
GONLOK SiYASi HALK GAZETESi Sabah Pos ası 
• 

Yıl 1 No. 216 - Zl% • B11tmuh11rriri : ABiDiN DAVEA .PAZ~RTESI • 25 • MART • 1940 Telg. lstanbul ikdam • Tel. 2330:> 

Hitler Yakında Miihim BALKANLARveHARP 
Bir Nutuk Söyliyecek 
• 

ltalya, Berfin - Roma - M oskova askeri 
ittifakının yapılmasına taraf tar değil ... 

Almanya, Balkanlarda tehdid ve 
tazyik politikasına devam ediyor 
lstalin, Hitlerin her hareketinden istifade ediyormuş 

,.,,.. Musolini askeri hazırlıklarla meşgul 

SkandinavYa-~ Kont T eleki Ciano ile Zaferden 
lılar için yeni temaslara devam ediyor sonra ... 
bir alarm işareti 

Souyet Raaya ile Al
manyanın Finlandiya, 
laoef oe Norllef araaın· 
ela l•clafüi bir iuifalf. 
alrtine mdni olmalı iate• 
me/eri bu üı; cleold iı;in, 
pelc Fena bir İfareUir. 

Yazan: ABiDİN DAVER 
fe in - Sovyet harbi bi· ar- ter bitmez, Skaııdinav-

ya devletlerinden üçü
nliıı, Finlandiya, isvec ve Nor· 
veçin tedafüi bir ittifak akdi için 
Dıilzakerelere &iri~ti.klerini yaz
llııştık. İş işten geçtikten ı>onra 
>'•ı>ılnıak istenildiğini söyledi -
iinıiz bu iıtılakın tahakkukuna 
Dıani olmak istiycnler var. Sov
Yet Rusya ve onu takiben Alman. 
Ya, bu ittifaka aleyhtar bir cep· 
h~ alnıışlardır. Fil vıiki, kııç ııün
dur, Skandinavyadan celcn ha
rrıer, Sovyetlerin böyle bir itti-
akı kendilerine karşı bir hare -

lr.et telakki ettiklerini cös.termek· 

li
tedir, Bu haberlerde i(iyle deni

Yor: 

•Kremlin'in Finlandiya - ls • 
~e~ - N<>rııeç tedafüi paktı pTo
~esıne muhalefeti, büt;ın Fin:an-

. 
Almanya Petrol temin etmeden garpte 
büyük bir taarruza başhyabilir mi? 

Macar Ba.şvekili ve Hariciye Nazın Rom.ada Musoliııi ve 
Kont Ciano ile beraber ... 

Amsterdam, 24 (A.A.) - Alle- şimdiden hazırlanmıştır. 
ııecrueı Bandelsblad gazetesi - Roma, 24 (A.A.) - Maaıt:f Na-
nin Berlinden bıldirdi_ı, ne göre, zı.n Parolini, Romada söyledi~i 
Hitler yakında. mühim br nu- bir nutukta İtalyanın Avrupa 
tuk söyliyecektir. Nutkun metnl (Arkası 3 üncü. saııfada) 

Dost ve müttefik Elen 

Finlandiyanın hak. 
lan iade edilecek 
Lon.dra, 24 IA.A.) - İ...ondra 

ra<l\yosu, Firıılandiya iQin yapılığı 
~iyaıtta Lord Haili:ıık.s'ın Fın. 
landiıyaya mütedair .beyanaı'tını 
'V<'mişÜr, Lord Halifaks dıj,.. 
v'Or :ki: •Biz za.f~rı Jc.aruındı3<taını 
:onra, tesis olı,ınacJJk adi. ve dıe-
vaım.1 sulhün fav<:.alMIIlrlan el-
beute ki F'inla.ıı.<liva istifade e- 1 
de<:>eJmr. 

Finlandiya 
Kabiııesi 

Değişiyor 

Hango Sovyetlere 
teslim edildi 

!Helc;i!ık.i, 24 (A.A. )- H~ 
yarımaıd.861 dün g•ce yarısı Rus
lıara teıslıırn edibniştir. O za.manı
danıbeı:i de Hango ile Ftnia.ndiya.
oun <lli~ ikısım:arı Bl'BSlnda he!' 
ıtiür•Ü münaıkalıe kooilım.işli>', Han,. 
ıgoda hi<' ıbi!r Finlandiyalı kalma
llllf,R. 

Simdi sulh muaı}>(ıdesinin bü
ıtlüiru şartlan yerine geıtıiriıJıniş bu
lumnaktruiır. Yalınız P{•lsamo 
müstemadır. Rus ar burasını 10 
Disanıda ıtaslim edecek erdir. 

•ııa mahfinerinde qörü$me mev
ıuunu teşkilde devam ey!emek
t~dır.. SovyetleT BiTliği, kendi 
ı« eyhıne müteveccih olacağını 
~ Sovyeı • Fın •u:h muahede-

ıle tezad halinde bulunaca
§ını bahane ederek bu pakta 
muhalefet etmektedir. Finlandi-
~a~ tebarüz ettirildiğme göre, 

er ın de bu pakt projesini Sov
tı~ler Birliği a eyhine müıevec
cı telakki eııl.Emektedir. 

Helsin!Q,, 24 (A.A.) - Haber a
hndıiıuıa göre kabine tad.!itı ö
nümüzdeki çarşamba günü ya-

m ~:!j~~~!~~ilk!l_b:!.:~· ~7,: an g ada 
miılıl.eltinln isJ:i·Ial yıldöıııüın üdür. şai ~temıi.şt:ir. 

aü H~lsinkide şu mülcihazalar ileri 
d ru mektedir: lsveç ve Fi", an-

n11Ycı görüy~lar ki Moskova, ya!-
z ted 1··· b · sold . a uı ir pakt mevzuu bah· 

l/etl~q~nu . ~nlamamıştır. Sov -
bır Pak ırlıqının böyle tedafüi 
Ueqcine ta muhalefet etmesı icin 

•ebep b kt -Darsa S •. u pa ın, eger 

119 yıJ evvf!., ka>zaml.an istiklal Balkan sul:lıünün temini ve d~ 
lbW((in Yunani8tanrla büyük m~ vaznında eh>:mm.ilyel'ô ıbir rol eyy-
;ra:ıimle >res'id ,,clilecektıi;r. Bu mü- nıyan Yun:ı.n.i!ıtan dahilde de ibü-
na oot!e bu.gün şcluianw.dekıi. yük i!!eri ,haıınleleri ı;ıOOtenml.şir. 
Elen konscioohanesinde de me- Her salıada tıheımrniıye<tıli terakki 
racim yapılac~ır. elde (deaıı dost ve müıbte:!'ik Elen 

ımiillleti lbu yolda, dünyanın k~ 
Doot ve mütıtefiık, BıUI<an An- rı.sık vaziyE<tine raRn't<.'11 rler!~,-

taın.tının su nper\'l[T bir azası o - ımekıtedü. Th:ıst ve müttefik Elen 
tan Elen mffeti son yr:llar oi.çin - nt.ı: <-•tinin lbüyii~ bayramını rolı-
d~ Elk.selfıns Motaksa,;;ın. önde.-- ı'>k ederu. li4ii~elovyet erın emperyalist 

ı1eı • F erı olabılir. Halbuki Sov- =========== cii ma~ sulh muahedesınin üçiin-
Fınlcınd. esı ıle Sovyetler Birlıği 1 • 
,,,..d ıyaycı her hangi bir teca- YENi R 0 m a n 1 m 1 z m4ti~ m:, U_?lmama~ı teahhüt et-
Birliğl 1 •qer taraftan Soı>yetler 
minaı • sveç ve Norveçe de te -
Kremlın'~rmıştır. Bu vaziııette BAŞTA ESEN 
hareket · 

1~ pakta muhalıf lıattı 
. ının sebep/ · · 

g~~~; .. k 1 enııı anlamak KA v AK YELİ 
tin •ebe al ır~a'. hu hattı hareke· 
gü d •. P ~rını anlamz k lıi de 

ç •gıldır C" k.. ç 
Yanın b" · · ıın u Sovyet Rus-
. · ' •r ted ('"" ~k · ıttıfak a uı '' ·anılına\·•·a 

uıa nıua 1 • nu kend' .· rız o ması ve bu. 
teliı.kki ıtsıne kar~ı bir lıurekct 
d" • ınesi s ti ınavv-Q:v .~ ovye erin Skan-
rinin hÜ" nı_ute.·c<«"h emelle • 

nt•dı"i . .. . 
Y.ct. Rusya, S" nı ı:osterır. Sov-
rının, herhan k_ ıı~ınav devletle
şı, kendiler· ~· b~r lecaviize kar
le.şıuclerini ·~ı nıudafna için bir
rın zai( k 1

1•lrınenıeklc bunla
nıektir. Za~ r;:•larını isti~'or de-
le de onla ~)~~ala~~· Mcnıek-

n gunıııı bırınde ko • 
(Arkası 3 üncü t<ıııfada) 

ABiDİN DAVE 

Müellifi: SeUiml izzet 

Değerli Pomanc:mızın 
iKDAM karileri için en 
kuvvetli Aşk romanını 
Bugün 2 inci sayfamız

da takip ediniz. 

Bu roman S. izzet Se· 
des'in ilk t91if eserid:r 

çocuklar hapla 
besleniyor 

Oder nehrinin suları 
bentleri yıktı 

Alman hududtL 24 {A.A.) -
Mili sıhhat ofisi, ilk mEktepler
de vita.minl haplar tevzii i.şile 
meşgul olınll'ktadır. Bu haplar, 
gıdasızlı.ita ve meyvasızlığa kar
şı rocuk'.ara elzem olan antı.skor
bütik vitaminleri ihtiva etmek
tedir. Esasen pek ye.knasak olan 
J{lrlala.-a bazı kiımyevi maddder 
karıştırılmakta olduğundan bun
ların zan.rlarıııı __ izale içi_? ~u ~.lll>- 1

1 
larm tev:a.İne !uzum gorulmuş
tür. 

Pleetıdnsee ted<'föanesindeki 
:mahpuslarda sarih iı;korpit ala
metleri görülmüştür. 

Berlin, 24 (A.A.) - Oder neh
ri sularının yükselerek taşması 
ve buz kiit deri, bu s:ııbah Niede-r
wutzen c varında bendleri yıkmış
tır. 
Mareşal Gör;nı:: feyezan mahaJ.. 

lin l(iderek te1k,iıkalt:ı bulun • 
mu ·tur 

İsviçre tedbirler alıyor 
Bern, 24 (A.A.) - Sırf bır ih

tiyat tedbıri olarak ıcap ettiği tak 
dirde tatbik edlmek üzere hal
kın ehiı·lerden tahli 'esi u i bir 

Paris, 24 (A.A) Fr&nsız matbuatınca, cenubu 
~ark.i Avrupa,ı meseleleri enternasyonal siyt&et 
faaliyetlerinin ön safında gelmektedir. Ekselıs:or 
bu mesele hakkında diyor ki: 

Finlandiya mesel~ tasfiye olunur olunmaz 
müttefiklerJı Balkan'ardvn bahsedildiğini duy -
maları esasen bekleniyordu. Nas>lkı de öyle ol
muştur, Brenner mülakatında Muso!ini ıiJe Hitle-

rin Balkanlardan b;.hsettikler' ıe hükmedil br 
lir. Fakat Almanya ile ita:ya pek de mutab.k gö
zükmüyorlar. Almanyanın bu Avrupa 'kısmın<l. 
büyük niyetleri olınası müşkülat kaynağı o.mak
tadır. D ger taraitan Hit'erin arzusu her halde 
Moskova ile Romanın arasını bulmak olduğunu 
kaydeden bu gazete şöyle yazıyor: 

Başvekil dün sa
bah geldi akşam 
Ankaraya döndü 
Başvekil Parkotelde Vali 

Lf'ıtf i Kırdarla görüştü 

• 
~ekil Dr. Refik Saydam Parkotelde Vali Kırdarla görü$üyor .. 

Başvekil Dr. Refik Saydam 
dün sabahki ekspresle Ankara -
dan şehrim zc gehniştir. Kendi
sine kalemi mahsus müdürü B. 
Hasan Şükrü Adal ve Parti Umu
mi idare hey'eti azasından Sinop 
Mebusu. Cevdet Kerim İncedayı 
refakat etmektedir. 

Ba<'Vekilimizi Haydrrpaşa i-5'
tasyonunda Va:I: ve Belediye Re
is> Doktor Lutfi Kırd31' muavin
leri Haluk ve Hüdai, parti İstan
bul idare hey'eti reisi Tevfik Fik
ret Sı·"av, merkez ılwmuıtam AJ.. 
bay Hüseyin Hüsnıi, Emniyet 
müdürü Muzaffer, muavini Sa
!Ahrddin Arslan Kurkut, profe
sör, Doktor Fahrettin Kerim i!e 
kalabalrk bir halk kütlesi tarafın
dan istikbal olunmuştur. 
Başvekilimiz An.karadan hare-

ke•·nı b.i&dirmedıiı:(i halde istas -
yonda böyle ka2::ıbalık bir hail< 
taraiından istikbaline hayret e
derek, geleceğinden nasıl haber
dar oldırkl.arll'ı validen sormuş
tur. 

Gazetelerin yazdıklarını ceva
bını alınca da. gü · ürnsiyerek: 

- •Halbuki harcl<etimc kadar 
seyahate çıkacağı.mı kirnı;eye söy
lememiştim! .... dem ştir. 

Basvek.iJimiz istikbale gelen
lerin her birine ayn ayrı iltifat 
ettikten sonra halkın tezahürı;tı 1 
arasında polis rnoforüne binerek 1 
va'i ve hususi kalem müdürile 
birlikte 1stanbula geçmiştir. 

1 
Dokruca Parkotele inen Dok

tor Refik Saydam öğleden sonra 
vali ve belediye reisi Doktor Liıt-1 

(Arkası 3 üncü. sayfada) 

(Arkası 3 üncü sayfaclıı) 

Zaferi elde 
etmek • • 

ıçın 

ne/ er lazım ? 
Bir lngiliz 
İngilterede 

kabinesi 

gazetesi 
de harp 
istiyor 

Londra, 24 (AA.) - Obsel"l.'cr 
gazetesinde Garw.n ~öy.e yazı
yor: 

Demokra.;ilerin h.'Ibe daha bü
yük bir azinı ve daha gea ş )il" 

gorüs göstermderi lazımdır .. z..,. 
feri kazarunaJt çın· 

1 - Hava kuvvellenmzi ar
tırrn:ık üzere bir Jrnc-rrtilyon f ·z
la kadın ve erkek ve bilhassa ~
çi kulknm:dtta isticar eylemdı
yiz. 

2 - Hava h kimişetau kat'f 
olarak ele almalı~·ız. Çünkü l:.u 
olmadan harbı kazaıırnıya imlan 
y()Jotur. Müi tefiklere har• tt~ te
şebbüsünü hava hiıkimlvetiraen 
daha mıiesslr teır·n edecek bir 
şey yoktur 

3 - Hrırbi ııyi bit tanda sevk 
ve idare iç n küçük bir harp ka
binesi istiyoruz. Bu kabine, bü
ro iş-erile kaıt'ivven utı:-~ıya.. 
cak ve münhas:ran harlıı.rı sevlı. 
ve idaresini düşünecek b "k <
den mürekkep olmalıdır. 

bir İngilizler 
Alman vapuru 
Daha torpilledi 
Kopenlıag, 24 (A.A} - Dün ge

oeo şimal denizinde Toornıinde 

a.çıkLa:·ında bir İngilirz denıza. ısı; 
2189 to:ı uk Hugo - Stennes AJ
ıınan yük vapurunu torpıl yerele 
batırmıştır. Vapur müretıtc atı 
sandallarla Daniımarka saJü !eri~ 
ne çı:kımışlardır. Kaptan 1~· irz 
deoıizaltısı taraiından kurıta.rı:~ 

mıştı.r. 

Dünkü Spor Hareketleri 

Dün mühim ıpor harelı.et· 
leri yapıldı. Yugoılaula, 
Balkan lıır lıoıuıuna lıa
z.andı, Fener Beıilııtaıı 5-1 
maflüp etıi. Bunların ıcıf· 
eilıitı 6 ncı ıcıyfamız.dadır 

Resimler dünkü spor faaliyetin-
den üç jesti tesbit etmektedil' 

1 
~ E 

1 
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BOYOK TARİH} ROMAN : t41 ~-... 

ENÇ s 
Yazın: planı Vekalete "Bergamada yan iŞ yo a yuruyor 

Genç Osman, tebdili kıyafet ederek gönderiliyor YüzbinTürkün1 tetkikler yaptı -'ukla Türk değildir-Karagözü hort- 1 
· V t h • t · la tıp rezil etmiye kimsenin hakkı yok-

M. Sami Karayet 

lstan bul civarını dolaşıyordu Yolcu salonu karşısında ı a ana ıcrt; 1
. Ve~il dün Manisaya tur - Kukla için Amca Bey lazımdır -

büyük bir meydan açılacak '!ı Bu yıl n a_k li yat " hareket etti 1 Sanat kıymeti olan kukla ipli kukladır. Ölen ve, te'.ef olanların da
m defterde esa.mJerı canlı gibi 
,ııiist.erilerek hazmeden bol, bol 
para alırlar .. Biz U:ema kullan 
ise süniııüp dururuz .. Bütün bu 
hallere yeniçer; ali; ası sebep ol
maktı. lır .. Hakkında fetva ver
mek şer'an kellesıni uçurmak ge
rekl.i.r diye söylenip duruyorlar. 
Ne dersin? 

- Efendimiz, ne emir buyurur
far<a ıcrıl6ı müşkül değildlr .. Haılı: 
larınıfan ·eUnmek g&ektir. 

- U Jemada kaba.hat ye>k.. Ben, 
tahkik e:Y !edim .. 

- Öyle ise kimde efendimiz. 
- Ne düsünürsün?. 
- Kız ~r agasın:n sürü!m'esin- • 

den mui(ber olan Valide .Sulta
;nın ulemayı kışkırtması aklıma 
gelmektedır. 

- Hayır ... 
- Belki; b'r şehzademi kay.. 

beden ve, eski sarayda mahpus 
ola;n Malı Peyker Su'. tan bu işi 
el altından köıiikleınekted.."r. 

- Hayır? .. 
- ..... . 
- Hele, bir düşün bakalım.. 
- Efendimiz, ortada ki:nse 

kalmadı ki; bütün kuvvet ve kud
retleri sürdünüz .. 

- He'e, hele ... 
- Bu la!n-ıye>rum.. Efendimizlıe, 

bende z ve. :marn efendi kulu • 
nuzda,n ~·a,ka kim kaldı ki? .. 

- Ywkaqtın .. 
Fak.:rt; Yen-"'ri ağası bi:r türlü 

1r- aım clc'l'di vi a' '·na g...tiremi
yordu. Çünlkü. imam efendi üç 
lkaıniılıcsi• i teşki eden matht':'ırni 
esrarlıılıcl mch. İcalbııı:da padi:şabt 
ttiiıe o idare edi<yordu. Ağa., sıes 
ıçılk:a!raımooı. Du ala<lı. 

Nilhayet; kur;noz ve hilek3.T Aii 
pşa, edalı hir Stll"E'!t;te ~h-ek: 

--Alta., biliyor musıın: ulemaıyı 
eeıniıı. aı:en:'hlns hücum etıtixmek is
tilyen ldındiT? 

- Söz ıııraınu2rla.; İmam Ömer 
.ıtenilldir. 

Deyince; Ağ'a olduğu -yerd!eQ 
ftııl:ıaKlı. Ve: 

- Hasa! .. Sümme H~!. 
- Evet ... Böyle ... 
- Buna sebep ~efendim.iz!. 
- Yeniıçeri Jruvveıti.n.i u1ıema e'lli>-

lıe ~ Paıdiş<ohı ve d<!'Yleti W.. 
ma ıtahaıkktimii a.:itına a:lmGık Ka:ıı
diııini Şeyhü}i<Jaım eylemek ... 

- ~ua:h. AJı:ıaııı. 
- Y eniQeI"i Erzmcideru Şeyhi&&-

Üffi olıaım.az mı efıe.r_ :iiımi:z !. 
- Olıur amma .. Gene yu.ları 

Y <ıniıcıeri elinıdedir .. Hoca efeıııdl, 
itam lbi.r sa.J.a.hi yut ve sahip kıraQ 
olltıı.a;k a::omincltıdir. 

- İş!<'·; bu sebeploe ulaınayı si
rııhı <İ.e':ftıinİL.e ıkıSlnrtına.k:taıhr ~ 
IDeıdi. 

Yen.içeni. ağası, veziri·azaımın 
bu ntihraın söiliarini hiisnü kıı.
bul. eyJndi.!ctıen sonra, hıızuru.ır 
dan çtkmıştı. 

Fa&aıt; a.ğa soo derece as~ 
m~i. VEzirıazaan kmıdisiyle 00-
ııallıer olduikça Ol'lıalığı yakaıı- yı
ka>rda. H:Wt.i, pişıı,hı lbi&! ıtabt
ıtıen iırıdireıbilirdi. İsterse vmiria>
rtsım lbile lreııdiıs:ile be-ralber ollına-

IDJŞ ollrunrlu, bir Y eıııRçeri ağası, her 
fe'YJ yapn:ııya ımuk>tedir ibir şah -
slyat.t!. 
~ imaan Ömer 6.. ye~ 

olnıuştu Yeniçeri ortalarırdun 
barzı za!biıfi!eri çağrr<ırak onhıra 
ltıaılimalt ven:ti. 

Yen.içeri ağasının verdiği ta -
Oıinnat basitti. YeIDQeıri}eır, kabV'e-

Elimde kalem, bimana 
ve boş bulduğum diına
ğımdan yeni bir eser çı
karmak içiıı ne kadar 
zaman var ki, beyhude 
uğraşıyorum. - •Son 
eseri•. 

Ko!ıtuğ"a gömülmüş, mevcut 
olmıyan, mevcut olmadığı halde 
var lı,ğını belıırten biır hayale ba.
kar ~i duran Osnı.ana sordum: 

- Ne diişünüyorsun? 
Gülümser ghi. oldu: 
- Gençl:iğUnL .. Dedi 

hanelt:rde, meyhane..erde, ya.zar
J.a:ııda, se>kaklaııxia önünıe ~ 
şu.nlıaın söyıl±yecekJerdi: 

- İımam efendi, Gen:ı; ve QO
cu!k rum oaıdısah.ı ıstediği gi:ıi. 
lkıılılB.'11ımaılııta ... Hatta, iiwriımi:r.e 
sarlır.tm~ .. Patlışaıhı 1dx!ilıi 
Juya!et e'ıı.etm, c.ılliıUmıiıyle han 
odalıarımı.:oa, .meybane:eı::iırniaıe, 
~:.;ııhvehanelı<a:iımize tasallut etıti -
rip her hıriroi:zi zincire ••urdurup 
denı0'cl abtuıtnaıkta.. Kıi1Qtan ge
nırtıma!<!tedir. ş;,r•a uyl(un ol -
mı.va.n bu hali vücurle getiren 
mıaan efendiıdir, EH>att.e bir fuo
saıt "1\Jllı;uru.nda keU...sin keseriz .. 

D]}=lardı. Bu sözlı-ır hal!k ar .... 
fill1.da dehşetli dedıi kodu mevzuu 
o.ıuvom.u. 

liart.t.A, imam efendinin kul.iaW
ııa kadar "3!11Jllı>tı. HOO<ikateıı 
Genç Osman, tıdbdili kıyaıt'et ede
re!k ÜS!riidmi, Galata civarını, l:Jıı,. 
lık pazaırnıı, Y"<hku;e ""' Saım..t -
ya ciMınnı dola:şıye>r .. Yeııjçeıri

lıer:in U}'lgllll6UZ gördüğü ~aJilıerlni 

ıkoıı.tırol ·~ bı:r <;.'dk_ıar= yakalatıır 
raık zincire vıun:iuruyor.. Denim 
<dttı.ı.nyordu. 

Genç Osıııan, Fatih '""' Y avuıı: 
di..'iVll'.ler.inde o:..iu.ğ-u gibi bir hü
ku:ındın:lık kumıa.k V'J dev~.ıtli, biır 
aı!ıo,) 2lO!ibalıa.ıtian ·temizaıı:ıek ni -
yet.ıııde Jtli. Bu sebeple tebdili 
kıyamet ede.ııak ~ v.; blzzaıt 
ııo:ıfixııları kenrlı cliıy le tedip ey
lerdi. 

Grnç Osm;m çok genç oüı:ğu 
!lı.allıde, •büyi.i;k bir adoon gfui v&>
ku.r ve zekı idi. Ayni zaırna:ıııd& 
ımü.tbiş kuv-v>-tb bir vücude ma
J.ill<.t.i. İyi biır bimci kem.attılire$ 
c.ır.rtçi :iıdi. Suntan ~a.n on ~ 
ikiz yaışına gelmşt!i. Artık, VW:i
<fıffii M.Mı Firı.ızun ıı.asiliaıtı:eL1iı:ıt 
dllııı'.tlmiıyQrdu. 

Alıi uaı:;a; Zateıı. parli.şalıJ 1bu yo
<ia smikal.iıyonlu. Bütün kuvvet 
V<> kı.ıdret1erin pediışa!lı cliıd> al
masına çalışıyordu. 

Bunun sebebi pelk aşikfmh. Pa• 
dişahl.a, baış basa kalmaık.. Ku
yuou Murat paşa gibi müst"1k::iı!, ve 
poıırHşaiha beD:i olıu.p hülküznraoı 

d.maıkıtı. 

Genç Osman, hı<men her ı;ıiin 
Jtdıdil OAl}nrdu. Gene be:r ı;ıiin 
beş C>n zot.bamn woudunu crta
daın kıalıdırryorı:hı.. 

P= bol olduğu için zaıb1tJıırl. 
ni tutımı:ı.k, ileci ıııetlefueri ELdie 
Eitıı:r.ek ~ bu suretlıı> wıJOOılaorı E<ı-
011!k kolay olAı.vordu. 

O vakiıtler, Yeniçeriler, Gal.ıa
taıda., Baılık p~=ında, Avrat pa
zarında, Kuımk"'llı ve Yediıkuıle
~flarında ane<V .o.-, V<'' kalıvıeı
bane•'ır işle.-<:;_ orıardı. Eski Y~ 
ni.çer.ilik dil7.eni kal ıma•nış.tı. Her 
b.ir:i lbir 2lOlba kesilmiş, bir gedilı: 
vücude ~ş, esnaollaşm;~t.. 

Geınıç Osmırn, Y•Jı>içeTiı!.lerın iç
ten bozulan bu lıa.ılerine nihayet 
verm,. onlan eskisi g:i!bi ocakla
rına. r~ek iı;il:ı kı:lıcııu ılrul.. 
lamyortlu. 

Bu ııelbe)'.(oe Yeniçeri a!'asul<bJ 
dedi kodular vardı. Kurnaz ve 
hilekar Alıi ~ bundan istifa• 
de ederek iın:ıaını ÔtnEır ef.eııdyıi 
ibünıdBien aışll'lllıya ve Y eni.Qeri;. 
lıeri ve Yeniçeri alt.asını taısahlut 
eııtıirmiye muva.fliak olımuştu. 

Yeıriıçıeri, Su:lıtıan Omnıı:nın teb
dili :kıyaıfet. ~ oııtııı:'3ci:a. ~ 
anesiııı:i, denize aıtıJıma[!aırını iımam 
ömer efondlilyi ~ YolQ lkxııyma. 
ırust.ı. 

(Arkası var.) 

'Müellifi: SELAMI iZZET _ 
sunuz?> - .İpek büiküyorum!• 
K ulaklannıa ça.m kokulu :-üz -
ga,.!Mın uğultusu geliyor sarı 
saçlı bir baş omıızuma dayanı
yor, ılık bir ses soruyor: •Sahi 
beni sevi:yw mumn?> 

Osman doğruldu, k.aıBdı; göz
JetiWn ;içi gülerek: 

- Maııiıni.n uzun eteğine ba&
tıın, ~ sevindi; mazi aırkamda 
kaldı sımıyorduıın, meğer 1mHl 
et.ej!:i:ni sürüyerek önümde yürü
yormuş ... 

Tophane iıle Karaköy arasın - yapılamıyacak iı.mi.r, 24 (iXDAM Muhabi:rm-
dalti mıntakarun şehircilik müte- den) - Norl'ıa Vekili Ali Fuat Yazan : Selami İzzet Sedes 
hassısı M. Prost tarafından hazır- ( Bükreş Elçimiz B. Hamdnl- Ceboooy dün Bergama ve Dikili 
!anan yeni planı be.ediye fen mü / lah Snphl Tannöver şehrimiz- 1 havaliSinde Balurçay mecrasını 
diiTlünü farci.ndan bu hafta Na.- ı den vazifesi baŞllla hareket et- , :ıslah arne'iyesi.ni esaslı birr su-
fı v \ · rette tei.ki.k etmiş ve burada Di-

a ekalet:ne gönderilecektir. ıniştir. ı . kili köy!lıleronin burada bir köp-
• Bu plana göre yol Karaköy - Bu sene Romauyadan mem- ' · 1 

d Llm h 
rıi>,·ü yapılması hakkında dilek-

en an anına kııdar de- leketimize göçmen naklivatı 1 1 • , er,ne iitıla kesbetıniştir. Nafıa 
niZ kenarını tak.ip edecek ve ye- yapılmıyacağı anL şılmıştır. V:eh'.i dönüşünde Menemen ve 
ni yolc:u sa!onunun methaline gs.. D.eli<ırman ve Dobriçe hava- Em:ıralemde yapılııın Gediz S'llla-
leeektir. Bu salonun karşısındaki lishıdeki 100 bin vabndaşı - ma işlerini ve regülatörü gör -
bi.nal<.ır yıkılıp büyük bir meydan mız •l\\iteakip yıllarda gelebi- müştür. 
açıl<ıeağından bu m€yda'll ile Taık- leeeklerdir. ı Bakırçay ve Gediz su tesisatı 
sim meydanı yeni ve g.eni.:; b:ır 1' Diğer taraftan Besarabya - \ muayyen vakitlerde bitecek ve 
yo .a birbirlerine bağlanacak - nın cenup mıntakalarında bu- 1941 baharında h1'T suretle ta -
ardır. Iuuan 300 bin Türkiin anava- mamlan:ır.ış o·acaktır. 

Halen denizyollan ile ye>lcu 11 Genereıl CC'beso.v, bu ~aba·h tren 
ı. 

1
, tana getirilmeleri işi de tetkik 0 

sa,onu ara.ımdaıki kısım küçük 1 olunmaktadır. ~ le Sal'hliye hare'k.,t etmi!;\ir. 
hir •Llıman mmta'kası> o:..Cak - •._ Manisa valisi vilayet hududun-
tır. Bu kı.sı.m lim'1Jı idaresine ve- ., dan füba,ren kendıisinc refakat 

rilecek ve bu kısımda yapılaca!k: Pası"f korunma ecl<>cek V•e SaJih'.ide yapılmakta 
inşa.at yalnız U>hmil ve tahliye olan muazzam su işlerinin tet -
ve.sartile antrepolıardan ·ilbaret bu.- Jtilcinde beraber bulunaczıktır. 
lıınacaktır. 

VİLAYET 
Amiral Mouren İzmir
de bir hafta kalacak 

Valinirr Ankara seya
hati. geri kaldı 

Vali ve Beledıye Reisi Lutfi 
Kırdarın yarın akşam Ankaraya 
gitmesi mukarrerdi. Fa.kat Lutf.i 
Kırdar dün kendisile görüşen ga
zetec;Jere bu seyabatinm bir ka.ı; 
gün iQİln teehhür ettiğini. söyle -
miştir. 

M\.ıımailey'h bir kaç gün sonra 
yanındaı belediye muhasebe mi.ir 
dürü, ve Üsküdar, Kadtl<öy ve 
hav.alisi tramvay!arı Müdürü B. 
Fer.idun Manyas e>1du.ı;,. halde 
g.ideOOktir. 

MAARİF 

Yen· Osküdar 
orta okulu 

Üskilda;rda Y""'1 bir orta ohııl 
binası inşa ohm.masmm kararı,,,,.. 
~y~ 

IBu }'Elli !binanın fıstık aığacında 
lı:ııoas1 muvabk görül:ınüştür. İn
şa.ata. 10 h:in 1'ira sarfo1unaca.k ve 
önümüzdeki ayın 8 ıi:nci gün ünderı 
tiıtibaren faahyete geçilecektir, 

Dijier taraftan >leride bır ımek
ıtebin lise sınıfuı.ruııd;a da a-çılııp 

c Üsküdar l!isooh ism.iıni alrooaı da, 
ırıı.islerdıir. 

Hataya giden talebeler 
Ankara luz lıisesi talebelerinden 

65 'kişilik bi.r grup dilıleııme ta ti:J,. 
lerini geçirmek üzıere H.ıı.tay a git.. 
nışlerdıir. 

İKTiSAT 

Yeni talimatname 
Y-ahancı ıhi;r ııneınlıeJreıtlteııı de -

niz, hava ve kara yollaııiyre bk 
Tü.ı1k Wiımanına getiri.en eşyaınm, 
o 1iımaıııda ~h<ll resim ve w.rg:i

lıen-i '311.ınınarlan denUrlen y abarı
tı ibi:r memlıekeo!e ıı:ı.e şeı'kil\:le sev
ikcılunacağı ha:kıkında llıiır taliırna~ -
name :h.arzırl=ı.$lır. Y aJbancı 
iLima;riıaııa ve 'I'ü!'k limarıkıxına ya
<ptlacak alkıtaıımalar haik'kında lbu 
taliiım•tnıaanede ~ni bıükümler 
mıawcuıt bulıunrrıuıllotarlrr. 

- $u camı aı;sana,! Dedi. 
Perdeleri kıiodrrdım, canu aç

tım, bir hamlede ay odaya dol
du. Gecenıi:n koyu nefti renl!i bü
fenin ayıınsınd.a t>t.redı , '.kaydı, 
ve:rd.ekı;ı halıla:rı y.a.la.yaırak masa• 
ya dC>ğru uzandı, abajurun altın
da toploı ka:an bol ışıkta .kay bol
du... Osman ellerini şakakların
dan çekti: 

-Elek-1.riği söndür. 
Düğmeyi çevirdim. Artılı: ge- ' 

ce ile koyun koyunayız. Gökyü
zünden ~k bitim.ne daınlıyan, 
sonra suların hı,r,;ınlı,ğuıa bpı
laraık, uzak, ta uzaklardan kıyı
ya sürüklenen geoe pencer.eden 
atlayıp odaya girdi. 

İzımi:r, 24 (Hususi> - İ=ı:iriın 
UBSÜ korıınına ]'.llanları ha!kJnndıo 
·tetfitikat y aıpaoa-k d:~-n A.ımir.aliı : 
l\,'lioun. n :keıııdisirıe refo.!ı:at et -
meık.te aian suıbaj'larnnızla şah -
ri.miız.ıe gelmiş, istasyonda v:ı:l:iı, 
lbdcdliyıco reisi, emniyet mü.dür 
vekili, Fransız ve İngiliz konoo
ws'.arı tarafırııdruı U<arışılanıınıştır. 

Bir !ıaJ,1a bdaır ~ada :kaJ.a.. 
ca!k o! an Amiral, şeıll'llfilıirin pıa -
sif kıorunma '.i$rrinıi. .WtıJcik ede
cekıt:ir. 

MÜTEFERRİK 

Riodejanerio ·fahri 
konsolos! Jgu 

Rio de JaneriiC>'da f.aıhri ımr kın
solooluk ihdııs C>lunmuştuır. Bu 
konso'.osluğumuza Brez>lY"' me
sai nezareti sabll. umum müdür
lerinden doktor A1fonsun tayini 
yüksek 1.asdil<e Jık:t:irnn ebni:şti,r. 

-

Namık Kemal pulları 
Büyük edip Naınıı.k: Keınaılliı 

resimlıerini ihtiva etmek üzere 
satışa çıkarıkın posta ı:ıııllarının 
önümüzde'ki pazartesi :<kşamın -
don itibaren mevki tedavülden 
ka'd:ırılınası kaııa:rla,,tınJmıştır. 

Zonguldak elektrik 
santralı 

~t.a ilesis edileceilı: olan 
ll:üyüılı: ~ santralı iınşa.aıt.ı, 

~ der~ eden İnıW'liz sa -
n,a,yi ıı;ırupu ımümessii:o dü.nı sa -
lbaılıkiı ~ lı>nd:radan şet.
rimirııe gclm:iştir. 

Bu yeni saıntraı! 1,5 :ıruııyon tn
ııtiı:ıitz ]ir aısm a ana! olacaık>tır. Mü
ımemhl akşam t!\."!Iliyüe Anıkaıraya 
giı1ııniş1ıİT. 

Zelzele mıntakasında 
yapılacak ınşaaı 

Eı-ı:iın.can :relıııele mmı\aıkaı;ınd:a 
~n inşa ollu.nacaık ~ıvler haik:
ik.ı.ı:ııda Tokyo .sefaretiımirz v/_:;ıta -
'Siıy'le .Jaııxmıvadaın; zehıelelere mu
ıkffi'Iİlın IİJJŞa!altın pl:mlıan ve bu 

~~!erinin proıeieri ,,._ ı 

İlkbahar ı.ıece!ıere-nin ıı.e müs -
\esna bir ahengi vardır. Duyu -
lan seslerin nereden aksefüği 
belli olmaz. Gözlenin önüne seri
len deni2 öyle dUTgundur ki, ses 
veremez gibi .ı<elıir size ve sa
nırsınız ki, m>nıldanan gö'kyüzü
dür ... Yıldı.zl.aıfa fasetalana'!I gök
yüzü koyu lacivert lıoi.r göldür ve 
kurba.ğ"alann boğuk fery atlan 
ı?Ök bitimlerinden yükselir ... 

Pencereyi kapamak için Jler-
1-edim; camı iıı.d:i1'eceğim zaman 
Osmanın sesi titredi: 

- Bırak, 'kapama. Bu gece ba
na Çl)k eski biır geceyi ha1ırlattı. 
Gölgeli alrundan ıi.k.i tel saç ıko
naran kadın yanımda, s8n1jın ba
şı oınuzumda hissediyorum, ·Be
ni seviyor musun?• diven ses, 
cam kok ulu rüıgiirJarın uğu1tu
su kuı:aklaırımda ... İşte soruya.
ram: •Ne ya,:ııyorsunıız?. - •İ
pek büküyorum!• diyor ve başı.
n.ı uzatıyor: <Sen de bük!> 

Osman pencerenin Ö!1Ü'ne git.-
ti 

----o-----
GÜMRÜK 

Lağvedilecek gümrük 
memurh.k!arı 

iBıültçede t.asaııruf maıksad.>ylıe 
&mı.suna ~,ı Gerze vıeı '.I'r;ı!b-zıo
n.a ~lı Pazar, Kars ~ğünıe 
ıb~ifö Bad •e, İ2ımiro ıbai(lı Yenıiı 
Hisar ve Altın Olu!k gümrük':eri 

:iık llii:ıırıeye meıibıı.t Saılon güm -
!'llk memur uğu ayın 1 iınci ~ 

nünduı .iltcbaren ·1'1ğvıoluruıcak -
Uardır. 

Yağmurların İ:ı.mirde 
yaptığı tahribat 

İzmir, 24 (A.A.) - Son. ya.ğ
'llllUtLar esnasında Yamanl•a!f da -
iımda 'V'Ukua gelen heyelfın. yü -
züınıdıen YaımanlaT suyu ımenba ve 

ımOO!'aısmda hası:l'° olan taılırillJaıt 
tıasnir etlWniş ve yeniden su Ve!."~;,.. 
miyıe ba$mımıştrr. 

Balıkesirde koyun 
sergisi 

Zıi:raaıt Veka'leti Meı'inos ye
T~iıııme şefliği tarafından 16 ni
sanda Balık.esirde iyi koymı ve 
kuzu yetişfüen ke>yuncular ara
sın<ia ·lıiır teşvik sergisi aı,;ılacsık

t:r. Bu sergi, 'ke&im, sürü ve ağıl 
olmak üzere üç kısımdan ibaret 
olııııeaktır. 

Halkevi gezileri 
Torul, 24 (A.A.) - Gümüşane 

Ha!kevi temsil ve ar 'kolundan 
mütıeşekkı.l bir grup dün kaza
mıza ge~ ve yeni açılan halk 
odosındaı temsil ve konser ver -
miştir. 

Kayseri Halkevı 
kütüphanesi 

Kayseri, 24 (A.A.) - Yeıtiden 

teı1iıp ve tanzim ed&n Ha.lkev:i 
ikül~ aıçıılıruş ve lbu münaı
sebetle yapı.lan törende vali ile 
bütün Halkevıi men.suplıarıı yazı.r 
bu.Lıınmuş1ardrr. 

söyleıiiyor: 

- Herkesin ırönlüne b.i:r şjfa 
<rföi si.nen bu iJıkl:>ahar ~eleri 
bıiılemezsin benı ıı.asıl zehirler; 
fakat hayaıtta öyle zehıiı:ler var
dır ki, acıları dindirir ... 

- Öyleyse sevin_ 
- Nasıl sevi.neyim istiyorsun? 

Denen acı huzur ve sükim geti
riyor. Halbuki ben.artık UYll§uk
lu.ktan Jrnrtulına lı: istıiıyC>rum. Öy
le b:.r sey istiyorum ki ... 

Birdenbire üşümüş gibi ürper. 
di, geceden, aylı geceden kork
muş gibi pencerenffi önünden 
·knçtı: 

- Camı 'kapa., elektri~ yak! 
Dedi. 

Perdeleri de indirdim; ampUl.
ler •••ldaıdı.. Ben kan.apeye uzan
dım, Osman koltuğa gömüldü. 

- Hava ne durgun ... 
Osmaın başını salladı: 

- Evet, içim kadar durgun.,. 

. u t~ıtı~ ..... li, fetiş, put 
oldwüa.. on<a klıdim Mısırlılar
da, Yunanlılarda, Romalılarda, 
Çinlilerde dinı gösterilerin aleti 
oldu. 16 ncı asırda kiliselere gir
di ve bir daha çıkmadı. Kukla
nın iransızcası Marionnette'dir; 
Mcryeıİıin is.mi tasgiridit: Mer
yemcik demektir. 

Dini bütün knklalan kilisede 
bırakıp, JAyiklerini lıalk arasına 
sokan İtalyanlardır. Kadim Ro
ma Cumhuriyeti devrinde l\laccns 
adile halkı güldüren kuklaya Pnn 
chinello adını veriıı halka sevılir
d;lcr. 16 ncı asırdan sonra bu 
halk oyunu dünyaya yayıldı. Na
poli civarında yapılan bir haf
ri)•atta meydana çıkan Mac:cun'ün 
bronz heykeli kamburdur; hem 
de çift kambur. Maccun kambur 
olduğu için Punclıinello'da kam
burdu. 

Punchinello İngilterede Punch 
oldu. 18 inci asır müddetince hal
kı güldürdü, eğlendirdi, 19 uncu 
asırda sürüumiye başladı, niha
yet öldü. 

Punchinello Alm2nyada Hans· 
würt oldu. 18 inci asır ortalanııa 
kadar halkın gözbebeği idi. 1737 
de Leipzigli artistler Alman sah
nesinden Hanswürst'u kovmak is
ted;Jer, bunun için de bir trajl -
komedi yaptılar. Bu oyunda mu
hakeme edilen Hanswiirst ida
ma mahkfiın oluyor ve balkııı gö
zü öniinde diri diri yakılıyor ... 
Bu sıi·hn.e halkm öyle gazabine 
uğradı ki, Leipzigli artistler Rus
yaya k2çtılar ve Hnnswürst 19 
uncu asra kadar halkı güldür -
mekte devam etti, 19 uncu asır
da sürünmiye başlCJdı, nihayet 
öldii. 

Pnnchinello, Holaudada Pickel
Haring. Avusturyada Casperle, 
Belçikai!a Chauchet, Fransada 
Polichinelle'dir. Hepsi de folklor 
ta•ihinde metfundur. 

Punchinello, kadim Mısır Jrok .. 
lasının da şeklini alıp bize Kara
göz olarak geldi. Kar::göz de kam
burdur. Ancak öteki yoldaşlan 
gibi el üstünde endamını göster
medi, karşımıza gölge olarak çık
tı. 

Karagöz kukla değildir. Kok· 
la Türk an'anesine, Türk zevki• 
ne, Türk folklanna girmemiştir. 
Bize zan1an zaınan gt:miş ve so
kaklarda süriinmüş olan kukla 
Fraı:ısu;larm PoEclıinelle'idir. Ço
cuklarda anc~k tecessüs uyandır
mış ve nihayet asırlarca <>lindeki 
sopa ile dünyayı kırana koyan 
bu kambur nekre, kara.,.özün ış
gırlağı karşısında boyun biiküp 
gitmiştir. Bize kala kala, maka
ralı kücük lmkl:ilar kalmıştır 
ki, bunları da bilmem halis kan 
Türk folkloruna sokmamız kabil 
01

:e:~!yi benimsiyen, her şe- ( 
ye: Benim! Diyen Almanlar bile 
kuklanın kendilerine ait olmadı-

BÖYLE ASKERLİK 

CANA MİNNET 

Nevyorkta iil.iyiş ve nüına -
yişle karşılanan Qnen Mary 
T.ransatlantiği Mortmıya. ile 
birlikte Avnstııralyadan asker 
taşımıya gidiyorla=· 
Na~cmolla havadisi okııyun

ca: 
- Böyle askerlik cana min

net.. 
Dedikten sonra, ilnve etti: 
- Maamafih, bu da Qneen 

Mary'yi pervasız bir halde 
Nevyark'a götiiren kudretin 
yeni bir nümayişidir. 

ALLAH 

AKIL VERSİN 

ğ-mı itiraf ediyorlar . 
Ankara çocuk tiyatrosunda 

kukla oynamlmak için çalışılır
ken kuklanın yabancı olmadığı
nı iddia etmek, kuklayı milli o
yun diye göstermek mügalata -
dan başka bir şey değildir. Kül
tür işlerinde mügalatadan fayda 
beklemek abestir, 
Kuklanın doğru tarihini anla

talım, eğer en eski kuklalar or
ta Asyada bulundi.se, Anadolu· 
da can Çekişip münevver muhit
lere neden giremediğinin .sebep
lerini izah edelim; fakat durup 
dnrurken • halk arasında tanın
mış, sevilmiş bir şahsiyeti bile 
mevcut olınıyan kuklaya • Milli 
eğlencemizdir deıniyelim. 

• •• 
Punchinello, Pnnch, Hanswürst, 

Pickel - Haring, C<ısperle, Chaıı
cbet, Polichinelle g;b; karagöz .ı. 
asırlar boyunca halkı güldürdü, 
eğlendirdi ve tıpkı onlar gibi can
lanmamak üzere öldü. 
Eğer bu halk kmnikleTini cım

landınnak kabil olsaydı, bunun 
için büyük enerji scırfetııLş o
lan Fransa Poiichinelle'i ihya e
derdi. 

Policbinelle öldükten sonra 
Laurent l\lousquet adında bir Li
yonlu şehir halkı.run sevebileceği 
hır örnek tip yarattı, adını Guig
noL koydu ve PoH.chinell.e'in ye
rine ikaıne etti. 

Grignol cok beğenildi, Liyon
da büyük şöhret kazandı, adı bü
tün Fransaya yayıldı, fakat Pa
ri:ıe ayakbasamadı. 1847 de bu 
lruklayı Champs - Elysee'de oy
natmak istedikleri zaman, mat
buat isya·n etti, Gningnol Parise 
giremedi ve giremeden öldü. 
Buiıdan sonra Pariste Guignol 

oynatıldı. Fakat bunlar Guignol 
azınasıydı. Çocuklar Guignol'üıı 
oğlu olduğu s<;ylenen Gııill:wıme'u 
seyrettiler. Büyük Harp içinde de 
Almanya İmparatorunun adı 
Guillııuıne olduğundan kukla i
sim değiştlrnıek zorunda kaldı, 
kimi Guignole dedi, kimi Grin
gale... ölen Polichinelle dirileml
yordu. Bugün oynatılınzıkta o· 
lan 1\-farionnette'ler ise değerini 
kaybetmişti. Fransa 24 teşriniev
vel 1908 de Guignol'ün doğumu
nun 100 üncü yılını kutladı, 21 
nisan 1912 de de Liyonda Lan
rent Monrgeye bir abide dikildi. 

Görülüyor ki, yakın tarihler
de bizim yapmak istediğimizi yap 
nıışlar, karagö:ıle-Wlm diriltmek 
istemişler fakat muvaffak ola -
mamışlardır. Bizde de lrilfiil ya
pılan tfcrübelenle Karagözün di
rilnıiyeceği anlaşılınca h<>rtla -
mak arzusu brşgösrornıiştir. 

Hiç bir millet, asırlarca gön,. 
lünü eğlendirmiş olan lruklala
rının boyuna bosuna dokunma -
mış, şeklini, şemırilini değiştir:ıru>. 
nıiı;tir. Karagözün boynunu sek-

( A ricası 4 üncüde) 
SELAMİ İZZET SEDES 

için ancak, Allah akıl vezsin. 
Diye dua etmek gerekir. 

ZİLOTİ Mİ 

ZOKA MI? 

Polonyadan hicret eden bir 
Türkün anlattığına göre bir 
yumurta almak için mesela iki 
Ziloti vermek Hlzırnrnış. Yani 
Türk parası ile elli kuruş. 

N anemollıı, havadisi okuyun
ca: 

- Bu alışta Ziloti değil. Zo
ka haklın desene ... 

Dl i! 

MÜJDE 

İSTANBULA 

Gazetelerin haber verdiğine 
Yumurta ihraç tiatlan 45 11- göre yolcu salonu inşaatı lıazi-

rad141 25 liraya düşmüş. Bu - randa bitecekmiş. 
nun sebebi de ihracat tacirl&- Nanemolla havadisi okuyun-
rinin 11österdikleri vahdctsiz • ca: 
lik ve fiat kırma imiş. · - Eh öyle ise İstanbul ha}.. 

Nanemolla ile konuşuyor • kının göı:ii aydın! .• 
dok da: DQ>erek ilnve etti: 

- Ona vahdetsizlik değil, - İstanbulda inşası tarihe 
safdillik derler.. geçecek iki Mna hatırhyoruz. 

Dedi ve .. İlave etti: Biri Eminönü Halkevinin ili-
- Alırken karşımızdakilerin ve kısmı, öbürü yolcu salonu. 

vaziyetini görüyoruz. Satar - Galiba, inşaata b•.ı•nah yıl-

1 

• 
ıı 

t 
ı ,, 
p 
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d 

Sonra kendi ken:!Oıe kozmştııı: 
• Gölge:i alnından kopardığı oo , 

Gerindi; ışıklı bir manzara 
dan~ pi gözlerini kırp
tı, ııeçeo zaman1armı iyice ha -
tırla:rnaık . . ..a..;. -- 1 ·• ~ 

Gü:nlerce süren fırtınaI.aırruın 
sonra iıJJ< defa bir açılı: pencere 
bulan gecenin vücude öyle bir 
sartlı<ı var ki, :insan kendini sev
gilin'n kollan arasında sanıyor· 
ilkhahar gecesi sevilen bir ka~ 
dm kadaır can ay akın... İnce in
ce, bir öpüş bdar tatlı esen rüz-
17flr perdelerin tüllerini lı.rrpalı
yor_ 

-
' 

- Gene CC>Şkunsun! De.ılın. 

Fakat durgun bavaJ.a.rdan sonra 
fırtına kopaır. Ben de beyniınrle 
çatacak ş.imşeği, ben.li/ıimde rse, 

• 

ken .. Ne diye bu hesapsızlığı ve Iar olduğuna göre Nanemolla 
. tahıô!e zarar_.eJ.iren_hlLI'-..--.Jlullochl.1-------------"'sı 

---'---' t l - .. .. 
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Tarihi tefrika:---...... "' 
ALLAHIN ARSLAN/ 

AL~~) 

Hitler yakında 
nutuk söyliyecek 

Garp cephesinde büyük1 Jap~nyan~n dahılı 
b· d t vazıyetı fena .. 

1r propagan a aarrUZU Gıda maddeleri ve 

Hem de hava, oldukça serin ol· 
masına rağmen, şehrin dışı, da
ha ilk pazardan böyle olursa Ö· 
nümüzdeki pazarlarda seyredin 
artık siz oraların halini? Vakıa, 
henüz ortada parlakça bir güneş, 
yer yer biraz ye ·illik, şurada bu
rada çatra patra biraz ku cınl
tısı ve üç, beş alaca uçurtmadan 
başka, bahara ait, öyle di~e do
kunur bir şeyler yoktıı. Fakat u
zun zamandır gilue~e. açıklığa 
hasret çekmiş olan halk, baharın 
ilk par.ıızının olanca hamlığı ve 
çiğliğiı.ıe bakinadan sokaklara, 
bilhassa şehrin dışına dökülmüş
tü. Öyle ki, bu p~zar, Edirnekn· 
pı ile '.fopkapı arasındaki asfal
tın üzeri ve yanlan insanla kay
nadığı gibi, Fatihle Karagüm
rük arası da kalabalıktaıı zor ge
~iliyordu. Bundan birkaç gün ön
ce Hikmet .Münir Vakitte Vi-Nu 
da Akşamda parklar ne için kala
balık olmuyor? Diye birer yaZl 
yazmışlardı. Akşam muharriri, 
bu yazısında aşağı, )ııkan şöyle 
diyordu: 

1 Hotandada uçan meçhul tayyare;;;' 
• 

Alman tayyareleri Iskoçya 
sahillerine hücum ettiler 

Paris, 24 (A. A.) - Rh.ın tize
~ Almanlar ~lenien )i1k>-
9e!Jılt:ikleri bandi'M", atıtık.'a:rı oe
Yann.ame1.er ve lıopa:rlörler!e bü -
~ bir sulh \aa=wı.a ~iş
lerdir. Bütün bu bandlar beyan~ 
naıneıer ve siızlerle ııu)!ı propa
ll{<>nd:ısı yap>.'ıyorou. 

Gürültüden nı.i:l:ıayet bizar olan 
mevzilerde.ki Fransız asker !eri o
'!iJrııatik silalı1ıı.rıru çevirmişler, 
lbu baı.ıd:arı ı>arça:<ıaruş r ve ho
~ ?OrI..'tin ~mlerini sus
ıını.ya meciıur e1m.işle!'Ciir. 

Diiter iarallt:an Fransızlar Sieı:
fried lne>lr.<ilerimn ark.alarma ke
çi{ ta en ııörıdenniş]Prdir. 

!tıııUiz tayy '*'ri de ıeıimal de
nızr UZcrinde LIQUŞ)ar yapruş~al.'" 
dır. 

Aan..-terdaan, 24 ( A.A.) - B.iırçok 
lnt'Qhuı tayyareler Holanda üze
~•nıc1e UQınııştur, 

Tayyareleı· bi.lhassa şımaıli Ho
Ianda üzer.inde miışaheQe.roi.miş
tir. Bun.:ır garpteıı şarka d-Og... 
ru olduğu gfui şaıı!dan gartıe de 
uçınUŞlardır. 

Loııdra, 24 (AA.) - Aiınan 
·bazı hwbı>I''ere göre üç gün için.
de üçüncü defa olarak ı\}man 
o.duklan zaımedı!ı.n bazı tayya
nier İskoç-yanın şark 938-ıillne 
yaık.!.a\anl$:-ardır. Tayyarelerin 
deniz naıkllyatının variJeti hak
lkında bir keşı.f yı>pmak istedik
.eri z.:ınnec~lmektedır. 

Nevyork, 24 (A.A.) - Son ha
va muharebelerı esnası.nda alınan 
neticelerden b;r,·ok Alman tay
yarelerinin hava tckn~inın. te
kemmülü sayesinde inşa edtlen 
60n model tıııyyarelerle rekabet 
'Cdemcd1derıiınin anlaşıldığı _Fran.
sız • İngiliz mubayaat lrnmısyo
nu.•ca ııcşrecli'en bir teb!!lğde !ı.aıy
dedilmektedir. 

Skandinavyalılar için. 
yeni bir alarm işareti 

<Ba.şmakaleden det•am) 
l~Ha lıaklamak istiyor demek
l r. Fih aki Sovyef Rus yanın Fin
landiya ile alelacele sulh yapını~ 
olması, artık gerek bu menıle -
kete, gerek onuq arkasındaki İs
\"eç ve Norveçe karşı, hiçbir e
meli kalmadıı:ına delalet etmez; 
Sovıet Rusyanın, Finlandiya ile 
Yaptığı barışın •ebcpleri başka
dır: 

1 - Kusurları meydana çıkan 
Kızılorduya yeni bir çekidıizen 
\"ermek, 

Z - logiltcrc ve Fransa ıle 
harbe girişmekten içtinap etmek, 

3 - Bu mücadeleden vazge -
çlp kendisine hanı madde, pct
r~ı \"e yil ecek vermesi için taz
l.•klcr yapan Almanyanın arzu
&u.ııu yerine ~tirmek, 

4 - Ya şimalde, ya ba~a bil 
terde yeni bir hamle ~apmıya 
azırtanarak fırsat kollamak. 
41nıa.nyanın vaktile Çckoslo

\·ak~·a)a kar~ı tuttuğu merhale 
llı•rhale ta:ıyik si"a etini Sov -
Yeti · ' 
b'k •rın Skandinavyaya karşı tat-

' k etmek fikrinde buluunıalan 
~o tı kunıeıte muhtemeldir. Vazi-/ 
e4ı" tanı bir benzerlik vardır. 

şı lu~Ya, Çekoı;lo.-akyaya l<ar
detı _b&u ııoliıika ile evveli Sü- ı 
Çeı.::i., al.nıış; Südetlede beraber, 
zıun · . '"akYaıııu müdafaa mau-

• 1~"' de Alınanların eline geç
~ ;·Bu tahkimat ve dağlık mın
ten a f• Alnıanyaya intikal etıik
lıür·a tı ay sonra, bir hamlede 
Yun~n Ç':_kosloukya, Alıwm bo
Slov Urutıı allına girdi. Y alnu 
ihan lbklara, Çeklere yaptıkları 
)·et hı., tnükii.faten bir mııhtari-

So ozuntusu ,·erildi. 
nıı vvet Rusyanın da, Skandi -
d;27~da arni yolıı tutnıak iste
.,..nı g"' t 

Pııvak· ~ eren emareler vardır. 
Pini J· ilk hamle n merhalede 
risli an 'Yanın müdafaaya elve
tirc lllıııtakaları ele geçirilmiş
da }>rada Südetler neyse, bura
gö[ij~ .~eli Benalııu ve Ladoga 
1938 ;:,n ıı:ıırıı mıntakası odur. 
nıanı nesı Birinciteşrlııinde Al
faasıza~. tkwılovakyayı müda
sencsi ır le getirmişlerdi, 1941 
Fin.land~·"'"lıııda <la, SovyetJer, 
!ular ılayh ayni vaziyete sok
tniid,;,a .a~e deki 11-Iannerheim 
liiniin a altını \'C Ladoga gö-
l garp sah'!' · 1 . . 
"Ii gibi 8e . ı •ru ". e geçırdık

kain bit- S l az Denız kıyısında 
dalak • ovye( Üı;sij olan Kan
~etek ~!;nrn .. topr.aklarından ge
'i aı{fıyncak ~fcz';"deki Kemiye 
P•rça51 \·aprn k1 h.ı,r demiryolu 
aldılar. ICı:ıılo:d nııasaadesini de 
tarruz ed k u, Finlaııdiyaya 
kip etııı · ~~ en bu istikameti ta
reket ..: ı. R:andalakça'dau ba
Rlıl'fıe d ~ kuvvetler, sür'atle 

" 0ı«ll Yür"' ~.r lllıJirv-i'yı el U~t~er ve Ke-
lerdi; b e geçırmek istemiş-
1\en,;•de':."aııı Botui körfezinde 
son nıerhaı!e!e~ deıniryolnıııın 
mnabeoıtı.i sıdır. Şimdi yeni sulh 
takada,. •e~ Sovntteri, bu mın-
150 kilonıeı:Plaıı şimale doğru, 
lomefrc ~n! 1~Yunda ve '6 ki-

.. ~ ış , .. d ı Parçasına sah. R•n e bir arazi 
l!:andalakça•y:PR:elnı_i.~~ir.,,Ku tar, 
demir yolu ile ı.:mııorvı ye bir 
•iir'atle Botn· k" lladıktaıı sonra, ' ..... r-• . t veçc \'aralıilirler -ne ) anı s-

D;ğer taraftan Haııgö yarıma,
dasırun .kiralanması da, Sovyet
leri Botni körfezinin cenup ağ
zına haklın bir vaziyete getir -
ın.iştir. En şimald' Sovyetler, 
Petsamoyu gayri ....,,_eri bir va
ziyete sokmak slll'<>tile oradan 
hem Finlandiyayı, hem de Nor -
veçi tehdit edebilecek bir sev • 
kulceyşi durum elde etmi~lecdir. 

Almanyarun 1939 martında Çe
koslovakyaya yaptığını, Sovyet· 
ler de, müna~ip bir zamanda 
Finlandi~·aya yapabilirler. Fin -
landiya, yarın tekrar tecavüze 
uğrarsa, artık dünkü kadar mü
kemmel bir müdafaa yapacak va
ziyette değild~. Onun .içindir ki 
dün sulh yapını· olmasına rağ
men, bugün ilk iş olarak kendi 
müdofaasını dli~ünü)·or. 

Almanya, 1938-39 da Çeko lo
vakyaya karşı hareketlerde bu
lunıırken Lchistana bol bol temi
nat vermi , Çekoslovakyanın işi
ni bitirdikten sonra Lehistana 
dönmüştü. 

Şimdi, Sovyet Rusya da İsveç 
ve Norveçe temina.1 vermekte .. 
dir. İleride, yeni bir hamle ile bü
tün Fin topraklarını işgal edin
ciye kadar, bu teminatı vermek
te devanı edereği tabiidir. Kızı
lordu, Petsamo mıntakasmda Nor
\o"eç sınırına ve Botni körfezinln 
dibinde, İs..-eç bnduduna dayan
dıktan sonra da, Almanyanın Le
histana yaptığını evveli İsv~e, 
sonra Noneçe, tatbik etmesine 
mini kalmn. 

Finlaııdiyarun mağlup bir sıılh 
yapması, ~cç ve Norveçi en bü
yük tehlikeye maruz bırakmış
tır. Kimdi, Sovyet Rusya ile AL· 
manya, bu üç devletin bir mü
dafaa ittifakı yapmalarına mini 
olmak istiyorlar. İsveç ve Nor • 
v~ korkudaıı doğan gafletleri
ne, nadim olsalar gerektir; fakat, 
onlar, bUD&, dalıa çok pişman o
lacaklardır. Skandinavyahları 
ıçıue düştükleri (ulurdaıı kur
taracak şey, Sovyet ve Alınan 
tehditlerine rağmen bu tedaffil 
ittifakı yapmak ve ayni zamanda 
mütlefikleriu lıimayesine ve ga
rantisine sıimmaktır. 

Korkudan bunu yapamazlar ve 
ya müttefiklerin garantisini te
ınin edemezlerse çok geçmeden, 
Çekoslovak)·• ve Polonyanın aki
IN!tine uğraınalım, ihtimali pek 
kunetlidir. SovyetleTle .Alolıın
Yll'lllll onlan, kendilerini mütfu. 
faa etmek için birlesmelı.t•n me
netmek istemeleri, Skandinavya 
devletleri için. ikinci bir alarm 
işaretidir. 

ABİDİN DA VER 

Başvekil 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

fi Kırdan kabul ederek bir müd
det kendisire gö:iişmüştür. 
Başvcltil Dr. Refik Saıyx!aın, 

dün akşruııiki ek.:ıpııı:sle Anlkara.
:ra dönmüştür. 

ıBaşvelci! iWısyoııda Va:i ~ 
Bclediy e reisü, Paı.11:i idare lııeıye
tı reisi, ~et dirEt<törü, dıost.. 
lan ve kal.abalık bir halik küt.resi 
ıtaraiından uj!urla:ıımıştır. l 

giyecek yokluğu var 
Şuruci.ng, 24 (A.A.) - Tanın= Amerikan gaze~isi. Man;

<:thall J aponyada .. 1 dönü.,,üncle 
Hongkonıı'a uı(ra.mı.ş ve yapt.ığl 
•beyanaıtt.a Japonyanın daıhili va• 
tiyetinin çok fena old.u,ttunu ve 
eğer gözleriy .e göıunamiş olsaıy
dı bu ci'en<!eSln.e ınanaımıyacalt .... 
nı söy'ian:ııştir. 

Ja,ponya bilıh;ıssa şeker, ıtuz, 

kömür, benzin ve elibıse yoklu
ğunu hınseotmektedir. 

Vavel Afrikada . 
gezıyor 

Sah:bwıg, 24 (A.A.) - İngid'be'
renin Orta Şaı ~ dmvvetleri ku • 
mandanı ,ııeneral Wave! h,ugün 
tay1·are ı.e b\.i.ractan şmna e hare-
ket edımişt.ır. 

General wa,, . gE<;en cuma 
günü Kap'a gelerek Cenubi Af
rika hükUınot erkiiııiyle ve aske
d m.aıkaııniyle görüşmüştür. 

Moskova - Sofya 
hava seferleri 

Sofya, 24 (A.A.) - Moskova
Sofya mun ta.zam hava sferlerinin 
ilk tayyaresi dün öf' leyin &llya
ya gel.mi:; ve Rus m ırettebat tay
yare meydanında 'ulgar hava 
kuvvetleri kumandanı G€neral 
Bm·def ve diğer zevat tarafından 
karsclanlnıştır. 

20 kişj öldü 
Meksiko, 24 (A.A.) Cuatzor 

alıınd:ı ~'kan kargaşalık esnasın
da 20 kişi ölmü•, 30 kiş; ya.-alan
mu;far. Bu kargaşalığın mahalli 
rekabetler yüzunden çıktığı söy
lenmektedir. 

Papanın· beyanatı 
Vatij<an, 24 (A.A.) - Papa, 

paskalya müna.sebetile bu sabah 
yaptıjiı bevanatta bilhassa res
men aktedı.en muahodelcrin kısa 
bir müd<lct sonra ıiıhlalini ve ~iWJ. 
halkın katliAın edilmesini :;itldet
le tenkit etrnış v sulh münase
betlerin. bozan hudut bi..anez fu
tuh<>t emellıl'rıne artık bır n:Jıa
yet \"trjlmcsi lrme rusınde bulun... 
m~tur. 

----Q---

Hint Müslümanla
rını o kararı 

Lahor, 24 (AA.J - Royter 
Hint mus.Wrıanlaxı birliği icra ko
miJ,fflirıin, bııü,.ıin s.·ne.U.k txıplıın
tısı.oıa tevdi edüıncl: Ü0.:re ka4>ııı} 
efüft.i karar suretı.ııde büküınet 
tarafından deııpi.ş edildiği üzere 
ımüsh.i:man VJ'l:ivctleııin M<t:Usi 
vilay€'tı:eı'iy.e birleştiriiın~nin 
kat'j,yen caiz o:un.ıyacağı ve esa
sen HindLıtana uyaımıY900gı, ve 
ıınüslÜilna:nkırm eiksdciyet teşkil 
efüği vi.la.yelleııi eka.J!ıiyetl1>re 
her türlü temina.t ved.!ımek şar
ıtiyle mfuıtak:il biır tlıaleı lroymı.
yan hiç bk ana y.'.llSanın müs:u
manlarea kabul edilıemiyooeğiı 
beyan olunmakıtadır. 

Japon Hariciye na
zırının beyanatı 

Tokya, 24 (A.A.) - Hariciye 
Nazın Ama, MEib'ıısan Mecl'isi 
enci.iıneninıde düıı yaptığı beya
natta Japonyarun Oenubi Ameri
kada i:ı.iç göru olınadı.ğını söyıle
miş ~ prop~andıa maksamyJe 
eeoeibi mem!ekellemen çıkan b&
zı haberleri redd>:ılnniş ve de
miıştir ki: 

.Japonya ile Cenubi Amerika 
hükilmetleri arasındaki müna
sebetleT tedricen iyil.eşmektedir. 
J a.pon hüktlmeti bu mem.Jeketler
Te olan ticaret münasebetlerini 
inkişaf ettirmıye çalışıyor.• 

---()---

Komünistlerin 
muhakemesi 

Paris, 24 (A.A.) - Komünist
lerin muhakemesi bugün de gi.z
li olarak dh-anı harpte devam et
mıştir. Mu ha lreıney e yarın sabah 
ve öjtleden sonra yine gizli ola
rak devam ed'.lecektir. 

Cünkü parklara kuzu kızart
ması, yaprak ve patlıcan dolması, 
çiroz ve marul salatası, silivri 
yo~urdu ile gidilemez de ondan!. 

iyi amma babann daha ilk pa
zarında ve henüz mevsim pek 
ham, pek çiğ iken şehrin dışına 
akın etmiş olan halk, oralara, 
daha bıı pazardan kıızu çevirme
leri, yaprak ve patlıcan dolma • 
ları, çiroz ve marul salataları, 
silivri yoğurtları ile mi akın et· 
mi.şlerdi sanki! .Mes'ele ne ku
zuda, ne dolmada, ne salatada, 
ne yoğurtta, ne de helvadadır. 
.Mes'ele, büsbütüıı başkadır. Park 
demek, ne kadar yeşillikli, süslü 
mııntazam, olursa olsun, yine 
şehrin içi ve şehrin içinde ufak, 
mahdut bir bahçe demektir. 

Halbuki bizde güneşlenmek, 
hava almak, ycsillik, su görmek, 
daha doğrusu bahar ve yazdan is
tüade etmek demek, ötedenberi 
atlarla, arabalarla, kayıklarla, 
sandallarla, vapurlarla, tramvay
larla, otobüslerle şehirden ıızak
lara gitmek, biç değilse şehrin 
dışına çıkmak demektir. Bu iti
barla bizim şelıriu içindeki park
lar, ancak, su bulunmadığı yer .. 
de teyemmüm caizdir kabilinden 
şeylerdir ki, haftanın bayağı gün. 
leriude tek tiik oralara da giden 
oluyor işte! 

OS~IAN CEiUAL KAYGU..I 

Beden terbiyesi 
genel direktörü
nün bir tekzibi 

&ııba.lı refı.kı:ermıizdcn hirisin
dı. Bedeıı. Teııb.iyesi kursu hak
kınıda bir yazı çı.kanı.ş ve bu ya,. 
zıda kurstan mezun olan cğj,t -
ımcILerin g1btiklcri vi ·y.,tlerde 
valilere müşa ... ~.r olwıken ~ 
taraJ!tan dörıt ıı. ne Macari.>tanda 
Booen Teılb;y<Si uııhsili y aıxın Aıb
lbasın ~l direkltö:ı''.:ük tMafın
dan ıkütıüphıan.e meınurlugunda 
lkıLfaruıll:iığı kaydeıdil:ır.iı:,ıti. 

Bu hu.sı.ışta keıı.disiyıle görüş.. 
tüğiimüz :Ba'.k n Teıit:nyesi genel 
direkıtöııü ~ral Cemil Tımer 
her iki haıberin de asıl5ız ve uy
d=a olduğunu ve bu ~j ya -
ı1'an.a.rı.n ıınemlek"~ ııporuna her 
zaman daı1be i.nıdiI'ece_ıtini söy :~ -
di.k'ten sonra A:bbasın Beden Tel'" 
biyesi teŞkiıat.ınd<t teknik branş
lar üaı.ri.nda çalı$lınldığını ve 
~ '}jer oiıh.ıt.e >İliltifade 
edildiğinıi kuratan mezun o:.m e
ğiltmenl'erin ise tavın o4uıduk ları 
v:ılayeıtı.erde' ııs!>a$kanların yanın
da muvaızııaf memur o:aıra Qar 
dıştıklarım söyleıniStir. 

Seyri Sefainin 
himayesi 

Kopenha-g, 24 (A.A.) - D. N. 
B. Danimarka matbuatı, harp 
esnasında seyrisefainin daha iyi hi 
mayesi husuı;uııda müzakerelerde 
buİunulmasma öair Danimarka
ıı.ı.n Berlin ve Loudra <ıezdindelci 
el~ vıısıta:11le AhruiJ"Y,a ve 
İngiltere nezdinde ~bbuslerde 
bulunduğuna dair neşrolunan 
resmi tebli~ müttefikan taSVip 
etmektec[r. 

Bir tiren kazası 
Rio-de-.Tanei.ro, 24 (A.A.) 

Augusto ile Vierira araı;ında vu
kua gelen bir tren çaırpışması ne
ticesinde 14 kişi ölmü" bir kaç 
kişi varalarımı.ştır. 

lngiltere Hisdistan 
çaylarını aldı 

Londra, 24 (A.A.) - İngiltere 
iaşe nezro-eti Hind.istanııı, SeylA
nın bütün çaylarını satın almış
ttr. Bundan böyle n<e Cava ııe de 
Çin çayı imparatorluğa girmiye
ooldıir 

Çinlilerin muvaffııkıyeti 
Şinki.ıı,ıı, 24 (A.A) - Japon 

c kuvvetleri N ani.ng ıi1e Yamçov 
arasında.iti muvasalayı !resmiye 
muvaffak o!arnaıın.ı.şlaırdır. Bu 
kuvvetler on gün süren binnııhaı
reboocn sonra garp iStikaınetin
de dalilara doğru ııııcat etmiye 
başlamı$İır. Fakat Çın kıtaatı bu 
kuvvetlerin "es.tına imkAr. bırak. 
mamak için uıç~ktadır. 

• 
-N~ s....,, ___ M$~ 'tcarı~ ZIYA. ŞAKIR,._,,• 

( Baştarafı 1 ınci sayfada) 
ihti.ilı kar,;ısmdaki vaxiyetine 
temas ederek demiştir ki; 

o:tmekle bera•ber gidecegi:ınlıı 
meselesi tetkik edilecek bir nok
tadır. İtalya kendi meşru m"n -
iaatleri.niın yolunu takip ediy()~ 
Faşistler için, harp mı, sulh mu.• 
keyfi:yeti >kinci derecede kalır. 
Bizim için esaslı, ilıına ooillunıye 
cek olan nokta İtalyanın bugünkü 
tadiU.ttan bütün meselelerini 
halletmiş ola:rak çıkması.dır. 

Halife Osmanın sözleri halk üze
rinde büyük bir tesir husule getirdi 

'itıekım, bedobabi haJ.üen.i.n, ŞU 
müşkii? '~ lrol'kunc sanıye.ec ge
çirdiği esnada, h•lk a-rasından: 

- Ya Aımr! .. İnsaf et ... Resu
lü Ekrem uğrunda bunca feda -
ıkarl.iklar eden ... Ve onun tarafın
dan da o kadar büyük bir mu -
h~ootle sevi..en (Osman) gibi 
lbir zata bu dcreee tazyikte 'bu -
lurunak, re._,-ı hak mı?. 

Diye ağlaya agla.ya •bir ses yük
sıfıdi. 

Halbuki ka.hi Osmana kaTşı 
kin ilıe dolu olan Amr bu haıldı 
te•·biıhe, acı bir gü:ü:m;eme 
le lktifa e11ı.i.. Pençelerini ş>ki
nna b~tırdı.ktan sonra, tırnakla
-rını bütün kuvvetiy_e bastırmak
tan ze,•k alan bir yırtıcı maiı..Uk 
gibi ksiık J<eı;ik gül.erek: 

- Ben, A!.iahın müntcıkını ~ 
duğurıa kanaat getırrnlordenim ..• 
Ben, Halifeye iyilı.k ot.mck te -
dim ... Yaptığı. hatalara tövlbe ve 
istiğ'far edeI'EJ<. .Aı::alhın inti.ka.
mınrlım J<urtulmasını tavsıye et
tim. O, bunu dinlemedi. Baaa, 
hakar€11l'.e mlllkabeLe otti. İş, ha.Jv. 
kın ve halkın huı>urunda mürıa.:. 
faıı:y:a dayandı. Ve nihayet, im 
şekli aldı ... İşb<>, ·bir daha teklif 
.ediyorıııın. Halilfe, nedamet gös
tersin. Mervanı, nezıd.inden tard. 
ve telb'id etsin. Ben, büyük bir 
meınnuniyeU'.e k>endisine söz v& 

riyorunı. Eln sad>k hadımı ve sa
mimi müşaviri, bimat ben olaca
ğı:ın ... Ey Nas!.. Siz de ş.Wt o
lun. 

Dedi. 
Aımr, son sözünü söylemişti. (1) 

Ve bu sÖ2ılerle de, halk üzerinde, 
istediği tesiri husu.re getiımişti ... 
Çünıkü o anıda, halk safüm ara -
sın.dan: 

- Halifenin ncdameıt eltiğini 
işıtııook i<;teriz. 

Se.l.eri yüık.se-°inli.ştı. 
Talisiz Halife, o nedarnetı ne 

zamandan.beri kalbin® lıissedi -
}-ordu. Faıkat, aıkrabala.rına !kar
şı bes edijh derin zaJltan dolayı, 
hir türlü i2ıhar edemiyordu. Fa
kat şu anda vazirnt o kadar na- ı 
2lk kı. hem şahsını ve- !hem 
de, kudsiyetini muhn!azaya çalış
tığı makamını kurtarmak için, 
bu ınnumi teklifi 1<ııhu.e karar 
verdi. 

Heyecan ve aseıbiyeıtıten titri -
yen hir se:ie: 

- Ey Nas!.. Aııımı.işşan ol.arıı 
(Aılııih) a, ve on.un Resulü keri
mine ika.sem ederim ki, 'bütün ha.
yaıtı:mda. bilerek ve istiyerek, net
sim içiıı hiç ıkimseyi kınp incit -
mııdliım. Eğer bir hatam o!kiu ise 
o da, k.&rabe.t hakkına faz tacaf
tarlık giiı>tıertllm .. Ey Nas! .. Bhllı
niz ki, h.:.ta otm>yoo., ancak Cena
lbı Ha.!otrr. Ben ise, aciz bir kul
dan 'baojka b?ı: şey değilim ... E -
R<!!'r bu hatamın yüzünden bir 
gün!lıım o..du ise, işte, Alla.hın 
!huzurunda tövbe <.diyorum.. Al
lahümme inni etubü ileyk. Finni 
taib .. Ey NAs!.. Şu aından itibaren. 
Ocasrımın kapısındalki kapıcıları 
lka>Jdınyorwn. Hu' kimin bir ha
ceti vama, her •kılın benim ile mü
şav&e arzusunda bulunuyorsa, 
!kendisine kaıptm açıktı. 

Dt.d:i. 
'H~e Osmarun bu söz:leri, hadc 

üııeriıııde deıihaı! bü}"Ük bir IKIU 
husule getirdi. Her taraftan, tak
dir av3ze:eri yük.seldi. Ve Os
man, bu heyeeanlı t:zaıhürat ara
sında, asasına dayana dayana mes
citten çıkarak büyük bir memnu -
niyetle sarayına 4'\l'det ~ti. 

* Falkat, daha Halife henüz y<>.• 
da liken, Osınana re:f:akat m -
ııniş olan Mel'Vanm adaınılarından 
lbiri, ondan wırel &araya gelerek 
oneoıcitte cereyan eden vak'ayı oJ.. 
du,itu gibi M&vana haber \o"erdL 

Mervan, Osmarun gösterdiği za
ta son derccedt' 11ıiddeltlendi. Onu 
ihasin bir çehre ile ·a.r:,ılıyarak: 

- Ya Emirül.müaniniz>! .. Yaptı.. 
ğı.n i.şi, beğendin mi? .. Ebu Ta: 
:Jıibin oğlu &Jnill maksadı, sena 
halle nazarında küçük dÜŞÜl'InEk
•ti. Ve bu iıŞ için de, Amr demlen 
o şeyıtan ruhlu !herifle bir:eşmiş
ıt:l yazık kil o dessas !herif karşı
ısında, (Emir) lıılk ve'karmı muruı.. 
d'aıza edemedin. Aciz ve m~ltıbi
yet gösterdin. Hem !keııdi şerefi,. 
ni llıoam hanMaııının h<rys.iyetini 
Iberlba'Cl etıt i.n. Şu halde, b.iz ıa.rtıık 

çelci:lip giıdel.im. Kıııı>ıJaruu 81'
dıoo. kadar aç. ArAlbiler ve deve
ciler le mÜş:<ın~ g'.riş. 

IDedi. 

(1) Bazı rivauetlere naz«ra,., 
(Osman) ile bu miinakaşaycı gi
rişen zcıt, (KO.fe) !ilerin reisleri,.. 
den (Amr binülkaya) dır 

1 
İhti.yar.ık, yor~n:uk ve bılhas.

sa Halife Osmanı ma= ve mad
deten o kadar sarsmıştı ki, bed
ıbaht adam Mervanın bu söıı'.eri 
karşısında artrk bütün beşeri kuv
""'ıtlerin.in inhidam ettil!ini hısset
'Ü. Keıııdini ıbir sedir üııeırine a
lıarak:: 

l\Iusolini, Harbiye Nazın gene
ral Ba!do ile general Ben9.ayı 
kabul ederek İtalyan toprakları
nın hava taarruzlarına kaırşı mü
dafaasına müteallik bazı mese -
le!er hakkında göriışmü:ıtür. 

- Ya, .Mervan!.. Artık ben a
cı.nacak bir haldeyim. Gfu'üyor -
sıın ki, .irademe bfo sahip olar 
ca!k vazi:vetıte <i<'ığilim. Eğer ba
na ilRr iyilik ~ek i>Uyorsan, 
beni keneli halıi.ıne ~ke't. MukacL
der olan akfüet, yerini bu un. 

* Halife Osınarı, artı.ık kendısi • 
ni tam ·l".., t::ıkdirıirı cereyanı -
na bırakmaıkta çok haklı ôdi. Çün
kü el)<ıyce zamanıdaılberi kendi
ı;inl büyük bır r;eaınetın takip et.. 
ti.itine kanaat gu'.lıımişti. 

Bu şeaıne't, Mccli.ned (Eris Ku
yusu) Jllantiyle ma'tuf olan kuyu
nun açıma.siyle baş.'lyordu .. Bu 
ıkuyunun <ıçılınası, ha!k arasında 
bir takım .ı:htfüiflar ve diedi ko
duı· ar ıkar:mı.ştı. Ve Halife aley
hine bir fakmn cereyanlar aç
mll"iı. 

Her ise lbüyiik !bir hüsnüniyet 
ile .. an:ıan Osman, ibütıii.n. d:ıu. ilrtj,.. 
liflara, dedi kodulara, menfi ce
revanlara ehemmiyet vemnedi 
Kuyunun bir an eVV!l'1 açılma -
sı Iİ!1;'in büyük ıbir gayret ııösteroi.. 
Haıtta, Sevabına naiı; ohnak için, 
bizzat kendisi, ora.da tılr ame~e 
ııilbi c;::Lısnıak ıistedi. Ve nilhaye<t 
lbir güııı., gene o kuyunun başında 
iken, parmağında !bulunan (Re
sulü Elkrom Efaıdiınirzin ~) 
nü kuyuya dii.şürexek J<aybetı.i.. 

Osman bu hadiseden teve<lfüt o
tkadar müte ir oldu ki, o mü -
lbarEık vüzür;i bulup ııetirene, bü
tün servetiıııi b~ ıdeceğini söy-

ledi. Faka.t bütün araŞtımıa • 
ara ;rafmıen, yüzükten 'hiç bir e
~er ~rfuemedi. 
Yıüzüğün kay'bclrnıısı, ehli is

hiın Ü?Jfrin.de o kadar fena :t:esir
lıer husule y<>tirdi ki, muhtelit 
yerlerde i> · nlar baş gös:tcrc!L 
Ifaı1ıta, bıı .~ üzden b r .hayU kan 
dökü:mesine sı lbebtyet v..ırdi. 
Vakıa bu .ısyan.ar, şiddetle 

bastırirlı. Lakin, o ı::ünıden Lti.
•baren artllk Osınanın uıınumi ve 
hususi. hayatında.'ki iıı.tlzam ta
manzyile sar~ldı. Ve ondan ooıır 
ra, bedbaıht Osman kendisini ta
lisiiliıkt'eın ıkurtaraın.ad.ı. Gıiltıtik -
ce şidıd.eti:ni ~btıran m' nfi cerc-
vanlar arasında. lıocaladd<ca oo 
caladı. 

Osman, lbu hadiseden ıte\•lid e
neın şea.ıne o kachr kanaaıt ge
tiııdi ki artık her vak'ayı buna 
atfedivor... Tal'..siııdğin, kendisi
ni oAJıne .kaıdar takip edeceği • 
ne k.ınaaıt besliyardu ... Niıteıkiın 
son ~erin hadiseerini de hu· 
na atılleUm:işti. Ve şiımdi Mervana 
o SÖ>U!ri sövlerken, nefsinde acı 
acı ,ııene o a.zalbı hiıısoy lemişlıi. 

Antik o, bül>ün mücadele ıw.,.. 
vetlerini kaylbeutiğ~ emindi. 
Kendisi.ne sivah bi:r yılan gibi 
sım sllkı sar1!an Mervan onu o 
kadar kıs lkıvra:k ~lamıŞtı ki 
bu kor.kunG ba~an sıyrılıp çı!k
mak mümkün değılıdi. 

Nitekim .Mervan, Hıiıifeyi yarı 
!baygın bir halde ~edem< onuıı 
yanındaın çıl!otıkta.n sonra, sara -
yın muhafızlarına derhal ka.t't 
emirler verd:: 

- Saray kaotlarını, hiç kimse
ye aQlllıyacaksınız. Ve hiç lcimse
Yi saraya ya.kaştırmıyacaksı

nrz .. 
Dlyt!, sıkı t::nıblhler etti. . 
Mervarun .bu cür'eti sebep.sız 

de"'lıdi. Çünkü, asleri tedbP iC: mulılteli! yerlerden ~ 
lk:~n, nihayet, yirmi dö:ııt 
saat zarfında ~ıleceklıerine 
emindi. Bu müddet zarfında da 
ast:erin muhtemıeıı: olaın taa;rruz -
Oann.a mukavemet 'debileeeJı;ine 
kaniJ}'di.. 

(Arkası var) 

Nikah töreni 
Reisicumhur hınet İnönünün 

hemşire zadesi, Kozlu kömür ~ 
!eri Türk Anonim ŞXketi. lba~mü
ırilibi Bay Abdilr.rezzak Okata
run oıtlır, tuz ıiııhlsarı meınurJa.. 
nndan Bay Hüsameddin Okatan 
ile N1kı5ar askerlik fl.lbesi reisi 
merhum binbaşı Bay Ahmet Ham
dinin kızı Nemıin Köksat'm ar 
kitheri Vali Liltfii K.trdıı.r, Poli8 
Müdfu.ü Muzaffer ve ~ gü
zide zevatın huzurlarile Bay Ab
dürrezzııkın Suadiyedelıi köşkle
rinde icra edihnişb'. 

Tarafeyne 98.aıi~ 'tıemıeııni 
edeIIİ'Z. 

Kont Oiano Macaristaı, Baş
vekili Kont Teleki'nin •erefine 
bir akşam yemeği vermiştir. 

Londra, 24 (A.A.) - Sunday Tiı
mes gazetesi, Roma ile Mooko
vayı barı.ı;t=aık içi:nAlmarıSya.
wtınin sartfetıtiiti glr}Teli mevw
uıbahls ederek diyor ki: 

cİngiıterede şu intıba mütema
diyen artıyor ki, ııe ltalya ne de 
Rusya Berlin - 1\fosko11a - Roma 
üçler ittifakını akdetmek husu
sımda hiç de tehalük göstenııemelc 
tedir. Bu proje ikinci plana atıl-· 
dığa benziyor. Rusya, komiııtern 
aleylıine miiteueccüı. bir siyaset 
üzerine kurulan mihvere müte
mayil gözükmüyor. Madem ki, 1-

, talyan • Rus münasebetlerinin 
sür'atle iyileşmesi tahakkuk et
memiştir. ltalyanın el.ahi Rus -
Zarla şümullü bir an~ma yap
mak istemiyeceği aşikardır. Bi
naenaleyh, Alman propaganda· 
sının geçen hafta ilan ettiği mü
him hadisat vuku bulnııyacak • 
tır. 

Bununla beraber, Alman - İta!· 
yan .. Rus ağız birliği harbin Yakın 
şarka sirayet etmesine mani ol
mak hususunda mevcuttur. Ve 
en muhtemeli her ilç devletin ay. 
rı, ayrı birer deklarasyona Balkan 
memleketerinin bitaraflığına di
ğer devletler tarafından riayet 
edidiği müddetçe riayeti teahhüt 
etmeleridir. Bu bir nevi Balkan 
statükosunu tanımak demektir. 
Sovyetler, Balkanların Sovyeı 
Rusya tarafından hiç bir şeyden 
endişesine mahal olmadıgını te 
mine hazırdır. Bundan ltalyan111 
memnun olmaması için de hiç bir 
sebep yoktur. Sovyeı lerin bu 
vereceği teminat Rusyanın Bal
kanlarda yayılmak fıkrinden raz 
geçtiklerini isbat ev°tJmiye ma -
tuf olacaktır.• 

Moskova, 24 (A.A.) - Tas A· 
jansı Molotov'un Berbıe veya 
herhangi bir Alınan şehrine v€ya 
garbi Ukrayna'ya g,ttijtine daır 
ecnebi memleketlerde dol&şan ha 
berlerin asılsız olduğunu bildir
mektedir. 

Londra, 24 (A.A.) - Sunday 
Tımes harp vaziyeliıe dair ya
d.ı.i!ı bir makalede sarih malUına
ta istinaden diyor ki: 
.Aamanyanın petrol mevcudu 

pek azdır. Binaen.ıı.ley'b muvaffa
kıyet iht mallerile vasi bir taar
ruza gjri.şmesine müsait d~dir, 
Müttefikler ese bilakis, Alman -
yaya kuvvetle taaruz için müsar 
ilt lbir fırsat bıünaık imkarun mar 
lıi.lrtir. 

Balkanlar ve harp 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

cBrenııer müllikatındanberi, ce
nubu ıarki Avrupanın lngiJ,. 
tere ve Fransadan tecrit etmelc 
için Berlin ve Moskovanııı Bal. 
kan devletlerine verecekleri söy 
lenilen garantiye ltalyayı da iş
tirak ettinnek için blöf manevrar 
81 inkifaf etmektedir. 
Almıınya, Fransız - lııg\liz nü

fuzunu kaldınnak için Balkanlar
da entrikalarını ve tazyiklerini 
arttınnaktadır. Hiç bir Balkan 
ve hatta ltalyan devlet adamı 
Berlinin hedefleri hakkında ha 
yale kapılamaz. Almanya için 
mahut Şark yolu A:manyanın 

iaşe yolu olmuştur. Ôyle bir yol 
ki, Almanyanın ölmesi veya ya,. 
şaması buna bağlıdır. Binaerıa.
leyh Hitlerin bu hurusta koru. 
yacağı veya ı;i§niyeceği bir şev 
kalmam~r. Stalin Hitlerin h.,. 
hareketten kendi hissesine bir 
menfaat çıkarıyor. Bu vaziyet 
karsısında M usolini Berlin ve 
Moskovanın elinde oyuncak o'
mak istememekte haklıdıT.• 
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Helsinkide paskalya 
Hels.inki, 24 (A.A.) - Harp~ 

oasında alınan tedbirlerıln büyük 
b!r kısmı muhafaza olunmakta • 
dır. Ancaık, paskalya dolayısilıe 
Helsinki şehri normal olarak ten
vir edilmiştir. Ve sulh haline bu 
suretle Hk defa a,..ıet edihn~ 

h&ık:n yesini bir dereeeye kadar 
tahlif etmektedlc. 



SAYFA-& 

ASKE~LDK BAHISIL.ERB 

Fin-Sovyet harbinin sulhle netice
lenmesinden sonra Skan d i na v ya 
Yeni hudutlar yalnız Finlandiya için değil, 

Skandinavya için tehlikeler doğurabilir 

Yazan : Emekli General Kemal Koçer 

Kutıbun en haşin ikliminde top, 
1.aıL< "· tayyarenin yarattığı 

cehelli:'..oml:~ıe savaşan, vücut va
zi.yEIUetii:ne baık:madan her yaşta
ki va>tandaşlarını, k"dınlıarım \/'€ 

çocı.ıJ.<larını, ~r tı<rihinın acı 
<k.rslenni ~tmeık için cx4ll:ıe:'J·e 
.l(ü<l<ieren kalııraımaııı. ırk, üç bu -
çı;ık ay vu rwıt·Uktan sora,a, ka
nı le bo~.ica sU:...dığı yurdunun ve 
isWılclirlinin bır parçasmı hasmına 
bını.kıtı, derin yaralannı sar
rn& rea·diyle büyük koın.ş.us:!Y'le 
bir sulln muahedesi Urızaladı. 

Bütün bir medmiyet efüanı, 
bu f -iz şehamet karşısında say
jiı ile, belki hicaJa cğ~lerek, ta
I!illı Fin <'afcr destanlarını giiz 
önün.de tutma:k suretiyle hükmü
nü verecektir. 

Jeopolrlır:rrı. vazkyeti, yirmi ilki 
yıU.ıık genç '' ufaık ıtevleti teşkil 
etle-n Fin mrl!li"t ıri kıırtk mis:~ bir 
!lı:u..,·vetle ca1'11ı.şmıya mecbur e1ıti. 
Bütün pereı;tıi.,kar Iarı bu ~ırefli 
millete iyi güınıler di'ler. 

Bu harp, nüfusu 170 miJ.yonu 
~ çıen bir memlekev.n, sımrların
da b.ir ernnı;-.,t havası yara1ırnak 
iıstEım~nden ilıeri gelmişti. Dün
kü muahede. bunu temin etırniş 
oluyor. Art>k büyük komşusu bu 
kama.ınan nevzaddam emılındir, 
mü.9terlh ve asıl.de yaşıyabilir. 
Ballıtı.k kapıları, az zamanda vü
curle getirilecek üsler sayesinde 
kauatıl:acaıktır. Donanma ve ha
va kuvvetleri bu üslere dayana
raık hinterlandı koruyacaktır. 

FınLenin - bundan önce mt.iı;a.r 
ecl-ın vazı.rnda da teşrih ettiR'iın1 ~-
bi - mukavernebte devam etırne
leri, güzel yurtlarının harap ol -
masmı intaç ederdi: Beşer tak.a
tının bir haddi vardır. Ve Fm
ı,r gösteırdikl!<ri mucizelJ.eır{e, fov
kaı ibeşe-r maılı.lUJcl:ar ok!u!k<l.anru 
cLhana çdktan l61baıt emişlıeırdir. 

Finlandivaya bir çoQklçaQrıçç 
gibi gaı•p devıletJ:e.ri de mfunlklin 
yaroıımı yapmlJilardır. Ancak, 
kanaa·timce, bu y:ın-dıım çok d~a 
büyUk ırtikyasta yapılsa da bu 
rnes 'UJII oodbct deı{i.stirilemezdi. 
fin ordusunun bir kaç yüz bin 
kisf:.i:k bir ordu ijp takviye ed.il
me~"i bir llıhza cfü~ünfilebillr. Fa
k .. t deniz aşm sevkiyatın hatta 
y G.z bin kWlı!k bir orduyu bes]e... 
mel<te güQliiiklere maruz ka:aca
j!ını gözlerimiz önünde ve yakın 
tarfhte oeıreyan >etlen vaık'alar is
obat eder. B.utık, bu anda bir Rus 
ıve klınan havuzu me.;abesindedir. 
ıBugünkü lharl:>in silklet merkezi 
1Ra.ıo1:edir. K.,t'i netıice yeri d,., 
/bumda.dır. De:r>iz 'M1tiın iye<ti mü t
'le-fik'.er el'indıe olımalk.la berabıea-, 
•xnı.vaislkrin ernni'.)'eti içiaı alınan 
ıtıedbi:ı1h:, ınııhlm bir deniz ve 
'1ıa',7a k~!ni esasen iş~al et -
ll'll'l'.ctedir. 

,Si!rnndin:.vya meıınleketleri de 
ı}J;n!Jandıl"' ılebtnde harbe işti -

ralk eıdl ıın~ M'ü'btı€ıfik1er bu 
ubık m~ere, hartıta Ba1tık
lta ~yet er.de e1Beler dahi, 
<mıındyet >"E<"'m~i. Finlaaıdi -
varım düşınanlyie miibart'<!e et
tıiği saıhanın vils'atı meydanda -
dır. Bir dıu-il.lharı:>, ki hasının 
bi1ırnek bllm!ven a<uvvetJ.eriy le 
ıbeS'enı lbilir. Finle.re gelince, 
niıha;yet, komşu ve kar- nının -
leketleri de yardımmııdan mah
l[IUIIldur. cSU'VU olınıyan dekir -
men i~*1rnez.> Derltt. F\i.n muka
..,,_ım.etinin üç bucıık ay devam et
ln'ftôi ise, bu ırkın yüksek cen -
gitverl:ik vasıflariy'Ie mürrlkün 
ahnuıptu. 

Fin müdafaası. mooiıın kuvvet-
1"'1i ~bit etmek fübatiyle, müt-
1"Jlkler icin bijyük bir kıvmeti ha
irlıdi. ">imdi bu ikmal kavnağından 
mübtefik.ıerin hasımları azami im
i<ıiıru da1ıilinde istifade çareıı.,,i 

~ıyacaktır. 

Manneııheirn'in harp safha -
~ını kapayan emıh11aıme.sinde.n 

Sovyet ordusu zayiatının 1500 
tımk, 700 tavyare, 200 bin ölü 
ol<lu.ğunu öğreniyoruz. 

Bu S.)Vyet m"nbalarının zen
~inli1! '\ d.ela et ed<'r. Esasen 
.ski tariiıli Aım.n mecmuaları 
da Rus ordusunun tekn k kud
mt: 'lıi ~!Ur.de müttefikti. '.Berlin
d'lkı tezahllrler!ın manasını anla
maık güç d"ı:tildir. Bundan IJ:ıöy

T<', Rus ş·rnendifı:ır itinc1"rleri Alt
man ordusu lE'hine tanzim ~iı'e -
cc"lc.tir. 

D;j(er taraftan Alman ordusu 
yeni bir ha\'at salıası kzanmıştır. 

Skandinav mem-' !ketleri Büyiik 
Harpte de kazanç yolunu tubrnu'l" 
laroı. Bu meınle'ketlerde Alınan 
ordusunun işine yarıyan nem~
ler var: Bakır, eiizel demir, ni
kel. all:erninyum, azot, ba.şlıcala· 

rıaı.dandır. 

İsveç si'.ah fabrikaları, ll:ıarp 
ihtiyaçlarını ka:·şılıyan müıesse -
lerdi.r. Almanya, mübadele im

kanını bulduğu, yahut a:ıtınla 

esınanını öded.'ği halde bu mtm
lElketlerden bir çok ijleylu ala
bilecektıir. 

öı.: tarafta mütıtefiıkler de ci
han kaynaklarına salh>iptir. At 
binooıin kılıç kuşananın<ill'. 

Fin - Rus mua!hedesi Finlandi
ya içi.n askeri bir ~ıınniyetsizlik 

yaratmıştır. diyenler va'!'dır. 
Kareti Berzöhı yanlarını Lado

ga gölün, \'e Fin!andiyı; körfe
Wıe dayanan bir müstahkem 
mıntaka tes;sine imkıin vermiş -
ti. B.ı crrmiyet, art>k k•lmamış -
tır. Viiııurinin tıc!!1kiyle müd1-
faa eıhemıniyetiıni kaybet.misbr. 
Ladcıga Finlere faydalar temin e
den bir engel deği.dir. 

Adalarda Yeni tesi~ edil~n üs
ler, hassaten Almanyad~n gele
eeık dru'bd:ere karşı Finlandiya, 
ve Botni kapıları kapanıı Bu va
zıyet, yalnız Finlandiva için de
/ii.., Skand'ina'V\·a varımadası çin 

de tehlikeler doğurabi.ir. 
Vilıkıa Finlere Petsarno lıırn

kı1mıştır. Bu lnr.an, cenuptakile
re nazaran ikinci d-erececi2' eht."m

mlyethdir. 
Fin'.erin, bundan sonra ve ba

dired• n a·'dıkları derslere göre, 
iki Marınerheim'ler tesis etım'€il.e:ri 
kuv\'etle m:.ıhtemaw ve bura
da bütün Skand·na,·ya alakadar
dır. 

KEMAL KOÇER 

_..,,.. ......... 1 
'J'A..Q, 1',41 a. HlH Ia. it Iw. 
TA..1'.11,71& NUI-. ltiw. 

1 .. -. Utıl-.llliw. 

25 Mart Pazartesi 

12.30 Program ve ııneıni<!'ket 

saaıt ayarı, 12.35 Ajans vıe mete• 
oro..oji haıberl~ıri, 12.50 Müzik: 
Muhtelif şarkı.l:aır (pi.), 13.30/14.-
1\lüzik: Karış>k mogram (pi.), 

18.- Proıı;ram ve mem!e.ket sa
a·~ ayarı, 18.05 Müzik: Radyo caz 
oııkestrası, 18.40 Konuşma (uımu
mi terbiye ve beden tuhyesi), 
18.55 S.:ıı<h:1'1t saat, 19.10 Memle -
iket saa.t ayarı, Aj&ns ve nıe:teo
rd~oji haberleri, 19.30 Müzik: 
Karışık program, Sc.z •,ser:.ıri ve 
şarkılar, 20.15 Konuşıra (Fen ve 
i<tbiat 1bil'gileri), 20.3G Müzik: 
Çaian ar: Vecih•, C· vdet Kozan, 
Reşat Erer, Ruşen Ka.11. 

I - Okuyan: Ne":ni R>la Ahıs
kan. 

1 - Tamburi Ali l':f. Suzi.dıl 
peşrevi, 2 - Tambut'İ Ali E!. - Su
zidıill ağır semai: (Kani yadı le
b:ıık), 3 - Fahri Kopuz - Suzidil 
şarkı: (Tıf.ı nagamın acınmaz), 
4 - Tamburi Ali Ef. - Suzıdil 
şarıkı: (Her bir ha.kışında), 

II - Okuyan: Müzeyyen S.-
nar. 

1 - Kürdilı Hic~zkar Şarkı: 
(N ~·eyle geçen), 2 - Suphi Zi
ya - Kürdi i H. Şarkı: (Bahçeniz
de sün.bü. olsam), 3 - Dede -
Kürdi·lıi şarkı: (Bivefa bir c;oeş-
mı l>idad), 4 ...... - Kürdili köçek: 
5 - Atlana tür.küsü: (Çıkar yü
cef.Lırde yumalk yuvarlanır), 6 -
Sup'hi Ziya .. Hicaz dôvan: (Dün 
gece yes ile), 21.15 Kons.-r tak
dimi: Halil Btilii Yönetlken. Mü
zik: Radyo orkestrası (Şef: H. 
ftırid Alnar), L. Van Boothoven, 
K.oru;r..ırtıo (Keman ve orke"1.ra. 
iQin), Sciist: A. B. Winılcler, 22.15 
Memleket saat ayarı, Ajans har 
beı 1.n'i, Ziraaıt, eshaıın-<taıh'Vimt, 
kambiyıo - nukut !borsası (ııtya.t) 
22.30 Müzik: Hmdemitih - Ret1-
sı<m M-Ortih.is senfoni.si (ıpl.), !ı2.&5 
Mi.izik: Ca:ıJlıant (pl.), 23.25/28.30 
Ya:rınki pro"'raın ve k;ııpanış. 

Hafta baıı yar•nlilıl•rİ : 

Kaz, ördek, karınca, 
insan! 

Eviırnizın karşısındaki yan ça
yır, yan fo~bol m<ydaııının bi:r 
taıraf·na hilınem han.~ı kulübün 
at.let;erı, içinde atllıma idman• 
yapmak üzere geçen. yaz,. beş, alJtı 
metıre uzunluik iki buçuk, üç met
re E!l'ınişEk \'c dört, bs~ kanş de• 
rlnbkıte küçü:: bu kum saha:;ı 
yaryınışlardı. Ta sonbahar yağ
mlll'larından beri, içi su ile dolu 
olan bu mustalıiU havuz, cıvarımız
daık.t kazlar ve ördekler için. öy
le •btl n.met oltlu. ıki Florya plajı 
halte.tsi.ıı yanında! Hani Okyanusu 
görmi:r-.;n iÇ'in terkos gô.ü ne ise-, 
şim<ii bu bizı.m karşımızdalc kı.i
çüciilk havuzda civarın kazları, 
örd<ikleri için ayni ma!ı.ıyı.ıtte ... 

Köfüılıorların, Tamının günü, 
bu havuzlliil iç'n<le, göz sü10üp, ger 
dan kırao-alk, sağa, sola, öne ar
'ka:ya süzillüııJ.eriıni ve arada bi;r, 
biiSbüıtün keyfe gelip coşarnk, 
biırd<nbire kanatlMını su;ara çaT
pa çaırpa haY'kırış}arını sevtlaıç ve 
guırm naraları atgılaırını lıiır gör
seniz bayılırsınız! 

Fazı! Ahmet Ay1kac'ın: 

Hele ı:ar ki bir tablo, 
Görse Şa$ar A nibal.. 
Ördeklerden ,bir filo, 
Bir de Kazdan A mira!! 

Diye vaıktiyle bize çizmiş ol
ıdiu~u taıblcınun f;Icııı;u ve AmiraJ.
leı·i tas tan1am amma, ınıe yazık 
ki duru pek küQi.iık 0:.1duğu iQi.ıı A
miraller, fiioya, burada istedik
leri gibi fink attıramıyor, 

dileillkleri g>bi serıbest manevra
ralar, yarııolar yaptıramıyorlar. 

Kaç aydır penceremden sey
·rede ,.ıe bıktığım bu manzara, 
ıbakınız aklıma n1yi getirdi? Kar
şırnızdak havuzoukta, aylardan -
!beri ş.naver!Lk etmekte olan bu 
kazlar ve bu ördeker. örnürlel'İn
dc hiiyük bir su yı{!ını, hiç dc
ğiise bir B.ıyazı.t havuzu bile gö
.r<rne<l]kkri .çin, hi.ç şüphtsiz 

burasını, dünyanın en büyük gö
lü. bır denizi ''e kendilerini de 
gene dünvanın en büyük biı.'er 
<yelllfünlıisi, b.ırer kadırgası sanı -
yor ve hu zannı da ara sıra, su
yun içind. lken. bilbiirL ne bö
bıW'lene kanat çırpma· arı ve nflra-
1.a" savunmalariyle !>ize anlat -
ınrnk istivorlar. Ş>mdi gel~~ ım, 
bu marl2!2!ranın asıl ak;ınıa getil·
dıi.f:i se ye : 

Bir yaz ~yağmurun.dan sona..·a. 
•bir deve ayai(ının aQrnı~ olduğu 
ufacıık bir çukura bir, ik: avuç 
ika.dar su doluvermiş ..• Tam o sı
rada çUkı"ııra dolan su iJ.e. bi1·liıkte 
i~ıriye h:r de kannca yuvıarlan
ırnııo ... Birdenlbire neye uğ;radı.ğı
ıııı saşıran ,karınca, bogul!rnaıınaık 

ı~çin, hemen suyun üzerindeki 
bir saman çöpüne tutunmuş ve 
bi..-az çahaıladıktan. sonr, sağ. sa
liırn çıkıp çÖpii.ıı üzerine kurul
muş ... Şimdi, yağmmdaın sonra 
lhafif haf.f ve tatlı tatlı eı;en yaz 
rü~gi>rlaıriyle saıman çöpü, suyun 
ii:ıı:ıri·rııde sağa, sola, öne arda doğ
ıru saılındıkça zavallı karıneac•k 

da kendini, mi.i.khllef ve dö:ııt ba
şı maınur bir transruttlantii!in gü
verıteııinde Okyanusu dolaşıyor 

S&Illl'ffi t.Ş ! 

* Biz insanlaırın bazıları da öy-
le değil m'yiz ya? Hele m~ga
\oınanlar, hele tipsiz hüzyahın
ııım fasa fiso ufuklarına yaslana
ırak, aıthlkları va!kit mangalda kül 
•bı.rakımıyanlar! Hele Beyazııt ku
l~sinin teprsinden en kuvvetli bir 
dü.rbinle baktı.kları zaman, ~ 
Dağının troesirrı.de uyuıklıyan tav
şamn d.şi mi, eı1kek mi? o:duğu
nu anlıvamadıkları halde ıkuy

ıruklu yıldızlarda kıaç tıane i.Şkı<m
ıbe ÇO!l'bacısı, MeNl:ıte !kaç tane 
fasulye piyazcısı olduğunu ta
Jrn\')"Ül edenler! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

B" IR § A 
J.. NKAıtc"" 

23 - <ı - 19 40 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
JOO Liret 
100 İs\'içre • re 
100 F:orin 
100 Rayişmark 
100 Belı;(a 
100 Drahm.; 
100 Leva 
100 Peçda 
100 Pengö 
100 Ley 
lOO Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kr .. 
100 I\'t,ıble 

........... 
5.21 

18().49 
2.9525 
7.1376 

29.187~ 
69.1611 

22.1828 
0.965 
1.6925 

lS.4625 
246675 
0.62 
3.2575 

3:1.675 
11).92 

:l!lsham ve Tahvilat 
Ergani 20.-

1 TARiHiN ICINDEN 

GEÇEN ASI DA 

MANÖKCR0 

lPEDÜKCRaaa 

ıA.srımızda, zara•t-ıt, ve kibar
lık tı<li.kıki edi,en bir ıalum şey
ler var ki bud1a:rı yenilik zan
nederiz .. Haföwki, bunlardan ek
serısı, anca:k şeklini def(iştiren 
eski ad<Jtlerd<n ba~ka şey;er de
ğLdir. 

İnsanlar, m'deni hayata aıış -
tı.ktan sonra, artık başkalarına ik
rah verımemcık için t(miz i~e, in
celiğe, göze l(iizel p;örünmiye 
çoi< dı.kkat enmışlt~ ... Bu arada, 
saçlaTını saka1larını tanzi..."11 el·tik
;eri gibi ellerinin ayaoJdarının 
tırna~.oarını da krnip temiz bu
lun<lurmıya gayret gösterml,,ler
dir. Faıkat bu, medeni insanlı
ğın en basit ve iptidai bir ka;de
sidi.T. 
Tırnak kesrne·nin (lüks) ~€'.< ini 

kabuı_ etmek bahsine geiıi11ce, 
bu da yrni bir şey de_ğiJdir. 
Eğtl' dört asırlık tarihimiz, in -
ceden inceye tetkiok edüecek o -
luı·sa, bu mesde hakkında bazı 
hurda malurnal;ı tesadüf etmek 
n:ümkün olalıi.:i:r. 

El ve aya.i{ tırnaı.{larını s;üz1~L1 

ş.E1kılleı dB ke,mek ve bu kesiL1< 
tıı·na~.arın üzerleri·ne cila sürmek 
modası., en enıe! Osman.h .;a• 
raylarında baş .!(ösb-ı'IIliştir. 

(Fatıh) z:ıırnanında saray adet 
ve usu· 1eri tan1 bir nizan1 altına 
ai..tnJıgı zaıman, harem dai_ Ciİn· 
d .. l~aUınların \·c tnderlı.n daıre
sind~ dt iç oğianlarının haflada 
bil· gün tırnak.arını inlizaın i.e. 
kc-;m<o;, .. ri adeta kanun şeklinde 
kabul edilmi"•i. Buna tahsis e
tli.en gün de; e-ı•kekLr içın (per
şerr.be), kadınlar için de (cuma) 
günü i.di. 

Bu adet, sarnylardan veziı· v., 
Kazasker konaklarına, sonra da. 
ze.ıgin ev-.·erine intişar Eıtli. 

Küçük!er, kendi tırnaıkı .. annı ıbiz
:ı:at ke;;yorlardı. Fakıct büyülkler, 
bu J~i meharetle ifa \.ıd'en cariye~ 
lec::ıE Ye kô.eleüne gördürüyoo:
lardı. Ye;ıiorler<len, Kazasker -
:.erden, d:vlet erkanından hemen 
h.-psinin, eli işe yatan· kölelerin
den birer (tırnakçı) sı vardı. 

Bun.arın "'"celeri de, ayn;. iş 
için birer cariye yetiştiriyorlar
dı. 

Sarayın haşme't V<- sahtana.tı ar
tıp da artill< saray memuniyeU e
ri cheınını-iyetli bire:· mvki aldı
ğı zaman, bunların arasına yeni 
bir memuriyet daıha i1a\''1 edildi. 
iBu da, (padişahın tırnakçı ıbaşısı) 
idi. 

Bu mcırnuriyet, olduıkça mühim
di. Bugünkü saray teşrifatında 

(bas maıoeyinci) maıkaınında bu
hınan (·ba:ş çuhadar) lı!k, berber 
ba.o;ı:1ılk, hazine ket1J:ıüdalığından 
sonra, tcşııi.faıt sırasında (tırnakçı 
başı) ge:irdi. • 
Tırnakçı başının baŞ:.ıca vazi

fesi, her ha-füanın perŞ<ımbe l(iinr 
•.eri, (Mijneecim başı) nın tayin 
oo,ceği (eşref saat) te, padişahın 
el ve ayak tırnaklarını kesmekti. 

2 nei Selian d~NTine kadaT bu 
vazıfeyi saray çuhadarla:rından 
(yani, mabeyincilerden) biri ifa 
edeı1rnq, o tariMen iıtibaren bu 
vaL. .. fe ayrıca bir menıuriyeot te
liiloki ~di-ldi. Ve sarayda, bu nam 
a:ıtında ayrıca bir ocak şubesi vü
oude geldi. 

İlk zamanlar, tırnakların kesil
mesi şekline o kadar fazla ehem
mi.Yet \'erilmiyor: Sadece tırna
ğın f&Z!a k1sm1111n ge!işi g:ü:ze·~ 
kesilip çıkarılırnası ib iktifa edi
liyordu. Halbuki. bu me;ele ba.ş.. 
lı başına bir ~ halini a:ınca va
ııiıytt değişti. AI'tık tı.rnaJdkuxıa 
da bir takını şl"kille,,- kabul edil
di. Bunlara, (gül tırnafl<), (ka

ranfil tırnak), ('badem tırnak), 

gil>i isim.er verildi. ı 

Tl'l-naık kesmek için erkekl•cır -
de ekseriya küı;üık ve keskin bir 
çakı. kadınllarda <la !'(Ene küçük, 
zarif 'bir maıkas kullanılıyordu. 

Ve bunlarla kesfım tırnakların 
gayet muntazam birer kavis .· k
linde ı;(Örünmesine itina ediliyoT
du. 

Fa.kat ~1t gide l>u iı; adeta biır 
san'a.t halini aldı. Tırnakların 

sez,tllği, yıumuşak;ı~, r~Jtleıri, 

şı>kıı!leri hakkında bir tıılrnn fikiır-
1 .... , bt~>'er, kesiller orta',"a çı

karılamya ba.ş!andı. Bu da, yeni 
b.iır tııik.ıım icatlara kapı aQtı. 
Ba~a padioah olmak üzere 

veo:lırlff', kilzaskerlıer ve dii?<a· 

Yazan: ZİYA ŞAKİR 

ztııqinLer sadE-Ce eL'erinin tırnaık
lar .. nın tt:ı"miı vıç paı lak olıı1a,.;ına 
ehemmiyet veriyor-lardı. Ayak 
tırr.aklarını daima ihmaı edivor
lardı. t'akat kadınlar, harem da
ire.cr;ndc çorapsız olarak sade
ce b.i:re.r papuç ilJ., gezdikl<-ri için, 
ay ak tırnaklarının da gaye.\ mun
tazam kesilmiş ve bilılıassa par
lak o •ma~ına son derecede itina 
gösteriyorlardı. 

Bu 1tina, tırnak tuvaleti husu
sunda bir takım fOl'IIlül·:erin ica
dına seoobiyt~ verdi. 

Ev,,da güı, suyu, asilbend, 
~afu udu.n hır mah~Ul vücudc ge
til'ikli. E, ve ayak tırnakları üze
<"ine bu mahlü il. kdmpresler yap 
ırnak usulü ittihaz edicdi. Fakat bu 
mahlüJün tırnaklara verdiği renk 
ve pa • .<lık kafi ırelımedi. Bu
nun üzerint.: .v;ay,.;,t ince dökül
müş sedef tow içine gayeı az 
miktarda yakıimış kına kanştı
raruk hafif bir tırnak cilası vü
cude getiri.di. Bununla, mat-:up 
ohıı netice 0 ide edildi. 

TırT!ak ar "'·,·ela sıcak gül su
vu ic;1.1ı± iy-:c... yun1uşatılıyor, 
mu·n!azanı kesı.'.iyordu. Sonra, 
bu yumuşamış tırnak üzerine, se
def tozundan cila dö'.kü'.üyor, bir 
çuha parçası ile tırnal\ üzerine 
tazyik olunarak cila i;·ice içiri-
1iyordu. 

lôl eri ve ayaklan ter·.:emeıkten 
kurtarmok için kına yakılmak, 

'ski bfr iıdetti. Bu adet, kamilen 
terkedilmemişti. F<>kat, kısmen 

şeklini değiştirmışti. 

Avam kadın.arı, kınaya ıkoyu 

biır renk vermek iQin içine (ma
zı) veyahut (şap) koyuyorlardı. 

Fa:kat kibar kadınlar, açık rtnk 
kınayı terclh ediyodar .. Topukla
rına koyuca gül rengi ve ayak
lao-ının ucılarına <la hafii bir kı
ı.:.ttk verrnek:•e ikti.fa Ediyorlar -
dı. Tımakiar, sedef gibi beyaz 
ve parla:k kahyordu. 

3 üncü SeMırn devrinde, bu mo
da hal'k aırasına taşmıya da baş
ladı. Orta halJ aü<ıer arasında 
da, tırnak tuva:etine karşı rağ
OOt arttı. 

O zaanan, Galata ve Beyoglun
da ikaıınet eden bazı tevantin ka
dınlar, bu fırsatıtan istifade eLti
lıE:r. Tıpkı bugünkü manikürcü 
kadınlar giıbi, kendilerine bir ta
kııın aLıtl(·r düzdüler. Maha-ile a
ralarında: 

- Tırnakçı.. Tırnak yapa:rız, 

tırnakçı. .. 
Diye, dolasuııak bir ha}~d za

ırnan, bu san'atle. geçindiler. 
Bu adet, Sultan Aziz devıriııe ka

ıtadan QEikil'di. Aşa,ğı yukarı 1 asır 
ı;(e<;tikten sonra, niılıay<oıt bugünkü. 
şeıkii ile tırnakçılık yeniden bir 
san'at şubesi ha'ine girdi. 

ZİYA ŞAKlR 

1 Fotoğraf tahlilleri 
Fotoğrafınızı gönder iniz 

kim olduğunuzu sölivelm! 
Osman Yal

çın (Sivas) -
İ'Vi kaJ.pli ve 
<lü,.üst bir tip. 
Zekası vasat. İn
tizrunı sever. A
}ayişten hoşla

nır. İşlerinde ti
ti:ııdir. Arkadaş

lıi!ında doğru. 
Me:•buttur. her 
k!•se ivilik yap
mak isrer. 

* N. P. (Pen
dik) Zeki bir 
tip. İntizama, 
alayişe ehem
lmiıyet verımw:. 

Her işi :r.ekii.si
le halledebile
oıı~İne kanidir. 
İyilik vaprnayı 

soeYer. Gürel 

"'-~"'°""''" San 'aıtılarda is-
tidadı vardır. 

Altın 
Nakleden: Faik Bercmen 

Lasteu- pek inatçı idi. l\Iuüak~ 1 o ılın madenini l>u-:lmak istiyor- • 
du. Senelerden sonra bunu a!k- , 
lına tekrar koydu ve S.dneye ge
Jırn.'e'k zengin bir ba!lk<ıre baş vu
'l'Up meseleyi söylece anlattı: 

- Ga'1bi A'Vusturalyanın a1tın 
·madenlerini hulup isle t rn ek 
üz·c.re vaktiyle yapılan iSlıi>k
şaflarda •b e n de bu[ıunmuş -
tum. O zaman, yani otuz se
ne •~·veı bir mühendisle bera
be: bulunuyorduk. Cok zengin b.J' 
ıınaden keşfetmiştik. Lakin o 
zaımaınlar bu madenıi işle.tmEik i,
çin icaıbe<len vesa1Vten malu-uım
d u'k. l\fadenin bulunduğu mahal 
,ile, sah.! arasında yü:ksek V'< sarp 
ıda~·.,:.r, kup kuru ç(iller var. V€· 
.sait çvk güclüıkle işliyelıiliyordu. 
Liıık:n şımdi öyle mi ya Oto
ıınooılier "' tavvare.er sayes·in
de bütün bu zorlu:-lan yenırn<ık 
ve mod·.JJ· bulmak imkanı mev
cut.. 

Banker bu liıflara pek kulak 
·asınamıştı. Bunıunla bcraıbcr Las
'~r. müteessir olmadı ve yılırna
dı. \"a>kLyıe mühcnd:sle bera
ıber Yaptıkıarı araş~ımnalara aiı.t 
ıbi1tüıı rnporlan bulup tekraır 
lbanJoc1•. mü.raoaaıt etti. Bu vesı
kalar kan;ı,ında banker fikrini 
<leğiştirlp b.r şi·rket tesisine ka-

""'' verdı. 
Derhal. aıtın arnmak için lazım 

olaıı v.c:saiıt \Fe • .. :devatı ha\ıj altı 
>tekerlek!. l>ir kamvon yola çıka

. rı.dı. Ba.gaj;ar arasında bir de 
ufaık bir tayyare yerleştirildi. Ka
riler, Laster, bir mühendis, bir kaç 
~eknı:syen, bir p.ilct \'e l>u seyaha
•t: Afrikadakı arslan "- kaıplan 
avından daha ent~,resan ''e eğ
iıente-L bu.an bi·r lwddan ibaretıti. 
Sevahatin ilk günko-i iyi gidiyor
du. Faıkat sonraları yavaş ya
va~ yollan ka~ma kürekle açmak 
ııneobu..iyet: haı;ıJ oidu. Ve bir 
cak defalıiır, yuvarlanan kay.alar 
arasmtia kamvon muaı..ıtal \"!~. ile
O'ilerniye<Xık bir ha.le geıiyoı·du. 

Bir defasında uzun müddet bcık
lern€ık ioa.beııtı. Kamp kurduk
ları ye.r dümdüz bir saha idi. Bu
rada ta~'Yaıreden istifade edel:xi
ı!l<ıceıklerd'ı artııl< .. Hemen faaliye
te _gecE<li. Tav~{arenin bütün aı:k

!ıllllill yerli ver.ne takıldıktan 
oonra, pılotla beraber Laster de 
yola çııkarıtdı. 

Madenin bulunduğu istikame
te do~ru ;;.,,,-Jedileır. Bir çoık sa
a,tflj,"· ı:reçbiği halde, Lastt.:, ma
denin bu·"u'tlJduğu yeri b r türlü 
tesb.ıt edemiyordu. Nfüayet bu
lund'U'k1an mevlkii tayin edemez 
ok!ular. Şaşı·ran pilot, benz.ini
:ııin bitıııwk ı.izer .• olduğunu ve 
d.önırnel®tll1 başka çare kalmadı
j(ını .söyled 'ği sırada, Laster se
vinçle hay.kırdı; 

- Ha, işte şu mahrut şeklinde 
ık; kaıva olaoi'k ... 

Tı>yyare dörımiye uı~ı:aşuıken 
ıınotör hırlamıya basladı. Pilot 
~çileook suyu bulunan yaıkın bir 
yere inmiye karar '"''d!i. Fakat 
>toprağa varır varmaz motôl'<k 
lbir arıza ..,,:ıydahılandı ve perva
nıe kıırıl!dı. 

Böylece, uza:ktıa kaılan kafileye 
ilti'halk elırnek üzere yayan g.!tm<ik 
·lazım geldi. Ka.lan yol yemek
le.-iyl1e, mataraılarmı behle.rjne 
ıl>afılıyarnk yola koyuldulaT. On
'lerimde arkalarında "''ı her y-anla
rrnda bulunan bir:ıhirinin ayni, 
bitırnez, tüıkenıınez düzlükler ,·st.i
kaırnetlerini •aş>rtıyor ve yolu u
·zaıttı:rıyordu. 

Kızgın güneşin altında yürü
yorlardı. N.j:ıayet müthiş bir su
suzluk içlerini kavurmıya başla
dı. Biır ak5am üstü uzaıkrtan kam
yonun yanan fenerlerini görün
ce kampa yaklaşmış bulundukla
rını anladılar. 

Dağla.rın arasında llııraJ<.t>k.Jarı 
tayyareyi tamir etmek üzere 
kamptaki arkadaşlarını alıp dön
düler. Bir hayli yoldan sonra tay
yare bulundu. Onu kamyona yük
leyip tekrar yola koyuldular. Fa
kat fırtınalı bir !!ecede, esen rüz
ı;(ar kamyonun üstünde bulunan 
tayvareyi darına daitın edip ta
mir olunamıyacak bir hale sok
tu. 

Derhal Sidney'e merkeze tel
grafla vaziyeti haber verdiler. 
Şirket müdilı:m iki'l>ci biır tay;yar€ 
göndermiye karar verdi. 

Lakin yola çıkan tayyare bir 
türlü istenilen yere varamadı. 
Bu hal karşısında şirket işe ter
ketmek mecburiyetinde kaldı. 

Sonraları, kafile tarafından o
rada bırakılmış olan Laster'i ara
mak üzere bir klavuz yola çıka
rıldı. Klavuz Laster'in izini bul
makta ı;ıecikmed:. Zavallı arayı
cının son !:(ezdi.ili yerlere yak -
Lru;tı. Klavuz araştırmalarını ar
tJTı.nca sönmüş bir ateşin yanı ba
şında bir taşın altına sı.kıştırıl
uıış bir kaitıt buldu. Kai!ıtta sun-

!ar yazılıydı: 
•Madeni buldum. Fakat bir 

gürültüden ürken de\'em ı;ırtın
daki bütün eşyamla beraber kaç
tı. Ben yakınlardaki bir kal>.leye 
barındun. Beni kurtaracak olan
ların gelişine kadar oradayım.• 

Klavuz vakit kaybetmeden ye· 
niden onu aramıya koyuldu. Bir 
kaç gün sonra yerli bir kabile
ye rastladı. Bu kabilen n bazı 
kadınlarında kasifın eşyasın• ben 
zer şeyler gördü. Mesela sa1;ların 
da kullanılmış film parçaları var· 
dı. Bunları kurdela diye talmı.ış
laroı. Yerlh:ıeT. isticv•ap ed nre 
mes'elevi anladı: 

Beş on gün e\'vd onların ya' 
nına beyaz bir adam gelmiş; ve 
dem'rden, büyük bir kuşun ge· 
!ip kendisini alacağını söylemi<· 
Fakat l!;uşun J<Elmeyişi cınları sa' 
bırsızlandırmıs .. Zaten kendi a
damlarını bcsliyecek erzakları bi' 
le olmadığından böyle bir ya
bancıva tabiatile yiyecek verme' 
mişler; neticede adam ölmıış .. • 

Kabilli' reisi klavuzu bir ağa· 
cm yanına götürerek zavallı Las· 
terin cesedini gösterdi. 

Işte Laster'in ô.k:beti böyle ol
du. Bu madenin hikayesi ş.i.ındi 
bütün Avusturalya muhitinde 
çalkanıp durmakta .. Bu vak'ayı 
müteakip bir çokları ayni ma -
deni aramak 'Üzere gctti!Pr fa
kat bir daha dönemediler 

Musahebe 
(Bastarrıfı 2 ncide) 

sen santhna çıkarınak ~·n lnız yan• 
lış değildir. yazıktır. Hnn hanı:i 
hak ve salahiy·etlc karagöze el 
süriiyorlar? .. Hangi hnk ve sa1ii· 
hiyetle beniın ı11illi kon-.iğinıin 
şeklini değiştiriyorlar'! İki yüı 
yıl, belki de bundan fa,la bır 2•' 

nıan içinde, kısacık boyu ile ya· 
şaınış olan beniın se,·in11i kara· 
gözüınii ne hakla .ırık gibı kar· 
şınıa dikiyorlar? .. l..iaragöz 'bl .. 
ninı tarihime mnl olnıuştur. (;(;ı 
göre göre tarih tahrif ed·ilir ıni"· 
Üç yüz sene sonra. beş yü2 '-e
ne sonrnkiJcr ncdcrı benim bodLll 
karacrözüınü seksen santinı bo· 
yunda. el.3:len1e rezil oln1uş bir 
heyula tanı~ınlar? ... 

• ""• Karagöt:: dirilıne2; Karagözii, 
yanına Şar]oyu. Taırzanı, 1\fikiyi 
verip hol'llatmak da Janhştır. 

Şarlo. Tar:ıan, Miki çok (OJ; 

kukla elenrnnı 'olabilirler. Fakol 
kuklayı yapmadan önce. kukla• 
nın belli baslı bir şahsiyetini ya• 
ratnıak gerektir. Bunu kim y•' 
paeak? .. 
Acık söyliyelim: Bu i~i büyiik 

bir saJalıiyetle ellerine alanlarıV 
•Amca bey kudretinde bir tip 
yaratmak kudretinde olmaları 
ııartter. Fakat onlarda bu kud ' 
ret olsaydı, Kaı-agö:ıii hortlalnll' 
ya, tal'~'arcdc, otoınobiltle asga
ri yüz .kilometre sür'atle yol al' 
mıya alıc;;m1.ş olan Tarzanı, Şat' 
loyu, Mikiyi kağnı)·a bindirnıiy• 1 kalkmazlardı. Bunun icin CenıP 
Nadire rica etsinJer, Anıca beyi 
kuklaya alsnılar; karagöıii rahol 
bırakıp, seksen santimlik heı-ıt' 
liılaı-a yaptırmak istedikleriniı 
kuklalara yaptırsııılar. -

Baska türlü hareket rnnlıs yol' 
da yiirijmek olur. · · · 

• •• Ankarada çocuk tiyatrosıuıı• 
haızırlı:raıılar. el kuklasını ıuii· 
dafaa için söyle diyorlar: «Ne d• 
olsa şimdiye kadar J,uklayı nıo' 
dernize etıneyi, diriltn1eyi tt-crii· 
be eden olmadı. Daha kötiisü. iiı 
Türk kuklası olan el knklası~1

1 bırakıp daha az artistik olan iP 
kukla,·"a heves ettiler» .. 

Bugiin bütün rnedeni diinv~' 
da kukla demek. ipli kukla ·de: 
mektir. Bugiin biitiin medeni d11 

yanın vilayetlerinde dolaştu..tı· 
ğı ve cocuklara göstcrdii(i ku~· 
la ipli kukladır. Bu kuklalar!~ 
Goethe'nin Shakespeare'in esct' 
]eri, operalar, baleler oynanır. ft 
sıl artistik olan kukla işte bıı iP' 
li kuklalardır. Bunun aksini iddi' 
a etmek demagojiden· b•&ka bİ1 

şey del(ildir. 
• 

Ankarada çocuk tiyatrosu b~~
lıyacai!ını haber aldığımız zaw•'' 
büyiik bir sevince kapılmıstı~: 
•Yeni Sahalın gazetesinde Anl<8 
çocuk tiyatrosu hazırlıklarına d 
ir İsmail Hakkı BaHacıoğlun~1 

makalesini okuduktan sonra df 
rin bir yeise diistiik. Biitiin ~f 
pıhnakta olan işler, Baltacıoğl•~: 
na verilmis olan sal5hiyct ve ~;ı 
hayct onun ömrü müddetince 

1 vanı edecek olan şeylerdir: Ei' r 
doJimadan ölüme mahkum olJJ19 

!arsa... . 
Biitiin san1in1iyet ve hüSJliifl 1~ 

yetiınizlc: yapılmakta olaıı i~1 

yanlıstır, sarfedilen paraya, ,·r 
rilen emeğe ~azı;k~ır diyoruz."'' 

SELAlllI iZZET SED•' 



.şık ve masraf sız giyininiz 

s~"""""~ .... 
Üç renkli toyyör 
Mediha Meli - Ankara 
~hafta suı:Ueriıılıin iki-

sine cevap verirken öbür ilrisi
ne bu hnfta vereceğimi yaz -
ınıştnn. 

L Üe renk tayyör cok giyili• 
yor. Bilhassa siyah etek, beyaz 
bluz ve kırmızı jaket en fada 
tercih edilenidir. 

iL Vualet her zaman tııiola
bilir, Anıma sabahlar müstes
na olmak şartiyle. Bu seneki 
vualler geçen senekiler gibi u
zun değildir. 

Türkin San: Tabiuı 
Fötrdcn kol maalesef yapıla

nııyor. Ancak pardösüııüze ~ 
> acahnız fötrü yukardan aşa
bya ve cep yahut yaka olarak 
kovabilirsinix. Çok yapı.lan. bu 
ı:anıitürler bce'eniliyor. 

ler 

ı Cljje;';"8 ıtöb· ı Biır kuzu 
rek tUrlUınl ciiıeri, iki ta.-

- - lll& IXilx< ı. 
' ak ~ a .ka;ilip una ba.tı.r
rılıcaık ~ k~ :ııte\1!e k=-a -
cııb<. Ayn b tcııcere İQİl'ıe bır 
l_ta-.ık y.-ıg konacak • roli;-a, oo -
~;ı,n SUY\I, V 2 yaıor:ıık teillEo iıl8r 
\ e edi.ccdk. Kıapmş o.ı..n par
~~l:ır bu rr. . ~luta i. • v~ olacak. 
Yarını aık su ko:ıul~ hafif 
~ yanan sa2t pi.<;ıecek. 

!FAYDALI== 
::::::: BİLGİLER 
* Porselen taı'baıı?a kan.an siga.
ra ~ sara.ıtır. Temi.zlenıd< 
için Oiır manbaırı w:ak tuza ba -
1.ırarıik sararan vı..ri · · ~ llid. lYllle 

ır. 

Her şey para ile değildir 

' 

AYYÔR EV iMi 
İ-lliıoalıarda hiz!ere şlk matını veııdireOOk €lD' ~-kı>y~ot mu

hakkak ıki tayyördür. Mode.lim verdiıfıi,nıİ'Z :bu uç tayyur j?tID\ID u<: 
kısmında da gjy>:ebilir. . 

1 - SabalhJeyiıı giy<lbileceginiz spor ıbir tayyör. K:ıhve l"'..!!'$ ve 
bejdix. Ay.'.l!klk.albrSı ve çaı>tası d'iız kahve re1J;t'i, şa;pk:ısı k:ııro!ıye de
ruler:ı ıtıar2'dıa beıjdi:r. Kurdela..'1 ve kenarına ıW''~ ed:1cn ~""" f(lt;re 
de kalıw ren:girlir. . 

2 - Tayyör :B.civent.tir. öweden sonra g>y~Jr. Şaµkat$ı açık ma
vid:i.r. Boynuna takılan C$l11P aı::;ı:k. mavhli.r. Ça:nıtaeı Ye a:; clckaıbısı 
liıcivleııt deriıdoenıdil:r. 

3 _ lfur Jı.anıgi bir .çaya j;(irlebillecııWn:irz bu şık tr.Y'VÜI" sııyah 
kumaştoor;lır. Tek mi~e ile fo.klıeınıır. Şaµk.ası, çnl:xı, ay_:ıı!<l<a~ı
sı siyaıbtı.r. Şapkamn ~ Jxon<Jklıiıclir. Ve iki kuş ık:..nadi!Ylla sus
~- Ka:natı:.ınn biri beyazJır. 

Mevsimlik Manto j Güzel --

• Kalmanın • 

10 Sırrı 
ı - Uy'l.u =.ı:ınb:ınızı inti=a sc&ıınııız. Gaıvet iyi hava-

1anıdırıLlınış 'l·.U oclııia '"' lıeır ge
cıe SM1. ooıd:z.de y; rtıınahsınız. E
ğ<- 1111 .ıoJ.:ıy uyı.ı_vıı:,ııyorsanız ı;;ı

ğıı .ı- ı söııd:ü:ıu -.eden evvel. bol 
.L.ar.li·lhlı: hJ:rd.:..k. si.iıtü yaıvaş, 

yeN 81' iqi.ni-1.. 
2 - D'ışlı ırinize rl.im:a eJıiniız. On

.a:rı S:dısı!ı Ye 3'-~ moo<ııkka'.< 
fırçu;.:umanız ,.izm:dI. Mü11nıkıin 
olursa her . .om Men scııu·a "'unu 
yaııımalı.sınız. Asla dişlı.:rinizl(•ka-

Tc vv..ı g . ..;. .e~t şeyleı kır
mayınız. Altı ayda bir de.fa mu
h•~ lhır d.ey; e g:d.ıuı:. 

3 - ~.::.rı '.ızı ihm'1l! <~.rnc
yiniız. 'lin·:;jtınızı, fıTQaın.lzı <ı.<.miz 

ıtıuıtunwz. Hı.ır gece s:'.çiarın dr 
O:ıini ınıasaj yapınız. P amnakla:rıı
nız1 n uckıın iı e iyıce saıcl.arın dip
lıeırb:ıi ovaır ve salbadı ~am onla
rı fı.rç:ı..m.ımıız. 

4 - Gö2!leri de U<ıulnııyalım, 
hla göz kı.ııpm:ı.k göz k.ena.-lar 
nnıdıa haı;ıl o -a.n burı~uk''Ll!kları 
<QOğ3fuır. Bundan ço1cininiz. İstıi -
rahat ~ğiniz es'!ooa göz~.trfa 
üzeriıııe soğuk su ile kompres ya
pmız. * Şisenize büyük gıeılen manta

rı ıküçilltaııek için her t.ar.aıfmdan 
ıke:.tne)'inlz. Bi:r yerinden o:nü -
&.•lles .\lekl:indE bir p:m;a çı:ka- ı R"/'.l'.'iı''~ 
rın. ş~ lk.aıpadığınrz 22- r IL:U:i: ............ ~i.Lli 

5 - K.al'biıııizi yomıayını:z, as
la nefes nde<>e gıe l'Eeek şekilde 
ıkıoşmayınız. Sizi UV'kuda.n sıçra
tıa.rcl< uyanrlırmafarına mani oı'.u
nuz. Y•.f01<'kıten 9011Da güç egzer
siz l'.ır, vücıvt Jı,ı,; eketleri yapmı
ya ka,lkmayınız. 

ma,ı tmnam o.duğıunu ,gıörecek
Eıniz. * Mu.şamba cilası ikurud'u <liye 
her halde aıtımıyaeaksıruz. İç.i:ı:ııeı 
~ıır damla sıcak süt dOkeı:-seniz ci
,..yı Yllmuşat.ımş o"ursunuz . 
~ Esvabınıza dökülen yağloı lıs
~nı:. hemen ince tuz dökünüz. 
n.':'tun vağı çekE<:eı'{ini görürsü-

uz. 

* lsk:ıımıbi., kaitıt.larıru ıteın.izle
~ ~ ~n ~»v<>la louru ekmek içi 
. e l'YlCe s; iniz, sonra ılı.k kepek 
lcine lxıtı.rınız ve >yiee kurula~ 
:ııı2. 

* Sararmış hardi:ıık':<a.rı teıniz:b-rn-"1k .._. • . b" 
lcii "''·' ıcıne ır oo.ı-c;a s.lrire dö-

n bir tutam tuz ilawsiy!ıe iyir 
ce "lllkıı'ayınız. 
~~;- en saıç ve ü.ıt fırçanızı 
b:::~~·< için ,!oeıp,{k kullan•-

11.J.:rs' . -
dıök ınız. Fırcanın liatüne keı>eK 
l><!lo:ı"'.1' _bıribirine sürtün.Uz. Ke
n•·l .<:!1"1 ş l:kelı:'dieuniz zaman fır-
~ arı i:zl . * l{ .1 erur. 
ci:n ~ litrıonıın kuruma.mas, i· 
Füıt ~ iplik b · 'ıyara.k asınız. 
ı .:.._;:_ aeınb a:ısamz taıl>aka aç>k o-

"""'llll\. ı.·akınız. 

İlı1d:ıalınr gıelınk.en bı2ieno bir 
çok yaııilik I<' ı'.:iıllıi. Bıınhınn ba.

~ıııılıa ı=dösüdkıin açik raik ku
ıroaÇtaıı yapı·hnıa6ı geliyor. Mo
delle gördüğünüz p3!I"dösü ;[royu 

saaı. reııl<rtr.ıdir. Düğm<llöri, e
ş;ıdıı, ça.n'tıası, <!'!diveni ve $:l+r 

kası f·ciM.....rtt.r. İııoe kuına:ıt:an 
yaoı.:.ırs:ı. yazın da g?yi!dııili.r. 

Tatounaır 

ı:;::: =-ı Üç yu:nur-

1~ K::.:._ı:~ 
içine ü.c ÇOl'ba !kaşığı u.n yavaş, 
wva.; ka.rıştır>lııcıık. Bir kilo 
süt içiı:ıe 250 gram t.crı şektx lro
nu.,u:ak, hazırlanmış oıa.n yu

muııtıa ve u:ıa ı.av<. edile<'tk bi<" 
saat hafü a!I~ karıı;ıtı.ra ka.r:ış

tll°'a ~eik. İyice so.i(udukta:ıı 
SOIU'a, iiıstüne reQel ooke~t k sof.. 
raya ~tıirifu. 

6 - Gözlerinizin fwsi:zı'r=ıe -
anesinin, re~nizi.n solırr.aımas1n1 
is': •10rsan z .s~11 r 1 ·ımomi:ve çalı .. 
şınız. A.,":ııp !bozul~ ukl:rrının ta· 
l".<:w~:zi, güzı.1)ıi:C:lniz ~;!1 da
iım~ ii:\-iik bir dü""""'1 oldu~nu 
unıulnnayınız. 

7 - Unutımavınız ki vücudu· 
nuzun bC.tün sil<i etini ıtasıyan 
ayaıklarıaıJ2([ır. Zarafctıne kaııı
hrak !küçük, da:, f:ıız"'1 pı.: klu 
jskorpı'}]<'f nlm;rvp•ız. Panmak
UQ!fınırııda ufak b'' nasır o lduğıı 
zaonan del'hal önünü a,lmııya be
da.vi abmiye baıknwz. 

8 - Y .. onelk aırasında sık sık 
su >Ç"1rz. Bu 'bilbrdJ.:i)eri, ~ar -
saılda!rı ~«te l?cf..İTimek, 1ıok• 
...mJ.erin öniiııE ,ııeoınak içi.n bire 
bi.r çaredir. 

9 - Bol mikıtard.a yeşil sebze 
~. Siit için.iz. Ha.1ltıaıda bi.r 
def.a ımuhaıkkıll o...tıia: ~ınız. 
Bövl'c hareket ~ 1akdirde 
ııe k.adar haJiidl.ıt~nizi d.ldinizi.n 

f KD A M 

Londra Melttupları 

lngiliz tayyarelerinin 
Af manyaya yaptığı 

~ eşif uçuşları 
Barlin, Prağ, Var,ova 
vs Viyanaya yapılan 
h U c u ın 1 a r ı n verdiği 
neticeler m U h imdir 

LONDRA (iKDAM muhabiri 
bildiriyor) - 1nı~i:i.z Hava kuv
vetlerine menmıp 'keşif tayyare.. 
!eri •tarafmckıııı Almanya üzerin,. 
dod ynopı!.an her k'er;! uçuşu niha

Y"t.i.ııı:le, bu İllıl'ili- muvaffa.kıycti
nfo vü.;'atı w Alırnan ma-kam
larına arze;tiği ·mdise hakkında 
yeni del ller e.tlc • dhun ·t ıdir. 

İngi:iz ma.Ubua1ında bu oon za
ma.nfaroa n::ışredılen beyanat ve 
ha.n!.aLara nazarım, şialı<liye ka
dar İn~z tayv;releıı; ta.rafın -
dan A.tınaııya uırerinde t:<ıknben 

60 u~ yapı1nıış w ıJ!' ıçen hafta 
zarfında Berlin, Bresi v, Vıyana, 
Prag "'<> V Ş0""8. şetıir.eri .le Bal

tı:k liınmıları ıiz.eıinde u~u.ş-

tur. • 
Loııdra il(? BerLn a.rasuıd.ı.ki 

tn<.ı;af'e 630 m >l ve Fra r.sız h uıdu,. 
dunun en y :ı:kın nok.t:ı.sınd:ın B•~ 
l<wa 420 mı.lıdir. Duşm.ın topr.clt
;ru-ı üzer.nue icra ediılı<ın bi.ı uz.un 
uçll$lar, A.m<ın tayyare fıaahy-c.
tiy le ş;i.ywıı dilcl<at bir tezad teş
kil eıt.mekt<dir. Bir ık.aç tayyaıro 
İırugı•t"re oalı.iJer .ne ıkadM gele
bıldiy '• de !uç bı:r. bır :kaç ıırııı:J,. 
den r~'İJ. içeri girem r.r..4~ır. 

A tnöll ~riiıkfuı. . bu !ngi.u u
ç11$lı: ını Alınan ha ından sa:k
·~ ya çalı t.. '5(' de mu,~ffaiı< o
-~Adı. Alman eldi t.;yyare top
larının ates ~ıanıı.s oıması. Aı • 
mıan hükumo~.nin u arzusu ı.e 
i=.1 e<l mckti:.dir. Tayyaıı.:ı uçuş-

:.arı bır deı>~ceye kaıl:ar lı.a:ıkkm giz
leneb:.0:1r~e de, atılaın be) anna;me
leri 1.1iztl.on.ıyoe 1mKıi.ıı o onadığı ıbu 
beyanna'l!eleıri 1ıoplıyancarın a
i(ıır ce-laiaııa çarptırılaca~ıru bi1di
ren kc.. rların >.Jıuııdıo anlaşı.~ 
maktadır. c oıkisaher Beohaclı

ter. gazetcıs:nin 24 şub:ııt arihli 
\ i:yaıoo nüslı.asındıa tıi,pik lbiT A,
maaı çiftin temsil eden ve 'bir sa
ba'lı uyandıkları vakit taTla veya 
ba!hçe.erinde beya.rma:meler bu -
b.rı •B>y ve Bavan Fisdreır"e• bu 
h ıvannıını:: letin hı.ı.lımdukf,,..ı 
ve;-d<m vüz duk:san kilcımetre ö
teden atılmış o duk .ıırını riy.ızi 
biT 'kafiv~ı olarak iz:ılı t>den tes
kin ed ci bir ma!kar çıkın •ştır 

Londra salfJ, •vettar .m:ıhfü e - ' 
rinoz ya.ı:Hlan t ~hminJ.ıre göre, 
son zamanJıi dıocı.Jar Almaın.vwıın 
rleımir c€'\•her.i itfrıa.!iitını cic'.:li su
rc-tıte mütees..ir e'tım;<;Ur. BDltıık 
d<.ınizin n d!ooıınıusı:ndm m.'.lda, İs
V<'<' <lcmir cev'ı<'rin ırı şim:r i İs
V{'<'\en bu cm~ırın en fazla sıtil'
:<'ik edildii"• Ruhr havzasına ıka
dar na:lcli.-ıOO bir talk•.,.,.. m:mia-
1.ar zuhm etımıstir. Almanvamn 
m.;-~d t:lıal liıoorıhrı Rottf'-da"!l 
veva P-..m.d.:n 'dir. Lakin R ırı ınclı
ri SE'\T'İst:~e- <'in tehl kof 'l!rzetti-
~ <! bı Eırncl n Uıımnı c<a >ırr m;irl
det kao:ıPı. k:uınrstır. 1938 sC'l'le
sLnde Alman Jıiman"arına cı'ka.rı -
1an demi.r revhı.(J'inin yüııdeo on 

i:kis; Bremende w yüzde on dör
dü de H:ı.mbur~a tahliye edile 
nristir. Bu liman.arda ise don
muş cıevhı ır)n icabettmiiği 1ıee

biızat mrc11rcut dıeoiti1dır. Her hal
de, A.lmanyada isti:Jı.<at edHrn ve 
mutad <fla!"ak l<anallar vaısıtaısiy
le nakledi:tp v~'.ardıa donmı
ya maruz 1kalan cev!M,ııin teVZia.tı 
felce uğraımL<rtır. Fuhr havzası-

• na en vakm huhman m:ı.den oeaık
krı Siewr'J.:ın<l i.e Laıhn DU ocak
larıdır; Ha:.lbuk" bu ocakl.ar: Bu: 
ay zarfında lhtivaç g ö r ü 1 oe n 
1.300.000 tonluk iıst.il >ille muka.
bil ancak a:vd.a 250.000 t.o.n cev
her temin edebilmokt>:ıcfü. Sade
ce Avusturyayı Jllhaık etmişken 

A' na11va ,Je Av,ııstuı-yanın müş
t.er keıı is! hsal ettiP,'i dilkın~ a-~ 
mirin yıüz,de sek.>eııi [:., iltihak eıt

t>i:..i ibütün yeı•ler d~ dahil ol -
maık üzcru bü'!;ün Alııııanyada is
tıil!Ml oeıC 1€111 uöl.-me dLmi.riın _yıüz
de aHımış sek.ilinin R€1ll ınmLıılka
sıto la.o, Vestfalya'da.n geldif(i dü
şünü.Liillie, vıtı:iyut ıhakikat.en c-rl
diyet ar.ıxıtımektıcıdiır. 

naısıJ. ~lleşt:iğini gö:receksi
n:iz. 

10 - Talhaddülünüızü aşan, a.
ğı~ iŞler al.tına .gi.noyJk:ben d:Uma 

sa.kınımz. Kendiru:ııe., düt;ıii:nce~ 
m, ~ um»tıtu..an, insaını 
<iıJ iendıirıd ibir şeikilıde ~ul e
den .i$er ı:ra.vını.z. 

SAYFA -.,_!_ 

Çocuklara 
Masal Nasreddin hocanın eşeğit 

Su ıneshur Nasreddin hocO, 
Bir sabahmıs erken erken 
Kahvesini içi)"ormuş .• 
Evceğinde otururken. 

* Bütün evi inl·•lerek 
Az soma kapı çalınm1~. 

- Nerdesin hoca fendi? 
Diyerek adı anılmış. 

* Kapıvı açınca hoca, 
Görmüş, bu vski kom~tısu, 
Ayrı gitmezmi~ bunların 
Daima icti!deri su ... 

* Komsu demiş: Uocacığım, 

Bir saatlik eşeği ver. 
Bir saatte getirmezsem, 
Beni öldürüp yere ser! 

* Hocanın da aksiliği 
Üstündeymiş tam o zaman; 
Esek ahırda dururken 
Oracıkta atmış yalan: 

* E~c~.n olmadığ-ını 
Anlatırken bizim hoca, 
Kapının aralığından 
Uzanıp esek olanca 

* Sesile lıirden anırmış. 
Komsu hemen: Hoca demiş 

ı Eşek gnliba eskiden 

Seni çok iyi tanırmış! 

* Hakikaten eşek vardı. 
Hoca sözde atlatmıştı. 
Fakat esek anırarak 
Varlıjhnı anlatmıştı. 

* Bulmuş nihayet bir çare, 
Hoca demiş ki: Be adam. 
Sen ne acayip kimsesinT 
Bak, vetmiş yaşındayım tam 

* Ahırda anırdı diye, 
E~eğe inanıyorsun! 
Ak sakalım vnrkcn beni 
Yalancı mı sanıyorsun? ... 

KÜÇÜK l\IUHARRİR 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Alış~'m 
o ıv.-t, Ü>v'c>y aaııı;sıından d'1'".ma 

da:r. ık yec:.iği ha.dıeı, aı-J.-..aılru;ına: 
- Bao=, bu kadını da bıra-

kırca h.:ıloıın h&"aP .. 
Diye şiokfıyet elerdi. 
Aıı!kOO:ışı gü· ırtü: 
- Heı· gün d"va:k yıiyorsın1 a 

bud"1."\! B . ban onu l::ıoşMsa, da
yn-ktan 'kurtJu; 'unun! •. 

- Pclt.i aına. bu kOOın beni eli
le dö,mvor .. Buna ~ım Y"1 ge
lecı ,·, k:ıdını ben odunla döveI'S"" •. 

* 1Kt ARKADAŞ ARASINDA 
- Ya~n f!ıı , .. ~11 · ~ele' ·ırn? 

- Öi:bien sor'rll 1 •• 

- Ö 'ıcc:lcııı sona yağmuT ya-
~ c .... s.:ı. 

l<;ğor öf ed::-n sonra ya.l!rnur 
v: "ll'r>n ö!(bı.>dc-ı1 e~~.oe: k lbi'ir-
sLn. 

-
Lokantada 

Ldkantaya y.'ni gelmiş o.'ll.ll ah
çının biri es~ti arkaıda.9=ına so
ru rr<lu: 

- Siz keçi otiru koyun ..tin
den n.aısıl farkediyorsunuz? 

ö•eki ıırkll'da:şı şu cevalbı verdi: 
- Lokantadan müşteriler bıiJ.. 

rt.'1r •kişer ayakJ.arını Jt. t:mlkçe 
anlıyoruz! 

* RESİMDEN 5 NUMARA 
Ahonat bır gün fu.nsay.ı git

miı;,t.. Faı.1<.at Frı:ıru;ızca lbi'::nedı

il'iın<!eıı, bir takan.taya g.ıbiliti va.

bt, gaTro11a ne isted i"ini aııılata -
mmiı. Hemen e 1 ine kaltıt kalem 

aJ ,;'.k bir ~-· r<".'ll!J. çizdi. 
Garson bh·az ·a Alıonı rcre biT 

oomsiyıc- gotıiırdi! 

l':left\I Kıztara 
E\tl'Şleri 

Piyanolar 
Rıııt'_yolar çik.."'ll"tlciıkıtan beri µi

yaıno= ;'ÖZıden d1'şl:ü. 

!I iıJI · ı*vi..llO>v .:Ll.nlaor bu'!lr 
knı..'1 k,~n:~ııi ıbiiırne · ve pıya
ooya ib ruı Jı.ı OOkıınıılı. Pli:ya.oo i
ı;-iın d~~ e<l !'Cook ~ler şun
lmX:ır· 

P iya oo d u vaııa d ::ııy n'11oIDlli!I1.llı 
~ S< ba, radya1ıör yıaruroo bulunr 
m=':"'ıdır. 

Düı.ı kınntal a,,..:ılk iizerin.e ko
nul ursa sı::mö.Jı..ı güzel çıkar. Ço
clli, aT'n piıvano ile ovmımasıınıa 
D" • e O '<!MM. Ç.i: Ü pak 
<ı::.l)uk alkon·i;.ı breulur. 

Ar, ı-ra ııi ~k f::Ü\t ı!er n 

Elektrik ütüleri 
EJiclldırı·~ ı>tülerınin üz ri yer.ıi

Jttp pa!I'.::ıik:lıl!ını k~'!beı'lltlij!i z=an 
tf.miz b.r bt.o.zi .ince lllza bat mıa~ 
ı \"e tuzın •fuıü'"1 i..izer· o

varak :.!meliır!tr. &men pa.dık
hkı ıwdcl e<l üttü yeni ııb. o
ur. 

i<; fÖJ1tkl!"iıtli yiyip yeroedi{;ine 

b:ıikI u. ı. Ar ·ı-. güv.:-Jıar.. '.karşı 

iku an, '1 i~ t'<bn tı.1 1'1J!l'lba ile 
iQiııe br f~ sıkıma.'ı. 

Pcti· 'l1: .ın ı::ıcıı"<i.;:.ın001'l.5ı iQJn 

Ü<,; a}:kı lJ.r yagl<ıım.elı. 

Çocuk Ansiklopedisi 
• 

KARELi 
Bu isi!:.ı., Fi:n • .:ıuluırobesi mü· 

nıı:Jttrlıiıylıe rnü:',,,.1['1;".diıyeıı f?:W:l
te sütun ·ına ll<.."'Qlnokie \re rad
yOOıa iışililmcll:tro'ir. 
FrMısu:ası Cro-elie diye yazı

lan K<!re.~ Sov)ı.ıt Rusvaya tabi 
muhtar bir Oumlıuriyetrtıir. 372000 
nL.fıısu va.rıdır. Muıahası 146 bin 
k:iJo:·llltıtre mura;.ııaıdıx. Me11ke
zi Pj!llırooaıvodsk'tır. (Ymi iıınıJ. 
KalınirrıSk.) Gaı1bial<le Fi.ı1~ 
ya ile hemhudut olaııı Karelıi, di!
ğt:r lnııdutılarıınd:ı Rusya ie çe'Y'o 

:r<Jllidir. 
Cunııiıunda Beyaz deııi:zıe k~ 

daıc """'"-r. Rusy.'.lnıını Port - K.a 
tcırin o.:ibi müı!Wn şiımall lliınanllan 

• bu mı.lhıt.:lT Cunıllııırlyet'tıiır. 

Silindir dayı, kuşlwnmaz kal
fanın odasındaki pastalan ne se
ver bilseniz. 

Çünkü, ku.şk:onmaz kalfa çok 
güzel p:ısta pişirir ... Ogün de ya· ı 
vaşça kapıyı açtı; pasta masa -
sının üzerinde kurulmuş <7turu-

Ka.l\;'J, Vcoıp \-e La>pulardan 
mürek..lıı. !P Fi!1 KJ bi <leli Km-eli. 
mınt.-ıı:ıır;mda y-...şaınll'ktaıdır. Bıı
.-aıdan M uııım.ın şimcrı.dlofı<ırı ge
çıeır. 

K:ıreli Cıı:mtıı.miyeti., Kareli 
isınıim t.aşıy:m eski bir ü.Dreniıı. 
ancak hır kımnıdır. Buraıs.ı, Or
ta Çağda Rusyaya .a:it olxlukitıan 
.SO!u:a Gar;ib Deın.e:ıriu; devrınde 
İsvajıner t.wafındaıı :zaplb dil.
mişt.i Nyst.aeıı mıı.:ı.!ıeciesile 1721 
de Rusyıwya iıade edw. 

Sovyelttıer, •eşek 'riiılileri lıı.dJı. 
yeıtıincle, Karolinin bir kısmını 

FinJıaıııdi'Y"Ya ıtt<kotımişlerdir. Bıu 
;s:rıııe tanınam mtml~ iki dıe'9'
lot a.rasmırla takıinı.:-~-

T"OrdU. 
Çok sürmeden, koca dı:-v gibi 

pasta, si!oindir dayının midesine 
iniyordu. O sl!"ada kuş konmaz 
kalfa içriye girdi: 

- Bay SilindiT, dedi, ben bu,. 
raya fareler vesin de ölıiün eli-

Kaplan avı 
iıkıi arkad~ H 'ndiStan seya

Qımüıe çık'~. 
Enver bir gün kap:Sn avın

da boş lbuhınclu .. K an av°•>
vıacalklken. kaı:ı.!aın onu a\'Jayr 
'V'0!'dL 

Eıı~,.lltim actbırlas, bu lror -
'kuru; h:wberi a> lesine t.elgııaf
J.a brlıdi!rdi. 

cCesedi buraya yolZayınız! • 
Emoerin a.ı<kır.ıdaşı paralı bir 
'l<'-ınıQt .. Em-eni ya.'bancı ıı:ıl.lcrde 
llıı.r<ıokm:ıık isteıııedi .. 1si8!11bu!a 
ŞÖy<e bir t~;ı.f yı:ııdı: 

cEnverin cesedini yola çıkar
dık. Falanca qün lstanbulda o
lacak .• 

1 Te\w<.fta balısedi.'erıı ııünde 
i En verin .mı vapura gııtti.lcr. 

• ' göraelı:ır 'beı.enü= a:? n~ 
mir kafes içinıdc b:ıc:mı.an bir 
llrap.lruı' 

Tcıkrıt.:" bir t:eılgraf çeılg'-.dcr: 
I cD,ri bir kaplan ge di. En-
ııerin cesra, yok?. 

1 

H'°1diı.ı:.and.m. = llC' En ce
vap: 

.Enver kaplan~n karnınela! ··•. 

Kabak kafalı 

Kabak kafalı - Ben çek s'nir
li !J.'r adamım ... Herhangi b r 
şeve kızd "'m zaman, saçlanm 
dımdtk olur! •.. 

MART BİLMEC"El\f/Z 

Kucağuna atildü:'1l:z zaman., 
en sıcak günlerde bile sizi sercn
letôrim. l, 2, 3, 4. 5 ha.-flerim tı
k<ınırsa, derhal 'boğulursunuz. 
3, 4, 5 harflerim yakınca ışık ve
rir. 3, 4. 5, 6 harflerim en büyü
ğümüzün ilk adıdır. 6 ve 7 dışın 
zıddıdır. Yer yüzünde eşim yok
tur. Beni uzaklarda aramayınız .• 
İstanbuldayım. Bild:niz mi? 
HEDİYliiLER.tMız: Bırinc1ye 

5 lira, 2 inciye b'r kol saati, 3 ün
oihıe bir el oantıası, ve 50 ociye 
kadar da muhtelif hediyeler vere 
ceğiz. 

(Bilmece müddeti martın S<>· 
nuna kadardır) 

ye, büvük zemclı bir paı;ta koy
muştum. Acaıba nerede? 

Silindir dayı bunu duyunca 
ödü patladıı .. Derhal hastahanıe
y,,. koştu ... Ve bir daha elile koy
mad tğı oo şeyi yememiye tövbe 
etti.! 



8AYFA-1 iKDAM 

~po~•ı inhisarlar Umum MUdürlUQUnden 30SENE 
denberi meJhur 

Dünkü spor hareketleri l - Şartnamesi mucibince •500> kilo kalay~ eksiltme U6Uliyle 
satm alınacaktır. 

il - MııhaJJUDP.n bedeli .400(). lira muvakkat ıtenina tı <30(). linı,. 
dır. 

Bir güzellik 
reçetesi Balkan kır ko-

şusunu Yugos. 
lavlar kazandı 

GeQen sene Aiıinada aıt.ıeıı.izın 
3ocııı:ıııınım karar .lan mu.dbıno. her 
y.aı ::;"<llOÜ:naı;ı kabul edı::aı Bal
ik.'.lıııo Itır iooşu.,ıunun bırı.ncıci dun. 
Heybeli Ada.d;ı. y atıudı. Moını..~ 
ikeuıııdı:lıde ilk defa oıl{an.ı.a: tı<U• 'n 
bu müsabaluııyı .taJUp etmek U:ıe
re tahı;,, edi-en bı.r ~ -.ruıııı. 
:k.ı«lar yUkı. u hır mcrak. ı ku.ıı. i.
>ıe bir 1filote Heyl:r.wye y~ınca 
bu sıııara da verilen eıhemmııyelli 
bir kere da:ha anlamış olduk 

Dünkü koşuyu t.aıltip e:aook üze.. 
r.e akın aıkın deniz haııbi okukı
noo b.ılxıesin.de yer aLın mcra:k'1-
w.r iıC.iıı:ııdıe Val.i muavini Halıik, 
.ıuıell dın.ıkıtör Cam il Taner, teş
ki•at eı1karu., Ellen ve Y~av 
lro1lSOLJ06mı ve Pa: ti ve .bıü.kiıme~ 
ricali de .-arı dikkati celbedi
yordu. 

~l.ısa!i:r dave1l 1ler Deniz Haaı> 
dlruhuıun bah<:<tıindc, ye-rlerini 
a.ld..ıct.an sonra evve.a müsabaka -
lara .iıstır.ıılı: eden miı.leUeııin bay
rakları ve oonra da müsatıık.ar 
bir ~e<;it resmi ile hususi yerlerr 
n:iı a.dlla.r ve Bal.kan m ... şırulan• 
oonra beş Balkan dr."''etinin mi!..i 
marşları çalındı. Bunu müieak 
ben İs'aobu.l valısin.i otemsiılen 
mu:wio <Ha:iık N.ihad, bir nutuk
ta iBalkan Kır '.l«ışusunu aQtı. Bu
nu takiben dl- Beden Teriıiıyesi 
ıı:ıamııı.a a1ı!etİ21m f<ıclerasyonu ""~ 

iısi Dokmor Adnan ve Elen Yu~ 
lav kafile:eri başkan lan kısa b>
rer nu.ııuk ı;öy'.:edio:.er. 

Saat 15,30 da oaşlıya.rıı koşu bir 
~meraklılar Wafmdan dikka.t
ir tai<.ip ediliyor v ekdıimi:zin 
QC>k ku"""1:ii Nkia:>!eri karşısında 
.ı..cıııkıları ~ meraıkJa bekle·
ıı1yordu. 

N~e Yııı:ıoıUwlar rahat ra
haıı. m üsahai<ayı ıbıtinmok birin -
cı.ii.e'i kaıumd.ı. 

Ko$uya _ııiren O'D ilki ant.ten 
yalnı.z Yıma.ıılı Razayoz eısaı;en 

rallaUiız buhmması ıba.;Wiıyle mü-
6'lbakaıyı .terke medbur kaldı.. Dir 

A>..rıle!'i bı cetiııı müoad'eleyti. şu 
ı;ır a ile bitirdi'.er: 

ı - Kcılnit (Yugo6av) 24.40.6, 
2 - Mouro'<Jv>:ns (Elen) 24.56.3, 
3 - Rıza Maksut (Türk) 25.20.1, 

• - Rali<ı (EleD) 25.36.8, 5 - Hü
ı;eyln (TurJı:l 25.M.1, 6 - Bruçan 
(Yuııa;lav) 25.59.2, 7 - Gloınar 

(Yu,gıoısl.av) 26.3.1, 8 - Mustafa 
(Tü.M) 26.18.4, 9 - Kvas (Yugoır 
laıV) ~.30.1, 10 - Voyakıis (Elen) 
26.56.2, 11 - Aııtan (Türtk) 26.57.1. 

Ekİ4) Jt:1bariY.ıe tasniıf1e YUR<>&
laıvı:u bmnci, Türk ve Yunan ay
ni ouvaıııda. olmalarına rağmen 

Bevııebilel lka:idekre göre ııooı 
ııe ..en ai!.etnn birinciye daha ya -
km buıtumnaısı hasebiyle Türki
Y~ lk.inci, Yunanlılar da üçüncü 
ı;ıelrnişlıu:dir. 

IMiiısabak.adar. sorıo:a Oliını:ıtCYat 

mll!!1isWni yaıpıı!a:rak Yug06 .av mil• 
U marşı <:aııuıdı ...,., üç milleöıı 

baıyraıkları oli:mpiıyad dıııei:ine 

(Wldi. Sonra da eerek ekip i.t.i
bariy:e ve ~el<ııe ferd itibariy
le a.ırece a:iaıı atletlere vaıli mır 
avmi ve J('E!'llel di:roJı;tör tarafın
dan kuı:ıa madaılye ye <pliıl<etleri 
tev2li o: undu. 

Selliıme hafif fakat gevrek bir 
ı;(iilü.ş:e cevap verd:: 

- Havuzdan, havuzun suyun
dan gececeğiz fakat o kadar çok 
ıslanmadaın... , 

- Bu nastl olur? Görüyorum 
.ki havuz bir insan boyundan da
ha denn.. 

- Evet.. Hatta iki insan boyun.. 
dadır. Fakat f'-skıiyeye kadar yo
lu da var .. Gel, bak .. 

Selliı.me böylıc söyliyerek !yazı 
~linden tuttu. Havuzun kenarına 
götürdü. Burada elini kovu renk· 
li suya batırdı: 

- Sen de sok elini ... Dedi. 
İyaz elini suya soktu ve hayret. 

le Selli.meye baktL Elini S<>kt$ 
yer hemen elinm üzerini su kap
;byacak kadar ıııiı bir verdi.. 

1 
1 

Fenerbahçe 
Beşiktaşı 5 - 1 
mağlup etti 

lll39 - 1940 ı;enesi maçlMıııın 
son oyunlaırına dun 1.1ç stadda bir
d.ıı devam ediidı. Fenıur - ~
buJ.,,por maçı oyn.nıım~ olına;ına 
ra'IOJJ cJ not.ıce belli o.tnu.ş ve s>
r""".f.e &~~ biriıııci, Fener -
lbaıhQe ik.aıcı, G~a:v üQin
cU, V.Wa da dördüncü ol:muşl.ar ve 

li kü:ruuye ;zyr u.mış.=:iu'. & Y'" 
koz beı:;ıocı, fu~aa:ılıulıspor a:l.tıncı, 
Kaı;ımpa:;" yeıdıncı, Su! eyırrıanıye 
OOK.lZİDCl. Topkanı dokuzuncu, l:!i
ıliı.l de oııru.ncu <>la.rak oıom.ı.tik 
man aıkin:i küm<l'l·e ıtüşmilştür. 
Duııku ınaıQ-arın st..ı sırasıy...e ne 
ıt.ı.::eLrı V\:Tıyoruz: 
ŞEREF STADI: 

IDAVUTPA$A: 0-A. HİSAR: 1 
Günün ilk maçını iıkinc:ı kü.me-

III - Eksiltme 29/ill/940 Cuma günü saat 1() da Kabat~ Leva
z.ını ve Mubayaa! şubesindeki Alım Kom.syonımda yapılacaktrr. 

iV - Şartn:unesi her gün sözü g~n şubeden parasız a'ınabiliır. 
V - İstıeklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

Kiivemne paras.iy.Le birlikte mezkllr komisyona müracaatları. (2302) 

* 1 - Kıeışif ve şan1:nıımesi mucibinre !iıdaıt.mizl:n PulaıUıaırı.e ıwıtün 
bakını ev.iındıe ym>ıilru!alk döşeme ikapkmnası vıo roütıefeırik iıkmall iş
ler ka.patl.ı zarl uısulııyle eksiltımiye komnuŞtur. 

lI - Keşif ·bedeli 15663,25 lira, muvı..~ ilcmınaıtı. 1174, 74 ~ 
radır. 

III - Eksilıfıme 9/IV /940 salı günıi saaıt 15 de İstımbulda Ka
baltat]lıa lıevaırun ve 111ü.bayaat şuhe&indek aJıım 'lromi.syonunda yapı
l:aıcaaııtı:r. 

iV - Şa.rıtn.aıme <ır iıer giın levazım şı1besi vezı:ıesirıd 'aı ve İ:b
miır, Ankara, Tııaıb:ıxın baş müd:ürli!l< ·riıııcJıcn 40 lkıııw; mukalbilllı
de a:l:ı n.1bi.l.ir. 

V - Miinıail<asaıya ~ecekler müıhiiıılü ıtek.lif m~l.acım ka,. 
nuni vesa:Jlıı1<1 yü:ııde 7,5 _g\ivenme paraı;ı makbuz veya banka ıtemiı
naıt meiotııbuoo futi.va edı:OOk kapalı z:aı11'.arı ile ~artnaım"6inin F fık
ra:mııda. vazıh vesaiıkıi münakasa tıarııhinden 8 .-ün evwılıine kadar 
unıı.mı müdürlük inşa.aıt şubeısinıe• vemneleıri ve l!l:ruıi elı.liyet vesika,. 
sı maları, ilı.ale günü d" clksiitme saatinden bir saaıt evVo:[ me<lr 
kOr vesaiki ıma:Jıftıuz mwkaıbilinde yuk.arı.da adı geçen k.oıınisyona 
baŞkanUğına wııımeleri .JQzımdır. c2215• 

=~:r tk~r~~=t istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
müsavi lbir oyu.od.an sonra 1--0 + ~--
maf!lıip O:(htlar. ısııaııııbul Giiıınrüıkı'eri için 6 addi:~ ikütüpha:ne ya'l)tırı:ttnası işi 

KORKUSUZ 

BİR TENE ma

lik olıma.k ~· 

SEMER.ESİN! 

VER!Vrİ$ BİR 
· 4/4/940 perşembe günıü saaıt 10 da 2490 sayılı :kanunun hükiiımJ.eri da-

EYÜP: O - BEYLERBEYi: l iresinde aıçık eksi;'r,m;y., Jroıırn~ur. GÜZEI+LİK REÇETESİ. 
llinci maçı yapan bu iki ta.kı- 1 - İhaJe .b.Jdai 600 lira olarıbu •-'- ik ~-•mrtı 45 liradır. mın müeabalkası QClk cıetin o'.du. _., ""'"u Sert ve esmer cildi yu.mu.;a -

Bir fırsatı iyi 'ku!Wı.an Beyler_ 2 - Dalapbrm cins vıe evsafını ~00\ıeorir r si:m ve şanbıııameler tı.p bqyaızlamak j,çıin tesiri isbat 
beyLi.k net:İce'Viİ 1--0 kıırmdaılar. Baısmüdür.Iıü.k levazım servisinde her Rün görüleb>:ir. edılmiş bıT tazı tıedaıvti: Me;ıhur 

GALATASARAY: 3 3 - İsteklliarin kanuni vesa.ıilklmyle bi.Nikıte başmüdürlük b>- lbiT aktris si;y.:ıh bçnka:ıinderı ve 

1 nası.ıı.daki komisyon.,, J(clırıeleri iiQn olunur. (2140) a.;/.< Dle6Umı.Cerinden !lrunt:uf.~ 
STANBULSPOR: O nıa:. vıe ~Qlık haıini i:dıaıme e-t-

Oyuna Galat.asaryMar baş'.a,. mek için bu reçeteyi ku IJanırdı. 

dı. ilk anlaTda İstaıııbulspaıt.u- ı--------------------1111-•ıll Bu sa~·eclt.· 70 yaşlannda bile !ar Ga'atasaray oıntidaıfaasmı 2lOI'- ,geru; kadın roJ:lerint oyruımı:va 

""drlar. Bu arada Cihad, rnillıinı l S TA 8 U L il EL E O j Y ES 'ı N O E muvaffak olu.yordu. (Pımcrea.. 
bir fırsat kaçırdı. Peok kısa sü- L tine ı.e tıasfiye edıJmi:ş) saıf bi.-
ren 1b:u lbaSkıooaon kurtulan G• r.az süt kı<ım<1Sını J<',aıe tasfiye 
~ıeylalar yav81; YBl\l'"'l oyu- i&ıyoğlu mmtal.ı:aBı mütemadi tamirat ~eriaııd.e ku~:ıaımlımak üre- ' cdıiıımiş !biraz wyoUinyaıi; ile karur 
na hfiltim oldular. Sa.j!ıcfan ;,,_ tırıruz. Sonra .bunu jiki •kısım saf 
""'·ı _ _,,_ b' h.. ,. __ , c-. re ılizuımu o;aıı 150 metre mi.k'ıibı ~·"'·ı.J ili 500 metne. mJ<'iı.bı ıkum ..._.. """'n ır ucum.,,....;....,,,. .,.... """" lkn.ma ile 1'ekrar k·-"'ı.rınız. Ec-
J. 20 d-'-i.k.-'- .._,_ ıra.tın alınmaık üzere açı.k eksi.lıtmive ikonu.hm.,dtur. Taılınun btdıü ~-.· · ım ncı """ "'-- ...... ıımmm , ..., zacınız bu ıha~·-- ihzar edeiıi:lir. 
""· , .. - ılk rd v -'--'- 1890 tiıa vıc ilk temi.noaıtı 141 ira 75 kuruştur. Şa.T1tname uııbıt ve mu- _,, 
a. ... ~.unu ç a L e ....,..,,..,,..... FaJı:aıt. 02 miiktardoa olacağ'ı için par 

d Sa.liıın t · 1 eme ıiıt müıdıürJüi{ti kMeınirul.e görul"'ek,l.ir. İhaL 1/4/940 pazaııtesi sonun a ııcne vası a61ly e ıbalLya. mal olur. Hallbu.k:i y~ız 
...,_ d h -·'· · lk d · sa.at 15 de Daimi Encümende ya'Pıl:aca!ktır. Tabıp:eırin ilk teminat 
""". ııı'Q] a a VaoaT<= ll •2llm:ıyı bey02 reıı!k:tı.lki TOKALON krcm<-
2--0 liıp biıtirdiJer nwldbuz veya m.ıkt.u.plan ve 940 vılma ah Ticaret Odası vesill<aıJ:a.. 

~a . - · ri)te ihale günü muavyen saaıttıe< Daiani Encümend<!> bulunmallirL n.in t.eı'klbirıdeo mUS3!ffa zeytin -
İıkinci ~c doıha ze\ıkli ecre - ..., ya.itile istihzar edilm1ş bu krem• 
~~.~~~a~ ~) ~~D~~~~ 
cesiz hücumlar vaıoan Galıata.sa.- ·--------·--------- - yal!l'.ltır ve genç~.ış.tiırir. Yukanda 
raylılar n"1ıavet 7 nci dakikada T k M h il Of 1 b j Ş b d r~;n1• "'Ördü'""-üz ~r kadın 
C ··~-;...11... • .. - ıı · Oı r .. su eri isi stan u u esı'n en·. =•u " ~~· ,.. ... ~ eırııhl vas'"""'Y""' ıiQUncu f!.O 'er~ lbiı..e yazııyor: cTokal1>n kreminin 
ni de yapl~aT. 

Ve ıka.rsılı.kh o:eft<işneier icindıe Şımtını.iz hademe<' i için 14 kat ci.vert <ıl:bi6e ve 14 çi!lt ayak- üç ~ .istıirnaı>inıden sonra 
oyun 3--0 Gala.tasaraym ~aliıbi _ k.aAıı lk.arşılıık.ı na<a<ı.ı.k suretile yıaptırılacaktır. Tıilip erin 25 mart ci:dim ..;ılk, tarre v,:, güzel oldu .• 
vetiy~ bitti. paızıartesi gün.iı saat on beşt.e nümunelerıyı..e birtik.te Liman Han Dör- Tenin gfur.:lliğ; için yıı~sız ToJta-

düııcü 1raıttaık.i şubemize müracaatları r.ica olunur. (2201) . .._ •- · · .._ "rı. _,,_ • B F. Bahçe - Beşiktaf lıun .. roını.nı ·v-ıcru!ue ~ .. ,,,,.ız. u-
p;ün milyonJarca kaıelın;! ar dünya,. 

5 • 1 bUL eclıer bir ovun oynamıya baş- lbi!r penaltı daha kazandı ise de nın her ıtarnfınıdıa her sabah mun-
' -""-. 28 ıncı' • -'··'·i:.k--'a H:u .. snu"- bu ~-ı- H' tazaman Tokıion kremini ıkulla-Güınün mühim maçı Fener

bah~-e - B~şi.Jctaş ... asında y""ıl
dl.. TalkJmıar şu ş- '.kiı'de idti: 

FENERBJ\HÇE: Cihad - A:i 
Rıza, 0Than - ÖmeT, Esad, Re
şad - K. Fıkret, Naci, Melıh, Bas
ri, Fikret. 

BEŞIKT AŞ: M. Ali - Taci, 
lbrahim - Hiiseııin, Rifat, Ci
had - Haııati, Rıdvan, Hümü, 
Şeref, Eşref. 

OYUN: Uk on daıkil<a müteva
:ııin .ıec;ıt.i. 12 .ıı.ci daıkiltada !küçük 
Filkrct t.opu kale ç~isine kadar 
iiııdir.rElk Naciye yer1'ııde bir pas 
veı tli. Naci de çok sı.kı lbir şi.i tle 
!birinci e<tıü yaotı. Bu ~ide Bıe
şik\aş.t Cihadın hatası vardı. 

Ferreır oyuna lıaikıan O:idu. Ta.
lkımda Ret;aıdlıa. K. F ikretin mev
cw:liyeti bı:r an iyi şekj de his
settınyor. Basrİnıill çektiği sıkı 
bir şütle ikinci rol oldu. Aradan 
tıenü.z bir daG<iıka .ııeıçımeıınişti ki 
M<-liiı 1ıoıpu sür'at.le Beşi.kbış ka
.ıesine ıindiııdi. M. N.i dıe ikaled·. n 
ç>k:ınıştı. Me ih .topu Naciye ııe-
çirdi. Kuvvetıli bir şütle üoüncü 
Fener f!.'Olü de oldu. Ju bir za -
rruııııı içinde yapıla:o bu go~:trdı:n 
oonra Beşiktaş ma:,ifumyeti ka -

Tefrika: ı73 
Sellime izah etti: 
- İşte buradan f.skiyeye kadar 

bavw:un içinde bir duvar bölme 
var . .Bu duvarın üzeri bi:r insan 
geçıeıc<ık ikadar genişti ve yürü -
yen ;insanın ayağı ancalk toıpuj(u
na kadar 15lanır. O kadar .. 

Hakikaten havuzun bulanık ve 
koyu suyu içinde evve!8, bu yol. 
Suya el sokulmadan anlaşıl -
mazdı_ 

İyarz, biran eVv.el şu esraren• 
~ yeraJ.tı. dehlizıiını:. görmek me
rakı ile 

- Haydi, dedi, düş öne de gi
delim.. Burada baıı.;enm ortasın.
da, )ıavuzun yanındaılti vaziyeti= büsbütün tehlikeli_ Valide 
Su:ıtarıın aklına esip de pencere-

""'"" """" """ ""-.., ıisnü bir ·ta.iıs.izlik.e f!.'0-
oün aıııi bir stifüünü Cihad pJon- le ıWı.v.ll edemedi. Ve Fo<:ııerh er nırlar. Müsmir neticeleri garan-
joıı4i1. önledi Toou bıJoke edeme- de şaanpi.ycn takmu f>-1 yen- tiC:ir. 
diği iOl> top HB(Yaıtiye gıiuti. Ha- diler 
yöWlin ayal.darına ikinci bır plcm. TAKSIM STADI: 
jon y34m1a.k meobuc ioYeti~ ka -
ôan Clıllıad bu ıkaraıınıbuı ı::lı.:ı :bu.rnun
d:\1 sakaıtlanclı ve oo dakika sü
ren lir tedavi ahına aıl ındı. 

Kaleden Cilhadın eksilanesi Be
~m hakimiyet kuı:msına se
bep t:~il ~. Şıandi Fel'.llTliı
Lıer sıkışıvw. O kadar QOk sı
kısta.ıar ki niıhayet ömer ~ 
ele tuıtarlik lbi.r pen.Utıya 6dıec:ı 
ollu. Hüsm'lnün sı.k:ı bir şütü 
~a şeı1i.'if sayısını kazandır

dL Cihad ·tekrar oyıma f!,irdiği 
zaman hakirmyet t:krar Fenere 
~. Birinci dev.reyl Fener 3-1 
galip hillıi!rdi. 
İKİNCİ DEVRE: Oyuna Fener 

itıeşloadl. Bu.yük Fi!k et.in bir hü
cumu kornerle netice! endi. Fa,. 
kaıt nr.~i.ceciz kaı.dı. Naci yakalar 
dıiıı bir flI'6at.ı iyi iktı:llanarak Fe
nerin 4 üncü ~!ünü .de yaptı. 
22 nci dalkıikada ~ ilh, Cihadın 
!bir lfkasından istifade ederek ta
ilrnmııın b~ ve son golünü 
(Yuı!ı. Son dakikada &şil<Jt.aıı 

den bahçeye baJuı:ı;yacağı nema
lilm. .. 

Sellame... SanJti baı;ına gele
ceği evvelden hissetmiş giJ:ı< bir 
müddet durakladı. Sonraı: 

- Önden sen yürü. Dedi, ben 
arkadan geliyorum .. Esasen f~ 
kıvenı n üstiin<ielti kapağı ka'dır
maJ< için ikimirin birden tutması 
!Azım ... 

İ"!'llZ b.:raldilıt etmeden ô/Y'&-
1\'ını kaldırdı. Havuzun kenarına 
çıktı ve fıskıyeye doıtnı uzanan 
yoldan yürümiye ba•ladı. 

SeHame d.e arkasından takip 
etti. 

Tam fıskıyenin öniıne gelmiş-
ti k.', sabık Horasan valisin.in a
dı.mı birden ürktü ve irkilerek 
bir adım geri çekildı. Ayni za
manda da dudak!an drasında r:ay
ri d.htivar! ve korku ile karışık 
lir hayret nidası yiıkselmişti. .. 

Seı:imııeı, ne oluyor <h'Ye lbira:ı: 
yana ej!ilip fıskıyye b:;!ktıltı za
man o da ayni hayret ve dehşet 
nidasını kopardı. Fıskıyenin or
tasında, 'ÇJnden ~ğ; u yü.Jue.leı:ı 

tleyoğluspor-Anadolu 
1 • o 

:tk.inci kümenin bu maçı Beyoğ'
hı6porun biirinc; devn.de attığı 
biı' ,ııo.ıl.e ,-., ııadibiyet.., nGLiceleru
di. 

T opkapı . Hilal 
3 • o 

Bu maçın ıük devresi T~ka -
'PlllJil n.iı;beıtoen l;ahmıye<ti aJ.tın -
da ~i is:· de ~]süz ıberaıbere 
lbiılti. İkinci devred,., Toı>k34>ılı
la!', üst üste ve temiz bir şdüde 
yaııUk:·.Mı üç ııolı!e net.iceyi Mı
leıinc çevlıdfür. 

VEFA - KASIMPAŞA, KUR
TULUŞ- KALE 

Fener stadında oynanan• maç
larda K.wıtıuluş - Kaleyi 6-1 yı:cn
miB Vefaılı:W' da Kasırnpaşayı ook 
Qetin obir maotan ooıı:ra 2- -1 y.ı:n
mi:slerdir. 

b>r insan başı ... Çocuk başı kadar 
ufak bir insan başı ııörünmüştü. 

İyı>Z kendmi top;amıya vakit 
bulamadan Harunürreşidin m~ş
bur cücesi fıskıyeni-n tepesind .. n 
gevrek kahltaha.larl&. gülmiye b:ış. 
lamı.ştı. 

ivaz. ilk korkusu geçtilti ec;in 
bu cüceyi avuç'arı arasında sık
mak, ezmek, boğmak kararı ile 
lı:olknnı uza•ttı. 

Fakat cüce daha çeV'ik davran
mı.ş, boynunda daima asılı kü • 
çük oklardan bi:rini yine belinde 
asılı yaya takar takma2 İyazın 
yüzüne nıişan ~ak atmıştt. 

Toplu iğ'neden hraz kabaca o
Lın bu ok İvazıaı. boynuna Saı>
laındı ve saplanması ile beraber 
herif yıldırımla vurulmuş gibi 
yere yuvarlandı. Koca vücudü 
cansız bir halde ve ganiı> bir te
sadüf eseri olarak başı, ayaklan 
suda gövdesi suyun içindeki d3l' 
yo!u ilııerinde kaldı. 
-SellAroe ODU bu halde görünce 
hemen geri dönmüş, tabanları 
kaldırarak ikacmıva. baslamı§tı 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

OYUN YOKTUR .... 
İSTİKLAL CADDESi 
KOMEDİ KISMINDA 
25/3/940 PAZARTESİ günü 

akşamı saat 20,30 da 
HERKES KENDİ YERİNE 

Çocuk Hekimi -
Or. Ahmat Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün saat 
15 den sonra. Tel: 40127 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. lzZET. Basıldıl!ı yer: 

SON TELGRAF Basımevi 

Cücenin kaholı:abası iekrar yük
seldi. 

Sellame beş on &dım koşmuş
tu ki, o da biraz evvel İyaz gibi 
sende'oedJkten sonra yüzü kovu:ı 
yere kapanorak kaskatı kesildi. 

Cücenin •1rinci. oku onu da en
sesllıden vurmuştu .. 

ik.: karışlık vücudün.den bek· 
leıuniyecE'lc bir çeviklikle fıskı· 
vedm atlayan cüce evve!A İya
zın sonra da Selllaınenin vücu -
düne saplanmış o!ıan zehirli ok
lannı çıkararak küçük ok savs.
kına soktu. • 

- Bağdadın veraltı esrarını ~f

şa edenlerin &k:ibeti budur ... 
Diue söylendi. Sonra fıskıyenin 

üzerinde kıvrılmış kainıı:ı İya<Zın 
ölü vücudünü yerinden oynata 
oynata hllYUZa yuvarladı. 

Sonra Sıe'lameye dokunmadan 
oradan uzaklaştı: 

Biraz evvel Sellime ile İyazın 
gell.d1kleri yoldan, gektikleri mer
di.venden saıraya girdi. .. 

(Arkası vaı:} 

25-MART19411 

NEZLE, ROMA TIZMA 

Nevralji, lcırık-. 
lık ve bütün 
ağrılarınızı 

derhal keser 

icabında günde 3 
kaşe alınabilir • 

Her yerde pullu kutulan 

ısrarla isteyiniz 


