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Fin-Sovyet 
Harbi 

~-~ xoa;::ıu;;oxo: :::::::x ) 

Harbin c•r•yanı 11• 

alr.i b • ı i, FinlanJiyaya 
)' a p ı I an oe yapılacak. 

olan yardımların der•· 
ceain• baflulır. 

=.>.==== 
Yazan: ABiDiN DAVER 

rE:=ıin - Sovyet harbi bUtun 
it""' siddetile devam ediyor. Bu 

kiiçük fakat kahraman 
ınillet, bidayette, Lehistanınkin· 
den daha ünıitsiz göriilcn bir va
ZİJ'ettc olduğu Jıalde, iki ay yir
ıni ı;ündür, yurdunu, istikli.lini, 
varlığını müdafaa ediyor. Fakat, 
l~:ı ün :ı buçukla çarpışmasının 
tabü neticesi olarak 'ayı VP mal
~cme üstünlüi'ii kendini hi"et -
tirmiyc başlamıştır. Orl~ A•ya
dan, Kafkasyatlan, Sibcryadon 
ı:den kuvvetlerle takviyP edilmiş 
olun Kmlonlu birlikler!. Kareli 
&r-~ııhını müdafaa eden J\lanner 
heim hattının ileri mevzilerine 
girmişler ve }'inler bazı yerlerde 
ikinci hatta (ekilmek mecburi • 
Y!!tinde kalmı&lardır. 

Vesaifi mahdut, küçük Fin or
dusu, 2S Sovyet piyade tümeni, 
6 ağır tarik tugayı ve 6 orta tank 
koru ile harp ediyor. Bu kuv -
veller 9 kolordu teşkil etmekte 
olup 4 orduya ayrıl~lardır. 
Ruslar taarruza başladıkları za
ınab, 15 - 17 tümen idiler. ilk 
ınağli'ıbiyetler üzerine, tedricen 
en iyi talim ve terbiye görmüş 
a..kcr!erini hn cq>beye pnde. 
rerclt zayiatlarını ikmal etmiş
ler; aynca 10 tümenlik takviye 
kıt'aları daha aevketmiıılerdir. 
Sovyetlerin Finlerle çarpışan 7 
Dci, 13 üncü, 9 uncu ve 14 üncü 
ordularından .ın kuvvetlisi Ka· 
reli Berzahında harp eden 7 nci 
erdndur. Bu ordu, tlç kolordu • 
dan mürekkeptir ve her kolordu 
4 tümenlidir. Ayrıca 4 ağır tank 
tugayı ile 3 orta tank koru da 
bu mıntakadadır. 
Kızılordunun her ağır tank 

tugayı ve her zırhlı koru, ta ";ri
hen 150 tanktan mürel&eptlrler. 
l!<iyl.,.,e, Finlere karşı harp eden 
tankların sayısı 1600 _ 1700 ka· 
dardır ve bunlardan en az 1000 
tanesi Kareli Berzahında, Man
nerbeitn hattına kar~ı lıarp et -
ınektedir. 

Kwlordunun hazeri kadrosun
da 100 tümen ve 5000 - 6000 tank 
mevcut bulunduğuna güre, Fin
lerin nasıl siddetli bir tazyike 
ınaruz kaldıkları anla~ılır. Filva· 

(Arka.n 3 iincii •a.yfııda) 
ABİDDl DAVER 

BLigil:rı 

S~AVFA 
Majino Hattı 

Yazan: Abiain Davar 

• Muallim Naci 
Sağ Olsaydı? 

Yazan: SelAmi izzet 

Ü
eınal Ko~er - Ziya Şakir -ı 

Osman Cl!ınal - E,,ref Şefik
is - Hamit Nuri - Adnan 

Akın'ın yazılarından başka - -
NAZAN S. SEOE~'in 

Ev - Kadın · Aloda 
Sütı.:nlarını ,.e kıyme'lli 

arkadaşımız 

lskender F ahrettin'in 

ÇOCUK 
Köşesini iç sayfalarımızda 

bulacaksınız.. 
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FiNLER MUKAVEMET EDiYORLAR 
Sovyet taarruzları şidde- Müthiş mücadele başlıyor 
tini kaybetmiye başladı ~~, ;~---~~,., 

Finler 27 Rus tayyaresi düşürdü 
Sovyetler ağır 
cephelerde Fin 

zayiat vermelerine mukabil bazı 
kıtalarını ric'ata mecbur ettiler 

ISVEÇ, FiNLERiN . . 
TALEPLERiN 1 
NiÇiN REDDETTi ~ 

Son ha
diseden 

nra veri
l ·n kararlar 

Alm nya Deni
zaltı harb;ne misli 
görülmemiş bir 
şiddet verecek 

Fin 4!kerleri el bombalan tıe tüfekle Sovyetlere kam koyuyMWır .. 

Helırinki, 18 (A.A.) -Petsamo
da.ki muhaTebe yooiden dıırnı.w;
tur. l:k.i taraftan <la sadece dür
bin faaliyeti kay<ledilmekt.t>dir. 
Suomossalııııi ceph~-s.indeki düş. 

ınan hücumlarını felce ui(.c &ta..'l 

Fin kıtalan mevzilerini muha -
faza etımektedir. 

iHebinki \'&kininden geçm;ş olan 
(Arkası 3 iincii sayfada) 

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

Alman yanın lsveçi yar. 
dımda bulunmaktan 
menettiği bildiriliyor 

P;:ris, 18, (A.A.) - Havas bil
diriyor: 

Paris·e gekn haberler, İsveç hii
kfımetinln F.inlan.diya t:ıra!ındıın 
ileri ~~·P~ ~·H!'d talPp\.c:'icc 
miisai~ cevap '\XTmekte-n imtina 
etmesinin AIDıanyanm İsvcçe ve 
umıımlyet iıibarib İskandinav 
ıınenleketlerinc karşı olan hattı 
harc~tinin doğı:udan doğruya 
netic('>.; olduğunu tcvid eyleınek-

B u l gar Başvekilinin,_tedir-·. (-Arka.sı3ii.nciisayfadal.__ 

beyanatı Romanyada 
• 

çok müsait karşılandıi 
Bulgar - Rumen Kliring müzakereleri 
Sofya, 18 (A.A.) - Romanya 

ile Bulgarıstan arasmda bir kli
rinır anlasması akdi için iki ta· 
rafın murahhas heyetleri arasın
da normJl bir şekild~ cereyan e
den müzakereler yakın.da muvaf
fakıyethı nctiie!P.neick:tir. 

Bükreş. 18 (A.A.) - Yeni Bul· 
gar Başv<>kilinin beyanatı Bük -
reste müsait bix surette karşıJan.. 
mı~tır. 

Bükreste yeni kabinC'llin Kösıı>
ivanof krbinesinin çizmiş olduji;u 
esaslar dahilinde hariti siyaset.i
ne dcv:ım ebınek niyetinde olma
sı büyük bir me:mnuniyetle kar
şılonmaktadır. Bilhassa bu siya
setin mümeyyiz vasfını teşkil e
den mın t.akavi teşriki mesai zih
ni ve ti memnuniyetle ileri sürül
mektedir. 

~.ükn :::·ı·:: Beşiktaş, Beykozu yendi s Öv0YE T 
G. Saray : 5 Süleymaniye : 1, Fenerbahçe : 8 Hilal: 1. 
Vefa: 1 lstanbulspor: 1. T opkapı: 2 Kasımpaşa :1 

.. 

Hümü Befiktll§ın ııolünü böııle 1ıa.ntı ... 
(Y cı.ım 6 ncı ıayfadıı) 

AL.MAN 
işelRLiGI 
Yapılan anlaşmalar 

hakkında ~ovyet 
matbuatının neşriyatı 

Moskova, 18 (A.A.) - Tas A
jam;ı bildiriyor: 

İzvestiya ııazetesi başmakale
sinde yeni Sovyd - Alman iktı
sadi aııluşmasınm siyasi ehemmi
yot'tini tebarüz ettiriyor. 23 atus
tostan bul(Üne kadar iki memlı>
ket ıu·asındaki tedrici yakınılaı,
manm buııün ro,k sıkı bağlara 

1 
inkılap ettii!ini söyledikten son
ra Ahnımva - Rusvanın iptidai 
maddelerine ve Rusya da Alman-

ı 
ya'llln' makine ve techizat imala
tına muhtaçtır ve bu ikarşılıkh 

( Arlccm J üncü ıa.yfa.4a) 

lngiliz bohriyf:si · i 
Almanyanın her 
hareketine daha 

• Jngıtterenın en buyiik Jıarp genı !erinden Rudneyın toplan.. şiddetli mukabe-
•- lede bulunacck 

vakit . Pan..".> ıs. (AA.) - Hava; A
Jansı bild'1ı.yor; 

• 
Istanbullular ne 

Fransanın deniz ,_.._ si~;asi ma-

t • h •ı • hafi:i, İngilız babnyesinin Alt-eml z Ve ı esız mark vapuru htıdis~Ginde ittihaz 
ettıj!i hattı hareketi tamamile taı>
vi'P elımekte ve Lıg\lız amira~liğı-

g ı daya k a v u ş a c ak ? ~~~~~~~:~i tezini müdafaa ey-
Mezkiır mahafılde kaydedıh -

vor ki, Alımmy:ı, şimal denizını 

BU MESELE SORATLE HALLEDİLMELiDİR 1 !;~~,~~~~!1~~a~~:e~~:~ e-t-
mck surt>tl'e denızlerdc kara su
lan mefhumunu ilk önce torpill'
ycn bizzat Almanya o.muştur. 

İstanbulda yediğimiz gıda m:ıd-ı 
delerinin yüzde 6ekseni mahlut 
ve mağşuştur. Piyasada maale
sef hile çok fazladır. Sular, süt
ler, yağlar, ekmekler, sucuklar, 
pastırmalar, sirkeler ve saire ve
saire.~ llıilt edilmek imkan da-

hllinde olnn her şey bozuktur. 
En mülevves sulan oaplıyarak 
memba suyu diye saiıyorlar, te
reyağları bol ayranla sürüyorla~, 
ekmekleri hamur halinde bıralu
yorlar, fena buğday kullanıyor-

(Arka.sı 3 üııcii sayfada.) 

Ncvyork, 18 (AA.) - Altmark 
ın zaptı Amerika eDd'ın umumı
vcsinılc pC'k büvü.k bir t~sir husu
le geti.ıımiş(ir. Bu hadise deniz 

(Arkası 3 üncü sa)lfada) 

ALMANYA BITARAFLARI TEHDiT EDiYOR 

Danimarka hududunda mr.ihim 
Alman kuvvetleri tahşit edildi 
Garp cephesinde bir Alman taarruzu püskürtüldü 

Ga.rp ceµhesinde yapılan dünkü ftıtbol maçında Fran.nzları yenen lngiliz topçulan., 

Brüksel, 18 _ Alman makam: 1 !eri tallışit edildiği haber alınmı.,- ı duduna h.~r gün ~manyaya seft, 
ııanmn tekz.iıılerine rağmen Daru· tır. edilmek ınere yutLlerce va,ııoıt 
marlı.a hudu<lu00a. bilhassa Fle&- Biulistıık, 18 (A.A.) - Ahnaır Sovyet mallan gelmektedir. 
burgda mühtm Alman kuvvet- Scnryet menfaat ııuntakam hıı- (.ı1rka81 3 üncü 'llllfada} 



'SAYFA-! 

BOYOK TARİHT ROMAN : 106t-~ 

~ç os 
Yazaı:t: M. Sami Karayel 

Sultan Ahmedin saltanatı dahili 
ve harici felôketler içinde geçmiştir 

A~..:, ırtt:ı., sarayda, kırda, I 
av aıııkası,...:ia bu milintazlığını 
muhafaza ederdi 

Tatlı sözlere tert.:,;:zillkarane il
tiliıtı, bal sohbet V'e ihsan lıu=
ımnd;ı dahi eslafmdan farlclı, O>U

baıl:tıett umwni}'eYi calip jrlL 
lvilıği sever, hüsnü ahvalden 

&layı metlıolunduğurnı işitmek
ten pek zevk}~ni.rdi. 

&U..a.ı Alımedi EYY<!il zııııneru
ıım ahlihkı o derecede bozıik ol
masa, yaluıt etı-afında nüfuz ic
ra edeınle:de biraz vicdmı, iz'an te
ırevvi.ir, iJılas, rttmJeıkete mu
habbet olsaydı, belki de memıe. 
ketine hi:z:ıııet ederdi. Çünkü; 
6şıkı. Wvi)'et ve ınağlı'.ıbu sıeSle 
idi 

Sulıt.ııın Alımedi Evvelin salta
natı dahlli "~ barici fefiletler i
çinde ııeçmiştir. 
Şark ve G.arp ııerhad!erimimen 

lrültt surette ric'at.imizl musad· 
ll.aok olaın (Sitva), ve İran muahe
clıelıeri Sultan .Aıbme.di Evvelin na
ııruna imzalamnışhr. 

Bu padişohıc müddeti saltana
tı lılE'p rie'at, feliket içinde geç
mi.ş't.i:r. Hele, Aıı.adokı isyaru 
mühiı:p bir hareketi milliyedir. 

yalnız, Sultan Ahınede tarihin 
&nedj'ı.mu şükran olan ciheti de 
wrd1r. 

l ... nlardan ıbiri: culüs eden Sul
tan Ahın-et, biraderi Mustafa 
Su.itana ilişmemiş, anı ecdadına 
:imti.sakn boğdu.."'<!llamış, kestir -
ınem~ olmasıdrr. 

Diğeri, büyüık va.idesi Safiye 
Sultanı sarayuıdan uzaklaştır• 
anasıdır. 

Birinci v<?k'ayı tevil ve hafif -
&etmek için uğra«an.lar 1>ksik ol
marnışllr. Evvela Şehzade Mu.ı
tafa Sultarun çOk küQiik yaşta ol
masını, sonra da meczup ve mec-
IPUll aluşWlAl ileri sürmüşlerdir. 

Fa.kat; bu sayılan sebepler ye
rinde deRUd:i. Çünkü, eslan, bi
rader ""rinin derecei iktidarlan -
na, yahut i.st.ida!tl.:ırına bakıp ha
:reket etıniyorl!l!?'d.ı. Culüsları sı
rasında cinayetin icrası emredili· 
:yordu. Bu hareketi Osmanlı ad.e
ti icııbı. sayıy0rlardı. 

Sultan Ahmet, biraderini M.!I ı' 
için üıtarda bulunaıliara red ce
v.a.bı \'lem:liştl. 

Sultan Aılı.met, ha!ıas!iluı on do
km biraderini biı'den öldürmek 1 
gibi eseri öıı.i.inıde vSıki olan u
mu.:nf te~uş:tarı r..ü:teessir ol
muştu. 

Filhaıkika, on dokuz Şelız.ade.. 
nin ııaddarane, bir günde katı 
w gömülmesi ortalığı dedtkodu
ya boğmuştu. 

Sultan Ü çüncii Meılımet, ka.r
&şlerini boğdurma.k:J.a, dev J;et in
tizamını yoluna koydum =ıne -
di}"Ordu. 

Sıı !tan Ahmet, o va.kit kü9iik· 
tü. S..rayı humay.unda o zaıınan
lar o lc.a.dar muhtelif ahval ve 
vukuat cari iıdi ki, on dokuz Şeh
a:adenin faciası gibi vuku~ fev
kalade bile sürekli teıa.sür bı. 
:rakmıyordu. Her ~ hissiyat di
f;er teessürlere, nazarlar dahl 
diğer netayice muntazır olurdu. 
Uremüş ve na<lim. oJmUŞ olan 

&ıl"'1ı Üçüncü Malı.met tartiın
cııı.n bu ahval Osınarun menedil
~i iıckliası dııhi mesmu değili:tir. 

Vaıkıa Şemadelerin vilaye.tle
:re t{Önderilıneyip SM.ayı hüma
yun kafeslerinde saklanıması u
sulünün o sırada ihdas olunması 
bunu okşıyabilir. 

Sultan Almredin biraderi ha:k
kmda1<i hıı:-eketi lı:ıendiıııe malı • 
sus meziyetlerden mütevellid 
fazilefür. 

Çünkü; Sultan Alımedi Evvel, 
sa>ıJ< va Jfil,ik Osrnanlılı;{ı'ı zatuı
~ te~inı. ıettirmış bır mec:mu
ııı :tcwd idi. 

Her yerde kahraman tavır !arı 
ulvi meyilleri "C. i.i.::dü. F::kat; 
Bu ali temayülü çocukluk, hifret, 
bokkaba.zlık dam ızasından hali o
lamazdı. Celadet ese:;.ıleri bile 
havf ve dehşetten ziyade, nüma
yiscilik idi. 

Ulviyeote i.s1ıeikli, me<lh w se
naya ınail idi. Hulils ve tahas
buslann en adisine bile kemali 
teha.lükle ıkatlanırdı. Bu sebep
le dalına saray 'erkanından bir 
veya cinkaç ıriü:fsidin mel'anet -
!eri.ne, alet olmaktan kurtula, -
mazdı. 

Padlı;ah üzerinde en çok nüfuz 
icra etmck1e m<>S'ul olan hocası 
Mustafa efendiodir. Gı'.ıya hayıhan, 
fakat cahil ve mü.teassıp bir 
cerar idi. 
Padişah ida:rei devletin her tıir 

fer'lne müdahale emr. Müzake. 
reloe rde rey vermekten çekinmez, 
padişah demek, her şey demek 
olduğuna, bilhassa padişahlar 
mintarafillah mülhem buhm
dl!kla.rına kail idi. Bunun için 
wrnıiş olduğu reyirı sakameti fi
len sabit olsa bile, iııat, hem de 
zararsızcasına, çocukcasına in.a.t 
ederek reyirıin icabını a:kibet ic
ra <>ttirmelı:ten kerırlini alamazdı. 

Sultan Ahmet, on dört yaşında 
ne ~. yirmi sekiz y~ında doru 
ayni hal ve tavn bozmadı. Ka
dına dü.skünlü~ onu genç ya
şında ölüme seVılrey1emişti. 

Sultan Ahmet, (H. 1046} vefat 
etmistir. 

CAN BAH$ANIN çOCUÔU 

IMı:ıh P.zyker Sultanla, Ma:h Fi
~uz Sulta..'l biübir.lıeri aleyhine 
envaı türlü entrikalar çevirirler
iken tıir yandan da Can Bahşa 
sal1anatına kenr\'ni teşr.ik etmek 
için gebe kalmı • 2, dünyaya bir 
Şehza<je ~tirnıi e çalışıyordu. 

iMah Firuz Sultan, ,bir türlü 
ır.ıeczup Şelız:ıde Mustafa Sulta
nı ~ehirleyip ortadan kaldırama
ımı;;tı. 

Can Bahşanın dairesine çö.rek
l~en Şeyh EtE'll<li de aradan 
aylar geçtiği halde <Wıa hala 
ziıkr ilıe üfürük ile ıneııll'U1dü. 

Sultan Ahmet, sevgili küçük 
Hase.kisini arada sıa-ada yokluyoc
du. He:r evıe gi~te muhakkaık 
Kağıth<Ule kasrına uğrardı. 

Şeyh Efendi: Sultanına verdi
;n haplardan sonra; emeline mu
·ıaffak olmustu. Can Balı.şa; ku
duıımUŞ bir kooi ye dömnüştü. 
Artık, olduğu :vı::rde duraımıyor, 
Sevh efendiyi ııöreni"Z>e deJ.i 
divane oluyordu. 

Caiı ~ QOC\titun hapla, ü
:fürültle olacalıına '.kani idi. Fa
kııt Şev h Efendinin r.ıa.ksadı büs
bütün başka idi. 

Abdu.J.kadir Efendi, saraya ııel· 
dieinin on ı~ci günü, Hasekiyi 
lrell1lisine ıbendetı:nişti. Maııa.jla
riyle, üfürü.!tleriy!e. telkin ve 
mürakaıbeleT.iyle bütün saray hal
ıkının cini.ere karıştığını zannetti
ği Can Balıı;a Şe)'hln aşkından 
deli dtv<ıne oluyordu. 

( A~l,:ası var) 

IKDAWIN Edebi Tefrikası 

BOZGUN r:::: E:-'ILE Z~~ Çeeıir.,: ~ELAMI iZZET ıı 
~"!--'!!!l!!!!!'!l!!!i!!!!!!!'-'iisi No. &2 ~ 

Haıber hemen yayıldı. Artık f 
t;·,Jitas İmpara1rırun adamlanna 
isyan ediyordu. 

Üstüsle iki dbüs daha patiadı. 
:FV>Şarun ser·puşu uç:u. Saflar sı
örnrtı. Laıpul kudurmuş ibir sesle 
yüruyelim diye haykır~rdu. Ne
rede ise pani!k ç;kacak, hepsi ka
çı.şacadtlardı. 

Allbay sarardı, döndü: 
- Çocuklar dedi, biraz sabırlı 

olunw: ... Birini gönıderiıp baMır
<lım, ilerlaıniye ibaşlaıdık. 

Y ürümüyurlardı. Saniy<> ler a
sırlar kadar uzuycrrlu. Jan Mo
rısın elinden tutnuı~ kulağına 
anratıyon:lu. Eğer arkad~lar sı
k.ı.Şt.ı.raca.k olursa onlar nehrin ~ 

biir tarafındaki ormanlara ç>ka
cak]ardı. Sa'Ollbükü aradı, 0 yol.u 
bili!)'Ordu. Fakat Sanibükün or
tada olmadığını öğrendi 

Tekrar Yolla çıktılar. 106 ncı 
gece . basarken Anjeküra gin!i. 

Mor.is uzaklarda pı.rıl pırıl ya
nan bir yeri eli:le işar<>t ederek 
Jana: 

- Ba'k dedi, işte 500.an! 

-7-
Reınilid.. insanlar, hayiY'ıtllla:r, 

aralbalar lbınbirine girmişti Bu 
kargasalık arasında adım atrıuya 
imkan ;>Dk.tu. 

Biran derin bir yeise kapıldı
lar. Sa.bahtanberi bu ka<rgaşalı-
ğa düşmek iı:in mi aç yüriiın~ 

Yeni zabılai 
Belediye ta
limatnamesi 
Bugün Şehir meclisinde 

müzakere edilecek 
Şehir Meclisi bugün saat 14 te 

toplanacaktır. Medisi.'l bugünkü 
içtimaında yeni Zahıtai Belediye 
Talirna !namesinin müza.keı:'26ine 
ıbaşlanılr.caktır. 

Tekıınil İstanbullular ve esnaf 
için QC>k mühim e.oasları ihtiva 
eden bu "fC'!ti talimatnamenin 
ıbazı "1add:leri 18 ~ilik muhte. 
lit ıencüım<>n ta:rafuıdan tadil olun
muştur. 

Bu yelli talimatnmne çıkıncı
ya Jrad.ar ~ebri.ınizıde yeniden ber
ber ve kahve ı<ibi dült'karuarın a
çılmasına mlisaade ohınm.ıyacak
tır. 

VILA Y t:. r 

Memur m~aş!arı 
Yeni Barem kanununun neşrin.

den- evvel Iağvolunan dı21ı:eceler -
den en yaıkın üst derecelere geç
mis olan memurlaruı; .Iağvolunan 
de!-ecekrd;e geçirmis oldukları 
ücret müddetlerinin; terfi etmiş 
oldukları maaş dereceleriruie 
ııeçmiş gibi sayılmalan vilayete 
tebli.ıt olummıstur. 

. ---O--• 

B~Ll.OIY& 

Eminönü meydanı 
Eminönü mevdanındaki tram

vavların muv.ıtkkatcn gümrük 
bin.ası önüne alınm~ına yakında 
başlanacaktır. Ayın 2~ inden son
ra da mej':ianın orta kısmı yük
seltilecıektir. 

Burasının tanzim işi ibifıtikten 
ooı>ra teıkınil ve;aiti nakliye c Ye. 
ni Cııani> nin arkooındıı.n dal~ıp 
İş Baıı!k.ası önüne çıkacahlardJr. 

Almanlar kuru yemiş 
istıyorlar 

Alınanlar, bizden iki milyon li
ral?!< kuru meyve alnuıık isı...dik
lerini bildirmişlerdir. 

Arpa ve susam 
fiat!arı yükseldi 

Son birkaç ~ içinde İstanbul 
ı:ıiyasa..<ında arpa ve susanı fiyat
ları yillGelmive başlamıştır. 

Buna sebep; cZ&hiııe ihraç b±r
liA"b icra komitesinin fiva tların 
rlüsüriilmemo..si hak!kmda verdiği 
kara:rd.ı:r. Fiyatlar 6 kını.ış 5 pa
rava çrkıımştır. Susam ise 17,30 
Jrunıstuı-. 

Makara fiatları ucuzladı 
San z:mı.anlarda şehriı:nizd<> 

cMa.lı:ara. fiyatları ha:ı pten ev
velki seviyesini bulmıı,<;tur. Ez
cüınk harbin başlaınasile bera
ber 5 kuruştan 12,5 ve 12,5 kuruş
tan da 20 kurusa fırlamış olan 
makaralar bugün 6 kuruşa dü.ş -
müstiir. Bunda milli iıktısadı ko
rur:ıa kanununun ır..eclisten çı
kan1masının büyük bir .tesiri ol
mustur. 

Dünkü konferans 
!Dün, saat 15 de Üsküdar Hal

kavi salonunda Erkek Muallim 
mektebi öğretmeıılerintlen Fevzi 
Selen ta.rafından cC'.ocu.k Ruhu. 
vıe Tıerbiye!iiı mevzuJı.ı ıbi:r kon· 
ferans veril!ıniştir. 

!erdi? 106 neı yo1un üst tarafın
da bir yere yerle.;ımişti. Moris 
Janın yanı:ıda oturuyordu. Bir
den.bire Jan inledi: 

- Karnım aç! 
Etrafında.kiler yaıtıp uyumuş

lardı. Jan tekrarladı: 
- Açım!.. Toprak yiyecek ka

dar açım! 
Otuz altı saattenıberi ağzına 

lbir şev koymadığından, artık aç
lığını gi:zliyemez o1muştu. 

Moris daiıa iki üç saat Mözü 
,ııeçemiyeceklerini bildiğinden ka 
rar verdi; 

- Burada benim bir akrabam 
var; ibi!iyw,;un Fı.ışar .. Sana on
dan .ıbahı;etmiştim. Beş altı yüz 
meıtre yukarda otlU'Uyor. Madem
ki açsın gidelim. O bize yiyecek 
verir. 
Arkad~ıru ahp götümü: Çift

liğe gin:Lk 'eri zaman evi karan
hk _gören M:or'.o şaşırdı: 

- Ah pirıti dedı, her tarafı sım
sıkı kal)allll.Ş, aç.rruyacak. 
Gördüğü bir manzara ile du

r:aladL On iki kadar er, kapıyı 

iKDAM 

" 
ı · ~"' l nhisarl ar 
1 Onbirmıntakada Vekili dün 
;yapılacak otomatik IAnkaraga gitti 

felefOO tBSİS8tl !Vekilin bira ve şarap 
Yeni tesisatın ku- hakkında verdiği beyanat 

rulacağı mıntaka

iar tcsbit edildi 
Yeniden 11 1J<?rde otomatik 

telefon tesisatı yapılacağı bu· , 
nun icin icabeden tahsisatın 1 

ayrıldığını yazm~k. Posta, \ 
Telgraf ve Teıefon Umum Mü- ı 

/ dürWğü bu yet"leıi şu suretle I 
/ ıesbit etmiştir: 

1 Adana, Zonguldak, Bursa, 
\Kozlu, Çekirqe. Afyonkaralıi- ' 
· sar, Ada-pazarı, Kayseri, İzmit 1 
ve Ba!ıke~lr. ) 

Otomatik makineler gelince ) 
hemen 11 yerde birden faali ye· \. 
te baslanacaktır. ı ---··----·" iıllÜTEFf.RRIK 

Ekspres dün geç geldi 
Evvelki gün Yugoslavyada 

ikara saplamnası dolayısiyle 10 
saatlik ·bir teahhiirJ.e Smkeciye 
gUebilen Avrupa ekspresi dün 
de 5 saailik ıbir gecikme yapmı.ş
tır. 

İki hafta evvel Budaoesteye 
gitmiş olan Macar Baş konao'losu 
Barkos da dünkü ekspresle şçjı- 1 

rimire gelmiştir. 

Gümrük ve İnhisa:ılar Vekili 
Raıı ı>.ar...denız dun aJ<.şli,m ıieh
r.inuroen Arut.araya donmüşLi.ır. 

veınl; diın gazetecilere şu be
yana'"' ıbu.ı.unınuş,ur: 
-• lstanouıaaKI tet:kikberw 

den mımıııun oıarak Aru<auya 
<ıunu.)arnm. f;ıuncııye kadar şış, 
ile s&.~u.nı.a..ı'"-ta o.ı.an ınhi.sa.r.ı.ar ida
resı sara,pıarı badema tıçı ile sa
tı..acakt.ır. 

Ltı.ı1..ıulda; En az bir fıçı almak 
şa..,ııy.Le :ou şa.i:apıarın i1tresi 18 
.kurıı.;;a ven.~~c.ı<ı.ır. b.Ji<!.i<allar 
·bıı'C o.Ukkan.ı. ... rıııa.a iıçı iie mez
J<ıir şarapı...ra:.n m.ıııı.ııduracaJ< -
lar "'' ou az o.ı.l<·>ılu ıı;.kıyi açık 
olaral\. saKtOılc...:eKıerdır. 

AZ aı..Ko...ıu .ı. ö..llerın revacını 

artLınrnaK :,ure :.ı v ıe ını~iı."lll'\.."İte~ı -
m~ ""ra..ı..:ı.. lıa.~ıhliı.K.....;~ını a.ı.a.l
koı.ımek içın şa.._ıap ı.s~Lı~al'1Lına 
yeııi iJJ.ı- ı:;~.i.ıACl.rıJi-t vernııye ug· 
r~ıyoruz.• 

hrlı.tti(.,/IEN LlRA .GETİRİ
LEMEZ! 

Vekil, Bıra buhranı için de 
.şunla;ı söyienıiş.ir: 
-• Btr bu'.till.ffiuyor; Yoktur, 

deme:.0. dor,·u ct.-·~i,dır. Ay =ıla
rma do,ğru veni bira onahsulü de 
piyasaya çık:u-ılacaPıntlan ntlıayet 
nlaı.·t ip~id:ısın:i.Ul L.ı.ca.ren ·bira 
miktarı art.ac~ktır. 

Şo:ör.er cemiyefin·n 
kongresi 

Hariçten Lira ithaline liIBum 
l göınıuyoruz .. Yazın tüce<l!rların 
1 Bulgaris~ar.dan bira ı<>ztirlmek i-

l çin mii.saad~ istedi.klerini söylü
vorsuıı.uz. Böyle bir rr.üracaa•ttan 

) 

malı'.ınıat~m yalüur. Esaıocn isı:ıir-ı 
.to ve ispirtolu içkileı·in meınle
:k- ·'...dze >'hali inhisar altında ol-
dl!l'undan idaı·edçn mü.saadı? alın· • 
'il .. •ı lazımdır. 

İsta:ııbul şoförler oc.miyı=tinin 
hey'eı.i umULı.ıye topıan,ı.>ı, ek
seriyet temın olunaınadıgmdan 
yapı.laın.amış•ır. . 

Bu miına>.eoetle toplantı ayın 

23 üne .b<'ni. olunnııu.•Lur. Birçok ı 
şotor.:.:x bazı d.ııekıer ha.zu·ı.:ııru.ş
la:rdı.r. Bu ffi{'yı;nda bir dilek~ 
tesi Beledıye İlctısı.t Müdü.düğü
ne veriv_cektfr. Umumi he.v'et 
içtimaınm ÇOK harare•li ve ka· 
t;.;..ıaıık ıolaeağı a.n;J.a.Jı].ın.aıkta
dır. 

Fa.ut biz; Kendi ist.ihsalatı-
nıızla ıbira ihtivacını kaırşılıyabi· 
lece~imiz için hariçlı..on ıbira ge
tirtihnesine müsaade etımek file. 
rinde ci.ğ:ıliz. Genişlelınıek:te oJ. 
du·~,uz ibira fabri·Jca;mızm is
tilısaJ.atı yazın ihtiyacı karşıhya
ca:k •bir hal:ı! gel.'Dis bclunacak -
tır .• ikinci 

~ 
kağıt ve sellüloz 
fobrıkası 

jtJ.~lVERSITB 

İ2ımit iki'l'lci kağıt ve sellüloz faıb
riıkaıınızın ımütomrnim inşaı>tınm 

hemen yapılması yeni Sümer 
Bank Umwn Müdürü Bürhan 
Zihni Sa.nsun tanafından ik.arar-
1.aştmlmıştır. 

Bu işe 158 bin lira sarfoluna -
cırktır. 

Trakyada kara kış 
Evve:tki gece yai'rourdan kara 

çeviren hava dün ~çm.ış ve İstan
bul bol bir bahar ııüzıeşi içinde 
ı>azar ve tatil 11'iinünii geçirmiş
tir. Falı:at kuru soğuk bütün gün I 
vıe gece devam etmiştir. J 

Balkanlardan alırım haberle
re ııöre, kll'l'akış oralarda bütün 
şiddetiyle hüküm sürmektedir. 
Trakyava da fazla miktarda yağ
murlar vafıınış ve Lüleburgaz ile 
Baıbaeski arasındaki iki taılıta 

•köprü yıkılam•tır. 
Bu yüzden Kırklareli - Edirll'e 

anasında otobüs münakalatı mu
vakkaten ıkesilmi.ştir. 

Kölll"İİler hemen tamir olun -
ım:akıt:.dır. 

kırmrva uğıraşıyor!ardı. Onlar da 
açtı. Kö.lın sesler yükse iY'ordu: 

- Mademki kinıse yok, vur! •. 
Kır!. .. Devir!. .. 

Bin:lerJb',re tavan arasında bir 
pençf!l"e &çı 'dı, bir elinde şanı • 
dan, bir elinde tüfek, başı aç.k 
bir i.hLyar göründü. Sert bi.r ses
le: 

- Hırsız mısınız? Dedi. Ne is
tiyornınuz? 

Erier ger'lediler: 
- A~·ııktan ölüyoruz, yiyecek 

istiyoruz. 
- B'r lokma ekmek bile yok. .. 1 

Siz yüz Qıın ki:;iyi ·bcs 'iyecek ye
mek bulunur mu sanıyorsunuz? .. 1 

Bu saba.h ıbaşkaları da gekli; Ge
nera. Dükronun aı::!amlan, nem 
var nem yok aliı ar. 

Erler birer birer yakl~ıyor • 
la.rd.: 

- Olsun, açınız. Dinlenirôz. Bir 
lıokıına bır şey bulursunuz. 

Tekrar kapıya yüklendi:er. İh
tiyar şam::ianı bıraktı, siıa:Jıını 
omuzladı. 

- Kapıya dokunanı öklürü -
rünı. 

Onıversite mezunların·n 
dip' omaları verilecek 
IMülkiye, Y<>dek Subay Hamp 

okuhı ve dii'fe;r birQOk mel<t..p
l1>rde mezu.nlann d.ipkımalaırı te
amül ioo!lıı '11'cra:simle verilmek
tedir. öın-end'iğimi:ııe göre şeh
rimiz Üniveı5itesi talebelerin
den bir hey'et Rektör Ozmil BH- / 
selfü?· mfuac.a.a t ede. e.k her yıl Is
tanıbul Üniversitesinden mezun ı 
olacak tabbelerm diplomalarının 
da merasimle veri2mesini iste
mişlerdir. 

Rektör bu talebi memnuniyet
le ka•bul et ti itini bildirmiş ve ~y
fiyeti Vekaiete bildirmiştir, 

Tıp r<ııeoelerının 
müracaatı 

Tıb Fakültesın.. devam eden 
kız taleb2ler rek,törlüğe, Vekale.t 
taTafııı.dan asistan tayin edilen 
Webeierin mı.J<tanrun az o}d.uğu 
w Fa±ülteyi b.;.iı·en he:· kız ta
lebenin de ihtisa'5larını kuvwt
leııdi.rmek için meccanen <.c,istan 
vekilliğine tayin edilmeleri yo
lunda hir müraeaaı yapmışla:dır. 
Rıı:ıktörlıfrk vaziyıeti Vekfilete bil
dil'miştir. 

Hal')) t.aı<;laınaık üzere idi. Er -
!er silahların: tavan a.raısıııa çe. 
vmliler. İh.1•yar haoykırıvordu: 

- Bir '.oikma ekmek bile yok. 
Moris kKırMu. Janla berafoer i

lerledi: 
- Arkadaş'ar, arkadaşlar ... 
Siliıhları ~ağı alıyordu. Ba • 

şım kaldı.rıp ya 'vardı: 
- Beni ta:ııyamad;nız mı? 
- Sen klmsin? 
- Yeğeniniz Moris Lövassör. 
Baıba F\ışar şamdanı gene eli

ne almıştı. Morisi tanımıştı. Fa
kat bir bardak su bile vermek 
niyetinde değildi. 

- Bu karan'ıkta yeğen filfuı 
tanınmaz ... Buradan defıolup gi
diniz yoksa ateş ederim. 

Erler kü.fretm.iıye, t.ılıdlıie ~ 
!adılar. O ina:t ediyordu: 

- Buradan, defolamuz yoksa 
ateş ederim! 

Glirülıtüleri ~an kuvvetli 
bir ses yii!kseldi: 

- Ban.ada mı ıbaba? 
(Arkası var) 
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EDEBiYAT 
W" ...,,,,,..,,,._ 

MUALLiM NACI 
SACi OLSAYDI? 

Yazan: Selami İzzet Sedes 

Ed<>biyatmıızın iki siması var
dır ki, ne zaman edebiyat tarih
lerini karıştıracak olsam üzer
lcrinde dururum: ne zaman mıs· 
ralarıru okusam düşünürüm. Bun
lardan biri Ziya Paşa, öteki ~u
allim Nacidir. 

Bu iki şairde de garbin tesirle
ri vardır, Her ikisi de -fikir ba
kımından - garpçidirler, fakat 

gene her ilcisinde de garbe karşı 
bir gocunma farkedifü. Ancak 
Pasanın gocllllmasmda kin, Mu· 
a!liın Nacidc samimiyet vardır. 
Mescllt: •Bir milletin lisanı, ka
vaidi mazbuta altında olmayıp 
da, her eline kalem alan Jcimse
nin keyfine, mıitabaat eder ve 
hali tnbiisinden çık:asa, o ıı:.il
let hcyninde v•sllai muamelat 
bozulmuş demek oluı"' de -
diği için, bugün yeni yeti -
şenlerin türkçeye nasıl kıydık -
!arını misal gösterecekken •Zi· 
ya Pa~a sağ olsaydı?• diye söze 
başlardım; Muallim Naciyi ahı;ı
mın sebebi, NRciyi sırf edebiyat
çı telakki ettiğimdenı!ir. İsmail 
Habip .Uycr ki: .Jlfuallim Noci
deki yenilik temayüllerinin iki 
şekilde tece!li ettiğini görürüz. 
Biri, Ziva P~şaların filanda yap
tığı gibi, eski şekil al tında yeni 

.bir ruh t1>renniimüne ~alJşmak; 
diğeri hem iç, hem de dış itibarile 
yeni eserler vilcude getirmek.• 

Ancak Muallim Naci Ziya Pa
şanm yuptı,ih bir şeyi tamamile 
yan clzdi: Siyaset, Paşa bence 
tamaıniie siy:ısi, Muallim Naci 
ise tamamile edebidir. 

Ziya Paşanın efkirrı firenkine
ye tabaiyeti iğneleyip: •Eyvah 
bu biiziçede bizler gene yandık • 
Zira ld, ziyan ortada bilmem ne 
kıııandık• ı!iye hayıflanması ri
calin gölgcslni istt'yip bulama -
yınca devre kin bağlamasından 
ileri ızelnıiştir. Paşa nevmit ve 
bedbindir. •B!r y1>rdeki yok nağ
meni takdir edecek g\lş - Tazyii 
nefes evleme tebdili makam et. 
der. Halbuki Muallim Naci fi· 
kirlerinde sabittir: •Tebdili mes
lek ettiremez iptila bana • Gön
lüm sebat arsasının kahramaıu· 
dır- diye göğüs kabartır ve rica
li yan rizer: •Var ise benden 
cilda diişsün ricalin siyesi • El
verir bir şaire bir nevnilıalin sa
yesi.• 

Kadı ela davııc.ı ve mulınr dahi 
şahlt 

Ol mahkemenin hükmüne derler 
nı.i adalet? 

yapanlan anlamaz, sanır ki, on
lar lisan ve edebiyatı çığırından 
çıkarı:vor •.• Naci basittir ... cMak· 
her• in nazını ve nesrini onun i· 
çin manasız sandı. Hilmidin tim
sal olduğu gıırpçiliğe işte onun 
için saldırnıa:ktadır.• 

Düştünse niyaza nazeninim 
Elden negelir, kafesnişinim. 

Diy1>n Galipten sonra - ben kal. 
dun o söz lehimde kaldı - diyen 
büyük şairden S-Onra bu sözün 
Galipte kalmadığını görünce N"' 
ci asabilt>ŞJniş olabilir; bllllu ma
zur görmek lizun~ır. Ancak: 

'ÜslUbumuzu mahvediyor Avrupa 
derdi, 

Bir Avrupalı görse bu üslubu 
gülerdi! 

Divanece. sözler mi demektir 
edebiyat? 

Asari terakki diyoruz biz buna 
heyhat! 

Diye feryat etmiş olan Mual -
!im Naciyi garplilik yapanlara 
saldırmakla ittiham etmek bil -
yük haksızlıktır. Eğer Muallim 
Naci sağ olsaydı da, yeni yetişen• 
lerin edebiyatını görseydi yuka
rıki mısralarını aynen tekrar e
derdi. 
Şimdi Y<>Dİ yetişenlerimizden 

bir örnek alalım: •Meserret ote
li» adlı bir küçük hikayeden biT 
kaç satır naklediyorum: 

«İstasyona iki erkekle bir k• 
dın indi. Yağmur çok şiddetli yıP 
ğıyordu. Genç bir hamal, bu üç 
kişilik grupun eşyalarını yükle· 
di. Kadın hamala: 

- llleserret oteline,dedi. 
Hamal genç kadına: 
- Meserret oteline mi? c!iyo 

sordu. Bu soruşta, i•itınemekten 
değH, bir güzel sözü bir daha 
t<>krarlatmak ist.iıyen acemi bW 
hBleti ruhiye var gibi idi. Kadt
run ""5i, yağmurlu havanın içi
ne daha madeni bir yağmur ıPbi 
düşmüştü. Erkekler sesı>..z sadır 
sız, ceketlerinin yakalarmi kal
dm:mş istuyoa. bin•sının i~ine 
doğru kaçıyorlardı. Genç kadm 
İsa lıamalın sorırusuna başile 
m&bet lıir cevap verdikten so,.. 
J'a kırmızı muşambasını uçur&ll 
riizııir ve erkeklere doğru 1e • 

yirtm.ekte leli. Biıdeıı ııerb'e dö
nüp hamala: 

- Çocuğum, dedi. Daha i)-lsl 
bize bir araba bıdsaıı.u 

Diyen paşayı edı., bir heccav 
telakki ederim, fakat: 

İbtiliıfotile uğra._<ınıalııta delırim 
zevk yok, 

Zevk anın rnirsaıl.ı jbretten ti!· 
nıaşasındadır 

~ya birbirine sıkışamk,, 
yerlqtiler. Hamal da efYaları n
rabaanın yanına birer birer koy

' muş; arabanın ~e ve ge~ ka
dının bir er.kek çoeulı: yQzll ta
şıyan kafasına döomill!' 

Diyen Mnallim Naciye taın 
bir edip ve şair olarak inanının. 

* Muallim Naciye atfedilen en 
büyük kusur şudur. •O garplilik 

NEDEN 

YAPAMIYALIM? - ----------
Bir gazete baber veriyordu: 
- Artılı: kendi gemilerimizi 

kendimiz yapacağız? 
Bizinı Nanemollarun biraz 

denizcilik tarafı vardır. Hava
disten pek hoşlanmış olacak ki: 

- Elbette.. Elbette yaparız, 
biz zırhlı yapmış tersan1>1ile • 
r~. 

Diyerek, sözlerini şöylece 
bitirdi: ' 

- Şimdi bile mayn gemisi, 
yağ gemisi yaptık, l\fecidiyeyi 
kna çevirdik de, Ertüsk gibi 
bir demir salaputyayı mı ya
pamıyacağız?. 

ŞECAAT 

ARZEDERKEN 

Bir kese kağıtçı: 
- Hırsız var, yakaladım, 

yakaladmı!. 
Dive polise, tabii S-Onra da 

mahkemeye koşmuş. Amma, 
ne olmuş biliyor musunuz?. Suç 
isnat edilen adam beraet et • 
miş, davacmuı da mülevves 
lciiğıtlarla kese kağıdı yaptır • 
dığı anlaşılarak müddeiumu· 
nıililfe teslim edilmiş. 

N aneınolla, ilahi ve adli a
dal..tin bu şekilde ve bir arada 
tecellisinden pek memnllll ol
muş olacak ki, 

- Bayıldım hakime .• 
Diyer<>k sevincini izhar etti 

ve sonra bi:raz sertleşerek: ila
ve etti: 

- Uğurlar olsun, denıişö. M 
lah rahatlık versin! 

Erkekler ilk defa seyahate çık. 
ını.şlara mahsus acemilik ve sel.'
semlikle dolu idiler. Kadın ha
mala: 

(Arkası 6 ncı sayfada) 
SELAMİ İZZET SJIDES 

- Meğer kese k:llğltçı şecaat 
aı-zederken ne &ibi mülevve • 
salla bize kiğıtları yutturdu • 
ğuııu da Üşa eylemiş oluyor. 
Tevekkeli, hasta olmuyoruz! 

NE OLURSA 

ÖLENE OLUR 

Bir adamcağız, hutııhaneler 
arasında mekik dokurken öl
müş. Şimdi dört doktGruıı mu
hakemesi yapılıyormuş. 

Nanemolla: 
- Ne olurS'.a ölene olur, dok

torlara mahkemeye gidip gel
mek kalır! 

Dedi. Bilmrun haksız mı?. 
Ben, pek nadir olarak bir dok.
torun hatasının ve teŞhjs yan • 
lışlığı.nın ispat edilebildikini 
gimlüm! 

HER EV 

SAHİBİ.. 

~ınontide bir eve hırsız glr
mış. Ev sahibi farkına varınca 
bakmış ki, hırsız bir değil, hat
ta iki! ve Onların mahzende 
olduğunu öğrenince de h<>men 
iizerlerine kapıyı kilitlemiş vo 
hortumu terkos musluğuna to· 
karak hırsızları mükemmel 
bir su:rette ıslatmış, S-Onra da 
polise teslim etmiş. 

Bizim Nanemolla bu hadise
nin •ekli cereyanına ve ev sa• 
hlbin• bay~ olacak ki: 

- Her ev sahihi bunu böyle 
yapabilse ·yeryüzünde hırmı 
kalmJı.~. 
Diyor? 



• U - ŞUBAT lHO 

Fİ 1 k f d" 1 Norveçliler _n er mu av eme e ıyor bitaraf lıktan 
Fi ler 2 7 Sovyet aurıımıuacak 
......... yyaresı düşürdü 

(Baştarafı 1 bıcido) Finlandiya tebliği: 
Sovyct tayyareleı-ı, Kokalt a<lın- Kareli Benahın<la Sovyet taz-
dak f k .....ı.. '--- viki dün zaiflamıştır. Ladoga go-_ •• ı u a, kasabava bir,~ vvm- , Fi 
'-- ı · !ünün do"u - şimali kıyısında n-ua:ar a~larda- ve pek az irti- " 
b<tan uç:ırak sivll al>aliyi mit- ler bazı muvaffakıyetler kayde-
l'a derek 570 Rus öldürmÜ!;, 8 top 1 'Yöı ate;ıine tutrm.ışlardır. Fin- v~ bir miktar harp malzemesi 
nd,yar.Jn cenubunda ve cenubu • l 

~'' "sinde cevelaı\lar yapmış o- vasıtası ta'lırilıetm!şlerdir. 
lan Sovyet tayyarekriııin mik-

0 

" 1 zapt ve 3 tankla, 70 muhtelif renk ı 

l " Kuhmo civarında, devri;yeler •rı <>00 tahmın edilmektedir. Bu 
bo ı. arasında vukulbulan m\lı;ademe-ınuardırnaıı, sımdıre kadar _ya- ı • 
Pılnıış alan bombardımanların de Ruslar 130 ölli verımışleı:üi~. 
~ ı . Finlandiya tayyarelen 17i.iyuk şıc detlıı.ıdır. bır faalıyet gö.1ererek düşman 
t l<arcli cephesındc Taıpale rnın- kııllarını · bombardman ve Sovyet-
~ ·ı ilıe Kareli Berzahının şark boın'lıardman taYvarelerini tar-
<ııuıtakasındaki tazyik. hafifle- detrnişlerdir. · · 
b>..ıst,r._ Sı.ınımada mü ~demeler, Sovyet tayyareleri Kareli cep-
ııece aundıız dtwm etmış ve Sum- hesi ile Finlandiyanın cenup ve 
:;:.a ınıntakasında birco~ noktalar- batı _ cenll!bunda muhtelif şehir 

!".:~ lar.divalılar ııerı ç&kılmek ve köylerı sıddetle •bombardıman 
ınecbunyetir>de kalmışlardır. Va- etmiştir siy;J ahaliden 40 kıı.dar 
zıi\.'t, çok dddiclı.r. Fakat ~fan- ölü ve bir mıktar yaralı vardır. 
llet-hcim hatlı in a rdildiği sıra- Fin tayyareleri ve hava defi 
da büyük .bir taarruz karşısında . topları, 24 ü konırol!ü o!mak ü-
Cekihnck ihtimalinin hesaba ka- zere, 27 Rus ta}'yaresi düşürmüş-
tıhııı~ oldu~nu unutmamak la- lerdir. 
zrıııdır. Londra, 18 (A.A.) - Reuter 
Sovyetlerbı Finlandira kör!c- Ajansının muhasamatın bidaye-

Zi i!e Muohsim a>asınddki topçu tindeooeri Finlandiyada bulu-
~~ !eri çok şiddetli olmuştur, nan hususi muhabiri_ B. _ver.nou 

I<arcli Bcpzahındaki vaziyet, Morgan Londraya dönmuşıtur. 
biraz kararmakla b-.'Taber diğer Morı;:an neşrettiği bir makale-
C•oı-•:crdc bilhassa Lado.~a gi>- de Finlandiyanı.ı mii5tacelen si-
lıin• ·: şirr.;ılindc vaziyet salah IW>a ve adama ihtiyacı oldu.i{unu 
le- betmektedir. Bu mıntakada bildirmektedir. 
Sov,~tıerin bütün taarruzları Finlandiya_ya, kurtulma şansı-
lardcdilmiştir. Bir müddetten- nı tecrwbe edebilmesi için ne az 
beri KuhmodJ ha!'Ckat icra et- 100,000 kişiye, zaferden emin ol-
llıekte olan kayaklarla mücehhez ması için ise en az 200,000 kişiye 
S:tıeryalı mütolıassıs müfrezeler, ilıti.vacı vardır. 
Ur ı;ı.in mücadeleden onra ta- Paris, 18 (AA.) - İntransige-
llfoırniyle .imha eililmiştir. Ruslar, ant .ıı;azetesi, Ar3R0nne'de harp 
180()' kişi kaybetmişlerdir. Rus edon Gariba'dilerin reisi Mara-
kuvve1Jcrinin bakiyesi de hudu- bininin ıbaş-kanlığmda 10,000 Ga-
<lu aşarak dônmek mecburiyetin· riba!dinin yakında Finlandiyaya 
ııe kalmışlardır. hareket edeceğini bildirmektedir. 

Fin - Sovyet harbi 
(Başmakaleden mabat] 

iti, her Sovvel tümenlni, 25 bın 
ld~i olarak' hesaplarsak finle -
ıin karşısında ası:ari 700,000 ki· 
şi var demektir. Finlerin kahra· 
nıanca muka\'emeti, şimdi)·e ka· 
dar, So\yeUere 200 - 250 bin k~
~ivc nıal olınustur. Kızılordu bır
liİtleri bi>im Sarıkamıs hezimeti
ne benzer mağlôbiy•tlere uğra: 
'""l"" ve binlerle Rus askerı 
donnım;tur. Finler, 2 ay 10 gün 
>atlında 644 tank, 331 tayyare 
tahrip veya iğtinam etmisler, 1550 
b,,yglr ele ııe<:irmhlerdir. %8 zırh
lı otomobili; 80 kadar tankı ve bir 1 
llıiktar tayyaı·eyi tamir edip cs
lti <ahiplerine kar~ı kullanmak-
ta bulunıuu,Jardu-. Finlandiyalı
ların zaptettikleri topların sa -
Yısı 206, nğır makineli tüfeklerin 
adedi i'>e 294 dür, 63 mükemmel 
seyyar mutfak Rus askerleri ye
rine l"in ınuhariplerinin karnını 
doyurmaktadır. Finler, seyyar 
ınuıfakları zapt ,·eya tahrip el
nıek suretile Kızılordu birlikle
rini sıcak yemekten mahrum e
derek o müthiş soğuklarda Rus 
ashcrlerini aç bırakmayı esaslı 
bil' tabiye olarak tatbik ediyorlar: 

1 

riu Kareli Berzahında, ric'at et
tiklerini bildiriyor YC bazı şe -
lıirleri ele geçirdiklerini süylli
yorlar .• Bu tebliğlere göre, yedi 
gfüıdenbcri Kızılordt~ l\lanuer -
heim batımda, bircok beton is
tilıkamlar zaptetmişlerdir Ye bun- ı 
!arın arasmda iki taoe de çelik 
kale vardır. Ruslar, bıı istihkiıın- · 
!arda 420 makineli tüfek iğtinam 
ettiklerini de ileri süri.il"orlar. 
Toptan bahsetmediklerine göre, 
ya Finler, toplarını alıp gitmi~
ler, yahutta Kızılordunun zaıı· 
tettiğini sö~ilcdiği istihkaınlar, 

beton makineli tüfek yuvaların
dan ibarettir. 

İki tara(uı resmi harp tebliğ -
!eri karşılaştmlmea, Finlerin Ka
reli Berzahında, l\lannerheim 
hattının bir kısmında tutunama
dıkları ve ikinci hatta cektikle -
rini kabul etmek lilzın1gcliyor. 
Gelen hahrrlere göre, Finlerin 
vaziyeti mü kül olmakla beraber, 
mukavemetleri kırılmamış oldu
ğu için, ümilsiz değildir. 

Finlandiya harbinin neticesi, 
hu kücük de\·letc yapılan ve ya
pılacak olan yardımların derecesi
ne bağlıdır, Eğer Fransada silıih 
altına. alman bütün beyaz Rus
larla Ingiltett•de oluran beyaz 
Ruslar ve l'ransada talim ve ter
lıiyc görıııl-kte bulunan 100,000 
ldşilik Leh ordusu, vakit kay • 
betmeden F•nlandiya)·a yetiştiri
lebilirse, f'ınlerin mnkaveıneti 
uzun müddet devam edebilir, 

Teşviklere rağmen 
Norveç harbctmiyecek 

Oslo, 18 (AA) - D. N. B. A
jan.>ı bildiri}"Or: 

Norveç Hariciye Nazırı B. Koht 
dün a.1<.şam Trondheim'de söy
lediği bir nutukta Norveçin har
be girmiye teşvik için batı dev
let'erden gelen seslere rağmen 
N-01'Veçin bitaraf kalacağını, Nor
veçiıı Finlandiyaya karşı büyük 
sempati lıeıilemekte olmakla be
raıber harp sihhnesinin geniş'e -
me;;i.nin yalnız Noryeç içın de
f(il ayni zıı.ınaıı..ia Fin1cindiya için 
de b:r tı3!ılike te:;kil edeceğini 
hükumetin bitaraflık sıyasetinden 
aynlınıyacağını kaydettikten son 
ra son lıadisedpn bahsederek Alt
ıııark vaka.sı Norveç bitaraflığı
ııa ciddi 'bir darbedir. Bunu şid
det~e prffiesto ettik dem!ştır. 

Romanyada 
60 Macar tev
kif edildi 

Bu<la~te, 18 (A.A.) - Birkaç 
gün evvel ,Rumen polisinin Tinis
sarada 60 Macan tevkil ettiği 
tasrih edilmektedir. Mevkuflar
dan on ikisi askeri hapishaneye 
se\·kedilm' ·tir. 

Almnnya bitaraf
ları tehdit ediyor 

(Baştarafı 1 iıı• ide) 

Paris, 18 (A.A.) - 18 Şui:ıat 
akşam tebJi,iiı: 
Düşman ·~ kuvvetli b;r ha

zcrlıktan sonra M.oselle'in doğu
sundaki karakollanmızdan lıirine 
hücum etmiş fakat teşBl:ll:>üsü ta
mamen aki.nı kalrruŞtır. 

Lil'.e, 18 (A.A.) - Bugün İngi
liz ordusu i1e Fransız ordusu a
raısında ya.oılan :fuın)ol ma-çıru bi
re karı;ı iki sayı ile İngiliz ordu
su takımı kll'laı mıştır. 

isvac Fin taleblerini 
' nicin reddetti ' . 

(Buştarafı 1 iııcide) • 

Fılhırkika Berlin bu m•mleket
lere l..tıli~atta bukınanak Finlan
diyaya do'>rudan do~ruya bir yar
dım ya.,tı.kları takdirde, Alrnan
yanın bu memleketleri bizzat ken
disine karşı bitaraflıklarını boz
rn:.ıs b<l:ik.ki edeceiliııi bildiıınıiş
tir. 

Bundan •basl:a, Sovyet • A iman 
anla;,ması o · ekild<'dir ki, Rus ta
arruzuna mücavir bir devlete yru·
dım eden memleketler yalnız 
So,,yetler Birliğine karşı değil, 
ayni zamanda Almanyaya karşı 
da vaziv"t almış telakki edil-ceek
lerdir. 

Sovyet Alman 
işbirliği 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
ihtiyaç 11 ubat tarihli iktısadl 
anlaşmayı vüeude getirmiştir. 

Bu anlaşma Almanları müt
t.<>fikl'ı!l'in ablukasında ıı kurlar
•m.ı;; olacaktır. Ve So\'yetler de 
bu suretle veni bır ihtiyaç m~n
·ba~ bulmu:; olacaklardır. Dh·or. 

Bun.dan ·baoka Pravua gazete>i 
de İzvesth·anııı tezin'C iştira.": e
d~l'ek her iki milletin biribirine 
vakınlaŞması arat:rrındaki haya ti 
:.rn,nfaatler ıtibırriyle oldu~ gi
'lıi bütün düm·a sulhüne de uy
gun oldu, unıı söylemektedir. 

...... . 

iKDAM 

A 

Aaamiiin 1 
llnerna edeblyatlyle yoıı,mış bir 

neıllden ne bekllyeblllt'lz 

- Sabiha Zekırlya -

Bu ne perhiz, o ne lahana tur
şusu? Diye buna derler işle! 

.Mademki öyle idi de yıllardan
beri gazetelerde sinemalara, si
nema edebiyatlarına \'erilen chcın 
miyet ve tah.'is olunan o bol ya· 
zılı bol resimli ve eski zaınan -
!arın helrncı P<~~temallarıntlan 

daha geniş <•Jfalar neJ·di'.' 
Yukarıdaki sözü sö~·li~ cu, ya

hut ceYheri yunıu..tlıy•n hatun· 
cağız, eğer, şunun şurasında. uzun 
yıllardanb~ri gazettcililt ve ga- 1 
zete patron~uğıı. etm;~ bir. i olma· ı 
saydı, haydı ne ıse .. I' ııl:ut sıne -
malan, siııeına artistlcrırıi ve 
şimdi bir adına (Sineuıa edt•bi· 1 
yaiı) denilen perde zibidiliklM"ini, • 
gölge bo)Tatltklarını, vaktile kiı· 
ğıdın pek mebzı.:I, sayfaların pok 
bol olduğ·u zanı•nlln ıiurınadan 
reklaın edenler kiınJcrJi?, 

Gene ayni muhtcrc111 hatun 
söylüyor: 

Bugünkü genÇlerden, ha !u tah
sil görmüş ve J:'Öl'mekte olan 
gençlerden pek çoğunun mlasııı· 
da ne (A~·nştayn) ın, ne ll~ 
(l\laltsim Gorı<i) nin lıir resnıı 
\'arnııs_. işte bundan dolayı hu 
gençleri, bugün pek (~lu alıp 
yürümüş olan o külüstür •·e za
rarlı sineına edcbiyatınıu tesir
lerinden knrtannak için k•ndi
lerine gerçek edebiyat zevki ver· 
nıiye çahşınaJı jn1işiz! 

Olınıyacak duaya .Amin!• de
mek, pek adetim değil amma, ne 
ise, ben yine bu dileğe içten ge· 
len bir istekle kos koca bir: 

- AaamHin! 
Diyorum. 

OSiHAN CEMAL KAYGILI 

lsiHr.bullular ne va
k.t temiz gıdaya 

kavuşacak 
rBa;ı ıarafı 1 iııci saııfada: 

!ar. Sirke diye yedlzimiz mayi 
çok kere L.anmı~ ı,ckerdcn atıl.an 
sirke nıhudur. At \'e eşek etın· 
den yapılmış sucuk \'C pastırma
lar eksik değildir .-c bunların 
hastalıklı at ve eseklcrin etin
den yapılıp yapılmadığı da fl!a• 
liım deı'l,ildir. Muhakkak ki, Is
tanbuJun lıerhangi bir nıuğaza
sından rastgele aldığıüu7 hir gı
da maddesini gönül r4:thalı ile ~ e
mek imk.3.nruzdır. 
Bclcdiıe hilekaı· liiccarıo bu 

gibi hileİerile ıııikadele etmekte
dir. Her gün muhakkak bir iki 
mağazadan birkaç yiyecek mad
desi almarak beledi~ e kiıu~·ahanc 
sine sevkedilir. Ancak Ltaııbul 
gibi yedi ~üz bin nüfuslu bir selı
ri l3yikile idare ed_eb!?l·cek kon
trol teşkilatından lstanhul bcle
diJ:esi nıahrunıdur. 

Bir kere bclediJe zaluta.'ı yok
tur; saniyen bcleJiye kimya1l8· 
nesi kifayetsizdir. Zahıtai bele
divc buhınınadı~ıııdan, htan -
bt;lJa ani ve şümullü bir tarama 
hareketi yapılamaz. Ancalı mın· 
taka mmtaka b~zı diikkunlaTda 
araştırma yapılır, bu yapılırken 
de, derbal teiliş şayi olur ''e dük
kancılar lilıııngelen tertibatı a
lırlar. 

Yedi yüz bin niifuslu İstanbu
lun belediye kimyalıanc.inde to
pu topu dokuz kişi çal~ır. 

İşte İstanbul bclediyesl bu me
seleyi teemmül etmektedir. Her 
şeyden önce gıda ınaddeleriuiu 
imal edildikleri yerlerin her gün, 
hatta her saat konflol altında bu
lundurulması sarttır, Dükkanlar
dan alnup da tahlil neticesi bo
zuk çıkan maddeler ancak bu sı
kı kontrolden kaçırılm15 madde
ler olabilcccğüıde11, nıiktarlan a
zalır ve kaçağuı ne sureti• yapıl
dıJhnı anlamak da kolayla~ır. Fa
kat bu halde bile kiınvalıaııe)ıiıı 
te\•sii elzemdir. Bugünkü te~ki
Jjt belediye nıÜL'S.,eseleriue ah • 
nan gıda maddelerinin tahliliue 
ancak yetecek bir te kilaıtır. 

Cı.ıgünkü varidalı ,.e bütçesde 
İstanbul bclediyeı.iııiu Yedi )Üı 
bin oiifuslu İstanbulu kontrol al
tında bulundurabilecek bir be • 
lediyc zabıtası kurmasına imkan 
~oktur. Ancak umwni sıhhat ba
İmnındaıı böyle bir teskililta kat'I 

fl=ııaı~eırlef' lii'zum oldııihı da ıınlaşılnıakta _ 

Bütün bu muzaffer ve ~erefl} 
lııiidafaa e nasında, Fjn ordusu· 
bun ~evcudu1 silihları, cepha
lıeı;i erimektedir. ~imdiye ka
dar yapılan yaı·dımların, harp yii
tilnden viıki olan İn. an ve mal
tcnıe zayiatını \'C cephane sar
fiyaıını telafi edip etmediğini 
ta~'İıı etııiek kabil del!ildir, Her 
2aınau, geç Jı. re.kete ftt:leu İn -
&'İllere, bu defa du, lngilizlerin 
Fiolandly aya gönüllü gitmele -
tine, ancak iki al on "i.iu sonra 
ltıiisaade etmiı;lir. Bununla be
:rabcr, Firtlerin honıba ta.)·yare
leri bakımından lıayli yardım 
!:Ördükleri, FinlandiJa ham kuv
\ctıerinin toarruzi huekl'llcrin
dcıı aolasdıyor. I~ızılordunun ~inı
diy e kad:ır, l'inlaııdiy 3J a karşı 
Sco - GOO, hatta iOO tayyare kul
laııdı~ı \·e u~radıAı zayiatı tela-

Fin ha,,a ku\'\'etleriniu, İngıi
Jiz, Fran~ı7, Ameriktın ve İtal -
'.\·an ,..ınan1ullltından son sisteın 
tan·areler , .• kıymetli tayyareci
lerle takviyesi de devpm ederse 
So.-yetlcriıı ha•·a hakimiyeti de 
kat'i olmaktan ('ıkar. Bu sayede, 
Kızılordunuıı gerilerj:ıc, ınü\'a~ 
sala yollarına. ikmnl ,.e iase kol
larına yapılacak hava malıdut de
mirvollarına ve yollara bağlı o
lan Kızılordu3 u, fena vaziyetlere 
diisiircbilir. 

.....,~ . ._. • ._. ...... ~.w-......,...,......., . ......,....,,,..,..._•~w dır. Herhalde beledi)·e Sıhhat 

fi edeı·«k bu yekunlan muhafa
za)·a çalıştıi:ı ınalüwdı.ır. Bida -
l"ctıe, hoyli ralıat bit şekilde F~n 
Şehirlerini bombalıynn Sovyet 
lay·y:ırcll'ri, şimdi Fin a.-cı tay -
l'arcll'rilc ham deli balaryala -
l'uııu siddcUi mukabelesine ına -
lıız hlıııakta, );emen her gün 1 
lıa\)j zayiat vermektedirler. Bu 

~a, Finlerin avcı tayyareleri ve l 
dava defi topu baknrunda9 yar
d~ht gördüklerini lıpat eunekte-•r, 

Şimdi Sovyel tebliğleri, Finle-

lliilôsa,Sov.vct - Fin harbinin 
baroınctı·csi, Finlandiyaya ya -
pılacak yardımlara nazaran inip 
çıkacaktır. Karların erime ...., 
buzların çözülınc mevsimi olan 
nisan basına kudar, Fin cephesi 
5ökülmezse ondan sonra, J-raza 
kadar, çamurlar ve sular kahra
man Fin ordusuna yardım ede • 
«ktir. O vakit, Finlandiya, mü
tevali taarruzlardan kurtularak 
kendini toplamak imkanını bu -
labilir. 

ABİDİN DA VER 

* Finlandiya körfezini bir met
re kalınl~uıda bir buz tabakası 
öPtmcktedir. '* Norveç dcnizeilıcri federas
yonu, -bitaraf ticaret gemıkrine 
~arşı yapılan ııa.vri insuni mua
meleleri şiddetle protesto elmiş
tır. * Aımerika deniz komitesi, üç 
milyon kadem mik'i'ıbında bir ka
bili sevk 'balon inşasını tavsiye 
et:miştir. * Roosvelt. kru'la örtülü olan 
Nevyorktan sıcak havaların hü -
il<iim sürdUAü Karaib denizine 
hareket etmiştir, 

V ekalcti ile temasa geçerek, lıal
km sıhhati ile yakından alaka • 
dar olau bu mcseleııin halli hak
kmda bir çare diisiiııeeektir, 

Gazefe<;ilerimiz 
geliyor 

Paris, 18 (A.A.) - Bir hafta
dan fazla zamand:uıberi Fransa
da bulunarak müteaddit sem -

ı 
pati tezahürlerine vesile olan ve 
cepheyi ~ivaret eden 'J'.ürk gaZl"
tecilerinın bır kLSmJ dun akşam, 
.ııeri ıkalan kısını da bu akşam 
An.karaya hareket etmişlerdir, 

1 ASKERLiK 

!::.:•.:: =====-= 
İstihka 1e kale tekni-
ğinin· bir harika~~dır 
j Üç hı:! ıı içinde l.eh ordusunu ve Lohista' 

eyrl .. b~ri Maj.no bı1Unda yerında sayıyor 

_ iV-Zan: ABİDİN DAVERf ı--·--
Buı uk Harbin ba.ıında, Licge, ! 

K~ıımc, Ar.nı•,.Mauıbcugc (:\lö. 
bö;) g.~ı Belçil<o ye Fraıısız ka
ıelı:.i.ı Alman ' ~rın ...t1 lık havan -
J;.ıı ve A,·..:;!t;ryalı'ar.n 30 bu
çu. ıu!\. '"'büsleı ir.~n ~,gır ırermı
Icri alt.r.da J a lıak ile :,·eJüan, 
yo. .. ut da bu ç uk yağ-.ııurnııa 
dayonanu5 arak tc;;.,an o1w.uşlar
dı. 

Da -:::.. U>Ulıle yapılmış oian 
bu ınüst~' kem mevkılenkki 
zırlı ı e betondan kale ve lst 'ı· 
k5m.ar.n kısa 'bir zaıııarı<l:ı ko
'a\'ca Sl.kutur.a muka.::ııl, muvak
katc u;;ulile .•apı •m.:; saıhra tatı
küm:tı vl' S.P<'rler, gcçılrr.eı birer 
man.a hal ııi a1mı .!ardı. HJı :ıın 
ik.::eı yı.i.Jncia, şaı1k ceµh(.~inı.Ic:!\ı 
Rus kaleleri de, agır top:s.rn <lcı
yar.a..'l1ad l!ar. Ese:ı.sen, buıılar,n 
hiçıoıri canla ba<ıa ıııiıdafaa da 
eci.11tncdı. Ha~buki ayn• taı uJer
de VerJun müsıalı.kem mc>Jiiı, 
b:r müd:id ıe.:ııııı.atı ref'cı.ıkten 
sonra ale.:keie yeniden teol,h 
ed.lm~ o~ru:ıs~na rağır1en, u.zun 
zaınan mukavrn1ct ettı. O k~dar 
ı>..., A:ma .. lar, bu mü.>tab'kem 
rne\11.k..ii airnaktan ümı t kestder, 
kazandıklörı ıııal!ıdut araz,,·ı ve 
kanlı hücu:nlar pal.asına zap -
tcttik.Jcri istir.kaııı't.rı da ran
sızbrın mukal:ııl taarruzları kar
şısında terkl"tmdk meoDur:yc -
tir.de kaklılar. 

Bütün bu kale, mili;ta·hkcm 
mevki, ır.üGta'ltzar me\"ZJ \'e sı
per munare<belerinden çıkaıı dPıs 
şu oldu: 

J - Bir müstahkem mevki, 
kendi haline tePkedılır.se, >irkuta 
ma.'1kıl."T!our. 

2 - Sahra ordıı;;ı'e ı.rtil;atını 
muhafaza eden bir miıst~kem 
m"vki, sonuna kadar dayanab:-
lir. 

3 - Tahkim3't n~kadar kuv
,~~tli olursa olsun, çcvrJlmesı 
ve muhısarası ka!ııl olursa, is
k;ı,t edilebılir. 

4 - En ıyı ta.hk.mal, iki cena
hı düşman taraiıııaan ı;eçilem·
}·ecek rrlanialara dayana.n

1 
ütit?

ta muttc>ıl ve fasdasız •b:r ;e"-il
de moder i;,ti!ıkamlardaıı ımü
rekkt"p v'an rr: .. t hkcnı hatıar
dır. 

5 - Bu mu.,laıhkem hat da ya
lın bı oi.nıa,.,a!ı. nrkas:nda. baş
ka müdafaa hatlaP <ta bulun -
malıdı·r; yanı deriııl ı:ı. ede ku\·· 
vetl, olmalıdıı. 

de 90 nını, çe'iğ:nin yüzde 8? ni
ni, sanayi teQhizat ve matcr~ye
linin yüzde 80 nini ka)<b tmıştı. 
120 000 demir amelesindeıı tiO,OOOi 
cius'man L~ga!incleki araz:de kal
mıştı. 

c - 1914 - 18 de havbin ro -
nuna kadar Almanların elinde 
kalan 10 departmanlık ara;:ide, 
mulıarebeler yuzürıden köyler, 
kasaba 'ar, <l:ıa:.~çeler, tarlalar. or
manlar, fabrikalar, her şey ha
rap olmuştu. Böyll'ee büyüık bir 
Fransız serveti mahvolınuo, Fr~n 
sa, harpten,. oon.ra da, d_:ı-'ha .. se
nelerce, bundan zarar p,ormuş -
tü. Şımciı Maııno haltı sa.yes'.n
de, aüşmaıı hududun öte tara. -
!ında ka:.mış, Fran.sa, zarar gor
medlkten başka bu kuvvet kay
naklarından istıfade etmekte bu-

1 
lunıınu.şlur. 

D - i\lajino hattının yanin.ası 
ve dilipnanın 1914 de olt!uını ı:'
bi Fransayı ıstı'a ctmesı ihtiır:a
li pek az oldueu :çın, Fransa<la 
manevıyat çok yükse!<tir. 

E - l\Jaırno hatlı, mahdut 
kuvvetlerle müdafaa, edilebile -
ceği içın, Fraııs z ordusu, büyük 
k"Yvet er taı.arruf etmek ımkiı
nını elde et:mıştır. Fransa fie İn
giltere, hattın arkasında, kendı 
~!erine ge1d.i(ı mfu.ldetçe, hazır
lıklarını oitincıye kadar nıô.ida
faada kal:ııbilırler ve deniz ablu
kasının tesiri 'e düşman manen ve 
maddeten zaıf düşüncıye kadar 
bak:ıy cıbiltrler. 

* Üç ba!ta içinde Leh orG.usu-
nu v Le'..'ı.stanı ortadan k~ı
ran A:J?ıı~ıı ordu.;u, be., be uk 
aydanberı i\faııno hattı ömi.rule 
neden yerı.-o.cic sayıyor \'e neden 
ge,·.,, getırn,ektcn ba,,ka bir ~ey 
ya;pa.mıyor. Çllı.kü miite,·effa bir 
Fransa Harıbıye Nazı ının adını 
taşıyan. fa'kaı Fransız isllhkfun 
generali Belıtgue (BeJag) 11l esen 
olan bu hat, bııgiinkü en ağır Al
man toplarınııı yağdıracakları 
çeJ:k ve atl'~ yağmuruna muka
vemet edecek sağlamlıktadır. 

<: 'T \ - 3 -
1ü -hiş 
··.cadele 

Başlıyor 
{Baş tarafı 1 inL -~•Jlad.1) 

hdrbınin geiişlıy.:ceğ,pe hır i. a
rcı te'ıik~i edııır.tktedır. 

\raşih.gl.onun diplomat1k mt.. • 
!illerinde İngiliz Amira[ k ma
kamı tar;,fından alınan enerııı;: 
tool,ır tasvip edil~~ <\eoJr. 

BerL'1, 18 (A.A.) - A'rr,an ır.at 
buat. ılk '"' sayfas·~ı AI:mark 
\•apurL"l tırlıs:s etmekte \C mu
kaoeleı c .mb.ı tec.birlcrı ı.stc
ınektc"ır. 

Böı,)en ZeıtuP ... gazete~ .J.yrı· 
ca NoJ &,:e :hta.ı.d :ı buluı :ı-ıaı<ta 
ve A\ını.r:ı aı;ın nı~-se'eyi ç • cid
di olarak ele aldığını ) 2:Z!naktJ
dır. 

Kopenlıa;?.18 (A.A) - • 'at~ı
nal Tider.de gazetesi!'in BerJ,n 
mıthab:rı A·tmark hiı.dıswı uze
rir.e Almanyanm deoizde \•e lıu
vatla bıtaraflar!Jl İr.gi .e•e le 
olan münakalelerini tamamen kes 
mlye matuf tedbirler aln ak ta
Sıt\Turunda o~dufrunu bildirmek
tedirler. 

'-S'Jokh:olm, 18 (A.A.) - hveç 
gazetelerinin BerHndeki mu!-a
b'rleri Altmark had,sesinin deni
zaltı har;bine misli gö~ül.rncmı,; 
>bir siddet vereceği kar.aatiııde -
dir1er. 

Oslo, 18 (A.A.) - A!tmark ,·a
puru hadisesinde 8 Alman ölmüş 
\"e 5 Alman a.i!ır surette yaralan
mıştır. 

Londra, 18 (Husu.si) - İyi ha
ber alan mah.fıller..n bevan eı.tı
ğinc göre İngi,iz bahriİ·csi A ı -
füD / n.n her hareket dıı!tıa ~id
de~.J muk~beled.c bulurımıya ı.:a. 
rar vermiştir. 

Lor:dra. 18 (A.A.) - D. C'hr
chtl'ın Avam Kırmarasmda ~•h 
günü Altmark"aıı brtnnla" ~DO 
Bahrı.rclı hakkında lx>yanatıa 
bulunucagı bi!Jirilmel<tcdır. 

Amsterd"m, l8 (A.A.) - 4~37 
tonluk Holaııdalı A=land va
p:. .. ı-u bu sabah şimal d.ııizinde 
bir mavna ça')lmı tır. Vapur a
ğır ağır batmaktadu·. 

Loı;Jr•, ıa (AA.) - Lıana ve 
Osrned adınd.ıki iki t,\ eç vapu
runun ba.tt ... ..;ı ögre.nıln1i~lır. 
Anısterdam, 18 (AA.) - Lond

radan öğ'renildi~ine gOre, 3656 
•tonluk İııgilız Baron Asıl;a va
puru şimal d<'nizınde balını lır. 

Lon<lra, 18 (A.A.) - Lord Ha.
lifa:Jc.s dün Norveçin Londra se
firinı kabul ederek, AHmark va.
purunun BerJ?t;n'dc yapılı.ı:n kont
rolü esnasında vapurda İngiliz e
sirlerı bulunun bulunınadı.~ınm 
Norveç tarafuıdan kat'i bir suret
te teshil cxiılmemiş elmasım pro
testo ebıııis ve bu hususta izaJ ;,l 
istemiştir. 

Nazır, Norvec hükiımetinin bi
taraflık vazife'-'lnde kusur et.-rıi~ 
olduğunu ve İn,E!ılterenin Altıuark 
vapurunun mevkuf tutuhnasını. 
istemekle haklı bulundufrunu se
fine •bildirmistir. -6 - btJıkandar zu~ı ve oe

~oııdaıı gaycı saj!laın }i&pı!ma
lıdır kı, en aiiıı dü.,man r ))>Çu-

1916 şU!batında Alınan \•eliah
dımn kmnandasındakı Alman or
dusu Yenlun müstahkem ınev
kiir.iıı 1887 den 1914 e kadar ye
nileştirilen tabyelerı en a,!!ır Al
man topçusunun en şiddet 1 i at.,
lerine muka\·emet e~mi~lerd: Bu 
istilikamlardaki 75 lik ve 155 ı:k 
top1arın zıı'lılı kulclerı, beton-
dan yapılmış olan efrat ko,·uş - Pek Yakuı<f<L 
!arı 305 hkler!e 420 liklerm müt-

• 5unun menmilerıne dayanJıbil
sin. 

7 - Tahkimat o •ekilde olma-
1ıdır ki, önündeki araıı.\ ı kan11-
1e11 dövcJ!ıiloın ve dusnıan 1"tih
kamların birini 7.aplelt!Jiı za -
m3n buca..sı yanlarde111 ve arka
dan ateş a!tına alma ak dtı~ -
manın lb&ruunası \•t~ llHJi\·a.Uakt
"·etini ııen .;;!etmesi ı:ı luın o!a
m:ısuı. 

* .Majino hattı bütıin bu şartla-
rı haizdir. Bu hat, haı'bın başlan
gıcında, der~ ne talıkiırı.t ba
kımın.dan zaifitı. Şimdı, bırinci 
Majino hattının arkasında ikin
ci bir hat daha vücude ııetıril -
mı.ş, birinci hat yarıldığı takdir
de, düşmanın ikinci bır hatla 
karşılaşması temin edılmişlir. 
l\lajin.o hattı, daha hi<,i>ir taar
ruza uğramadan, bakınız Fran
sa.ya ve müttefiki İngil1ere}·e ne
ler kazaııdır.rr:-.,tır? 

A - A~man,·a, bu hatlı .Yara
mıyacağını dü:iünerek lıaroın 
·ba~;n<la Fransava taarıruz ede -
memiştır. Bu sayede, F;ansa ve 
İn,ııiltere, hiç ra.ha:Sı.z edılme : 
den, tek .,.;:fer, tek_ tayya;c zap 
e;.meden seferi:ıer!ıklcrın~ '·ıgı
naklarını, hazırlrldarını yapmış
lardır. 1914 harbinde ıse 5 a:v i· 
çinde, yalnız Fransız ordusu 
720 000 :zayiat vemrn;tı. Bu defa 
Majino hattı sayesinde, be.ı ay
lık z:wıatı birkaç kişiden ibaret 
ka'.m14tır. 

B - Majirı.o hattı say~inde 

bir karı.ş !:.ile Fransız toprağı düş. 
man tarafından iş,gal edilmemiş
tir. 1914 de ise Fransanın şark 
ve şimal eyaletlerinde gen;.ş ve 
k:ymctli arazi Alman işgaline 
gırm::şti. O zama'l Fransaıun 93 
yüksek fırınından 23_ tanesi Al
man'arın eline geçm~ı. Fl'ansa 
kömüriinün yüzde 4-0 ~ 1 '. ~~
nun yü2lde 30 unu, demırının yul'o 

h:ş yaylmılarına dayanmıjlardı. 
.Me>e'ii. &ıuvılle istihl<fünı, bir 
ay i<,'mde her çapta 38,000 ınermi 
yediğı halde, muka\·emet etmiş
ti. Halbuki Liege ist:hk5:ır.ları 30 
buçukluk ve 42 !ık mermi'erle bir 
kaç gün içınde hurdı.r1ıa< olmuş
lardı. Verdun i~1'hkiiınlar•nın, 
tam isabet alan zırh ku!eler·nin 
ek.;erıoı, tam,, edilerek faaliyet
lerıne de\ am etmış:erdı. 

Bu tecru-be, zırh ''e bet.onun, 
kafı kalınlıkta ve tahkimat tek
nigıain ;caplarıııa uvgun şekilde, 
yapıldıgı takdırd<'. en ağır top 
merm;Jerine de mukavwnet ede
ceğinı ı>µat etmışti. 
Fransız 1ar Majıno hattını ya -

parken, Büyük Harbın tecrübe 
ve derslerindcm azaır.i ist;fade et
tiler. Bal zırh ve beton kuJan
dılar. Bunu da kafi ı:ıörmiyeı·ek 
yeni istihkiınılan 50, 70, hatt~ 
100 metı e toproğa gömdüler. Is
tilıkamların zırhlı olan büyük
lerınc <.kara zwh !ısı• betondan o
lan da'1ıa küçük: erine •kara de
n:Zaltısa diyorhr. Bu istihkam
lar, yerin altından geçen tür.el
lerle ·tır tesbihin taneleri gibi 
birtbirlerine menbuttur. Toprak 
altında 69 santimetrelik dar b'r 
hat, istihkamları birlb:rine ,.e ge
rilere bağlamaktadır. 

ı'stil:ıka:nııarın 4 metre kalınlı
ğındaki betonu, en ağır topçuyu 
bile hiç sayacak bir kudrettedir. 
Almanlar, hunu bilivorlar ve 
be'ki de me.')lıur 42 liklerini Ç<Jk 
.ı:eri<le lbı.rakacak ağır toplar ı
malile mesguldurleır. Fakat, Al
manların getireceği aiır obüs ve 
havanları, Majin<ı hattının ağır 
topları bekliyor. Bu agır t.oplar a
ras.nda, 240 lık traktönü toplar 
d€'1Jli.ı;'<llu üzerinde hareket e
den 40 kiJometre menzilli 340 bk 
toplar vardır. Bu arada, IX>pçu -
Iukta Fransızların da Alınan~ ar
dan geri olmadıık1arını ve büyük 
harpte, A.'.manlann 420 lik1erine 
karşı 520 lik havanlar yaptıkla-

Allahın Arslanı 
rını da söyl' •e!.m. Fransızların 
İl\ıııliı:!erin de yardımlle demir
yolu üstunde hareket eden 340 
lık toplannın çapını 381 Jii:~. hat.. 
t~ 402 lıı:e kadar çıkarO'bi'irler ve 
çıkanmışlard<r da. 50 i<ii<>.'!le!re
den ateş edPbilecN< olan bu u
zun nıenziili toplarla Alman 1ar ,n 
Majinoru döveeek olan aAı.r obüs 
ve havanlarını dövmek k:l!bildir. 

Majmo hattın ııı nasıl yaman 
IJ>r müdafaa manzumesi olduğu
nu an'amak için şu rakamları o
kumak kifayet 'eder: 12 milyon 
mcıtre ınik'aJ.ıı toprak kazılıp kal
dırılmıştır. Parisın Mell'o denilen 
yeraltı deıniryolları gibi, yil:z'rr
ce kilometre tuııcl acı!m~ır. 
l,500,000 metre rr., "abı lx.-t ;, dô
külmü~tür kı. bu, Mısın:laki hti
yülc ehramın dörtte ücüne müsa
vıJ:r, Bu betonların içine 55.000 
ton zırh konulmuştur. Bu mik
tar çelik de, Pari.ste 300 metre 
y'llkseklığındeki meşhur Eiffel 
(Eyfel) kulesinden 6 misli ağır
dır. İstihkam' ar arasındaki yol
lar ve demiryolları Paristen C~
lais (Kale) ve kadar uzan.an mu
vazi bir asfalt yulla dcmıryo_I_unaı 
müsavi uzunluktadır. Maııno 
hattının içindeki telefon lhatlan 
ise Fransanın ıki ucundaki Calais 
ve Nice (Nis) şeiıirleri arasında 
gı>ril.mıs olsaydı, bu i'ki şehir a
r86ındaki mesafeyi kalın bir ör
tü ıle ka.,lardı. 

İşte 1930 dan 1939 a kadar ya
pılan tıir numaralı Majino hattı, 
istıhkam ve kale tekniğinin böy
le eşsiz bir harikasıdır. Gerek bıı 
t:ıhkimattan ııerek 2 numaralı 
Majıno hattından ileride yine 
ba:lısedece,ii;iz. 

ABİDİN DAVER 
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Yarınki büyük taarruzlarda hava kuv----
ve !erinin ve tankların büyük mikyasta 

.is~ihdanı edileceklerine hiç şüphe yoktur 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

Hazer talim ve ter'bıyesinde 
'\'C --1P.lcıi talimnat"neler verir. 
Y<··~:im1c es:ıs.:arı, :hüyaca gö
re del\!:; .i.rilei:>ilir. Muharebenin 
ar .-dPcciU IH:r vaziyete ,ııöre bir 
ka · r!c ,·asfı imkiınsıııdır. Sterna -
tik !rn ... ketlcrden kaçınmak ta
linrnamelerin cmı.ı; icabıdır. Mu
.ayy n bir t;i.b;y,., muk;;jbil ted -
biı 'er abna.}'l kofayla>iırır. Bu 
6t'l•cp1{', yeni esaslarla ~ül'pliz
ler yapmak, hasmı güçlüklere 
man•z bır:ı:kmak, tabiye snn'atı
dır. 

G•.nera: Stt:rn'in, bu s•n'a.t itle
rnine ;;on tf<5""'1:ı{islerile ithaf 
ettiklt•:i tnb:ve usulJerini ve ateş 
şPkfıl~.-ini tetkik etmek, henüz 
elde kıymetli· malıimat ohııamak
la •beraber, fa)'<lalıdır, sanıyo -
T\JITI. 

Fin cephesir~ son günlerde 
yapılan klıtle -.t.e~lerinin ve ta -
arruz'anııın k.anicteriıitik vasıf
lan ş&;le ~ü~a roilelbiJi.r: 

a) Taarruzun şiddetli ve de • 
vamlı bir topçu .. t~ile man, 

,b) Taarruz tloı.lp:atarının bir sis 
perdesi ı;.~ribinde l(falenıııesi, 

el Taarruz kuvvetlerinin ve a
te!; kuvvetıinin .motör kuvvetin -
den bilisliiade knt'I netice yeri
ne isali, 

d) Tank kütleierinin savletin
den iı;;t:ifade, 

e} Hücum d ııalarının mii • 
temadi !beslenmeleri, 

Taarruzun topçu ateşile hazıl'
lanması, ötedenl;eri müracaat e
dlen !bir usuldür. Ajansları." ıı.e
tird!i!i h.:ıbcrlere göre •Kareli• de 
'bu aıe.;iıı devam müddeti 6 sa
attir. Rus topçusunun ibu kütle 
ateşini ne ·kadar geniş 'bir cep'lıe
de ic~'"·'tii)!in!, !bir asker ımüşa -
hidi· vazılannı ell:!e edı>mcdiği
miz için, bu anda tayin etmek 
mümkün del(ill:lir. Ancak vuku
bulan zayiattan, •aarrma tahsis 
ed:Jen kuvvetler hakkında bir fi
.kir edirmıek kolaydır. S:ıbecya 
taıburu !bir taarruzda en büyük 
at~er kan,- ıncla ezilmiş o'du -
jtuna ı:ıöre cephesi geniş o'.:ma -
mak liızımı;ıelir. Dar bir cepheye 
.karşı devamlı lbi:r a,te<; ibazırlığı 
düşmanı intibaha davet eder. Ge
neralin lbu ateşle11> dıgı•r lböij.gele
re de ayni şiddetle ve avı .i za -
manda tevdh ııt.m• o:cltl1;uııa da
ir bir işaret yoktur. Bu vaziyet.- 1 
te Finler, l;u 6 oaat içinde lllii -
yatlamu, tank dafü tm'lipleıi de 
kuvvetlendimıek suret''e. bura
ya sümıüslerdir. 

Finlerin, taarruzu haz .!ıyan 
kütle ~u undan 15 b:ı.turyayı 
.su:s~uronuş oldukla.rı doJ,.!ru ise, 
bu mıntakaya mılli:ın mıldarda 
topçu kuvvetleri 1·ıWt>ak im.kim 
ve zamanını bulduklan nla..<ı -
lır. 

Kareli Berzaılıı cep ıesi müs
t~hkemcli:r. Yapılan taarruz, ta
mamen ccµhc taaI'nızu mahi -
}<'Lndcdir. Ege.ı· u. doı;nrdan 
do-ıruva müstahkem mıntakaya 
tcV<' lı edihlı · ·e, topçu ateşleri 
ş:ddeHı de olsa, hatta 6 ~aatlik 
bir ateş taarrı.ızun basanl:masına 
kifayet edemezdi. 

Taarruz da~alarmın ,İ.i pcr
de:;ile öl'tühlıesi, Finlerin şika
yetini davet et.miş glbi görünü
yor B;, ~,.,;.,.~, Ruslar, lhava v-
v.·v<'t·ne nı....:~rAn. ~isfcmek fır -
~atıcı aramışlardır .• -iis, ımi1tcar
r.zm, at lerden nisbcten masun, 
ılcrlemcsini ın:;nı.kün kılar. An
c.~k hücum saJ:hasına kadar esa-
en l·aZı ·I:lbnı ikmale val<t ka

~ nan müdlfiin <le, makinc!i s!
lihlarmı faaliyete geçi=··si ve 
en $:tirlt•t"'J t~kif ateş]eı:il•• .;av>
letle ; geri atması beki. nebilir. 
1'<. un edildit:iııc ıı\irc F'ir.ler, 
y' ek manevra ve hareket ka i
lıv~t'•·ri 811V<-Sindı• eklen çıka>'
<hkları vcrlcrden ~e·kilmeyi di
;ı .. r l'.'ak•alardan mu\ 1),-ı da:ıib 'er 
t<"<'ili etımevi bilıni lerdil'. J\!ü:;
talıJ..em 'bö!ıı<'de i-se. esasen for'i 
maniler, pa if tertibatta bu ı<ibi 
t.ııskınlan durduraıbllirlcr. 

Vazif in; fava krdir, manevi
yat yiiJ..-sek bir müılafi, toPnık-
1a ve iklirndc de invvet alın
ca, •en ate•lerı in wıntercc ya -
hdı,i:tı bir bölgede he• taarruzu em 
ni -c ka ılıy br!.. Makmeli 
$ "'t ı , enekce ııa 1 edile,, bir 
cc h v ~ kesif \, •eş tev-
c ine • 1t • ~ vc•cb, ir ve bu ta
b'yr sek' ı>.. r zav'atın önüne ıı.e
ccr ve k t'i !üz .ı anırda kuv
vctkrin m '-arrlbe in mihrak 
noktalarına ka c ınlma ~ı tf' -

min eder. ~~~ı tabi~c ve harnka
tmda bu mahiyeti g<irüyonız. 

Ruslar kızaklru-a da mctör tat
bik eimi~lcrcii". Ef;kidenberi Al
manların istihbarat ve kana«IJe
rine göre, Rus ordu.;unda rnotör 
riza.syona büyük ônt-m vt•rijııniş
tir. MuJlru-, .. bi zırhlamak, büyük 
?ıarbin düsündiiii:ü nir ıı:;uldür. 
Fakat zırlılı vası•.anııı passi1 
ve aktif müdafaayı kırabilcce -
j(ini, Fin nnıkaveme:i de ortada 
iken. kimse i<l.li:ı edl"mc.z. Zır11ılı 
vas}•rtda her ş<•yden HV<'' ara
nan !jart, ::;:i.ir'attiı". Ru:s ol. ;f zırh-

lı vaS>talarında zırh kalın'ıgmın 20 
milime,.renin üstünde ol<luğıı zan-ı 
nedil,..mez. Bu ca.ı;ıtaıki bir ınu.ki
neli hafif tankı veya zııiılı krza
/i:ı muharebe mesafelerini neler 
ve muharebeden harit: 'bırakır. 

Zırhlı kızajı:ın doğrudan dcj(
ruyn tank Allbi ıo.::r muharebc va
sıl ;ısı olılu~ıı lı.enüz !c.nin ı·dil
memi>tir. Bn talf'dir<le k;zaklar, 
nakiJ. vasıt.alandır, a,t<>ş kuvveti 
sayılan mu•ıa.rrbi roliiııü oynıya.
caUı yere ketdaı: sür'atle ulaştü· -
rnıya y~ırar};\r. 

Tank aıtkasntı bal{la~;ın 1<.~1.ak 1 
tanka tevc>Jı edilen a~t>~lt>rden 
nı>silb<<lnr<lır. Taııklar, a•eşJ.,,.den, 
kl)r\ulmak i~-:zı :ııi:V.ak harl.'kl't e
derk·r. Tankl•r yalnız ccpnder
dP.n d'-'!ı:~'lırı yanlardan da :tll"'ti a
lırlar. Bu vaziyette ro'nörkile bfr
likte ucgffli bir hedef ar, eden 
bu • Ku us ta.;;ulığı pf.roıdı <la, 
iş giirom<><ligi bir s,ıftı&d&, tt>hli
kC".;ı ,Jüı;iirebifr. Sid<lttH ~te:,
ler kar . .:ı...;;.nda miiıı tt-Pu.;1tn·ın, 

tankı oilc trl'ke<! .. rek a\'ll<ın mer
mi çııkurl~ü,~ ·a ~J~ınak'ar C\..a.Jı-
2mı mt~lıa..r~bt · tecrÜ:cı ll 'i i . .;p;ı t 
elınıişti.-. Ruslar, tski ç:ıglar<hn 
aklık~aı'! bir u0 uhi süvari yecı,~ 
Ain'l p-iy;"·h.: ta.ş ... 11.a.y .. l •\.:VA ll!\.ı
hat"el:x-'erdc düşiinnril 1-1< r'dir . Jo .... 
töıı.:L..3.Syon .ı..-.;rın<l:1K1 hu (• tjin:.ıl 

m~\.c... t,1 OilU!l t k\..ılUJıU t:LI· ·>.; 

b'r "<:·klid'", cı .. rı..ı, :iı-. B'r ııı
takayı belki rı ki;,.· z:: •edN ilir
k' ... , fakat rnudaf :ıJ. \-ine H ( ne
nin ve süngürün işid r Kı,., ,Jl 
da bıı bu_l::; rl r.:I' 'ı ,,, 
vasıta:;ı o,nrC!k kabul Nli1rı i ı
çin Ru•lar 1ı kiki c 'llrmde. vap. 
makla i'lı.t

0

ra "• ne Y< r hiz-
me' ler ptnı·.., ıl ".I, ~, ., .... ,.., 

h'çiblı' icat do;" ''"'..ı gtiıı ı .. 
mul cı1ı.ınh' iı·ğt .ıJir. 

Hiı erlnndın la ı;ok ı. VL·tli 
biır snn'at ıcilıaz·:~"l s l

0

p olan 
büyük R:c• oruusu. ,n, z v-:ırı da 
. ~zc· a 1.araK. ·va!'iiı tn.: ını buzl çö-
zü!n1 den trık001rn~il ut~i rtti· 
reır• ·ı..·cegı .. n arı l:.t .. L.. k-
tir. ~'inlçr. he· ı~ alt~n k1«-
n yaıtl:ınJarl'a <l,•ı ve l'" t \ tc
lannı ,ırt;rmakl.<!dırlar. ltı em. 
lckPtin l1"""'ir - Rı ... ııa.ntJL '-'tn ı:ıl

dı~ı bir ders <ıc . •ı hı. ''"'' ta a, a 
kal'""ı c·n nitı h:r ch-.•fi \"C' t:ırt ıı-1 .. 10 

=. · i k ırul:ırıa ·dı.r. 

H.ictı,ıı t•alg•I· nnııı mut<.•rr,•
d:i h~skrım i cı• Rus~< r<lt eski 
bir tabiye, bir an'ur.t' Ur. .A \ u
pa a~kcri cihanı, bu vazür>yi L~
önoe .ıı kun .ı;n,. 1 bt·kla. 
Alınanl.ü•u1 Tvl..vlı. Stv..:~0<1. 
Vitontz ve Rigacla miittcfik or
duların Vizirıı ldp tatbik ( tik· 
Jeri usul, tam,.·n n a• ş k.ı<lre
tiıH! da:yrtnmış+ı. B.ıra,arda ıııii· 
ıe.~rı.tl.A.:ın ,~erdiği z:ıvia+ ~se, 

akıllara ı.ayrcr verecek ıni.Ktar
da azdır. Finlerin her ~iinkii 
tt·bl';.ılttine bar.ılırsa. bu denc·
m<'ler cok çcık ela ha k;ı.o1 ı olmak 
limm gpfü J . 

Finlandiya m.ıceral«n, bıı ~i
bi ikl'•n ve .ır,ızitle yapılacak ha
rl'k<~lı'r vr muharr,b~ler ıçin ç.>k 
t,tifarldi d<>rsl. ·r tc<kil ediYO!'. 
y,,,,; usul, ekemınü! L<lebilir,e, 
bu hususUı bilin•·n esa,iar da de
"lsehi lir. 

Cephe gcrilrnnı kunc· indir
me usııll ri de heniiz ürr,:ı \'ert:-
mirrn. Bir panik dC'vrc inde 
bunun ne k0rteııe fıwdalı olaca
ğını belki z manla Öğr,,necegiz. 

Bu taarruzlara L·;tirak ed 0 n ha
va kuvvctl~riniıı cephede ve cc p
he yakınlarında nıuhru-ebcnin ne
ticesi üzerinde mücssiı' olup ol
madıkLrını da ~len hav:ıdisler-
den anlnınak kabil ol.ımadı. 
Simdll'k bur :ır<laki heddlerin 
bit:r:af ma.,,ıır<'ler olc'uğu iddia 
.ciiliyor. 

Y.:ı:-ı ki ta. rruzlıTda luwa kuv
VC'tlerini!l ve trııı!darın büyük 
m 'kynsta i:r. 'hdam edl'ecekleri~
de süphe yo'ctıa. Fin mukave -
nıe•in', en side! 'i tooçu ateş:e
ri ve meskı'.i.n ye.Jeı'C· vüzkrc 

Üstü sarı altı siyah 

tıpkJ bir muamma 

kutusunu andıran bal 

Yazan: Osman Ce-nal ---- - ------
&k. (İkd<>ın) ~ahLlıi Afı.mt:t 

Cevdet Bnln, İ.wiçreye, dair 
yaznıı::- 0

1dujl.n o pek me~11ur ma
kaleleri, şimdiki ..:ençler p<'l: bi
lemezloc, fakat orta yosUarl" ih
tiyarlar, bu yazıları ,peJdi!a ha -
tırlarlaı·. Merlımn, o y~mlarm<la 
:bvıçreyi, İ&viçrenin hayı.:,nı, o
radaki otelleri, lokantalnr:. ga -
zino!arı, 11nn~arı1 ~1Ji1rı 1 sütçü
leri, mullıalleb;cilNi, 'bııkkalları 
öyle tasvir ederd; ki, l;ütün 'bun
lara ıhizim ağzıanız.uı suları <rl<:.r
dı. ,\lesela günün birinde tu -
tar, onı.d:.;..i ıbir intkçi ahı.ruıın 
ha?ini, ten1izlı.~in.i, an!atıl'rlı ki, 
haui insanın. hayvanların yattıA"ı 
yere •O;;l <löküp de yalay~ı ge -
lirdi. 

Bir k"""-P dükkiınnıı tao-vir e
derdi, ·bunu okuyanlar içlerin -
deıı. 

- Ah, >U dü:kkirndaki teşhir e
d:len l'Ver, burada oba da onla
rı çig Çil{ ) ııt.,aım! 

Derdi. B:X umu·mi ~arnaqırlı;t
ne nnlaı+ırdı ki. onun mL~ glbi sa
bun ve lavaııta kokıdarı ·burııu
ınuı.da tıfterdi. 
Oranı ı sütkriııi, ytıi(ıırtlarını, 

tathl-rım, tuzlularını ve ıbunla -
rın hJri;.ıılfı<lı· nefasetlerini an
lat ·kel', ~<i~·ük <liliıııizj, yutucak 
olurd,ı. \e ıHC"o, içli bir 5~1k gi
bi: 

- Ah İsvk;fl", Aa:..Jı! 
Divı, içimi.zi çc•k<'r. <lurun:hıik. 
Gt"<.'t-11 !!Ün, .~0:.ı<:'te1f' d"' l<C\.t...1.n• 

ou' dLL<1<iinlartnda ~·ııkalan:mış 
olan ve 1 t·ııi1"l1t::o.ii, içilme5i caiz 
buh .. ıırıııyan br•zuk, berbat, müs
tekn-h yiyinti, içinti maddel&i
!ıi ROrlirıc~, ıık:lınıa ra11n1€tli Ah
nı> Ce,.:Je~ BL".Yiıı bu l•;"'..;rc ma-
1<a't>lcri 1-!eLfli. 

NP'\-S ·'. l·ıfı w.atl'l'\ıyalım, biz. 
Ş• lı b'·içre<ien, misviçreden 
v !t."\t}k, b~anbulun bu _ı:tibi 

•<.·l ~ •• içecek nıacltlt:ltri S'1tan 
\'r•d•r ı. bu yc)'CCl•k \'e iÇC"<'ı; de
ri", hPr .~Ü: sım,ıkı bir llrontrnlie 
l"lC· c1ana çıkarılm;~,ına, dükkan 
:-ı lı p'er u ~· :JPUr· c(:'ZCl.tındırıJ .. 
rnı.s ,,J sonıd da bunların her 
gün ga '.ı•triC!ril· tp~-'ıir edilmele-
r ııc f!. 12 7 n·ı.1 

Nt.,ıi•· ~u biziın bazı esn;,fın kt
Yc.•nv~ ~iri,,.t'klcıi bu hilek5r1 ı.k, 

..ı ""'rı·<'ffk. ~;;.bul< \'e <.,'<llk ka -
Lll ı l.'k, ·. ı 1 ıa:ıru:< rrnı:-
• t ~ ·ı 

'>l' " · ıı. (,' kcf . . EJ!rnıch a-
r 1 J..1 .1 t.: Vl ;l.ı tt.1 cLırr. .... r •.. 

E 1 
, .::1 11 1nrv~ ·:ı V0 t..'lt~..;!z 

• ıı il\·an hir Rr:ı' \.,.· T ı'ı ·-
_,ıp de hat+, •e~·c val! d J ,. a-
lır .ıı -..ı,, ılu• '11.t rrahl ", brrhat 
'lı hm a ' h r i'inn ru:· 'il-

'•f lirı. .. Kö?nur a.1us1n: Yaı·ı ya
rıvo.l rı"'dr.s .. k, tl•Z, topr;ık .•. O<iun 

: ""; v~ı.,.tu. sırsı larnclıı-, 
hu. u, bı.:s ~lnd~ hoı u ,loklu-

·a ci i• dcp sıdık' c 1. . Du-
... ha.n.ıı~ biri. · s:1~ A' n bı .. ;cm 
k' G· çcn gi~n h.r1i~ rr irılis ve 
~ü· of! .. ı.ı .... i~t! lJi'vt- ;ı}1rıı o'du -
gw ·bı..:. cirkc.·flıı hik:ıvr_.,.;ıı.i kı
~acrı, V İktiamd..a aulartnı!stım. 
Yine .'« <'ldt, bir dir'<:i:.ı ,ı!aıı ha-
l 's mulıl ' Eı-zin~a •• tcrcy.ıg• di
ye a1w· olılu~um bir y~ğı.. crit.-
l ., t ' . rn c.ı ıv.•ııra yq,-ı Y"nva ktıJ nrk 
,.c d,ı Ya)'.(arile karı~ık o! l"14ıınu 
;:ördü·k. Ya ba 1a ne dcn;iniz. Ba
la? Bald• dal;ı,·en· y;ıpı'<lığıııı da 
ilk· <l-t?fa Öl,'l't rıiyorıun. G1...~liıkprı
şı?da lbt dükıkfuıdan alıoıs ol -
auğıım bıı bir h'nı·kc bal.n. üzeri, 
ben alı.-ken ver yeı- bPmbcyHz ve 
yer ~·er sapsarı idi. Fakat eve gö
türiip <it. iL"'tündt-'ll biraı v-edik
tE•n ~:f;" a~t 1 sim:siyah çıkrnasın 
nıı? lll:~e'" bt·n~ a'datan ına<lı·a
b,ı.z oğlu ırJ.lJdı-t11~>a1. tenekı•nirı al
tPn:ı, ik.i parınhk o m-.ıy ... n bal
dan ve ü tüne eh. ıbj!' pcuı.tı1~ k iyi
sin<ltıı ciokaruµ L ınıı. vu• aı n,t
mış mı? 

Yu.Jmli.d:t da <lL!Cliıı,im L(ıbi, bıın
Jartlan dclla ıha , gi birhıi saya -
y»n bilmeııı ki? B<\!kıyorsun, a
~a~ılık bir 'bakkal. kendi gibi a:ıa
.l{ılJk bır fırınc• i'e lJ'\'llŞmaş. fı
nncuun, sırf bu gib: hilkkallnr için 
çtkarmakta oldu.rlu ckmek((on 
ba.,o;ka her şeye benziverı, fakat 
bu bas3:ısı' Zahirı şeklinden pek 
de anla lomıyan ~knıek.lffi fı-

(ATkcısı 6 1fcı smıfuda) 

tayyare ta.raf mel ·ı vr ğclı.rı " ..
t.,tcr kıran1:ı; u.ştır. Bı~ 1{!1111<' 

,.-cva yarm roa[İ"\'Ctini k, .,_ 
dıjtı ha1ıer vCTJe. R" t~ıınuzu
mın son defa da M: • m:rheim h 
tı ilerisinde cıilaı,:mc bakılıl"ia, 
'3sri tahkimat 

0

en kudıetlı ateş
te-re kl!!rŞl da rolünü oynı} ac '<
tır. 

Abdülhamid devriııde geçen 
• 

garıp hadisenin içgüzü 
ZİYA ŞAKİR =ı CYazan: 

Tarihi<', (Müstehcln) lik.. 1 
l. .. isan.trrt'ız, (müstf'hren) k..- .ı

mPsini nt·· zarrıan k;:ıbııl etrni~? .. 
Bunu, bilmıyorwn Arıcal<, (müs
tehc<·n ne.,;riv:ıt) t.(~1·kibi, nuttbu
ilt k~:'lıusu 111.J":"Jl, (1'le:;ru1i~·<"') in 
ilanından .son•a ginnistir. v~ on-

ciir'p• r. u t~H' ı.art·k<.:ti !.; , 'lllı.tnh:r 
heYkl·!lrr1 pt' .:!:cnıal k:uş.af""nan1n 
ünil'1•"' '.!ı~çPbihni ...... 

' . <Laıı soma da, rnahkem<~ sa10nJ:.ı-
rnnızda bu yi..lztlen ba1.ı sur;?uyn 
çekilt>n bir hayli muhan·ir ve sRn'
atkfu•lara tt>s:ıdiif edilaniştir . 

Fakat.. Deı·hal şunu da ilave 
c·Lıtıf'k ]i,~.Pn ~elir ki, bu k:lbil 
ne.,riııo. (Muila.l<iyct) devrit>d" 
büsbütün görülmc·mi:j rl(•ği.rlir. 

L · mkrini bııra<la 7-ikrı·ı mık im
kanı <tlmı.ran 1>1-rkac yazrna ve 
bas,11~ kitap vardır ki bunlar, 
asu ' .. ıca Yl' St"nelt:ı"{'c cld~--n ele 
gezmiş .. ZeVklcrinc düşkün olan 
eslatnnızın ea kı:tm-eıta.: eşyaldrı 
ar:ıs.nda, .ideta gi7.li bir hazine 
gibi biivük bir dilek; lı· ınııl·a!a~ 
za <~lil:cni..-tir. 

ıı:u nefic; y;-ıı,larl.:.. ";azılnıış ve
şehve't0ngjz l"(SİIY;.!crJ;..: ~-üslt·nın~ 
ohn uu c$ki kitıp!arın, (~deb) 
ve (h4yıi) "asıffctrı.na j"at"iyt·n sığ· 
roıv.Jn ınünderica·tı, "itlden iğ
rt:nctir. Li.ı:<in, ııe kadar ~ario
tir ld, <'slaflmızdun (vezarel) pa
vcsinc kadıır v-Uksc1en bazı LA. .... 

:;,at, bu yazma kitaplar:ı çok bü
yük k·ymt:-t ve· cht'n<miyd v{'r
mi'.;:h·r .. En kah~ zevAl .. riH e1J 
tiksindirici taııvirl~ı-ini ihtiva e
den bu ş< hvet lrıı>,nı· ularını, a1-
tın. çerçcv~.li ve ebn:t.--t i~lt;nh~li 
kaplgrla ciltle\JnisJ..,, .tir. 

Eski 'kibarl'11'1l\ ·y,,,atmÜ&Jl son
ra Yapılan WC€keleı<le, \m kabil 
ki\.a>Jlar,n (biıı altııı} a kadar 
satı ldıl;ı vaki ohnu,tur. Bugün 
de, Avrııp:mın ve .\nıeri!Gının 
eski kitaıı sim."tl'Ja, t tarafında.ıı, 
bu lmüstchccoı) ki'.aplar pek 
ha.ı·arctlc aranıj·trr .. En vfut k i
linl w .irfan \'seı·k·rirıcien dıılıa 
,kolar alınıp ~;:ı'.th:~roı". .. 

Gl'çcnleTde. c.ski bir kitap~ı söy
lüyor<lu. Yakm bir zamana ka<laır 
ta~ busma 1ezgahlarınd~ basılan 
bu iğrenç kitapların basım ade
di ll.ö00,000) adedini ptk çok g<·ç
mi>. Bu adi ve kaba ki•apfarın 
bu~n de ele geçen nüshalannın 
fivatları, beş ile on lira ar"'ında 
alur.p satllımcl<ta hniş .. 

l\kşrutiretin ilıinındar. bu· hay
li za'11n•ı •onrn, en} 'lksek kalem 
salı 'bi ımıhrn;r!crimizd;;n birı
nin - Ya srytana tıyrırnk, Vl' ya
h11t da. büvüh. bi Zn1ll'"t"1 k·~.oşı
sındn kalıu ak ~ biivk bf J<iıop 
~'l!ı:ardıitl ve b:ı yüzden <le lıem
n1:vt·lli sur.c'1.tP c~zalandrrJlff'ığı· 
nı ı ok ivi hrı•ır'.1.yoruz. 

Fakat' :ısıl garip olan <:i.:tt..t. ~u
nı.:;ıdır ki, (miLstch~n) kı·I. '"~"i 
111atııu..a.t kanunu.Tnuza karl.wı ığı 
gün J nbl·ri. bu 1tt•liın<'y~ ,]<!~ :1 
hala u~'i bir ekil v nı<lhivet 
\•erilemcnıiştir. Çün.kü, g\•nt.: ha
~_ırl:truııızdad~ ki'. büyuk _roman l 
us:<ldLma (Hustevııı Rat>mı), bu 
yfü lı 1 mahkemeye gidıp b.:rvet 
ciiı~. »ib;, kı1 nıetli OC>iL"ka
nmız (SadetLin Ka_vMk) ın hf'.;

te1ediı(i ve yüksek ı:cs s&n'~tka
r1"ı1L (Safi;·c) n'1ı okııdugu (B.ı
lıkçılar) adını ta~ıvan gramofon 
plfııı,ı da ·bö>k bi.r da\'a acıtması
n.~ st•bebiyct vermiş.. Halbıı ki 
hak= he'\"('ti tıtrafından HTilen 
tetkilc karan netice.,inık, o da
va da be:raetle ncticclenmbtir ... 
An!a~ılıyor 'ki (mü;irhcc:o) kcli
mE:8i. t. lakkiy" 11ör(' ck1<ism«kt<'
<lir .. 

fö1ekim, Abdulhaımt ıkvrinrle 
d bu yüzd"n şöyle ;::a•ip bir !'!a
di» vuku.< velmişti... O \'aktin 
.l ln~:tıl No1.i.,iİarından biri, • i:ıa .. 
rif kn<lrosıında (S~uayii NcfiM·) 
'ler: "l•mcl;ı b:r ('llektcp) oldu
j!unl isit niş?! .. Glirıün birjn<lı• 
hu ınl'k~ı·:ı· ~()~nıl\:c- gitnıiş .. 'F'a
k.ıt .k<ı1H<1.ın i<:erı l:!irip :e, e~i dt~ 
vltlerdı'lı kalmn merııll r lıLJlkel
lt·ri görür.~(•; 'llt'·1 dt·rhrıl ~lltti:ni 
Jilzünv kaprıınıs: 

Nt'dir bLf k uozelik~ .. Ça-
17uk bhka~, tıp ııa.tiska , 1 nı da, 
buıı1t.trL"""' nvrilt. yerleıüı; k.1pcryı • 

Mc ıı müdürü, müşkül bir 
va:·d;re-tıc k3lınıl. Naz ın f'Ill ini 
yerin< g<.'lirse, sık sık mektebi zi
V<u'e eden ("'CJ1t'bi rezil cl.a
cak. GL•irmt·se, nazın kıulıracak 
mekt<ptt·n kovul. cak.. z,,,•.Jlı 
adaı11 clüsünınü-;, t'1SU/~11ış ... Dı.. r
hal Abdui .wıtldc bıı (jw ne!) 
yo!lam!!;. Btı jurıı.ılde, mcs,Lyi 
hikaye etmiş .. Avruo:ı mü1.~krin. 
ııni~ göstermi .. (Saye., ııaz:r 
paşan.ıh emrini yerine gelirm~k 
!fızım gelirse, bütün dünya)·A kc
paZ<" olacn~ızl dcmis. Ancak be. 

Y:ıkr, tarih-c ait u!an bu hatı
rHlardcın :::n!"lra, bugii1t Je ayni 
mf:\·zu üze .. in<lt; miihim bir },;ı_ 
dı.c;c k:ıırşısııı .... la \Hılun11vo1·uz ... 
O d:ı. gnyı:etli tabi (Semfü Lütfi) 
nin bast•f>ı (Afrodit) i"miııdtk.i 
kitapl~'l çıkan .. Ve Arlli ·e saloıı
l..1r1n<ia'l . ..;t•hrimi7.in Pn hücra 
kö·.,clt~rtn, , k;ı.dar biivük hh n1ç .... 

rakla rıliıkd u. andıran dtt\"'achr. 
B:.ıı, .<::;:tdf'<" Ş.1ırk. t.aril \•f' f'tle

biyat1 ii7t'rinrh ı,:alı~~ti f<T i,·ın, 
G:-ırp arilı \'P edcbivatı·ıdd bü
yük bi~ l,;ıy::-nct v~ t1 hP:ı1nıivll; ol
duf'U - Phil v-c i:rb;.ıh1 ~ru-.,f.,_ 
d.v.rı - i.~rarla idctü. t di 1 ·r. (:l:ıcr 
hekkında fi.kir b<·~wı <•'.·n,·k su
r<'! ile ı;ülünı: olmaktan lhtiraz 
erli,·nrum .. Aı~cak. hlnHt111 'kırk 
sen• n·yel (Sulta.ııi) nt<kt~bino 
dt~1.rrm <'.dt·n t~lebc :u·kadu:;ilarırr~ .. 
c?~!i bir çcıklarının bu kit:-rh.1 nıı.ı.
lik <>klııkl:ınnı çok iyi h,1tıd;,
m1i<1:ı. bPrab<.·:. Be.} DğlH kitapç1-
·l<ırınıu vitı.inlerinde bu kitaba du 
bir YM' verildiğini hafızamda 
bulablliyonmı. 

Kit~bı. oktınıadrnl . .f+ .lkaı, mUn
dc»·icı.tını <lcf'atle dhı.J.:diın. Ar
zctliğim gibi, bu huı;usta sala -
hj5ett-Hr obn;1<lll{ın1 için, kitflbın 
(nıiis 1.<hceıı) olup olmadığı ht•k
kınıla, hiç biı· fikir w nıütal.·• ı,., 
yaT' cbnivecf'~irn. Sade~, (1niis
tchce.~) kdime•inin te:akkiyt• gö
re. {1Pğl~:.iğini bir kt re daha ;ı:ik· 
recb,.,i.'Cın. 

Buııuıı mı;;alin~ ~•lince .. Bu -
gün sin<mala.cda, trıunvaylm-d~, 
vapurlarda, hatta e-ıı kalabalık in
sı.n kütlilleri arnsmda, öyle gö1.
leri kara •'lnış ka<lın v" erkt·klcre 
ttsadüf t•diyoruz ki bunlar. ora
da.n.i in:-.t!n varlıklu.ruıı hiçe sa
y:lrak 'b11·.ibirlt-riyle ga}el lAHh-a
li 1rıuamf'·lt!'lfr<lc buluııu. ·orJar ... 
Hatta, sarma dol~ış olup otur
mlk ve ;ınçak b.:ış ·ba}a kunusu
labilcc~k ş~Yk'l'i, hali<a işit i~e
c«k kadar ncrvasızhkla konl!S
mak!aıı hiç <;t1kinnıiyorl:ır. D~
mrk iti hıır~ketl•.,rinin nıüstdıcen 
olcluv.ıınu smımıyorlar 

• İ -i Sl ne end bir Atla vaµu ru-
• nun geçen Sf ne de bir Şirket \'a· 
purıınun alt k;,• salonunda prk 
lıiübali bL vaziyL>tk ı<iirülcıı cıit
lcre haklı ula ak müda'ıalede 
bulanan Y;ıpur ın\'"Tı"ıttrlnrı 

- Size n"?.. Da\·acı'.llız var 
mı? ... 

Hitabı kar..,ı,.ııda k~lmısla.rdı. 
~\lılli terhivrınizi renciJı• ••den, 

yüzü gözll acılJnarnıs uilt.• :.{t nç
le~·H"nizin v•ktilldı n evvel fena 
bir Şl'kilde iııkişafhrına çiı-kin 
bir tıe vik mahiyetine .~cl'Pll bu 
h:ı ek.,.tlrr. a<'ıba (mii~teh<'~.,) 
ktlimt·~~nin <'t-"Tre"Vt>si i«:ine gir-

·? n1c·z mı ... 
Kapalı duran bir Jütap - ve

lev, (müstehcen) dnhi oL,a- ken
di cirminden fazla bir zarar vu
k1ıa j.!c:tiremf·7 F.akttt o kitarr 
tan <laha mü,,ı,•hcen olan ve h.ılk 
ka:r~ısnıd:ı ptT\ :L>ızca ta.tlıik olu
nan müfrit hareketler; t~timai 
niuım için en biiyük tehlikt<fü. 
Ba:tıa kalırsa, masum _g(!n~lerin1i
zin ahlakını, asıl bu noktadan ko
runıak laınn ı:e lir .. 
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Esh.ıırn ve Tahvilat 

Es;,.ım ve TWıvi!at üzcrınc nı;.ı
anıdc olı:ı:ı-ışta 

--- ı~,:;; Şl DAl' 1910 ! 

Spor meseleleri: 
•• 

~de ere e 
Anıatör Çobanla Profesyonel 
'f ekirdaglı güreşemezlermi ? 

Ya.:t.an: Eşref Şefik 

Buııdaı., \ Vl'lk; bi yazıır«la Ço-

1 
ba'1 :Vıehınt•1 le, 1''Rirrl?giı 1 luse
::in.in :tPJz.ı~ , ft>lfıl<t> 1 ::eılPlerı ııı.en
(a?,, gıirestirihn )l'ri'.ni ileri 
.sürmtt~tüm. 

-Spol"·ll ~e,~di.w.i haljc ~unatör, 
prolesyo,.,,.ı kmfl"1crfü., birç-0k
ları gibi, kı~ııdini pek yormamış 
olan ahbnplardaıı biri 1>t'nden 
SO:rtı~'Qr: 

Te/difi,.i. pek yeriııdc. Fakat 
biri ;ımotör diyeri prof~sııonc! 
olduğu irin acolıa giireşm<lerin
de bir mahz11 r yok mııdıır? Çok 
ki.~iniıı içind.en çıkanı.adığı şu a
matiir. projesııoneı miisabakala-
rınııı ni.c.nrııncı1ne bakımından 
hakik" m11lıiyeti nedir? 

.:\~r"Wttörün tnrifi ·t:kS\.·.ı·i n1emle
kellf'rde oldut:u gibi bi7.de de a:
eliizın ııiznmııam«,ind:e vardır. 

O tarif c<"l·çc,·ı·si dnhilindc kal
mak üzt•re h~r ~JXll' ~u;be!-ii o şu
benin arrıatörünü ayrıca tnrif et
.mistir, JI~tt.;i amatörlüğün esas 
tadfiııi yap.ııı lı<>ynelmilcl korııı,
rı1nh ka.:arınd~, muhtelif .spor 
k<krıı,.vonl:ıtmııl dahili faaliyet
lerinrl .. am·ıtörliik hakkındaki te
liıkki bu,u:,unrla hakim oklukla
rı tayin f'di1n1· 1;+tr. 

Bu ıtibarla h~r mumll'kette 
o rrı~ılllelfttin icaplarına göre, 
başka biı· us•JI varclır. 

Amatör feck•rasyonlaırın hik
nıeti vücu.tlarını sporun in.ki~a .. 
fı bilfiil yapılması bf,,J<il rder. 

Btı r.ü.:nl" !l.r niz:ım1 koyanln.
oluna olsun sp"r faaliyetini bal
t.alıy«lıikcck hükümler bir ama
tör niza.mna:m!"sinin ruhuna ay.
kırıdır. 

Amatiirün 11ii''1ınnam<' c;erçe
vc•si irind~ki uzun tarifinin e~as 
''(' hüifı~ası söylrı veril·zbilir: 

Sp"Jru Jn<·nfa~ı 1 k:ısd.; olılLıdan, 
btrf spor a'kı için yapan spor
cuya aınatiir deı1ir. An'\;it{h· tiPQr
cu yaptıgı m(babu katardan ötürü 
iicrct al<1nU.ll. Bizdt~ :unatöriin 
kitaba ~eçi·n tarifi, l'Skidcn. ba
sılmış oLı.1~ ath~tizm fetlcra.->yo
nu.ıun niza:rınan1rsin<lc bulunur. 
Giireş ve sair ~ıbderde o torif 
dahiliııu' Jınrekt., c,<lı!mPkk'>(lir. 

B"yndmilel t ırifine ~öre, men
faat ka.sdi olmı.ven bir ada:mm 
h ~ .\ı a.r lı bir i-.; ii\in bit µrüf l·::;~'one· 
lle kar~da~masıuda ın:lh:.ı:ur ola- , 

fo,oğraf tahlilleri l 
Re s mı n ı z i gönderiniz 

kar;ıkt,..rinizi söyliyelim 

MtızaffeT 

E ro! ( Kaıılıoa) 
- iyi kalpli 
ve <llirfuttiir. 
.Mıı•ik vı. 

biye., ~t·vt~c. 

Ze'1ı: ı y~ısJ.1-

tır. F.ıkat, ~k 

çalı~~ ·.n<hr ve 
intiz:~.r:ı:x.·r\ 1·

d'~. HPT şeyde 
d 1.0ru1 uJt araw. 

* 
Tetı/ik 

Öwlp (Gin.~ 

SL'11) Zeki 
bir tip. inti
zama fazın E

tı.aııtmi~ t·ı ver
ırncz. lcı5<.fi~1.

n:: gÜ\'t'l'l>rek 
çu1: caolı-ımnz. 

'Faıkat omuvaJ" 
fuk ohır. Re
si nı ve .rnu.si

ikl) € istida<1ı vardır İy'lik \"an
ma\' f.f·ı."CT. 

Mü, seı Biil

bii! (Çorlu) -
temiz kdlµli bir 
tip. Yala.ncılı
i{t :;e\ıınez. İn

ti.zan10 meraiklı 

dcği_ci'ir. :M ısi
ltiyi ~ok se
vur. Fazla z<~ 
ki ve hassas 
degildir iyilik 

Arkarua!'.:ıj!UY.I itimr.t ecl.Jir. 

1 

oııaz. Hatta nizamı koyoalar 
bir amatörün, sparti! W°Y•1 içti
ıınai kaideler ve 1üzttmla.r ·kar
şısında, bir profcsyondlc k"roı
l~ş:ınasını düşiinmii~tiir de bir 
kayıt ko)ıırıustur; 

Bir amatör bir proje•yoıı~ıe 
doc)ı-udan doğruya meydan nlm-
1/ClmaZ. 

Buc i.~mlc ile nizt1n11 ko;\'i1ıt!;1-

rın kasdcttikl~ri şudur: 
Eğer herhangi bir lü,1.unı 11•

sıl olursa ~it oldugu kder.ı~y" -
nun delfıletiyle mc>ydan nkıı'.,,a 
hadisesi olmad•n, yani ıır<ıl••""o· 
nclce reklama ka«matlan miisn
baka yapmak imkfuıı vardır. 

F.<as~n bazı memlt'1·ctlc ·ric 
mİİ\.'.a{lf'lo sporlarının kul;ı~ rı ın

Jd~afı için profesyonel ır>Ü<;ah·• -
kntardan evvel ama.tö: mu:-;, h:ı -

k.alrırnı \ apı}ma..'11 ka-l.Ht1 nııırı
mu~ttır. Nitekim Bcle• 1;i:' ki 
boks ı:lnıutörleri, profes:Y{n,~l or
ganizasy<~nlnrınd;ı. ilk ııom:ıı ~ o
larak mü~<•buka yaparlrlr. 

HelP hayır i~1-eri i.;in .\Jiıı •. ;.ı, 
bir amo.t\lr1t• bi·· orui~s.'to1r· in 
çarpışmasını ııs lt>t:1...,ynn l;ır ,. /\: 

müsait ·k.a~ıhırla:-. Bö:ı, ~i' ... .i 
leri çok say~b;!i.rim. Dr•ıil • .
yır işleri i~in, sr~nıtif OLU ... 1rı 
i~Uı duhi bir am,ılöl'lc· bir ıı·;ı
fesvonelin çarpı~m:ısın::ı ait ol
du.ğu fcder;ıs\·onl;ı,r ·nü~a;11 1" , -
rcbilirltt. 

Kanaatiu1ct:, \~tıb::ı.n :\J· :.ı· ı~i, 
TL'kİTdağlı ile ZP!ıcle frJ,j:-. ' 
dclr-ei m-enfaatin1. kar:;;ıl;ı~tıı-; hıı;t

ları için güreş h:dcr.ı.-;yıınu l'"k 
ala miisa<•<le Vl'rt>bilir. H ,,, t;I 
bu mÜ$3<:H]Pyi \(" irkt'n 'hl''ı ıu·!
milcl f.::,ı.lcra-sYona da1ıı s.orın:ık 
lüzumu voh.tur. 1'-lü· :ı.lla <~. rıt
dulc.tan ~nra vaziyt:ti l'~ı·ynt 1 ı . .,1i
lel feclt'l'asyona ilıbarrh J..ı!" • t 
eder. Eğer çok titiz ü.1\ ra11nı...ık 
ist-eni-r d-e m2selevi i/.:ıh tth '< 
müsabakan?n lüzıtmtıflll 01~:')' -ın 
sebepleri iyice anlat.11ı;ık l),~ ·
nehılilel ft-·d(.'ras.vona •bir n ek' 11 .. 

yazılırsa, onutıakkuk mı.1', <il 
gelir. 

Bu i!-.1.e 11iJ:arruı. lTı'l' vf' k~ıı.I< -
lerden evvel mü;al;ak.ıyı y ı;
mak aı-zu~ ıt<vz'ıu·b.1lıi~t1r. t,,,.. 
banla Tc•kirda~lıı:un güre~-tıril
m<'si arzu edi'i'. rsa ne bt·ynı.•l
nıil<t'I ne de dahili ~por ni1.ambrı 
buıı.a rnı;ıel ola.naz. 

- DALGA UZUNLUGr --

'iA.Q. lt,47-. Ult5 &• li lı.w. 
r.A.P.11,11 a. tU5 ita. it &.w. 

1111 a. Ul &a. 111 il.•. 

19 Şubat Pazartes 
12.30 PrcgTam ,.c ım·mlt•kct 

saaı ay rı. 12.35 Ajans ve m<·tc
ol'oloii h~1ht•ı·lcıi. 12.50 '.riirk ınü
zi~,; (pi.), l:ı;ıo/14.-:Miiı.ik; S ıı
hııik müzik (pi.), 18.-- Proıır:ı-m 
ve mcmkkı!ot saat nyan, 18.0J R.nd
'\'"O caz or1<.e~'"r.a::;ı, 13.4-0 Konuş.n1a 
°(Umunü tcrlıiyc H' be-len tcroi
Y<'· i), 18 .. i5 Serbe>t saat. 19.10 
L.VI nılt:·k.ct Eaat ayarı, Ajans v .. , 
ıın•·teorol&ji ııaberleri, 19.30 Türk 
:ni.1.7.iği: G ~·i ko~1~eri (on o.~u -
:ı.-ucu sı.-a ik), Çal:•nl::ır: Vecilır, 
Ruscn K;,m, Kemal N. Seyhun, 
ec,:det Kozan, Ocvdet Çağl;ı, iz
zettin Ökte., 20.15 Komt,.ım::ı (Fen 
ve tabiat bilgiJ,..:ri), 20.30 Tfü k 
miizigi; Çalanlar; e:;;at F;rer, !<'a
hire Ft•rs,ın, Refik Ff'rs.ın, Fahl'İ 
Kopuz, 

1 - Okt\y- n: Mu tııfa Çagl"r. 
1 - Su7in.ık Pl'Sf't'Vi, 2 - Ari( 

B.:y - SurJn:ık şaı·'kı: (Çt•kın1e t lc
n,tl ,~.t·r<1ini), 3 - IIaf1;: Yw.ııf -
Suzinak >n Kı: (Nt.!ir bu dPvrü 
te<!"fiil), ı R:ıhmi B<:y - Su
zinak şarkı: (Bir sihı·i ta:rap ıı • 
n1ei sazıntla ~ı +. ), >""ı Ye.<;.-U'l 
Asım - Suzi .ı:;: şaı·kı: (Ayrı ı!ii>
tilm };t'vtligi:, .d< n) 

2 - Okııy.uı Hi1-e:vvt·n S<·
nnr. · 

21.J~ .•lüzıK: Küeük ıuke,,1-
ra (Ş,.f; Necip Aşkın), 1 Willi 
Richc.rts:. Kü,ük halet 'ı.ıitı, 2 
italv Azzoni: Saoolı ş,rkısı, 3 -
Nicınann: Zenci dansı, 4 - P~11ıl 
Lincke: Yeni dan~. 5 - Van dl' 
Vnldc Ruhunı.n şackısı (S<'r<· 
nad), 6 - Gar! Frick: Rtıı !nyı
larında!ti evimd~. 7 -- Gl<'s.<1ro0r: 
Sar nehri kenarlannd~ (vııls) 
22.15 ~frınlek t sa~t ayarı, Ajans 
hıtberleri; Ziraat, c ham - t.;:1wi
lilt. kambivo - nukut ,bon;ası (fi
yıtt), 22.30 l\Jüzik: Caioont (pl.) 
23.25/2:l 30 Ya ·ınki Pro!!Tnm ve 
kapanı•. 
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Hikaye 

Hi 
Ş k va m<>srafs17 r,iyinimz ( Yazan~ZAN S. SEDES 1 Her şey para ile de~i'cfir 

~~~~~ı 

bir y 
bilmi orum ! 

...... ~~ 

Genç kızların 

seçeceği renk 
lMedi.ba Mi~li - Ankara: Ver

<liğiniz malümata teıek\il'le:r. 
- I - 1ilıı ııoo moda ııetık ola
rnk liıci~ k:nbol edilıniştir. 
Fakat k'CI'C Jozl,a.ruı ~ rem 
ı:ıece esvabı ili~ bizce dot
w oJ.maz. Onun için yapaca
lt= esvabı açıik rerıit, mesı>
ıa peal:le yahut mavi oma 
00çi;niz. Henkesin sizi be;1eııe
~n eıınln oJ:abilirııiniz. 

i 

II - Eiter kenodhı.izden emin
seniz saçların= yulranya top
lıvabtllisiniz. Anc ' jJunu :y.aı:ı
marıu için boynumıoıun ve yü
zünüzün fevkalade muntazam 
olması sarttır. Fıııbıt 1940 bu 
tnodayı öldürdü. Şimdi bom
dan on ee:ne ~l anıw4eriml
zin t.:rcih ettikleri, büıt1in ~ 
galı saçlaT var. Geleeelı: haf- ! 
ta lıu hususta si2i aym zaman,. 
da bütün karilerimizi daha 
fazla tatmin et:miyıe ça~
i!ımızı ~ 

Yazan: S 1 S 
( - P~rkm GiHhsne duwn di -
bindeki voltla geziyordı:m. B.rd.en
bire bir silah patladı. Ahmet Ali
nin n•;nlusu tüten tabancayı ce-

t b:ne sokup ~aç~tl!ını gördürnı Sl?
sin geldil(i tarafa koştum. K"·ısı 

l 'fl"!"de yatıyor, göi(sünden kan sı 
z:yortlu. Ku.,-şun tam kaJ.blııe ras
lamış, 1erhal öl rr.üstü. 

- ö;ürkeıı birşey söv hy.,rr.edi 
"? mı .. 
- Hayır. 

- Yazı>t. 

- Neden ya-z:k olsun? 
- Çünkü kocası beraet edemez-

1 di. 
Mehmet Murat tuhaf tuhaf yü

züme baktı, omuz silkti: 
- Bir işin içyüzünü bilmeden 

hükimı venneyiniz! dedi. 
- Siz şahit sıfa:tile dinlendiniz 
'? mı. 

- Bereket versin dcnlcn<lim_ 
Mehmet Muradın gözler'ı. i~ es-

1 ki lb:r hatıranın acık'ı ifadesi var
dı. 

- Size bu çok ~ki cinaye~·n 
tafsiliıtını anlatayım mı?. d ye 
sordu. 

- Merakla dinlerim. dedim. 

----_-----_ -_-L.--=:. •. Son moda 
Çizgili kumeıtan ııc:::u:I\ 

- Anlatayım, fakat anlatacak -
larım aramızda s.x kalsın. 

-:- Peki. 

-, elbiselerde 
1eni1 i kler 

Esvaplarda 
bolluk 

* - Ahmet Alinin komşusu idim. 
Fuat ahbabı d./<i.dım. Es::s<n A" 
met Alinin ahbabı, dostu yok.u. 
Kendi ıi.('!llind-e b;r adnmdı . .3a -
ba.huı.. sek'.zinde evır.deıı çıkar, ak
sam schze kadar durmadan çalı -
ş.ıuı ç.;,;,, ça.:~kan, çok sog~an. 
aklı basında ou insanoı. ~~rıs. 

:;ocasına karşı tamamfe lfıkayıttı 
akat öldükten sor.ra emsaıs.: o ı 

Son hafta eevaplarda bilsbtitiln bollukla f.ad.n d:ye anlatıldı. GüZi'l ka 
,eldi. Hakikaten merak edilecek kuplu bir dındı. Kı·rkına y;;.klastıin ha.kl 

·ı esvap. İki düz plll'Çadan meydana gelen bu 'vıpranm~'."ı.otı. En büvü:~ nı 0zıyet 
esvabı hem gece, hem de ııün dfuı giyebi - de hıc le;.elen11'_emış, O-ffi;l>l} o 

'-------- Namusuna h:ç soz l!e.mrınış, toz 
!lftinb. Bu esvabı yapmak için 3 metre kumaş yetiyor. Beline kı>- konmamıstı. Cinayetin kıskançU. 
aula.n bJm Jı:~ esvap lı:endilifintlen büzülür. Evde kendiniz de saikas:I<! islenmiş olmasına i..rrJ<aı 
yapabileceğiniz ba şık esvap hem yünlü hem de ipekliden yapılabilir yok\u. 

-====================== 1 d"" .- Mclımet Murırt bir3z sustu. u -
+- -----............. , sündü. sonra sözlcrinı tartarak de 

t En son moda haberleri • . K Oı ç Ü k va_: ::~~r heni Ahmet Allr.in ha-•* Esvaplaroa lacivoert ~: ii:avsauele&" yatına karış:ırıi.; tesadüfen onı.ır. 
> ten:lılı edilivor. YI' n mAh em s:rdaşı oluverdim. H.c; 

l l * Esvaplar bir ay evvclkin- + •---------- -- .iilc ı:eJmç ıılş olan, ""mu;ıına tuz 
'dan 3 mWi bol~ır. + Y iızuııüzün gcrgın .<oıın:am::.. ol~n Ahmet Alinin ka-+ * Küçii:kbombderden 15 - 20 + l . ·sı kom•ı>'•:-- .ı 0 11 b'ril sevi~i-

,./) 

-
YllrUmiye Çlk-*en cly.a.ıie

ceğinla bu pli&elt et.ı. çlqiJi in
ce yünlü kwnaştaıı y~. 
Kumaşlar blçildikhm so~ ara
ya konan parçalar çizı:iler yan 
elıınak rıartiyle konularai< etelıı 

g\lzel bir ~i{ VC!nnİ'f!İr. 
llilh-a genç k .. lant tavııit·e 

edttis. 

Vemekler 

Bir kilo 'kefal 
bal.ıi(ı ha~ 

cak Kılçılt.lacı 

ayıklandrk t a n 

ııoara •k:ah.ba il.<.anaook Dört yap -
r.aık jclatin ale$e ·b>raz su iQE'ri

BiOOıe errtilecıek. On dalcilcı ~
bı sonra luılrptaık;. bshk1ann 
üstüne döküJeo._k, 

Bir saat ıotta kal:ıptan. çıJcın. 
l.acak ÜolltÜne sirlıle dakü.lerek 80!-
r.ay a gel irilıecek.. 

r ~er~l t•vujju 
L_ 

yat okmek iQi. 

Maheme: iki 
t:ıvuk, bir iıı;ü) 
CleVi%, yıodi y(iz 

elli gram b&-

Cevi-, ayıkllmdzktan soma iki 
ldere ımak!ncclen ~ Suda i
ylo ıslaııımış olan ekmekler ila
ve t!dil rr>k tekrar üç kere maki
ne . n ge~ecek. 

Bir B\"UC o•viz ve bıraz e.lıım« 
il< kaşık toz kı.ıımızı b>berlıe Y"'" 
ılı cıkıııcıva kadar çeküeccl<. Ya
~LIU aldıktan sonra çekilmiş olan 
Ölc'kilerlc tekı•ar Qcl<.ılec~k ve içi.- ' 
ııe haşlanınl!; olan tavui{un Sllyu 
lliı\"e edll~cek. Ve bu.la.maç ha
fo-.C! gelİn<lc' ınee tel ~çterı l(f!

çirilccek. 

Tavuklar lrllçü.k pm;a}ar hııo
linde tabağa dizilecek. Elde etti
fi"iniz bul.muıc üstiı>ıe dök.iilece&. 
Vte cıkmış olan kırnuzı ceviz Y• 

Rına ~ • Ynı>ıtM:ıık. 

+ sıra kolye y.apauk takmak • O ması 1\ İn ordu. Ahmet Ali bur.u ö~renm .• -
hnodıa olmuştıı:r. + İki yumuııtanın akını. iki tane •: .. O anuaı-..r uı.. . ı.c ,€ ssüninü 
t * Mevsimlik paltolıız: ve par-+ kesme şıe,Jrer ilavesiyle ivice <lö- ~nutmama imkan yoktur. Kar: -
t desiili' (ıblö ve-) denilen ye- + W!TSiniz. ş~~ Jer eridikten son- !l'ı delice seviyordu. 
+ .:ıilden yapılıyar. 1 :ra bu ıköoük halindeki ma<ldevi Yirmi beş senc<lenb!!!"i h'"!smı 
"'+ Şavkaları dantel ile süsle- + ma<ıke şeklinde yüzüniize sürer- rahat ettimıek l•in cah«tVl;):<lu. Yir-
"f mıelk ımoda o.lımıştur. + siniz. Ve ·~linizle yiironüzü tam- misine .vakl~an ~:una s.orefü bir • * Ehnasların sekli deği~ır + ponlaırsmız. Yarll!ll saat sonra in- sim b rak..'"'.a1< ist:vordu. + ti:r. Çiçek. yemiş, hayvan şek- + ee bir türbent'e sHersin•z. Üs'ııiir.e Ahmet Aliıı:n cvlM, karıs:na, + liı:deıki ıclmaslar :fıı:ıla rağbet- + va.ftlı olm:ı.k $aıtivlıe krc'ffi sürer- ;)jfuna r"' ha<l:ır dii• un ol,ıuitu
• tedir. + siniz .. Yarrn saat re böyle bekle- .u bilivo · K. ısıra. ıD.Col! 
+ t Si:rah esvapl:ııra inci~ - "' dikten sorıra n :;u vajınızı yapar- Git!• d.ve ha\·kırdı, sonra be ım 

mai< çok beğer \'iyoc. "f suı1z. TeCTüfı~ 'elin yüzüniiz .;ok vamma eeld:. •E •re k€'kseniz bu t * Eııvanla:rıuı Dellerine konu- •ı muntazam ol~c".ktır. hadiseden k'.mscve l:ahs tmczsi-
,. 1sn baskmrı işlemek moda 01- Yumurta n ask .d r •. z <k>di. a2.um bu haaıs vi duy-
+lnllŞlım. nıamal!d;r•. Gôzleri Ö\'le k rmızıy-+ * Yaoaca~ımz yünlü vıeya + İki yumu:1a sarısını ıyıce dı ki ..... i:vacak o'sa, RÜZya•ı ye-
+ iµeicli 11!$V&olarm amuzlanna + di:iğdiiktıen sonra yüzünüze sürü- rine kan akacak sandım. Aıımet 
"'aı:ıole.t seklinde islemeler koy- + nüz. Be.ş, on dakika &Oma yü- Ali ile bu ıJk kc>1ıuıu,·ımuz<lu, son 
"f mak çok rağbettıedir. zünüzün gePLdiğini hissttdecEk- konusmamız o:du. 
+ * Şimdiye kadar saç tuva- + siniz. Yuınurı..İaırı ılık suvla Ahmet Ali bu hadbcden il<i se
+ ı.etLerindıe yapı1an. bukleler )'Ok+ 116latıhnış bir bezle vüzünoüwen , , sonra karnın: öldürdü. Kar: -
+ obnuştur. Yerine maşa ile ya- ı siliniz. Ve iyio_ kaynar su ile .. komsusuı,un buluştukıanrı 
+ ml.aıı. dalgalı saç tabir edil»...n huhar yapınız. Ve ~ne ılık sı.ıy- .ıas:l öğren:nisti?. O ııüıı park:.a 
• eski saçlar kainı olmuştur. + \ la sa·bun sürmeden yüzünüzü yı- b:Xleseceklerini _nereden duy mu~-
+ • • • · - --·--•' kavınız. Bu a.ırıelh·enin yüzünüz.- tu?. Bur.u bılm:vorum. Hnhalac 

deki (pov) dedikleri delikleri ık hadiseden sonra kad n kocası-

- Gece .ıokaı-
Ponponlu i!a çilarken 

••Pk• l{iyilelJilen bu 
--- ----< s:ıpka en son ' 
mode olarak kabul edi:imiş
tir. EV<le bir~z floş, voe bir me.t
re k.ordoı:ıla siz de kolayca vaııa
bll.irsiırlz. :em- düz saçlı ba
yanların kolay gtveb~J!i bu 
!Md<a iki siyah, bJr yesil ve bir 
kınnaı ııol'1'JM"ıı n ı:ııe,ydan.a gel
<ni4Ur. 

kapatmakta QQk faydası vardır. •a 0 adamla bir daha ı:örüşm:ye-
"ine söz vemıis olacak, Ahmet 

\1 de o~lunun ha:ırı ıcin kar sım 
lfetmis okcaktı. Fakat kodının 

vlne 0 adamla eörü ·tüi!ünü hat>r::
·~ınca kadını öldürdü. Al: met Ali 
maznun ol•rak tevkif <.>dıi<l: ve 
mahkemede tek kelime söylemedL 

----"--·---
P a s tc D Jlır 

Açı 'i.ıeclem 
kureblJeaı 

zı, 1 kaşık un. 

Ma!wll'llf!. ~Jo 
S!,r. çekilmiş ba
dem 300 gr. pıud
ıra şeker, 3 ıııdet 
yumurta beya-

Yapıması: Pud:ra şek>erle ba
dem mak.inıed2'11 ild, üç defa ~ 
kilecek sonra yumurta ve un i
lave edilir. 

Bi:r parça limon kabu;tu rende
si konur. Bez tabaya takıl.an 6 
mımlll'alı huni ile v31o't kağıdı ü
zerine sı.l<ılıp mu11ı?dil hararett.e 
pişirilir. 

Dedim ki : 
_ Amma siz gördünüz; ızördü

ğfrnüzü sövlemed:niz ml? 
_ _.\hme: Alinin kat~l old11:it,u

nu tek bilen yoktu. Bu cınıavetı ış
iemesi icin Jı!ob:r sebeo mevcut 
dej!ild'. o~:u ana•mn kör bir 
kursuna. bir kazaya kurb.1n git
tii!ine imınıvordu. Ortada hicbk 
delil yoktu. Yirmi beş ll<.'!le namu
s:le rohret b11lan bir ~ilenin na
musunu ben mi lt'kelıve~ektim?_ 

1 

Muslin 
pandls
J'&nyası 

Malzeme: 250 Yirmi vıı•ıııdakl bir l!'er.ec a·na
gr, pudra şeker sının benimle miimısebettc bulun

dui!unu mu sövli)'i'cektinı?. Buna 
150 l(r. badem dü..;•st hanızi erkek vlc&ııı razı 
2 bütün yumur- okb:Er?. 

ta 8 sıın-ı yumurta 6 J:ı.e-yaz yu- "ahit s·fatile mahh'1'Jeve ıı:rni
murla 150 gr. un 25 gr. nişaş- ğim zamtn, maznun bn•ını kaldı
ta. rıo vüzüıne bakmad b:le ... Dın
Yapı1ması: Pudra sckcxle ba - levic'lcr arasında da, m~znunun 

dem beraber Qcl:ilir. 8 sarı yu- oö-lu v~rdı. Namusu ul!rwıa c~m 
murta, 2 bütün yumurta, 15 da- kadar sE'Vdi~i kadını feda etmis 
ki!ca vurulur. Yumurta beyazı olan babava, babasın·n katil. ana
ııkı kar h3line kelirilir. Un, ni- sının naınu suz olabılec iiini bir an 
şao.ta hep:;i berab!'T karıştı. ıla - akl.na l!'e!ı:-m'ven cvhida baktım 
rak hamur haüne gct.irilir. Yağ· ve sorulPn suale: 
lımmış tepsiye yahut hatıba ha- - Hic bir şev bilrniYorum! de -
mur Ol"la S>Caklııkta 40 • •5 daki- dim. 
kada pişirilir. 

Çocuklara Masal: 

Bir gece, hoca yat:- 1 ta 
Ha.bat r<!hat uyuyorken. 
Bir ı:ürültü, bir şamata, 
Koptu ta kapıda birden, 
Ihma dayauamazdı insan, 
Hoca fırladı y•taktan! 

Pencereyi a~ıp hRktı: 
I..tıkin krranııktı sok1>k, 
Karı:-;ı c:amJ"nı ~aktı, 
J\:nrl:udmı kalbi vunır.ık: 
- Aman, baknıa pencereden. 
Henı buna kanş-nıa~" nccic.n?• 

Fak ...... f, hoca pek merakıı, 
Fazla çiiz clinliycmcz<!i, 
Ka,·;:a da l<a'mışh aldı: 
D"'.ı.•1~nl 1 !:.c., na!ıl l"stı? 
.}cva.ıt\ ederken lıö.irdtı, 
tlo(.a f·lzla c'ur. ınrt!ı. 
lla'1ndel;i takk~ini 
""lü7c1tip ~·r g:.ııı :tt~ı: 

arısı, nrt ık sesini 

ÜSKÜDARA KİM GlTIİ? 
M:·:tmet köydo::n b. ~üz ıre ı n ş

ti. Bir Paztr günü vapura bine
rı. k ÜskCdau gitti. Ertesi !(Ün 
we\· . .en!e · td"'Sı Ahmet 1vleh
med-.?: 

- Dün Üs1<ü"2ma gitmişsin .. 
Seni o"ad-a görınüşk'I', dedi. 

Mehm t Ah!-'edin sözünü ke
S('rek o:vap verdi: 

- l"e· münıu:ebcl canun. ben 
oturô1<.'TI1, V~J..U,. gitti. 

İSVEÇ JİMNASTİÔİ 
Doktor (hastaya): 

Çıkarmayıp baka krldı. 
Arkasında bir ~ yOTgaıı, 
Hoca fırlı dı kapıdan .. 

•Yalıu, nedir güraltünib, 
Gece vakti böyle sizin? •. 
Torha"a 1'1ı girdi gündüz? 
Artık yfler, sesi kesin! 
llem bilelim, ne{ .r dava, 
ICör döiüşii yetmez miya?• 

Hepsi hoş, gürültü müthiş! 
llocıının sözü kayııadı: 
DM'ken karanlıkta - ne iş! • 
Y cn-gan arada oynadı .. 
ÇırılcıpJr. k kaldı hoca. 
Çekiıdi henıen bir uca~ 

• 
Gürültü ço~lmıştı pek. 
Baktı hoca, biraz kol.sa 
Don gömlek bae gldeceı.. 
Hemen; •Bende akıl olsa, 
Yatnğımdan çıkar mıydım?• 

A 
- Her eün on beş dakika İs

\'e~ usulü ji!M'la:.1tk yapareksın. 
Bava.n - Peki bay doktor. fa

k<ıi yorulduil'um zsman bunu 
hi21'Il<>tçime vaotmı.bilir miyim? 
İLERLİYEN SAAT 
KU.;iL'< Yılmaz, annıesine: 
- Arme dedı, masanın ü~-tün~ 

deki saati bi.r yere kıa~dı:, dü.,'le
cek. 

- Neden oğlum?. 
- Ned<n olacak .. Bu saat heı: 

gün ileTliyor diyorsun, yMına 
kalmaz, ilediye il:ertiyle ~er .. 

SAVFA-1 

ga g 
Diyip döndü nadim nadim. 

Bu esnada .ı..ardakl 
Gürültüler hep keo;ildl; 
En sonra kalan biı', ild 
Ayak sesi de kesildi. 

Ne giirilltil, ne pabı·tı.. 
Hoca buna şaşakaldı! 

Şaşkın şaşkın yiriyorketı 
Odaya, kıırısı sordu: 
•- Kavga neymiş, böyle birden, 
Neye uzayıp durdu? 
Sanıyordum uzayacak, 
Daha sürecek nıutlıılı:!• 

Hoca biraz düşünerek, 
Anlamıştı bu sırrı pek, 
Durdu, başııu salladı: 
Damakında vardı tadı .• 
Dedi: - Birluı )·organ gitti, 
O gidince dava bitt.il.. 

F. K. 

Hayreti 

i'lmecemiz • 
Cocuk -Anne bak! Koca a

dam senin gibi pan:talon giy
miş! ... 

Bu •yın soııuncu bulmacası .. 

ıli_lı~ 

1. ııJO 

Bıı ı•:ı::tnl '<! İ t ııt ı:1W1 m<'ş-

Benim Kuşum 
Kuşıır.ıun bfr adı N cıı 
Erıgirı!ttde uçamaz. 
Onun da benim gibi 
sevgin ~ çok a.ı. 

* Y onMm dU!111fi4n VClf\ 
Benim hu.yumu bilW. 
Ne ıokulur M lcaçar, 
Btmuıı içiıı set>Uir •• 

HAYRI TAŞAN 

t l'f :::ı1 t1 . .... .. lt:'tnıu .... ? .. 
Ii3DİYFLF.idl\llZ; Eı'.!'ınciye 

ı.aı•ıf -bir m .s..~ L 11 inciye: Bir 
c. c'll"'?'1l'1. ü~rnciiye: für j?Ömlek
li'< kıtt~·ş, Dôr<i(in~lıye: Büyük 

ZEPLf N BALONU 

"!.' .a't.~~. Bcs.i!ıcivc: Bir yazı 
~· ııını v~ ey, ıc: (51J l okuyucu
r .. ~-0.J rll...11tc}if hedi)~e:er wre-
C\! ~iz .. 

Di!<KA'J'! 
Bu a)·. hun~;nla ~raıber. üç bil- 1 

nıece n.c= tz,. B·: av bı!rnıeee
hrini h=ı 'il - he!l'ci bir arada 
o'nra.!;: - m.c=~t.b3:muZP gönderi
niz . 

Zcp-pelin balonunun ne evsaf
ta olduğunu anl&ıt.mak ıçin hir 
tancsınin misalini zikredelim: 

L. Z. 127, 2650 beygir kuvve -
tinde, 105,000 metre mrk' bı, 128 
kilomeire siir'atindedir. 

Bu hava gm.leri, hll<'p zaman-
larında bombardımana, sullı 

zamanında da kıtal.an .biri.birine 
baAWnıya yardmı İitıniştir. 

Zeplinler yanarak kau.ya .kur- 1 

Çocuklara 12 öğüt 

Hepiniz bilirsiniz ki, SılindıT 

Daıft otomobile binmiy~ bayılır. 
Ei; gilıı, ne yaltı vaptı, bir oto-

• mobil satın aldı. Güzel güzel ge
zerken, daha ilk g1'n .... 

Oto;,.obili bir ~aca çarptı. Tuz 1 
gibi dağıldı. Şimdi ne yapacaktı?. 
Dü.şünmi11e hacet var mı? He- 1 
men otomobilin beıle~ni. o aqa
ca biT çadır qibi gmii. Da~ılan 1 
parçıı!an topladı. .. 

bım gitmek tehlAesine lJll1ınJ% • 

durlar. 1914-1918 h&l'blnde pek 
QOklan .tahrip edilmiştir. Bir ta
nesi de Ameıt'ika seyaha.tlnde 
yanmıştır. 

Bu kabili sevk balonlar, bazan 
da ettiylere yaim ızaz1arla dol-•. 
durulmaktadır. Zeppelinlerin 
boylan 150-25() metre aı-ası.nda -
dı.r, en büyüklerine süper - Zep
pelin deniyor. 

Temizledi .. Yan ııana dizdi. Ve 
yol üstünda bir otomobil tamir 
diil:kanı açtı. Tabelcimıd~ .o
U>mobil parçalarının hepsi bıv
lmıuT.• ibaren yazılı11d~ 

Gördünüz mil,~ aöz adamı?! 
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MUH'AMMEf 
1 

Yaıan: Ziya ~akit Tefrika: 150 

Büyük hôdisenin vuku bulduğu 
zaman, (Ebu Bekir) evinde idi. 

Resulü Ela'emin o tadar -- J 
eli~ en !(E'lloÇ ze;cesi (Ayşe) her-
kesben ziyvıde meta=tiııi ıınuha
:faza edebildi. ~de cerı 
veren Reısulü Ek:reınin başmı, de
rin bir hürmetle meşjn ya.stıl!ı
:ıı.uı üzerine lroyup, üzerine (hıx
kai saadet) d çeK:ti:k:ten sonra, f!e
ri ııeri çeki.Jdi. Kapıya ·kadar 
Jıit'ti. Orada durara-lt, avludaki 
yiiırE'kılıe;r parçaı!.ayıcı ~aya 

bir an göz ıı~n oonra, 
yüksek seşle kadınlıl1':a sesle:oo -
rek: 

- Ne ~z? Resulül
mlun WBivetıni ne çırbuk unut
tunuz. O slıe, ölüm karşısında 
Jıüzüıı ve mırtıeın göstermeyiniz. 
öıenm- için, sa<iece Allahtaın rah
met t<ımenni ediniz, dememiş 
:miydi? .. Kendinize geliniz. Fe.r
ya.t ve iiıı·a.n ile onun hlızın ve 
sükünunu ihliil etmeyiniz. 

Di}•o, orıadGkileıti. ı;ükt'ıta da
vet etti. 

Fakat kıadınl.aır, k:ılıplerinı ya
kan ateşin acısından. tamamile 
kendilerinden geQmi<l'. "di. Hiç 
k.iımse, söz dinlivec<ık halde de
Jiildi. (Zevcatı mut:ıhlıuat) a 
V'e bütün ~ kadın.!ara adıe
ta muvafut ciıınet gelmişti. 

BunlaB'l'n arasından, yalnız 
(Fa'bıına) seçiliywdu... Bu son 
deı ecede rakik ve emsalsiz deTe
cede hassas genç kadın, hiç bi:r 
insan muhabbeti ile öJ,ci11.ınllye
cek derecede sevdiiti babaıımın 
ebedi aynlığı karşısında, tı'llkı 
canlı bİr ölü~ benziyorou. 

(Fatıma), ar.tıık duyınuyor
İşiianiyor ... Hiç bir şey h.is<oe.tıınl
yordu. Yaralı bir kuş ııiti SE!l"iliP 
lkııldJ.kı yerde, bütün $U'Ul'UllUD 

vıe hislerinin taruııııar olmasına 
calıınen, şimdiye kadar söy ıedi
Ji:i şiirlerin en yüksek ve müs
tesrFsını söy\Büy<>r: 

- Benim iiZ'erime öyle musi
ibetll"r dökillüvar ki, eğer gündüz
lerin üzerine dökülseydi, o ~ 
düııler ııeee olurdu. (1) 

Diye sövleıııiyordu. - * 
('Mescidi şe!'if) de de ayni man

zara görünüyordıU. Orada topl.a
nruı esh&bın hıçkmk ve iniltil"e
ri de, müselsel bir mlbtem da.1-
gaın lıalindoe devam ediyordu. 

(Ali), ~ l(>bi donup kalın.ı.ştı. 
(Osman), .tek bir söz söyhyemi

yordu. 
<Ömer), şuurunu k.a:yıbet:mi.sti, 

Kılıcını vaınya kadar Qclıııniş .. 
Telı.dibkfır nazarla:rla .etr.airda ba
luvor: 

- Her kim. (.Muhammed) öldü 
d erse, Vallahi omı katle<l<ırim. 

Diye, baJiı.rıy>Oidu. 
Bu büvük hadisenin vuku bul

duğu zaman, (Ebu Bekir) evin
de idi. Her tarafı k-aplıyan.: 

- Eyv..h.u (Muhaınnıed) Öl• 
du ... 

F ryırtl.arıru duvar dıuyınaz, ko
ISUP mı:scide geldi. Vaziyete dik
kuıtlc göz ııeıdirdi. Baş ııOOter
mesi ınıuh1ıemel olan v.dıometi id- j 
rim< etti. BUL.assa, (Ömer) ; sü
ikfuı ve 1tidaile irca e'l:mek için, 
derhal mihberm ilk ba.ıaewığ>na. 
<.;ıkarak, sağ elini haJlka doğru 
11IZattı: 

- Ey Nas!. Hıer kim ki (iM!ı
hammed) e tapıyorsa, o bi.lmıeJ.i
dir ki, (Muıhammed). ölımüstür. 
Ve her kim ki (Allah) a 'l<ı.pıyor
sa, o bilmelidir ki (Allah), bar 
kıdir. 

Diye bağırdı. Sonra: 
r (MWıanı.med), anc-oık bir (Re

sill) dür ... Ondan eovvel de birçok 
iRcsülkr geldi ve ~ti.. Egoer o 
ö!Uır ve yahut katlo1wıursa, siz 
ge.i dönecek misiniz? .. Geri dö
ııK.ul.?r, (Allah) a hiç bk zarar 
vumiş olmazlar. Allah, nimeti 
ı;Wcrünü ooa ~nl!?.rc ınükMa.t 
OCe<:ck!.ir.] 

ıı.1 e,1J.indckı ayeti kel'irn<"i i o
kıu.ımya bo~laıdı. 

Bu ayeti keı·ime, (Uhud) gıaza. 
ıım><.la, Resu.1'ü Ekrem Efıındimi
ıı:in '!ehit oldUklaı ı şiıyi. olduı:tu 
:ıııııınan nazil olmuştur. O ~·um 
,ayiadan son de~ecede heyeca
ııııa lr.apılıaradc harı:ı meydarum ter--
1ııedmi.Ye ha'Lırl:amın esl:ıabm Sİilil'-

kri. bu &~ ile sim;(ln buluıllş
tu. 

$ımd'i, (Ebu Bekir) in bu ayeti 
okuması, ayni tesiri humlle ~ · 
di. Bü.tün eshap, Cenabı Haıkkm 
ezıeJi ve ebedi takdiri Iı:.arşısında 
derin ibir tevekkül ve tahammüle 
boyun eğmek lazım olıduii;unu 
miik etti. Her tan'aftaın: 

- tnn.a Jillah ve ınna i]eyhi ra
ciün .• 

Sesleri yüksekli. 
Nihayet. (Öma-) dıe bu ac:ı ha

kil<ati kabul etti... Eli, kılıcının 
k::ı.bzasından kaydı. Kalbine ço
ken matemin ağırlığına dayana
mıyarak, araya çöküverdi. 

* İlk şaşkınlık dakikaları zail o-
hır olmaz, (Ali) doğruca hanei sa
adete koşmuştu. Mescitteki he
yeca.ııı tıeskin ettikt<On soma, ayni 
suretle (Hicrei mübar-:ke) gelE'Il 
(Ebu Bıakir), Aliyi orada buldu. 

(ATkası var) 

[1] 
Subetala mesaibtt leviinihil 
Subbet aleljyıimi sarrun leylilihıi 

Edebiyat 
( B~ıarafı 2 nci sayfaıla.) 

- Eyvallah dedi. 
Ve araba hareket etti. Hama

lın elleri açık kalmıııtı. 
Araba çamurların içine doldı. 

Yolcular, uzakça şehre doğru çe
kip gittiler. Neden sonra kadı
nın aklına geldi. 

- Ah, dedi, ne ~m. Ham.:ı
lın parasını vermeyi unuttum. 
Erkekler, kadın •ne heri.at bir 
hava• demiş gibi kafalıırını sal
ladılar ve sersemliklerine daldı
lar. Arabacı atlarına homurda
nıyordu. Geruş sırtında rüzgar 
esiyordu. 
Kadın müteessir; arabacının 

sırtındaki riizgara bakıyordu.• 

•Genç kadın ise hamalın sor
gusuna başile miispet bir cevap 
verdikten sonra kırmızı muı;am
basını uçuran rüzgar ve erkeklere 
doğru seyir etmekte idi• cümlesi
nin gramer kaidcleriııe aykın 
olduğunu; hiç değilse •Arabaya 
- birbirine değil - bir:.lJirlerine 
sıkısarak yerleştiler» demenin 
doğru olacağını; cKatlının sesi, 
yağmurlu havanın ir.ine daha 
madeni bir yağmur gibi diişlü• 
teşbihinin teşbihte hata olmaz 
darbımeselini iflas ettirecek bir 
mefhumsuzlukla kulakları tır -
ma:ladığmı; «bkekler ilk defa 
seyahate çıkmışlara mahsus ace
milik ve sersemlikle dolu idiler• . 
•Arabacı atlarına homurdanı -
yordu. Geniş satında rüzgôr esi
yordu. Kadın müteessir; araba
cının sırtındaki rüzgara bakıyor
du• cümlelerinin türkçe değil, 
f.renkce olduğunu bu garp~ ye
ni ediolere nasıl anlatalım, nasıl 
öğretelim? 
. Güzel tiirkçcnin, Ahmet Ha -
şim, Fıfi.b Rıfkı, Necip Fazıl nes
rinin bu bale sokulduğunu gör
diiğüm zaman kalbiiiı s12lar da 
•Muallim Naci sağ olsaydı ?~· di
ye dtişi!niiriim sonra gayri ilıti
yarl: •Üs!Ulmmuzu mahvediyor 
A.vmpa derdi. .. Divanece sözler 
mi demektir edebiyat?... diye 
kendi kendime yanır vakılm.m, 

SELAMİ İZZET SEDES 

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye davet 
Eminönü Askerlik Şubesinden: 
Hiı; aıJı:ı<Tlik etmemiş 316 - 333 

(dahil) dojiumhı gayri .islfim e
ı·attan geçen celbe de gelmeyip 
bakaya kalan ve yoklam.; ka
çaklığından muamelelerı tekem
mül 00-'ll .ııayri islam erattan 
(iMarangoo), (demirci), (sıvacı), 
(dıvarcı), (hlzarcı), (bet.o:ıcu) 
san'atla.nna 8..şina olanların 20 şu
baıt 940 &ah günü :ııııbeyıe mür aca
at etmeleri. 

lmtiy;ız sahibi ve Neşriyat Di· 
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yeıı 
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Beşiktaş - Bey kozu 4- 2 Fener Hi
lali 8 -O G. Saray .. Süleymaniyeyi 
5- 1 Topkapı K. paşayı 2 .. lyendi 

lstanbulspor • Vefa ile berabere kaldı l 
. Dün de üç stadrla lik maçları- l 
na devam edildi. Bu halta;)U maç
ların en ehem'.miyeUsı hıç şiııplııe
sız ki, şoırnıı»y"Onada rol oynıya
l>ilecek ve Taksim stadında ya
pılacak oJ.a,n Beşiktaş - Bey.lwz 
maçı idi 

OYUN VE TAKIMLAR 
Dün Tak:ııim &taa.na tıeşıkt~ 

ve Beykoz maçuıı görmiye bir
çı;>k seyirci ge'm~ tulunuyordu. 
Saat 13,30 de hakem Adnan .Askı
nın idaresinde iki taikım da şu 
kairo.arile karşı k.axşıya ~idi
ler. 

Beşik.l.aş: Mehmet Ali - Taci, 
lıbxaill.im - Hüseyin, Riiat, Fey
zi - Eşref, Şeref, Hüsnü, Hakkı, 
Haya.ti. 

.tıeyıkoz: Safa - iBaıhadıJ", Ha
lit - Mustafa, Kemal, MEllırnet -
Kiizllll, Kiımrruı, Şallıap, Cahil, 
Turhan. 

Oyuna Beyk<YLun ortadan yap
tığı ıbir hücum' a ·başlal'.ri:. İlk an
larda Beykxız çok iiıınitli ve QOk 
gayretli bir oyun çıık.arıyon:lu. 

Buna mukalbıl Beşiktaşlılar 
hücımılannda müessir o'maıkla 
bernber semerc:;i.z ça'.ışıyorlardı. 
Beyk<ıızun gayreti devrenin 15 in
cı dalu.luısına karlar ayni tempo 
ile devam el.tı. 

17 nci dakikada ortadan Beşik
taş kale.;;in•a inen bir hücumda 
Bey koz sol ;;.çıjiı lx>pu oria.ladı 
Kazınıın yerinac bir kafa ile at
tığı top Beşıktaşı !bir gole mal 
oldu. 

BEYKOZTJIN İKİ..'!Cİ GOLÜ 
26 n.:ı dakiıkada Beşik.aş kale

sine inen rbir Be"{lkoız hücumunda 
sağ iç Cslhıt yerinne iıir şiH e 
iknd Deykoz golünü de yapı,ı. 

Oyu.n ;l-0 Beşıkta .şıanleyhine dö
nün"" i$ ehemmiyet keslıetti. Ve 
Beşil<.taşlıolar canlanın diş'erine 
takarak oynamıya başladılar, 

34 üncü daki karla Bey koz kale
si öıı..eı"..ııde dE'vam eden Beşik
taş taeyilki Hüımiiıye yaradı. Bir 
karışıkbıkıta topu kapan Hüsnü 
eşaıpe tir vuruşia takımının ilk 
ııoıüni.i yaµtı. 

43 üncü daikikada Beyılwz caza 
saıhası içinde inkişaf eden Beşik
taş hücumunda Hüsnü txı.pu ka
leye atmak is1edi Beykoz müda
fiinden sıyrılan topu Hakkı ile
r iden kaıparak plase bir vuruşla 
Berk.ocı .ka:esine atarak ikinci go
lü yaµtı. 

Bundan sonra llıiPkaç karşılıklı 
hücumdan sıonra birinci devre 
2-2 beraıberlikle bıtti. 

İKİNCİ DEVRE 

ı<ol Beykxxlun ııayretini kırmış. 
Beşikta,sı da canlan.dırmıştı. 

Bu sırada Besiıkıl.aşın yeni bir 
hücumunda Mttımet ile Hayati 
bi.nbirine girişmek cesaretini göı;. 
termiye t~bbüs ettiltlerinrlen 
ihakan tara>l'mdan dışarı çıkarıl
dı. Bu hadise on daı!Lıka sonra 
Feyzinin Bey.knz sağ hafma ver
diği tpkat takip et.ıni\ı ve hakem 
Feyı.iıvj de ı;aılıadan çıkard;k.tan 
sonra Beşiktaş 9 Bey.kın da 10 
kişi ile oyuna devam etmişler -
di:r. 

Bundan sonra maç Beyılrorzun 
b35'kısına girmiş fakat bir türlü 
,ııol yal>ılamrurnıştı<r. 

37 nci dalrJ.kada kendi nısıf sa
hasından topu kapan Şeref ta 
:&tY koz karesinin ön üne kadar 
g:ittiktzn soma p}iıse bir Vlll'U~l.a 
1.ıııkmıırun dördüncü ııolün.ü de 
yaptı. 

\Bu gol.den sonra Beykozlular 
sakatlanarak sahadan cıkan sağ 
ihaflanrun da noksanlığını kapa
yamadan maca devam etmişler 
fakat ik.i tarafın da gayretine 
Taf'ımen neti~ değişın'tl!Jliş ve 
maç da 4-2 Beıdktasın galfüiye
tiyle bitmistir. 

GALATASARAY: 5 
SÜLEY.MAN!YE: 1 

Beşiktaş - Bey koz maçından 
sonra Galatasaray ile Sülevmruıi
ye karş~tıl.ar. 

Oyun yalata:sarayın hüeuıniy
le bo..•lamıs v~ sarı .kırmızılılar 
hemen hakimiyeti tesise muvaf -
fak olarak O.mil ve Saliıhaddinin 
ayağiy!e tki gol yaparak birinci 
devııey!İ 2-0 bitirdiler. İkinci 
devre baştan sonuna kadar Gala
ta.sarayın hakimiyeti altında ce
reyan etti. Bu ar:ı süleymaniye
lilcrin k-endl kendileri- yaptık
ları bir golden başka G:ıla1asa:ray 
forları da üç gol yaptılar ve sa
yılarım bese çıkara.n Gal.a.tasaray 
Wıar Sülew:nıı.niy,....;.'n 0.riı.anm 
yaptığı .bir ııole mukabil 5-1 maç
tan galip çıkttlar. 

Fe;;ıe7 Stadı : 

F ene bahçe 8 • Hila l: 1 
Fenıeır stadında ·birinci kiline-

ı:ııiıı yegam karşılaşması Fener
bahçe ile Hiliil yaptılar. Bu maç 
ibastan nihayete kadar Fene-in 
hiıkim.i yeti altında .geçm~ ve Fe
ner l:iler rakiplerine sekiz ııol atar
ra:k maçtan ~O ealip çı.kmış.-
1.ıırdır. 

N 

Ve bütün 
aQnlannızı 

derhal 
ke$er 

lüzum ur. da 
günde 3 ka
şe alınabıiir 

Rüya değil 
aynilevaKİ 
(Ba.~tarajı 4 üncü sayfada) 

rında.n nanhta:n ucuz fiallD alı -
yor ve maha'.ksi.ndeJ:.i. evlere hem 
de naı<htan vil'mi p;ıra faz'asile 
dağıtıvox. Sonra bunu bir de ke
sip yemiye :ka1kınca görüyorsu
nuz ıki, bu, ekmek değil, adeta 
Wkanaık, yiyebilene aşkıolı;un! He
le hiııkaç sDat geç\p de bayatla
yınca bunu tavuklar, kuşlar bi.e 
yemelk istemiyor. 

Bunları söy 'emekle İstanbul -
daJü bütü-n e'kmekçilerin, bak -
kallann, ıkasap'arın, yağcıların, 
balcıların, sütçü' erin, köımiircıü
lerin odunculann ll;aştaır,başa 
böy1c olduJ<:lar>n• iddia etrniyo -
rum. Bun' arrn içlerinde tabii, b:X
çok iyileri de var. Tabii, şu say
dığını birçok fenalan da olı:l,uğu 
gJbi... 

Belediyenin lrurchıracağı ek
mek, süt, yağ veısal.re falbrikaları 
açılmcıya ıkarlar, yapılacak iş, 
böıy lelerini her gün sıımsıkı kon
trol, her gün sidde~'e cezalandır
mak ve her giİn isimleri'.e, cisim
lerile gaızetelerde te.j!hir e1ıınek - • 
tiı·. Yolma hasta midelerimize, 1 
hasta ciğerlerimize, hasta böb -
r<lklerimize şifadır! Diye halis 
mulıHs süt ,ofılu süt yer~e lbiz da-r 
ha, Q>)k ç1rKef ı<;er, halıs mııllı.lis 
yali; verine, daha, çıok Zindanka- ' 
pısı haıımam yutar, has ekmek 1 

yerine, daha, çoık tatsız, tuo:suz 
ve kuşların, tavukların ibile ye
mediği somonlan geveler, duru-
ruz. _ 

OSMAN CEMAL KAYGJLI 

Şeref Stadı: 

Topkapı: 2 • K. Paşa: 1 
Dün Şeref st~Gında. günün bi

rinci maçı Kasır:ıpaşa ile T-O]lıka• 
pı arasında yapıldı. 

Bu miisaba.ka 2 - 1 Top.. 
.kapının galebıe>:iyle !l!İ.hayetlen
di. . 

VEFA: 1 - İ. SPOR: l 
Günün ikinci maçt Vefa ilıe 1. 

Sp0.r arasında yo.pıl<lı. Oyun çok 
sür'atlJe baı;lacb. istanıbul.sporlu
lar ca..<lı oynr; ara], kuvvetli ra
k.iplerini tazyik ediyorlardı. tısı 
i.istc yapWtlan akmlaTı dUirdur
mak çin Vefa müdafaasının faz
la çalı~ı ica.bediy.ırdu. Bek
lenen goJ 40 ıncı dakikada old·u. 
Bir favıul atı..'<lnd:ı 10pu kale ön.ün
dıe va.kahyan Fahri s:ııkı bir şiitle 
ktanbulsııorun ırolfuıii çıkardl. 
Ve birinci devre 1-0 İ. Sponın 
l!ehine kapandı. 

1kinci devre~ V daJ.ılar çok 
canlı ba.<;lııdılaa:. Ve derhal lıft
ltim v<ıziyete geçerek i. Spor nı
sıf sahasına verleşiiler. 7 nci 
da!ki.kada :m'e<nkezden yaptrkları 
bir alunda Hüseyin vasrtasiyle 
beraberliği temin ettiler. Devre
nin nihayetine kadar Ve!anı.n 
.bu tazyiki dev=ı etti is!' de bir 
netice aJamad1lar ve m~aka 
1-1 bcraberlikle nihayet ·~ 

Beyoğlu Vakıflar Müdü rlüğünden 

'ı ı _ E m n i y e t S a n d ı ğ ı l ı iı n 1 ar i 

O/o 8,5 Faizli Ve Sekiz Sene 
Taksitli Emlak Satışı 

1 

Semti: 
Muhammeıı 

Kıymeti 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sarıveme Mesa?'bımıu caddesin 
de ıeski fil! yeni 27 No. lı 

Dört katta Gn. iikl odalı üç 5500 
safalı terkos ve elektrik tesi
satını havi ahşap bir yalının 
tamamı. 

~kte Y<''·urtçu (Yağhane) 
aa.ka.ğnıda es«i ve yeni 5 No. h 

Üç .katta oo bir odalı terkos 4000 
ve -eleilttri.k tesjsatını havi 
ahşa,p bir evin tamamı. 

Fenerde eski t.ahtaminare yeni 
K5tip iMı:sliıhiddin mahallesin.de 
eski K.irnıu;;h yeni Kazancıseliıp 
sakaituıda eski 3,3,3 Mü. yeni 
2,3 Nn. lı. 

Üç katta altı odalı ve altın- 1000 
da dük.kam, kuyusu ve elek-
trik tesisatı olan kilrgir bi:r 
evin tamamı. 

l - A.ı·ttırma 27/2/940 tariıhine dii.scn salı günü saat on dö-r~ı.:D 
on altıya kadar vapı.Jacak ve gaytim.:>ruouller en çoık bedel verc•ı
le in üstün.de kalacaktır. 

2 - Axltll'!lllya ı;rmek için muhammen kıynıetiıı yüzde 10 u 
niscetinde ııey <ıkçesi yatuunak J§zınıdrr. 

3 - Amtı<rma bedelinlıı dörtte bir:i nıeşin ve ~eri kalanı ~kiz 
seııede seklz ımüsavl taksitte ödenir. Taksitler· yüzde 8,5 faize tii
bkii•. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci de
rrotde ipotekli kalır. 

5 - Fazla taL5ilat almak ve binalarnı folıoğı•aflarını ı<örmdı: 
istiyenlerin Sandık binal.ar servisirııe müraea.at eyLemeleri 15zımrl.ır. 

(741) 

[]~Denizyollan u~ ~1üdür1Uğü llanlan 
19 Şubattan 26 Şubata kadar 

Muht•llf h•tl•r• kalkaca!< vapurların l ıal nlarl, 
kalkı9 gUn v• •••tlerl va kalkacakları rıhtı nlal' 
Koradenl• batlına 

Bartın battıaa 

İzmll haltına 

İnrroz ltathoa. 

Ayvalık hattana 

İzmir sür't.I bt.llıııa 

Mcrslıı haUuıa 

- Salı 12 de (Gü-neysu), perşembe 12 de 
(Tarı) ve pazar 16 da (İzmir). Galata 
rııhtımmdan. 

- Sah 18 de (Ülgen), Cumartesi 18 de 
(Antalya). Sirlııe-ci rıhtımından. 

- Salı, persern!b•z ve pazar 9,~U da (Uğur) 
Tophane rıhtımından. 

~ Pazaı·teai, sah ve pazar 9,50 de, çaı-
.şamba, perşembe ve cuma 15 d•? (Trak). 
c•.ıınartesi a'Vl'ıca 13,30 da (Maakaz) 
Gal.n·ta nhtllllından. 

- Pazartesi, çarşamba ve cuına 8.15 de 
(Marakaz. Galata rıhtunmdan. Ayrıca 
carşamba 20 de (Antalya), cumartesi 
20 de (Ülgen). Tophane r:ıhtınıın<laıı. 

- Salı ve cuma 19 da (l*yyar). Tophane 
n.Jrtıımından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıh\ı

mından. 

- Çarşamba 15 de (Kemal), cumart.esi 15 
de (Sa.adet). Sirkeci rıılıiımından. 

- Pazar 11 de (Kadeş). Gal:ıta rıhtımın
dan. 

- Salı 10 da (Etrüsk), cuma 10 da (Er-
zurımı). Sirkeci rı:htımımlan. 

Nol: Vapur seferleri hakkında her türlli malfınıat aşağıda tele
fon numaraları yazılı ~entelerinıh:den öğrenilebilir. 

Galata Baş Acenteliği Galata rıhtım, Limanlar Umum 
• Müdürlüğü binası altında. 42362 

Gallıta Şube Aeenteliği Galata rıhtımı, Mmtaka Liman 
Reisliği binası altmda. 40133 

Sirkeci Şnbe Acu.teliği Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 

ADEM İ İ KTİDAR 
vo B IE L tl IC V OIE K L ; Gi N IE 

T ııhlellerl her eczanede bu l ııııur 
Pn .. , ...._ 1235) G.Jota, l.tıuıbul 

inhisarlar Umum MüdUrlUQUnden 
Muhammen B. % 7,5 teminatı . Eksiltme 

Cimi: Mikta-rı LiYa Kr. Lira Kr. Şekli Saati 
~~-'-~~~~-~'--~~~~ 

Muhtelif ecza 
Tuz küfesi 
Lastik 
rondeliı 

7 kalem 
3000 adet 

20000 > 

1086 10 
802 50 
800 00 

81 45 
60 18 
60 00 

Acık ek. 

• • 
> • 

14 
15 
16 

1 - Nümune ve 7 kalem ecza müfredat lıistesi mucibince yuka
nda cins ve miktan yazılı üç kalem eşya açı.k eksiltme usulile sır 
tın alınacaktll. 

n - 'Muhammen bedelled, muvakkat 1ıeıninatları, eksiltm$ 
ııaaUeri hizalannda yazıhdır. 

m - Eksiltme 27 / ll/940 sah günü Kabatıa.vta levazım ve mil-

İkinci devreye B~ik.taşlılar 
başladılar, Ve ilk akınlarından iti
baren maçı kazanmak gayretile 
oynadı.klan anlaşılıyoırlu. Buna 
mukaıbil BeyJ.-.<>zlular müdafaaya 
çekilir bir vaziyet aldılar ve o
yun Beytkm nmlif sa!hasına in.di. 

15 inci da1ciıkada canlı. bir hü
cum yapan Beşik.taş Beykoz mü... 

· daıfaasının çok ileri geçmiş bu
lunmasııırlan isti.farle ederek ü
çüncüı bir (DOl daha kazandılar bu 

Galatada Sultan Bey.azı.t mahallesinin .Mandu'a saka:ğuıda vaki 
22 nıınıaralı kJl:rgİr on fu; o®lı hane pazarlııkla 1800 lira bedel ile 
talib i uhdesiru:l:edir fazlasile talip ol.anlar 26/2/940 ırünü saat on he-
~ kadar A.lı:M.ai ve iMahlftlAt kalpıııine müracaatlım, ,(1289), i 

bııyam eubesiııdeltl alım komisyonunda yapılacaktır' 
IV ..,..... Küfe ve roııdeli nümunesı.. - her ırün sözü geçen şubedeıa 

görü!OOileceği gibi ecza müfredat listesi de parasız alınabih. 
v - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 

rı,p aiiwııme pııra1ıırile birlikte mezJt\i? komiqoDa ,ııelmeleri (llOO)ı 


