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Fin 1 art d i yadaki Korkunç Halkevlerinin sekizinci yılı 
Boğuşma Devam Ediyo.reaşve ilRefikSaydam ··n 

toplandılmühim bir __ nutuk ·söyledi 
-

Şimal Devletleri Hariciye Nazırları 
.. - .. . 

. 6 Halkevi-ve 141'°Halk odası acıldı 
' 

I 

Hudııtlan kCLn!ı .,~uharebelere aahne olaıı Viburg (Viipurl) - Bütün kutn>etlefiyle ıon kozlarını oynıyan 
Başkıımandaıılar Maıınerheim ve Voroşilof~. 

Ni~i~ b~;p Sovyet~er dün çok ağır 
ediyorlar? zayiat ve malzeme verdi 

==-= .,,, = - 1 ya~~.ı;:~ ~~ı~f~~~~ ~~~::;~· ~!mb~~~= ~~~t{;J1;~a;:= 
Hiı l er, Almanyanın 

dünyaya · tahalrlrlım et
mf.k için döfüfdiıfılnu 
ilan ederlı.:n Çe:rbeY• 
layn da, müttefiitlerin 
Jr.nJi emniyetl..-i ile 

dünyayı Alman tahalr
lrümü altı.~a Jü,ürme
m eh için harp ettiltle· 
rini söylüyor. 

1 önlerinde ba~ıyan korkunç ·bo- arruzl&r, şimdiye k•dar hcm.::n 
1 ğusına bütün siddetiyle ~et,. hem~n her ~ara& püSkürtülmüş-
1 meMcdiı·. Bu taarruzlı.r Taı;pa- 1 (Arkru.ı 3 üııcil ~uyfada) 

Yazan : ABİDİN DAVER 
Majino ve Zigfrit müstahkem 

haUarırun ge~ilnıez kal'eleı;, mu
harebe nıcydanlorında harbe ma
n i oluyorsa dn, iki tarafın dev
let adamlan ar.sında karşılık
lı bir si>< harbinin cereyanını 
menedt.-lıilecek '~<ıtalnr henü< 
keşiedilemcmi~lir. , tahrımmn 
•Dilin kemiği )-oktur" c:öz\uıe 
tevfikan, her iki muh:ırip taraf 
ricali konu uyurlar. Bıt sayede 
sık sık sö~ düellolarma şahit O· 

l ıtyoruz; böylece garp cepbesin· 
deki sük unet, lilf cephesinde ih· 
lal edilmiş oluyor. Bu ~ene harbi 
ele olmasa, hu garip harp, bara· 

·retsiz, cansız ve heyecansız sü
r ün gidecek. 

Düpkü gazetelerde ('eınbcrlay n 
ile B itlerin nutuklarının hülfroa
laruıı okwnıışsunıudur. Bu nu
luld ar, iki tarutın horp gayeleri
ni tebarö1 ett irdiği irin ml\him
dir. 

Hitlc!"e göre Almanya şu mak-
satlar irin lıurp eıın~ktcdir: 

l ' - Ha, at sahası kin, 
z - !\liistcn1lt>kc it:in, 
Alman haynt sahasıııın nerele

re kndar dayandı~nı, Uitler bcr
nıutut sii~:Jcn1iyor; -.ö:\'lcnıiyor, 
çünkli lıu iki kelimelik •Ilayat 
&ahası• tabirinde b1rc;ok nıiista .. 
kil memleketlerin ve milletlerin 
hayatlarına sulkast vn~dır. H"t
ta Sovyd Rusyanın Ül<Tayı " 1 

da, İüıl)·anın Triyeste•i de da· 
h il olmak iizere. 

lııgiliz tayyareleri her 
gün Almanya üzerin
de uçuşlar yapıyorlar 

lngi,8z~(. .,, Praga ve diğer yer le
r beyanname ve meş'ale attılar 

Londra, 25 (A.A) - Hava Ne
zareti tebFf( ediyor: 

İngiH!'re hava ordusu ta:yyare
lerl dün p; C<' y!nc Hcligoland 
üzerir.de ve bu s~:ba'h Alman~ a-

nın şimal" gaı•bisi Ü'.tcr!ııde uç
muştur. İn~Jiz tayyareleri 6 de
ia ha,·a dati toı>(u,,ırınm at•ş:le 
kaı-şılaştıkıan soora ii&Jeıinr dön 
mil.';lerd·ır. (Arkası 3 ü.nciir!,.' 

AMERİKA HARiCiYE MÜSTEŞARI 
BUGÜN GÖRÜŞMELERE BAŞLIYOR 
Vels dün Nzpolide Kont Ciano tarafından 
karşıt ndı, bugün Musolini ile görüşec-~ l 
Roırıa, 2.'i (Hu.msil - Aıntırika' 

Jiariciye !'~cza.r<.·ti müst.tşan Vels -
bu s~·bah NaDocive gelnıişt'r. Kcn.
rl sin. rıhtımda Kont Cian-0, ka
tibi Mark· Da·ida, Haric;ye ve 
Fa ist partisinin Napolicieki er
kanı k:ı: '1 rnısln.rdır. Mu:ma
ilcvh RomaYl hareket ~trni~t'ı'. 
Vels varın s::oalı Kont C:aııo ta.
rafından kabı.ıl f';lilccekt:.r. Ö~
ledm sonra 1usolini, Velsi ıka
bul ederek bir müddet görüs~
cektir. Amerika Hariciye miis
ieşarını:n bu t<"JYUlslarııra <'h<'m
oniyet atf;dihr.ckt!'dir. 
Yarın aıkş:ım Amerikanın Ro

ıma sef'ı'i \c , scr~·f:nc b.r :ır: .. -
!et ve~ktir. 

Gaf n o 
Roma ya 
Gidiyor 
Macarİ•tanın Balkan Bloka 
te,kiii rok~ndaki hattı ha· 
reketini mü;:ak.era edecelt 

Lroıdra, 25 (A.A.) - Timcs ga· 
zetı:.>in;n Bükrl'ş muhabirine na
zaran B. Gafcn1.o :1.Iacaristamn 
B<tl:k:m blokıı te~kili hakkındaki. 
hattı hareketini müzakeı-e etmek 
üztte mart biclayetindc Romaya 
gidc<:l'ktir. 

* Bükreş, 25 (A.A.) - Maliye 
N~ırı ve M:l'li Banka d'niktötü 
Kostantinesko Soiyadan Bill<re
~e gelmiştir. 

-:: ·· • . ~ -.; • •. ~ - . t ' • • •#,. • . 

Bu.gfirı --
e SAVFA 

Kızı lo rd unun 
zayiatı 

Yazan : Abidin Davar 
m 

San'atın bedii çıp
laklığı k 1 m s e J en 

saklanamaz 
Yazan: Selami izzet 

Kemal Koçer - Ziya ~akir -
Osman Cemal - Eşref 5efik -
F. Bercmen - Iliimit ~1'ı•i -
A. Şekip'io yazılarından ıı ,..·:~ 

NAZAN S. ~Eül:~'ın 

Ev · [(adın • Mo:la 
Süıtunlarını ve aıikaclasınuz 

lskender Fahrettin'in 

çocu~ 
·~öşeslni bulacaln..ııu. 

Büt ün H alkevlerinde 
dün m erasim yapıldı 

Anıkara, 25 {AA.) - Halkevlerl. nir. kuruluşu -
mırı sekh.i.~ci yıldönümii mün~sıiıctile bu.ı<Ün 
iHalkevin.de yapılan törende Ba«vektt Doktor Re
filc 3aydsm söylcdij:ıi bir nutukla hem lb:.ı _ı:iızel 
yılciönümünü kuıtlulamış ve hem de .veniilen a~tı 
Halkevi ile 141 ha.k odasının oçıi.~ını yap:nıst,r. 
Cu!l".ılıur Reisimiz ve Bayan Inönü hle vek.lıcr, 
.ııwbuslar, ve.dikt!er ei·kanı rr.atbu:ı,t mlİ!l'eSSıl.e • 
ri ve kalabaltk bir davetlı k · tlc"ı :merasimde ha-
2ır bulunmaMa idiler. 

Ha:kevJerımizin açılış mcras.i."lli,pe saat ta."11 
15 <l.. ı y J.~ .. ı -et nh tlı" OJ"lkcstra. 1 ' ın çaldığı istık.
lal marşı ile b~lanmış ve bunun 'akaıbinde liaş -
vck;J Dr. Refik Saydam şu nutku irat eylemi.ş-
1ıir. 

Aziz Reisicumhurumuz, 
Sayın dinleykilcrim, 

Buııün, Halkevlerirıin se:kizmci yıl.dönıimtınü 
kutluyoruz; Yeniden açı'an allı Ilalkevi, 141 halk 
oclasi!e şu anda memlekette 520 tanışma, ö{I -
reııme ve ilerleme merkezi Tütk vatanda:şlan
nııı emrine amade bulunuyor. 

/ 

• 

Ha'kevlerinin ilk a('ı.'ış günü olan 1D şubatl' ta
k:p eden tatiu günü, her şıı bu saatte Ankara Hal 
kevinde, bu cvlcı'~n milı hayatta ~rdükleri lüz
met1erin vaUınd:ışlara hesabını veren bjr ha:>bilıal 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
Batvekll Doktor . RefHc Saydam 

• 

Kral Borisin nutku 
TÜRKiYE iLE SAMİ i MÜNASEBET
LERiMİZ MEVCUT EBEDİ DOSTLUK 

UAHEOELERiNDEN l\.1ÜLH E M IR 

TOrkiye 
\ harp e 
)-· u zaktır 
\ Souyet lıududunJa hadi· 

Bulgar meclisinin ilk içtimaı ) .. ııır f•" t •ır 1 habulcri 
! A lman propagarıda-

Sofya, 25 (AA.) - Meb'usan J 

IMeclis:ninı alelade 25 inci top!an
t.ı.,ı, dün büvü?< m;:rns'mle yapıl
mıştır. 

Kral ve Kraliçe, içtima salo
nuna girerlkrken ve salondan çı
Jr..arla.rlren, ayağa kaJ.k.aıı bütün 
oneb'uslar tarafından beyecan>la 
alkışlanmışlardır. 

Kral söyle<fW açılış nutıkll!llda 
ezcümle deıniştir ki; 
•- Şimdi~ !kadar iak'.:p edi-

lıeıı samimi sulh ve biiaraıflık si-ı 1 cılarının İşı:i";zarlıfl"lır 
yasetinin, hfT ıt.~ra:fta, haklı bir : 
taııvip(e ikmşıJandığını derin bir / -~~dr:ı, 25 (A.A.) - Reuter 

. tl .. _ Vah" ) bıldınvor: :memnunıyc e ıroruyonım. ını · . . 
"· ·b-'le 1., -.L- l b 1 Jkutcr Ajansının dıplomatık ....,_ ,,. r c ma;ıuııu u unan şu h • · · ... ı· · · ·· 
~~-'erd "!'"'' ularına mu arrırının ogT•n• ıı:ıne ı:ore, 
"~u e, mı ""'';.n .arz ve Londra resmi ınohlillerinde, 
memJ::ik~ mEnafi.nc uygun <>- ı Türki:vede •iyosi , ·aziycttr her 
la.ıı bu ~iıhlu ve m~~en yo- 1 hangi bir gayri tabiilik me,,cut 
Iu Bulga:rıstanın bıç inhıraf et- : oldtığuıı. ıı te~·it edecek lıiçbir 
meden takip edeoe'j!:ini, millet mü- / malumat mevcut değildir. 
m~lleri. olan sizlerin huzuru- / (Arkası 3 üıı.'" oa~ftıda) 

(Arkası 3 üncü sayfada) · · · · • 

.Dünkü lik maçlarında Fener 
Bahçe ondört golle rekor yaotı 

-
• 

• 

... _ ~ ..... -Çemberlayıı, Hitlerin harp ga· 
)lelerini c.;ok i~i bülaıta ct111i~tir: 

1 Al"kosı 3 .mcil s .• ,,fcaa.) 
ABİDL'I DAV ER 

\\ 1 JI ır ü Jn,g'l' ı·c < " .

(Arka•• J üııdi •ııııJııda) . :A.merıka narıc•ııe mMıc~c"·' 1,le ı.t l •Wııı.ıııı~!P4--ıl'.-ıllılııı.ıııı'-1~ 
e ... kraş - Jsıarıbulspor ımıçından bir intılıa. .... " 

. , _.,·· jYaıısı 6 JICI sa11Jad11) 
ı' -- -~ , 

-
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BOYOK T ARiHT ROMAN 113 tma-. 

ç 
Yazan: M. Sami Karayel 

Şeyh efendi, elinde. tespih sahte 
etvariyle habire okuyup üflüyordu 
Kız, yer öı:ıüı> dışa n çıktı. Se- 1 

'Vinç ~çinde iıdi. Artık Sultan ha.
mm <k"'UI1.ulmuştu. Dışamla sa
bırsızhkla bekliyen cariye:er kız 
~ çıkar ı;ıknıaz etrafını al
dılaıl" .. 

Cariye, kısaca ohm biteni an-
ıl.a.ttL Ve Şeyhln istedikleri -
ni tıedarike koyuldu. Çok geç -
meden sarayın kederi dağılnuş
ıt.ı. Kuıaktan kulağa şunlar fı
lllldaı;ılıyordu: 

- Hanım Sultan kurluldu.. 
Şeyılı efendi cinleri, pencleri def 
eyllemiş... . 

- Sultan hamın, artık yatağın
dan ıkak.ac~!. 

- Y ııkanıp pirüoak olacaıkınış. 
Cariye kilerciden gül suyu ve 

antıer suyunu aldı. Yedi oda 
sü:priiırtüsünü alelacele wtalığı 
süpürerek topladı. 

Cak geçmeden cariye gelm:Şti.. 
!Kapıyı vuruyordu. Cariye gittik
ten sonra, Şevh efendi ile Haseki 
llıaş ıba<;a ka.i<ltldarı zaıınan Can 
Bahşa rolünü iyi oynamış ılJir ak.
tör gibi: 

- Şeyh.im, naı>ıl her şey yolun
da değ.l mi? .. 

- Mükrnnınel Sultanım! .. Afe.-
ı;t&n s,.ıe !. . 

&ı'balıtanıberi dokuz doğuraın 
!Harem ağası, nilıa yıet, Su]1anın -
dan haberdar olmuştu. Hazine
dM usta ~e neş'eli ıbir suretre 
koıD.uşô.yorou: 

- Usta; Ha:mclolsun Sultan 
lıarumımız kurtulmuş .. 

- Ya.. Nöbetçi cariyelıer ba
lbe"r getırd;lcr .. 

- İyilesıniş, !kruJı,aca.1rnıııı de
ğil :mi ustam!.. 

- Ewt; İstiJı.mmn evlediklıen 
sonra, her türliı dertten azad o
J:acakıınıs ! ,. 

- Su -ŞeyO:ı. efendi yaman biır 
adam!.. 

- Tam Allah kuiu .. Tam din 
ıadaıını .. 

- Allah, öyle !bir iman !!r.sip 
eylesin b;ze... • 

- İnşallah! .. 
- Sultan hamım cinler, peri-

i)ıcr sarmış imiş! .• 
- Öyle ... 
- Şeyh efendi, saatlerce oku-

ya. üflüve def ıevlern.iş bu erva
hı haıb:Seyi.. Dedi. 

- Hiç korku kalmadı şimdi., 
- Hiç!.. 
- Faıkat Şeyhim, siz çok aıkıl-

h bir za.tsınız?. 
- Teveccühünüz Sulfanrm!. 

Kurnaz Kızlar ağası, nihayet 
i.şiiı. iç yüzüne vakıftı. Bir şeh
za<lıenin dünyaya gelmesine ça
lışılıyordu. Bu da Arn:bın kafa
sına göre iliıçlarla, üfürü1derle 
o~acaktı. 

1 

Hülasa; Saray muhiti =ll'ak
tanı, lüzüıfüiden lkurtulın uştu. 
Hıerkes, şehrü şadan idi. 

* - Ne güzel <;.r tertip yaptı-

ruz? .. 
- Doi!rudur yaphğım tıertip 

Suıh.anıın! .. Ruhu haibisi, yüreği
nizden ceıt; p aıldıık ya ... - ........ . 

- Ş ınd, ferah degil mi5iniz? 
-Çok ... 
.... iztıraplarınız kaldı mı? 
- Hiç.. Faıkıa.t; Şehzade ola-

cak mı? .. 
- Yüzde, yüz Sultanım!. 
- Ne vakit be~ olur!-
- Üç ay sonra .. 
- Muha:k:kak mı?. 
- Muhak!kak Sult:a.nım•-
- İlaçlarıruı daha devam ede-

cek. ml?
- Evet. .• 
- Nıo kadaır?, 
- Üç ay ... 
- Ondan sonra 
- Müsaade bu)"ll'l'Ur&aruZ mem-

leketime döneıceğ'iın! .. 
- Yo ... Olamaz Şeyhim!-- ....... . 
- Siııden ayı-ılamam! .• BeJıkii 

flE!lll" iliıç ı.azmı a1ur ... 
- Çağırıı'Sınn: geli:r i.ııı.!. 
- Ha~ır, artık siz saırayda ~ 

mıaılı.stnız? •.... Pa.d'~ söy
liy"°' ğilm ... Dedi. 

Bu kon-ıısmaların devamı sı
rasında ·kal!a lkaıpıya gelmiş vu
nıvurdu; Can Balı.sa, mu:kabele 
stti: 

- Gel!_ 
Cari~ ehnrle vaki istekler.; tar

şıyordu. Hep.sini masa üzerlııeı 
lııoydlL El pençe divan durarak 
ema- beklu!i 
Şeyh efendi, elinde tespih sah

ibe ~tvariyle habire okuyup üf
tiiyordu. Ve bir a!liıilik ba.şınıı. 
tytııkan kaldıraır.ak, cariyeyıe bi
taOOn.: 

- Knıın, bi:r de mangal geti
r.iniz! •. 

Cariye, mangalı da getirmiş
ti. Eınıdan SOlll'a, iki çift ta.nı;v. 
miıyle seııbest ıiııa.muşlaıtlı. Da.!ıa 
birkaç saat bas, haşa .kal&bilıe -
ook".ı::ırd.i. 

Cariye kız, he; şeyi tekmil e-
<Ep od.ad:ın c1karken, Sultaıı ha
mın.a sormuştu: 

- Sultanım!.. İst'hınam için 
lh.i.2nr.ıe<tini7le lüzum var mı? .. 

- Evet kız; O va!kit sizi ça-
~-· 

- Baş ü-stüne Sultanrm! .. 
Denuıti. Çünkü; Sultan' ha

nım, hic kerud.• kerııdine yıkana
bilir miydi? .. Onu kim giydire -
oek. ktll'ulıyacaktı(,. 

Her halde, Sultan hanım için 
haıınaımda hizmet edeo:-k bir ca
It'.Y\E' lazımdı. Bu Gebeple cari
ye ikız :sormuştu. 
Caın Balı.""; Hic bozmadan ce

vap vermişti. Bu da, gayet ko
lav"d:ı. 

Can Bıalışa,; Kız gittıikten son-
ra; Şey!üne dönıeırek: 

- Şey.hinı kalkayım mı?., 
- KaJk Sultanım!.. 
- Doğı:u hamama değil mi? .. 
-Hemen.. 
- Bir şey mi vıar? .. 
- Siz de geleceıksimz dleğil 

mı; .. 
- ~::r buyurursanız? .. 
- Dacı kim yaoaca:k. sonra?. 
-Ben .. 
- Öyle ın.. ge'l:ıneıriz lıl.zım!. 
Can Bahşa; derhal, yataktan 

kalıl<tı. Ve sovunrnıya başladı. 
Üzerinde za.ten bil'. şeycikler yok
tu .. 

Abdullııadiır efendi, :ınuhtıe:ris 
gözlerini dikmiş şikarını sey
ıı1ed.-ymdu. Hresı.:ıki. ~ diTuıeır 
şeydi.. 

Bir an tereddüt geçiren Can. 
:S~, birdenbire $eyb.ine döne
rek: 

- Soyuıısanıza Şeyhim, dedi. 
Şeylhin eli ayağı lkesilıın.iş, ahlı 

basından gitmişti. Sekıiz saatH!k 
gecen mücadeleni.ıı. yorgurıluğuıı,. 
ruın eser llroJmamı.ııtı. 

Oan Bahşa da -.ıyni vaziyette 
idli. Bir iki sa.atlık dinfonmE!k onr 
1ıra kafi gıelmiş1ll. Şeyh e:fı.:ındi, 
cevap verdi: 

(Arkası var) 

IKDAM'IN Edebi Tefrikası ....... -.. 

BOZGUN 
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- En mühim ne.kıta •burasıdır. 
Ha11bin neticesi iburada. IBazeyde 
belli olacak. 

Vavs sordu: 
- Acaba? 
- Süphe yok. Bu ınareşalın ak-

lına geldi. Bu <gece emir aklık, 
hepimiz öleceğiz de köyün işga
line izin verntlyeceğiz. • 

Vays ufuklara lbalotı, başını 

salladı: 

- Hayır dedi, hayır, öyle de
ğil ... Ben başka şeyden !mrk.u~ 
rum a.rıırna, söylemiye ce;aret e
donıivorum. 

Sustu ve S'Onra im hücımıım 

asıl p'aru saklaırnak içi.n yaptık
lar .nı anlatU. Teğmen anl<ımııyor. 

sinirleniyordu. Nihayet hatykır
dı: 

- Bizi ralhat bırakın!.. Bavye
ralılann..zı Möze dökeceğiz işte 
bu kadar. 

' 

Bi:r müooettir düşman asker -
leri yakınlaşmış ~ idiler. Vays: 

- Evet dedi, onıan Mö-ze dök
mek sonra üzerlerine !basıp Ka
nnyan yolunu tuıttıııak mükem
mel olur. 
Kurşunlım!an sakınmak için 

tuluınlbanın arkasına saklanmış 
ohm Dölallı.erşe dönıdü: 

- Asıl plan dün gece Meziye
re çekilırnekti .•• F'a!ka-t mademki 
ar.tık ric'aıte imk3.ıı yclı;tur, dö
i!üsülecek. 

ı 

Pasif müdafaa alkevlerinin yıldÖnÜmÜ 
hazırlıkları D .. b .. .. H Ik } 

·ı ı· un utun. a eve-' er ıgor 
111 Kazaya sığınak ya- rinde ·merasim yapıldı 
pılmasına başlanıyor 

Şehrim'.7-e gd<ligini ve vila
yetteki cPas..f Müdafaa Koın:Syo
nu• topkın~ılaı_:ına. riy et ettiği- 1 
nS hab:ır ıı'erdıgı:ınn Hava Mud.a- I 
faa Geuel Kaınutaru Crl>nera:l 
Hll;;nü KıLkt> tetkikk:rine devanı 1 

Sarıyer Halkevi dün açıldı 

cmıcl."tedir. 
Hüsnü KıJkış bugün de vila

ycttı:<JU Par..f Korunma Kaın'.syo
nuna r.yaset ettikten sonra muh
telif seın tleı:ıeo giderek mahalO:en 
ic·bkiiderdD hu!tmaca!ktır. Şehri
ııni:z.dı:ı İstanıbul Belediyesi htııduıt
lr..rı dahilinde 11 kaza merkezi 
ite Beloo:ye hudutları haric'nde
.ki kaza:·arımıroan ya:lıuz cÇatal
ca• vıa cKartal:f da cS per sığı~ 
•nak• ve cS per hendek• 1er lır 
şa- olunacaktır. 

İlk partideki inşaat 4000 !'ra
ya •nrnl <('..acaktır. İnşaat önü
mü~deki ayın 15 indı~ l>aşlamı.ş 
bulunacaktır. 

ff ğer taraftan seh.1 .. ımiz halkına 
.tevzi olunmak üzere ta!het.irr'ıni
ye ba-şlanılclıi;<ını evvela: h ·ıber 
verd ğ•miz ve bu .kere tab şi ik
mal olunan cPasif Korunma bü-

cHa:.kıevleri> nın lmrul~uzı J 
8 inci vıldönümü müııasebetiv.lıe .- ' dün şehr .m.rzd,ık., Ha.kevlicnnde 
d-e büyük merasim yapılmış; ır. 
Bu meyanda saı>t 14,45 de Emin
önü Halkevi salonunda toplanan 
büyü:!< vıe güzide bir kalaıbalık 
evvela Başvı:lkiliıniz Dcıktor Re
fik Saydamın Ankara Ha1k,vin
de söy<,edikleri güzel 'bir h tabcy.b 
ııa<lyodan tak,p etmişlerdir. Mü
'fleaJlü'ben Ev oı:Lisi Agah Sırrı Le
vend bior nutuk söyliyıerek .Hal
kevleri• nin her sahada ın"mle
Jreli.rr{zde yaptıi{ı vı: Y"Pımakta 
olduğu büyiiJ'.< h:~metkri sayıp 
tebariiz ettirmis:ir. 

Buntlan sonra da muhtelif şi
irler okunmuş ve bir konser ve
rLiıı:ı temsH s::yrolunınustur. 

Gece de bir çay ziyafetli. ve 
konserler verr:ınisfr. 

Gündüz ayni saatte Beyuğ!u; 
Kadıköy, Falih, Bakı.,.ı'.<öy, Beşik
taş, Eyüp V12' Şehrc:ın ni Halkev-

lerinde de büyü'k toplantılar ya
-pılnmtır. Bu meyanda Beyoğ
lu, Kadıköy, Bakırköy ve Emin
önli HaLkevlerinde birer fotoğ
raf vıe resim scrg si açılmıştır. 
Diğer Ha.lkevlıer:;nde de fotog

ıraf ve resim se.. gr;erine iştiraık 
cıdenlı:rin Eserleri arasında de
rece intlh;,bı yapılmıştır. 

Gece -tekmil Halkev1erimizde 
müs=erekT ve kooo:ırl-er ve!'.'~
l:n:Ştir. Bu müsamereler arasın
da Fatih Ha.lkevi ente..esım bir 
cK>ragöz gecesi. t:rlip etmişt:ır. 

Saat 20,30 da evveıa: Karagö
zün hayatı ve Haci:yvat1:•a rei..k
liği hakkında şayanı dlkıkat bir 
'm'.Üsahabe '.•le başlanan bu cKa
ragöz geces:. nde müteakib:ın 
ımefhlU' havalileriınizden Sata 
tarafından Kara.?öz oy.umu oyna
tılmıştır. Dii?er taraftıan SıTı·~:r 
Halkev nin açılıması münasebeti
!~ Sarı}1'ıl'deki Ev ıb'nasmda bü
y.L '< me; asim yaoılınıştır. 

roşürled. bu günden itibo.renika- #:•··--------------·~ 
zalaTa sevkolunaca.ktır. ! SORUYORUZ\ : Bira buhranına 

MAA ı f. • ,~ ~ k "'/ Istanbul halkevleri l arşı e a el 
Maruf Fransız Maarif. ~ · ------

çılış;nıyor:ar mı? 
cisi ga'di Nezaruanllalkevlerincait Tedbir alıyor 

Fra-.,sonın tamnmış mnarifç]•·.

Şehrimize mi.him mik-
rind€:n v·e Dijon kız ı:scsi müd~- 1ncrns1ın yapılsa, ne zaman 
o~.i ımırtma"<cl Pard_, şehrimize 1 

Halkevlerin.n faaliyetinden 
1, bahsedilse, ne. zamon İstanbul-

ge ı:rek AnJ.oaraya gitmiştir. ı d b · •• d ·ıd · 
Ank.a.ratl:!<i bazı mcktepkr~ i ~: ~;~~~~e~m'::.~v:;~~ı:~:~: .'.( tar. a ıra gon erı ı 

tetkik edecelt olan matmazel Pn- 1 
' ni görürüz. 1 Şehri:tn'zde bira buhranının 

de yarın veya öbürgün rJırim.i- Halkevlerinin ;r.ıldönümleri ·1 
'I j(ünrlen güne arttığını görrn güın-

ze gıelea,iklt:.r. kutlanır: Merasimin Em:nönü · riik ve inhisar.ar vek.il>eLi ıbu hu-
•• ~ Halkevinde yapıldığını duya- 1 susta yeni toobi<rb: aıhnı-ştı. Bu 

MUTE FE. '~ R 1<{ rız. İsfoııbulun kurtuluşu kut• ·. •tedıbirharin ıbaşı.ıı.da yen., vıl ma.Jı.
lan.r, Eminönü Hal.kevinde nu- 1 sulünün eski vır.ara nazaran da
tuklar söylendiğini işitiriz. Zel- 1 ha erken piy<ısaya çik~rıl:ı:nası 
ze!e felaketi olur, felaketzede- \ 

Amerikalılar halı 

alacaklar lere yardını için Eminönü Hal- •. I iç;n azami b..r gayret sadolun-
Amer:kaya halı .ihraç etrn<:ik kevinde çalışıl:lıı;.ını haber alı- ,, ıma.sı gel\rn,:l:..-tedir. Ve bu mesai 

ü=e şehri:ınİ":l><ien ~ Nev- rız. l\ ııııeticesinde yeıııi yılın Uk ba'a 
yo_•ka gitmiş olan ir"""1ı hah tüc- Konserler Eminönü IIalke - mahsulü evvelki gün AnJtaro.da-
ca:r!anndan mürekkep 3 :kişilik vinde ver.J<.r, kinferanslar E- ki bira faıbrikaısırııd.a ;,;t;hsal o-
bir he}d: dün sabaohki konvan.'1..- minönü Halkevinde verilir, 

1
ı

1 
lıı.ınmııştur. Ayni ~ eks-

onel trenile sclırimize avdet et- temsiller Eminönü Halkevin • 
mişti:r. de verilir. Gazetelerimizdeki pre;;te <le bu ilk istihsalatın ımü-

İraııl1 halı ,tüccarları Amerika- :resimlere dikkat ediniz, yalnız İ rJ ım biT Jruınu şeı'bı;.i:ıni:ze gön-
lıla:rın memleiketiıniL.<!"n dio mü- ve yalnız Eminönü Halkevin- d,ırilnü~i:. 
hi:ın m:.iiktarda hıiı satın ala1?.Bk- l deki faaliyetlere ait resiınier- Bu bi:alann dünden itibaren 

ılir. larmı beyan euınişlerdir . de istiyen toptancılarla bi:ra.Iıa-

A k . Ac:ı.ba İstanbuldaki diğer \ !l'J:!lıere .tevzi o.Lunıınasına baı;larul-
vrupa e spresı Halke\llleri ç.ılışnuyorlar mı? l 

geç geldi 1 ıye · 
·in· nuştır. Ankara fabrikası geceli 
ı I gündüzlü imalata devam ettigin-

Avrupa ve BaLkanlaTdaki müt- 1 Soruyoruz den wı her günkü !ıSt~hsa..at ayni 
h:.ş kış yiizünrJ,n dün sabahki Av-

1 
~ _ J} oa.kşam şehrimize seV'kolunaca _ 

rUPa ekspnsi 4 s."atl ık b'.r tealı- İnh 
hür:e şehrinize ge!miııtir. Kon- ı ... OL 1 a ğuıd.an Gih:n:.iiık ve isa.rlar Vıeı-
vansionel ise 1,5 saat gecikmiş lk:l.leti bu stll'_;tle clf.r.a bu!uını. 
bu.lunımakt:ıid!;. für iki tren yol-ı Başından yaralandı nın artrk tamamiyle halledilıın:Ş 
cu.ları da yc1.!arın büyük kar kfi.t- Şı:.hreın:.ni Kız Muallim Mek- o.duğıı kmıa.a.dıd'e bıılumnll'.kta -
leleri ile kaplı olduğ"unu söyl,,.. tt:[y, tı.arşısın<iaki sokaılüa o,ı;ran dır. 
ıni<ıler ı.'e Balkan topraklarında Hüseyin oğlu arabacı Mehmet 
demir yolları ha.barının as~i ıkendi y.ük ar;ı,basivle Şelıı>=_ -
ıkuvvetı,...;.,., yıardımiyle açılalbil- nın" yuıc ı<elirmekte iken. hayva-
d...ği.ni ihiı«> etmi.şlıeıı-dir. nı üı'loco·ek kendis1 yere d~üp 

D .:. '!_ I .l. e:Linden ve başından yal'alruırnış 

Serseri bir mayn 
Kaır.ad.miz boğazı cıvannda; 

Agva sahiller'.ne: 1 O mil kadar 
b:X mesafede yeniden serseri bir 
ıın.ayn görilldüj\ü bazı ka-p-1.an.ar 
>tarafından Liman Reisliğine ha
ber ve:ilmişt:X. 

Dölaherş sararmış\:: 
- Gidelim mi? Daha gecikir

sek Södana dönemeyiz. 
- Bir dakika sonra gideriz. 
Telı,ikeye r~en ne o'up bit

tiğini anlaın,y a ça.(ıı;ı~rdu ... Bir 
aralıık karşıdan ,bir ses geldi. Ye
re sıva düıttü. Vaysin evine bir l 
kurşun isfibet etıniı,ti. Hıoınur-
dandı: 1 

- Haydu1ı'ar evimi yıkacak -
!ar! 

Fakat arkasınrla yumuşak bir 
gürültü oldu. Kalbinden vuru
lan ıbir asker yere düştü ve kı -
ınıldaınadı. Bu ilk ölüydü. 

Dölaılıerş: 
- Ben gidiyorum dedi. Sen gel

mezsen lben yalnız ,giderim. 
Tefımen sinir lenmişti: 
- Gitse$ iyi edemniz dedi.. 

Nerede ise biz de ılıücu.ma uğn
yacağız. 

Vavs ile lberaber indiler. Vays 
evinin kapısını kilitledi. Yolwı 
köşesin.deki manızara ile durala
dılar. Baıvyeralılar kilise mey -
danında harp ecbvol'lardı. Slin
gü SÜDJ!'ÜlYe ooka.1ı: ınuılıa.rebesi 

ve tedavi yaptırılmıştır. 

lki keme yıkıldı 
Sultanahmette Arasta sdkağı

nın başındaki eski ve tar-•hi ke
merl-erd<!u ik:si ~ıvve.ki geoe sa
baha k..o.qı ansızın ~oküp yıkıl
:mıstı:. 

ba-şlaını..<;lı. Bir yo ·un köı;e.;inde
ki eı;de üç kadın ,bir pencerenin 
önün.de ha-rıbi seyred'.yor, gü.'e -
rek alk.ışl.yor!"rdı. 

Va\'S •birdenbire: 
- Eyv::tlı. dedi, bodrum kapısı

nı kilitlemeyi unuttum ... BiraL 
bekleyin şimdi ı::elir:m. 

Dü,şınan püskürtülüyordu. Me
raka kapılan Dölaher.ş de artık 
ace e etın'.'Y'Ordu. Fabrikanın ka
pıcısile Jronuşuyıortlu. Kadın mü. 
teessirdi. 

Dö.aıherş: 
- Fransuaz sen de bizimle 

gel, bir kad,n ıburaıda yalnız ka
lamaz dedi. 

- Eğer oi(luım Şarl h&>ta ol
masaydı gelirdim... Buyurıınuz 
biraz içen gi:rlniz. 

Girmedi, kapuiaın lbaktı: 
- Bir battaniyeye sar, lbera -

.her al gel dedi. ' 
- Doktor kımıldatırsan ölti!l' 

dedi. Ka'.dıramam .. Hem belki de 
Prıısvalılar yalnız lbir kadınla 

hasta bir QOCU.i(a dokunmazlar. 
Vays geldi: 

- Bodr= '1iTmeJı: icin evi 

Yangın başf;;ngıcı 
Burgaz Adasında Sü.tlü mev

ildhıde Tan ı:ıazetesi sahibi Halil 
LUtfinin insa ed.Jnıeıkte olan· na-
tamam birıaıun üçüncü. 'ka1ında 
<t.ı;ıraç:>da ıl;ayn.-rulmalkta olıın 

katran Q:aznnının abeıı lıınasındn 

yaınındak: kapı pervazı biraz yan
dıktan sonra yıetiŞl2ll itfaiye ta
rafından sönıdürülmüştür. 

yJoınalıdırlar dedi. 
Ka1ncı Fransa= veda etti

ler. Bu sıraıda şiddetli ibir gürü'.
tü oldu. Vaysin evinin il>acasını 
yıkan bir gü' le sokakta patlaıd ı. 
Bütün camlar •kırıldı. Ort<ılğı 
b'r duman kapladı. Yavaş yava;ş 
dağıldı. Kapının önünde Fransu
azm beyni -patlamıştı. Vays koş
tu. Eği di. Kadın ölmü~. Kaıl
karken içeme Şarlı gördü. Ço -
cuk anesine <bakıyortlu. Aglaını
yordu, haykırınıyordu. Gözleri 
ıbüyüı:nüş bakıyordu. 

- Artık kadınları öldü.rüyor
lıır! 

Bavyeralılara doğru yuınnıık
laırını sıktı: 

- Domuzlar!. .. Kadınları ö1-
dürüyomunuz, evimi yıkıyorsu
nuz ... Hayır, gidemem. Burada 
k&'.acaihın ! 

Kostu, ölen askerin kaputu ve 
'tüfeği ile ,geldi. Gözlüıklerini tak
tL 

- Domuzlar, domuzlar! .. 
Ateş etııniye ıbaışladı. Durma

dan aıteş edivordu. Tetik .kızını~, 
ı>amıaklarıru yakı:yordu. 

( k'<:a.n var.) 

M SAHABE 

bedii çıplağı 
kimseden saklanmaz 

Yazan: Selami İı.zet Sedes 

Anadolnnun kıyıcığındaki kö - ı 
yünden başka hiçbir ş~y görll'c· 
miş olan bir köylüyü Istanbula 
getirdim. Bayezit kulesini gö • 
rünce şaşalıyacak, bu upuzun bi
nayı nasıl yaptıklarını düşüne -
cek, hav~:ılasına sığduamıyacak, I 
bönbön baka kalacaktır. Fakat Sul , 
tanahmet camiinin minarelerini l 
görünce durııcak, hayran hayran 
seyredecek, ifade edemiyeceği, 
şimdiye kadar yabancısı olduğu 
bir hissin tesiri altında camüıı ö
nünden aynlamıyacaktır. 

Ömüı:lerinde büyiik şehir gör
memiş olanlar, İstanbula gı>ldik
leri zaman dördüncü Vakıf ha
nı, Post~hane bjnalarına afal a• 
fal bakarlar, geçerler, fakat Yeni
camiın önlinde gayriihtiyari du
rurlar, geçip gidemezler ve ni
hayet merdivenleri çıkıp oturur
lar. Bedii ~elıik onlart çeker 
ve onlırr da bcd.i güzelliğe, tah
tcşşuurlarından gelen bir hamle 
ile sıi:ınmak ihtiyacını duyarlar 
ve sığınırlar. 

* İncecik bir tüle bürünerek be
dü ra.kıslar yapan bir· kadın vü
cudünün; kısa bir mayo ile bedii 
rakslar lapan bir erkek vücndü
nun cınsıyeti yoktur. Gözler yal
nız ve yalnız dansın inhinalarını 
görür. His yalnız ve yalnız vü
cudün iğilip doitrulrııasına, bü
külüp açılmasına boğlı kalır. Ruh 
ancak ve ancak vücut ahengine 
tempo tutar ve dans eden bir an 
duracak olsa, seyredenler gayr; 
iht.y; rı eller mi uzııtırlar, dınan 
vücudü (ekrar harekete getir-

mek isterler. 

1 Bedü rakslar yapan erkeği sey
reden kadınlar, bedii rakslar ya· 1 
pan kadını seyreden erkekler, 
bedii histerin tesirindedirler. On
lar da bedii nırnzaranın önün -
de cins:yetlerini kaybetmişler -
dir. Bedüyat yalnız ve yalnız d;. 
mağa hitap eder. Bedii güzellik· 
lerin karşısında ancak ancak di
mağ harekettedir. Dimağ çalış
tiği zaman behimi hisler ölmüş
tür. 

Altı köy su 
altında l<aldı .. 

Seyhan suları çekil
miye başladı 

Adana, 25 - Dün gece 4,5 met
re yükselerek tehlikeli ıbir şekil 
abın Seyl}ıan altı k:öyü sular al
tında ıbırakımış ve Adananın şark 
mallıalleler.inin 'bir kısım da su
ların ist'.Iasına uğranuş.tır. Giden 
imdat ekipleri mahsur kalan köy
lüleri kurlanın;ştır. Se)'han sıu

ları inmiye başlamıştır. (.a.a.) 

Altı köy su altında kaldı 
Egede fırtına dindi 

İzmir, 25 (A.A.) - Fırtına ta
mamen slikfıt bu1mu~U'T. Hava 
1Sımnııı vı~ Eltıraftı>ki daığlan ör
ten kaırlar sür'atle eriıniiwe <bıaş
J:aıın.ııjtrr. Bugün ıha va açık gü
neşli "" güzeldir. 

MATBUAT 

MAHKEMESİ 

Sabiha Zekeriya, (Son Tel
graf) ın Mahut arkadaşı, Pe
yami Safa, Felek Bürhan \"e di
ğer arkadaşlar iki hafta içinde 
matbuat aleyhine 15-20 dava 
birden açılınca matbuat kanu
nu mcrine döndüler. Matbuat 
kanunuııun matbuat hürriyeti• 
ni dara sokan maddelerini ta
dil etmek bir taraftan gerekir
ken Sabiha Zekeriya ve Felek 
de bir yandan matbuat davala
rı için hususi bir mahkeme teş
kilini teklif ediyorlar ve jüri 
üzerinde duruyorlar. 

Bizim Nanemollaya: 
- Ne dersin?. 
Dedim de: 
- Matbuat ımahlı:emesi için 

Ethem İzzet Benice de vaktile 
bir hayli yaznuştı. 

Dedr ve .. İlave etti: 
- İbtısası ihtisas karşılar! 

NİÇİN TERSİNİ DE ---------
DÜŞÜNMÜYORUZ? -----
Herkes harbin nereden baş. 

hyacağını merak ederken ta. 

Pl:lstik güzelliğin teferrüatı 
yoktur. .Çıplak• resim tcfotrü
alsız olduğu zaman güzel saıı'at
tir. Bedii hisleri harekele geti
ren bir çıplak kadın resmine balr. 
tığlllll~ zı<man, hilkatin yarattı
ğı bir vücudü değil, san'atin ib
da ettiği bir malılüku görürüz. 
Hilkatin her yarattığında mu -
hakkak çfrkin bir taraf vardır. 
Eğer bu böyle olm•saydı setri
avret zaruri görülmezdi. Setriav
reti çekinmeden kaldıran san'at 
bediiyatın kudretini kendinde 
bulduğu için kaldırmıştır. Çirkin 

. lik daima teferrüattadır. Teier
rüatı bir yana al.an san'at bullUD 
içm çirkini de güzelleştirir. 

Yüzüne bakmıya tahamül e
demc<liğiniz bir dilencinin re>mİ 
karşıs4ndan ayrılamazsınız; na
sıl ki, boynuna sarılmak iç.in ı.t
redii(iniz bir kadının portresini 
görünce elinizi dahi uzatamaz -
sınız: Eğer bu resimler san'at 
eseri ise. .. 

* Kuvveti temsil eden çırıl ~•P-
lak muhteşem bir erkek heyke
li karş~da kadının giirdüğu şe) 
•kuvvet• tir. «Hüsün•ü temsil e
den çırılçıplak muhteşem bir ka
dın heykeli karşısınılıı erkeğin 
gördüğü _,ade ve sade •güzel• diı 

Çıplak kadın resimlerinden 
haz duyan hisleri tekemmül et
memiş, anormal gençlerin eline 
çıplak san'at eserlerının kopye· 
lerile, çıplak kadın fotoğrafları 
veriniz; san'at eserlerini bir ta .. 
rafa atıp fotoğrafları alakoyar• 
!ar. 

* •Aşk• ı temsil eden çı;ılak bit 
kadınlıı bir erkeğin sarmaş dolaş 
san'at eseri tablo~u kurşısında 
kadın ve erkek, sabi ve ba1ığ ayni 
duygunun kanatlerile yüksclır
ler, beserin ihtiras aleminin fcv· 
kine çıkarlar ve er,ştikleri b~dii 
alemde teferrüatsız aşkın bari -
kasına bürünüp, bir nıh olurlrr. 
San'atin bedii çıplağı hiç 1'L'n•e
den saklanmaz. 

SELMıi İZZET SEDES 

Sevgilisini b1. 
çaklıyaQ adam 
Kanlı bı,ağiJe bera-

ber yakalandı 
iEvvehki gece Kasım paşada a

ğır ıbiir ya.ralaıma vak'ası olıını.ıır 
tur: Şahin ismiınde bir adamla 
Aliye adında bir kadın b.ır müd
dıetıbaııheri bernberce ya;ıamalk -
ta.dırlar. 

Aliye; Müteaddi~ kerelıe!I-, Şahi
ne m-tık kendis ni n.iıkWıı altına 
almasın1 söy leınıŞSe de Şah.in, bu 
işi süıünceınede bıı-ıılmuştu·. 
Kadın; Bu işi ynıµınazSa arlık 

!kıe!ndisile 01Jınaıı11y.acağıru, ibaş
ruısile evleneceğ;ıü söv~.mistır. 
Şaılıiın; Kadının bu sözleriır2 muğ-
ber olmuş ve üzerinıde taşıdığı. 
bir bıçakla kadını muhtelif yer
lıeı:.,iınden ehemmiyetli sureııte ya
raa.lımışt!T. 
:HBıd:~en hal:ıerdar ol-an Po

lis, Şahinli. ıkan!ı bıçaj:i12• ibera
lber y,alkailanuş ikadın da Beyoğlu 
hasta.lııane.sine yıatırılınıştır. 

arruzıı hemen hemen ittifakla 
Alman:vadan bekliyorlar. Na
nemollaya: 

- Sen ne dersin?. 
Dedim de, şu cevabı verdi: 
- Vallahi bu öyle bir Gey ki, 

~;rer yer saçım ak mı, kara mı!. 
Onüne düşünce görürsün• ka
bilinden bir cevaba tllbidir. Fa· 
kat, ııekiila müttefiklerin de 
taarruzu beklenebilir ve taar
ruz etmemeleri için piçbir se· 
hep yoktur. 

OLUR MU 

OLUR ... 

Talim ve terbiye hey'eti de 
Afrodit'in san'at eseri olduğu .. 
nu tespit etmiş. Nanemolla ile 
konu~uyorduk da : 

- İster misin Afrodit'i ter
cüme eden ·de, basan da, sa -
tan da lıaldarını paylaşsınlar, 
fakat, arada haklarında bu 
mes'eleden dolayı 15-20 dava 
açıldığı kaydedilen ga%eteci -
ler malıkı'.ı.nı olsunlar?! 

Dedi. Olur mu, olur. Zaten, 
ne gelirse ekseriya araya gi -
renlerin başıLa gelirmiş! 

A. ŞEKİP 
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Halkevlerinin 
8 inci yılı 

lmanya Fin ihti- 1
1sveç Baş 

yen· bir ta- vekilinin A a 
a u 

haz dünkü nutku 
1 r 1 yor B~~:~~i~·a;!~~1 etti!s':~ 

-----------------------.:C------ nutukta ezdim:e deın'şt:r ki: ' 
Belgrad, 25 (A.A.) - Poiitı"ka h:ırbın tasfirns: :çin esii.> ite- cİsveç tarafır\l3n ilan edilen 

aı: 1es:.rıın Be:Ut.1 muh:ı.brri ya- obany~ mutabık olduğunu br'.di- bitaran.;:.ın hodb.nlik ,•.ya ata-

zı.vor: 

Resmi tekz:plcre rağmen, Al
mon m:ı.Lb• ııtının ctavrı F'nlandi
ra .htı:arında bır t.ıt,·a~sut hazır
lanclıf\ını gö:;t:eı mektedir. 

"?k iyi ma.lümzıt alan <bazı 
mahfiller. $oyye:ler Birli~in bu 

riyorlar. Müzak!eTelere ba:şlan- Jetle hiç •bir allı.kası yoktur. İs-
dı"ı takdirde, Sovyetler B.cliği- veçin imkanlırı müsa;;de ett:ği 
n;n •alnız harpten eYYel F'ınlan
diva,·a k«rşı ileri sürdüğü istek
leri idame cd•.x!eği haber verıl -

mekiıedir. 

t~dirde Finlaııldiyaya yardım 
etmesi 'iıizımdı.r. 

Heyelan! 
Bizim bildiğimiz, (Heyelan) 

diye. aeniı;, büyük ve meyilli bir 
arazinin kaymasına, hiç değilse 
cüssece Okmeydanına, yahut 
Çamlıcııyıı yakın bir dağın öne, 
arkaya yürünıesine detlcr. 

Halbuki birkaç yıldır, bakıyo
rum, hcJelftn keliınesi bizdl' rast
gele kullanılmıya huşludı. Hele 
bu sene pek harcı 5.lem oldu. Giin 
ge~miyor ki, gazetelerde bir he· 
~·e15.n sözü gönniyclinı! Cağolog
lunda, Acunusluk sokaguıtla hc
yclfın ... Cihangirde Kuınn1lu so· 
kakta heycian ... l\iodada bilmem 
ne sokağında heyelan... Bu11lar 
İslanbulda bu senenin beyeliı.n
ları... Zann~derscm bö)· le heye
lanlar! Geçeu senede olınu~tu ve 
galiba biri, Balat, biri de Kasım
paşa tarafiai'uıda idi. fakat, istan 
bulun bu yeııi heyelan havadİ!>· 
lcrini ya:;;an gazetc.ler darıh.nasın· 
!ar amma •Al he;-eıünı da koy 
rafa!• diye bunbra de=ıir işte! 

Kızı ordunun zayıatı · 
Fcnlare karşı 700,000 kişi sevket
miş olan Kı lordu!l'lun 200, 00 ki
şi kaybet iği tahmin edı nıekt dir. 
t'!" ____ _ 

Yazan : Abidin Da ver 
SOV'yellerin, Leh ,JtanGa ol -

du;..;u f1 b:, a::-ke ... ı lb~r enczzulı -
ten iba_, t ka.acoğın• za. no:ttik
leri Fınla.-d>ya sder', k"nlı bir 
ma..;era nalını aldı. Kız1lordu, 
ml i; •btP mukavemetle karşı
las!"ı; ağır ı.aıyiata uı;ra<l .. Bu za
yıat,, bugun, .,elk K .zılordu 
b~~kuma danlıtıı da~i adcc.ii •. a
hihi bı .. emez; 1unu kilbul ctn.ek-
lc bera.,cr, kızokım ııun ş:mdı
ye k@dar F nlunai,·aya L..ı,ı kd, 
laı"!.d~J;ı kuvve'1e>r ve u.~ı·ad~ğı 
zayıat, .'O le toplay:p g<ıslermi
ye ça:ı~aLag.,. 

(Baştarafı 1 incide) 
yaprr.ak ve bu arada yenileri aç
mak bir an'ane olmuştur. Bugün 
d~, ~u kut.sal \"azifeyi yaparken, 
lbutun memleket münevverlerine 
ıbu sahada yapmakla mükellef ol
dukları yüksek miJli ,·azife,eıiini 
hatırlatır ve bu evlerin sıcak si
nesinde toplanarak milletçe yük
,;elnıek idea'.i il!:n öğrenııniye ve 
ogrctrn.we koşrnıış olan yurttaş
lara sev,g'" teşekkürlerimi suna
run. 
Sayın vatanda:şlanm 
Bu yıl.' halka hizme'ı yolunda 

Cun'.11urıyet. ~r~.lk Partiisiııin ye
n. bu· tcşebc·usu ıle huzurunuza 
J( ·!.ıLğimden dolayı, ayn bir zevk 
du~"maktayım. Bu. köv;erımize 
kadar niıfuz edeb.iccek bir bi.ın
.ve taşıyan yeni ışık kaynakları, 
halk od,ılarıdır. 

için harp ediyorlar? 
(Başmakaleden mabat) 

·~iillctleriınizin inıhası ve dün .. 

çıkarıyor. Almanyaya karşı gös· 
teremedigi .:eladeti İngiltereye 
karşı göstermek, istiyor. 

Mü<iaıhale .taleplerine gelince, 
İsv• .. 'Ç siy.ıı.sEtini İsveQin beynel
milel siy~seli oerçevesindcn mü
taka etmelidir. İsveçin büyük 
dev:etı~r ihtil;\fında karı0makla 
m<ıruz kalacai:I Wb_lilce aşikardır. 
Basvekıl, F:n•-.~-.,,:aya müzche
r<ıt 'çin en iyi ""rtları ihdas et
ımekle beraber İS\'l'C menfaa'.leri
ni de "n iyi bir tar:oda ko: udu
ğuna kani bulunduğunu söyl.e
mistir. 

Ne heyelanı ~ahu'! l'azla yağ· 
ıauriardan herhangi bir bahçe
nin duvar yahut lıerlıaııı;i bir 
bostanın tahtaperdesi çökmekle 
heyelan olur mu hiç? 

Böyle şeyler, her kı_, hilhassa 
her yağmuru bol kışlarda her 
zaman olağ'an ŞC)"lcrdcndir. 

Kızıfor,Hın :n Fın c<plıaain· 

deki kuvvetler 

füıslJr. 1915 kı.şııdla Sıu:ıkaanı.şta 
b z 1~ u..,ra.d ğınıı1 fc aketin ay
ııın.ı nı ..... ı·uz kalnı lerv '.r. O za
rnan biz, sog:u.~,a.. c..'"Onn1a yU -
züı.a2~ı cok nğı.c "'ay at \"t;Tmiş
tik; K12,•cro.ı aa ayı.ı ak.bete 
ı1ura:n1~lır. O .z .nar:. o.ı.<luruuz 
tif~~·ac~ 'ha\ Ii !-tu":m;.~t.; o ka
~ar .ki, ordu h.u.-.. andnnı Hüfız 
hma:l fü.k.kı Paşa t !e bu hasta
liktan ölmu~tü. Jt'tı. rr.c"TllbaJan 
\"G Avrupa ~... .-tı...!"rıı ın ınu1ıa
hiılr r;, Rus askcı 'e:i.ı n çok pis 
<> lugunu }'azd:kların..ı. göre, ıbu 
lıas!alı;.,;r. Kızıl rd1.1yu da, epey 
z .vı~ta uğr..ı.~ıl(nca ~üı;.'lıe yoktur. 
ş,mdiye b far. Fın orcıusu ta

raf ndan tam mile imha ed!lıniş 
olan s,vyü fırkala.,.ı şun1 aıı:lır: 
16" tincü. 44 irncü, 45 ~d. 18 ınci 
tümenıer 54 üncü "" 164 üncü tü
mtnlcrin ue, ayni fı.kibcte uğra
ma!\ üzere o <.ıukları bild riliyor. 
Aynca imha edıle:niyen lblltün 
&.>YJ'Ct i.u...('."taıarı aa zı.gır zayiaıa 
u ğr .. :ılnı..,Jardır. 

Rejınıimız, hllıtün vatar.daşları 
duyuşta, düşünüşte, inkı!ilbı an
.ayışta e'ele yürür lbir ct>mıyet 
lhalınde ,gö.rmeyi en esa;lı gaye 
lbılir. Bu ıt.barla, birer kültür kay 
nnğı ''°"halk üni\'ersi,esi n'1'mzedi 
olan Ha ikevlerile şehir ve kasa
ıbalarJımızı manen avdınlatır ve 
ıdolduru"ken, vasıta 'arının azlıi!'ı 
ve muhıtlerinin darl.gı yüzünden 
Halke\'lı açmıya müsaıt bulunmı
yan köy ye mahalleleri hu glizel 
teşebbüsten mahrum ·bırakma
mak, Ye yüksek idealin; ayni za
manda oralara da ula !ırmak i
çin, Halk.ederinin küçük bırer 
nüv~ olan halk odaları He bura
lara da girmeyi muvafık ,ııördllk. 
Geçen büyük kuruJtaydan tasvi
bini alan bu karar, •bllj:(Ütı ilk ola
rak 141 halk odasile tatbik safha
sına girm.iı; bulunmak.tadır 

yaya tahakkünı.• . 
Çenıberla~·n'a göre lngiltcre 

ile müttefiki Fransa, $lt gayeler 
için kan dökmektedirler: 

1 - !!ı,,'lterc ile Fransanın 
emni~·eti için, 

2 - Alman milleti de dahil ol
ıuak üzere, bü.tün ınilletleri Na
zi tahakkümünden kurtarmak i
çin. 

iki tarafın, söz söyleıniye en sa .. 
Lihiyettar devlet adamları tara
fından izah ,.e tasrih edilen bu 
harp gayelerine göre, Alman) a 
tccavüzi, müttefikler tedafüi bir 
harp ) '!Pmaktadırlar. Almanya 
•talan• için döi\'i~üyor, miittc
fikler, kendilerini ve küçük mil· 
ıletleri korumak ve .lrurlarmak 
iein harp ediyorlar. 

Çemberlayn diyor ki: 
.is1Ubdat ve tehdit, hürriyete 

galeıbe çalınıya çalıştığı içindir 
ki, harbe ~irdık. hürriyetin kur
tulıduAuna emln o'madı/!ırnız müd 
detçe kerıdiı kıw,·etlerimizin \'e 
b!i-tün irnparat<>rluk kuvvetleri
nin son haddine kadar mücatle -
ley·e devam edl'Ceğ'2:.• 

Almanyanın bütün küçük kom· 
şuları Almanyanın mağlup olma
sını istiyorlar. Çünkü, bu mağ • 
lılbi) et kendileri için kurtuluş 
demektir. Ö)·le olduğu halde, de· 
diğiınlz gibi, korkudan bitaraf 
kalı.yorlar; hatta, Alınanyaya, 
defibela kabilinden şunu bunu 
vererek yardım ediyorlar. Onla
rın yüreğinden Alman korkusu· 
nu çıkarmak lazımdır. Cenıber
la) n'ın istediği şey, diğer .. Avrupa 
devletlerinin de müttefiklere il
tihakı ancak bu suretle kabil o
lur. Küçük, fakat kahraman Fin
lan<~va, üç aya yaran mukave -
meli ile Sovyet Rusyanın kor • 
ku,unu küçük milletlerin yürek· 
)erinden söküp attı. l\1littefikler 
de, Almanyaya ,iddetli darbe -
!er indirmek suretile Alman kor· 
kusunu da ortadan kaldırmalıdır· 
lar. Almanya, Zi.gfrit müstahkem 
hattının arkasında biitün kuv -
vetile sa;':a sola saldırmıya hazır 
bulundukça Çemberlaynın bita
raoflardan i~tediği ve beklediği 
~ey 'aki olmıyacak, bun_l~r ha!' 
için, hü"rriyet için, sulh ıçm, nı· 
hay.et küçük milletlerin hayat ve 
istiklalleri için, harp eden 
tarafa iltihak cesaretini gös • 
teremh·eceklerdir. Bunun ol • 
ması ıçın Almanyaııın azı 
di>,lerini sökmr.J;len b~a çare 
yoktur. l\lıiltefikler, şimdi bütün 
gayre!lerile bunu yapabilecek 
hale gelmiye çalı~ıyorlar. 

ABiDİN DAVER 

•Ferdin vicdan :hürriyeu., din 
'hürriyeti, her türlü zulmü, her 
tilrlü miloitari.zın zihniyetini \"e tı:z 
zat Almanya da dahil olmak üze
re, bütün Avrupayı fakirleştiren 
silah yarışını oı:tadan kaldınnak 
için, harp edıi)"onız. Ancak, bu 
züıniyeti ortadan kaldınnak su
retiledir ki, Avrupa sı;.,amı:; ol
dugu em~yete erı~ebilır ,.e Av
rupa milletleri iflastan ve ha -
tap olmaktan k u ıi u 1 ur. İlk a dıını !!!~!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!~!!!!!'!!f!!!! 
atmak ve bize. hakkı kuvvet ya- Fı"nlandı"yadaki 
ratır, davasını kat'i surette ter-
kettiğini ispat etmek Almanya-
ya düser.• boguşma 

·İ~ilıtere ve Fransa, Avruµa-
nın yeni kuruluşunu tek başla- (Bas ıarafı l inci sayfada: 
nna ·raımıak istemiy"rlar ve ya- ~ür. Fın!anıdı.;-.4iıl.arın Bjaıi<.le 
pamazlar da. Diğerleri de ~fae il- ile Koivisto'yu tahli,ye ettikleri 
Jhak etmelidirler.. tcyid olunmaktadır. Mareşac Vo-

Bir tarafta bir harp ilaJıının roşil<>f tarafından idare editdiğ> 
demagojiye, kuvvete ve zulme öğrenilen Sovyct ordusu müth~ 
dayanıin bağır-.ına,an, öte ta- zayiat \'ermesine rağmen taarruz-
ufta, hakka, hiirriyete, istinat lara. de\•am ıediyo:·. :fai-oa1: Kızılı!r 
eden sakin, vakur ve insani söz- h:<;b:r netice a amamaktad:ırlar. 
ler. Harp, bir ideoloji harbi şek- Yüzlerce tankm hima}~sine sı-
liııi alıyor. İnsanların ve millet- ğınan b'·nlerce piya~ nt Cer:run 
lerin hüfriyetini tanıyanlarla çılgınca hıi<:ırmu kaqı>mda Fi•: 
fertleri ve milletleri esir yaşat- a.9k!c·rlel'i kalır' ·uanca mukave -
ınıya uğrasan tuhakküın ve is- met e'd..yorlar. B·:· kııc rııınl<.-
tibdat taraftarları çarpışıyorlar, kada düşmanla l(C.~lls göi\'l;c t·ur-
Bir tarafla hak ve aydınlık, öte ~m;ınak meoburıy• ti •de kal an 
tarafta zulüm ve karanlık var. Ar- Fin a;<ıkcrleri sün;:ı.:, ta.banca ve 
tık bu kara kuV\'etlerin ilelebet hatta sopalarıa galebe çalıyor -
muzaffer olabileceği bir devirde lar. Sovyeller binlercı~ asker 
l·aşanuyoruz. Arkalarını hak, hür- kaybetmektedirkr. Bugün er
riyct, istiklal iilıl insanlık ve me- !kiınıharbıyeni.n verdi!{< tçbli,ğ şu-
deniyetin nınne\İ kuvvetlerine dur: 
de dayamış olan maddi kuvvetler, Kareli Berzahında, F.nlaııdiya 

göhi. ile Moaja, vı arasında Sov
tam bir zilalet içinde bulıınan, 1 

------<>-

Zagrepte 
Bombalar 
Patlıyor 

Esrarengiz suikast
ler yüzünden bir çok 

tevkifler yapıldı 
Zagrep, 25 (A.A.) - Şehrin 6 

telefon ka:maTasında bombalar 
.nfil.ıi:k etm'ştir. İnsanca zaymt 
ycıktur. TaklMta başlanmış ve 
şiipheh görünen bi:r çok ki,.;,oo
ler tevkif ooilınişth". 

Hadise, Hırvat müfr'ıHrTine at
fedi!mE'kte ve bu boınbalarm ge
çen sonbaharda., .bir takım sui
kastler yapan iki müfrit Hırva
tın hakkında Zagrep mahkeıme
since verilen kararı p.rot:sl-0 ma
kamında atıMılh tahmin edJ
mektodi.r. 

Kral Boris 
(Bas tarafı l inci sa11fada) 

nuzda tasrih etmek isterim. Yo
guslavya ve Türkiye olan sami
mi münasebetlerimiz mevcut e
bedi dostluk muahedelennden 
müUıemd.ir. Ve diğer kom,tı dev
le_tlerle mütekabil itimad ve git 
gıde büyük samimi anlaşma mü
nasebetleri idanıesine çalışıyo
ruz. 

Eğer böyle, bol yai;'llıurlu kış
larda her kayan biraz çıiri:k top· 
rak yıi:ınına, her yıkılan du va -
ra, her çöken bostan tahtaper
~esine heyelan diycceks k ~imdi 
Jstanbulun birçok yerl~rindc, he· 
le kenar semtlerinde heyelfmdaı:ı 
bol bir şey yok! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

İngiliz tayyareleri 
(Bas tarafı l inci sarf ada) 

Üç gün zarfında llçi.ıncü defa 
olarak İngiliz tayyareıeri Al -
manya üzerinde muvaffakıyetii 
keşif uçuşları yapmışlaıdır. 

Geçen per.şemlbe günü İll,(:i:ıiz 
pil.otlan A\'usturya ve ._:.,ı .. ıslo
vakya üzerinde uçmuşlarıLr. 1!a-
1Um ohluğu üzere Prağ üzeıinde 
ve Almanya şimali ga~bisi üze -
rinde de Tay~areler uç.m"'ilar
dır. Prağ ve Pis'en üzerine, Sko
da müıhJ'mma.t fabrikası dvarın
da yüz binlerce beyaıın.arr:ı • at
mışlardır. Dil!er İngiliz tayyare
leri Kiel, Hamlbuı'g, Dremcn ve 
Çekıoslıovak ..;Elhi.rler~ üzeribde 
uıçmıl>larj.iır. l,.giliz ıbamlbaııdı
man tayyarelerti ha~kı me\•cu -
diyetlerinden haberdar etmek ü
ızere şehirlerin üzerine aneş'ale
ler atını.şiardır. 

Kral !bundan sonra, )'!€'ni Jcaıbi,. ı 
ne değis;k'l iğiıJden !bahsederek, 
şöyle sövlemiı;lir: 

Roma, 25 (AA.) - Vie del A.sia 
isimli ttalyan 'meomua.sı, Ahnan
yanın önce Po!onyaya taarruz et
mekle lb;>ta işleylip Jşlemediğini 
araş'tırarak, Almanyanın miı.tte
fiklerin seferberliğine engel ola
,bileceği soıfuahar mevsiminde 
Rhin üzerinde kahhar '!:lir. taar
rll!Za ;:ıeçınemesi, süratli ve kat'i 
darıbe indirecek kadar kuvvetli 
qlmamasından ileri geldi,ğin:i. yaz
!ınaktadır. 

--~-~~>---~-
•- 15 şubatta vukua gelim 

hükUınct tebdili Bulgaristanın 
dahili v<e harici slyasetiınd~ hM; 
ıbir değiş;•klık y<ıprnıya-caktır. Bu 
siyaset aynen bakidi:r. Ve hu 
itibıri"ia hükumete tam ~za
heret gösi,eıreceRinden şüphe et
mi"l'orum. Ta ki, müşterek gay
retlerimizle bütün müşki.UJ.eri 
yenımiye muvaffak olalım.• 

... 

• 
Vels ltalyada 

(Baş tarafı l inci sayfada) 
sa vıe Alman.va scfi:r'leri ile de 
ıgörüşecektir. Çaı amba gımu 
Vels'in Papa tarafmdıın kılbul 
OOilmesi muhtemeldir, Yeis ay
ni gü!l1 aksarnt ~rline hareket 
~edeıktir. 

Türkiye harpten uzaktır 
( Baştarafı l incide) 

1 
takdirde ne yaziyete düşecek
lerini korku ve teliş verici bi.r 
şekilde anlatıyorlar. Alman 
propagandası bu ı;:ayrctiude 

hiçbir hakka hürmet elnıiyen ka-, yetler tarafından yapılan taarı uz-
ra km·,·ctleri ıııağlüp edecektir. lan F nlıındiya!ıl r pi:S'n:ürtır.üş- ı 
...,. ı !erdir. 

.'\nkaradan şiıııdiJe kPclar a· 
lınan resmi İngiliz raporların
da, Rus hududunda Türk -
So:v:vct ıııiisadeıııclcri vuku -
hıldui:u hakkındaki Belgrad 
haberleri t~yil edilmemekte -
dir. Londroda \'aTife ve saliıhi-

f yet sahibi bir zat bunların 
~ ı-:an:>asyon yaratıuak ve kor -

kuluk gilıi kullanmak istiyen 
haberler olduğunu söylemiş-

Bazen So\·)etler Birliğinin taar
ruz hareketlerini haber ver -
mekte, bazen de uıüttefikleriıı 
küçük de,·letlerin hakimiyet -
!erini tehdit ettiğini iddia et -
mekte ve yakın şarktaki müt
tefik orduları Kızı lordu~· a kar
şı bir ııandominanııı kuklala. 
rı şeklinde ileri sürmektedir. 

-anız bu garip haro:n bir garip 
larafı daha 'ardır ki, o da,ku- Düşman, Kioıvislo'd:ın ve 
Çük milletlerin, kendi davaları Kai>lnh~"den Vibarg kifrfeti a-
için, harp edeıı İııgıltel'e ve t 'ran· dalarında Summa, Naykijae-ric 

\'e KaJ.maere'cl;:-k F ·nlar.diya , 
~aya müzaherctten korkmaları -
d 

ımevzJcr1;nıc1 taarruz etnıi-.:t.r. Kı-
ır. Kara kuvvetleci galip geldi- • 

i(i takdirde, ilk önce, kendileri or- zıllar a.ğır zayiata u.'fcmışlar-
ladan kalkacak ve }·üzlcrce se- dır. 6 tank, 6 top ataryası ve 
nelik h.tikliılleri korkunç bir e- hatlarımıza giren ı ki Rus müfre-
>arete inkılap edecektir. Küçük wsi imha edr!miş't :r. Sovyetler 
milletler, bınııı biliyorlar; fakat Salımanl<ilada ı>ıi kürtül;,,üşle; 
kara kuvvetlerden korkuyorlar. ve 100 ölü bırakmışlardrr. Fin· 
Norveçin , ·aziydi bu korkunun landiyalılar !1..'iilli~"tli milral:vöz 
en büyük delilidir. Ye sair silahlar li{l na.m ffimişler-

Non·ec parlamentosu reisi ve <b-. Taipalede Pinlanıf'ya ikıta-
Oariciye encümeni baskam Fin· atı Sovydtleri:n mütcadd:ıt taar-
landiyayı kastederek diyor ki, ruzannı, mütekabil taarruzlarla 
•Yok olan her küçük de,·let ıııu- püskül1tnıüşlerd:r. Bir QOk &ıv-
kabilinde diğer küçük milletle- yet tankı tahrip ""Clılımiştir. La-
rin kıymeti azalıyor• Küçük ıull- dol(a !(ölünün simal; şaıikisinde 
!etlerin kıymctiniu azalınası, Fin- Kızılların taanuzla.n keza ~arde-
landiya gibi milletlerin yok ol· d'ilmistir. Sovyıeıtler .talu'föen 
ıııasıudan ziyade Noncç gibile- 1000 ölü bırakımı~!ar ve bunların 
rin korkusundan ileri gelmekte- tanklarından 15 tanesi tahrip e-
dir. Çünkıi, Noneç, bugiin, Fin- di1mi~iir. 
landiyayı kurtarmıya çalıştığım • Roma, 25 (Hususi) -- Danimar-
gördüğü, yarın Non·eçi kurtar- OCa., İsveç ve NO!'\"CÇ Ha."icİo/e 
mak irin de silaha sarılacaihna Nazırlarının konferansı bugün, ( 
emin bulunduğu İn~iltere;ı:eb yar- 24 saat teahhürte Koı;ıeııhag'a 
dım edccei:ine, bilakis müşkülat toplanmıştır. 

• tir. 
Rculcr Ajansının diplomatik 

muhabirinin öğrendiı;ine na
zaran Türk . Sovyet hududun
da tela• ,·erici lıiıdiseler hak -
k.ındaki Belırrad haberi, son 

ı haftalar zarfında bütün Bal • 
kanlarda ,.e yakın şarkla hü· 
künı süren Alman harp propa· 
gandasının mahsulü olabilir. 

l\lüttefiklerin Türkiye ile 
ittifakından \'O Yunanistanla 
Roıİıaııyaya ,·erileıı garantiler· 
den korkan ve nefret eden Al
manlar, Balkanlarda propagan
da yaparak küçiik devletlerin, 
müttefiklerin entrikaları yü • 
zündcn, harbe sürüklenmek 
tehlikesine maruz kaldıkları 
korkusunu yaymak için ellerin· 
den geleni yaııınaktadırlar. Al
man propagandacıları, bu 
memleketler harp sahnesi lıa· 
line geldikleri ve emperyalist 
menfaatlere hizmet ettikleri 

Reulerin diplomatik muha
biri devanı ediyor: 
- İyi nıaluınat alan mahfiller 
bu sinir harbinin Türkiyeyc 
taalluk eden cihette tamamen 
neticesiz kalmıs olmasından do
layı memnundurlar. Tiirk mil-
leti İngillereye karsı dostlu _ 
ğuna sadık kalmakta ve aldan- ( 
mamakta, teliişa düşmemekte
dir. Türk milletinin Alman 
lpronagandası kal'l:'lsında giiB
tCTdiği lôkaydiliğ-ine, zelzele 
mıntakasına gönderilmiş olan 
hey'etin reisi Sir Wyndham 
Deeds şahit olmuştur. Bu haf-
ta Ankaradan dönen Sir Wynd
Jıam Deeds, Türklerin harbin 
müttefikler tarafından kaza -
nılacağuıdan emin oldnklannı 
bildirmis vo İngiltere ile Fran
sanın Türklerden daha ince ve ~ 
daha sadık dost bulamıyacak- , 
larını ilave etmi tir. ·• 

Kızılurl~. birlavelte F nlere 
karsı 15- 7 ı i) ;ı.de tcrr eni ile 
ayrıca zı h[ı •n:rlıkl~r t sis et
mişti. ~'ak·ı, muvaı!ak yetsizlik
ler, m~.!;'ıJ:b \t:tler .eva;" edince 
bu kuvvc~ıeı ııi a. tırdı. Sı.ibal ''>a
şında. Jı,. 1 anu~yada o.şagıdaki 

$0\·ye, k'"'''ctıeri ıbulunuyottlu . 
(Şu,ba.t lçindc cerovan eden kan
lı muharubelerde hasıl olan boş
luklar Y 'Hı. t. ... 1ncnlcr.e, yar.lıutta 
i.komal efradile dıoldurulmuş olsa 
gereıı.L ir.) 

Kareli ceı:*ıesiıı.cic: Be eri 4 tü
meıııi a ı..vivr<lu,. 4 ağır tank tu
gayı, 3 ot ta tank tu;:ay ı. Bu 12 
tümen ı_ :ı:..ı•nh ...,ırııKler 7 ncı 
orduyu t,ş.·i\ etme'..,G<ıi;. Ordu 
kararga.·1 L!'r:Jlgra~Latı.ır. 

Lado;:a goıu :,ım-.lmde: 5 tü
~er.ucn ırrti"ckkep 2 kuiordu, 1 
3[;;ır tar.ık tu.g:1yı, 1 orı.a ıar.ık tu
gayı . .Bu k.rv ·ct1er 13 llncu ordu
yu tc~!\.L Wer. Ksraib.- hı Pctro
pa vdoo;k'ta<lır. 
Daıha ;,,ı:r.alde: Beheri 2 tıimen

li 3 ko"cır<lu, 1 <>rta tank tuıgayı. 
Bu kuvvetler 9 uncu orduyu teş
kil eder. Karargahı Uhladadır. 
Şimal lbuz denizi kıyılarında: 

3 tümenli •bir 'k.-01ordu, fırka!a -
rın .biri Murmanısk'ta, ikisi Pet
sam<>'dadır; 1 orta tank tugayı. 
Bu kuvvetlerde 14 ün.eli orduyu 
tcskil eder; karargahı .Munınansk
tadı.r. 

Bu 4 ordu, 9 k.ol<>rduya aynl
mı~ olan 26 tümen ile 5 ağır tank 
ve 6 orta tank tugayından mü-
rekkeptir. · 

SofJy.t zırhlı bı rli«l~r. 
Kızılıordunun her agır tank tcı

gayında 3 taıbur, her ıarourda 32 
ağır ve 1~ hafif tank vaııı:iır. Her 
orta tank tugayında 3 tabur, her 
taıburda 32 orta ve 15 hafif tank 
vardır. Me'bazim olan Fransız 
askeri muharriri orta tank bir· 
ltk!eri i.çin •C<>rps - Kıor• tabiri
ni kullanıy<>r; fakat aıtır ve or
ta tank 'birliklerinde ayni mik
tarda tarik olduğu için, lben ikisi
ni de tugay yani liva diye tercü
me ettl:m.) 

Sovyet tanlrları 

Zı.nhlı tugaylardaki kumanda 
ve irtibat tank1 arı da hesap edi
l:in.ce balıer tu.,ııayda takrıben 150 
zıPhlı vasıla var, demektir. Bi>y
lece Sovyetlerin Finlere karşı 
1600 - 1700 tank kul.andıkları an
la:;ılır. 
Tankların nev'ine gelince a

ğır Sovyct tankı 30 ton kad~r -
dır. 37 milimetre kalııılı;pnda zır
h< \'ardır. Biri 76 milimetre.>k 
biri 47 mılimetre!ik olmak üze~ 
re, 2 top ve 3 tane nıak'neli tıi -
fekle mücehhezdir. A,ı'f.r tank li
vaları do.~rudaıı dogruya kolor
du komutanının emritı<iedir. ıı 
şubatta ba ıyan 'büyı"ol• taarruz 
csnasın:ia So''J·etler 70 tonluk 
çok ağır tanklar kullanmı<lar _ 
d:l'. Fin tank 1ıopçu.su. ·bunları da 
tahrip l'tmL~tir. Or.ta tanklara gı>
lince, bun'.ar, Sovyet Rusyada 
imal edüm!oşse de Amerikan, İn -
l(il'.z, Fransıı omodelidirler. Mı.lh
telif ağırLk ve tıptedirler. 12 ilil 
24 ton siklelindedirlcr, Zırhlan 
12 - 27 milimelrncLr. Bir tane 47· 
lik top ve ikı tane makinelı tü -
fek taşır:ar. Vazifeleri piyade
ye refakat etmektir. 

Sovyet hava ltufJfJetleri 
.SOvyetlerin Fin!ere karşı, de

vamlı surette 500 - 600 taıyyare 
1<ull•mciı/!ı ve her gün uğradığı 
za.yiatı te!ati ettiği anlaşılmak
tadır. Finler, 300 den fazla tav
yare di1>ilrdüklerine ı;ire, &>v
yetlerin lbu cephede harple, ba
şmdaıfueri, yuvarlak hesap 1000 
tayyare kullandıklarını ka:bul et
mek vanlı.ş olmaz. 

Kızılordunun zayiatı 

Kızı'ordu, solluktan, iaşesizlik
ten, Fin mukavemet ve mukaıbil 
taarruzlarından, Fin kayakçı:arı
nın lbaskınlarından a)tır zayiat 
venn ı.stir. 30-50 derece soğukta 
eereyao eden muharebelerde, 

11 ş• .. >att. Le Temps gazete
s:nde inti<ar eden ve bir Stok -
'hol':'. gazetesinin :Flr.lan<liya mu
ha ~ır. tarafı.odan hıldirilen res
mı bir Fin V('Stkası Sovyot za-

. t kk ·' ' yıa.ı na . ırn..ıa şu malumatı ver-
mekte<Lr: 
Kız .. (!rdu hamin Laşındanbe

r!. 200,000 kişı ka) bet:.r-Ştir. (Ö
lu, yara'ı, kayııp, eoır) ibu müd
det z~rfıırda, Finler, 644 tank, 331 
tan are tahrip veya iğtinam 
etmışlerdir. F;nlerin eline geçen 
'heyg,rJer 1550 taned:r. Bu tank
lardarı asgari 80 tanesi ile 23 zLrh
lı ?tomol;il, 63 seyyar sahra mut
fa11,ı Finler tarafından kullanıl
maktadır. Düşürülen bazı Rus 
tayyareleri de tamir edilmiş olup 
şimdi eski sa:hip'emni lbomba.a
maklad:ı'lar. Finler, Ruslardan 
63 tanesi sahra tıopu olmak üze
re 206 top, 294 makineli tüfek 
alını.şiardır. Finler, ayrıca, 2 ıbü
yük oba'.on 1 !baraj ba'.onu tah
rip etmişlerdir; bundan ıbaşka üç 
ıı.us harp gemisi batırmışlar, bir 
,:,ovyet denizaltı .gemisi de may
na çal'parak batını.ıtır. Bu ye -
kün:arda, SoYyetlerin 10 ~Uıba -
tınJanıberi uğradıkları zayiat ile 
imha ea..ien 18 inci tümen ile ağır 
zay;at veren 54 üncü ve 164 tü
men erden aLnan ganaim dahil 
dejiildir. 

J-'ırı zayiatı 

Illustratııon gazeteısinirı .iki ay
danberı F'in cepııelerinde ıbulu
nan muılrnbırinin ~ut;;tta te'graf
la verdi,ği ve ıtıu g'""etenin 17 şu
bat tar..ıtııi sayısın.ıa cıkan bir 
mektupta iki tarafın zayiatı hak
kında şu maltımat veri.mekte -
dır: 

cRus zayiatı.nın pek muazzam 
olduğu malfrındur; fa.kat Fın za
yiatı m~ukiur. Çüll.l<u Fin ıb~ 
kumandanlığı, Savyet zayiatı 
hakkında daima taknbi rakam
lar yerd:ği ha'.de, Fin ordusunun 
zayıatından hiç baıhsetmemekte
dir. Cephevi ziyaret eden gaze
te mllıhabirlerine, Fin maktul.e
rinin cesetleri kaldırılrnarian, mu
•harebe meydanlarını geıımek i
-ç!n n1üsaa:de verilmiı."Or. Bu ya
'liyeıte, hakil:i Fin zayıatını ba~
kumandan!ıktan başka Jamse _ 
nin ibilemiyecegi şüp...'ıesi idir. Fin 
ordusunun :nsan ka} n:ı:k.ar: mah

oflut olduğu için, zay:.atın !(izli tu-
~·ılmasının, hikmetini anlamak 
ve makul bulmak !az nıdır. Şa
Y?.nı • .;;tikrallihr ki, Fin zayiatının 
(0\i Ye ağır yaralı b~k.mından) 
çok az o duğunu k•hul ettiren 
sebepler \'ardır. E~nohı J;ir mLİ
şahıt, Fınlerin ha m ılk beş 
lhaftası içinde ölü 'c agır yara
lı olarak en al 6000 k,~; kaybet
tiklerini tahm.n etmektedir. Di
~er Jbazı tahmiı:lere göre, harbin 
uçuncu ayı. b~ş.arırıda bu yekun 
10,000 bş:yı geçmemekte . ,. 
Bunlar, tahminlerden ~bare~ı. 
amma c:ddi araştırmalara da ı~ 
yaıur.a1:tad-r. 

. .' Rus za.1iatı ise Finlerınkine 
ı?Ore, ~"Ok yükse<ttir. Kızılordu -
nun maktul, donmuş \·e .Yaralo.n
dıktan sonra mı..1ıarebe ır.eydan
larında kalarak ölmüş insan za
yia.tının 80.-000 kişi oldı.:guım, ha
kikaten pek yakın olarak taftunin 
etmek ka:bildir. Kaldırılan yara
lıları_ ve muhtelit sebeplerle di
ğer saf harici kalanları da 'hesa
ba dahil edince, Rus zayiatının 
150,000 i ~k geçmiş olına.sı ıa
zımgelir. Bazıları, O:ıatı.a 200,000 
diyorlar. Haı1be _giren a>ikerlerin 
mevcuduna nispetle bu, herhal
de, şasıla<:ak bir yekundur.• 

lVh.ıhabir. yazısının sonunda 
Sovvetlerin insan zayiatına ehem
miyet vermediklerini buna mu
kıı<bil Finlerin, askcrlcr"n haya-

.B:zce, hizmet ve mahiyeİleri i
tibarile Ha,kevl~rile Halkodaları 
a~asında hiçbir fark yoktur. İki
s~ de memeketin terakıkisi, inkı
fabın benımsenrnesi, irfan se,·gi
sının beslenmesi, halkımızın kıy. 
met ve ka'biliyetlerinin yüksel
ımesi ihususur~a. ayni ü-m>t!eri'e 
ayni hizmetleri bekleyip umdu
ğum.uz müesseselerdir.• 

Başvekı.I Ha.ke\'L;;rinin çahş
malarına temas ettlkti!n sonra 
nutkuna şöyle de\•am etmiştir: 
Axkad~lar! 
Bu müesseselerin muvaffakı -

yıe!bJJin haz ve şerefinde o mu
h>tlerdeki her ımünevverin his
sesi bulunduğu ı:ibi, iııkişafla
rının gecikt:ği.n.i haber verdiğim 
evı,,;rin başında buluıııan avka -
daslarımızın da bu !(eri .kal~tan 
b'zim g.ıbi müteessir o;dukfarına. 
"min!rrı. Bu vesile ile, Halk.ev
lerinde hizm€t göreb:lecek hn 
\'atanıdaş :cin, e11 ~çık ve sami
mi bir ikaz olan Milli Şehnız.n 
gecen yıllarda bu kürsüden. frad 
·buyurdukları nutkun bir par~a
smı tt·krar~ıyorum: 

•Milli Şef diyor ki: 
cHa&evleri •bütün vatandaş

ların _müşterek malıdır. Hallrev
lernn.ızın, temiz, feyizL ve ]er
ler bır halde <>iması bütün dev
hrtüi memurlarının, vata.nda-k, •bü
·. n entellektüel sınıfın, 'bütün 
ilerlemek istiyen unsurı>n .ınüş _ 
terek malı, müsterok vasıtası ol
~~tur. Ha1kev:ıı; 'nin Jıln han
gı ~ır muvaffakıyet:;izliğ.nden 
doga~a;ıt her han~ bir mes 'uU.,.et 
heı>Sının, hepsinin boynundadır .. 

Sayın Yın<::t~larun 
Yaımi senelik ist kla ,,. in

kılilp s~vaşı hayatmıızd~ h;r sa
hada dun.vayı gıpta ettirir nıer
ha.Ielcre \'aran milletiırizin bu 
1'.1uessesel.er?en ıh lı'l"klcd'J'.t ha-
1 ırlı, feyızlı neticeler beheme
ha'. a~aca.ftına kaııaatiı.-. • va.dır. 
Ş:;mdı 373 HJ.kevine ilave'en 6 
Halkcv;ni ve Hl Halkoda,mı a
çıv-0rum. l\!itl ·~imiz iç" k ıtlu 
olsun. • 

Avu. Re:Sıcum h ı · u.rr: .ız. 
Huzurunuz.la izı -eflen l; rdı· 

ıı·z. Tazim,c eAil" ·im. 
[Şehrim'zde ııapıl n lll'.'Tas ırı·n 

tafsilatı 2 nci sayıam• d•dır 

ktına, 'hatta ta~rn;ıJa d.·iu,., 
ın.:ı t - ", .. 
"·1 me . \~erdik erir, ka; uet _ 

mekted•r. 
Fi' \'İıki, Kızıbrciu ba -kum n -

danlığı, kendi ir.saıı kav• 3k~J, -
nın asla bitmiyecek kadar .:ıoi ')'
duğu dü ünces:ıe 19l·l-1& harbı:ı
de yapt:ğı g;bi, kat kat 6.!ra sıra 
hücum dalgalarını, mütam~.ii ~ 
yen düşmana sakhrtmaktadır. 

Büyük Harpte G~liçya muhare
belerine iştirak eden 15 ınci Tiırk 
kolordusu. kızgın del'ızin ıbiıilıi
rinı kova!;.:.·an dalgalannı andı
ran ve ·bazan 20 yi geçen hücum 
dal,gaları karşısında, daima mev
zilerini rnUhafaza otml tı. Kızı -
1ordu.da FinJandiyada ayni tabi
ye ve usul ile hup etmEiktedir .. 
Fakat, bu azim insan zayiatı, en
der olarak muva!fakıveti temin 
etmektedir. 

Böylece şınıdiye kadar, Finıe
re karşı 700,000 k~i sevk etmiş 
olan Kızilordunun 200,000 ki<i 

•kayil:ıettıl!i ta:hınin edilmckled.r 
ABİUL'll DA VER 
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TARl.HIN tÇtN·DEN 
[ Spor Meseleleri 

Beslenmiyen her harp· Balo ve suvare neza
mil!eti felakete sürükler man dilimize girdi? 

İsveçin Finlandi
ya ya ya r d ı m ı 

mesel esi 

Hazar hazırlıkları , mali ve iktı- İlk balo; Sultan 
sadi kaynaklardan da kuvvet ahr ~İ s t an b ul da ilk 

Mecit devrinde 
defa verilmişti 

Beden terbiyesi sistemi -
., Aİfl bir mill.,tin ruhun

da ki testri büy.ük vaka· 
larda çok iyi bell~otuyor. 

Yazan : Emekli General Kemal Koçer j_ Yazan: Z İ YA Ş AK İR Yazan :Eşref Şa lk 
i•a Lrn e:ı~.r Ön(."(' harp, :nillet...n 1 

k11.J b.r .~ısmın• alakadar ye 
d<' _ r udan. do; • ya mu!.eC.$sır e
den bır hadise ıdi. :Vlu-harip. 
ihtıy.ıurJ h.ntC'flandct.ı.r, hatta 
kom~u rr.em1l"k· tiE--t·d< ... teının e
Ge\ulird Öııcedt::1 vap·la- "a
zu ık"' b le, ılk bırkaç çarı: -ma 
.ih.~ '-~ ·ı nctıce) t' Jrt, ·an ede k 
bi. haro. k.ırşıiamıva kafi gel -
b.hrdı. .1<.. tkdin l(iive- p 
d.ı\;ı.ndıgı ;••tıskın ordunun az 
zamanda udc\ı. başaraca~ına 
Büvtik Harbı va,.tanı.ır da ka
naat eımışlcrdi. :\fa ne me; dan 
mUiuırc.:ıtlcrı.) .... .Jcr ık_ mu a
sım •c. afın d.l ~ iliıil!'mat.sız r..a ı
şı, rsJ<, C:-şuncderaL hatalara 

1 
du.si.ıldügünü isbat eder. Sulh ı 
et vresının Kısa görtis1ü1er1ne mal 
edilen bu ~ aoJış karar et. rhal dü- , 
zellildı ve muh.ar .p memlekeıle
rln biitiin hayat kavn l<lan ha
rei<d.e .ııe<;.,rıkıı A=anya<la her 
ı;an'at mü~:::Rsı cepheyi, doy
mıyan oburu be:;leırıe;;,le mükel
kJ tutulmw,ıu. Itiiaf manzu
mesı, bütün koloniierindeıı bas
ika dünva kav·ııaklanndan da ıs
tıfaclcye nıecbu.- k<>lım.-;lardı. Ma-

1 
teı;d kuvve-t. karu korur ma.ne
vi ı atı dil o~r. Cepııeler hıhız, 
iti, a.teş rolı..i oynam~ z.af"uri o- ~ 
lıın vaz.ı)etlerde, ya eli Mılu O..~
lı kahnış, yahut sıif-.gitl~ekle 
azim ıoayiatı göze abııışhr. it.i
lM saflarında harbe l(ır€n İt'1ry.a, 
askoe i sanayi'ni ~·ükselimek\e 
mut(cliklerinln .1-ıymeı.li yardım
larına nıazlıa. ohnuştur . italva, 
bu sayede, dört h<rip yılı içinde 
77 nı.ılyon mermi ya.pmak mu
vafüduyetini gös'lenniştir. San'
at mexkezleri mühimmat, silah, 
den.zaltı yapımakla uı!ra•an Al
manya, veni İngiliz sılahına, tan
ık~ k şı tankla cevap Yeıınek-
1.en dcız kaJnı~tı. GUya zeka, 
~'•t ve menabi savaşı)·ordu. 
Büyuk Harp lçin hazırlanan rn:-k
ıa.rda e<.'J)hane, harbiil son yılın
d a bır meydan muharebesine tah
ıı.ıs ed.lm's buhı.nuyordu. Dene
bıhn ki ~39 harbi, ımilleılerin bü
tün kun tlerlni seferber etmiş.
tı.r. Herkes ve her şey harp için
d.ır 

20.000 kışılik hır motarlü nakli
ve kafilı>ı:inin G-arlalajaTa 'ık JO;l 
td\ yareni. bombaları Jrarşısın
d.u panık vaotıgı.fi· Alman yazı
lanndan öğrendik. Büyük ba.re
ka~uı lıava '•t.•lıd,i.ler kar~1s.ırıda 
manevralarda oldugu gıbi, akıp 

gid,ccgin .P._.ı. u= d. bryhude
dlr. 

(Yeni au.obalm) lcr, bırer :;a
hcserdir. Fakat, tayyaı·~er tara
fından gcceicyirı güzel se~ilcn 
bıı müve<.'Cih h.tttıdırlar. altların
da \'e ustlcrır:cL{. köprüler de 
kol•vtık a tahrip edilebılir. Yü
ruvus ın.,ızarrı.ı da1nta se-ktıf>ye 
ugratı · ... !:>ılir. 

Bil\iık llarıı, şebeke.er saye
oin<i<'. mil': m ku\•vetlerin C('nup
tan .ş;:Tale, şarktan garbe •kavdı
rı1n.a6ına ınıki'.'ın vermj:şt1. ~cak 
o zamanl:ir, hu.susivlc şark da
ruliıarekatı.nda hava h:..kirniyeti 
voktu. 

Bu.ı:;ürı k ü S 1.ra-t i~i e h ikme ti 
m.ııırip!t'n rnasnka teşm.l edi
.vor Büyük Harp w cihaıışÜanul
dü. Fakat harekat mevı.ii sayıla
bilırdi. Avrupa merkezinde top
lanan .kuvvetlerin kjh cenup do
ğuda, kiıh Orta Asya<la, hatta, 
Baııdadbalm sivasctı c~in>e 
kapılar:ı.k. HunaJ,.ya ewl<Jerinde, 
G'4nj boylarında icnı~ını diisü
neb>lmek, ~ne deniz lıiı.ldmiyetı 
sevd-.,;ına düsme-k deındrtır. Bu 
davanın Scapa - Fıouv·ı:ı.. hii!aııa 
Hmedijii anla.•ılıyor. Müttefik
lerin, Joa.yııt&z ve $dı'lsız elleri.n
dc bufondmd~ları d"Jli.z yolla
rİle hadl.l(i stra.te;.Ht nçı•ıtalan, ko
layca el~ gecH"eOOkleri harita-ya 
bir bakışta anl~ilir. Bütün 
Y alı.ın ve uzak ilihrıw•lleri gözde 
hul.unduran sevkiiUıeyş µUnlara 
day ..nan y~ınaklar yapııd.ığı.nı 
gazet<>lere sızan he.berlerden de 
ö_ğ):eniyo.ruz. Kill'a yo.llmı çok 
uzun' rl<>lambachdır. Uzak ve 
uzun sef€l"lerin tebtikemle dıolu 
oldugur.ıı tarih islx;ı;t €'fm:iı;tir. 
Ufak sayılan milletlerin, isti:klal 

_a,kiyle, ne l?'ihi kıo!H-amanlıklar 

Gt<,"t-11 gun. oldukça sid<h<tli bir 
münakasava ı;ahıt oldum.. Her 
sene. balo mt"VsimlerindE', her 
baloya büvük bir tehalükiE' ko
~n t>k!Uk',;• z<·l'k ehJı bi.r z;:;.t, 
bu sıenc balo yüzüne hasret kal
dıgından acı acı şikayet edivor -
du. Bu şikavet, bırdcnbıre m'c
rasıııı <h!gişti.rerek mu:hatapl.:.
riyl~ keneli arasıntla (balo) \"C 1 

(sin·art') kelhneleri üıminde şid
det.. bir mün.ıka.şa\"I rnueıp ol
du .. 

Balo nıera.klısı ola.n zat, - bır 
Q<>k veni kelimekı ve tab:. ler 
gibi - (süvare\ ke ıme;miı' de
Neşı uliV(-'1 aevrınc•~n sonTa ka
mu5't..ı:muUl karı.ştıgını ıckiia ecti
vmdu. Halbuki ou kelim<cnin 
iisanımıza kt:.ır1sm;ısı, (1848 - H. 
126.ı l scnesfod •. 'ı'•n Sultan Me
cid devrin<le,iJr. Ve buna da. 
o devrin vük-eJci he\·'ct:. tara!ın
d<m kabul edilen bi~ karar sebC
bivet Yermi~tir. 

Evvela, (kar ar) dan bahı;vdc
bm ... O taı-ihte. (vükel;ı) denilen 
de\"let ricalinin konaklan. saba
hın kaı-anhgından Rf<.·c >·arıları
na ka<lai. zh·a,·el.(ılcıe açık bu
lundu,uluvor... Ve ou müddet 
zarfında ...ı.a biribırını t"i<ip eden 
(zival' «;i), (d~rkavul<ı. (esh<•bı 
mesalih) ,kafileleri bhibirini ta
kıp t'<krek. !selamlık odaları) nı, 
(di\'anhan.t) !eri, (kahve ocakla
rı) nı dolduruyor. Bu kafikle -
rin }ı.ycum ve tn·uhasaTasına n1a
ruz kalan (za,t), ,·.,kit ve zama· 
ıunda isinin b~ına gidemivor. 
Devlet isleri de yüz üs-tü kah
yor .. Bunun üzNir.e (\·iikela he
yeti) dü.,ünüp taı;ınıyoı. Hem bı
raz ba~?arını dinJJyer.ek sa,ı.!'lam 
kafa ile blenni görmek .. Hem de 
halk>. malH•lle kahve1".ri.ne gi
d er ~ibi a.kıllaru1a et;tiği :taman 
(vuKela konaJd:rrı) na dolmaktan 
me~tmek için bir Çdi'e but..ıvar. 
.!hı gibi z:>yarn~·iler i<"İn nıua y
yen ıı.0celer tahsiı, edilivor. Bu 
w;ule evvela, (ziyareti şcbıine) 
yan.i, jlece ziyal't't.ı adı verilim•". 
Sonra, bu tesmiye uzun geldiqi 
için - o devrin alafranga m~
T~ifÇ<'i ta.-afmdan yan ciddi 
ve yarı istihza tıwıkiyle ortaya 
atılan - (HÜ\"aı-e) taıbi.ri kulla
nrl"·or. Hatt.iı bu tabır. ayoeıı 
tarilıe de ~çiyor. 

medis~ viilcelasırun hazrr bu
lunmasında bir mahzur olup ol
madığını bfr tllrlü kest.rLmlivor. 
İ~i. (Şeyhülislam) a havale e
di,·or.. l\foşı!ı;U tarafından da 
(hiırama el sürülmemek .. Ve adeti 
frerıgiınE'.Y« ittiba f•dılmem<>k) ku-
1·rtlarile fetv·a yerıli\'Or .. Bunun 
üı:zrinc, vükeladil.n ve hitküml't 
erkiimıı<lan bazıl.an, bu baloya ,,_ 
tu·ak t.>diyor. 

İlk dcia (halo) da ı'ba·!ı vücut 
eden Osmanlı lıüküm<ıaıı, (Su -
tan M ·cıdJ dir, O da. sıyasi bir 
mun.ı.SC'o<•tlcdır ... (Kll'ım wulıa
rebcsı) n;n c.,reyan cttigi es.na
da. Fransa hiıkiimctir.in İstan -
bul s. firi (Tuvencl), bu muha
r l;. . 'C bizin'k iştirak ebınek i
çin İstonbu a gelen Fran ıı as
k:.-r.er ııin >e··efine, (1856 senesi 
Şl· i>at ;,vının 4 üncü gec•· ci). Be
yngı<ıııd,,ki •<'faı-.thall<!d parJa.'k 
bır balo \"crmi~li. Tam bu ba
lonun en neti'eli bir zamanında, 
a~ın. dört n:"tla süren bir vavcr 
sefareıhanev" gekrek: (Zatı ,.,_ 
han. nm balovu trsrif <>dec-ekJe· 
rını) ,cfire tepsir ettı.. Bu \f'P

sır, balo salonlarına bıisbütun 
•ms·c n hcw•can ,·erdi. Hü
kt~môdrı sc-Jamlamak ic;in, İstan
bulda tıül~nan :Fransız ai".ıvların
Oal' ckrhal bm'r müfreze. ile as- , 
kerı band~lar C('lbc·dild:. Padi
şah. ,:,.eıdrazdrn Ali pasa, bazı 
d_eYl~I rı<"ali .. saray erk: 11 ve hat- ı 
ta (K12lnr agası) bulundu~ hal
de. muh!.e~;.m bir alaYl<o sefarct
h&nlvc geldi. Balo -~alonlarıııa 
girc1'.kcn, Fransızlar tarrlfından 
emsali gtirüln1erui:-; rle:rect:de çıl
gınca h~yc·canlarJ;, istikbal <.'dil
di. 

Sultan Mecid. baluda bir saat 
kadar \"akit geçirdi. İsrde son 
derıE<:edc ınhimak: olduitu halde, 
baloda ıçkiyl' el sürmedi. Bilmr·
dıtı iı.;ın, dans da <.·\mt'<li. Sade
ce. maiyetı ıle bır ta-arta otura
rak, dansları ve parlak tuvalet
leri teoma;;a ık llı:tifa etti. 

İkinci olarak baloy.a islirak e
den Osmanlı hüıkümdan. (Sul
tan Aziz) dir. Bü hüd<.uını:lar da, 
Avrupaya g>ttigi zıı.man, evvela 
Pariste, oonra Londra ve Vi.~ana
da, resmen balolara İ>ı!irak Et
miştir. 

Medeni mııte«er İsvl'("11lere 
medeni sıfatını vemıekte h; · te
recld·ilt etnı-iynr1 ar. 
~nü medeni mill.:tler kahra

man 1'~in rni11fı'tj 1'iı~Jc 1.Tn.Jn mci
nasile ımedenidir• d>yorJ.ıır ve 
fazla o~arak garp ınc'flcniyetinm 
nôbctçisi okiu!kl•rını da tasaık e
div.cr1ar. 

Kendi ıstıklallerıni mudsıiaa e
derken k-om5ulann1n tapra(kları
nı da kttrturı0:..:ı<ta oları ınL-deni 
F'inlau.d,yaya, diger mooeni kom
şusunun Ye meal·rı.ı c~::;u.rete ya
kıs.a.n oir !:-iekH.oc daha candan \·c, 
daha ınues.·ir l:;ır şekilde yarnım ' 
edcmcıuesınin .::ıobc.bi ned1r a<.a
ba? 

Fin - Rw; hanbiııin bru;langıcın
danocri :d)llnlcri .. ~,:.;c.ı~ edeP b ı ı su
ale ~eşit çL'Şıt Cl'Vapbr verildiği ' 
'halde hakiki sı=11ep mug.ak <aı
ım~.şdı. BPn bu 111C."1°ell'Cie as;:er:e
ı-e, dipk>matlara, srn;yo'oglara, 
ıruılıiyatçılara, tarih<,~le. c ı.liıh ... 
Ai~ olan scb«plerlc tchllllerle ug
rasacak del(J.lim. hin kf'n<li b\·an
ş~rrıa ali!.·ka<lar olan kı~mı!1ı ,bır.az 
açmıva çalışacacıaıı. 

Kaııaatımce. ls.vt•çın tEfılike 
kapıya davand:ğı halde hami gö
ze eı.13.mJm:.sınJn büı bir sebebi 
ar<i"Jnda ·beden ter,.:~·esi ~islen1ı
nın de hi%esi vardır. 

:\lü_~ade e unsuru pek e:ılız ve 
.nvutt~_ıitlij{i ıtıt.aril<: ınban ruııu
nu bi11.rn ""kı ft-.; kalrp>ları g.ibi 
numara nuımara kc1lıplıyan İs\·ec.; 
jmna~tık.It•ri adal<'.Yi ve iısdıbı 
ölçükdiği g:hi gay,. taıhii duy -
l(Uları da köı;1eklemekl-cdir. Harp 
gibi. can.n feda olacağı. kanın a
kacagı bir işde taıbJİ ölç_ükrlc, he
yecanı, ta~kııılı,C:; frcnlcnmı.;, bir ; 
du.1tl{U bliıl<yesilc k31cır Yerilcl·ek 
şey !erden dPgildrr. 1 

Eve' İsvec medeniı!ır. İhıinıa. 
hu asırdan dillha ..,ak ılerı bir mc
d~niyetc ve beden ttr:bi7;c.-si sı.r 
teırr•:.ne n1alik ol:ctugu u;;n kıpu·
danaınıv.or. 

Medeni milletler ne derlerse 
desinler. kendi hesabıma dedım 
ki, Allah lbenı ve Türk gençle
rini in,anları hu kadar fazla me
denivete ~ttar eyliyen teroiye 
siotemin<len maSltn eylcsıı ! ... 
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Nakleden : Faik Berem an 
Ihk bir._Hkbahar yağmuoı.ı ya- j' 

J!ıyordu. O"l<' bir yıığmur ki, öey
reL11ıt.:::ı:ı hvş fak~ll cılLında .) Lı ·u
ımek hiç arrolanat:ak bir şey 
deiiildi. Bi - müddettir kah\" .ve 

. gitmekten .vaz glcırıis buluT".an 
Mösyö Dagön~· er sımılı l".dba. !'ye 
dadanmıştı. 

Bu ak.s.'.ln' 'ine k.lbareye git -
mis ve Penç'hk zamanında alış -
mı~ olduı.;u lıınon!u bir vermut 
ısmarlamıstı. \·r·rmutu i<,'('4'k'\:n 
gençlık demlt<ri bir!'T birer gö
zünUn drn.:ıntttn P"eç}:\·o!'<lu. Za
manla ccmıv<'-!' icintie elde <:tti.i'%i 
bunca mc-vkila ona hiç de gu
rur vcrn1ıyoı"Clu .. 

Kabare müıhi< kalab.ılıktı. 

Sağında Almaııra , solunda Rus
c,-a. karşısında da Inı!ilizcr konu
şcıluyordu. Arkad~n ela tatlı S<S

ler gıcl\·or<lu. Savet bu yc;._şta 
olınas.1ydı. o tatlı seslerin gt>ldi
gi ~rafa mubakk•k kı döner ba
ka ··dı.. 

En iyisi bu.i!ul:ı cam ~nn ~rka
sın<lan dısarısnı sevreılcvırn , de
di. SC'!rnkl r kalubalık:ı. Şa
\"e'İ ~u a· cl:!ı . n1ensuo bulurıdtu{u 

''c~iılet m~ınurl.a.ı:ından biri i
çe.rı girmis olsa \'C' onu bu haliie 
görse ne derdi?. Adanı sen de bu
cla kabah<;t mi yani? Simdi be
kar s.:ıyı1n·dı, ıira karısı sayfi
yeve gi!Jmi~ti. 

Dagönyl'f gt'nçli~indeki itiyad
larından hiç birıni t~ketmis de
gildi. Otomobili olduııı.ı halde. 
kal.abalık sokaklarda dirscklm -
mt.•k. itilıp kokılmak bııtıasına 
da olsa, yavan vürümckten hoş
lanırdı. 

* Su kabareve vıllar<lır ui(ra
m;ıınıştı. Brr aralık gözü. kaldı
r1r11da garip bir rnan:.ıar.ilYa ili!:i
ti. Pejmfo-<l" kı ıklı ihtiyar bir 
kadın gazete sa1ıvor<lu. Kadının 

arkası dönük oldu~u için Dagön-
ver. onun vüzürıü gür+>miyordu. 
Kadının el;ndl" köhnemiş bir şcm
si)·e \·ardı. Gaz('ie],.:·ini de bir 
leski çocuk arab:ısından bozıına 
bır ara·ba'ra \"t...,rk-stirmisti. Ka 
d ı ncağız gazetclel"İni sa1ınak için 
bağ;rnııya başlnmı.l$t!. Arabas1-
mn üstünde vatan küt:ük küp.i.(i
ne de ye-re bir gazete sererek 
onu oturttu. Köı:ıei"!in sırtında 
kiicük bir viin nel(>rin vardı. 

İlıtiy.ar kadın. kc•Pei.(ıniıı üzeri
ne eğrforek mıı,f>k bakışl.aı:la o
na bir seyler sövloo i. hte tam 
bu serada .vüzi.in ü -Mösyö Daııön-
yeır'e çevirmisti. ince burunlu, 
zayıf V\' parlak vözlü idi. Diş
siz ağızlı cene8İ. bövnundaki eski 
ve vıpranml.'i kürk parçasiyle ka
paıınu~iı. Bu yüze bakmak Mös
vö Dagönyer'i ansızın sararttı. 
Kulakları yanmıya \'e çınlamı

y.a b~dı. SıkıJmıştı. Davana
nuyanı.k me>ndililıi çı kanp yüzü-

9\ıü velpazdemi>e baı;l adı. 

Senin istikbalini sarsacak k'1clal" 
fena bılpli değilim. En buyük 
e111\. .im senin jyi VP yi'ık~<'k bir 
adem olmandır. 

Dagönw kendi hesJbm.1 Flo
ra :çin ne: tt~m!"ni"ı etmişti ki .. 
Ona talim açık olsun ı.i!c rrıı:;tı. 
Ama zavallı Floranın talıı nere
den açık oJ.ııcaktı. 

Dagönyer'in hatıraları çor•p 
sö'kügü gibi aı-ka ıı•·kayn ıwli -
yordu. Kadına bir daha baktı. 
Bu sefer gaz~l'ı?>lerin üstüne ku
ruımu~ ol.an kö0€k na.zarı dik-ka
tini c-elbctti; \'e hatırladı ki, Flo
ra kö]X'klerc bayılırdı. Jfatt;i 
o zamanlar Dıd ismındc guz<'I 
bı.r köpe~ı vardı. 

Flcra, tatlı ve kibm· haliyle o 
vakit iftiharla kola a!ına<<ık bir 
sevgili idi. BaşkJsı ob. ~;mdi 
Dagönyer'ın verinde bu h:.tıra
nın tesiriyTe sarsılırdı. Lakin, o, 
irade sahibi bir adanı olup mu
kadder ;:ıta karsı gelin . ,.ıiyet'c
ğını büırdı. !lem de insan her 
Şt.\ye üzuıur, unu kendine dı.:rt 

erlınirs~. haY .. ıtında yapılacak di· 
ger is.le1 .. clıı !fızın" oian kuvve
tini kayb~der. Flurnnııı toliı de 
Daqönyerin-ki gibi normal seyri
ni takip etmic;ti. Zat.en in:.;.:ının 

hiıldEki vaziyeti ile mozideld va
ziyeti arasında bir be.ızerhk var 
mıdn: ki "?.. Maziden bu kadına 
ne kalmıştı? İnce burnu ile .~Öz· 
leıriıı-in parlnklıgı. 

Dag(ln\·er sadece şw1u dü~ün~ 
dü: cEger bu kadın her zaman 
buraya gelip gazele sahycm;a 
ben bir daha btıraya..ıelo.;mıyece
gim .. Ne de olsa bir rahat..sıılık 
duyarım .. • 
P~rasını verirk,-n garsond an 

bir zarf istedi. Za-rtın içine üç 
tane on lırahk kov:ır:•.k zc;.ı·fı kil· 
padı. Çıktı ve ta,.;, Floranın yJ
nından ge,:erkcn bel.li etmemi\<.' 
çal?şarak zarfı arabanın üstiı11•2" 
attı. İhtivar kadın bunun farkı· 
n-a varmam~tı. Mösyö Dap;ön
yer yaptı§-ı bu lıareke1tıeıı nıeırı
nun olmakla bt'1~1ber az1c1k rl~ 
üzi.i.Jdü: .Otuz ,.r ·ine cıı ~i· -

s.:ı.yd11m ne olurdu sank ., EY<~ 
ne olurdu .. EJli lı: a onu !iarsnıe:ı? 
dı va .. 

Muta<l z.3manıııda evic<· y;;•ılr. 
Oda hızm€~cisi onu ka~ıll\·,.
ral:: 

- Mösw, n1'ıd:mıa teJ.t fon e
deceklerdi, dedi. 

llazc" hazırlıkları, mali ve ik
l~s.ıdi kaynaklardan aa kuV\'et 
•ıır Merke-ıi A•Tupada iıl<>ınin 
ouzur ve niz.ımını bozan taşKın
ıı.klar bas gö9teı ince İn:jl{ere bu 
ııarafta' da ocduı u kudretlL'll
•Lrmiye, d:ı!t>r taraftan fe,·kala
ılc hallere karşı Brıtar.ya haya-
1ındaki intizamı tem:ne ba~ladı. 
ü milyonlaj< bir küUen;n ia;;e
suıi - vk kafücler (convu;,;) 
}a!nız da~·usınaai.a .. a han:l mackit...'
kr taşıdıgına göre - a~ !arca 
.ten1in €it.n1ek Uzere, t_\lda n1adde-
1e • t«lar.ki, ancak zengin bır bıit
çc \e mukemnıd iolivcn iktısa
di c hazın i~i oliıbifacii. Büy'ik 
hır orduııu'.1 bir harp yılı iç.nde 
saric-dl><:cgl pet ·ol miktarının 4.i 
nıilvon ton oldu~unu mütciıas -
lilsların yazılarından Öğr~niyo
ruz. Buıııirıkü buhran kinde bu 
«= m:ktarı Amerikan kaynak
ları \"Cr(•bilir. 

yarattı_ğını' göz ön.ünde cerey31'1 
edeı vak'alar "öo.-tttiyor. cKo
vuı.n kedi a...Jarı keıırlir .• darbı 
:m.,.;elinl, Uzak Şarkla U:vılduğu 
sanılan büyii:k millet de isbat e
dc:-·or. Blll(iinkü hruibi besliyen 
bir kuvvt.-t de ~troı.ıl.ur. M.liile
Iikkr~ t.>min yoflar!J ba,itlı bulu
nan petrol kay.ruokıla.rmın Avru
pa ve A>v•ra ı;iınıil bir }ı.artJ.irı 
bi~mı:k bil.miycıı iı.tıv~larını 
kitl·~ılı ·..O.lccej:i ~emez. 
BiiyÜk hardoc.ı.la'in en esash 
plaı>kıra da öneedcn ge.cırilemi
yer bin bir güclü~ var<lır Harp,. 
kabihY<'Üen iil~en bir miltva;,tll".• 
Demışfim. Ş:mdiv<· kad;ır ba•a
rılamıyan utak miJ..va&lı bir sa
\"asın cloğurduııu zorlukların. bü
tün muharebe kun·etlerik ya
pılması ta,arlen;,n en büyük 
mikyaslı bir ;.efer icin terbi yet kar 
dersler verdiğ;ıı<lt· rlc süphe e
di.Joemez. 

Lakin. alafranga ın-esrep kim
seler sadece oturup kahve iç
mt>ktcn \'<' l~k liık f'\mekten iba
ret olan (gcc.: zivareUeri) ile 
(ı;üvare) tiıbiri arasında hiç bir 
münaseb~ bulamıyorlar. Bu ta
biri kullanmaktan ela vaz geçi
yoclar. Hem kendik>.-i unutu -
yorlar, hem de halka unutturu
vorlar .. JlaJ<ikat. n, Meı;rutiyet 

d~vrine kadar, bu ta.bir bir kö
~ye atılıvo:-. Ondan son;ra u.\. a
nıvor. Arlı.k münasebc·th müna
sebetsiz i~ler için. Bevoi(lunun 
en yÜks<"k salonlarından. mahal
le kahvek•rine kadur >Ümul k~s
bedivor .. 

Tarihi vazılaı· yazan bir iki zat, 
(3 üncü Selıın) in hemsiresi (l'Ia
tice Sultan) ın mıeshur :ret;&a7n 

C:Melling) ile rıl.ııınca bir muaşa
ka,·a gırı.:;tii(ıni ve bu aı;k yü
zün-den ele bir gece Hatice Sul
tanın - lk·yol!luııda. (Sar$nya 
.ıhükümeti) sefiri tarafından \'e

rilen - bir balova çıka geldıi;!i
ni ~va1.mı~lardır Vı:ik.Ja. Halice 
Sultanın (Mdlirll() iL- bazı mü
na>ebetlae girist ı ği irlıtlliıl e
dilmektedir A.ncak, böyle çıl
gır.ca bır muaşak•va V<' her han
gi sekilde ı>lur;a ol~un baloya 
istırak ettii:ine dair, simdive ka
dar hlc bir \'t'Sıka z.uhtrr t-1\.nıe-

26 Şubat Pazartesi 
\ Gazc.t... satan kadın, bir an 

İsk günlük havatının çer~t-\'<'
sin.e girmişti bile. Sırtına pi ia
mnsını g~cirdi. \re yüzünt'ı av
n adn muayene etmivc baslauı. 

Sonrn birdenbire aldın" bir ö<-Y 
gelmiş gibi odasına girip '•azıl.a
nesinde gizli bir ç~kme~vi a~ıı. 
İntizamı sever bir ada.ın uldu~u 
iç-in bu gözd(: mnzi\c uit bazı 
h~tıruları saklıyordu. Bır deste 
kağıt ı;<.'kerek baktı. Bunlar. 
Floranın '™'ktupları ve bit kc.ç 
sararınış resmi idi. Bu r-e~ını
lerdıell biri Flora biı koµı-KJe be
r<ıber çıkardığı fotogrnftı. A ıtın
da şu ya21lı ıdi: .Flora w Mnet 
sevgı h Edmonlarını• candan ku ... 
caklnrlar. Filhakik« Fiorc.nın 
göz:eı·ı parlaktı ama. burnu u
zun değil vuvarJaktı. Küpcg;n 
adı Didi degil Mi reilı. Mösvö Da
~Qnver hiç nldan.rnıvan hafızc.sı
nın :-ı·aptı.~ı bu .vanlısa gülümse
mekten ken<lini aJnma<.I,. :\n~ı
zın alnından soP.uk bir tn bo
şandı; Ve birdenbir<' keııdiı<in i 
maıtisiz, kimsesiz. 31Jks ı z faka-t 
şe-:refı kır ı lma ılı ıs bı. du 

• Büvük asri bü· oı·dunun motör
lü ~.; zırhlı vasıtaları sa\ u;ı 
(800,IJ(JO) çıkıyor. Bunun -bir 
har-.:ket ,günı..indeki sarfiya~ı en 
<oz 5 milyon k:lo benz:noır. Av
ruparıır~ ve .. .<\.s\. arın dört buça- 1 
,gııi<.lıl nlıJ, onlu~ ordula:4 ve 
<:tpl).(.!h .. '"l·c -\·erilec(!l!1nı, )ı!Gır~m 
harplot"rı \ apılacd,ğını dunvanın 
do.t tarııtiı~ı i rf"n ve an1c:1 · mek
""'bınin yctı.ştıı<lıgı kumandanlar 
ag-.<ından dinlemek ne ga..-iptır. 
.,c;uyu olnııy<ın de/:irm<n i.,J., -
mı:z!.o Deı kr. Hürrh et ,.~ istik
lali u.~'runda ölmesini bılen m>l
leı.lerın .ne büvük kalıramanlıkl • .r 
yarattıgını bu harpte de J:ay
rnulıkla gör u yoruz. .Mıi teanızın 
t.f\t-t.' üh et. L 1~!ikamrt.ie-rdc ce
s· . eti<! karşılanacar,... •ıı hcsitba 
alın.ısı basıretkarlıl: oıur. 

• \'erdiin' Ü muka<Jdes yol auı 
Vl·rı1cn. Barbduc ..,,ı.. rtarmıştı. 
Bu yolda her ~ün munt.az;;man 
5ül•O o:oıııobil calı~m.;, 2000 işçi 
tami, at hı ugr.ıştaılınıştı. 

Vor<'şilof, bir Rus kolordu top
çw;ur ~n dak kada 80 ten colık 
h<•ı-cıyaca~ını ha:br tekruldüm e
<i(·r .. gün.krdC> soyleın:~ti. Xaza
ı·ıvat sııhası cok genı~ı.r. Fransız 
nakıl ' sıtaları yarım milyonluk 
l>ir Amerıxan c.rdusunu altı gtin
<i< ır..uha..ebc mcıdanına yetiştlr
m~ . Bunu te. ~ eden, valnız 
vasıta da dei(i, l•'ran.ız )olta.',, 
J'ı ı~ se) ı ..i.sef<-I tlis ı>.u'l.. .di. 

Simdiki mu,·affakıvdı;izl>kler
de <i.mil. iklim \'e aı.ız:dir. denil
mektedir. Yarınki maceralarda 
da bu unsurlara taarruza rnaruı 
kalanların sar~ılmaz azmini ila
ve etmek lazım gelir. Balk~ 
ittihadı yıkılmaz bir bled.r. He
le uzakl.ırcla tı<~bbu~lere _gıris
rr:ek isti,·enler .DUnvata pirin
ce ?,iderken evdekı bulgurd<>n o
lurlnr. da:·bı me.s<·lin hatırla
tırlar. 

KE;',IAL KOÇ ER 

İngiltere iş nazırı
nın tekzibi 

Londra, 25 (A.A.) - İş Nazı
rı, aılı:ınd.a 3~ .v aşına kadar b ..r 
çok sııı ıffa."'1 siliıh altına çagıran 
b.r kralı'l'ti bf, anıı.anıes; ll<'IP'e
dil~ınP darr baz.ı ga<>eteleT'de 
çıkan haberlerı lı<i<zip etmiştir. 

-<>--

İspanya Üniversiteli· 
leri askerlik yapacak 

: ladr t, 25 (A.A.) - İ:;panya 
Ünivcrsitelıer SıC'nd·iıkası, bütün 
Ünıwrsil.(> tule ·ikrin· asıkeri 
hazırlıklarını yannııya iebar ede
ccktı · 

A rnavutlukta zelzele 
Tiran. 25 (A.A.) - Berat ve 

A\"lonya mmtakalarınd;ı sıddetlı 
biır 1elzeJ.e. o.mustur. Zelzele ba
zı has"..ratı mltcip o!.m\IC;; .i.ı;e de 
insanca z.ayıilt yoktur. 

(Balo) 'a ~-liıocc... Osmanlı 
Türkkırı, ilk defa olar:ık (1755 -
1168) tarihind-o Vo1'1. (3 iıncü 
Osman) de\Tinde (balo) ile k,;r
s1la~ıyor1ar. \.·c derin bir ha\·ret 
h:iııdE kalıyorhr.. 

ili< defa (bakı) yııw go.en 
Türkler, İstanbuldan (Lehis:.an) 
kralına gönderilen btr sll«r<>t 
he vt>tidir. (3 üocll O!'!nan) ın 
tahta ~ı.ktıj(ını Lehistan kralına 
resmen teblige memur olan (Si
pahiler ağası, Zi>to) lıı Hacı A
lı ağa) nın riyast<tiııde olan bu 
he,.,.Wn ~c·refıne (Blestok) ,,...ıı. 
rinde bır balo ı·erilıyor.. O:ada 
bu;unaJJ (kıbiırı nı.ovaıı) dd. bi· 
re,- birer Sipahiler ai(asına tak
dim edili yor. 

O zamana kadar böy.le parlak 
meclislere l(irmemiş, (kadınlarla 
erkekle.-in, sarma:; dolas olarak 
hoı a teplilclerıni ııörmemiş) olan 
Türkler, manzarayı havretle te
ma~a <>diyorlar .. İstaııbula avdet
ler.in.de (müşahede) !€Tini blr 
(~arobe) seklmde nak~ediyorlar. 

İstanbıilda, iLk balo. ( 2nci Mah
mut) ckvı·inde, bir İngihz harp 
gemisinde verılmiştir. Limanı -
mızı ı.ivarcte geloo ve Kasımpa
şa onüne demirliy<.'lll bu .a;enıi, 
ilk baloyu veıım.iı; .. \'e geminin 
kumandanı tarafından. bütün 
devlet ricali davl't edilmiştir. 

Deviet ricalı, ba da\·ete ıcal>et 
eoclıp etmemekte tıcrcddüt göı;te
nvorlar.. Padi.şahtan soruyorlar. 
Pa.dı ·ah (Teceddüt) taranan 
olmakla hfrabcr bu i~kili, kadınlı 

mislir. • 
o~ınanlı saravlarında ilk balo 

- Fransa krali<;esi (Öi<-ni) ni~ İ;. 
taııbulu ziYar~IJ ınllnaselı<>Wvle, 
Sultan Azız tarafından veril
miı;:tır. 

Sultan Aziz devrindt. istanbu
hın balo hayatı, pek sönük geç
mistir Balolar, yalnız ,,..raıetha
nPlerd wriLmis. bunhıra da sa
d."e sefar<'tler <>rkiın•ı.,. hırısti
yanlillrın mıinılaz aiHeri İ.\ILi.

rak etmıştrr. 
Sultan Hamit de\"rinde, balo 

mevsimleri nisbclen canlı geç
nıi;:i:. Bilhas'a P erapalas oteli 
yapıld ıktan sonı-a. her sene mı
rada muhtelif havır ~mrvetleri 
tarafından balolar tertip edilmiş
tır. (Alafranga) denıJ.t:n münev
Yer Türkler, bıi tarihten itıbaren 
balolarcia görünmiv·2 '°" gitti·k('e 
çoğalmıy; ba•lanııslar .. ·Meşruti
VHin ılanından sonra cla, artık 

balo}arın kJhramanı ohnu:;lar
dır. 

ZİYA ŞAKİR 

İngiltere Letonya 
ticaret müzakereleri 

Rga, 25 (A.A.) İngiltere ve 
Letonya aırasındakı ticari müza
J..-c>relel't' gcleoe.k haftanın başın
da Londırada baş:anacaklır. Bu 
müzakerder u;nasındn. İngıI.z 
bahri kontrolüne ait bazı m-.. 
lell•r <le ııörüşülecıckt: .. r. 

12:1.ao Pro~ •. ı.;ı~ \' n- .. nlt: .\· :t 
SBa • .ay·a:-ı. 12.35 Ajant ve· nıeılc
uru1<..jı hc.lbi.!J.lı.:rL 12.50 llı. !\. n1•Lİ
zi~: (p:.). J;),30/14. Mü.zil<: Ka
rıı,ık müziik (·ı•l.ı. 18. Program. 
\'t· nıenıiP.k•wl :,o;.\3't 3_viıırı. 113.05.MU
zi.k: Radvo caz o.ıkeslnısı, 18.40 
Ko.ı1lLŞ111H, (UJnuıni U'rbiyı..; \.·e 
Beden ıeı bı yesi), 18.55 Seııbest 

ı;<>at, 19.10 J.ll~nhlce1 saal a~·arı. 
Aj.:m.:; ve mctcoı'Olojı t..ı·ber:otı·i, 
19.:lO Tü~k :rııüzigı: 26 kiı;.iılıi.k rad
YQ saz hey.,li kon""1'i, 19.55_ T ürk 
mü.ziğ'.: Yenı sarkı lar, Çalanlar: 
Vecıhe. Ru'iCn K am. Cevdı.~ Ko
zan, Okuvan: Sacl.. Ho:ı:;e;. 20.15 
Konu,,ına (Flen ve t:.bıa-t lbılg ı le

ri), 20.30 Tiirk mü>.igi: Çalan lar: 
KemJl N. Seyhun, F'ah.-• K opuz, 

1 

Refik Fe: san, 
1 - Senihd K ami>ay - Nilıa -

\ı'e'llt sarıin: (Gön lümü n ebedi 
b ir va•· ası V':U·), 2 -- Sel. Pırıar -
Nihav,nt saı,kı: (H ala yaşıyor), 
3 - Nas'bın Metuneı - Rast şar
kı: (Öyle yaktın ki beni), 4 -
Sel. Pım:r - Ra;t ~: (Ya.buz 
b enim ol) . 21.- Ti.i.rk mü"'ği: 
K :u·adc-niz havaları. R'ız:Eıli Ha
san, 21.15 ·Müzik: Küçük or kest
ra (Şef: Necip A:;ıl<ın). l - Ch. 
Ryming: Entenmezzo. 2 - Rıdıi

kofl: Vals, 3 - Joh. StrauS6: Vals, 
4 - Hans('hann; .Andalusia ( İs
panvol vahı), 5 - Micheli. Çar
das, No. r 6 - Bccce: Rüya (ke
man içın). 7 - pemers..":mann: 
Araniu<'z'de bir bayraım, 8 -
uddwig Si<'de: Sigara içen kız, 
9 - Sclııcrapow: Povlova (ağır 
vals). 22.15 Memleket sa.at ayarı, 
Ajans haber !eri; ıı.~aat, <'sham -
tahvilat. kamblyo - n.uJrut bor= (fiyat), 22.30 l\Iüzikc Cazbant 
(pl) 23 25/23.30 Ya.rınlki program 
ve kap~nıı;. 

baı;ını döndürür ıııbi oldu . Bu 
fırsattan istifade ~'!len Mösyö 
Darrönver sanda.!.ye.sın.i değiştirip 
kad!nı raha\\·a sf'vre daldı. Ne
den sonra: 

- Vav oanına 1 dı ve mır ıldan
d ı, hafızam beni kat'iyen a.ld at
maz. Bu oduı·. 

Birden. uzak mazive ait ha
tıraian uyanmısıı Bu kadınm 
adı Lü90t Lervuıı•. idi. Fakat 
oou sadece Fl<>ı'll dı ve Qağırır
Jartlı . 

Flor.ı. açık k ıımral saclı, eti
ne dolgun . hatırı say ı.lır deı·ece
de güz<>l bir kızdı. Hem de iş
tıihası verinde idi. Yeım<'.'"' baş-
1.adımı Ü•: d'i>ı·t sandovıç kıvı.rıp, 
üstüne de bir krema yuvarlama
vınca keyfi yerine gelmezdi. Hu
kuk dok.t.ora.sıru verlrken veıe;nı
dıen ölen bir arakad.ııı;iyl.e nikah
sız ya.,..ardı. Sonra .ııaliba şiş

m an bir arkada.~ı va~dı; Yok, vole 
ondan hoslanmazdı; Hatıiı bi.r 
gün onu toka·tlamr..1' . 

Sonra Degön ve.-'.le tam üç se
ne beraber otunrn~ . Hu; de fe
n a bir kadm dei!ild i. E n sı
kınt ılı ve parasız zamanlarda bi
le neş'esini kavl>etmezdi. Bir de
fasında dört beş kişi ymni dö.rt 
saatlik bir sevahat v'lilprnıslarch . 
Gideı:ken t.-e~e birun"'l"r lakın 
dönüşte, µarn cepJeri"'k kıaJsın di
ye yayan dönmüşle~di. Yol.ela Flo
ra demişti ki: 

Eİ('er ailen olmasa ve elin
deki paray ı kaybetsen eminim 
k i... 

-Ne .. 
- BenimJıe. evlenirdin .. 
Uagönver de cTabii, tabii, di

ye cevap vermişti, hettiı şimdi 

bile .. • Kadın bir an düşünmüş 
sonra: .Hadi canım demişti. bu
nu .)~apd.caf{ımı UIDM,yor musun? 

FAİK BERCMEN 

B() ~ .§ A 
._, N KAAA 

23 • 1940 
llapanıt 

1 St.e<-lin 5.21 
ıoo Do.lar 130. 19 
100 Fn:. 2.9019 
ıoo Liret 6,70 
100 İc;\'iç1·e h e. 21 .9010 
100 Florin 69.1 324 
100 RayişmarJ. 
100 Bel~a 21.9()10 
100 Drahmi 0.965 
100 Le\'a l.5825 
100 Çek kronu 
100 Peçet.a I 3.3ti 
100 Zlotı 
l-00 Pengö 23.415 
100 Ley 0.6125 
100 D inar 3.1165 
100 Yen 31.045 
100 i.~veç kr. 30 f.2';5 
100 Rub:e 

Esham ve Tah'Vıla-t 

1938 < < 5 ikramiyel: 19.66 
19.12 
19.36 

S. vas - E: zuru.. 1 
Sıvas - Er«urwu V. 
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=ec~ 
Ko_yu renkleri 
tercih ediniz 

Sevği Tuğman - Göz~pe. 
Sorduğunuz suallere sırasıyle 
cevnp vereyim. 

I - Eldivenlerinizi düzelt -
mek için verip temizlemekten 
b~ka çare yoldur. 

U - Geçen hafta kolye tak
manın son moda olduğunu y:u:
mı~hm. Son aldığıın haberlere 
göre küpe de çok takılıyor. Kol
yenin yeri ve zamanı yoktur. 
Aacak sabah ve akşam tak.ac.a
ğuıııı kolyeler İıyui olamaz. Sa
bahleyin daha spor mesela me
tillden kolyeler taka.billısini7.. 
Gece inci, küçük boncuklar -
dan yapılan kolyeler çok mo-
dadır. -

lll - Boyunuzla kilonuz mü
savi. Şikayetiniz neden anlı -
yamaılnn. Sizin ltoyunuzda ve 
kilonuzda olanlara mütenasip 
denir. Eğer siz memnun değil
seniz o başka. Size edeceğim ! 
tavs-Lye modaya uymak için kı· 
sa giymeyin. Bu hafta yazdı . ı 
"ğım l!'ibi büzgüler önde topla-
nıyor. Bu bolluklardan her za- 1 
mnn kaçın. Ve koyu renkleri 
tercilı edin. Boyunuzun daha 
U%UJl durması için şapkalarını
zı yüksek yaptırın. Bu suretle j 
silüetl:nizi inceltmiş olursunuz. 

iV - Eşyalarınız orta bü
~·üklükte bir odayı d.oldurınak 
icin kifi. Bu sizin zevkinize gö
re düzeltilir. Yazdığınız eşyala
ra bir iki geridan iki üç saksı 
ve birkaç tane de küçük lam
ba ilavesiyle hakikaten dö -
şen.mrş bir odaya sahip olabi
lirsiniz. 

Sarnn"Sa;lıı:fı 

rosto 

Bir kıvır -
cık kolunu 

rosto için 
baii"latıruz. Bir kepçe yağ içinde 
eti iyice kızaı:ttikıtan sonra yağ
dan çıkanruz. Yanmış olan yağa 
EOğan rendesi i.iilNe ed inlz, soğan
la !biraz daıha kızaran ete salça
sından koydukltan sonra 15 da -
lkika hafif ateşte ibıra.kınız. Son
ra !bıçakla ette iki deltk açarak 
iki diş sarımsağı koyunuz. Ve lbir 
de tefne yaprağı ibive ediniz. İ
çine ıbir 'bardak !kaynar su dökü
nüz o suyu çelı:;tiği zaman rosto 
hazır olmuştur. 

$ık ve masrafsız giyininiz l Yazan: NAZAN S. SED~S l Her şey para ile degil~ir -EL~ISELERDE IOEGüŞDK.LDK 

Dikkat 

ediniz: 

büzgüler --
öne geldi 

• Paristen aldı
ğımız son. mo
da haberlerin
de birçok · de
ğişiklikler var. 
E~ 

vereceğiniz b;i-

tün bolltık '"~ 
de toplanıyM. 
Şapkalar ku.
maştan, önlU? 
ve yahut •ank 
şeklinde yapı1ı

Y""· Kii:pe, bi
lPzik, kolye ve 
qorrııse iğne 
takma.le modar 
dır. V erdiqim.iz 
iki model sizle
re son modayı 
olduiju gibi 
gösteriyor. Es
vapların ikisi 
de s'vah. Sarık 
şeklindeki şap· 

ka yeşil ı!e si
yah maroken,. 
den yapı1muı· 

tır. Tepsi şek

li,.de o lan es
vabın kumaşm

dan ör ... - ... k ~l· 

de edılmiı;tir. 

Şık olmak is
tt?rserı iz siz de 
ytntırı.auz. 

--~Dk.baıheıır Mo©ıaso 

Elbiselerde değişiklik var .• 
Esvaplarda, pardesülerde ve tnyyörkrde değişikl!hl~le ilkbahnr 

modası geldi. Sırasiklc bu değişiklikleri sl2lere bıldiriyorwn. 

Esvaplar Beyaz garnitürler, dirseğe kadar kollar, be-
==~---· den bol, etekler önden bol arkadan :yapı-
şık ve dizlere kadar. 

T ·· { Renkli esarplar, kare omuz, ceketin düğm&-

• 

l}:keseli gece esvabı j 

Hjkaye: 

Mızmız teyze ile cantez amca ! 

Evin kapıısından lboğl1k ~ ses 
işitildi: 

- Gözfuı kür olmasın, herif! 
Allabtan blliasın insailah! Bu
l?iin gene me!klsbe geç giden şu 
yumurcağa neden iki tokat vur
madın?. 

Cantez amca ark.asına balkma
dan gidiyordu. 
Mızmız teyze hoınurd311arak 

sakaık kapısını kapadı. 
Cevadın annesi, •bll!bası b'r de

niz kazasında ölmüştü. Cevad, 
teyzesinin yanında oturan. Hk
mekt.eb'n son nnıfında, cok zeki 
fakat QOk yaramaz bir çocul:tu. 

Can tez amca onu c* sever V'2: 

- tşte. lbu çocuk adanı olacak. 
Onu fazla sı:kmıyalı.-n, de;, l•k
di:r ederdi. 

Cevad. Can tez amca g'•bi, içi 
tez. atılı!= ve çalışkan bir ço
cuktu. O, teyy.es'ni .ıı:c se~z 
w hareke!sizlii'ini, p:sınkhğını 
gürdükçe, her "ün bin tür ü mu
ziplik yaparak. kvb korkutU!", kfilı 
.kızdırır.. Hasılı Mıznuz teyzeye 
raıh.at vermeıxii. 

t 

CiN GÖZ 'ün 
SAfiLIK HAKKINDAKİ 

PROORAMI 
1 - Neş'eli olmak, 2 - Neş'· 

eli insanlarla düşüp kalkmak, 
3 - Kederli görünmemek, 4 -
Erken yatıp erken kalkmak, 
5 - Yol yürümek, 6 - Bol 
güneş almak, 7 - Mü.zil< din
lemek. 

Nasrettin Hoca 

Yazan:--ı 

l İskender F. Sertelli_ 1 
--~ 

Cevad o gün mektebe gerçek 
bi:raz geç gi.tımişti ama, meklq> 
de eve o kadar uzaktı ki. Karda, 
~a saat altıda blktığı hal
de. sekizde mek:teıbe yet:şmıye 

lbir tüx iü ruuvaU<ıık ol.a.mazdı. 
Cevad: 

- Eh. .. Ne yapalım, diyordu, 
D:ırslerime çilışıyorımı ya.. Sı
mfın birincisiyim. Her sabah ka
:r.anW<.larda kalkıp sol<;ağa fır lıyo
rum. Benden dalın n~ istiyor
sunuz! .. 

O gün Cevad mektepten çı
kar çr.<:marı Mızmız teyzenin ya
zıbanes.ne uğramıştı. Cııntez 
amca: 

- Hakkın va:r, oğlum! Şu tey
zend:n ben de bıktım, usandım. 
Hele ı:enes'nden .. 

D ye söyleni:yurtlu. Cevad tı~
dmbirc şöy.e büc şeytan1'k du
şün.dü: 

- Ben oııun çell'csini tutaca
ğını. BiT daha &nin arkandan, 
ne de benim pc<imdC'IJ. ba.!tırı:p 
çağırmıyucak. Fn•1;-cıt, bana sen 
de vardı..,, <.d -~eks n! Dedi. 

Cantı;:z an1ca, O .. v.:ıdın ze~:.isın
dan emindi: 

- Aıman o~'ul, şu kadının çe
nesııı.. !:apat da.. Ne yaµa-rs.ın 
yap! .. D.vordu .. 

Cevad önce e> e gitti .. Yemek 
yer ·y€'~ez, rs.h:ıtsı..,ım d ~ cr-;;-it 
octasına girip vaUı. Cantez am
ca ksrısiy.loe kar:;ı karşıya o.uru
yo/(iu. Mızmız .tevze gene çene
sini a mıstı. 

- Ah, bu sabah elirne geç -
s-·ydin .... 

Gecen haftakı re>imli l:ıihne -
cemi:ı:, $ıibat :ıyının scnuncu -
sl.l'ydu. Bölmeceleri:rnizin müd -
deti tu ayın ronuı:a kadar oldu
ğundan lbuWin aynca bilmece 
neşretmiy<ırırı:.. $Ubat sonunda, 
tupladığı'llJZ ve hallettiğiniz tıi 1-
meceleri marttbaamıza ·g'Öııderiniz. 

Dikkat: Bu ay kazananların 
listesini aytr..ı;ıııdan sonra i'an 
edeceğiz. 

• 

LMın.ı bitirmedL. Dıvarm lcin• 
den ık~ 'bir ses aksetti: 
•-Çıkayım tm? ı... 
Mı.muz teyzen'.n birdenbire çe

neleni tutu:lımuştu .. Rengi i>almu
mu gibi Sll'l'armıştı.. Can tez "m
ca bile bu sest><:m ürkmcnıis <ie
j!ilrli. F«kat o. Cevadın oyl·nuı.u 
hatu lıyarak: 

- Ben bu sesi· dün gece uv
"mmda da işı.ttim, dedi, C-"Vadı 
QOk sıkıyoruz .. O, ·ansık bir co
cuk. Onu, C:nler, peril<!r hırua
ye oo'yor galiba!. 

1.'lızmız teyz:1>n en J:orktuii"u 
şeydi bu .. Diıcerinın ba':: oerhal 
çözillüvermisti. Can•ez :n'lca bir 

aralık yerindm fırladı .. Cevadın 
od<sına koştu: 

- Çocu.k mışıl mışıl ll\'llvor, 
dedL Ve karıSJrun • urnurıa kv
lonya ıkck!atarak, \'3\'1şca yata
ğına yatırdı. 

,fızmız teyze o geced, n sona 
Cevadı i os tu'1nıva ·02:s.'a~.1::> ve 
Ca..'1.tez anıca da bu suretl~ karı
sının çPnes:nden kurtulrıu-tu. 

CİN GÖZ'ün 
ARKADAŞLARINDA 

ARADIGI l\IEZİYETLER 

1 - Ciddiyet, 2 - Sadakat, 
3 - Doğntluk, 4 - Yalan söy
lememek, S - Büyüklere say
gı, 6 - Fedakar olmak, 7 -
Bilgili olmak, 8 - Ketum ol -
m11k. 

Kıt tılrlü:;-ı 
,Bi.r kilo ke
reviz, ya
rnn kilo şaJ.. 

gam, yanın Jcilo yer elması, ya
rı:m .kÜ'.ı hoıvuç yarmı ki1'o patates 
'Yarım i.<iİlo lra;tıaıı;ı et. 

a yy o r er. lcri çok' aşağıdan, bel çok sıln, belin aksi-

ne uketi:n eleği ımm ve bol. Ka bank ve bol cepler, etekler kısa 

1 
ver_::desülcr Geniş om.ızlar, kapaklı büyük cepler, esva

bın aksine bütün bolluk ve kuşaklar yalnız 

GÖKTE l'OL OLUR MU? 
Maılıallenin çocultlan, hocanın 

paıpuçl.aruu. çaJmı,ya karar verdi
' !er. 

6eaç .Krııhıra 
Evl9ı·ert 

, arkada. ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Eti ya.j;:ia ıbiraz peımlbeleştiri

nil. Zer:zevatlar ve soğanı çiğ o
larak içine koyunuz. Y arrm saaıt 
saıLıyarak ateşte bırakınız. Ya -
run saat sonra ü.c bardak sıca<k su 
ilave edini2. Suyunu çektik.ten 
sonra indirin.iz. .3ofraya ge'irlcen, 
üstüne ter.biye yaparsanız çok !ez... ı 
:zetli lbir yem.ek olur. Yalnız her 
=an ı!ıarlı ateşte pişiriniz ki, 
re.ıııgi •beyaz olsun. 

Anaaonlu 

simit 

500 gram 
un, 100 gmm 
pudra şek.er, 

10 gram a~, 200 gram süt, 
W gram tereııağı yanm çay ka
şığı beki'fl9 ııovder. 
· Unun ortası açılarak süt, yağ, 
ana.son, şeker ve bevking konu
lur. Hamur haline qelinciye ka
dar kanştınlır. 15 dakika üstü 
ıslak bezle kııpanıı:ı bırakılır. 15 
dakika sonra ııarım santim kut -
ru.nda yuva;lanarak inceltilir. 
Bes santim kutrunda halka şek -
Zinde tepsiye iki.şer santim ara 
ile sıralanır. Oıı dakika o va
ziııette bırakılır. Üstiine yumur
ta sansı sürüliip orta hararetli 
fırında. ııarım saat pi#Tilif" .. 

Pa~taDaır 

Turunç reçeli • l 
1o şeker. 

Malızame 
12 tane tu
runç. 4 kii-

Yapılması: Turunçlar yıkanır. 
Kaıbuklan incecik kaz,nır, ı;ıcak 
suda 20 dakika ıbaşlanır. Günde 
üç defa suyu değ~tirilmek şar -
~iyle 1 gün soğuk suda bırakılır. 
Ka:ll'Uklan iki sar.tim genişliğin
de ı:J;ilimlere ayrılır. Ve burula • 
rak iplii7e dizilir. Şekerin üzeri
ni iki parmak geçinciye karlar su 
konulur, kaynatılır. Koyulru;ın
ca kaıbuklar i:l'ice sJkılır ve içine 
atılu·. İstenilen koyulukta olun
ca içine yarım limon sıkılır. Bir 
ltaşmı kaynatılır. Ateşten indiri-
lir.. -'·----·-- ·-·-

Cildin taravelıini muılıafaza için 
iki faydalı losyon: Mermer bir 
havada 36 gram tat'ı bademle, 
8 gram acı bademi iyice dövü -
nüz.. Sonra buna ya:vru; yavaş dö
verek 150 gram gül suyu, 1 .ııram 
da Benjtoin, ilave .edlinız ve iyice 
kaı-.ştınruz. 

İkindi. losyv:ın: 

40 gram gliserine, 30 gram La
nıoline. 20 gram vazelin, 15 gram 
nElbaıti sabun, 5 graım gül su'j'u, 
10 gram Ohlıorate de souı:le, 20 
damJ.a livanta esansı, bütün bun
ları hafi:f at.eşin frzeıfnde kanş
otınnı.z. Sürdük.ten oonra ci'd.i 
seninlettr.ek, yuınlJliaıtmak ic;in 
ıbirebir geldiğini göreceksiniz. * Bacakları ıl:traz fazla şi"Şinan 

olan !kadınlar fazla a:çık renk ya
ihut rengi fazla gösterişli ~rap
lar giıymekten sakınmalı, l'ltlsi
nin ortası bir renMe çorap inti
ilıap e~'idir. Sonra tbunlar çok 
delwlte yahut çak aJçak tµpultlu 
iskarı:;tinlenren sa.kmmahdıriar. * İş bayaMda çalışan geııç kız-

1 lar masa ıba.şlarında fazla eğildik
leri için sıııtlannın ha.fü kamlbu.r 
laı;.ması tehlikesi vardır. Buna 
miini olmak için evvela lber an 
ıtetikıte il:mlunma!k ve dik duı-

mzya çalışmak. J.azınıdır. Sonra 
geceleri oltlukQB. sert bir yatakta 
aıik.a üstü ya1ıınak da faydalıdır. 
Billlıasoa ıbeden •hareket 1erine e
ıhelilıliliyet vemıek lazımdır. 

YÜZÜNÜZE DiKKAT EDİNiZ 
Her kariının .ihmal edeınıyece

gı yüz güzefüğını temin _-çin 
.aşa-.ğ:ıdaf<i tawiycl"ri .tatbik et -
mek fay<l.&lııhr: 

Evvela yat:madnzı evvel bütün 
yiizü )'lkam:.k vı, gündüz hava
da'ki bütünı tozların. üzerine ya
pıştığı cikljni gayet iyi yı1rnmıılk 
lazımdıır. Bu sırada sürdüğünüz 
Tuj pudra g!bi şe;'!"er d? çı'karıl
nıalı ve yi.ıze sıeııbesti v>co-ilımel~ 
der nin ferah ferah teneffüsüne 
"°"Ydan b1raJmuı:hdır. Bu temi:z
lik yağlı yüzler için ılık su iy;, 
bin: sabun ve yumuşak fırça ile 
yapılır. Bundan sonra yüzünüzü 
ilki elinizle sabun köpüJd~ni ya
yarak hafuı,ıe 'll!ğw;ıturıınuz ve 
gavet 5yi ça"ka:mıya <Lıkkat edi
niz. Eğe- bu yı:kanmaıdan son• 
7'a deriniz hafif çekiliyo:raa de
mek kurudur. Öyı[e ise besleyi
ci bir Qmımiı yedlııereık sürmek 

ve gece bu kremle y.at:mak liizmı 
geliyor <kıınektiı-. 

lilrtıesi gün deı"..nizhı kremi iyı
oe içtiğ..ni ve kremden eser ik.al
mOOığını göri.Lseı:t.o: hayret et · 
In12yiniz .. Demek k; cildiniz kafi 
derecede lbesfi dJeWlım;ş. Derinizi 
be'.ın temzilenek hem de bı:sle
:ırııcık için yapacağınız şey hafta.
da iki defa >ki yumurta saırısı 
ile ,yüzünüııe bir ma-ske bazır:ruı
m:rlrtadır. Yumurta sanlarım i
y.ce ça)kıtlad:ıktan sonra yüzünü
zü iyice yıka;r, bir müddet sonra , 
ılı!k su ile tıeffi2'ilersiıniz. Biliiki:s 
sa.bunıladıktan sonra yüzü:nıüz yu

muşalk ve yağlı kalıyorsa bu y.ajt
h bir ciltle m..ıik omğıınuza de
liilet eder ık.i çehrenin fazkı par- 1 
la:mllBııun ön.üne geçmeik iç'.n sı
!kıştırıcı lıiır losyonla silmek ve \ 
öyüe yatmak lazımdır. 

Karıi.1erimize iki ha:fta evve>. 
bahsettığimiız ~i Ekııse modası 
QOk ro.ğlbetıtedir. 

Modt'(ini görtlüğünfrz bu fay 
>taftadan ,gece eswlbını yalnız ek
lenen ekıose süslemElktedir. Bil
hassa ince bayanlara taıvsiye e
deriz. 

FAYDALI 
:::.:: BİLGİLER 
* Kırılan porselen tabaklan ya
pıstmnak için taıbağın kırık yer
lerine saıımısağı iyice sürıtünüz. 
Sonra l;iroirine yapı~ırarak ı.u
rurruva !bırakınız. 
* iskaın!bil kağıtlarını nasıl te
mi2JKyetfilece.ğin~ bili;yor muı
sunıız? Onlan evvela bir bezi ya
i/:a batırarak silC<'E'kısiniz. Sonra 
Ü-zerlerine un dökerek iyice sür
terek tekrar şileceksiniz, * Mutıfakta, yahut sofrada kul
landığULZ lıimon antıklarını sakın 
a1ımayınız. Ellerinizi iyice sabun
la yıikadıktan sonra onlarla u
ğuştımınuz. Nek.adar yumuşayıp 
beyazlaştıltlarını .ıııöreceksiniz. 

- Hoca! Şu /bahçedeki dU;t a
ğacuuı:ı tepesinde çok iyi olnı ıış 
dutlac v.ar. Biz çıkıp silkeıni,yo -
nıız .. Sen a,iiaca çıka> trllii!.l'.l.? PORTAKALLI Bl5KOVI 

Dediler. Hoca: 
- Peki, QOC.ıldar! Dedi. Merak 

etmeyin.. Ben ,şimdi çıkıp sillke
rim. 

Ve yere eğilerek, ;papuçlarını 
çıkardı, lroymma Jıvyduktan son
ra ağaca tırmandı. 

Çocuklac ilıayıretle ibağırıştı -
lar: 

- Hoca! papuçlanııı. neden 
yerde bır....,,ıYornllll? 

Nasrettin hoca dayanama'Ciı. GüJ... 
d.ü ve muzip çocuJclara şu ceva
Qn verdi: 

- Ne olur, ,ne ol.ınaz.. Size dut 
silktikten sonra, bel'ki. ağacın te
ıpesinden bir ;yel bulup i:şi:me gi
derim. O zaman, papuçlarımı yer-
den ahnak için •teknr inecek de-
ğil . 1 

mı ya ...• 

30 gram .balifQC eri:tilerek su
landırılmış tereyağı içine üç yu
murtanın ya'nız akını, 10 gram 
ince l>Udra şekeri, 100 gram ma
kineden geçmiı; iç badem, 40 gram 
un, ve önce ince doğranmrş üç 
parça porta..1ral kabuğu şekerle -
mesini !beş allı dakika çırparak 
karu;tırnıalı. Ya~lanmış tepsi ü
zerine, gürniiış lira boyunda ku
rabiyeler gibi kıoymalı. (Buruan 
billbirinden lıiraı uzak dizmek 
lıl.zıındır. Pişince yayılır) 

Orta &ıca.kh.kıta bir fın.ndıı. on 
dakika pişirmeli. Fmndan çılan
ca, daha sJC&k iken, tepsiden alıp 
tabağa dizmeli Yenmesi Q(lk lez
zat.li olur. 

Çocuklara Şiirler: 

ı 
Dönen kim 

- Baba.n, her gün dii.nynrun 
dönclüğünden bahsediyor .. 
MektepleTdıe co~afya öğret -

meni ohnalı? 
- Hayır, bu bir Sll'dir söyli-

vemem.-
- O hal.de kantandır .. 
- Denizcilikten de anhımaz. 
- Çlllırtm:ı. beni.. Haııdi söy-

leL 
- Yahu .. Sen babamın ak

şancı oldui(uııu duymadın mı? 
o. bir Uç kadeh içince, her şeyin 
kendi başı gıöi döndüğüne ina
nır!. 

OKULUMUN KAPISI • 
Okulumuzun demir, 
Büyük bir kapısı var. 
Buradan içeri bir bir, 
Girer, gii.Tbüz çocuklar-

Kapıdan itibaren 
Konuşmak, şaka biter. · 
Kapıcıya, girerken, 
Herke3 lıif" cGünaydın. der. 

Ba.<lar demir kapırlan, 
Okul hatıralarım. 
Ben hcilıi, zaman zaman, 
cKapmı> ı hatır!anm. 

MUSTAFA NlY AZl 

RESİMLİ HİKAYE 

1 - Mercan Kanieş gölde balık 1 4'1'1> geldi.. - .. .~ 1 
tuııuy<>rdu.. 3 - ~ ıS'Slam garunce. 

2 - Arkadan. acıknııı! bir - tıenen EIU!'ll lllladı.. 

4 - ••• Ve arslan dönünce. 
IMecran gene ;sine de\'Olllll eW!. 
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(Ali), bu ikinci felôket karşısında, 
az kalsın aklını koybedeeekti. 

& T. \1~ ~ ~-. t,"'• 1 
lıok bütün ~ hisle<"le alaka
sını !resti. Yemedi. İ<;ınedi. Hiç 
kimse ~ görüşmek istemedi. B&
batiınm fi ı akından bıı$ca hiç 
iıi:r şey düsünmedi. 

Fakat bütün bunlar, ooun esa
sen na!'in olan vüçudunu, bi:r 
mum giibi mm erim eri~ye kô.-
1, ııeldi Ve (Fatıma), ke:ııdi'9ini 
er~ ten bu ateşe, ancak yirriıi dört 
Riin dayanabildi. Nihayet, bir 
aalı gecesi, hazin bir .şUle gibi, 
ııe5Slz sadasız sönüp ~:diverdi. 

(Ali), bu ikinci fe;aket ıkarşı
ıwıda, az lı:a.lsın aklını ka:ybcde
cel<li. Bu bedba-ht insan. sevgili 
(Fatmıa) sının biruh nAşı üzerine 
iboanarsllı:: 

- Ey, Resulfillalun :k:rzı!. B&
banm kaJbiıne SBÇtıtJ ateşi, an
cak senin varhğmla teskin ede
l>iliyordum. s_,, de ııittikten eon
r.ı. beni ne test'IH edebilecek?. 

Diye saaUeree feryat etti. 
Sonra, meı;ıhut bir hisse kapı:l

dı. Fatmıarun, arWt !kaskatı loe>
silen cesedini. büvük 'bir hürmet
le •kollarının arasına aldı. Gece
nin der:.n zulmetleri ıçinde, Re
sufü Ekramin lnedfun bu:unduğu 
llicrei saaa >!.in arka tarafmda, 
(Baki) demlen vere ııeıirdi. Bü
tün hayatında eılgıneasına bir 

- ile s. ·di~ lmımetli revces·
ne, şu anda hiç bir in.san elin:n 
dokunmasına tahammül edemi -
yercık, o mü!ı.i k naşı ıck başı
na topraJ!a tevdı e~tı. 

* (HAZRETİ MUHAMMED) ın 
HUSUSİYETLERİ 

Resu "...! Ekrrnı Ef ruf ızra şe
itii ve şemail crnıc, adet vıc 
hususiJ'ci'.erıne da;r verilen mu
f=l maliumt şöylece hülasa 
edı:Jdı illr: 

.MU.biirek S':masuıda, dE:rhal 
J(Öze çarpan bil' nez:ıhet.. Siyah 
ve füosunıkir gözlerinde, taş gbi 
ka'lı kalpbre bile nüfuz eden 
"1ı6al6tz b:r kudret vardı .. Burun, 
tıe:aıı: büyücek ve haf.if t.üans:kli.. 
A{rrl, gayet oazh> ve mütenasip .. 
Ditler beıın beyaz, ~ ve 
klJ'V'.dli. Ehnııcık kemiklıer:., -
ınemup oldUklan (Hit:Jt) nkı
nın bariz husıWyetini gös•ere • 
cıek derecede - haf lQe' çrl<ık ... 
Simanın cildi, peııbc esmer .. Ya:
nıiklan, ınhhatlerinin daima ke
malde oldui(umı tclıarüz ett'.re
oek Jı:ada.r iroyu gül rengi v.: da
ima, hareli .. Saçları, - Gene 11'

Jı:ınHl hususiyır1hrl gÖS'tcrccek 
eekildıe - düz ve koyu kest:ane
ve yakın styah .. SakaJı s·yah, 
hafif •seyrek ve gayet ywnuşak .. 
Çetın:n.in unıwni ifadesi, ruhunun 
a.sa.let, aza:meıt >ıe dtuci:retini bcr 
anda herkese.> · sas edecıclt d~ 
""1e açık ve sarih .. 

Rıesulil Ekrem Efendimizin mü
barcl< simalarının bu hususiyet • 
}eri, lkat'ıyen değişınemhti. Ne 
ı;dttlldero mih!ıet • rneşaki<al.ler, 
ııııe ekse-riya kend:Jerini ~ap b>
raıkaca.lı: derecede htiy.ı.r ettl.k
l<ri lbiiınez ve tükenmez mesgu
liyetler, w. ne de hepsi ezici 
a.ihrlıklıarle geçen uz.un seneler, 
onun asil ve manalı ı.:- hres:ıım 
pm-lak bir güle berr<tyen tara
~i. a.sla .johJfıJ e1ımemi1j'.ti. Hat
ta. artı.k ean senelerinde, saçla
nna ve 9a!loa.1""1"ına biraz :ıl<. düı;
U$i halde, bu bile Joendilerine rry
rıea bir hu8USiyeı; ve ~tafet ""1'

miş. ~relernde Yll'!lılık eo:erf 
lıelinnemişti. 

DudıılıJı1rı, daima mü-t;~
di. Sesi gür, ·tııruııan ve son dıe-

~ müesııi:nli. Söz söy'lıed;en, 
gayet zarif "" mulı>Ue:şem bir 
ta vır alır .. Hôta., rttiili ;,smlan, 
derhıtl t.eslri.r ederdi. 

Oı.ıa boykıd&n. biıraız uzumin. 
Fa!kat, vüeuduııun umumi beyoeti 
mevzun. mUtenasip ve gayet 
göstıer~l'I oldu.<ju irin, en uzwı 
boylu insasılar araııında bile, yük
sek dıırırdu. 

!Hareketleri, i90ll derece sami
mi ve hatta mütevazı idi. Böyle 
olmakla ~raber, her h;ınıiQetin
de, insanlan hürmete mecbur 
eden bir vcltar his:;edilıdl. 

Resulü ~ Ekrıdirniz, bu 
zahiri lll'M'.a.yet'e:inin fevkinde 
olarak, Cenahı Hak.km en müs -
'!esna mevh ·belerim de malikti. 
Y aradılısııun ona ~ettiği ze
kA ve ~ :kı*ıilıiyeti, hiç biı' 
beşeri ıkıyas ile ölçülemıyıecek de
r>eıeede yüksektl. En güç ŞEıy!l!r 
bile yıJıdınm sür'ativl<? idrak ve 
muhakeme ederdi. Hafızası, haY'
retc say.an derecede JnEtmdi. 
IMuhayye:.ı: kuvveti ise, yaşadığı 
muhitin ufuklarına çıkaıını:yacak 
derecede genişti. 

En büyük hası.. tlertnden bıri 
de, mal k olduğu şecaat ve ce
sa:r.dti. Bütün hayatında geçir
diği çct.n mücadielelerı, ancaık 
bu kıymct.li hasletı ile buna in
.zim.1ını ~den sabır, sobal, taham
mul ve rnet~netı saJ s nd~ sü
·küne !e. ka ~·· ıru.ş .. En güç, en 
mu.:,kü, rn umıts:z erde bile 
zerrt kadar te aş r. ostcrırı
yereK, nı t h }« ının hüy'ük 
zaferler nı ;.cının ey, nı •Jti. 

Ko: uşt :.ı 1 .ın, Arabist nın 
en tcınız 1w ıd . F ô!kaı o
nun ı.t::.ıtcn mali'· okluğu .ı; sa
h.at ve bcia at sa · ..n e, keli
meler onun dud an ar Mnda 
e.ıns.tlsiz ror ahe.nk ve tesir llu
su g tırirdi ... Bu t=.i ·et, onun 
gerek umuma !karşı .rad et1igı 
hutbe:eroe ve geıx.J< es hah yle 
vuku bul.an hıısbıhallerinde da
ima muh<ıtapk.nnın h<ssıyatını 
kend · lehine celbederdi. Onu 
dinhyenlıer, $ahsındakl na!izi
yet ve hiıkimiyet karşısında 
derhal W:ıllıniy<t gW;terir:eor .. O
nun her sozünü. ne! ıS.k:rinde hiç 
bir tenkid ve ifoaz lüzumu hllt
setmeden kabul edcrlertii. 

Resulü Ekrem:n uı büyük hu
sus yetler'nden ;Ti de, u.rnumi 
ve içtimaı adaba •-"\"Et etm€kti. 
O cehalet dc·vrin.n ılitin ve fe
na üdetlerinden ne -kadar müte
neffir ise, Arabistaı.ı muhitinin 
yü.k5'>k halk taba.ka.Llrına ınah -
sns olan za.raf'C!, nezaJ. .. ~ .. t ve l.n
cel.k!ETiııC daima muhafaa ve 
tatbık edcrui. 

Yaşlı ve asil in~ !ar~ kar~ı, 
dırma hüut t g<YJi.erııdi.. F&
ıkat onun en bil:li üJc zevk., fa ır 

>fı:sanlara ' hl.hassa ~ocuk.Jara 
!k.ar~ı son dl-recede tcvaz:.ı ve 
•muhabbet go,tcı mekt~ Bi..zat 
ıkend inın çocukluk de\Tmden 
b.~ya:mk. haya.mm son em
kı ıc ka<lar, onu tanıyan ~'<>
cuklar, bu bG:v':l. acl:ınıa od .e
ce düşkünlük giislı>Tir?erdı ki, <>
mınla biıi<aç SÖ7 konıı nıak, o
nun sa.mimi iltdatına ma,,,har ol
mak için, :i<l.tta yolunu beku.ı·
lerdi. 

Re;ıul(I Ekrem, hiç bir ııün w. 
battiı hiç h:r an, ık.endi ıı<:>fı;ini 
dü.şünmemişti. O, bütün var;ığı
nı umumi havıı'lla bal\lamış .. Yal
mz insar.1ara. yi! k ebmek ic:n 
dünyaya ı;eldij!ine kanaat ~ir
mişti. 

lfl:4"'1 TARf/.lllfDG f'RFAf< VG 

+1A C C~ C J 1~L1t1 
. 

Saooaıı on.lan ıılıo ~iıca Ab-1 
tıooenin köcıküne ,ııötürdü. JWvel
cc Va1ide Stılt.aıı tarafından ve
n.en tal.iın&t danıııinde Saad3n, 
Baronun luzına v pacağı vazi!e
yı anlattı. 

- Bira@an Elmirülmümin.in 
Jfazrct1eıi bur ·a 1eşrif ede • 

er. Dedi. Kcndilerir.e karsı 
ııoslereceğin tavır, hareket, ala
caııın va41Yet senin 'Piltün hayat 
ve istikıbJ !ini temin edecek tir. 

Saadan'm bu sözlerini tercü
manlık va:t.ife ini gören ea ·iye 

ynen Saraıbunaya anlattı. 
Sarabuoa ıatlı güluşü He ce

vap vcı·di: 
- Ben, Valide Sultan H112 ct

!lcrinden aldığım talimat d=c -
llWlde v zifemi yapacağım ve mu
vaffıı.k u!ınıya çaJı.,ae:ıJıım. 

Gen; ve cidd.~n ·harika dene-

Tefrika : 153 
ce'k kadar gii:zel olan yahudi b
zmın 6cadana bu cevai>ı h.aris 
ve kı.skanç k rzı lbüttıütün ku - 1 
dur:ttu. Oııa ce1.-ap vereccğ.i yer
ele tercümanlık vazifesini gören 
cariyefe, 

- Sen, dedi, dıı,an çık, kapı
nın önünde dur, lüzumu oldu~u 
zaman çağınlırsın. 

Sııraibuna, bı'iyÜk sedir üzerin
de ve Harunürresidin .tahtının 
saO;ındaki mevkie, Aıhbasenin 
mevkiııe kurulmu tu. 

Saa<Uın ciınbü.ş ~alonunun inti
zaımma son bir göz gezdiriyordu. 
Bu aradan ,go«ine köşede, sedi
rin yanındaki ~ret oofra.;ı iliş'i. 

, 'azarlarında intlkamını ala -
c ı anın artık yaklaştı,ğını 'İJC
lirtcn bir ıŞJk çaktı Sarp' · ..ın.11 
dil bi1mt'<liğine kaa'\.., ı;c .. crl:gi 
l;;!J, ona dııWıı "ü~ w;,. ile baka-

1 
o 

T'E S l R 

Baş, Diş, Nezle Gr!p Roma
tizma Soğuk alg ı nlığı kırıklık 
ve bütün ağrılarını derhal keser. Lü. 
· zumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

-

... · ··~~-
T«l1z-ıe 'Railt Aletterı- Barôası Yıptırllıcü 

Yeşilkög Mıntaka 
Meteoroloji istasyonundan 

O!l/2/940 tarih pecy>.ırıbe günü saat (10) da Yeşilköy Mıntaka 
Ml5belıroloji ıst3'1'Yonu binaı.ı:ıda c5113.0'7> lira .lreçi:f bedeli olan 
Ye.şiBı:öy M:mtaka Meteoroloji lstaı;yonu için yaprlacaık Telsiz ve Ra.
ııa.t Aletleri barakası inşa.atı açık el<siltıniye lkonul:ınl1$1ur. Muka
vele, elıxiltınıe., Bıay.ındır hk işleri Genel hususi ve fenni şartn.ame
Jem, proje 4keşü hiilasası ile buna mütefıcrri ~ evrak dairede gö
Nlecektrr. IMuvaklmt 1ımninat . 384. 'ldTad:ır. 

:!Bleklilıerin en az c5000, llralık bu I~ bemıer :iş yaptığına dar 
idan>l~ almış olduku 'Vll!6illrolıa:ra lslüıaden İstanbul Vilayeti· 
ne müracaatla eksiltme t8t'll.i.ııdıen 8 Rün evvel a*1ıımıı; ehi ~et vo 
940 ~ılma ait Ticaret Odası vesikaları. ile gehnelui. {1176) 

İstanbul Yazmacı, Dokumacı 
ve fşlemeciler Cemiyetinden : 

İstaaıbul dokumacı, yazmacı ve iışlemcciler oamiyethıin umum! 
heyetiıin 8/2/940 tarihinde toplanacağı. ilan edilen i~aında ek· 
eer>vet lwsıl olmadığından 1/3/940 a.na giiıııü sam 14 dm 17 ye 
bıra.krlınıştır. . 

Cemiyet menşuplannın mezkCır .v,ın ve saatte İstaOO~l Bele
c!ıyesi civarında lQ No. lı Esnaf Cenriyetk!'I binasıntl.>l<i C~'lll'Yetl
mıiz idare :tne!l'kezinde cemiyet cii:zdanlarile !beraber lıuJ.u.nma.kı:rı 
ilan olunur. 

RUZNA:ME: 1939 seııesi muamelat ve hesabatının tetkild ve 
idare heye[tr'.n i.br.ıısı, 1940 senesi mesai tarzı halokında müzaıkera1 
ve iittib.az:ı mırkaırrerat edilanesl - Nıı;fının tebdi!lö. icabeden idare 
hey\e'tinin yeniden eeçilme6i. 

HASAN DEPOSU 
Fenerbahçe .. T opkapıyı 

14 - O mağlup etti 
... ""· l .... - ' 

Bütün Avrupa ve Ame
rikan parfümeri mamu

latının Türkiyede 

HAKiKİSi 1 
B şiktaş da istanbuispora 6 gol attı 
Dün uç stadda 'lrirdc>n l. k maç-

lar .ı deVi.m cG..lır aoVan hır 
batıar gırz.:Jlfıı k· ıs;nc.a .bi.ı: un 
maçlar 'tüyuk bır alaka ı e l" ıp 
olunıınl1'$İur. , 
Şeref ı;.;;ı;dmda en müh::m kar

şılaşma Beşik.la:; - l3lan:b<ı ı:;:ır 
aı ,...,ı .... <.i.a 1ı.ır..en1 llalıt Ga!.ı1.tJın i
daresınde oynandı. lki taraf sa
haya çıktıgı zaman ı;<.:::dda b;r iki 
bin meraklı bıılunuyoniu. 

Oyunda ilk hücuımu Be<;i.~taş -
lılar yaptılar ve İstaJJ>bulı.ıxır ka
la;ine müteakip birkaç ak.ın yaır 
ımıya muvaffak oldular. 

Fakat is.tanbu.lsporlular ya -
vaş yavııı; açılarak Beşiktaş ka
lesini wy ike ıbaşladılar ve bu 
.ııa: 30 uncu dakik.aya kadar de
vam etti. 

37 nci dakikada İstanıbulspor 
sag müdafiınin bir tereddüdün
den istifade eden Şeref lopu Hak
kıya verdi o da güzel 'bir ~iı.t.,e 
ıakımını.n birinci ,g>olünü yap'1. 

Bu ııoiden sonra maç.n müte
baki kıNinı Beş.ktıışın tazyiki al
tında devam ederek biıt.nci dev-
re 1-0 bfüi. • 

lkincıi devreye L.tanıbulsporlu
Jar canlı !;aşladılar. 22 nıni da
kikada lstanıbuls;por kalesi önün· 
ne inen ıbir Beşiktaş .h\icumun • 
da santrhaf Rliat güzel bır ~üt
le Beşıkı:.a ın ~kır.ci golünü yaptı. 
ıBu ~hi bkip eden yeni bir hü
cınnda Hayati de yerden 'bir vıı
ru.şla üçüncü ,goh• de kazandır • 
dı. 

30 uncu dakikada Beı;iktaş hü
cum'.an dev~mtla >ken Şeref gü
zel i>ir şii.Uc cıönlüncıi ve 33 üncli 
!dakikada da Ha!rkı ycrıryde hk 
miı.datıale i.le ı~nci ~ileri yap
tılar. 

Oyunun 43 üncü dakJKa.;ında 
İst.anbult.11<>r hücumda lk"n top 
Be,,ik\aı; forlarına geçti. Rıdvan 
>ki müdafiı de ge.;ıırek yerden ıb~ 
şiltle takımının a.otmcı ~!ünü yap 
t, ve oy:ıın da bu suretle 0-6 ile 
ş:.Jıta:şın lehine b:t\i. 

BEYKOZ - KASmfPASA 
Be!;iktaş - İııtanbulspor Ilw;ın-

rak .şöyle •nırıldandı: 1 
~ Surada daha bıTkaç da -

kika'ık QSlınuJı kaldı .. Ondan son
ra wk sevd:iğiııi annen artık ına,. 
temini rutalbilir. 

.Bu böyle söyliyerek ciinıbüı; 
Boiasmdan. ç>ktı. 
Saadan'ın ~özlf'rinl Sarı>buna 

d~uış ve t;a.pı.an kesilmiı,1.i. Za
\'lldlı ·kız ~a'tan:ıt yolunda ö.üme 
sevkedildiğini, etralında müthi'i 
bir tehlikenin dolııştıP'ını anla -
m...tı. 

Acıı.i>d bu öli>m tehlikesi nere
den geleeekıti.? 

İşte bu sırıııcla, cünbü.ş ı;alonu
nun bosluğu •çinde b;r seı;, ha
fif bir ı;es a>;..;eıti: 

- .:>ara:buna .. Ak1kli kupadan 
şarap içme .. Zooirlidir. 

Gene kı bu sesin b.ıbasını.n se
si olduğunu tanımış hayret iQİn
da ka'arak müsterlh olmw;tu. 

Gayriintiyarl l(fülcri işret soi
rasına çevil"iltli ve orada üç boş 
altın kupa göı d iı 

Kupa'ardan bırinın ü·ı.cri pır
lanta, birinin z!imrü\, birinin a
kik taşlarla kaplı idi. 

CünıbüŞ!ıanen!n k pısı aralık
ıan.w., 

<' " evv 1 lıa e • P.e ı Tr"luı 
.,.. Il~ ı ı.; K415 pa .. 
kar' ı ıla.r. Çloı. J.Jt' ve ı- ve

canlı"' Jlan bum Q a B yk ular 
K~ınıı::aş yı !'?-! ma ~ > ilcr. 

1 a , ,,, ıdı : 

-VEFA~5 =- SÜLEYMANİYE: fi 
Taksim staô.nda gi.ınün yega

ne birinci kiıme maçı Vefa .le 
Sülevınaniye arasında yapıldı. 

Bu oyunu Vefa 5-0 kazandı. 
Fener şfadı. 

Fener stadında 'R\lrıün ı~!< k.ır
şıla.5ınası Galatasaray - Hi!ill a
rasında oldu. Galatasaray ktw
vetsiz ral'ıdbbi 8-0 yendi. 
F. BABCE: 14 - TOPKAPI: O 
Kadıkiyünde günün son maçı 

Feneroah(;e ile Topkapı ara.ı;ın

da oldu. Fen'.?rliler bu maçı 14-0 
git: büyük lbir farkla kazanarak 
6enenin ,gol rekorunu yaptı. ar. 
İKİNCİ KÜME MAÇLARİ 
:tkı.nci kİİ>llle maçlarına dün Şe

ref ve Taksim stadJ.arında devran 
ed:JmL>tir. 

İlk ve en miiıhim maçı Kurt.u
lus ile Beyler'be}'.i_arasında ya -
pıldı. Neticede Bey ler.bı-yi maçı 
2-1 kazandı. 

Bu müsabakadan C'VVel yapı -
lan Beyoğlw;por - Ga'ata Genç
ler maçını Beyojllııspor 0-1 ka
ızanm tır. Şeref stadında yapılan 
maçlar da Şişlli - Eyüıba 0-1, Da
vu:lpaşa - Fener Yılmaza hük
men l(alip gc mi.şlerdir. 

DÜNKÜ SOKAK KOŞUSU 
Fatih Halkevi taraiından ter

tip w.len sokak koşusu dün sa
bah Jl aııletin işt.rnkile Fatih -
'lwkapı arasında gidip gelme o
larak yapı1mıştır. Bu koşu neli
eeo .. nde K~leı.-poroan Takfur 
26.1.2 ile birinci, Büyükadııspor
dan Ldier ıiklnci, ayni k üpten 
Ya~ar üç~ncü olmuşlardır. • 

Bc:ş.iktaş klübü tarafından teı-
tip olıın an sok afi< ılwı;usu dün A
kard ler tramva:v deposu Dıla -
mur yolunda yapılmıştır. Net:ce
de birinci Remzi ikinci Sey~ gel· 
mistir. 

Tercümanlık eden cariye, içe
riden akseden se;ı, Çll'k yavaş o:
masına r$rıen duymuş ve ka
fes:nı uzatmıştı. 

_ $aı abıına, o ~in· kendi sesi J 
.oldui:unu anlatma:k içı.n cariye
,ye: 

- Bur3'!1 yalnı.z lı:ıırkuy<..:um. 
Dedi. Daiıa çok be!Wyecek mi
yim .. 

Cariyenin cevap vermesine 
meydan kalmadı. 
Köşkün a't katmdan yükse • 

len aıvak sesleri geldi. Biraz son
ra da Valide Sultln Sitli Zi>bey
de, ol!'u Emirülmüminin Mu -
hammooülemini elinden tutmuş 
Al:.;basenin bu meşlı ur cünıbüş 
salonuna sokuyordu. 

Sara.buna, hemen oturduğu 
yerden kaı.ı.tı. Vücudünü saran 
ince tüıleri mahirane hareket -
!erle kımı 'data kımildata sedi
rin merdivenlerinden indi ve 
sofanın ortasına kadar ge'miş 
olan genç Halüenin önünde diz 
QÖktü. 

, faJıa:mmedülemin, onu uzak -
tan g<>rrnüş, ·h.a.d-li zatında fevka
lftcle güzel olan bu kuı •aı'hoı; ka
fa..ı ik h b, iıhti.§.ı.m mu.bili için-

TAtı.vi. ~• hA I 

26 Şubat 
PAZARTESİ 

Hicri: ıa:,; Rumi: 1355 
Şubat: 13 

Kasım: 111 
2 nci ay Gün: 57 
Muharrem: 11 
Giiııcş: 6.42 
Öğle: ~2,27 
İkindi: 15.30 

Akşam:: 17,54 
Yatsı: lM.24 
iıa.ak: 5,03 

- HAVA VM.ıH.JI 

Y<.Şilköy Meteoroloji istaı;yo • 
nundan a .. man malı'.ımala nıazaran, 
hava ;- urdun Karo<len ·z .kıyısı 

ve doğu Anadoluda kaıpah ve 
mevzii yağ.ıslı, Eııe vı~. Akden.~ 

.kıyilarında bulutlu, diğer yerler
de çak ibulutlu geçmiş. R~ii.r 

1aır Karadeniz kıyıl.arl1e: T; ııkya 
ve }.la.r.maıra b.avzoasında cenup
tan, d.ğer yerbrde şima·l .stj!<a<
meti:ıfden orta kuvvette E"'1ll'.(; -

tir. 
Dün İstanbuMa hav~ bul.utlu 

geçmış, r~ar cenubu gaı1bıden 
saniyıede 3-5 ıınetro hızla esm ş • 
tir. Sant 14 de hava tazyiki 1016,8 
ııniıibar idi. Sühunet eıı yü!ksc!k 
9,0 ve en düsük 0,8 sant grat ol:ı.
rak. kayrlıedilmısCiır. 

İmtiyaz sahibi ve Ne~riyat Di
rektörü: E. iZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi 

de >büsbütün harikulArle ibubnuş
tu. 

O da eıtlldi.. Genç kızı beyaz 
bileğinden tuıtıtu .. Berıılber kalk· 
tı'ar .. GOOgfue geldiler .. 

İşte bu an.. Sarabuna neka.dar 
heyecanda lse Valide Su1tan 3it
ti Züıbeyde de o derece ~ecan
lı idL 

Yine ya.nıdaki odanın deliğin
den C'iirıtıü.şhaneyi seyretmekte 
o 1 an Haron ve Ha.Ut de fbaŞ'ka 
başka heyecana kapılmışlardır. 

Haronun heyecanı, kttıııın Ha
life üzerinde matl(rp tesiri yapıp 
ya.pmıyacağı ııoktııııında idi ki, 
bu noktada o Sitti Ziiıbeyı:~ ile 
birleşiyordu. 

Halidin !ıeyecanı ise sevdil!i 
kızı ll>u muhteşem çer~eve :çinde 

EN UCUZ 
-- ==,,.:__ - .;,.: fi~tıarla sa an ye-

~ ~;5;~~~Po;~ 
W.ll 

ISTANBUL 
Tahmin llk 
Bedeli teminat 

Veni Adresi: 
Eahçekapı, [eyo&lu lrarı.\a~ 

durağı karşısınd l 

lELEDJYESiNDEı~ 

1390,00 104,29 İııtrutbul 1 inci ya1ı ı>kulu için alınacak Sedyajtı, 
tereyağı, ~ytinyağı ve wytı.n dar>C ·i. 

675,00 50,62 Çocu!tları Kurtaııına yurdu için 250 metre ku-
maş. 

Tahmin bedelleri ile tik t..minırt m:iktarla:rı. yukarıda yazrlı me
vadı gıdaiye ve kumaş satın alınmak üzeııe ayrı ayn açık eks l't
miye konıulınuştur. Şıu-tnameler Za.b>t ve Muamelat Miidüı'.'lü~ 
ka.leminde görülecektir. İhale 29/2/940 tarihli perşembe günü sa
s~t 14 <k• Daimi Encümen<ioe yapılacaktır. Ta.Jı:p:crin ı1k tıeminat 
ms:kıbuz veya mektuplaTı ve 940 yıhna ıtt Ticaret Odil>"l vesi:k.ala
rile thale günü muayyen saat:.e daimi encümrnd" bulunmaları. 

(1163) 

L • G.~:ıç müessesatı lt;:n lüzumu olan levazımı kırtıısive açık 
eksi.,tm.ye ·konubnuştur. Talımbı bedeli 1200 l:.ı-a ve ilk tcın natı 
90 liradır. Şantn21m.e Zabıt ve Muamclat Müdürlüjlü \kaleminde ~ö
ııiileeek1ir. İhale 4/3/940 pazarı.es: günü saa.t 14 de Daimi Encfi. 
mendD yapılacEllctır. Taliplerin ilk lıeıninat mırl<bırz veya m<ktup-
1-arı ve 940 yılına alt Ticaret Odası ve~kararile ihale l(iiııü muay-
yen saatte Daimi Encümenrle buluıımal.a!rı. (1248) 

Tabletlerl her eczanede bulunur 
P...te kutusu 12SS) Galota, latanbul 

. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - İdaremiz için 60 ton· kok !Wmürii ~ elı>ıiltme ile satın 

a1uı acalııtır. ı 
Il - Muhanmıen bedeli 1110 lira muvakkat teminatı 83.25 li

radır. 
lII - Eksiltme 8/IlI/940 cuma ~nü saat 14 de Kabataştakl 

levazım ve mübayaat şubesi alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şa>Iotnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alına

biliı'. 
V - İsteklilerin eksiltme için tavin olunan gün ve saatte me:ıı-

kU:r k.,,ornisyona ,ııcJ.meleri. (1388) • 

v~ bütün, salahiyet ihtişamı ile r;-- DOKTOR 
f(ormesın;ıendı. j 

Onun da bu andaki heyecam 1 Fe~zi Ahmet Onaran 
Emirülmürninini.n heyecanında,, 
far'- · d Nih t s·t . Z"'-~ • . 1 Clldl7e •• ~· ..ıtteh..,.. ,,.~ız ı. • aye ı \ı ....,.,,v~ 1 Puar lıarl• her clln uballlaa 

1 ııı.m Çocuk H elı:imi 1 Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim-Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her giin saat 

15 den sooıra. Tel: 4.0127 

ile Yaıhudı Haronun naearlann- ıl .. _.. tadar 
da .ve 11ynl 2Gallaı:ıda lbir zaicr ~- I Adres: Babıill Cafalolh• 
lesı çaktı. :rolns4u k~bıde :.ıo. 43. Tel. U8 I 1 

(Arkası var) 'h -1•••••••••'.ıll-


