve ıb321 
müıitı!lmJSkelerln de yardmıcı 
gernilerıd.erı müreGakep filbları vax
dır. Doıniıı;yıol1}ann gemi mev
cuıtılm 4ııe şudur: 

.Aıv•ı11itıM"alyanni 2 a,'iı.r knıvır 
zöı1!i, 4 lhaıl'if ıkıruvazörü, 7 ıınutı
ribl (iıki.Si kı~a), 12 hücum bo
tu, 4 ref<ik;ıt gemisi. 3 'banj ge
miei ve di~er ımuavin ~!eri 
vardıır. 

Kanaıda.nın 6 muhribi, 7 mayn 
tarayıcısı, 1 meıkiteu gwnisi ~ sa.
~ yardımcı ııeınil«i mevcuıtlbuc. 
Hiııdlstanın 5 aviuısl, 3 kaırır 

kxıl ~ vmhr. 
Yeni z.elaııd.a.run 2 ha.fil k.rıır 

vaıziirü, l ımEdateıı ııeııı.W:, 2 ıınu
'"'ciıı ,ı:ıemis.J mevcuttur. 

Ternöv'ün, Nlieryarun da bir· 
k.a.c ta!lle dcars:kol ııemlleri v...,_ 
chr. 

BUGÜNKÜ INGIL!Z DONAN
MASI: 
!Haım baışlad~ zaıınan İngiliz 

daııamnası. 15 zırtfu, (bunların 
ikli veya üçü toodideaı ıtaın.iır edil-

manıYa. pek yakında ge ınik
yuta bir ııaarı'u.z areketı azır
laınakta<lır. Bu pa.reket, ba 1 ca 
diışman olan inııiltere) ı ı t dal 
ett~i çin biıyü.k bir askeri ve 
S:.yasi hazırLklan sonra yapıla
cakt:r. 

SöylendiAine göre Von Ribben 
trop, harbin altı ay ıçınde btte-
ceılini )>eyan etmiştir. Alman as
keri mahfellerinde bu n'k.bınll
l!e ~tırak edilmektedir. 

Ber'.in, 10 (A.A.) - Berlinde
ki bitaraf müşahitler, Von Rib
bentrop'un vazifesinin Finlandl
yada sul!ıü teo.iı;ten ibaret olma
Yl4> Sovyet - Finlandiya harbin· 
de Dııçenin ta\ •'ı;. unu istemek 
auretıle İtalya iıc Rusyayı u7>o 
laştı.nnıya çalışmak oldul!unu söy 
!iyotlar. Roma, bu suretle, Mo. 
kova ile temasa ı;ı:rmiş olacak· 
tı.r. -

Bita.-af müşahitler, Sovyetler 
!Birlil(.inj.n, Romanya tamamiye
tinl tekeffül hazır olduğu.nu ve 
Almanyaıun, fÜpheleri izale içın 
ayni ı;{:kılde h&.1'!ket eaeceğınt 
tahmin etmektedirler. 

Alman - Rus mahafilı ve mat 
bua.t Von Rihbentropün Romayı 
ziyaret!, norl!lal bir h4dise oldu
kunu ve mihverin salibetıne Y• 
ni blr deri teşkil etti.ıli miıtalea
sındedı.rlar. 

.ıneclılte idi) 7 tayyare gemisi, 15 
aıitır ık.rırv...Wr, 46 hafit kruva
aöır. 182 muilı.ri.p, 55 denı:ı:afü ge
ın!iıııilıııden miireklk.epti. Bir klsıınıı 
Yerıli ·gem!Jeri de, o ııiinlerde .filoya 
i.ll.ih.a.1c etıni4 veva eıtımek üzere 
buh11mıyordu. 

IKıızak:ta 8 zmh.l.ıısı ve birçok 
ba$ka ııemtıeri vardı. Buııi!ardan 
1940 da 2 veya 3 zublı, 4 l.ıı.:v-
Ylllle l('el!Il.İsİ, 12 ha!iıf kruvaa.ör, 
16 ık r u v .a z ö r, 9 d e n i
z a 1 ıt ı ıııeınılsi. 2 7 tane de 
refıW<at "etniııi ile mayın tarayllll 
ve kaıraılı:al ~isin.in filwa ll
ti!ha!tı rnııkB!l'!fenli. .Faıkıat harp 
mıiiıNısebetiyle ;llŞ'aat ~esi eını.. 
rellı: lkruvaııöııleııle ıınutırlpl«ln 
ve di,jteı' yımiımcı ııemBerln da.
ha fazla mMataırda ç.ııkarılaeaı'tı 
mı.ılha1dkıikıtır. A~ hll41Pten 
SODra v;ü:ıllerce tlcanlt ve baatk.
çı ~muavin h11111 ııeımilerl 
hallne ~r. Bunlar k• 
raHıd ve deııi'uUtı. gemilecirıe 
karsı avcı, ticaret vap\lıl'llli'ı ka
f.illeıteırine refakat gemisi ve mayn 
taTayıcı olaxaık 11."Ullanılıınak.tır 
dıır. 

İnıriliz hava ve kara ordula
rıııım inkişafla:rını da ayn .biT ya.
zıya bıraıkzyoruz. 

ABlDIN DAVER 
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Mannerheim müdafaa haHı göllerin 
conması yüzünden her noktssmda cephe 

taarruzlarını davet etmiştir. 
:....-... -

Yazan : Emekli General Kemal Koçer 

B<..v k Harp, oDcrin~ğe ~ji;
:-u k.Ci.<.ıemele.ı.j,.{Jinr.c~ u.,ulu 1u og
retm ~t r. E.n rr etin 1o:r hat ca, de
nn.ı • a Cu- d K..;V.. tank &a ı,;
leLJ ' 1 e ;e ııı;:ur.><~ s.liihm_ deh
~et.n 

oır. 

kd.r ~ m"'kavemctten acıı:-

De n 
le ~ 

d) \l..ı.* 
• .i( n • r 

1 

, me 
ı~ 

~rı kılan ~ebep
cd;Jroılu. 

art ı., ceıhen.a.n taarruz 
l'tln K.. nda o•in:a a

.ıı:..ı ,.e Garbe ~ıddet• 
tc; n eu lnlu. 

ü ı or, u ar, r-.ıhaıip 
ı eli ı; ,:ı tutan her 

('oıı. e .ı.C--ı.ı.Ge. :r.:: reKJteptir, 
da ır c ec:. \ e .. .L.J..ı.-~nda 

• ; • a as eri devlet-
lerce mu: noJr ve kat'i hır 

%C.1T l r 

e,t r hıı mch p kuv -
üe .nı e dogru terti.lıi 

c) l er c.... ko.ı. vvetlı "" ateş 
d< t ı. ı e la ~ r En ufa;. 'bir 
roun •• e..ı gı~p· d buna n • ..ıft:-.
k .u 'ugu ate, kud~et;n-
Ge ".ı.c.. .., • E " kaidcC r. Bır ha~-
!a t a da s·""' !arın 
ta'> ka i a • J\knz l'n ar. -
r ... ı \ n:e- ;,,1ren tfibtye mt:c-
bur ' eri <er lıgc doğru rr.eı;- 1 
:ı c rrr. "e evket ~. 

d) Kı..wet" b r ta. cruz ve a· 
tE' oaJ:ı:ı. , im a kuvwtlı 'lı r 
ynl kat hatla yıl · ıır L esler ı 
ıı.; .. ıl -. D .. t \' tart işi, c<phe c e-
r~ k]cr, ete v""ş.ma .amkanl.arı 1 

ek ı ed c, kat''_\ yen b a-j' 
rılam "" 

c1 P·,ade m-da!;;a mıntaka~ı 
ço • l d r Agır s'i'',ın ateş -
!er« be e .rıa,un buh.ınciu-
ru~ d Çö. , J:Orrncs pt!rüzsüz 
cereyan ee'.,.-ccz Dar b:r cep.'ıcve 
iı , K s h 1.arın ,·er... tirilmesı-
r, V(' bu l 'ar ., ,.C'kd ~crı" ıı 

et" lt: le be 

:ıı c 
Jıı" J 
ııo B 

ttı 
1

\
1a 

·ad <ıı f' 

'TIE' l 7 
k"d , c ... mı tı. 

\"C el eri 1-

Ck!e rıra
• 35CC e 

f) CtPhe dE..ı. 1;..ırcı:. s nh ve 
k ' ' ı J nı el ılme -
l• ı, mu "rcoe cep} e c r p -
l e '"' c; ,-nkt \E.r r". 

anmrhr .n ıatt nın ._ t ligi 

rı ı.;·ı t~yin et!',, yanlayıc1 dar
beler ta ... \·aı.;tincıc ,·e bilyüJı: 
rr :a!!akıyctle karş.la.>nışlar -
<l •• 

F. mtidı;f.a c,phe...nı.lc duşeıı 
oı.vr4ge .ann ehcnmi) et dere -
cesıni gelen h:ııberierden a:ıla -
n'.ı ~ '!Ü U" cle!':.dn-. Fin ordu
sUL ... n bu cep. edekı ~e:-ilemcs1, 
m kavc ... et !l deva ... ın.& bdkıhr
S< •• bü,,-ük b,.~ h.11 .. Uaffi ve ~ iilln 
lemde cerc)·an et 1/it.r İtıraf et-
m· • kı. hafüuarc istirahat 

l!Crm yen, iksimle, ate~e 
r bu fevk. lbe ~r ır.san ar, 
'hır vaz fe ve vatan a•ki'e 

lç;ırp .• 1ar .. ve miıtehayyir 
cııllana OV.ie de slcr v~rr. .... !erdir 
ki, bu k ram2~ lıx K.JS...,ır da 
n edr i b r ,u..,n- c n da hürmetle 
eıı. lrr_ e meco rdur. 

18 ı mc.ı ka~ ısında vazife::;i
r ı 1:; ~ n ku~.,.:et.n ald;;:.ı taze 
k~n·ltle <l • ) eni ve mühim bir 
ro'. ıfa etrıesi bok!cnobilir. Yeni 
rncv"'ıler r .. de yer·e .:niye ve yen1 
lüa ruzlar. kar ı arr.' a •hazırla -
ı, n mudaf11a ordl. ?.:"'.an! arekiı.
t re'<! b ın•ı Ls .ı bCyüktür. 

Rus t, arnız orau u, esas11 ta
arruzl0 tevcih etmeden önce 
c i az.rl :.ıar ıcrasır.a mecbur
du . lllanr.erbe·m :t:' tahkem 
rr ·•k.c na \aar .ıza takaddüm 
u•en a\ 1 r zarf !'.Qa buyuk :stlli-
2 ı at " p lmı<tı. E~e~ temin edil
e l( ·: sil"'"'d• M"r!aiaa eclfen 
heı t da must ıkenı :se, mütear
r ı \·eni .vrn. gliçlük'eri ye'1.nıile 
n- r"· r kalacaktır. Finler son er
lrr ,..· de \-Ucut ,·a2ivet:ne bak
n , ızın, s..I.Sh ba~ına çağınr,1~
la ·d r Fın büvük se\·k ve idare
si, ,.~. ete, bü ün yokluklara ve 
dı" ır ~ n kı::hır tefevvüklesi
r c • ~~ııerı, hıik m o'.rt:asını b'l-
rr. r. ~ ı<at, 'beo:er takatinin bir 
tladdi vard , , asım iı>e, tüken -
nır"" kuvvet~ere rr.&Olı:cme,·e sa • 
r pt r lst <' al ' n~ glbi had:se
~<r d ırurı gım k '.irel:f''lll'k 
.çın, daha c-ok !" ,lde: in :zar da 
icap etmez. IlP.: ~e,·. yardımın 
mikv ı Ye m2-"'nt-.,e baRl:<lır. 

I<DIAL KOÇER 

11 Mart Pazartesi 
ıı ~..... he '"" z 1. nıyoıuı.. 
)'uK< -.ı 2f,a b~ buçı..k mii- 12.30 Prog:<*m \ mem'.~et 
:> ırcrır. • n "ırç 'odog bu saat ayan, 12.:!5 Aıans voe mete-
h .• ~. f 1.ıır eler. lı~ı oldu.ıi;~ • oro )]ı haberleri, 12.50 Müzik: 
~· u e )vıı.l , B ~ rr.e,, ın <le· M , !(>. ıf •a11kı'nı (pl.), 13.30/ 
ı Ik muL .. rcbe hat! , 1 H ~.ı_ ~ı<: J·~an. ık >nÜz';, (pi.) 
L" _ =' J:. :t.ı. bata.na "" 18.- P · ~ra.m ve ttn:~wJck.et sa· 
ı, ~ t.fl e K'" ur ımtıt..a.~ eder. c;.!. a)·drJ, 18.00 11üz:k: Rad ·o caz 

T , rnız ela ıı: 1 nn n önünde o. Nı1rası, 18.40 Konuşma (u-
,Y t...~ c;, ateş : ~a.r., arO:Jda a· ıntu ı terblve \. 0€'dt.>n terbiyesi)

1 

tc.... l<.ırb ıakmamaıi ~ar- 18.5ı::, ~"'~brst Ra.ı.t 1 19.JO lVfe!n~e-
1.ıt.: fJı elde mJ tuka ,ının öte1eri- k t sa.a{ a~ arı, Ajans ye rr.~-te-
nc r, ~La .r Hus lıuc.ım dal-

1

. oı·o1oı h· he 'er; 19.30 l\Jüzi"k: 
ı.:a· bı. a.e~ perdc:-~i nrkasında Ca!cı.111]~ır: Rr at E!"' "l', \ 7 eci ~e. 
i rl< ·, s• l lıkçn (:, ,.:\ e e- Cevdet Kızan. 
d • . Ard. a" keô.lrr.eden ı ı _ İs!E"n .. p,.~,·~••, 2 - Aııf 
' ) ı •te< ed' fın ha\•,ı:.etı- Bcv _ İsfe 01 <a.kı: (Canda 
n. re o dt. r~. 
·t b k b 1 d d ha:; \l:tm n:), 3 R"h ~ Be' -

·J ır.1..t &reze er en e · k • d. 
Or K ' • lsfohan >•r ı: (E:..ıne bP)ilu e 

~ •ı} l L ~ • l U. Zl • • f. 4 _ ~J C ' dd J 

ı 'C<!<°<·n ate \U\.l~rını. _ıgan), . · · ~~·. ı .-
b ı:. • .. · b' b··ı ı ı,rcııa. ş .. :·11ı: (Dı.ı bıı;aıı.: sc:ım 1 - ' L ıu-..u. J ga e ugı .r o . - ) 5 s d ,. K 

1'C\ e 2 ,,, 0 obu duşme;;.Jc 'be _ ıı;"n) a_nıyor , - a et ın ~y-
ıa ~r ı d. f4 >na-n4!! .. sı..lıla- j n• - - l<frh;;ı: şarkı :(Ur-_ ~ag), 
r r n .. a.,.etle i<lb.\'e ed lme ... ı~ 1 JI - O:ıı.u~ an. Sddl llo:-.:,eb. 
c... !Tlkü vfffiU!;İU... l • 1"ak!: m, 2 - ...... - Suzi-

\ cınne .e -,..., r •J.d~fa :ı hattı ~~ .Şc.r•kı (Sen bezmimiz.o get-
1' • lt ıı C' a.ı v~· Ll!'den he~ dıgın ak>a ), 3 - Zeki Arif . 
J1 cı ·ep C' t.1a ruzla1· nı Sunnak ~~ kı : (St\'di~n seveli 
<:a\ ' < ı .. Bt hat ın ik 1 ka- sen ı:ıuzeli), 4 - Ka:ıuni Nee-
r.r.dik de c "\alı olmarı~ı bu ırev- mı - Suzinak şarkı: (Sana can-
hırr r ' c z l!e1' .b r cc-p- dan süzlf"n:n var). 5 -Refik Fer-
ht le •C c•t. t r D ·v k Rus san - KC.rdili l!. "orkı: (Gözlerin 
c-.cı, .ı b'1 CPP eve sıı:a:n Ya bir n-aı nııne). 20.15 Kcx>u ma (F~n 
_ \\ e" c;; ı kı c ıı y YP ta1~ ... ıbi1gi1eri), 20.30 l\1üz1k: 
<: n u ,.e bu kun·et ıı.er den Ça n r Ruşen ı-:am, İzzeti.in 
d. , b .,.ist"r. Oı.. 1-'alı ; Koouz. 

n ~ .afa. l;u'l. 'lın cephe - 1 1 o· .ıva:. . R•d 'k Ertem. 
<l< on, a mecbur ede ·~- lI kuyan: Mustafa Çağ-
-Or.,ı a .ı a1in I< \ >ıı!ı·ı l , ar. 
c lt rh a 1·~1 ... r nı 1 O :i : u1.2. "'"Yl tı...~KU (İnc1.nı yarın 

, yu e ce ba- b.ıJıc;ı.. " 1, .1- l\foz"k· Halk 

\ 1 b ı.lı tol 

4\ '"": 
ıı 

l L r lJ"\;-\ f l >- tu ıu""ler., A ız Sen ı, r 1 ve .::; ... rı 1 ~ d- Re, e ~. 21 l , M \ K uk cıır-n 
ht 
en 
ı 

' :ı .. 

r 'l u ıc 

faa matatl ' P- kc t ·n (Şd N<c j) A<ık n), 1 -
ıt:re 

k Frı z R 't'k: '111\. < : Vıyana rru-. n .. a <' con . ~, 
s ·le ı, 2 - Grı .:!: .ı.,o.rv.eç ru-Cen Eal 'ır.:1'1 ...., 

b r ~ • d _ saıılaııın tören., 3 - Hans Ma-
an r •<-l trhdd j . Hı< kaoı ı·"la S~'tn2d 

ı. r ı ~a ş '!lali 4 - - ,J, Strauss; Bıı' b·r gece 
ş '8 • vıyelı tu-nenın va ). • - • Pucc ,,; 1'<.ska ,ıpe-
l' - be F ıı or lusur n ra • c n fartezi, 2~.15 ~[eımlelret 
rr.. c rd ~a '"nt ~i ıspat ede- saat -:t'"Hı. Ajans t>ab<: 1 ri, Zi-
b- r B t ;'ile vazifesi ceplıe rna1, esham - taılıvilat, ka.mıbi·,-o -
t•- r. z a memur edilen kuv - nukut ası (fiyat). 2230 iın-
V( 'e "O n asnr•Lf ed'lerek tah- z "!r: O:la mtlzlğı 'l>l.). 2~ - "\Iıl-
., r nacaK kuvve!1Pr]e (fg:ıi! e- zille C°"'•',nt 1-.1,), 23.2.~/2.1.30 
'btc::Jil.,:c,.,. F,::!cr, 1€"1.hke yeri- Yarı-rik.i r,.. .. -ooırn."Ti \'e kı0ı;1c.ın.1.,,. 

IK.DAM. 

1 BUyUk avalar 1 1 TA A 1 H 1 N I Ç 1 N DEN 

1939 harbinde 
Arap alemi Kahramanlara hürmet ... 
Yazan: Hamit Nuri 

An•bııi!;;;..n, .A.rap mıill:letı, t&.Ti· 
hiın bildi;li, kaydey l:<.-diiıı ml1llet-

k .. cı.ar ~<!dk. Ar p to.ı·,J:-ini 
tettt.k t, l}·le··n~: .mc-\ zuurnuz ol· 
madı ıdnn ,ou balıib üzerli!lde 
dwmı) acn.ı:ız. hc'bisU.11 ).Iusa, 
İs;ı, ~f::"ı::m.'Yled _ır!'bı dti11_ ~ya 
J>l: .... ~CLnbe'fleri, ~1cUr.. d!r;.nt: ~ö
ı-c ahır zamım J>&)'!ıımıber!!ll V('

tJ'>loinJ115 dıyarci-r. Ym: \"!İi.zlDl

cir-ıki ı:r:it.aa mer.sı. p mıJ.letlerin 
ah • .:.:dıınnda, rUhi ballerind~ ba
kını ır< vk (>r<Je bu.lumncl< va
ziJ·etı;nde çt:·•rll ;;; ış o'..m 
Tevl·nt, ıııc l, Kı.ı.r' . ı~·b· mu
~cı. "" ı.; ... ı:ı cu. ...o\.ı:a::r.JlBtonUa 
ı~ ıar c-~ n ı::~y_c:a:ınl:;ı(ır11:r v.:-ısı

tas.~ ~ ~, r· nıı$tır. 'llu vffk, 
Y• i.K.ı. .. duı.. ııc. i:::;cvıı.ı.k:, liu l.s
tıi.y ... rı..JK A.,.s .. taıı<la :Zh .u"· et-
1.1ğ !lıald<>. Ar..;:kr h rn 'a
ır.ıurren e<l :'C"Ck bti:v ~k ve ika ı.r 
e!>se.r ,etle Mlf.la.1'mfü..rı dini-
ne Uıcı..ı. e- m 1 

_ , , • , cl:.a ka-
bıı!. c :rlk: ı . , m :ı-
ra;ı. k..C."IUşbrdır. 

Diffi r.t.. 'U mc ....... 'leri A.,. 
t<t pP;• !L'llt rlen .l\Jrap c. .gu 
h j<t .. mu \'l r' 
h J <-.f 

19 v 2 ıır ı afil"'. 
y ... <!lerı'.i::ıı: !C'l"ir 
iie iu ı l~~µer 1 rt1aT1ı-1.<la 
din:n NJSl.ırı )erırc. öıf , .• a
d~ .. 1t•ruen tTI1"ffi cı n1ış!nı", i<c~ltrnai 
sa ı~Jardn ~· i 1 cırı n11ıle!Jer sı
r a...,rıa ft61 le<.: • Duna ırrıu
k• Araıpl~ , 11 11 ~ası ..... , a
n larına csa..., ;·ap.c-JŞ'a.::, ic:tl
ma' Waxi, adlı ha) a.ı:larıı .a• ay
nı usulü ta blkc cievr.ın .er, 
bu yuz<len tt'kruı.t saJ~alaırda, ""e .. ·
lc:r-ck wsa tc;·~;._.-i.J i 1:. -inde 
go.ridc ~«ı ll$1.rdır. 

Şimali k eriıkanın Fas tı.':ıe
s:rıo; ır, Atı~s O~yar:•osu sah Jt.:
rinden ba:,lı.~ an, AK«n: s .. ıl
ı·;: mle Berbcril r, Trab us garp 
\-e NifJU, Ceza.: ... :, rrun..&s, a\lH::iN', 

}'.J. ... n, Su!'ıye ile, Sa,,; () ~ Ka
n..'ı. Kız1l deniz ~ 1. nd<:iı 
ba~ıyar .. k. Şatl''.ü.o: _., 'e B.s
ra ıkodezı 5af!ı:;k.rine kadar uza
yan sahl:.lerde ve i~ tnraflat-ıc-ca
ikı H:-Caz, Ye<rr.cn Arnpları ı.mu
ım uüfus füo<;.r:le 50,fl00,000 <l~01 
f~:.:::la blıı}"i..~ b.:.r ırkı, k..:.tıevi t r-.1-
s~ e)•lerler. Dinleri a.%i crıan 
Araplar, son sene,f?!re, ih~t..a. bu~ 
.güne 'kadar, U1k1ai.:ı da ayni ol
dtı[;u ha;doe araıaxında ııiyı;si ve 

;;dl y ~ın rabı~r. hlı·::..:der 
hu.ı.ıır ~l"Jlli:-·e muva.ffııik uia
maım aıxlı.r. İspaıı) a, 1'1r~ıua, 
lıaLya, lın·.~iı!teTe ~ibı 'oü.~·ill< dev
letlerın .n·Us:emle<ke. mwııda, lıi
"'~ ve ;:ı.bı .da.re s.steımlerıne ta
bi b!ıı.· lhal<J. buJ.unmaktadu-lar. 
Fi.ınakiıka 1lısrr, Hicaz. Yemen, 
Irak, Şarki Erdün ıı.ıbi •nüstaılciıl 
Ara,p ıhtlkillıı>eUe,·i v·dktm, dene
mez. F:.!rnt ba ı•tL'dal.erin bixer 
nevıi ba~aırı, şartları bı.ı.iunduğu 
da inkar edile,ınez. 

M ütıtef:K lerm $Mk orduları 
baskuımar..danı general Veygan'ın 
Ka.ıi.-edelın askeri hazırlı:kıl~rı 
teft~qi, İng"iıttre Damlııvvnls.:ı 
~ .. arı M>ı>1~r Antoıwo Edc-n'in 
1rlısırda ı:a::etecilf";e bıeyan&tı, 
Atap ·nUll:t ıt?!'ın n-ıilb~eihtler da
vasına, a.11udu1Ja ha.;. .. bını., hare
ki.tına bagl;ıiııklarını km-vetıen
a~\~lWJ''Ü ~1.HVU.l.t!ı eylt~nıi$lir. Ye
nı Zela'lld, Avuıs~ı.u·a~ya, lündi:>
t'l!ndan Yaıkııı Şaııka gönderilm:ş 
G.Slkcri ftrkd:ar, \"a:kın Şarkın 
m<';okur n11nlaıkal<>.1ncla Orta 
Asyetya do~ı'll uz&. an ıııütt&-fik
lt:r, 1 mlıd.ı,f~a ve mu temel hMp
.d rı ica .ş_c.ı. 4ıa \l11111ta:kalarına, 
ko, yr.r.M:.ar, a ila\ t: ecLl..t ıı · kuv
\i . ıerı teş;ı:ıl eylerler. Şimdi.ki 
hur.bin ı.etices)jnin A"'·rupada 
Jit~'P ctphl:., .. ıde \«-Pılacaık 'büyük 
taa.rruz, n1udc:tfv.a muharebele -
r111aen so:r.ı• .. a oehı olacagı bÖyloe
n >ılı.r. Bu sc•b<:ple, bil'hıı.ssa 
S»\\et Rooyan>n, Yal'.tın $wka, 
0.'La Asyaya doğru taarrnz hare
keıı; ini lbc:\klaın .. ııın ıınc.nlllki 

haiJki bu· hes<lp olaı:mıyacağını 
be:vo.nda. lnı::iltcrtı ve Fran.sanm 
peK ÇOK lD ıtcfekkiTLer.i dr ayni 
dü.,unce<lcdu1ier. Bu cihetl-erı, 
nmhtdif .ı:rızete ve Jm>omualar
da: .ı tetilnklerden. hükü.mleı.<len 
a.Jam..k.'.a ru. O halde, ş·mdikı 
ha u:n wııu: a katia.r, Oı1a As
ya-nırı t.ıdll.ı l\.f.ga:ı ı='tan, l'ar>ın 
$&-kın ·bu sahaya dogru uzanan 
Arap ve d.1~er n.ı .. lctlcn için, 
aıt .z haz """lıık o. \"C • ta:-tüko 
d ·um edecekl ;r. der•eb JJr. 

Gayri muhanp llalvan n, Af
rika, .Alkde.riz, Yakın Şarkın, 
ceııubn şarkı Av:rupanın bazı 

Jnl'· ~.a:...aırına ait e1nelleri.n::aı, si
laha sımlmak, harp ateşini ya:k:
rrdt <Urtlbyle ye .ne ıı.otirilrnesl. 
gnvıroılerme, pek az tlıık5n aı, 
ilht 1a.i.er bu\md.ugu da h<sap 
olunWK:a, şu neıticeve vaTabilı -
riz: 

1939 ha;•bi, Y akln Şaıtkt... Ak
denizde, Orta k yada bulun.an 
m 1lNıetlni ! '"' mııfrıi<n'..beye 
sa ne haline ııe ·· ni}-..cc-ek\jr 

JJA:.fiT NURİ IRMAK 

Türkler, kaleden çıkarlarken, 
düşman kıtaları selam duruyordu 

'-Yazan: ZİYA ŞAKİR -, 
Ydlk..ın ve uzak m11~ • .:.nir rnühnn 

ııırap menJrfoeler ine &>r bır ya
J;.; cilı..t~«r<ium. Şu fıkra üz~ın
de l:m-denb!re durdum: 

[Bu:yüllı: (RUb - J&ooıı) h iııh"·" 
de, J apon.lar (Pur An'ıilr) kalec1 
ön - da~an;-yorlar. Kaleyi rnu
h;,. r. ;,ı ediyorlaır .. Zorfa:r;;ya ba~
lı) o.:far .. Gürler, hafialar, a.y iu 
!"e""'İ.)"'OJ' .. Kn!c. dayanıyor, tc~; n 
oJ,n .•. ~· .ste .. >ı ..-·. M.ıha.:ara or
dus~ kumanda .. ı (gıo ı<.oi Nud) 
b ~ ie'-' ı. 'kt+'ası tt"?k:: ec""a ek, 
hu ne p sına oı ·. sa ol u., t 
mus+a l,,. .e, ki ı:,;.. tara.f.a;ı 'a
r- g n c K , er. · .. Bu
nu' ı b • 'n kır..ı d<'l ftda-
i.! r i., .) or . .1.·ti ~71 sonra, ken
d ne b. fr..ıa .• TL. ~·st~i ı;eli· 
VG:" ' 

K ıımandan, lJSte.;ı.:: ~Jz ~c tli1 :
)tar. Biır <it: ne go, ın1 ·? •. Feda
i.er el l d~, h.Pr ~z g ..,l: brr !'"":J

lflz of .. , İmr:;ra orun DE.;~i.lnun 
is i rtf' \' ....... er n .t ,Jfl\~o ..... 
Bu. 1..ı.zınet rt:"tlde-- .. :ı.11~ or ... .r""'a
kat İ'llu ,• :>r n büv 1:t bir mıı
h::ıo:bı:·t SC\'d g < <dunu da göz 
rr&.ı·t> ı:(•'"n b-.... O .. · '"'1t... SÜTPIT.ıivor. 
Dca 1al İmt ra o. a b.r :"1-. ':\tup 
,.a p:or. (K, hr n oj!lL',,L.. . oc;-y. 
le b..z hizrne~e ıta~ · tir. Nf' ir&de 
buvu..' un~L?) Dn c soru~·or. 

lmr ,...,.atru-u ce\·ao.:. ff'Ci.kn11 -
)~OC (.rl.·l.... d'J) ttl ~ı;-:Ju : -
(F-c Artu. ka • ör ·ncıe. benim 

d ış tı rı •• lır , •. ~ evl::dım 
,. B 1 1.. • h gis \ cızi-
fC' "" "'\l. c ı.:a pıı fl .. l;ı .se, 
h:: • r nc.ı ımd u adcles:1.;ır.) 

Gcnl 1
• 1122.ı.:r.; teCai kıt'-

a · ı lo su: .. : Buyük bir 
ıııuvarr~·, ;e. kaz" lıı·a::. Kale 
Z<ı r>1ıi F" I ı.ıpareı ~un 
o~ L• ciu, it.{ huc .... c:e, };:anlar i-
r11 . c ~-er'l St"ri:l (,;, IIe.m de ~e-
n in ı n il<' bt>TubPr .. 

G< • İ . "'.>ar, 'o.r \'C ge f'k mu
:c ... f .u. rd . l:u, ""'·c matem 
ic c'. •• O kcıoar ki, kazanı.lan za
fc~ .. n r e 't-.+i.ı dr'n bile istifade 

l..a; KaJ:pl ınin acrsın· 
dan dl.'!l".iııı h.':- tces...Jıre kapı 'ı -
.YU.: 1~ 

~l ,. .. el .E'eıf'"Cbk o1s.n ilk lıare.lte.t, 
(r.' .;;-:nı dır. de(.! mi? .. Hayır .. 
Bö··Je ".ııuyc;r. Japo'1lar, !kalele
rini kah:-<.m8.llca rr,ldafaa eden 
Rusları tıııkd::· cd>Y™""""· Kaleyi 
t 11!.ve <·ri()n nı&_ğlüo1ar ön1erin
dtıı1· .ge< crkcn onları silMılariyle 
sı l:ı.mJıymlaT .. Müdafaa klJl'llan
danı (ı;,'.t'1e-rnl İ"to:,el) in kılıcını 
a .ı)·cıırlaT .. Onu izzet ve ikram i
le Japonyaya )!irurüYor1a>r. Ken
clliinc b.r esir gihi d<:f{i'l, adeta 
kıyımet'i ; ır misafir gibi rnua
ır.el•· ed:ı orl;ı•. 

EsJ<i t.ri-hlcrde, böyle alicc
nabar.e nk"•lar. az dci(i.idır. Mc
se~i"ı (18781 harbi. de, biz!im ba~ı
mızdan ckı böyh ;ki v•1<'a ge<,~ 
mi.'.t:r ... O h&rp esnasında, Su -
le~man pa<•nıtı kumanda e~~ii!i 
fı,~a. (Heıs<'>k) ci\"arır.da canla 
basla l"Hrpı•ma'kla beraber geri 
çt•lfiJınıc-~ mecıbu!"'i'yreini ıh:s&et

mi!', J\,. :~ş · ın1ev'1cii.ı1.in müdafaa
srnı (İ•!<e'1d<>r Be\·) isminde bir 
miırala.., ~ tcrıkeyle-ınişti. 

İsxeno .. r Bey, (l ,500 tüfek) ve 
b>r -~, lOp'..an mü~kkt-p kuvve
tiv1e1 kcndisindf"n a1tı mi.~1i fa'iik: 
olan btr dü•manm ortasında kal
dı. Rtıı:nalılaır zamanından kal
ma bir kale harabe-sinin ic;ine çe
kiler.ııc. hiç bir tıtraftan yardım 
lK>rm.,dcn, tam altı ay orada da
• andı, Tüı•k tarihine, bü\"ük bir 
şeıı·ef kal"..:-oıdır.:dı. 

On<lan e\·vef. onuaı düsına11la
rı boy.U'lJ egcl,Jer. (Artık, beyllıu
d~ ~ere daha fazla kan dökmek 
io. e"1iynruz. Askeorlik şerefi11i 
taı:na.ınivle mWıafaz:: e~mek •ar
ın~. ı»lahlarınıda çrkıp gidL-ıiz.) 
De "ek mecburiyetini hiss,.ttn,,.. 
Dü-man. bu ttldifle bulunduğu 

z.aman. i,keıı<ler Beyin as;,erleri, 
adhktan, çıplaklıktan, so~ukıtan, 
bJ:lıassa cep!ıanesiz1 iloten, biı&in 
bır hale gckrr. 11erdi. Ahnlan şe
ref mM·larile paxlıyan bu kahıra
mar !ar, anca:k bu •all1t ile mev
k'1<>T'!ni teı•k('(;t l<'T. K<>ııdilerini 
he mı>Ue sf'lamhyan düşman or
dusıınwı Aeiz silil<hlarınm önün _ 
den muzaffer bir kıt'a haı:!nde 
ıreMp gittiler. 

GPPc bu hs'l"o esnasında, (Ba'1") 
meY.kt ·i (K•;-makam İbrahtm 
Bey) i.9n"linde bir kuonarıdarı mü
dalaa edh"Or"du. İ<l:>rahLm Bey, 
IA ·dın) Jı idi. Ve, alaydan ye
ti.<>rr. .ti. Bütün lnwvetıi de, (2 
bin) 'katl 0 - kap!!!(illü tiifeık ile 6 
ki>\ al topur.d•n ibaTf'iti .. Bu !rnh
raman kumandıın da inınd& :--

kiz rr.ıisli fBık ~lı.r d\ıqınMJa icM
şı ıtm ü.: btı<;ul'.< acı dayııırıdı. , e 
""'"'-OO:f. ve ne cı.e n~b•da \ı<J.lu
na'l ha!:km Yff'l'Aoi b-i.1· tek ıır.ı
sıır Jro,;;anı bıle Ka.lımnd.ı.. Dti.ş> 
ma ~!ar, ona de tam aroanınd.a 
t.Eıilim ıteklif eıtiler. Ge.rel'>< ao
ker m H g~ ı-..ı< halk>tan i<'tiyen.le
rin, s'1icl "<tı~~ kilı.le:y1 ç>K.p l(i
d..,ı,·1e«;ti.'rı' bıldı:rdiler. N>ra<lrim 
Be). a..+ı:k cicı.aft fa-ila ınıU'k~ve
m.,tın f<,,da;,:l old<ı.ıgunı.. anladı. 
l\·; ··[t'1 "':C.t'kı ""r .. ha,:a:zae ... ıı ı 
be\ cie y~ e Or<i~rr.f l1e i. iç'n 
it.'• f ıı.-b le mwoı r kakh. A•
ke ~ ııı, ""- JU bu. '' mı g.-.,.d<' 
ıı; v •muş g t. " <M ô
n" r.c _be ,.,_ c • .... .... ~.ı h"lde. 
k. tCl'iWt l. 

'1 U, " r eı l ı...ı ·a .ic-n, 
C. cı kı 'a~vi' s lc"m d11n.ı:,a. ..... 
d_ bu.ı .Jr, ıılı?'ctsır cıa d.a trı-
ha ' a f ... 3.."~ ku.rru .. ııdc.nı ol.:n 
(Kor4d"'l; P· ens ı ~ul~:ıuyo:-du. 
Hav •. on de ·r,-etin sol::u.'.-'u. Tii•·k 
askerleırin ... zab::.tan \'C rrıEmu.r ç

ile'"'.. P 1 t gi ..ıra •cılar t.J..'..:.:ip 
e<li·. c rcl u. 

En iır.ciPi<~ a abada, sırt.ıJıda 
e&<i bir nefer 'aı!lllt. ·lu~u duı:ı 
b:r kttdı:ı, Pı eı ;sn naz«rı d:~..i<a
ti; ce le' ı. Y "' "-' m• dcinere:ı<: 

- So- ur•n. Bu k<·dm. Ol mdir? 
D&! .. Bı-az sonra ikc·nclisıne 

şu ht o«r .!'"< !<lı-
- KGdı İb.!'ah 'll Bt>; ın z1>y

ce.': <u. ..ı L.aıc<'.ara eSı"as,.ıda ken
di f.•~... c ve çan:~s:.rı..:ır 11"'.Ll f~tlr
lere verrı~tir. Onun iQİn şimdi 
:k..eındısı. biT ııefı-r y{!_i.;ı11urluğu • 
na 'h'1rü!l>m H' meoburi)<'t his
setrn111~~ir. 

Pı·e:·,s, bir an ıtu-ralo.dı. Sın">tın
da:ıi (setrukıı) don len s!PlT'n iş
ltrneıi mantoyu çıka<rdı. Yanri
ııe ve;Cli: 

K0< ııit. bunu kab:ıl edıp 
~ m~" ·-,, o h•ruma ta.r.afım· 
dan rica .,t. 

De.t!ı.. • .• ert Prens, kai>r&rnan 
koca"""' li.ylk bir zevce oJ•,, bu 
kahraman 'Tlüırk kadı.rıın karşı -
S!nda hürmetle eQ!ilmişti. 

1313 (Tü11k - Yuıl<m) hsrbm -
de maulUp ordunun esb: za~t 
ve efcadına kar,.ı 'l-:Ci:.<J<le'"1ıı foı·a.z 
efüikleri şefkat ve hürmet unu
tlll'l.mıyacaık derecede Yüksekti::. 
Bunla.r, İstanbula ııetlri1ml~ ve 
Seli:niye k~la;moo misa!ir e<dil
rni<rt.ir. Hepsiıne de, şaokaJmı.n -
dan ayalkka·brlarma kadar ye)'.>
veni yazlık ve k~ık bir<>r kat 
elbise veril.mı.rt!.r. HillM.ı ne 
mai(lübi~·eiin ll<'l:Sl ve ne de e;;a. 
ret ha y~ırun izt1rabı c0ktia·itnı.e
mi.s~ir. 

Ser.eler geçlikre ve mf'deniyet 
ileri. dikçe, in. anlı!k şefkatinin rn 
billba ,a kahramanla.ra kaın;ı .e:öı>
terilır "sı Uzını ge!M hiinne<',i.rı 
mana•ı d~işivo;·. İn'an hi&le -
riniıı son derecede iıııceldij!i ~u 
aanıa.nda ı<rtık (esir) keLi:mesinlİn 
ku~Ie·ıılımasma bile hayret et
mandt elden ırehmyor .. Faika!, 
bu son harp göste<riycxr ki, me
deniyetin en ·üksdk m"rhole.;ineo 
varan ve (insanjyet için harp edi· 
yoruı) dive baı-ba« ba.~mınlaır, 
dünkü insanJn.i 1kad·ar meırt, müş
fü;: ve alicenap ola.ınıyorlar. Ha
vadon yal(dı:rdıkl:ın 'bombalarla, 
boi{ucu ı;razlarla ölfun l!ilç\~Jarı 
mu!ı'I" .yh·en bu!!Ünü.n ralip]...-i, 
ıt' dik!&ri verleıxle o bombaler -
dan ve boi.'ueu ga'lJardan daha 
iu""af~"l7..ca hare-ket edivorla'l'. Bu
nun lbi«-kaç misali ol<iul!u ıçın, 
şimdi biHün gözler, düırnnın en 
fOırfilli 'bir ıKöşooiııe (y e ş i 1 
a1hı diyarı) denilen (.P'in) il'lıke
sime cevn·llnıiştir. 

(Fin) Jer, o ka>daır büyük Jkah
raımanlık ~öste-rdiler ıki, tı<rlh oo
Jarın bu şerefli mukavemetin<:len 
ba'hscdeı:ikeıı. hiç mphet;iz ki tak
dbı: ve tebcil !kelimelerinin en 
m<listesna•larını kullanacaktı.-. Fa
ka . .ııüniiırı birinde zavallı Fin
ler stliıtiılaTını terketmek mee
bu.ri,·afin<le kalıJaır~. acaba ııa
lipler oırla,ra nasıl bit· tıekrim ve 
hürmPbte bulunacalclaTdır? .. 

ZİYA ŞAKlR 

Koyun sahiplerine avans 
Hiikfunıoıt tara,fından Vtrilen bir 

emir üzeri.ne Ziraaıt Ba.nlkası ko
vun saıhiplerine kım•un ıbıışı:na 
birer ltra ımtı\tt.aruııda avaıru; ve.-
mi.,ve baeLamışl~. B~n mın
tıılc al a.r d alk i ıba ılka . şu bel<!'l'i bu 
•ekllde levziııta "bıuıbmiflanllf. 
Aveırısl sır, aj!ııst.cıo; a;n tonwı(je 
ÖClf'ııonffiı Ü2!«e verlhneftıtıedir 
Bövkliıkle koyuın ""h~ı:ılerinirı 
v.tb ı ~1"1.lııın tıırılal~ıla • 
rakiı.r. 
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Hikayeler YiRMi SEKiZ GON ~ 
Marcel Prevost • Sellimi izzet 

'\fadwın Ku~ölieden mösyö Ku-
1ıölıe \-e: 

4 nisan 

Can-ı.ın J.ı;QC&Cli(lm, hi""mttt(; ile 
~iiııP ya;,iınu na.,ı.l n1whzu"'tıım, ne 
"1 lçlıın sıGıılıyox, nasıl sınır ı~n.
yaı:ıwn lblJserı! Hem de ~cıı ~ıdc:li 
d&..11c.L ~i gü.u ol~u; Daila J.ı .. mı 
&J.tı ıoün, hat''.« ııeleceııin l(iinti d 
yo:a sa:yC1.ı--san ) :rmi yea..ı l'."'n 
senden ayrı kal~eaı..ııtn'.. hu .. ü

metin ·bu ') u/ltlı?l hi<.· dt: do~ru. 

ci&j\ıl. Sevil~ıı "°" , daiıa uç av
lıC"( eı."'i1 ilk.en mını rr 1ni karıs·Tlın 
al.inden cll!kip alınmaz. H~ın w-

1 r11.rL- s,;.n .... , nı..: <.uye alıyol'lör s, !1-

kı..? BtYI Paris1,.. yaµ yal!'lJ.Zr..lirn 
s~.:.: orada, B tdt.:, p:varle ·OO!u
;fLuı<lıeı n~ i~c ~ i1fuısuı? Tal.ı.nı 
~tn1ek bir nc~a-·et bas k~~ib.~nın 
a:rı.e~1E~ı 0111ci ; ucn s ı-tajı~ t: .. 
bııe \.! · .ı. ıvac, .r;. .ns ların t:.n i 
altı.:a g'lJ.'L•.1 n ı. B-1.o~cu '.) cıCi<..L ct,.;.1-

Il(•ı le bcre:ıQE; ot'""'.Ula.el1 ,ı ... .,...1 

SE-ı z gun Bret..e .n.a .. n~ı ı J=-. re 
an ...... , ordum ... .l:ı a.t:"'"i. ş.ı.. d.ı. 
cie:7.a:..!ci P~ ..... - "t&\.n cdıld oı 
G<.ııı.1. VJsı n 'a ccıı ... , outu.n b ·~· 
laT m .... ı:.:...s.ı.z ı;e bı...nun içın de 
pek ta~ Cc.nıhı ' 
nu < ıyo , bu· ÇuK k 

l-l:t~ çaJ .ş.na oo g 
:yrt ... mu ışt c ~c l • .st ı .. , ),J. 

ca!1ı.:.~ı. ~'.etli: Di.ın d .... ıı E Jn
ra a;{~a.rrıa kad:ır konu~t:..ın .. Ona 
b •. u·::t ...... ,..a !u,."m güL.tnt ~ ht: ı a.J ,.-ı
mv.·: l.!11..ı\ orUım. 

... Buro ar:1çad~:;:1n S • <> ~ ~ .1.J•. 
&-ıla::,ı ,n, sen v ~;........ uenı .z .... ~,

ret et. ll ın . bcı ı ~al bı . ·
rna.na..,ını so~le ... ı.ŞS .. n. B ... 1~ 
zs:.·t...ııte <1 ı. havc Jıslcr vcr1..\,;tK, 
ber. ac.- s .a v~""c"' ını:ııır .. ( :\: 
zar1t; Ç<..ı:;: ıyı te b.j-e g~.~ı .. s. 
Fa l"\.at bt .ı..ı - sa.ıı.-u sen kvıı.u.şu· 
)ormuşsun ~;01 -- blıırooa.."', ıı c
n11.ı:.·leırda: . l:-t1en ban.')ed.Lıd;gını 
du:yu .. c~~ ımsız.n çarp1Jd1ın1 \·e 
hı\#ı..ıra h.ı\kıra agıa.ınıya tJö~l-c1.
dnn. Zanllı Simoü ne yapaca
Rını, ne .sôyliyecr~d1İ şaşırdı. 
Sıı!i: sıif. gelecei!u1i ssnıınıyorum. 
iiık zi' arct onun için pek hoş ol
n1ariı. 

Se\)~ · li a~nım, canım, Allaha 
l(;]JJaı-.a<l>k. Mıni mıni karın bı
yığının kôoesini candan öpu·. Gi
dop yatac..ı.. ve rüyasında, yanın
da olmıy an kocasını ,ııöı-mlye ça
~acak. 

ŞARLOT 

HA.:\!İŞ - Annenden mektup 
a.Hıın . .Ask~rlik ~tajın biter bit
mez OLa ı;.tmelı, 'Dır h•fla onun 
vanı·no~· .ı<.a.::nalı ın1ış."">in! Bu if>· 
teıtini yazıyor. Yok. ı''.e bu olmaz 
olarrıaz! 
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...... Okuyara-k u. kusuzluğumu 
jliclt'runıye çalısı~·oruım. Fakat 
m.alUn1ya okuma, ı P(.'k sevmeım; 
UyuLmıtk şöyle durswı, göıJeri
mi iğnl'lliyor. Ü.•\.t1l!k "1:itapta 
.aev~·ler, öpü~l'nlt>r ol'unca ikı ... 
mizi dü~ünürnrum da ~~i ağ
l<ıııyor. 

An1an y_ara'"ooı: T..:.k yatrnak i
oin ·k~r·yolomız Jl(' k .. dar da ge
nişmi~! 

... Büro aıık<ı<Jasm Sımo.n beni 
ycxklam;;ııota deva:m ediyor. Artık 
~i gıünde bir geliyor. Qnwıla 
ıııenden lbatıselımek h-0~uma gidi
y-o:r; faıkat söz aran1ızda canım, biT 
aenç !kadını ıböy;e sı'k sili< yokla
malk biırnz ihliy,.tsı~lık değil mi
din:? Bunu ıkendi hesnbıonıa söy
leııııyort.>m, k&t"iHen! Bana Jako
mu unutıturacetk ıeı~keK daha do~
mainıştır . .Aııııa o? O çocı.k be
k&r; gooç; her halde ben çmkin 
dbAi1in1 :ya? Bir müddet.tir yüzü
me tuhaf bı;.kıyor aibi ıı:eliyor ba-
1'.ıa. Bizim vi.iızWniiL".deıı yok yere 
bedtbahi olmasında mana var mı? 
Ne yolda hareket etm<>m lazım 
ıı:ellidil!ini yaz da ona ı;:ör., da.v• a
naymı. 

4 .............................................. . 

H.AıM'İŞ canım sık aeak şey 
.c;yJ.eme!k :ititemen1 an1n-.a, a:nne-n 
~ çdk yap~~lcan. Ne diye Breye 
pımiyor? Talimden oonra seni 
hec gün görebilir. 

ŞARLOT 

16 nisan 

...... Bu -sözü sana ~yaıkışlıJ"ama
dım: Bütü.n kadınlarda her er
~ltı ııörü.r görmez kendilerine 
UıG< oldukları .kurum!u•u '""" mış. 
&n seni ~min eder~ın, büı-o aq-

~da.şın Siınıon ıbaa1a oişıık c unıya 
bailıı-or. Kabul edersin ki, bana 
/liiFre hava hQŞ; Fı>kat o çocu,,ğu 
ıırıııtk yere a.nılb"1e ebmekte nema
na var?. Kendi.ine ~üze l ııüzel 
~et.inde cxtuı•mR.>ını ·öylemek 
deha ~ Olmaz mı Amma ııene 
B&n bilirsılııı. 

Ben geın.e uvuvamıye>rum. &öa

b6 bı.ıhraotil.ao: ııeçiriyoruım. İ~t
hıµn ka:pand'ı: Canlolll hiç b.ir şey 
1'fumWıor. Evde sı.ltıh1"0rum. Bu
ı:ıa rııbnen bl>ı: Wrlü toplanıp çı
~yorum. Canım sev:ııll!ım 
2ab~ ı:et! Se<rU yamımda bulımıı.k 
tntio.)·&c>r.deyıan .• Eh-r .31aj müd-

d~t.in bıtt::k.~· suııra da.ha ırekiz 
gtin rurı.nenin yanında kdacaik o
lu.rsan, :;una hi bil. l'arLe gelııı
ce mıni m'ııi Şari-Otunu bu'amaz
sın. Görmeden öl:nl\ş olu nırn. 
Buncın için hci·k,11 anııeıne ı;; d.~·i.n 
den1e. Gitmiyte?ı!ine ~öz \ erı
~orsun c'~ği: mi? 
* ................................. •••·• ... .. 

17 nh·u.n 

El':er bu ;ı..i..ı.ôir u ..... u 1. e ne ,;t,1.r
se, ceva'L-.ncic .. m:us.J.ac.:e ;t u-e, u· 
ro a1 kad~ Simon~ \ol ve .. c-yinl. 
A. cc1ıt bana karşı te·"'lbıve z .. J< e-t· 
mediiıln; de h•m-,( sc") C\ ııı. 
FhiCa dogru u u .ı .. ,._ ;....oz e;

rınoen k ..,:t .ı.y 01lt1 . B . ".t· J :..· 
'toa!:>C'.'i.l !arnukta u :ıugunu ., n;· ,ı.; -
tan .Kendı. ıi alan ı_, .. unı Art K 

Sf-_<1,.,~a ot. ..,,ı_ru.11;...z .. ~ ..... -

p .. .) L aı ..... ,~ u.rLl.h ı.., ' ... 
y< -~ ( d •• ın t ıı. 

SAi , uT 

L. r, u , 

i, ' 
mi'? t;~ J: 

r.Jaı:iıgı 
~;] ,r \c1? 

f 

•.e 
k ...t... J .... Z.t.(,} U 4. ( .. -

ııun b ... r " ı. 
lfa\ a ıc , \) 1' 
Bo) ı:.na a};..ll\(.1 1 ~n 
y"aı;iJ.ı ,yorun,, 

Ç;.:bu RL .. Jl, .3ı ... 
rr •• 1 ffii..: l! UltL\.'C 

tu J~ır ua l1 ı. 

bu ) ırı • .. " 
\·c' .ı\. J:! o~ ı .. 
.Ya. ~. 

( . 

• 

' .. ı J 

HAM·~ ll rırtc .ıı .. -ı ü .. 

j(ını on f i. :.... 'L 1. Gı-c;<'n 
ay sen.n1e za nu!loliı,~\; 

ı·aı:1ız A.IJUUn • ..tı. D a (.'U. 

sc:.dak~t ı.;tıs~cı:<t <.,. k •.Y b1r kı . 
İyı yaptı.m <ee.~u mı 

.,. 
"'1 11 ''· .~ 

...... A,ı.r d'l"ı..Cllli~'tPc 
dınn. Zavdlı k<' l ni c•T h<c-

re dô.ha •dunya J:.<:: '.. J.:.(~nnek 
seni bi, lı~fta \ da alaii<oy-
mc»n. i3ted.ı"?ini, \"c: c... M{J\..ti..ı-

bu .oa;a s.>h dPn c ı,ı du. \\'-
r1h~1 ı. aLı~tnı {' t :t n k 
zun za-.ıı •.• t.1 r !::i ıı ...:1..J~ı. ed·.~ H.,: n 
çok ac1 çr ı .. nl.yurum. Ar-
ZLı!-iU·llU -,, <. .. • 
onu kucd 
olursa. \ rdc' 
is~emern. 

""t. tı l" m. ,. L'~r 
d J1 f\", ... \ ( .. ·t..F 

i.t.fıı,lU 11.ls. 

EYeL nınır, 1..o1n mu~u .. -
işte ı,jraf ed V(J:'"Wn, ı;ı n·ı ak· 
kın \·arn ,• Bu ·o cırkd"-lL>Ş. Si
moa.1 •b&l!ii fıı.;ık df·j,rı.Jmiı;. liutt~ı 

C•vltı-nıml.'" nioı. ıtiıı1..:t.- olciu<;ıluııu 
sövledi, dÜslı lCt ~i bu~ır-"u.~ 

4 l'll'4 li1S 

...... Anlsrı. n ı,·a canunı. " ;fit:· 
ci~i\1 · a.nıntln f'Jldu.~u.--ı .... lııİ<ıı -
giım için icırn ralı • .t artık. Bnııc.ie, 
kötü lkadın.larla d<•~u o Jt.,K:ı: ~~ 
hirde ıbulundLH(ı.ı..."1 rnıuue1€t Jlfi"· 
ç:irdigian ı;ı e c e 1 e ı ıı h •

n ı :; ü r ü k l i v E-: ıı '' kd<.14· 
ları '°Ö"'.!Ürolin önıi " get rıy'tııc, 
Jakonuı.tn da ıtuzel t;tıi-\( k •JH-c.eu
nu 'b.ildiği'l"'l irı..ı. ~s.lı T. :.> n Oir 
ık<ı1ıiı şey ~el ri~or, kıshoıı.0 v:'
duın1. Saviivt:d.,., cınn<.:n:., ' ın
dasın y~. iı;im ralı.tl~.i; B · k·ç 
ay sonra t(~Krrır bc:ıı bı:·.t!'-lP ~n· 
ne;ne Ritırne.r.ıch:•ı ~,f., :m~ı· ı.. r h.-ç 
.({iin fazla ·k~drr.anı ter~ h clı 1'1"'. 

Allaha ıs:ı1r~rt·dık c ı · . '"ıı~ 
neni tara.f11 :.ia. öı: \ 
parcc:sına S(·Vt"n ı·c 

şüıı. 

HA.'\:!İS - Büro " ·k.: 
mondan bah;etm< di~ " ' 

\ . -
ı.ıvor::;un . Büro o kaci.c:: S' '1 

i~ ntı> kadar d;.ı ali•ki:ıcLr::r,:,.J';; •.. t'
rak ıetıme. büro a ·kad<ı Jn S• P:l 

iyidir. Eskisi kada~ sı ·~ ı·rt;t 
amma, arada ~ı:·cıcta gL· ı.c ~11 u
yocuım. Bir a ken<lırnP ~~ı~: ~ r,...
dı~ı dii~·nü~~orum < a .. :\'' er · 
]ti imi~im ~-- AnnE>ne bJhs \ • z.· :-ı 

-değil m' canım 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEl'El!AŞI DRAM 
KISMINDA 

11/3/940 Pazar:es l(UPtı nk< ııu 
Saat 20.30 da 

O KADIN 

* İSTİKLAL CADDESi 
KOMF.Dİ KISMl1"DA 
11/3/940 Pazartesı günü ak<amı 

Saat 20,30 da 
HERKES KENDİ YFRİ 'DE 

* HALK OPERETİ 
Bu akşam ııaat 9 da 

ZOZO DALMASLA 
(PİPİÇA) 

T..J; -llJ67-l 
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Gelin 
renkli 

esvapları 
yapılıyor 

Berrin Alp: Ankara - Za
yd Kiininmek içiıı koyu renk
leri tercih cdiııiz. Muhakkak 
siy lı deınek istrın.iyonıs. LA
dvert, kahvereııci ayni tesiri 
yapar. Yapac:ığınu emprime 
fl5vabın zeminini lilcivert, U.. 
ffinrleki çiçekleriıı ~ ola
rak •eç'.niı-•. Boyunuz bıa ol
du,.'u i :n büyük ~!çekli empri
nıeylc bü.•bütün kısa olıırsu • 
nuı.. <rtlln esvnplan ve hn~a
n hakkında bir şey yazamıya
caı:;ım. Grlccek hafta bu sütun
larda gdin esvaplnnnın ve baıı
larıııııı to fsilituu daha mufıu
r.a I verr::ıPyl tercih ediytınız. 
Sen haberlere göre gelin esvap
ları renkli yap•lıyer. B111Ul si
•• 2evkini:ı:e bıraktyontL En 
in.la giy;len renkler, pemlte, 
mavi, atık yeşildir. Y~il ~ 
lü genç kızların açık yqıl ro
cliklcri :t::man daha güzelleş -
tikleri moHimdu:r. Mademki 
gözleriniz büyük ve siyah ri
mol size yakı~ym, yeşil ve 
yahut mavi ri.,..,\ .nrilnh Çok 
fark etliğini ı:örecebinlz. 

• Oan-teııı 
bl z 

j 

~ cn·fllfl'kı.~ b......._ 
yoenllik el1e yaı:ı '' ı dan1e Uıı 
a!slı>nmiş omrasıdı:c. 1 

Bu ~ blnz kırcp Jö.Tttett 
ftll>tlllnışlır. örn<acııe ııörclüt:ü -
a.ü- gilii !rLmda d:ımeli ıtalclid 
edilıeırok .kroşe ile ynpılan dmı(.,l 
~aıni!:m ğıy a ,,. kol lrapak-

IDR l;urıu.la.rai< ibluza çok güzel 
bir çe'kil ~. 

Vemekleır 

ı- ! Bir kutu de>-
~-oma tu uıça••ı mates kon-

- - servesin.in ka 
buk' an so}'lLup iyi<:e ezerek ten-

cye kanur. İÇ.ne 100 gram tıe
rey aj(ı, 5 tane kesme şeker, bır 
tutam tuz konularak 15 dalı::ika 
hıı.fif ateşte kanştll:a karı.ştını p;.. 
şi..ri!ir. Sonra bir kahve fincanı 
:Lk su içinde ez.ilen 2 çorba kaı;ı
~ı un ilave ed.itr. 3 çeyrek saat 
ateş!e bırakıl:r. Ayrı lb'r kapta 
hıı~~;r'ış oıa:ı makarna talıfı!a 
bo:;a. tı ır .. tl_stur•e hazır olmll!l o
lan salça ılave edilir ve sofraya 
~e}i~. İs iyen salça pişerken içine 
lln uç y&prak tefne yaprağı. ata
bilir. 

= 

/

FAYDALI:::=: 
-~- B 1 1: G l L ER 
* Y~!unÜZ'ÜD Pt '"µZSiiz olması 
!çın. evde yap:ıbılece .!l ı. kol~y 
bır su i!to buna muvaffak: o.;ıbi
lı.rsinlz. 

B:r t 'le haV' 'Ç 

Bir tnr,e salata.ık 
rlır ı:ıortaka. kabu~ rt'tld!'S! 

ve sıry '"· Bir J mon 10 kuruşluk 
' ı!l nn. 

Hav~ç, salatalık pc.;.-takL ve 
li""l<>D r nde'c.:ıir. Suy~ çıkarıbr. 
+; L~ portakal ve l..n".!On ~'Uyu sı
k lır. Gliserin ila e edilir. Heı:ı.si 
hcr.:..bcr b:r şişeye boşalt;lır. Uç 
f!iir. kap.ılı durduktan sonra iyi
ce ça!kalanır. Her ııece yat:nsJan 
bu sudan yiUe sürü'ürı;g çok fay
dası ,ııôrü lür. 

iKDAM 

Har şay para ile değildir j j Şık ve m"srafsız gi iniııjz [Yaz rı: NAZAN ~s. SEoES i 
l . . - --~··----------

... • ... l E SO MODA Ev-imt.z· 
+ HABERLERi 

-·-• 
GENÇ KIZ· 

ODASI 

Her ~ los lıti:ııı:ınm güı:ıeıl. 
ve zedlcl.i ~ııış ~nı • 
ter. Bumı ~ için f.ıızD ' 

ıruım-;1' ebmek liwın' d\ei:Şı 1ıdk E- ı 
vtıı.i:zx'.ı ıki ook:i eışval:ın da az biı" 

' IGaSrafla )ıeıni va,paıbilirshm.. Ör
~ 11:liırdüf:ümiz bu ı:üz.el oda I 
l:iir s:ı?IJC kız il;iıı iıdeal btr ~ 
<lir. 
Odanın en fa:2ıla ıı:ü:ııeıUeşıt»Siııe 

'-:ıı:tlılcı eden • ı tf duvattan. s.>n 
ve verda.\i ımo;;arr1bıılı. m:wi ol-
masırlır. DöşEmıeyoe kaplanan lru
masın zcmıni ~- üstf,ıvreki 
çiçeı!Ue.r ~ reı:ıllda;lir. Ço
cılı!ken a-kaltuı.'ız bcy:ıı. kll<e ıtnm
roo şiıı.ti ~ işiniııe yw:eydıi
lir. Art* lbeyaıı eş)"" Jrutlıaml.. 
moı:l.tiıı içia az bir masrallıı bullll 
da bo~J:iırsin.İ2.. 

'dD}.abm du iı;i.'ti IDll'?İ d:ı:ı:mı 
san o..orak boyoyınrı.. K.anacx
n.i:ıı. b:nanna i.1i\ -., rdilen eota;e~. 
ham lldta,çil!arırırzm bir ar.'da .duı'
ID&t'.ın& yaniım eder, hem de 
1"..ıruı:rını:hılki dolaOO ~;. &ilı:ıı; 
kU!unUZ1J y..t>ut da .her zam
elıniziıı a.Uınct:ı. lbuhı!Jro'llfil ıanm. 
aıan ~ Zl koy>!bilirsinio:. B1I. 
sıııre!'.ıJe az masr:ıf u.miıs f:ılaaıt bü
iün e:,.-y.alllZI ıbiır araya toplam11i 

ıı.:ııııli 2ll!llnanda ırüzel ve """'ldi 
diit;ısaı~ bir od.aya. sa.luµ olıa!l»-

lil'ııiniz. Ya>nız dô$.ımerün lru
masını kr\l!.on den •l n ·lru•1 ,11an 

yııhuıl da o tarı ince k~ 
}ıootm:ı. Kaiın kumaş ibü:z:Wrnez 
ve adımız iakir ~öziiliiır. • 

~~~~--~~--~~~--

ok .s·ze fay-Her 
• d emın et ez 

Kullanacağınız koku tipinize ve 
giyinmenize uygun olmalıdır 

Blitfu> kadınlar keka lrul'anır- zan bİ'ı: lroku kadının şaiıs~yetini 
lar. Fakat 'lı:ruhılann yüıı:dt' sek- bozup on~ uzaktan gôrıın. lıege-
sen beşi çok fena. b'.r şekilde lro- nen bu- k;ims(>ye yak•ndan. lroku-
ku sürünürler. Nlçm dıyeceksi- sunu duyduktan sonra !H<st fikir 

il:lıa.m edcl>il!T. niz? 
Bu.swı iki sebebi vardır: 
Dirincisi ekseri kadınlar tiple

rzıe girlen kok\IÔ'u bilmezler, 
iki.nrisi de koku surunme tarz. 
lan fenadır. 
~anın lıarici manzarası yani 

~nmı.-ı, re.,,,;. boyu, hatta ta
vu-lan ve hanıretı kuBandığı lro
ku ile L-nli:zaıı; edebilmeLdir. Bıv 

l 

-Yeni bir çanta-) 
ve eldiven 

Bu sene en· sem çantalıaır aınuv 
dan t:.'.;;ma olıml:ar buhlıan kıli
~lınck i.n .,.; mühim ş.ı:t 
~'C- oh:ruct . Rt=ıinl ı;:oroü
~ par;,!oy <><Jltliııık!k.i çonta 
düz üıetwrt deri.Q..ndir. Çanta.
nm içi hiJ::iiııı kınnızırur. E:rii ven 
J.""'verıt üs'.:ünd:>ld fitill~r çan.ta
run içinin ll<uıını=mdınrl. 

Sonra ku!J.-ı.ndı,ğı koku kadının 

~ tt afını öyle bir şekı.'de ihata e!r
nıcliıdir ki.. •bu kouk şidd.ı.tle !en
mn sun'i b±r şelci!de hissedilıni.
yerek kadının kendı has kokusu 
tesir.nl uy:ındı.rabilmelid.ir. 

r 

Asıl d;.k;k.a1 edilecek ookta da 
ciın=ın şahsiyetine uyı:un koku
yu bulmasıdır. Meseli\ esmer bir 
kadının hafif ıb;r leyJ.3.k kokusu 
sürWıın.esi, 17 yaşında bir 1ngi
liz kızının amber sürünmesi ka
dar )?iiliiııctür. 

Vücudünün ha& ker.di kokusu 1 

haLııe ge!mesini isi.iyen k:ıdın ga
yet dikkatli. mahirar.e koku sür- 1 
mesir.1 bilmeli, b!Jm'yorsa öğren
melidir. Bunun idn de tuvaıot 
s-.lan oba.'lyuva ıı.t 'aca.k esans 
dı.rztarı \~ardır. S"'nra y~rı-e ö:·Je 
!""<>;.; Pr da!>n do ;rusu v:ı.ğlar var
<tr k,, bunlardan banvonuzun 
sı::v una bı rkı:x; damla kar~..trnnak 
ktE..clL'!'. Ve rn iyi qsul d~ bu yıı~-
1.:ırı ' "JITT Jktır. J<".o!.n:-,..,a :ll!1ı'ı:ı• 
m.ınız i~ izalı edev m. Bu yağ 
barrmdu suy .. n iç~ c )rnını;maz, 
sathında kal.r ve su\·un. içinde 1 
kokusu hiç hafiifomez. Banyl'.''l u.n 
iı;inde bu yağ incec k bir zar gJıi 
vüc;.dün her t:ırafını sarmı.'l '>u
lu~ur. Zırlen su:cic su \-ÜCuUcki 
lbütıiıı mosam<ttı açmış o'.duğun

dan vücut ibu ya/tı derhal emer. 
Banyodan çı]up ta kuru.iandı

kıııız zaman nefis bir rayihadan 
lb~ vücudUııüzde hiç bir şey 
.k.alınadı.ib.nı görürsfuıüz. 

Kldaik l:Jfozlıır fOlı 
ıriyiliyor 

1 - Hasır :;apkalar çıkmJ- ı 
ya boşladL 1 

2 - Klasik blndıır çok gi
yiliyor. 

, :l - ~ğ!eden soya ~yile~ 1 
b uzlar ":emeli ve dantelh 
olarak tercih ediU~or. 

4 - Büyük çant~lar çok kul- ı 
lnnıhyor. Derileri kalın ve bil
hassa timsah derili rantular çok 
rai{l.et görmektedir. Saplan ı 
madeni Ynı>ılıy "· 

5 - Kusaklann kumııslan 
!anlan ince yapıhyor. Biliıas- ı 
yapı!anlan kalın ve d('l"İden ol-

1 
sa rok süslil kuşaklar tercih 
ediliyor. 

6 - Eııkisi gibi llZUn konçlu 
eldiven yok. K1'a olanları çok 
giyiliyor. 1 

7 - Eşnrp takınak en 501l 
moda olmn~tur. 

8 - Şapkalara sa!ıah , . ., ak
~nm vualet taktrmk cok moda 
olmushır. Bilhassa n nkli vua-
letler ten-ih ed "liyor. 

1 9 - En ~ık karlının listibde 1 

bir birine zıt yedi re!lk bulun- , 
malıdrr. 

10 - En !<OD meda renkler. 
lltnvi, Pembe, Uidvert ve ye-
şiıı!:r. _______ ..,..._ 

menı 

T.a.yyöıiın fada rn~het gôrda
liü hu mcv,ı;...,ıde C:'1 fazl& it>na 
edilıeıct>k f"V bıL'Zbrmd.Ulı.r. Mo
<lcl>i..-ı.i ve.."'CJif'iım;z bu işlcnıeli l:ııl.u% 
Kl"""P Rıo,.,,...cnden yqıl'lımP,)lır. 
Omu2ı:fan ~~va ~u gelen pil
ler e!lle yaııı.lmışt.ır. V1e alta 
~"'" ,1ıı.üz sarmadan bu ~l 
de.T.c'Je:-le bi.i~ n 'bluz süsleırn:ıış.. 
tir. 

Esvaplarda 
çiçek l 

. . -1 
~(J 

ö ~erlen sonra ı:{i:yıdijtiniz es 
wbı:n.::a nıeıce bi:r vere !f4 rl«.•.ı 
htr clcmet <; :çeı< iltn"' edeırreniz 
~el "solur. :Modeli
ni eörd!ültünuz ciçek de.-net1 kır
zııı:zıdır. kııısı.nrlon ~il< 1iik gö. 
zükcn y;ı;ııraldaın ve ~ ~ildİl". 

Çoçuklara 
Mono:og 1 

H<ı'.YJ.rdtt i.rıı;;aıl.1aiı Dün~ <>il" 
rüya ~"m.ıım. Anla.tayı.ın: 

v ~oonc paa1kın.da, bın 'biır ej{ı
J.eno_ 'e o, l.1i1'. c:ııkh.rla dolu bü
yük, zarif lb.:r ~ bahçesi, ~ 
tü b.ı.şı 'faıtuıniz. setinl.i, sıbbai
li ~ ne;; ek çıxıUlclıar 'lııafıup oy
nuvor. 

Baıı.çeııin ant.;sına buyü!k bir 
sı;fra ıkun8'muş. Yemok vakti 
geııd:i. ÇocıJilclıır beııı ~ d:lhil ol
dı ı_ğ\ım !lıaJde kaT.şıhlclı bu sof
ray.., oturdu . 

Masa ok·~ .. - b .. .,.,,.,.. · 1 • ~-'-~'IM.J. u., uıa·~u .1.\.1, u.u 

b.~ ha .. ~ nca aoor O,.Şı gö-
I'Uil!lllU.vıcı..rıciu, " 

&'Xfı.·ıı.nıın ~ neler yoktu ı 
ııcııurı .Çere:ı:lcrm, sı.ınta:ıa.rın en-

•aı. mıs b.ıkul:u çıcdlrll':rle siis- l 
~mı.ş ooan bu soiranııı br ba-
~ ~•leci iye re:si B. D:>kt<>r 
Lu.,fı &ırd.ı.r ile B.ı,; yazıcunız 
Wkendc.,- Sor1ıe Ui ymı,ymıa otur
mu.;ıtu, lkoooşuyarlardı. Kı.J.ak 

veı\'.l.iaıı. .Bell dl~ reisimiz a.n-
1aıtı ;u-du: 

- AW'10J)a&ım ba~ rt-Sttrle
ri.n<le her yıl Belediye ÇO('ukla-

YA 
ra !bira: !ar ı;iyafeti verir. Ben <il' 
bu .li ıl pa.~14i çOC<Uılı!lara bl.r ıl
yafet \»aınwyi <Jüşiınc!iiııı. lstan
bulua lber okuJ.da,ıı cm ı.'OCl.lk is
tedim. 

- Pelci ama, bu çocuılU ı nasıl 
sıec,ıtıruz? 

Hıer ~on~ davet et
mdıfle ö1ıakiHi ~iş ol
mrvaemı.z? 

mıı;ır - Hıer ıbJul dicektörü ku.r'a 
Qd.c"-· Kur'adıa 'k.iıın kazandıysa, 
buıgiioı bwray:ı. onlar g<"Jdı. 

Baı; yazıcımı:z, bu ııuzcl buluş 
karşıı;xıxh ı;öyliy.oo:k söz bula -
mamıŞtı. , 

Sofrad-..ıki ~o.icada!- DC$'

ei.l. .o kaı.ia.r i:Jt.:ıh!... yemek vivor
Jıamı ki.. Nlhay~ Belıeclı~ rei
sirniıı ayağa $<oıtfara!k sevi..-nli 
b:ıkı.şlariyle hıepimi:zi ~ 

tan sonra. 
- Çaıı!klaır' Dedi Bu bir ~ 

Jan.ıııçtır. Bıında.n ıvm a her 
vıi burada tq,l."YW"alt ve biıri
birin.iızi yakıındaın ı-ıy_....._,,._ 

Bugün ciziın bıryraınmı>ıdır. Sizin 
safraıırıx!a ?e sir.00. an:n.wla ~ 

!ıu:ımıakla bilseniz ne lııarl.lr s<>
v~ duyuyarıunı. Ha di yavıru
lıanm, ııiilerek eğ~.rek yey ·
niz ~.eıı sonra da gene sıu
ler için ha2ııbıan şu bin bir 
eğlencıe \'l) oyun.:;arla !iii-~ ık&
cfar gü:ııel biir vakit ~çirec~i -
n.ı:ı. Gelecek: yıl bu kır ziyafeti
nin daha ~ ve da.ha qı~ 
li oJ,acağuu u.-nızyoruz. 

Hepinize ~1.iklar V't" soıru;uıa 

ıııeı5'ele:r dueri.nı. 
Y ~ğe başıaın!Ştlk. Kör oı. 

sıca şeytan, rüV1lllDCla bü.:· beni 

r.iı. aıl: bı;:eikım 8". 

.. 

Ememe lbic ~ ikıun.ısu. mu
ı;arı.ı:t erlerek ~ııı:nu açtl. Uy
dıkan :ıan--. bütiin ib<tnlıesm 
tatlı br ~ ba:;lka bir ~ 
olrı+l ıi!rı». ....., m ne kıııdı-. 
miifh: . oldwn Hl ..... 

Saym Bd "'J"' • . Yı+dn ._ , 
:a ııesi ve ııii2:leri t4ll kull8'tımlıt 
çmhyor, o t.aıllbli çu>(rnı wı ı:ıı-/ 
vddav~şıınbr.1l diı;ya' ~ 

ctıroôa 
----------·--~--------- . ----

l\1art Bilnıece.si: 2 

l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 61·7 18 I --- ---- -
Dünyanın m. l'iizel şc;bu-leriıı-

ae,, birıyiım. 8 h:wr!liy,.;n. 1 ve ~ 
n:<:rdtıt-'-n siy.alı dttı ""10 l.e'lrosi
d..r. 3, ... 5 h•dleırı:m flÜ!',eşİri 

chMu{:u yeııcU.r. Ay:ıf{ı.ının bıri 

Avıruıpada_ wl!.n As;-.:ı.d:ıdır. 
Bilil'UZ mi ben nereci "ı-ım? 

HElDl Y!ELER.iMi.Z: B ırınci.ye 
5 :lira, İJUnci)'e 'bir lro! saati, Ü
çündiıye bı· el cantası ve 50 nci

ye k:ıd:ı.r da m~hf he<l.ı"-e.\r 
vereo:iiirL 
rB~ müddeti m;.rtm oo

nwr.a '1oı:dard>r), 

iBJ.lmeoe zar.flarının ıcenrıe 

..a1IıM:ECE. ~el.irnesio; y a:.nıa

""11 Uını.ııtıınayınız. 

MEMLEKETiMİZİ TANIYAL M: 

lERZURUM 
Smıld Ana<ıoıı'wı~; w ~ 

mer.kezlınl:ı Fırat:.n blr dııılu o?m> I 
Kar:3.lllun sulııd>i(ı. iba ov.ıınm 
kenarmria ve Palmıdöi!en dai'.(J.ao. 
nın oıt! enhleilir. 

s..n.r, oo , :ıç vadmin orler 
t.iai ~ oı..ı~ mldı.tdil 
isi.1kııınrf·~ı:ıden g,c.ıen :y<Jllar bu--
2-ııda. ooee. ü eder. Erzırumusı. 
kapıh:ı şu 1;.ımLeri taş>r: .:Kaz» 
.lraOlbı-., cEr-.ar.can k.aı>J,sı, • ..I:Iar
pul ilGJjµısı. ilh... Ba dıa şimdi ~ 
miırynlu ile """"'aı.ana hıı;lilooııo
mu vu .. •'ı'Ot melll<erz.imİZlll Şadd 
Anaılbıunun ııu:ılıLaın ~ 
-·ı;terir. 

Ei".ouruın Sa:ı1ki Amıkılnıam D:N
z.i me.-kcıti ~ :oor~. Lı-a
na ve ir a.ıı:da lıar'İ<'e y 3'?ıılıa.ı> u-ao
sit ın*Iı'Yı<tı dımik:l:anndıılı bili . 
Q.janU"" .. ur. 

Y üikrukl.iPi. 1900 me1ıreW:r. İk
llirru iıt>baci}'de ikışı:n pek ~ 
.,..,_,,,., s>eoik.tır. H8iran:ı:ioıı sı:f.,._ 

dan ~ 30 derece.Yoe d:üştü/ıü l(Ö-
rul!J.r. Y a'an dl ni2 ıaırafındaın 
ııaicn rüı;gir !ar csınme sıcaGdl•ğ)n 

dalı& şiıl M1' .... f!•tA ~ 
J oe ı 

Seb!ır trnıhr- ö; B:am ~ 
mı$1r. Biri yliı:ııEi!ı; bir nı ı ı otw • 

blııt lcam; Öb!iriı 3lll!a ~ 
r.ihıq ı:Aım şdı.ir t'rQ>rıdlıı6 • 
mlantalrl ~Aııem ~ 
dir. 
Şehir •aı'!m4 tıir'fıııo::i;rıGH"' 
~ısım;y. 

br.$1 bıncftrri dıı±ıı:ıa bl ı ı a ı 
OL ıııAtafw elmlŞ!:iır. 11 roml 
19laaa guo1uı dıf6olarak'l'8Jll 
~.· s;ıhı tattiata.. 
'bime Eımısua llıı saOa bıı\Do 
mustıur. ,.._ ..... _.,...... . . ~ 
~·~ ... 4ıım ~ 

~ve ~ınlan. ~ b9 
_., mfihjım r··ı•• lteza • 
- lıiid< d lı • '° il.:lwi,. do> ,.. 
akfır. Hı h:td da •A• ı • ' :iılll 
~ tıııilı:fiyat .... , .. ,_ .tod .,.,, 

ancak dahil! ;ııi;; .... -~ • 
·JQ'du.. Erwwn. ,.an:••• ... .,. 
ıııdıa ım.mcıcbıi ~· ~ 
keza pencw ""' • ~ .... 
rişlidir. 

Bilmecemizden ·hediye kazanan/. arı 
Subat Wm<t•cle «ınizden hL>di

"tJe • kazanaııı.arıa l.i3tesmı bugua 
uşred•yorıc.z: 1 

1 - Iı:rn..rdıe T~ 19 Şa
zıye N • 2 - ~ada Ce
vai Hı.iımı G.mey, 3 - ~ 
ta 71 Ziyo Mat.in Alıp, 4 - Au<sa
rowdıa. c:ımı. ooitak '.:ye:a G..,.. 
rel, 5 N~ O.O. dan aıde 
Ar&. 6 - Qsınanbey Şair Nı- ı 
gar d:ılk n Bıelık.ıs, 7 - Ş<x.ız.;.r 
Cle lbc.şmd.a m~ 9.i1.::k Ab
m« IJ.lulüıs> Vural. 8 - A~ 
SrL'.oOOt Kemal Alıaca, 9 - Ki 
ba/JaıŞ 49 ömer I.lıtı!i SaP;lıca, 
10 - Bucı.:a Su bnşı nrl'a H Bedia 
!.1Jen.çm1eı)!Jı. 

Ç}KOLATA KAZANANLAR: 
11 - Konya Erl!wk O. O. Il B. 

No. 975 Mchti. 12 - FXkişebır Sa-
kıı.rve C. 9 Mustafa., 13 - fü.- ' 
şanıtaş Kodaınıın c. No. 52 M.ah
btıbe, H - Giimriik Muhallaıa& 
a1ıwmx:la Erdem oğhı Ünal, 15 -
Gıılıa.tasaray 14 S\ı,ceyya, 16 -
:EQ;dşehlr T:.yy.:ııre fwmssı po
lisi ıkrıı Güziıl Şeınlier, 17 - DJ... 
yarlııal<ır :ı;w.'at okulu Mlacide 
Ceylan, 18 - Haydar P. L. 2512 
M. L Di.lmaı,;, 19 - Fıüı 71 Fey
vaız;, 20 - SüJ,eyrnaııiyıe .kız O. O. 
S.ID315M~ 

DEFTER KAZANANLAR: 
21 - lzıınir Karşıy~ 18 Hilll-

Silındir dayı pazar· giinii en 
cici elbiselerini Q>ydi. Aıımıııa 
baktı .. Kendim çok b .. ğendi. Ve 
Büyiıkdereye 11 .. :ı:rnl11e gilmive 
kanır verdi_ Yolda herkes ~ 
disine bakacak san1.11ordu. 

·- Evden çıkmad<rıı, ay,,anın 
karşısında bir daha. dunl:ıı.. Ve 

mıY'!, 22 - Ka.s~ 4 üncW. 
o.- o. 100 Nedim. 23 - Kapak 
çarsı 48 Sfilcoyman, 24 - K.an
dilü 29 "Mdküıre, 2.~ - Üı*üıdar 
58 N ec..ıtı. 2li - Anro:ra 4 ün
..:ü O. O. :'04 Güzide Giilien, 27 -
El< l!'.L a-.· 4 U'ICU iJ!t~ 351 Y~ 
L>-7., 28 - P.aşabahı;e. Bahi Apa:f-

Karikatör 

l 

l 

1 ' 

r- ' 

Çınzk - TnımWIY c.ıııdde]ıerine 
nErleın ana cadde diyorlar? 
~ - Her gün bir kaza do
~ da c:mdaıı.. 

dışanya çıktı. Aoartman kıırn
CtSt Kukumav ortalığı siipıirüyor
d.tı. Evvel4 ona ~,.. görler
'n'Uık Utedi.. M erdit'<'1l<ien uzun 
adıml=la iniyoniu.. 

Bayan KUkumıw hayretle Si,. 
foıdir Dlllf'ya bckarak: - Silin
dir Dııııı, yetm.ifitıden ronnı a.zq.-

~ 211- N .. w • t l'ft'Jeıı:iıaı-
30 - Be;~ o.o. KtmC! 

CETVEL KAZANANL.alı 
31 - Kaıd:d<ö,- S. Y~ a:t -
~ Subı 19 ReıO;Je. 33-m. 
-~ Urfa c. 111 • • 2 

"9) 

34-~~i"'lb-~ 
Nelat Saoar. • - bmir ~ 
Jı:uıaO. laiıt W 38 - <M1

' 

pcışa, 8 L. Ellı'*'• ıb .,qp.,, 17 _, 
~ 3 Behic, 38 - Vefa EPt 
k'6lt L. 14'1 lııt .. ,..., 311 - Uı:tıı 

~şifre rrenıw- lı:m ı--
40 - *"'" + 1 :lod edt"* Q,Q, 
294 Hıoaıaaııtıiıı. 

KİTAP KAZUAJf.LA& 
·41 - Vefa ~ L. :m *°' 

arr«J6", 42 - Gel:iııok ~ 
lıWıııııi o. 14S Q&l W\ Q - nıp. 

bip lO V...W, ~ - Ad.. T. '!. 
Şıe .... Nuri Gönen, 46 - Si 
iExii o. m Sadi. 46 - .Aaaını 
D. D. Y<ıl1ab a-lıııt dairesi m.
sa "1'fİ Sııılıim bu Merırl ~ 
il.ık. ~ - Beysz.ıt 14 Mel.e, ~ -

DMıdıoakr Fait ~ Cemıi, • 
- İEt. o.o. 146 Ah:xıet, 50 -Ada
na 2!i zı hra. 
H~ her ııün öğle:i

ııcııı.ra m:ı.1beamı7.ıda tevzi edilic. 

cak galiba! Diyordu. 
Fakat .. Tam son basıı'71aklara 

qclim-e, sn·nc1;,. Daıtı ö.~ıe bir 
yuvarlandı ki~ 

- Gözün kin- o!masm be ka
dın! Nazarın dcı'jdi iffe. D"ıe 
sö11lenirken. Bnvım Kukum4U 
qiil""'1aen çatlıyordu. 
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Yazan: 2iya ~akir Tefrika: 166 

Hazreti Muhammedin büyük bir teş

kilôtçı ofduğu do meydana çıkmıştı 
Deırak.le ilatifa E"'lunişti.. :t.-1 

te. o büyük lıaşnet iıı;mı2 gö
rüııeıı bu büyük tevazudur ki, <>
ntlll ıiruı:Jı,i pa.yesini bWtıiaiin 
1·uks·llmıis .. Hic bir i.ıBln oı'thı· 
ııun eriı;ıemiyecelti derecedıe bü
lend bic ~ baJıne ~~ 
ür. 

• Mff'*.ı. w Meıd.inıe CHaiı, ~e 
taslardan ıi:nfıa edi~ bir ka.; 
loo.n:ıitlaroa. edre'k ve kadın yüz
lerce lltöleı!.er ve cari'ylelor ac3'iın
da örniır ı:eclrirl ırdi. Çöllerde 
yaszy &il CD küçük .kabile reisleri 
bile sürü wrü koyunlar, devele.
arasJnda, on ~ vimıi direlı:ü ve 
runı::a.renr.ı. 1cDefli çadrlarda, Şam 
ve Hmd diba.larından smna iş

lemeli eJ>isakır l!İ'Yer~ adeta 
bırer hülrümdar ,ııJbi saltanıııt eıJ.. 
rerlerdi. 

Buna mukaıbiıl. koca k-ai>is
ta..>ıın lılılkıirni mutlaıkı olan o bü-

~ ( ,\:füıtwı @.1>u.lü) . o aziz ve 
kı·nı~aır hayatJDı, Medinenin 
hücra 'bİ::' ıköeesınde tdk k:rt.lı 
keroi~ ·l:ii.r evin los ve kuytu <>
dalarında ~rmistir. 

daha bariz b.ıır şekilıde tahaıkd<Ult 
elilnil; .. .Düııya malı olara.k bıra
kıp ~ri emval ve eşyaının 
de!l.eri.. şöyk>e w.fun edilmiş
lir: 

(10 ıkılıç • 6 zıırh • 2 mlğ{er • 
3 ıkalka.ıı - 4 mızrak • 1 b.ariıe • 
4 ok yayı - 1 tir keş • üzerinde üç 
PÜmİİli ha.ika bu.iu.n.aııı san.tiyan
dım Y8"•hnıı; bir kemer. (Rl.su
l:ü Ekrem ıbu kemcıi harplerde 
belille <ta.kardı) - biri beyBfl vıeı 
dı,i\eri siy aih ilki sıncak, (siıyah 
sancağın adı IUO<ap) idi.) - 3 
at fuu atlardan birinm adı (Selldı) 1 
idi ~ Ekrem Efe.ndımjz ıbu 1 

atla hizuı.t bir i<.a;uıya işl.irak et.
ıruş .. BUıt.w:ı a'Jları ~omimi..ı -
6 .. ı.ıır. (J'J 6Uhi Ekrem, bw:ıı:ann 
içiJxleoı (Düldür) ismindeki be
ya:z katırı Q<Jk severdı. (Huııeyn~ 
.ııa:z.asında, ona birunışti. Bu ka-
1.l!'. Resulü El<remi:ıı vefa.tından 
soora, Hazreti (Ali) ve intikal et.
li..J - 3 merkeo llhunlardan biri, , 
ook ık.ryttooııli iıd i.. Ve (Mısır) hü
kümdarı (M~as) tanıll'ınd3'D 
ResWil Elkıreıne •l1".'<:iin olarak gön
derilmişti) - (Kusva) isminde 
bl!f tıccın dev~"Si - 20 dişi deve -
7 '4i kovun - 7 keçi (Rcsu:ıi.i Ek
remın aııe efradı. bu hayvanlıı
rın süru..eny ·'' 11ecinirlerdi) • 
!lir •kıu; i<aı iç çanı'.l.<ırı - Yemen 
kıımaısınc!ıı.n !bir ciiıbk - 2 hıt:'ka -
aya:l'ı, buya< ve kı~Ll rPnıklte üç 
emrname - içiıı<le bir sa.kal l.a
ra111, dtiicik ıhir a.\·na. bır m~as. 
bır M1ITIE'1·ik, b.'r iki ın!.'>·,:a.k bu
lunan ~açtım yapılmış küçük 
bir <;ı:ık.nıece - baıkıı; dan .wr maş.. 
raıoa - çamda~ bir 'bardak (kı. 
hOO.ye olarr-:ıl< takdim cdilımişti -
Ai!af"..aıı zarif l>ir tıekıld<> oyu!
mu:, ve üzıerine l"Ü!mÜsten üc hal
ka geçirilmiş bir •m n'atarası -
1 abdeır, ibriği • 1 (Palas) deni
len neviderı kil"nı • hurma lifi 

1 Arkası var J 

Resulü Ekrem Efendiıni2 --
-- ve s.ıımana kars:ı en küçük 
bir 11eımayiil ııöstermiş olsaydı, 
hıc şii.phesız Jti Aırab;stazım bü
tün hazineleri.ne malik olaiıilir • 
di. Harbuki o, haro'.ıeırde if(tilıam 
~ ör.iiııe ı<El'..irilen uı iuvmet
li se7lere O.le elini <Ünme-~ .. Ba
zan bir Wri oarça harp lıevaızımı 
arrtı1ııtaıı ıımra. diııar.11 .!1.ı ka
mikn o ha.r-Oe istirak eden mü· 
cahldJer arası.OOa taksim edexdi. 
Meoeliı, (Taif ı kale6inio zaptı 

esnasında, d<e "eçiri.lıen garıı!rııe't 
e"''""1, (Ciı.rane) mevkiine R"'thi
leıre.1< Rcısulü Ekromi.n önünde 
1ıe<tUr nliSnişt.i. O zamana kadar 
bU"JÜırı Arı.ıhi.'ltan ınuhit:i.ııde gö
riilm«nio! 'bir yekünu ili\iva eden 
bu caıııl.ı ve CIUl6J!Z aaniınet * 
yıısı; •ı------ -----· 6.000 esir, 

4.000 creve, 
40.000 koyun, 

4,000 okka ıgiimüş 
ili bir hay!i .kıvmetıtar tN q.. 

yalarım.dan mürekılr.epti. 

ReınW .Elıırmı Efend.imlrdn 
bu muazzam ganimet ma.lliınru 
ııö;ııden geQi.rırken yarun<ıı bulu
nan (IDbu Süfyan) koodıni zaıı
tıedemMrek: 

- Ya l'Muhımrood) ! .. Bugün 
senden zenıM kimse ycık.tur. 

iDedi. 
;Rt\\;ulÜ Elkrem Efeııdimi2 bu 

sözleııe kazoı ..Wiiırrıseme.klıe iik
tifa etıti. Ve sonra, - kemlısi 
haç b:ır şey a!-mıva liiz001 gömu· 
yercl< - bü<tı.in bu muazuım ser· 
w• k::..:ı 6i.ııın. mücı:ıhıd.ler ara· 
ıııııda ta.ks:rnine e.ır.lı- vereli. 

Resulü Ekrem..n ihtiyar eUii:i 
müteva7.ı "ayaıt, vefırt.ndan sonra 
~--

ifl'"Aftrf 

+1AC 
Simdi m~ul Sainin müthiş 

öliımünü de2!., onun laş.dığı ha
berın mahıyetın! dü.şünüyordu. 
Eı!er doğru ise düşmanları sara
y.na kadar nüfuz etm~,ıcrd .. Ve 
Horasar...ı .ııunderd klen sainin 
yak.alanrrıış olmzsından da elbet· 
te haberdar o'acaklardı. 

Bu d~,manlar gıim.n bir'nde 
kendisw ve HaUeyı d~ ö dlire
ll'ez.er mi, zel:ırliycmezlcr m.y· 
d? 

Zehir! •• 
Sıttı Zooeydc derhal k.şıımki 

had.sevi. canye Sa~c.Jn'ın ölu -
mu hfidisesmı hatırladı. 

Evet ... Sa nen göt~uğü ha -
ber d<.i:ruydu Dü.şm.anıar sara
ya kadar sokulmu.ş'ar ve hatla 
bırkac saat evvel bir de swka.st 
hazır:;ı,ınışlaniı. 

ALLA HIN AR}.LAı 1 

A iL ü 
Hic lıir kahramanın hayatı, 

(Ali) nin bayatı kadar heye· 
canlı hadisat ile dolu değildir. 
(Hayber) kalesinin kapısını 
kopararak onu bir kalkan gibi 
elinde kullanan (Ali) senelcr
te zeh"rlere, hanc<•rlere, bir 

' cok suikasllere göğüs germiş
tir. 

ZIYA Ş KIR 
F:n muteber eserlere daya • 

narak, uzun tetkiklerden son • 
ra, bilhasso gazetemiz için bü
yük bir tdrika hatırlamıştır. 
Her satırı baklkatc dayanan bu 
tefrikayı, yakıııda okuyacak • 
SIRlZ. 

'a.----· -----· 

- Tefrika : 163 
Fakat kimlerdi bunlar?. 
Kafas:nda ken<.lısine en yakın 

olanlardan en uzak olanlara, Ali 
lıın ha ve Emin:.n kardeşi Sa'ih· 
ten ~ı yamaıtına kadar herkesi 
ı: t rdı ... Herkeste,., şüptıele-di. 
Yalıı z siiphelcnmedıği o ı:ece oğ
lu iç·n saraya girer guzel kız ile 
yeni yüz cariye d Or lar sara· 
ya daha yenı ııı.'llli~lcrdı .. Kun· 
se le temas im.Kan. bulamamış· 
!ardı. Hem Fi'ıstinli Yahudi kı-

l zıl'.n tam zama;. ~ müdo.Jıale-
sı ol.mıısa 1<!.ı bel i bu b .ı lte o~
ltı:'un cenazes. üzerine kapanmış 
bu.'unaca.ktı.. Hayır .. Hayır- on
lar şüplıcdeı; en ..za..lt olan kim
selerdi. İyi etmışti de Yahudi 
gilzelinı ve yenı canyeleri s.ıray
daıı. tecrit ~t .... 

EDEB.YAT} 
( Ba.ştarofı 2 ncide) 

fakat bu din kendine bastır, on
ların hokkabazlık.lan bu dinde 
yoktur ... 

Mösyö Homais'den sonra rahip , 
Bourn sien gelir. Pı.kin bir ra- i 
hiptir, Homais'nin şakaıaruu kal-

1 
dırır. Bunlardan sonra da heledi
ye reisi Tuvadae ile murabahacı ı 

' • • - r ı" _., "• • • ·~· • • • ' •• • .._ • · ~ 

ANİ TESİ 

Lheureux'yu ve noter katibi Le- BAŞ, DIŞ, NEZLE on Dupuy'u tanırız .. Uon !ifa· 
dame Bovary'ye geni~ nefes al-

dıran cençtir. Kadın onunla ko- GRl'P, RQMATlz_-
nuşmaktan zevk alır, fakat ne 
yazık ki, Leon'u Parise gönd.,,. 
r.rler. Ondan sonra Mösyö Ro • M A s Q i1' u K 
dolphe Boulangir de la Huchette \.:1 
ortaya çıkar. Eşrafı beldeden zen. -
gin bir zattır. Güzel adamdır; ka· t 1, G 1 N L 1 G 1 
ha sabadır amma, o mukitte ki- ı 
bar görünür ve Madame Bovary
ye abayı yakar. 

Ve belediye rei•inin nutuk söy. 
lediı:,i bir törende, belediye rei
s. nutkunu söylerken Emma Bo· 
vary'ye ilinı aşk eder,_ Emma 
bahtiyardır, mademki Rodolphe 
keııdiı>ıpi bu kadar ııevışor, onu 
kaçırmalıdır, başka bir diyarda, 
onunla beraber ba~ka bir yuva 
kıırmıı.lıdır." Bunu Rodolphe'a 
wyler, adam bunun üzer.ne Em
madan yüz çevirir. Zavaıl.ı !Ha
dam Bovary öyle müteessir olur 
k, beyin bümmasına yakalauır, 
bir mucize eseri olarak kurtulur. 
ı..unuan sonra Roven'de tekrar ı 
Lcor. Dupuy ile buluşunu. Ve o
nu sık ıık Rouen'a gidip görebil· 
mek, süslü gezebilmek için mü· 
rabahacı Lheureux'ye borçlanır; 
öyle borca rircr ki, ödiyemcz, ne-
si var. nesi yoksa haczeder. Ka-
dın para bulmak için her yere 
başvurur, Uon Dupuy'dan yar
dını ister, Roudolph'dan yardım 
ister, metelik vermezler, nihayet 
kadın Homais'nin eczahanesinde 
arM!nik alır, içer ve ölür. 

, ladame Bovary'ıUı ölümü, 
koca.;ının cesedin iisttinde ağla
ma~ı. Anna Karen.nin sonu ka· 
dar acıkiulır. Flauber en ufak 
teferriiattna kadar cenaze töreni
ni de anlatır; bundan s~ 11rı:ı Char
les LCon Lupuy'un karısına yaz· ı 

• llll~ ,,.. iuğu ıucKtupları buJur ve l 
dcn .. .ıden o da ölür. Arkada ka
lan kızları bir fabrikaya 8'nele 
yazılır. 

* İşte .F'runsa)ıın bir ZBl!Jllıılar 
gayri ahifıki addedip müellifini 
mahkecleye verdiği mesAur ro
man budur. Dün birçok münev
verin dudql( büktüjiii bu roman 
bugün şahP,er olarak tanınmak· 
tadır. Bu münasebetle bir mizah 
muhar~irinin •Flaub r'dcn dua• 
adlı bir fıkrasını tercüme ediyo
rum: 

•Cennetteki üstadımız Flan
bert. aıjınız şan ve ~hretle ~·de· 
diJ~in. hüküc·tanini.t: c'::-\•üm et
s:n, hakper\.t.-rli~· nize hlirn1et c
rilsin ... Bu;:,\iıı de gllud t; lik ilha
mımızı veriniz; biz na.su bi~i ten
kit edenleri uffcd:yor:::;.k siz de 
bizin1 fran,ızca yanlı lnrını:ızı af
fediniz; reklama !:anı lmaktan 
blıi koruyunuz"~ biı' Akadt'ıni
den kurtannıı! Amin!• 

SELAMİ IZ.lt;T SEDES 

tm•iyaz uhıbi ve Ne riyat Dı
rektÖru: E. İZZET il sıldığı yer: 

SON Tl:"LG!tAF asımfvi 

İ.;te Zübeyde bu dü<unce'erde 
iken dakikaı.ınıı geçnıekte oldu
i!unu farketmiY<·l', Habibe ile Ka
sımın birbirle:iıce sessiz fakat s:ı
bırsız nazar;ar teati etlik'.eriıni 
görmüyordu. 

Nfuayll H&iı>bc usulca hanı· 
mının va .na wkuldu. 

- Ya 5'ttL. dedi. Ali bin !sa
ya beklememesı ıçin haber vere
yim mi? 

Carivı:;;in u 'bu ihtarı Val .de 
Su't311 :nu bulıındu?'!u tereci· 
dütfü •~ daJ.ıı;n vaziyetten kur· 
tardı. 

- A)i .JID .İsa mı .. .'Dedi. .. E
vet .. O teni bek:ivor değıl mi. .. 
Git, söl'le ... Ken-d sim ka.bul et· 
miyecei?ım. Ve b:r daha da res
mi vaz'fe saatleri haricinde mü- J 

lakRt kilstahlıiiında bulunmasın .. 
Habıılıe, Va1ide Sulta"!ln bu 

St'rt ceva b. na ve çabuk karar de
jiı, !rmesme hayret etı=. Yoksa 
Siıt. Zü-beyde Ali bin İsadan mı 
şupbeleniyordu. 

Maamaf!:h biran evvel Ali bin 
İsaya aldıAı emri teblil! etmek ve 
Kasıml& b~b~a kalmak arzusu 

ve bütün ağrılarını derhal keser. 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

İstanbul Lokantacılar C~miyetinden : 
Cımıiyetırniziıı 1939 yılına a.d idare hcy'eti muııııneliıt ve lııe

.caibaıt ıra.oorla.rm.n umumi bey' =· azanın tekliflerini 1.e!ıkik 
ve irla.ı-e hey'€!1<.ı-..in müddetlerh .• iı:mıaı ec!en nısıf a1,a,,ı yerine ve
niıden i.ntiıhaıp icrası ic.in uml]mi hey'et!n 29/2/940 tarrhi.nde topb
ne<:all'ı il"'1 ~; halıde iQti.nı.ada E'kse!·ivet ha.;ıJ olunadıi(uıdan 
ı.i<:;·.,. t>oı;ılant.ı 15 m8'!1 940 ('\ll!Tla goüniinc 'bırakı.~ınııstır. • 

Meof><ii.r ~ün.de saat, 15 den 17 ve kadar cemiyeti.mizıc ikaıırıUı 
8za.nm hü'V>iVEJl cLiı.danlııriy le l:rirlikıle Belediye C:.varırı.da Babıili 
caddesi~ 10 nwnaralı .Oimrdaki cemi~t merkezi.ne ııeJımelcri tek
rar iıliıın ol un ur. 

• 

YEN i 

önünde 
. 

KAOINLAi' iN 
H A·Y RE Ti 

*----.. 
Sihramiz kolorimetrik 

bir makina vasıtasile 

istihzar edilmektedir 

*------
Pudraya tam teninize en llY• 

gun rengi veren Ifolorimctrik 
yeni hir makine icat cd.lmL,tir. 

Bu ıını.k~ saY'<'l'Jı:ıl'.de .şimdıye 
ka:da:r l!ÖrÜ.inwıniş emsalsiz bir 
~"11..lkte yenı pudra re::!klaj! 
ic~ı ecLlmakı'.edir. Bu yem pud
ra su gc-çınc-L• ciıı6izlden<iır ve 
yagmu.ı·lu ve rüııg:irlı bi.r hava
da bile sabit durur. Burnun 

iı;:i·nde odadan çıkmıya hazırlam
yordu ki, Sitti Zü.lıeydenin sesi 
tekrar vükseld.: 

- Dur .. Fikrimi deği~tirdim. 
Dü.şmanın meramını an' amak. 
Maksadılll kavramak iıçi:ıl ondan 
uzakla.smak veya onu uzaklııııtır
mak de"2ı-1. bi.:ii.kis ona yaldm;
mak, harimi içine almak :Cap e
der. Ef(er bu adam bize, oğlu
mun saltanatına hakikaten düş
man is~ onu gÖ2JÜmün önünde 
tutmakla daha iyi anlamış o1u· 
runı .. Haydi Hab!lıe, düıı önüme .. 
Al; bin İsanın beklediği yere ka
dar ibeııi götür .. Ve ... Ve ... Son
ra o kadar uzun yoklan ge!miş 
olan sadık Kasuna burada .. Bu 
odada ıslirahatini temin et. Ka· 
sıııı.ıı geldiğini ve Ui\'.le haber 
ı:etrdi~"tıi hariçte kiıru;en:n bil
mesini isteınec!Wiım için onuın ge. 
reyi sarayda l(e(:iTınesi.ne miisaıa~ 
de ediyorum. 

Kasun, Valide Sultanın ııyak· 
!arına kapandı ve bu yüksek 
müsaaden n minnet üadesiıW al· 
tın, .ııümus sırmalı p~puç .:ııını 
i\ı:>mek ı:ıuretile ihtar etti. 

TENiN GÜZELLIGINl 
iKi MiSLİ ARTTJRIRj 

parla:.'ll<lb'lna ımaı>i olur. En sı

ca.1< .>iır salonda dans ederken bi~ 
le 'kminizi:n t.a.zc~ voe sevim· 
lılı~ı muhafaza eder. Heıınen 
bu ;ı;üııdeıı ıbu yuıi Toka.loıı pud
rasmı teorühe ediniz ve her gün 
bırn da..'ıa genç .ııöıfüııi:nüz. 

Zübeyde, Kasunın demir gibi 
vüeudüne karşı bir na.zar, bir 
tahassür nazarı fırlattıktan sonra 
odadan cıktı. 

Habibe ise ıtevfl!lisine ~: 
- Ben (!İmdi ııeliırim ... 
Manasında brr ~aret yaparak 

hanıınınm peşini takip etti. 

* Ali blıı İsa. Harunilrl'eş't dev-
rinin bu en sim ve en ileri gelen 
devlet adamı. sabık Horasan va
lisi ibütün servet ve niifuzu elin
den alınıp da iB~dada sürüldiiğii 
2anıan hayatını ve hürriyetini an
cıa•k o zaman veliaht olan (Muham 
medülemin) e yardakçılıkla kur
tarmıva muvaffak olmuştu. Ma
amaiih bu adamın Bıı.ğdadın için
~ bi:le kendisine taraftar pek 
çok adamlar bulundu.l(unu bili
yoruz. Hatta Halifeye lbi:it esna· 
sında ei(er onun aleyhinde bir 
karar verilmiş ol.saydı demol ea

m,ıdrde. 'Pk.alalara sa.nlacakwıru da ı 
/!O ll 

{Arkası var) 

Fenerbahçe Beykoz 
ile e abere kaldı 

Galatasaray- Vefa maçı için oto
mobille stadlardan hakem arandı 

1k h~ar.: . ri tehir .dilen 1 
lfk maçlarına dün üç stadda ye
n.den ıı.ışl.andı. Bu.ııla<f\laa-ı cıı 
müılıimi ·Şeref st.a.dııı.da oyna.nan 
FenC'l''>whoe - Be-,:koz kırrşıla.~ -
masıydı. Havanın ot.ekraır bir ba
ha:r ~ıl.li.ği al.ısı ve bu ıınaçın 
şampivoııaya müessir olw,u stad
da bir haıyil •kalabalığı 1opla
rn~tı. 

OYUN ve TAKIMLAR 
Saaıt 16 da baıkeııı AJımet A

demin idare otıtii;i maça ta.kmlar 
şu J<aJ.olarıylc rıktıw. 

Feııerbaru;e: Cilia.c.I - L6oıp, 
AıJ, füza - ömer, Bülend, Esat • 
lWtm, Fikre~ Mclı.iı, Nacı, Ba:;
ri. 

.Bey"=O"L; Sai.ı - Bahadır, Har 
liıd - Mow;t.a.la, Kı..'ITlaJ., Mehmet -
Tw·aıı, Calı.ı.d, Şa.ha.p, K.a.muran, 
Kizım. 

Oyuna Bey<kozlular ba$1.adılaır. 
Or.tada.rı yıaptıklaı 1 ııl!k aıkın ha.f 
ha.~tı ıtarafından çevrildik.ten son
ra hücum sır..,ı J<enerlılerc ~-\-'ti. 
Faıkı.t yava" ya.va;; canlamnıya 
ba..,lıyan Beytk<YLlular .funeıhıh· 
cenin ka.•.,.ısı.nda yüksek bir oner
ji ile llJl<l.Qlll'ıı.mot ectiyorlaıııdı. 

.tki tııraf buı<.im l{aıyret.ıe-. i}1le ca
J.ışmas111a ı~ı bir türl\1 Ro.l 
..,.Ron.ı·va muvaffak olamadım bi
Mıci det>re sıfır sıfıra bitti. 

İKİNCİ DEVRE 

Besime müracaata karar v 'Tildi. 
O da ilmbul etme•· ince iş Kemal 
Haliııııe düştü. Ve Kemal Halim 
uzun müdd..tten.h<>ri ha.kmnli.i!i 
bırakmış olmasına rağ;men mec-
buren sahaya cııkıl.ı ve Galat.asa· 
ray - Vefa m~ın1 ida:\ "tti. !.ki 
takını dıı !a.tn kadrolariy le saJıa
da yer aLmıslardı. 

Oyun Galatıı.'illl'a.vın ortadan i~ 
.k~af eden bır akını ile başladı. 
Teık kale Wılaııde Vefa 1100 sa
hBı>ında .ı.,vam ;den müsdbaıka· 
nm ilk J?Olü 7 nei rlaıkikad3 ol
du. Sagdan ya....,ı.lan bir hücumda 
Vefa m_üda.file<inin ~u -u.,d<Ja~ 
tmnaıınasmdan is.ifade ed<:n Eş
fak sııkı bia' si.iıtıle lak.ınu.rıı ıaa.lip 
vaziyete ı:e·irm:ştir. BUlldan 
saıırn Cemil Vda mü·laii.lı.cını 
e;ecerek •,aıkımır.rn ikinc! ~olüııü 
çıkardı ve <l<>vre 2-0 Gal::ıtasa· 
raıvın gaJelk.'lli y le nı:haycrt1' ndi. 

İkinci devre Galat~sarayın savı 
adedini fazlal.wlıracağı ümid edi
lirken vazivet ak.si oldu. ve 15 
inci dakikada Nocı.l>in ortasım 
kaLe ön.ünde vakalıyan Hal<kı 
nefis bir ·kala De birinci golü 
yaotı. 22 net daJ<Lk&da Ga.l.ıi'lc"a
rav müdafileri.niırı ileridt· olana6ırr 
dan istifade eden Hr k'kı sahsi bic 
hü"C.'Ulmla takımının iıkinci ~o.lü
nıi yantı. Bu sw·etJıe oyun vaziy~ 
d itişmeden 2-2 lıeraberl.ikle ni· 
haıveıt buk!u. 

F. BahÇe stadı: ikinci devreye F'.,nerW • .-in hü
cuımıyeJ haıılandı. Ve ilk anl;.ırda 
biribirıni t.aıkıp eden FeııerOOlıçe 
hücumla.r:ı El .ıvko:ru epey sı.kışıır
dı. 

Süleynıaniey- Topkapı 
4 1 

Fenerin qolü: 
N ın .. yet l O WJCu d-.ıkllltııda !<'e

ner 1.azyiJti devam ederken Rebi
inin ortalaıı:!ıı{ı lq>u Mtiliılı .k.aptı 
ve Beyılroz müdaii.recru ııorla ~ 
Qerek ,giirlıe.l oir ~ takmunın 
jlOl!İnÜ cayrletti. • 

Oyun t.ek.rar ha:ıl<ıdı;'tı zaman 
Fena.Lill:!r daha fııı>ıla hücum ya.p
ma.ları.na ~ --.ıere6iz çalı· 
~.lan:h. ~uı.~ enerji 
ve canlılıkla ;ralr.i.plerine tımıı 
mukavemet ve hem de ıb.nılıer
llk gcılıü için $aşlvor1ardı.. 
Beylwzım go!il: 
26 .ııcı daılr.ıkada ~ Fe

ner ıkales:ıne v~ı yeni bir hü
cumda Aı1i Rızanın biır haıbı6m
dan ıs~ifade eden Kazım ı>.n; biır 
~a Fenere beraıber.liJı: &a'fl• 
ı;mı yaptı .. 

Maıç ber-..ıbere ohınca Fenerli
ler biiıSOOıtün caıı.lanııızya yel· 
bxiiler. Buna mıııkaıbil ra'kjple
rinden daha güzel oyyuyan ve iyi 
bir t.<Wiye ku.llııoon ~ 
enerjilerini kaytbelımiyerek mır 
çın sonuna kadar da.y anara:k ma
çı 1-1 belc<lli:;.·r.tik:le bitiı1d.iıler. 
BEŞİKTAŞ: 13 
H!LAL: o 
Feııeroail>Qe &:ıt<oo m.a.;ındıın 

evvel oynanan BeşiOOlıaş Hilal ma
çırun birinci de<Yreısi Beşild.aşm 
tamamen tı:llkiuı ayunu aı.tı008 
g._o b~ ikinci devrede de ge
ne bM<lm oymytın Beşilktıışlılar 
bet:; gol daılıa yaparaik oyunu 13--0 
~. 

GALATASARAtY: ~ 
VEFA: 2 
Tabim si.adında .ıŞi:nün en mii

him tkarısıla~ıması ruan V Cife • Ga.
:ıı.tasarav ma..:ı ı;a..ti ı;ıelidi.i!i za
ma.ıı lbir ~ ÇIML Ve iki >taıral 
idarecileri .li:r ı:ıe:ııiyaıt hstın i
çiıı yükwk lıaikcm komitesine 
boylloot edihı ve bu maçın haı!w
mi ol.an Adnan Akının yerine ta· 
ylıı ejilen Refik Osınnn da Sla· 
da • imeyu;nce iş ~aşiı. İd:ı.re 
ciler c'amd!Jille1.1b civar satıaılar
dıtkl 'l:ıaB<ıemrerc 'bas vurdular. 
Fa:kat oradclri hail.--emler basilan
oo yeni bir •bela a.rmuımalt i.çtn 
Ga:..atıtxı~a~'L-ı bu aymınu id&re
den imtina .alıUL] T. Ve maç ha
kemsizll.k yüzünden ortada kal
tb. Tıılam!.ar sa.hada bııikem bek· 
llerken ooıı ıblr <<..e olm-ak bey
~lm ilel 9l>Ol' miillehı ısı Öaıer 

Feııeıibıiliçıe stadmda g iiııün ilk 
m~ı Sülevmaniye ile Topkapı 
araoıınd.a oltlu. 

Oyun Tankapmın hücwniyle 
baı;;adı. Devrenin ortalarına 
do2ru Diniş önündclti müdafilı>. 
ri atlatarak takmıının ilk ~!ü
nü VQPl.:ı. Bu.nu Orhanın uzabaıı 
~ktuti şüUe y-.ı.otı.ğı ik.incı gol 
ta.ki.o e1ıti. Devre 2--0 Sıileyma
niye .Eiı.ine kapandı. 

İilmııci clewe Süleymıaniyuıin 
iiısıbünlüt\i devam etti. Tamamen 
Tonkal'lı nısıf saıhasında g.çen 
bu dcıvrede Sillc)'llJla.niyeliler 
İibralhian ~ Ortı an v aısııt&iyle 
iki gol dıılıa y,,.,arak ı;aıyı adedi
ni dörtle çııka:rdı!ar. Topkapı da 
Saıii!haddi...'lı vasıtasiyle bir ııo1 
yaıotı. ~ mii.saba.ka 4-1 Sü
lewuru:ıiıveni.n galeob<...oiylc ni.ha.
yQ!ılendi. 

K.ASIMPAŞA: 3 
.iSTAN.BULSPOR: 1 

Günün tkinci Jtaırşıla.'!llla«I, İs
tıaıJbui>.-por ile Ka<imıpa.şa ara • 
Sıiııda oldu. Hakem Tarığın ida
re ettiği :bu :maça İstaııbu.lspor
lular '<i<:s.ik. bir kadro ile ç~ 
kırdı. Bu macta Yirminci da· 
kiıkarlan i ıt i b a r e n e
ııerii.k avmyara.k rakiplerine ıe
ll'ıew.ıtk ed:n Ka.sıımpa:;a:hlar Sabo 
l1iıı.in _ay~iyle birinci gollerini 

yapWaı·. ilk de.Tel~ Kasım
pa,qarun ~.le bitti. 

ilcinci devre İstanıbusporluJar 
caııh oymy.arak hafif ·bir imiJ1.. 
lök temin cıtt.ilerse de bu Q01ı: u
zun süranedi. Ka.sm>pa.Şalıılar u
zun paslı bir oy-1111 tutturaıraa 
tek!' ao.· .r a.k tpcr ini ta;., y i:kc .başla -
dılar. Ve bu sırada Saibri uzak· 
tan çelm.iği şiitle t.a.kıırurun ikin· 
ci golünü yaptı, İst.a..bulsııordaıı 
Orhan buna mwkaıbelc ettı ise de 
son dlliki.kada penııltufan Kasem· 
p;:ı,x:Jıl aı ·ÜÇÜncü gollerini de yap
tılarr- ve müsabaka 3-1 Kasım
P ·amıı .ııallbiye.1.i:y bi~ti. 

İKİNCİ KÜME MAÇLARI 
İkinci küme ma..,l.ırına dün 

Şeref w Taksım stadla:rında de
vam roılmiştlr Sere! stadında 
Kurtuı'' • - Alemdara 4-0, E;y\ip. 
K 'espora 5- l galip gclmi~. 
Ta!kMm !11 tdındn DcvoulU8POr -
~·ener Y ı..ı."la.zı il-O, Galataspor ~ 
All4<.ivluvu 1-0 ıma/)JÜ.p etııw.
lıexdir. 
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