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Yunan deniz kuvvetlerinden bir görünüş 

Atina muhabirimiz bildiriyor: 

Asi Yunan bahriyelilerine karşı 
\'onan t8yyareleri harekete geçiyor 

Teslim olmaları için kısa mühlet verildi 

Atina sokaklarında müthiş çarpışmalar oldu 
Harbiqe Bir garnizon asker ve 

mektebi isi/er arasına girdi 
Birkaç yerde patlak veren isyanın başı 
ll.o•iwe!o.e__ia..af.la .. CoAe ... ı r-"la•lı,..ehr 

Başbakan Çaldarls beyanname neşretti 
"Hftkt\met vaziyete hAklmdlr,, diyor 

Atina; (Huıuıt mu
habirimizden) - Dün 
alqam - 1 Mart 935 
Cuma ıünü saat 8 de 
Atina ve Pirede fevka
lide bir had:senin zu-

hur ettiği her tarafta §&Yİ olmut 
herkes biribirine soruyordu: 

- Ne oluyoruz? •• 
- Hülriimet ne yapıyor? •• 

- Harekete geçenler kim? .. 
Bu ıuallerin cevabı alınmadan 

~ Bir Yunan neferi flama ile kollllfurken 

~ s "-ertkalı zenci tayyar~cl b6yle sUylUyorı 

on Zenci imparatorlu-
ğunu korumak için .. 

liabeşistamn istiklali uğruna 
çarpışmıya hazırız 

~dra, 2 (A.A) - Habetiıtan j Miralay Amerika ezncilerinin 
..... , -ıoruna hizmet teklifinde son zenci imparatorluğunu koru -
~s·:, ~ olan tayyare miralayı 1 mak için ıeldiklerin : aöylemittir. 

"'"..._...;. • ~ • M" 1 J 1 • ~-. .. .ıuvayan, oızzat ye- ıra ay uvayan, tayyare erı 
~d._ eld11~ Ye maaşlarını ke - Amerikadan gelir gelmez adam -
' ı.._: ~erd ii 15 tane zenci pi - larile birlikte Adisababa'ya hare-
~r·buralll ıelnıiftir. ketedecektir. 

evvel etraftan silih sesleri gelme • 
ie ba9ladı .• Ve ortalık birden sü • 
kWıeHn i kaybetti .. Herkeı kaçqı -
yor ve ıil4h ıeıler: gittikçe fazla • 
laııyordu .• 

Havadis yıldırım ıüratile etra. Yunan Bahriye Bakanı Hacı Kiryakoa nıerhul aakerin ruhuna 

f 1 tı relenlc koyarken 
ayayı mıf • 
Meıhur ihtili1ci General Plas • ,~ıtf1111111nnn111ıım·nlll!llnnn1Jllllilla_...l1lnn1llfflltllınıf1111111111111tmnıını111nıw-~ 

tirua merbut bahriye zabitler~, 1 9 h • • '\ 
harbiye mektebindeki zabitler ve - syana arp gemısı 1 
bir kısım talebelerle birleterek 
hükwneti ele ıeçirmek :çin isyan · • t • k t • 
bayrağı çekmi!ler ve dört torpito ı ş 1 r a e m iŞ 
muhrib:ni harekete getirmi9lerdir. \ 

:~~~~!:;::::, a~~:;ier~~:~~e: lngiliz Ajansının yazdıkları 1 
bulunmalarmdan iıtif ade ederek 

aaneıini de itıal ederek vaziyete telgraf da denıyor kı: 
hik. ı vermitlerdi A • t· 1933 ıeneıi Martı meclisi mebuıan intihabatı ferdumda 

ım o u • ynı saa '-- . k b. . h k . .h al 
te harbiye mekteb · nde d h r k t eıuıenyete arıı ır ıs yan are etme geçen ve o tarı te y nız = 
b : ve vaktın· de • e o.hare e bir gün diktatörlük yapmağa muvaffak olan eski ihtilalci Ge- \ 
a~ıamıt 11yan e • -

k :: · h ber alan hükiimet .d. neral Plutraıın adamlan dün gece gene yeniden hükameti ı 
c!;~:dbi:lere bq vurmak ı:~u. hazıra aleyhi?e bir ihtilal hareketi tecrübeıine kalkıttılar. Ve 

hi e.tmitti. bu hareket bır takım arbede!erle müsademelere aebebiyet ver• \ 
nu MÜ sademe 1 e di. HükUmetin teyakkuzu sayesinde ihtilalciler muvaffak ola- j 

r madılar. Çaldaris hükUmeti vaziyete hakimdir. Bu hareketi 
oluyor ihtililiyeye 9 harp gemisi de itt"rak eylemiıtir. 

Bu lüzam, isyan hareketini si· 
lah :le basbnnağı icap ettirmit ve 
harbiye nazırı Gen,.ral Kondiliı 
tiddetli emirler vererek İsyanın ö
nüne geçmek üzere ortaya atıl
mıfb. ite aivil ihtilale ·ıer de ıiri
tince yer yer kanlı müaademeler = 
olmu§ ve bu esnada birçok kitiler \ 
yaralaumıttır. ( 

• • • 
HABER - Röyter ajammm bu havadisinde nazarı d:kkati 

celbeden fıkra hareketi ihtilaliyeye 9 harp gemiıinin iştirak 
etmit olmasıdır. Bu rakkam aıağı yukan Yunan donanmumm 
bütün göze ıörünen gemilerini göstermektedir. Malüm olduğu 
üzere Yunanistanın bqta Avorof olmak üzere 50 kruvazörü ve 
6 kuvvetli torpido muhribi !le bir kaç tahtülbahiri vardır. Ve 
bunlar faal filoyu te~dl eylemektedir. Bundan başka, Yunan 
donanmasmda ihtiyat filoyu teşkil eden Kılkıt ve Linmi zırhh
lariyle b ~r takım eıki torpidolar ve karakol ıefineıi olarak kuJ
lanılan lıpe~ya, Hidra, Valıpara zırhlılan da vardtr. Bu son 
üçü kadro harici bu!unmakta ve tennede yatmaktadırlar. ih
tilal hareketine ittirak eden gemilerin hangileri olduğu öfre- ~ 
nilemem · ttir. 

HükCimet, merkezde ve Pirede 
icap eden hakim noktalara aıker, I 
mitralyöz · yerlettirmit ve diğer f 
garnizonlara emir vererek müte·ı 
yakkız blunmalarmı tehlii etmif-
tir. (Devamı'ftncOde! I ................. .._ ....................... ,,. ... ,,,. ...... "' 
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Sir Con Simon 
Parlsten Londraya 

döndll 
Londra, 1 (A.A.) - Sir Say. 

men. Paristen tayyare ile buraya 
döndü. 

Pariı, 1 (A.A.) - Matbuat, 
Sir Saymen ile Bay Lavalin dün -
kU gÖFÜfmelerinden babaederek 
Londra ile Pari& arumclaki ıCSriif
lerin birliiini kaydetmektedirler. 

Maten razeteıi tunları yaz
maktadır: 

"Binaena!eyh Londranm pro. 
ıramı aynen baki kalmakta.dır. 
Geriye, programdaki muhtelif tek
liflerin hangi usullerle ve ne gibi 

bir sıra takip edilerek miinakaıa 
eclileceğinin halli kalıyor.,, 

Berlinde açılacak olan görüf -
melere Sovyet Ruıyanın alakasına 
temas eden gazete ıunlan ita;;' 
etmektedir: 

Herhangi bir teıebbüsün fark 
ant1aıma11 projeıinin merkezi 
ıi.kletini değiıtirmesinden ve teıi· 
rini zayıflatmasından çekinir gibi 

görünen Sovyetler, bu hususta ye
ni malilm• elde etmek arzuıun • 
dadırlar, Ş.itk antlatması proje . 
ıl birinci planda kalmaktadır.,, 

Pati Parizyeı\ fUDlan yumak· 
tadrr: 

"lngiltere, Sovyet Ruıyanın 

uluılar derneğine kat'I olarak ıir· 
miı olduğunu Te Avrupada onun 
teıriki meaiisi olmadan mühim 
ve müıtakar bir fey yapdmıyaca
ğmı anlamafa bqlamlfbr. Bu
nunla beraber, lnıiltere b•kkmde' 
Sovyet Ruıyaya kartı bazı çekin· 
genlik heniiz mevcut olduiundan 
lnglliz hükU'Jllet adamlan bunu 
gözönünde tutmaia mecburdur
lar.,, 

••Eko dö Pari,, ıazeteıi flSyle 
d Ü!Ünmektedir: 

Fransrz ve lngiliz hGkOımetleri 
3 Şubatta Londrada yapılan tek
liflerini birib:rinden ayrılmazlık 
prensibine bağlı kalmaktadırlar. 

Bir taraftan İngiltere, bir taraf
tan orta ve ıark Avrupaıı mütte· 
fikleri veya §erikleri arasında ter
cih yapmak vaziyetinde olacak 
olan Franıa, Garp hava anl&fllla· 
ımı elde etmek için ne timali ıar
kt antla.§masmı bırakmalıdır Ye 
ne de f İmali tarki antlaımasmı 
yapmak için garp ha'ft anlapna· 
ımdan vazıeçmelidir. 

--0--

Rlr Con'on seyahati 
! :4 111 kabine toplandı 

Londra, 2 (A.A) - lnıiliz ka
binesi, fevkalide bir toplantıda 

";i r Saymon'un B. LaTal ile yap -
tığı görüımeler lıakkmdaki beya· 

nalını cJinliyecektir. Bu toplanhda 
lcabina.. Sir Saymon'un Berlin ae

,..hatbıı teapit edecektir. Seyaha. 
tin rarm yapılması, kuVTetle muh
temeldir. Moıkova ıeyahati ihti • 
cnali de göriifulecek fakat zanne
cWditine göre, teferrüatı Sir Say· 
mon'un Berlinden dönütünde tea
Mt edilecektir. 

----0-

86 ~ene ilk esrar 
Vatinıton, 2 (A.A.) - 36 ae

ae evvel ortadan kaybolan An· 
dellana ismindeki lnıiliz kayıfı. 
nm gaybubetini örten eerar per
d~I yırtılmıttır. Bir dalııç, ka
yı~m enkazını ve 17 tayf asının 
t.Jc.tletl~rini bulmuttur. 

HABER - llpm Poıfut 2 MART - 193:> 
-

Fon Papen 
Vf yana seflrUğJnded 

niçin alınıyor? 

Ingiliz deniz manevraları 
başlıyor 1 ltalyanların raporu 

Viyana, 2 (A.A.) - Von P•• 
pen'in istifasından bahıeden .,, 

mütaleasmı yürüten ''Der Tal,. 

ıazeteai ıunlan yazıyor: 

''Von Papen'in geri ahnmafl 
haberi tee11üt etmektedir. 811 
Almanyanın, Avusturyanm Fraıı • 
sız ıulb politikaıma iltihalund .. 
memnun olmadığını ifade edebilit 
ve Almanyanm Vi1ana ıefiri11İ· 
ATiııturya bakanlarının Pariı •• 
Londra ıeyahatlerinden meıul ıut· 
tuğunu ıöıterir. 

Londra, 2 (A.A) - Umumi 
harpten beri ilk defa olarak tica
ret filoeu harp filOMJ ile beraber 
manevralara ıirecektir. 

Gelecek, hafta, metropol filosu 
ile Akdeniz filoıu ispanya ile A -
aor adalan arasında toplanacak -
lardır. Ticaret gemileri 1500 kilo
metre üzerine yayılarak himaye -
ye muhtaç bir filo vazifesini ıöre
eeklerdir. 

Manevralara 40 ticaret ve yol· 
cu gemiıi girecektir. 

-0--

lspanyada sOktlnet 
geri dlJnOyor 

Madrid, 2 (A.A.) - Kabine, 
üç vilayette ilin edilen fevkala
de idareyi hafifletmeye karar 
vennittir· 
~ 

Pllsudskl ve satranç 
maçları 

Varıova, 2 (A.A.) - Mareıal 
Pilaudaki, 1935 yılında V arıova
da yapılacak olan olimpiyat 1&t· 
ranç müaabakalamım fahri reia
liiini kabul etmittir. Bu mill&.ba
kaya birçok milli takımlar ve 
cihan fampiyonlan ittirak ede -
celderdiİ'. 

Tahtelbahir Y.ansr.ını 
Malta, 2 (A.A.) - Akdeniz 

filosu ile manena yapmakta o • 
lan Ok.ley imıindeki lqiliz 
tahtetbahiinde bir 7U1Cm 
çılanqtır. Tahtelbahirin JUUba
ımda iki ıemi bulunmaktadır. 
Nufuaça telefat yoktur. 

---0-

Inglllz ask ert teftiş
lerinin sebebi? 

Londra, 2 (A.A) - lnciltere 
resmi mahafili, Hava Bakanlığı 
mümeaailleri kumandan Veia ile 
miralay Tum~r'in Hong - Kong 
ıeyahatlerinin makaadmm, orada 
donanma tayyarelerine mahsus o· 
lan hava üasünün büyütülmeıi ve 

uçufun inkitafı oldujuııu bildir -
mektedir. Fakat timdilik Honk -
Kona' da muntazam bir filonun 
teaiıi dütünülmektedir. 

Roma, 1 (A.A.) - Müstemle
kit bütçe komiayonu, mec.liae 1-
talyan ~ Habqiıtan münasebetle
ri hakkında bir rapor Yermittir. 

Bu raporda deniliyor k-:: 
Habeı çeteleri, ltalya !Arafın

dan 1934 ağuıtosta ımmn tah
didinin kabul edilmeaine rainıen 
miltemadiyen ıınır hadiseleri çı· 
karıyorlar. Adisababanın menfi 
surette harekette devamı bu hu· 
susta bir neticeye vanlmaıma 

mani olmuıtur. 
Ualual hadisesinden sonra da 

Habet hüktlmeti hiç bir tarziye 
vermemittir. 

Rapor, bu sebebten dolayı, 1-
talyanın her feye hazır olması la
zım ıeldiği neticesine varmakta· 
dır. 

Londra, 1 (A.A·) - Reuter'in 
diplomasi muhabirine göre, ltal
ya ile Habetistan yakmda, ara
lanndaki ihtilafı diplomu\ mü-

zakereleriyle halledecek vazı· 
yette bulunacaklardır. 

lqilterenin Roma ve Adiaaba
badaki mümeuilleri iki devlet 
nezdinde, uluılar kurumunun 
telkin ettiği tekil içinde müzake
relerde bulunmaları için i1rar et
mekte devam ediyorlar. Fakat, 

İngiltere, ltalya ve Fransa ara • 
11ndaki Habeıistana dair iiç ta · 
raflı anlaımaya bilhassa telmih 
yapmıf olduklarına dair haber • 
ler doğru değildir. Bu anlqma 
mucibince bu üç devletten her bi-

ri, Habetiıtan hakkında bir ka
rar almadan enel dijer iki dev
letle istiıare mecburiyetindedir. 

Mesina, 1 (A.A.) - ltalyan 
üçüncü piyade alayının bir tabu
ru, Şarki Afrikaya doğru, bura· 
dan hareket etmit ve askerler va· 
pura binerken temhürat yapılmıt
tir. 

Sar' da Bitlerin önün
den 100,000 kişi geçti I 

Sarrebruk, 1 (A.A.) - Biitnn 
gece aaat ikiye kadar hus\111 tren
ler se1miıtlr. Veaa ile S.S. kıt'ala-
.-ı ~.ı...: ••• ı: .... ı-.fı ... , ... ı..ı. .. 
saat ıekizine kadar Banhofıtraıse 
de geçit reımi yapmıılardır. 

Saarbruken, 1 (A.A.) - B. 
Hitler, Sarın Almanyaya iltihakı 
ıenliklerinde bulunmak üzere bu
raya gelmiıtir. 

B. Aloiıi, 1abahleyin Sar id.
reıini Alman hükumetine resmen 
devretmi§tir. 

Büyük halk kitleleri aokakları 
dolaımakta, tenlikler yapmakta· 
dır. 

Sarbruk, 1 (A.A.) - Dün ak· 
fam huauai bir göriifme eanasın • 
da Bay Kuokı ıalihiyetlerini Ba
ron Aloisiye devretmiıtir. 

Bay Kuolu ile bütün bükUmet 
komiıyonu azalan ve uluılar ar~ 
ıı memurları dün aqam Sarre • 
bruktan ayrılmıtlardır. 

Saat 7,45 te Bay Göbbelı tehre 
ıelmiftir. 

Sarrebruken, 1 (A.A.) - Saat 
14,30 danberi 100.000 qi beledi
ye daiNeintle ~n Bv. Hitl• 
rın onunden tıeçJDlftiı. 

Sarrebruk, 1 (A.A.) - Sarın 
kurtulutu m6naıebetiyle y•pılan 

tenlilder esnasında buıün Bay 

Hitler tarafından pek mühim bir 
nutuk lrad edllinittir. 

Bay Hitler nutkunda, Sarlıla

ra ıadakatlarmdan dolayı teıek • 
kür ettikten aonra bugünün bütün 
Avrupa için çok meaud bir gün 
olduğunu, çünkü Sann Almanya· 
ya dönmeıinin iki komıu büyük 
miUet arumdaki mqküllerin da
ha ziyade kolaylıkla ortadan kat
dırılmuına yaraycjmı aöylemit • 
tir. 

Bay Hitler sözüne deTamla de
miftir ki: 

Bu &dil&ne hareket aayeeinde 
Almanya ile Frama aruındaki 
münuebetterin kati surette aelih 

Bu iatifa Berlinde müfrit tr 
meylüllerinin tekrar başladığın• 

da ifade edebilir. Bu takdirde 
Alman yanın A vuıturyaya kart• 
tazyik politikasına tekrar ba,ıa• 
masına intizar etmek lazımdır. 
~ 

Şuşnlg'in siyasi 
temasları 

LonJrada bulunduğu sıralarda }>.• 

vuaturya baıvekili Dr.Şuşnig silall 
sızlanma konferansı reisi B. Hell"' 
dersonla da görüferek AvuaturY•· 
nm konferansa olan alakaıınd ... 
bahıebnittir. 

Londradaki eski Avusturya • 
Macaristan sefareti ve timdi }>. • 

vusturya elçiliği olan binada bii • 
yük bir ziyafet verilmiı. bun' 
kral ailesinden Y ork dükuı d• 
gelmittir. 

A vusturyah sanatkarlar tara • 
fmdan bir musiki programı tertiP 
edilmiıtir. 

Bundan önce Londradalri >- • 
Yu.a&.Ua.JA çJ'!rl•I ~&a ..,IJc..l'C~ ;J"~ 

vennit ve bu ziyafette lngil' 
bqvekili, krabn mühürdarı, ti 
ret na.zm, lngiltere bankası ıot 
dürü, ıilihıızlamna konfera .... 
reiıi ve Bay Luid Corc bulunıııdf' 
lardır. 

--0---

Londra ilnlversltesl-
nln bir hediyesi 
Londra üniversitesi AıtronoJ 

enıtitüıü lıtanbul ünivenite•İ"' 
• tit• bet ıandık kitap hediye etınıf . 

Kitaplar gümrüie gelmittir. 81' 
,Unlerde çıkarılarak Fen F aJıiil , 
teaine teılim edilecektir. 

bulaçaiını ümid ederiz. 
• • • 

f Sabah ~a~eteleri ne diqorlar? 

Alman Reisicumhuru ve ~ 
vekili Bay Hitler, Sar meaeletiıJıl 
bal suretinden memnuniyet::;, 
tennektedir. Bunun için, ul r 
kurumuna tefekkür manasın• 'ıı· 
lecek bir harekette buluna~ 

MiLLiYET - Beıincl Kurultaya
dıyle yazdığı bir baı yazıda Birinci 
Kurultaydan baılıyarak aıra Ue bü
tan Kurultaylarımızın baıardığı işle
ri gtızıyor. 

nlrlnci Kurultayı •dilfman ayak • 
lan altanda çığnenen ülkeyi kurtardı. 
-Berf4111 kurtulUf için!- Onun 11aaa-
•ı oldu. Bu l<ınlıl vazUe,,ı l/GPtıktfln 
aonra tarihe karıftı.., tlige anlattık • 
~ sonra makale ıalılbl ikin.el Kurul
taya geçiyor: 

'l:"/1:1nd Kurultagın yllldlmlJ kendi. 
illinden belli oldu. B""f 11apmak ve 
modern bir devlet mekanlzmaaı kur. 
mak- Bunun için tarihin en biJyük 
devrlmlnl yapmak gerekti. BU.yük ,e
f in önderliği altında bu 1/ÜkiJmü yap. 
mağa koyuldu. Cümhuriyet Uan edil. 
dl...,, 

Böylece üçüncü ve dördüncü Ku • 
rultayların gördükleri vazUeler 
anlatılarak, •ıra Beılnd Kurultaya 

gelmektedir, Ve muharrir diyor ki: 
• Dlln toplanan Beşinci Kurultayı 

bekliyen y~kümler daha az önenll de
ğUdir-,, 

Ye Cümhur Başkanlığı •eçiml do
lagıalle: "Bu aeçim resmi bir forma· 
litenln yerine getirilmeıldlr. Yokaa 
Atatürk, adının da dtlôlet ettiği gibi 
Tllrkün aeçUmlı ataaıdır.,, diyerek 
"hepimizin yüreğinde a0Mu2 mlnnn 

. duygusu yaıatan önderimize,, tekrar 
ıaygılar aunmakta Beflncl Kurultaya 
muvallakıyetler dUemektedlr. 

ZAii AN - Bazı Türk gazeteleri • 
nln Bulgariattın hakkındaki neşrlya • 
tına son defa verdiği nutukta Bulgar 
BafvekUi temaı etmişti. Zaman gaze. 
teel bundan kcndi&inin de kaatedUdi • 
linl Uerl sürerek bu yolda bir gazı 

neıretmiştir. Ve ıönunda fÖyle de. 
mektedir. "-· Bulgarların yalnız söz
le değil, fiilen "de çalıştıklarını görür
sek kendllerlnl temln ederiz ki, bi2 . 

tır. _
1 den de a11nl muamele ve mukabeleyi • cı''' 

gllreceklerdlr .. , lngilizce "News Chrorıe-1 
AKŞAM _ Belediyenin, Belediye • gazetesinin yazdıiına glSreı s-1 

ler Bankaın4an borç para almak fik- Hitler uluslar kurumunun ~ 
rlntU olduğuna tlalr gaze"lerde yazı. komiıyonu azasmı gayri retdl1 

lan havadlai ele alarak, bor,ca girme • rette Almanyaya çağırmıttlf• ır 
ğe değecek blr lf IJQpılacakaa bu bor· Komisyonun azası ltalyall ::r 
cu almamn dolru olacağı yolunda bir rahhuı olan Baron Aloiıi, .10, 
gazı yazlnlffır- jantin murahhası Bay JCa!I~ ,, 

SON POSTA - Y. Goudg imzalı Ye ispanya murahbuı BaY 
ve "Tilrlrife Post" gazeteaiıuUn alın • , 

"K all dl bl pez - Olivon dur. • -ii-
11Uf em zm,, a 1 r yazıyı neı • Almanya Renicumhurıyle .... •• 
retmlftir. Bu 11azı •anayllef1M prog- sar "' 
ramunızdan ve bunun hakkındaki nok likat, anlaşıldığma göre ~· 
tal nazarlardan balıBederek "Tllrklye yakın tehirlerden birinde ola 
büabDtiln •anayt memleketi olmak ga- tır. 
yealnl giJtmlJyor. Ancak rirtiat mem • 
lekeli Ue ıanayi memlekdl araaında ···--····-·· .. •• .. - ........... ..-• 
dürlilt bir müoozeM garatmak ~ H A B ER 
memleketin tabil malıaullerini ma - lstanbulda en çok .-u•z 
denlerini memleket dahilinde lflige • t d. 11" 1 mı ,., ''tf . j gaze e ır. an ar 
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qiküşiiM: 

lise tahsili V: 
~ .. memurlar 

uk hadiselerin arasında 
t • 

1 
tılti: Öyleya, be§ inci. kurul· 

;1kYlavların yeminleri, kürsü -
·,~an kadınlar, Atatürkün ıöz
.. Uıtaf a Abdülhalikın mediı 
~ltıııtaı, Kazmı Öz Alpın Mü-
S Ba.kanlığına gelm~i, Hitle
. ~a. Ritıneıi, Haheı meıelesi, 
~. lla.zı.rlarımn ıeyahatı ... 
~ti u~ hu hadiseler arasında 
İııe tıi? ve memurların bare -

daır olan haberimiz, ikinci, 
~ Üçüncü plina düttü. 

~ulti, bu havadisin içinde, 
b'e durup dütünmemiz icap 

ltr ır fıkra vardı. Hem de -
t '~ Prenıiplerine, hem de ada
. e _11lsaf a tıpatıp uyduğu için 

· ~i ıevindinnesi icap eden 
l" a. ... 
~r~~Yenin bir çok vilayetleri~ 
'et lluz liıe yoktur. Bundan 

her §ehrimizde de, fakir ço-
~ nı okutacak içtimai teıkilat 

l'a.pılamamııtır. 

~ için, liıe tahsili ve ,ukaek 
b·klıadetnameleri, Adeta bü -
ı_ ır lali eseri olarak, müıteana 
ltt' 

ın bahtiyar çocukları tara -
'ıı alınabilir. Dahuı da var: 
le~ler memleketin yuvar • 

~1 muharebeleri, inkılapları 
· edin: imtiyazlı bir içtimai 

tlte olanlar arasında bile, 
~hailini yapamamıı nice 

t l~r vardır. 
~~ bütün bu ıaydıklarımız, 

\ 'r-ıyJe kut tutsalar bile, tim-

\ c~dar, devlet müvacehe.in -
h ~~ci sınıf,, bir vatandafb • 
(~Ya "'l R.M- lrannn11 .nna 
il P11ınıştı. Sınıfları tanıma -
'te•• 
~ıın f elaefemize ise, bu, asla 
~t., 'Yordu. Bu düıünıcemizi. 
'> l\ &çığa, vaktiyle de kaçke-
~~1tlık. Gene tekrarlıyoruz . 
lq t~ timdi, bu yanlıt tunif 

1~ ~ dıği için çok memnunuz .. 
U haksızlık ortadan kalk • 

• t • ~hliyetli bir adam, elin -
llt~· d l kabahati olmadan -

~e~11llne bulunmua bile, en 
. Q ınertebelere yükıelecek -
, llte- k d . . 
~u._ -...a arııaın a ımtıyazaız 

~. --ııdaı halinde kalmıyacak • 

(Vl·?fO) 

~hı 
ın demir-yolunun 

~)c1· alınması 
· .ıtı deıniryollannm hü}N • 

lıee '-tın almmuı konut • 
~ 1 Yapan bay Adin mali ba
~ eler üzerinde t irket hi1 • 

d.-, Yle konuımak üzere dün 
~'ttl" &İbn.ittir. 
>,~ıl r,da bir hiuedar toplantı
~·'caktır. Bay Adin Martın 
4~e tekrar ıehrimize dö -

~ tan gidecektir. 

bot -~ 
lıL lllnıt gUs•ertldl 

,1, ~- ,,.. 
~d-= Cenıiyetleri ittifakı ta -
\.~ fU~i~l~~yadan ıetirti1en 
"ı' itti dun bir ıinemada göı • 
tt~ r. 

~'t dahil bütün klüpler a • 
~lııi11 .~ır bulunduğu bu a.por 
t~ltt. 10•leriliti çok faydalı ol

~ ıı~. 
'' ıL ll). Ya. ~ trk rısı kadın sporları, ya-
\ 'hı~k sporlan namiyle iki 
~ ~d nıııtı. Her iki kısım • 
~d. ı~,.hı~n terbiyeıi ve ıpor ha. 
\;

1 
.. t,~~n her ~ev'i göıterilmek
~h.._h atletızm antrenörü 

.anı Yiikıek sesle film 
lZabat Vermİftİr-" : 

Seyyah 
getirilmesi 

IToroslu gençler/ 
Dttn senelik kongre-

Teşekkttller dtlştlnce- lerinl yaptılar 
lerlnl Ankaraya Toros Gençler Birliğinin ıene -

Jik kongresi dün saat on dörtte 
bildirdiler toplanmııtır. Kongreyi birlik bat-

Memleketimize fazla seyyah kam Bay Suavi açmıf ekaeriyetle 
getirmek yolunda bazı eaa.aları konaıre baıkanı aeçilmiıtir. 
konuımak üzere Ankara Türk- lkinc.i başkanlığa llhan, katip -
ofi.şinin §ehrimizde turizm ile a - liklere Celal ve Orhan seçilmiıler
li.kadar teıkili.tlardan birer mu - dir. 
rahhaı istediği yazılmııtı. Birliğin bir ıenelik çalııma ve 

Türkofis bu toplantıdan önce mürakip raporları okunmu§ı yeni 
turizm ile uğratan bütün tetkilat • yılda kurum azalarının artması 
lara birer tamim göndermİf ve bu için Ankara.da. Mersinde şube a • 
it üzerinde bazı ıuallere cevab i.. çılmuı iıtenmiı ve ekseriyetle ka
temiıtir. bul edilmiıtir. Nizamnamede ta -

Turist tetkilitları ve Türkiye dilat yapılarak aidat olarak alı -
Turing k1ühü llzım gelen cevap- nan para bir liradan elli kuru§a 
lan hazırlıyarak ve Türkiyeye indirilmiıtir. ~ 
fazla ıeyyah getinnek için kendi Yeni idare heyetine Bayan Hur
dütünüılerini tesbit ederek Anka· tide, Bayan, Hatice, Bayan Kıy
•·aya göndennit1erdir. met, Bay Orhan, Mithat, Celal, 

Ankarada yapılacak olan top • lımail Kemal, Yahya Nevzad se -
l&'!.hya türist t~kilitlan mürah • çilmişlerdir. 

haılarmı seçmittir. Turinı ~ 
ten idare müdürü Bay Şükrü Alt 
gidecektir. 

-o-

Sarhoş arkadaşlar 
birlblrlerlne glrmtş 

Evvelki ıabah aaat dokuzda 
Galatada Hurma aokağmda kan
lı bir dövüt olmuı, sabaha kadar 
rakı ilemi yapan bet altı arkadaı 
birbirine gimıiıtir. Bu kavıa u
numda Strato adında birinin ka
fası demirle yanlmıt, aiır yaralı 
olarak haıtaneye kaldmlmııtır. 

Haber aldıfımıza göre, kavga· 
--•-· -"'-r----•-- - .. -.-- ·-r-----
rak rakı içmeğe ba,Iamı!lar, hu 
hal, bu sabaha kadar ıürmü,tür. 
Rakı ile adamakıllı kafalan tüt -
ıülenen kahveci Y orygi, Saratoya 
küfretmiıtir. Bundan hiddetle -
nen Sarato da Y orgiye bir demir 
vurarak yaralamıı tır. 

---o-

Hintli bir. gazeteci 
geldi 

Seylan adumda çıkan "THE 
SYLON OBSERVER,, gazeteai 
batmuharriri Bay Herbert Ulu
ıal ıehrimize gelmi9, Ankaraya 
gitmiıtir . . Hintli mealekdqmuz 
Ankaradan dönerek bir müddet 
burada kalacak, sonra Beruta ıi
decektir. 

Bundan Kfka, Amerikada bir 
çok gazetelere yazılar yazmıt o
lan Bayan Viller iıimli bir Ame
rikalı yazıcı da dördüncü dünya 
seyahatini memleketipıizden ge • 
çerek yapmaktadır. 

-o-

-0--

Hava vaziyeti 
Dün gayet güzel olan hava bu 

sabah gene bozulmuı ve yağmur 
yağmaia baılamııtrr. Maamafih 
havanın süratle ısındığı görül • 
mektedir. Rasathaneye nazaran 
dün · hararet derec~i en az 6,5, 
en çok 14 idi. Geçen hafta iıe 
cuma günü hararet en çok 10,5, 
en az 1,5 ğu ıeçmiyordu. 

Ankara Tayyare 
Cemiyeti muavinliği 

o • 1 •• • • .9S ... W1 

ridun Ankarada Tayyare Ce • 
miyeti müdür muavinliğine tayin 
edilıniıtir. Yakında Ankaraya 
gidecektir. Bay Feridun Şehir 
mecliıinden ayrılacağına göre, ye
rine yedeklerden doktor General 
Refik Münirin gelmesi muhtemel
dir. 

Arkadatını vurdu 
Y enicar.ıide ahçı Mehmedin 

dükkanında rakı içen sabıkalı 

Kürt Ahmet sarhoılukla arkada
fi Şükrüyü ekmek bıçağiyle arka
smdan yaralamı§, kaçarken yaka
lanmıf tır. 
Yangın ~ıkıyordu 
Kadıköyünde Yoğurtçu çeıme 

c.:ıddeıinde 59 numaralı evde otu
ran muallim Bay Vehbinin evin
de yakılan ıobadan kurumlar ateı 
alını§sa da ıöndürülmüttür. 
Abde•t ahrken 

Esirgeme 
kurumu 

Fatih kaza kongresi 
gllrUltillU oldu 

Çocukları Esirgeme Kurumu -
nun Fatih kaza kolu dün çok gü -
rültü'lü olmuıtur. Bet saat ıüren 
kongreyi Bay Tevfik açmıı, kon
gere baıkanlığma doktor Bay Sa
lim Ahmet, ikinci baıkanlığa da 
doktor Bay Ziya Cemal ıeçilmit -
tir. 

Evveli bir yıllık çalJ!ma raporu 
okuD!llU§tur. Bundan aonra bazı 
azalar yeni teklifler de buluna • 
rak radyoda ve muhtelif yerlerde 
konf eranılar verilmesini istemiş
lerdir. 

Yeni idare heyeti intihabatı ya
pılırken hayli münakaıalar olmuf, 
neticede yeni heyete doktor Sa
lim Ahmet, Fatih kaymakamı Ha-
1uk, Bay Halil, Be.yan Hasene 
Ilgaz Bay V ufi, Bay Naci, Bay 
Galip, Bay Fuat, Bar.an Zaime ıe· 

çilmitlerdir. 
--<>--

Suriye fevkalAde 
komiseri şehrimiz

den geçti 
Suriye fevkalide komiseri Bay 

Domartel dün T oros ekapruiyle 
tehrimize gelmit T okatliyanda 
yemek yedikten aonra .Alqamki 
trenle Pariıe gitmi§tİr. Fevkali -
de komiıer kendisiyle görilten bir 
muharririmize demiftir ki: 

"- Her yıl bir defa ıeyahat e
derim .. Bu da mutad ıeyahatle -
ruııucıaı un ıutı • 

latanbulu tercih ediıimin sebe
bi yolun d~lia kıaa olmaııdır. 
Böylece bir hafta. kazanıyorum . 
Bir aya kadar döneceğim.. Gene 
bu yoldan geçecek ve Ankara.ya 
da uğrayacağım •• 

"- Ankaraya uğrayııınız ne 
mak!at üzerindedri?. 

"- Türkiye ile Suriye arasında 
mevcut iyi doıtluk münasebetleri
nin takviyeıi yolunda bir ziyaret 
olacaktır. Bundan b&fka Suriye
deki Tiirk emlaki ve Türkiyede 
Suriyelilere aid bazı emlakin taa
fiyeıine dair Türkiye ile Suriye 
arasında bir itilafname vardır. 
Bunun tatbikatına temas eden ba
z.ı meseleler görüıeceğiz.. Be1ki 
bir aydan önce dönerim.. Bqka 
mühim bir ıey yoktur.,, 

-0---

Halkevl reisi Anka
raya gitti 

lıtanbul Halkevi Reisi Bay Re
fi Celal Bayar dün akşam Anka • 
raya gitmittir. Bay Refi Celal Ba

a 

En tesirli it ac 
neymiş? 

Viyanada bir taraftan hükGmet 
inki!abı için mücadeleler yapılır
ken diğer taraftan da büyük bir 
ilmi inkilib için hazırlrklar ya
pılmaktadır. Bu inkilab tıb ıaha
smdadır. 

Şimdiye kadar dünyada mev· 
cud bütün il'mler araıında en az 
tekamül edeni -cerrahi harç
tıbdır. Buıün doktorlukta kulla
nılan ilaçların yüzde 95 ti asırlar· 
dan beri değitmemiıtir. 

işte Viyanadaki tıb konferan11 
tıbbın dojrudan doğruya bu cep
hesinde büyük bir inkilib yap· 
maktadır. Tamnmıı Viyana dok
torlarından mü-rekk~b bir heyet 
tarafından yapılan tecrübelerde 
en iyi ve en teıirli ilacın insan sü· 
tü ve inean ıözyafı olduiu anla
ıılmıttır. 

V akia, civa veıaire ıibi inaana 
hakik~ten 'faydalı bazı ilaçlar da
ha olmaklaberaber ilaçların büyük 
bir ekaeriyetinin vücuda zararlı 
olduiu çoktanberi bilinmekte idi. 
Bunlarm ekseriya vücuda yaptık
lan zarar, verdikleri faydadan 
pek fazladır. Ve bilyük bir laamı 
da ancak muvakkat bir zaman İ• 

çin ağrıları dindirebilir, ve hiç bir 
zaman bir haatahiı tam manasile 
giderip iyi edemez. 

Yeni tecri.ibeden alman netice
lere göre gözyafr, harici yaralar, 
cild hamlıklan için fevkalide 
faydah biT iluç olduğu gibi, insan 
ıülü de bilakis dahiH hastalıklar 
için birebir bir ilaçtır. Bundan 
baıka bu ilaçla tedavi edilen bir 
haıta yüzde yüz nisbetinde iyileı
mektedir. 

Viyana ddktotl"al'ı. umY!nivetle 
bu çalışmaları çok ıyı IJC.a11ılamak-
ta ve çok nikbin göriinmektedir
ler. Hatta hlDlların bazılan bu 
yolda gidilirse timdiye kadar hiç 
bir çıkar yol bulunamayan kanse
re karşı bile muvaffak olunaca
ğmda 11rar etmektedirler. 

Bütün bu çalışmaların neticele
ri pek yakında belli olacak ve 
böylelikle belki de tıb aleminde 
büyük bir inkilah yapılacaktır. 

Zavallı eczacılar' 

<> 
Yahudi portakallar1 

"Sunday Expreı., gazetesinde 
okunduğuna göre, Hitler Filstin 
portakallarmın Almanya.ya girme
si hakkında bazı kayıdlar koymuı 
tur. ,. • 1 • ~ ~ 

Yahudi portaka rılar bu yıl Al 
man idhalatcı!l!rrna 2,000,000 ıan 
dık portakal aatmayı kurmuşlar· 

dı. Bu i halatcılara h~liı Alman 
olmııyan portakalcılardan yalnız 
500,000 sandık almaları söylen
miıtir • ilk mektep mualllm

lerinln kıdem zamları 
Çapada oturan yüzbaıılıktan 

mütekait Bay Fahrettin polis mer yar Ankarada Sigortacılann top - --------------
Jantı mda bulunacal<ve hafta ao _ Eski şairlerden Resmi ilk mektep muallimleri 

bu sene kıdem zammı görecek -
lerdir. İstanbul maarif müdür • 
lüğü ilk mekteplerde çalıpn mu -
allimlerin ıicillerini tetkik ede -
rek uzun bir rapor hazırlamakta. -
dır. Bu rapora göre, maaılarma 
kıdem zammı yapılacak mual
lim üç yüzden fazladır. 

-0-.--

Kollejlllerln 
toplantıları 

lıta.nbul Kız Kolleji mezunları 
Mart ayında azalan için bazı eğ • 
lenceler tertip etmiıtir. Oç Mart 
Pazar günü klüp azalan Taksim 
bahçesi yanındaki dağcılık klü -
bünde toplanacaklardır. 10 Mart 
Pazar günil de Park Otelde danalı 
bir Ç&J. ziJ.Üeti Yerllecektir. 

kezine müracaat etmif, Beyazrtta 
nunda dönecektir. Abdülbaki öldii abdeat alırken astığı ceketinin 

cebindeki on be! lirasının çalın • ı B J 
dığım bildinniıtir. Parayı çalım e e 
Cemil yakalanmı§tır. 

Merd·venden düştU 
Galatada Mumhane caddesin

de oturan altı ya§mda İsmet Rus 
manastırının merdiveninden iner· 
ken yere düıüp vücudunun muh
telif yerlerinden yaralanmıttır. 
Taşla yaralanınca 

Dün F enerbahçe stadyomuna 
girmeye teıebbüs eden sinemacı 

Muzafferi bekçi Bayram la§ at -
mak suretiyle alnından yarala -
mıı, Muzaffer de üzerinde bu -
lunan çakı ile Bayramı sol küreği 
üzerinden yaralamııtır. Bayram 
hastaneye kaldırılmııtır. 

-0--

ye resimlerinin 
toplanması 

Bütün Belediye resimlerinin 
Hazirana kadar bakayasız topla~ 
maıı ıubelere bildirilmittir. Va -
ridatı tamamen toplyana memur • 
lara geçen ıene olduğu gibi bu 
sene de ikramiye verilecektir. 

-o-

Sebze hôll 
Kerestecilerde İn§a edilmekte 

olan sebze halinin dükkan in~aatı 
hitmiıtir. Şimdi binanın idare 
ve müdüriyet daireleri ile depo 
kısmının inıaatı devam etmekte • 
dir. Mart içinde inıaat bitirilecek, 
Nisanda hal ~dacaktır. 

Kütüphaneleri taınif komiı -
yonu azasından Bay Abdülbaki, 
evvelki gün otom bille Aksaray· 
dan geçerken birdenbire üzerine 
fenalık gelmişı ve nakledildiği E
tem Pertev eczaneıinde "Ben fe· 
nalaııyorum,, dedikten sonra öl • 
müıtür. 

Eski ıairlerden olan Bar Ab • 
.dülbaki, eıkiden "Yenikapı,, mev
levihane&i teYhiydi. Tekkeler ka • 
pandıktan sonra üniversitede fan 
dili hocalığına tayin edilmiıti. 

Eski tarzda güzel ıiirleriyle ta· 
nman Bay Abdülbaki muhitin • 
de sevilmi§ bir adamdı. Cenaze • 
ıi bugün Şehremini civarındaki 
eıki mevlevihanenin açık bulu· 
nan tarafından bldmlmqtır1 
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Asi Yunan bahriyelilerine Viy8nadiıDlühim b
1 

karşı Yunan_· tayyareleri · ~~~A~!:~~~d.~.~!~~ı·-' 
harekete geçı•yor muzunda naziler tarafından ya. bir ihtilal hükfuneti teşkili 

pılan ihtilaf teşebbüsüne karıı - fesatçılarla elbirliğinde bul 
malda hiyaneti vataniye ile itti· la ittiham etmektedir. M 
ham edilen ıabık nazırlardan Rin-

(Ba§ taralı 1 incide) 

ldareiörfiye ilanı 
Devriyeler srklqtırılmıı, silah 

sesleri kısmen dunnuı ve polis 
faaliyete geçerek, muhaliflerden 
bu it ile alakadar olmaları melhuz 
bulunanları tevkife ba§lamııtır. 
Tevkif edilenlerin yekUnu biraz 
fazladır, fakat aramlanların bir 
iknmını da ele geçirmek mümkün 
olamamıştIT. Bunlar aY.fle& takip 
olunmaktadır. 

isyan hareketinin gece bqla· 
mq olmaaı, vaziyete baıka bir JC
kil vermekteydi. T eraanedeki va
ziyet müstesna olmak üzere hüku· 
met kısa bir zamanda ihtilalcileri 
tedibe muvaffak olmuı ve Yuna· 
niıtanda her ihtimale kartı idarei 
örfiye ilamna lüzum görülmüttür. 
Halen Yunanistanda bu idarenin 
icap ettirdiği bütün tedbirlere te
veuül olunmuıtur. 

Hükumetin beyan
namesi 

Sabaha kartı ba§vekil M. Çal· 
Claris millete hitaben bir beyanna· 
me neıreylemiıtir. Bu beyanna· 
mede ''bir kaç mecnunun büku· 
met aleyhine isyana kalktıkları 
Selamin teraanesiyle harbiye 
mektebinin bu isyanı idare eyle
diği zikredildikten sonra, hükU
metin bu hareketi bastırdığı ve 
buna cesaret edenlerle harekete 
yardımda bulunanlara kartı çok 
ciddi liare et edecegi bildirile 
rek halka bu hususta tamamiyle 
müsterih olması tavsi1e olunmak· 
tadır. 

Beyannamede batvekil M. Çal
dariı, müaademeler ve arbedeler 
eınumda ölen ve yaralananları 

hürmetle yadetmekte ve sükfuıu 

bozmak isteyenlere kartı hareke
te geçen askerlere milletin min· 
nettarlık hisleri bildirilmektedir. 

Teslim olmazlarsa 
lıyan hareketine ittirak eden 

torpitolardan ikisi, hükumete de
halet etmiıtir. Diğer iki torpito 
zabitan ve efradına teslim olma· 
le.rı için bir mühlet verilmiştir. E-

ğer bu gemiler muayyen müddet 
za.rf ında bayrak çekerek teslim 
olmazlarsa, tayyarelerin hücumu· 
na maruz kalacaktır ve batırıla

caklardır. 

Tayyarelerin 
faaliyeti 

Tayyare zabitleri, bu isyan ha· 
reketinde hükUmetin emirlerine i
taat eylemekle ihtilal hareketinde 
bulunanları §8.!ırtmış ve hava ıe· 
finelerinin tehditkar hareketleri 
isyancıları ne kadar korkutmut İ· 
ae halka da o derece sükiin ve em· 
niyet babıeylemittir. 

Faler ve Tatayi tayyare karar· 
gihlarmda emre amade bulunan 

tayyareler, torpitolar tesl~m olmaz 
larıa derhal havalanarak isyancı· 
larm elinde bulunan torpitolara 

1>ombalarla hücum edeceklerdir. 

Alınan diğer
haberler 

Oteden~eri, Yunanistanda ih
tilalci olarak geçinen ve mevkii 
iktidarda Venizelistlerden baJka· 
larmm bulunmasını asla hazme-

demiyen general Plastra11n birmüd 
~etlen beri devam eden meaiiıi 

bir defa daha akamete uğramıttır. mittir· Makedonya vali umumi
liği bu haberleri tekzib eylemit· 

aleni olacak ve 50 kadaJ 
telen, bu sabah divanı harb huzu - ,. hid dinlenecektir. Rinteleıı 1 

Malum olduğu üzere bu Gene
ral, intihabatın arifesinde hükU 
meti ekseriyet temin eden fırkaya 
teslim etmek istemiyerek isyan 
eylemit fakat muvaffak olanuya· 
rak firar etmitti. 

runa çtkacaktır. 

tir. Rintelen, Dolfus kabinesinde 
3 - Hükiimetle muhtelif fır • Maarif Nazırlığı etmit ve başve • 

kalar arasındaki ihtilaf bir türlü kil Dolfus katledildiği zaman Ro
hallolunamamaktadır. Venize • mada sefir bulunmakta idi. 
los aleyhine yapılan suik~st fail • iddia makamatı, Rintelen'i 
leri hakkında hükfunetin siyase - 1934 yılı zarfında ve bilhaaaa tem 
ti tenkit edilmektedir. Halbuki muz içerisinde Roma ve Viyana. 
bizzat Batvekil Çaldaris bu itin da nazilerle temas ede k h'"'-'I. .1 
b• k' . • k d re u-.u 

kaç sene hapse mahkôm o 
ve bu suretle siyasal hayatı11' 
time çekilmesi muhtemeIJir· 
ıen Rintelen'in baıvekil D 
tarafından Roma elçiliğine tJ: 
bir siyasal sürgün aayılmıtlJ• 

Bu meraklı muhakemeyi 
için Viyanaya yabancı gaı 

250 muhabir göndermişlerdir· 

Bir rivayete göre, Kan tehrinde 
bulunduğu söylenen ihtilalci Ge· 
neralin Yunanistandaki arkadat· 
lan, bu son hareketin muvaffaki
yetinden emin olduklan için ken· 
disini Yunaniıtana davet etmek 
üzere mezkôr tehre iki kiti gön· 
d ermişlerdir. 

ır arara raptı ıçın ço sıkı te · · 
birler almıftIT. ----------------------------

4 - .s~bık.baıvekil, M. Veni. Şark misakı ve Casus Lavre 
zeloa Gırıttedır. Ve . Japonyaya · 
ka,dar gitmek fikrindedir. Bu Almanya sırra kadertl 

Diğer bir rivayete göre de Ge· 
neral Plaıtras Arnavutluk • Yuna-
niıtan hududu~adır. Filori~ -
dan Yunanistana girmek üzere 
hazır bulunmaktadır. Ancak Se
lanik garnizonu bir harekete geç· 
mediği için kendisinin de içeriye 
giremediği aksi halde yakalanma
ımm muhakkak oluğu söylenmek· 
tedir. 

Ajans ne diyor 
Bugünkü aiaıa•, birinci tab'ı· 

mızda bildirdiğimiz havadiıe da
ir fU telgrafı nqretmiftir: 

Atina, 2 (A.A.) - Salamin 
tersanesinde bazı zabitler f eıat 
çıkarmak teıebbüsünde bulun
muılardır. Hükumet, isyanı tama
miyle bashrmııtır. Asiler teslim 
olmuıtur. 

Atina, 2 (A.A.) - HükWnete 
Rarıı isyan eden zabitler. gaflet-
ten istifade ederek Salamin tersa· 
nesiyle harp gemilerinde.n 4 tane· 
sini ele geçirmeğe muvaffak ol
mutlardır. 

Çoktanberidir, hazırlandığı 
anlaşılan bu teşebbüs, Atina ve· 
aair ıehirlerdeki askeri garnizon
ların da iayaniyle bir arada vuku
bulacaktı. 

Atina'da zabitler, aakeri isyan 
ettirmeğe muvaffak olamamıtlar 

ve fesat erbabı, gece geç vakite 
kadar süren bir tüfek ateşinden 
sonra teslim olmuşlardır. 

Hükfunete sadık kalan kuvvet· 
ler, şehrin hakim noktalan 
muhafaza alJmda bulunduru· 
yorlar. Fesat orduda tamami· 
le bastırılmıştır. 

Bahriyede, asilerin elinde. bu
lunan gemilerden iki torpido tes
lim olmut ve tersane ile diğer iki 
geminin de pek yakında teslim 
olmaları beklenmekte bulunmuı-

tur. 
Selanikte bir isyan . çıktığına 

dair olan haberler, reamen tekzip 
olunmaktadır. 

HABER - Yunanistan ahva· 
Iini bilenler son zamanlarda Ati· 
nadan gelmekte olan ba2ı hava· 
disler üzerinde duruyorlardı- Bün
ları birer birer telhis ediyoruz: 

seyahat bir sene kadar devam e • 
decektir. Eski meclis reisi libe • 
rallerden meıhur M. Sofuliı ken
disini görmek üzere Hanya'ya 

. gitmittir. 
S - Hanya ve Kandiye pi

yade aJaylan zabitlerinden bir 
kısmmm tebdili takarrür etmit • 
tir· 

6 - Harbiye · nazm Ceneral 
Kondilise Paket postanesi vau• 
taaiyle bir kutu gönderilmittir. 
Adresi mak~ne ile yazılmııtır. 

Muhteviyatından fÜphe edil • 
diği için yaver, bu kutuyu kıtaatı 
fenniye kumandanlığına götür· 
müş ve tetkikini istemiştir. 
. Kutunun, mevaddi infilakiyeyi 

BerEnden "Newı Chronicle,, 
gaz~teıine bildirildiğine göre, in· ı 
gili.t - Fransız teklifleri üzerinde 
İngiliz Hariciye Nazırı ile Alman 
Reisicümhuru ve Baıvekili konu • 
turlarken, akdi mevzuu bahsolan 
tark misakı üzerinde Almanyanm 
bazı değiıiklikler ileri ıüreceği 

sezilmekte imiı .. 

·Tuna misakı ve buna dair Pa • 
riı ve Romadan Almanyanm bek· 
lediği cevablar konuıulacak, ıi • 
lihlarm tahdidi ve Almanyanın 

Cenevreye dönmeıi münakata e • 
dilecektir. 

İngiliz Hariciye Nazırını Ber • 
}inde ka11ılamak üzere hazırlıklar 
lngiliz Elçiliği deliletile batla· 

havi olduğu ve tedbirsizce a· 
çıldığı takdirde patlıyacak . bir mıttIT. 
surette hazırlandıiı aörülmüıtür. --==-.-· d-ö--:·:=-ı-'™"'"n1-· __ n ____ -_-_-_1,.. __ _ 
B b' ·1ca bb'. .. ld rı nmuı e 11'. ......_ ...,,.ıp o 

u ı:r •ın at tese usu o ufu l _ ,_ l•-l d h bo--L · • ı· tkik · • • • ArQA .... TCL a. a.vıuun ~un ol• 
ıçın, po ıs te ata gırışmıştır. d ... ·· t ·1 ekt d' • . ugu goa en m e ır. 

7 - Venızelıstlerin ve bunlara 
merbut ihtila lcilerin en kuvvetli 
rakibi olan harbiye nazırı Kondi
lis, Atina, Paraa, Lariaa, Seli
nik ve Drama garnizonları · zabi
tanı ile hava kuvvetleri kuman
danlar; arasında vaziyetlerinden 
şüphe ettilclerini değittirmekte
dir. . ,. . 

Bu haberler evvelce gelmit ve 
o kadar ehemmiyeti haiz görülme
mitti. Anlatılıyor ki: Muhalifler 
hazırlanmıtlar ve 1 Martta ilanı 
isyan eylemitlerdir. 

Şu kadar var ki, donanmanın 
küçük bir kısmı bu isyana ittirak 
eylemit oldµğu için Atina hükU • 
metinin denizden topla tehdidi 
mümkün olamamıt, ihtilalci kara 
zabitleri de emirlerindeki kuvvet-
leri harekete getirememişlerdir. 

Salam in' de bu nevi • ihtilaller 
evvelce de olmuştu. Bunl!lrm en 
methuru amiral Tipaldoı ~arafın
dan çıkarılan isyand1T. 

İkinci olarak amiral Gudu is
yan etmiştir. Üçüncü iayana mi • 
ralay Fokaa riyaset etmittir. 

Telefon hatlara 

Ayni tayyare cm dartte tekrar 

hareket etmittir. 

Aşilerin dahildeki 
re ısı 

Atina, - Son haberlere göre 
Salamin. teraaneaiPlaatru taraftar 
lanndan Demestikaa tarafından 
İfgal edilmiş ve bu mütekait bah
!İYe miralayı iıyan eden filonun 
kumandanlığını deruhde eylemit
tir. 

Gece ~ir buçukta her tarafta 
sükanet iade edilmişse de henüz 
tersanedeki asiler teılim olmamıt· 
lardır. HükUmet, hakim tepelere 
top tayin etmit ve ihtilalcilere son 
bir teslim mühleti vermiştir. Da
kikadan dakikaya tersanenin hü· 
kumet kuvvetleri eline geçmesi 
bekl~nmektedir. 

• • 
Atinadan tayyare ile gelen Per· 

fembe günkü Elenikon Melon ga
zetesinde bir takım ihtili.l hare • 
ketleri emarelerinden bahsedil • 
mekte ve hükumetin şiddetli ted -
bir aldığı bildirilmektedir. Bu ga
zete, Plutiraa taraftan bazı eıki 
generallerle, miralayların Dıra • 
ma ve Selinikte faaliyette butun

Dün gece ıaat yirmi ikiden . duklarmı, Pire telsiz iataayoııu etra 
beri Atina ile te)efon mubaberea; f ında ıüpheli bazı eıhaaın dolat· 
kesilmiştir ve gazeteınizin çıktığı makta olduklarını ve Giridde Su

t - Bahriye nazırı Hacı Kir saate kadar yeniden tesis edile . da lima,.nındaki telsiz istaıyonu· 
yakos, harp gemileri ve tersan~ memittir. nun "malum kimseler tarafından" 
deki zabitler arasında bazı tebed· Yunaniatanda gönderilen tel- dikkatletakip olunduğunu yaz 
düller yapmak tasavvunmdadIT. graflar sansür edilmekteydi. maktadır! (Malum kimıeler ta -
Nazır, sef aini harbiye kumandan· lstanbuldaki Yunan resmi ma . biri V enizelosla kendiıini Han ya
ların dan bir kısmına itimat etme· kamlarına telefonla müracaat et . da ziyarete. giden eski meclisi 
mektedir. tile. Kendilerinde .tafsilat yok· meb'usan reisi Sufulis'e aittir.) 

2 - Methur ihtilalci Ceneral tur. En son ajans 
Plastiras, Yunan hududuna gel- Tayyareler telgrafı 
mittir. Makedonyadaki bazı za. Bu sabah şehrimizden saatse. Atina, 2, (A.A.) - Atina ajan· 
bitlerle bir hareketi askeriye mey-

1 
kizde hareket edetr ltalyan posta ıı tildiriyor: Dün alqam teraane· 

dana getirmek i~in temasa geç- tayyareleri ıekize çe1-1'ek kala ce. de Plutiru taraftan . zabitler . . . 

bastı . 
Londra, 2 (A.A.) - in~ 

ıuı teıkilabndaki hizmetltri1' 
nınıiuı olan meıhur MiralaY 
rena, mutahaaaıs amele ııf• 
kayitli bulunduğu hava ltı 
terkederek biıikletle meçhul 
istikamete gitmittir. 
~~~~~~~~----i 
Kayserlde Atatflt 

heykeli 
Kayseri, 1 (A.A.) -

Önder Atatürk'ün belediy~ 
fından askeri kıyafette Jıe 
trq Kenan Ali'ye yaptırıl.s' 
kelin açılma merasimi bu,as'İ 
at -4 de Cumuriyet meydıtl I 
yapıldı. Şehir battan b-t' I 
nanmışb. Daha ıabahtan "i. 
dan on binlerce halk ile do :( 
tv. Şoh4J ... Lw,u!L ı..u ~;.\t\I' I 
ze çarpıyordu. Her dükk~J 
eY bugünün terefine ıüı)~1' 
Saat 14 de artık Cumuriyıı' ~ 
danında kmııldanmamn ~ 

imkanı kalmamıştı· Vali ~~ 
lordu kumandanı yerlerini ~ 
tan sonra merasime bql.ıı "· 

Çok güzel bir kaide ııa 
konan Atatürkün heykeli ,., 

bir Türk bayrağına aar1Jı11ıt&t• ~ 
li ve belediye reisi heykelİO ~l 
muma kolordu kumandatı1 bf.: 
ral Ali Hikmet Ayerdeırı'e )ıi 
tı. General Ali Hikmet btY JI 
kordelesini keserken kısa -8!,e~ 
ği şu özlü sözleri halkın •"~~~ 
alkıılariyle karşılandı. J-le1 o9 
üzerinden bayrak ahnır1'eıı tii'~ 
binlerce halkın "Yatasın _,4t:,ıl 
yafa, varol, büyük önde~:·;~ ~ 
ve halkın bu esnadaki oS .,af 
candan gelen tezahürü pelı 
tü... '/ 

Halkevi baıkanı Ataliİ~ 
yük ıahsiyetinin kıymetini 
ca anlattı ve alkıtlandı. , 

Irak kabine~ 
neden çekild1 ~ 

Irak kabinesinin iıtif.,~ 
lngilizce gazete töyle aı;1_,.ıı ~ 
tadır: Kabine son z~ . J1.f 

• • ıSIP"' .1 
zı politika güçlüklerı ıÇ • ..,,") 

. tir 1'. 
Bu meyanda, kabine~•~ altı j ~· 
na muarız oldukları ıçıtı fi'!_ , 
izaıı grev yapmıttı. Ve 1,ı~ 
mentonun toplant1larıl)Ş 
mekteydi. et' 

bbii' I' 
bir fesad hareketine t~e .,.-ııt'jf 
mit lene de bu teteb~ıJ ete ~~ l 
mıştır. Hükumet vaz•Y ~ 1''' 
dir. Bütün memlekette 
,_...,_ h .. k .. .. ektedir· 
Kun u um ıurm 



J 
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>-- HABER - 1Jqam Pomat 
iW!--- -™ -- -

Petrol kavgası! "Artist,, çocuklar nasıl 
film çevirirler? Yeni petrol madenlerinin kapa

. tllmas~ için nasıl çalışırlar? 

Çocuk aktörler, sinema stüd
yolarında büyük bir derttir 

rilmek mecburiyetinde kalıyorlar. 
Fakat eau itibarile, ıtüdyolar· 

da çalııan bütün küçük çocukla. 
nn tahıil çağına gelince muhak· 
kak okutulmaları kanun emrile 
mecburidir. 1 

Ve hocalar, mürebbiler hep · 
stüdyonun mektebinde bulunur. · 

1 

s;r yandan da tahıilleiine devam 
eJ~rler. 1 

Zalen çocuklar, hele pek küçük 
oldu mu, film çekilirken verilen 
kuvvetli ıtıklann içinde . hararet 
ve parlaklığı onlann uzun boylu 
çahtmasına engel olmaktadır. 

sıhhatlerine dokunur. HükGmet 
memuru buna müsaade etmez. 

IJorialaılda 1-etı vl ku11ulan 

~arli Tcmmpl ve l'ircinga Vagdler 

Çocuk aktörler, sinema stild· 
)olarında bir derttir. 1 
. Sinemalarda ikide bir gördü
~ınüz çocuk aktörlerin, nasıl o

taya getirildiğini, ne kazandığını, 
be Yolda yetiıtirildiğini ve bele 
~illerine ne tekilde devam et-
tiklerini keıtirebilir misiniz? J 

Holivut ıtüdyolan üç aylıktan 
0tı Yaıındı ~tilere kadar çocukla 
~oludur. Ve bunlann arasında 
"11"ç-ya~-'ınauau, ,rnua .,,_ 3 vw-

ıni§ bin lira kadar alanlar vardır. 
Fakat, işte dediğimiz gibi, ıi· 

nema işite metgul olanlar, bu 
SOcu}d~rJa bir anne, baba gibi uğ-
~aşıyor, onları günün ancak belli 
aılı &aatlerinde ve muayyen bir 

ı.ınan için çalıştırıyor. Ona para 
"eriyor, ailesine para veriyor. 

Hocasına, ve kanun dıtarısına 
Çtkınamaları için hükumetin tayin 
~r~· ıgı komisere para veriyor. 

el Sonunda da bu acemi aktörler 
~ha. ustalaıacak diye her gün 

:derce metre film ziyan oluyor. 
~ Aınerika hükUıneti, ıinemalar· 
) Çalışan çocuğun ıihhati, tahsili 
i~ iicreti üzerinde hiç bir eksikli
) 

111 Yapılmama.sına fazla ~hemmİ· 
et "erdiği için ücreti tirketJer ta-

Cekl Kuper 

l\ftııd 
ı_.. e.n verilmek üzere memur-

leçınittir. 

~Cocuiun kazanacağı paranın 
~ ide &Urültüye gitmemesi ve 
' Çok çocuğun cebine girmesi 

Cocuk aktaıler temin ~-

Jlitzl Grin l'f? 

Cekl Kogan 

'eybl Lö Ro11 

acentalann bile yüzde beşten Faz. 
la komisyon almaması kararlaı
mıştır. 

Halivuta her yd yü2lerce, bin
lerce anne, çocuklarının yarın bir 
Ceki Kogan, bir Mitzi Grin ola. 
cağı umudile gelir, atüdyo kapıla
nnda beklerler. 

Fakat çok de Fa bu kendilikJe. 
rinden g'elenlerin yüzde doksanı 
dokuzu "yıldız,, mevkii töyle dur· 
sun, "figüran,, denen gelişi güzel 
film tahısları arasına bile giremez 
ler. 

Bazı filmlerde çocuğa geJ"Çek 
len ihtiyaç vardır. Nitekim, Bayan 
Vinona Conıon isimli film mevzu. 
u muharririnin bir eserinde yedi 
tane çocuk oynamak lazımdır. 

Bunlann en yatlııı ancak on, on 
iki yaşında olacak, en genci he
uüz üç aylık· •. 

Sinemalarda çalıtan küçük ço
aakların tahsili meıeleıi en önde 
gelenlerdendir. Fakat burada va
ziyet biraz garip oluyor. Bazan 
hocayı talebe seçtiği için, canı ıı· 
kıldığı zaman "bu bocayı iste
mem,, di7or. Ve bir batkuı ıeti· 

Çocuk aktörler arasından Ceki 
Kuper, artık yavaf yavq büyü
yor. Yann, Şarloyla oynadığını 

gördüğümüz Ceki Kugan gibi ko
ca bir adam olacak, belki evlen
mesi, niıan1anmasr bahıi bile ı• 
zelelerde yer alacak.. 

Ceki Kuper, ıenede yüz yet· 
mit bin lira alan artiıtlerdendir· 

Bundan ıonra Mitzi Grin gelir. 
Fakat Mitzi o kadar ıinirli ve ak· 
lı başında bir çocuk artiıttir ki, . 
çevirdiği ıahneleri çok defa ken
di beğenmez .• "Bu bana gitmiyor,, 
der. Rejiıör beğenmİf olsa ve tir. 
ket yeniden o parçayı almakla 
film harcamak istemese bile, Mit-

rak o sahneyi tekra~ 
böy.lece yüreği yatııır. 

çevirir ve 

lngiltereye gelince, orada ço
cuk aktörler hakkındaki kanunlar 
daha sıkıdır. 

14 yafından aıağı çocuklar 
ıtüdyolarda çalışamazlar. Bunun 
tadili için kaç defa müracaat edil
mif, fakat hep reddolunmuttur. 

Çocuk artistlerden bir de Bey· 
bi Lö Roy var. O nuıl bulundu 
biliyor musunuz? 

Petrol Jruyu1anna 12 kilometre 
mesafede bulunan (Tu1tanowice) 
kaaabuı ecnebi seyyahlarla do1up 
botalmaktadrr .Asıl kaaabanm ha· 
vuı Te suyu çok güzeldir. 

(Cafe Heimberg) aeyyahlar 
için bütün kon.f oru ve bütün eğ • 
lencesiyle tanmmrt ç.ok havadar 
bir ıef abat mahallidir. 

Son aünlerde petrol kuyutan 
faaliyetlerini genitleterek petrol 
iıtihaal etmeğe başlamışlar ve 
fabrika aahiplerinin bu iıtihsalatı 
ecnebilerin nazan dikkatini celb
ettiği için, bu yüzden bir takmı ıi· 
ya.al teıebbüaler ve ıiya.ai engel • 
ler meydana çılmuıtır. 

Bu teşebbüılerden biriıi Tuısta. 
nowice halkının petrol kuyuları 
ıirketlerini Drotesto etıneleridir. 

Bu protestonun Dl8.liiyeti fU • 
durı 

(Boryalaw) petrol kuyu1an son 
zamanlarda, (Tuıtanowice) e 
215.000 ton, (Boryalawe) civarına 
263,000 ton, (Marznica) ya 
J.40.000 ton ,ve daha uzaklara da 
300,000 tondan fazla petrol ihrac 
~ktedir. 

Bu petrol şirketleriyle rekabete 
rciriten diğer petrol ıermayedar • 
farı sık ırk seyyah ııfatiyle (Brya
lawe) a gelerek, petrol iatihıalatı
nı yakından tetkik ve taraasud et
mekte idiler. 

Goruldama, dudaklarmı oyna
tarak biribirine vurarak sesler çı
karma ustalığım yapan bir çocuk 
aranıyordu. Her ıene yüzde on niıbetinde 

A M • Ş" al .d. u· büyüyen bu rakamlar, rakib pet • 
rıyan orıı ov ye ı ı. ır l l d" .. d"' w b 1 

·· b. kta b. uk b 

1 

ro cu arı uıun urmege a§ amıt-gun ır par ır çoc ara uı 
. 

Jan Gerıton 

içinde duran Beybi Lö Roy'un ae
ıini ititti. 

itte aradıiı çoculu bulmuftu. 
Onu ıevmek üzere kucağına a. 

lırken annesi yetitti· 

Ona: 
' ... 

- Korkmayın, dediler. Çocu-

jwıuzu Jcasıracak dejilia. Ancak 

tı. 

bir kaç saat kadar ıaati 100 lira· 
dan bu çocuğu bizim yaıumıza 

getirir misiniz? 
Çok ıiirmeden bu küçük bebek 

senede iki yüz bin lira kazanan 
çocuk aktörü oldu. 

Fakat yaılandıkça ehemmiye
tini kaybettiği ıöyleniyor. 

Amerikalı artistlerden Maıkel 
Arlen çevirmek üzere olduğu bir 
film için küçük bir çocuk istedi. 
ğini söylediii zaman ona Beybi 
Lö Roy'u tavsiye ettiler. 

Arlen: 

- O çok yaşlıdır, dedi. Daha 
gencini istiyorum. 

Lö Roy iae, bugün iki buçuk 
yqmdadır. 

Çocuk artistler arasında mct
hur ve çok para kazananlardan 
biri de Şerli Templ'dir. 

Fakat ıtüdyonun intizamı, dok
tor tavıiyeleri bu küçüklerin ba. 
zan o kadar canını aıkar ki, Mitzi 
Grin'i bir defa gizli gizli çiy ha
vuç yerken görmüılerdir. 

!I •• 

(Boryalawe)' petrotumm ,.nnnn 
birinde dünya piyasa.ama petrol 
ihrac edecek bir vaziyete gelmesi 
ihtimalini göz önüne getiren ra • 
kipler, bir taraftan ticari ve iktı • 
tadl teıebbüılere riritirken. diğer 
atraf tan da ıiyaıl entrikalar çe • 
virmekten geri durmamıılarda. 

Bu entrikalardan birinciıi ıe • 
hir halkını tahrik etmek olmut • 
tur. Petro1 kuyulan tehrin bava. 
vuını tazyık ve halkın ııhhatinl 
tdıdid etmekte olduğu ıayiuı her 
kesi dütündürmeğe baılamı,tır. 

Bu f ayiayı halk arasında tak • 
viye eden rakipler, para kuvveti • 
le büyük doktorları petrol kuyu • 
lan aleyhinde beyanatta bulunma.
ğa letvik etmitlerdir. 

1 
J.l.Jl,.,,. iti~a..lınr ı,.., • .,. • .,. 'hi111 

doktor (Boryılawe) petrollarm • 
dan bahıederken tehlikenin çok 
büyüdüğünü ıöylemit ve sözünü 
fU cümlelerle bitirmitti: 

"Bu memleket, evvela haikın, 
ıonra tac:rlerindir. Halkın sıhhati 
mevzuu baholurken, her sene bi • 
raz daha artan ve bira:ı daha ya· 
kmlaıan zehirlenme tehlikesinin 
bir an evvel önüne geçmek zama.-

1 • • ' nı ge mı4tır .,, 

Y erli1er doktorun bu tavsiyesi 
üzerine mahalli belediyesini ııkıt
tınnağa ve petrol tirketleri aley • 
hinde toplantılar, mitingler yap • 
mağa baılamıılardır. 

Alman, Leh gruplarından ban 
hiaaedarlar halk arasında aynca 
propağandalar yaparak, petrol 
kuyularında çalışan ameleyi de 
kıtkırtmağı ihmal etmemişlerdir. 

Rakip petrolcular Polonyaya 
taşınarak, (BoryılAwe) petrol a • 
meleınii kuyularda çalışmaktan 
mennebneğe kalkıftıkları için, 
yerli tirket hiaaedarlariyle ecnebi 
petrol ıermayedarlan araaında 

ıık ıık mücadeleler olmaktadD". 

Bu gürültüler arasmda kaybo • 
lan bir hakikat varsa, o da (Bory .. 
1aw) petrolları yüzünden civar • 

daki kasabaların havası bozulma• 
ıı ve halkm sıhhati eakiıi gibi yo
rinde olmamasıdır. 

Petrol kuyulanndan 10 kilo
metre uzakta olan (Truıkawiec); 
kasabasında uzun müddet oturan 
bir Amerikalı ıeyyah, bu ıehirde.ıı 
bahsederken: 
"- Yol da hastalandım .. Polo~ 

yanın cennet kadar güzel v~ şirin 
kasabalraından biri olan (Trua • 

kawice) de üç ay kaldım .. Banyo
larda hayatımı kazandım.,, diyor 
ve kasaba halkını Am~r~aa 
aelimlıyor .. 
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Galatasaray F .... neri 4-0 Ve 
.. 
1 

• 

Sarı kırmızılıların azmi dün 
mantığı mafliip etti 

. ' 

Güzel bir bahar havuı, aa
bahtan itibaren, hıncahınç dolu 
vapurlar maç meraklılarını Kadı
köyüne tafıyorlar .•• 

Saat üçü bulduğu zaman beş 
bine yakın muazzam bir seyirci 
kütlesi, çoktandIJ' görülmemit bir 
tek~lde Fener atadmı doJdurmuı, 
eskı Galatasaray - Fener maç· 
lannı andırIJ' bir kalabalık. •• 

Fakat eski heyecan yok. Yüz. 
de doksan herkes Galatasaraym 
yenileceğinden emin, hatta çok 
kişiler Galatasarayın kaç gol yi
yeceğini, bir gol rekoru ıeyrede
ceklerini gönniye geldiklerini bi
le söylüyorlar. 

Fener tribünleri neıe içinde 
çalkanıyor .. 

Galatasaray tribünlerinde iıe 
tek tük zoraki sinirli gülütmeler 
oluyor. 

Herkesin kafasında Galata.sa .. 
raym mukadder akıbeti 1 yerle§• 
mif .. 

Arkada,lardan bazısı, per .. 
,embe günkü yazımda: (Nasıl 

zurnada pefrev olmaz, ne çıkana. 
bahtına derlerse, Galatasaray -
Fener oyunlan da öyledir, belli 
olmaz; ne çıkarsa bahtımıza) di
ye yazdığım için bana takılıyor
lar. 

• • • 

Artık bu devrenin 1 - O bit
mesini iki · taraf da kabul etmit 
gibi oynuyorlar •• 

Top mütemadiy~n ortalarda 
dolqıyor. 

30 uncu dakikada midesine 
bir tekme yiyen Galatasaraym 
müdafii Lutfi kısa bir zaman 
kendine gelemedi. 

Galatasaray tahsi oynamağa 
baıladı~· Bu oyunu bozuyor. 

iKiNCi GOL 
34 uncu dakikada Galatasara

ya bir firikik oldu. Atılan şütü 
Galatasaray müdafaası uzaklat
tIJ'dı. Top Galatasaray muhacim· 

lerinin ayağına reçti ve ini bir 
hücumla açık bir vaziyette du • 

ran Fener müdaf aasmı atfa tan 
Fazıl, nefis bir plase tütle ikinci 
golü de yaph. 

Galatasaray tribününden, ya

ıa; (ıa! tal ta! Galatasaray, 
Galatasaray cim! bom! bom! .. ) 
sesleri göklere yükseliyor. 

Bu gol Galatasaraylılara bü • 
yük bir ümid veriyor. 

Fenerliler ise hala vaziyetten 
emin görünüyorlar. 40 mcı daki

kada Galatasaraya bir korner 
oldu. Fakat bir netice almama· 
dı. 

lan goller ıanki san lacivertlile
rin ıevkini kırmı§tı. 

Müdafaanın sert bir müda • 
halesinden dolayı Fenere verilen 

bir firikik cezasmdan, lbrahi -
min çektiği fevkala bir tüt Fener 

kale direğine vurarak muhakkak 
bir gol olmaktan kurtuldu. 

Danyal bir aralık ıakatlanıp 
oyundan çıktı. Galatasaray 5 • 6 
dakika 10 kişi oynadı. 

Fener takımında sinirlenme 
alametleri görünmey~ başladı. 
Galatasaray ise daha hakim, da
ha k:ontrollu oynuyordu. 

8 inci dakikada Galatasaray 
aleyhine çekilen bir firikikten ge
len topu Fener muhacimleri kafa 

ile Galatasaray kalesine attılar. 
Fakat Avni çok güzel ve ıeri bir 
plonjonla bu muhakkak gole 
mani oldu. 

Bundan ıonra Galatasarayın 
tehlikeli bir hücumunu daha gör
dük. 1 O uncu dakikada Fener ye
ni bir canlılıkla rakibini zorla
maya bqladı. 

. Bu on dakika ıürdü. Fikret i· 
çe getmiıtt 

tiÇüncU gol 
. Fakat 25 inci dakika bu taz. 

yikten kurtulan Galatasaraylı -

Dünkü zcılerin kahramanlan ge~ Galatcııaray oyunculan 

Son gol 
Sıkıımakta olan Galatasaray 

tekrar hücuma geçti· 
Adnan topu ıiıredren, ce· 

7a aahcı.ıı içinde .F~r' rli Cevat 
Adnam itti. Hakem penaltı çal
dı. 

Münevver, güzel ve yerden 
bir tütle günün ıon ve Galatasa
rayın 4 üncü golünü de yaptı. 

5000 den 1000 e 
Bu golden sonra etrafa ha • 

kanlar, bet bin kifiye yakın sc -
yircilerdcn ancak bin, bin beı 

yüzünü görebildiler. Stad yarı· 
dan fazla botalmıtlı• 

Artık Fener taıırmıt ve bu
calamağa bqlamıttı. Buna mu
kabil Galatasaray yılmaz bir a· 
zimle güzel bir oyun oynuyordu. 

37 inci dakikada kaleci ile 
kartı karırya kalan Galatasaray 
merkez muhacimi bir gol kaçır • 
dr. 

varlıklarından da çok daha faı-' Dı 
lasiyle, kendilerine hu azim ve 
iman dolu çok güzel bir oyun oY" e 
nıyarak bu zafere ulaştılar. 

Bu netice, sarı kll'mızılılarJ 

fampiyonluk yolunda, dün yen " 
dikleri rakibiyle ortak vaziyete 
solanuı bulunuyor. En küçüğün" 
den en büyüğüne kadar dün Ga" 
lataıaray takımı bir taheserdi 
dense yeridir. l 

Müdafaa bir liere akaamadı. 
Tam manasiyle genç haf hattı, 
ıenelerdenberi hiç bir takmıd• 
görmediğimiz nefis bir oyun çı " 
kardı. Muhacimler ve bilhass• 
iki iç oyuncu fevkalade idiler. 

Dünkü neticeyi hazırlıyan hiÇ 
de Fenerin fena bir oyun oyntı" 
maSI değil, ancak genç Galata•'" 
ray takımmm, azimli ve ıuurlu O" 

yunu oldu. 
• • • 

Maç bittiği zaman l>qımı c,;-
Saat 15,30 da takımlar saliaya 

çrlcıyor. 

Galatasaray: Avni (Kaptan), , 
Osman, Lutfi, Kadri, Fahir lb
rahim, Necdet, Münevver, Adnan 

~ Oyunun bitmesine l>eı dakika 
kalmı§tı. Fenerliler son bir gay-
retle Galatasaray kaleıini zorla
mağa ba9ladılar. Fakat bu da 

latasaray tribününe çevirdiın··' 
Orada nutku tutulmuı, tele keli • 
me konu§amryan, ıapsan kesil • 
mit, sevincinden ağlryan genç 1' 
ihtiyar Galatasaraylılar gördüııı· 

Fazıl, Danyal. l 
F enerbahçe: Husamettin, Ya- 1 

far, Cevat, Esat, Ali Rıza, Re§at, 
Niyazi, Namık, Muzaffer, Şa . 
ban, Fikret (Kaptan). 

Galatasarayda; Nihat yok. 
~enerde de, nedence Fazılın ye- I 
nne Cevat müdafi oynuyor. 

Hakem Şazi Tezcan. 
Rüzgar Galatasarayın llley • 

hinde. ilk anlar iki tarafın bi
ribirini denemesiyle geçiyor. 

Galatasaray takımı biraz si • 
nirli görünüyordu. 5 inci dakika • 
da ilk tehlikeli akınlar batladı. 
7 nci dakika Fener bir firikik teh
likesi atlattı. Artık Galatasaray 
tazyiki baılamıf tı. 

II"'K GOL 
8 inci dakikada Adnan topla 

Fener kalesine indi. Fenerliler 
bu akını faulle kesmek 'stediler. 
Muvaffak olamadılar. Hakem de 

avantajı kesmemek için düdük 
çalmadı. T .()P birden Fazda geç
ti. Fazıl t..nt bir tüt çekti. Top 
direğe çarparak geri geldi. Fazıl 
tekrar kaptı ve bu sefer nefis bir 
plase vuruJla günün ilk •golünü 
yaptı· 

Bu sayı Galataaaraylılara bü
yük bir canlılık ve soğuk kanlı
lık verdi. Fenerliler, na.<Jıl olsa 
bunun acısını çıkaracaklarına e
min görünüyor ve hiç telit etmi· 
yorlardı. 

Bundan sonra birkaç karııhk
lı akm oldu. 

Fener daha fazla Galatasaray 
kalesine iniyor, fakat Galatasa • 
ray hücumlan daha tehlikeli o • 
hıyorda. 

Oyun yava~ yava~ tavsamağa ı 
başladı. iki taraf da fevkalade 
bir §ey ıapaınIY,orlar ... 

Fazıl Galatcuaray ilk golünü yapıyor 

KAÇAN FIRSAT 
Devre bitiyordu. 43 üncü da· 

kikada Galatasaraym ıağ açığı 

Necdet topla güzel bir ııyrılıt 
yaptı· Ve Fener kalesine indi. 
Kaleci ile kaı,ı karııya kaldı. 
Sıkı bir tüt çekti. Herkes gol di
ye bağmnağa hazırlanmııtı. Fa
kat {go .• ) sedası ağızdan yanm 
çıkabildi. Şüt havaya dikilerek 
kaçmıştı. 

Bundan sonra Galatasaray 
canlı bir hücum daha yoptı ve 
de~e 2 - O bitti. 

HAFTAYIM ARASI 
Haftaym arası ıol tribün bay· 

ram yapıyor, sağ taraftan ise hiç 
bir ses çıkmıyordu. 

IKiNCi DEVRE 
ikinci devre biraz sert bir ha

va içinde baıladı. iki tarafm da 
daha canlı oynadığı görülüyor -
du. 

' Galatasaraylılar iki gol ya • 
parak beklenmiyen bir netice al • 
dıkları halde, bu vaziyeti hiç de 
kabul etmediklerini ,bilak&s daha 
gol yapmak azminde olduklarını 
oyunlariyle belli ediyorlardı. 

Müdafaa yok, hücum var ... 
Fenerde ise, hala tuhaf bir 

durgunluk göze çarpıyordu. Atı-

lar uzun bir pasla topu sağdan i • 
leri geçirdiler. Necdetten bir pas 
alan Adnan, beklenıniyen bir 
anda Galataaarayın üçüncü golü
nü de yaptı. 

~alk gidiyor 
Bu golden sonra Fenerin 

mağlubiyeti kat'i ıurette anla • 
!Ilmıf ve ümi'tıer kesilmitti. 

Fener tribününün ve aeyirei • 
lerin büyük bir kısmı bu golden 
ıonra maçı bIJ'akıp gitmeğe baı
ladılu. Halbuki daha devrenin 
25 inci dakıkasıydı. 

Tuhaftır, Fenerin oyunu an • 
cak bu golden sonra açıldı. Gala • 
ta.araya tehlikeli akmf&r yapıl • 
mağa baılandı. 

Fakat san kırmızıhlann çok 
akıllı ve canlı oynıyan müdafaa. 
ıı bunları neticesiz bırakıyordu. 

23 üncü dakika, Fenerin Mu
zeffer, güzel bir sıyrılııla Gala· 
tasaray kalesine indi. Kaleci ile 

karfı karşıya kaldı. Fakat tıb
kı ilk devrede Galatasaraym yap-

bğı gibi topu havaya dikerek 
muhakkak bir sayı kaçırdı. 

31 inci dakikada ayni vaziyet
te Fikret de (2) metreden mu· 
hakkak bir sayıyı topu havaya 
diyerek kaçIJ'dı. 

neticeyi değiştrimedi. Ve oyun 
4 - O Galatasarayın lehinde bit
ti. 

Genç hakem Şazi Tezcan oyu • 
nu çok güezl idare etti. 

• tf • 

Dünkü maçta, Galataıarayın 
azmi; mantığı yendi denıe çok 
doğru olÜr·. 

iki senedir binbir dertle hll'
palanmı§, · bqına gelen kazalar
la, çok defa değİ§mek mecburi
yetinde kalmıt Galatasaray takı
mı, bugün tamamen genç ve yeni 
elemanlarla, bu senenin hakika
ten en büyük futbol zaferini, en 
ferefli muvaffakıyetini kazanllll'! 
oluyor. ı 

Anlıyan, anlamıyan ht>rkesin 
muhakkak mağlup olacağını um· 
duğu böyle bir maçta, ıarı kırmı
zılılar, bütün varlıklariyle, hatta 

Puanlar 
Gaf.atcuaray: 12 maç, 9 ga

libiyet, 1 beraberlik, 2 mağlu
biyet ve 35 gol atarak, 9 gol 
yiyerek (31) puvanla birinci. 

Fenerbahçe: 12 maç, 9 ga
libiyet, 1 beraberlik, 2 mağlu
biyet, 41 gol atarak. 15 gol 
yiyerek, (31) puvanla birinci. 

Beıiktcq: 12 maç, 8 galibi
yet, 1 beraberlik, 3 mağlUbiyet 
31 gol atarak, 12 gol yiyerek 
(29) puvanla üçüncü. 

l ıtanbul11por: ( 24) purJanla 
dördüncü· 

Vela: (21) puvanla beşinci. 
Beykoz:: (18) puvanla al. 

tıncı. 

Süleymaniye: (12) puvanla 
yedinci. 

izzet Muhiddin AP.A~ 

8. Takımları 
'(B) takımları maçında Fener 

Galatasarayı 4 • 3 yenmi,tir· 
Bu klüplerden sonra (B) t•" 

krmları ıampiyonluğu için Gal•" 
tasaray ve Fenerin puvan vaıi• 
yetleri bir olmu§ ve §ampiyontıslc 
iç;n bu takımların da trbkı ağa -
beyleri gibi bir maç daha yaP -
maları lazım gelecektir 

Gençler 
Galatasaray şampiyon oJcfll 

Genç takımlar maçında fener 
Galatasarayı 2 • 1 mağlup etıııif' 
tir. 

Fakat evvelce yaptığı ınaçlat -. -
da aldığı puvanlar çok olduğ\J 1 

çin Galatasaray bu mağlubiyet! : 
ne rağmen genç takımlar taJl1P

1 

yonluğunu kazanmıtlardır. 
i1' 

Genç ıan kırmızıblan tebrd,. 
eder ve büyüdükleri zaınan 
böyle muvaffakiyetler ka%anııı•" 
larmı dileriz. 

Llk maçları btttl , 
Dün oynanan oyunlardan ,oıı 1 • 'f/ 

ra lstanbul lik maçları bituııf .J• • 'ıı(J" 
takanlar yukarda çerçeV'e ıçı dıı'' 
yazdığımız dereceleri abnı~I~, 

Şimdi son olarak, birine• 1 • 
tam piyonluğunu tayin için <>- "..A 

b
. 1'eı~ 

taıaray- Fenerbahçe ır . 'ıı' 
daha kar,ılaıacaklar, Galip bıtl 
ci, mağlup ikinci olacaktır. r' 

Dünkü mağlubiyetten to~cJi 
Beşiktaş için §ampiyonluk ~~:i • 
kalmamı§ ve üçüncülük vatıY 
ne düşmüştür. ··f(Ja 

Henüz bitmiyen üçüncü .~;ifa 
maçlanna da devanı edı ı,t 
ba~lanacak, ve yakında bu ııı•ç 
da sonuna eriıecektir. 
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takinı gene karşılaş 

t\ l ki takım kaptanları ve hakem 

u·"' 

lstanbulspor Beşik.taşı endi 
Anadolu 

ikinci küme şampi
yonu oldu 

ikinci küme maçlan da Q.§ağı
da tal.ilatını ya.zdığımu: oyun

larla bitmif ve §ampiyona bitme
leri çerçeve İçinde verdiğimiz n· 
rada alınmıf oldu. 

Anadolu (1) HllAI (1) 

Sarı lyahlılar senelerdenberl yenemedik
leri Beştktaşı nihayet dfin ma ltl.p etti 

Taksimde oynıyan Beşiktaş -
lıtanbulspor maçı da çok heye
canlı oldu. 

lıtanbulıporlular, ıenelerden
beri mağlup etmek istedikleri Be

ve son golünü yaptı. Bu golden 
sonra lıtanbulsporlular canlan
dı. Hücumları birbirini takip e

diyor. 
43 ·üncü dakikada Tevfik ace-

şiktatm kar§ısında canlı ve güzel le yüzünden muhakkak bir aayı 
bir oyun oynıyarak, nihayet ga- kaçırdı ve devre böylece lstan .. 
yelerine ula§tılar. bulsporun 1 - O galibiyetiyle bit • 

Taknnlar ıahaya töyle çıkmıt-1 ti. 
tı: 

ıger gazeteler, Galatasaray-
c!ner maçı hakkmda ne diyor? 
~nıhuriyet ne diyor? Kurun ne diyor? 

Şeref alanında karııl8.fan i .. 
kinci kümenin tampiyon Ana • 
dolu takımiyle Hilalin maçı, ha • 
kikaten ba.§tan sona kadar zevk -
li, heyecanlı ve temiz bir oydn 
oldu. 

lstanbulıpor: Hikmet, Samih, 
Sabih, Fahri, Haıan, Enver, Tev
fik, Salih, Sel!h, lsmail, Rept. 

Beıiktat: Mehmed Ali, Hüs
nü, Nuri, Faruk, Ali, Fevzi, Ha
yati, Hakkı, Muzaffer, Şeref, 

Fuat. 

İkinci devre Betiktatm hücu: 
miyle batladı. Buna mukabil lı
tanbulıporlular rüzgi.rm yardnnı 
ile Beıiktat müdafilerini fena 
vaziyetlere ıoktular .• 

~er· arı kırmızı ve ıan lacivert- Bu kadar mütkül tartlar ö-
ı~e;.n karııl8.§maamın bir hıuu- nünde Galata.sarayı kazandıracak 
~dı olduğuna ve bu maçta ıeyin ancak daima hücwn vaziye-

dt ku t .. t •• l"" ..... d . 
}lde rna vv~ us un u~~n .. e~. :~- ti olabileceğini evvelce yaz -
~ nevı kuvvet ustünlugu- mııtık. Dünkü maçta Galatua-

tol "' • t t ~ oynıyacagmı ıtare e - ray takımı bir dakika bile olsun , .. t~ nıaçın neticesini maddi müdafaa oyunu yapmak gafleti
u~ erle tahmin ebneğe imkln ne uğramadı. Bu itibarla öyle 

d dığını ve hakikatin bu mer- sanıyoruz ki bu parlak galibiyet 
~t e tecelli ederek hadisatın is- te devamlı ıurette hücum oyunu 

sbnit olduğunu kaydediyor. yapmanın mühim rolü olmuıtur. 
'it· u. nıaçta Galatasaray takımı 

1•tısna f evkalide bir oyun oy- Bu tekilde oyun hiç değilse 
1t; Fenerbahçe hatlarında i- rakibinin oyununu bozar ve dün 

0hı b F enerbahçe oynamadığı için de-
l. nun idayetinden nihayeti-
<cad b 1 ğil, belki oynatılmadığı için ye-~·k . ar ariz bir ağır ık ve be-
1 aı l'k d nilmiı bulunuyor .•• ı ı göze çarpıyor u, di-

Zaman ne diyor? 
Milliyet ne diyor? Sahad!Jl dün, haklı galip 
,~enerbahçeliler takımlannda çıkan Galata.saray bu büyük mu-
t>ıkı.,:l.. .... r--'-1- r.. .. ı .... -.. ... ,,._ v!lffakiY.eti tama~en hakettiren 

1- e hleğjne yağ sürdüler, Gala- j ôır oyun oynadı. tener oyuncula-
~ray takrmı da kendilerine ! rı da Galatasaray müdafaasını 
~len b · 1 "'l" t k · · F ~ .. U avantaj kar§rsında cid- I mag up eme ıçın aavaflı. e -
~~ RUzel, akıllı, uslu, hesaplı ve j· nerbahçenin ancak hissec:lilebi
'1tı RaYtetli bir oyun oynadı. 

1 
len tazyiki müessir bir raddeye 

~lib' tna.nasiyle he.kedilmit bir i gelmekten çok uzaktı .. 
•Yet kazandı... 1 (Devamı 8 ncide) 

E'.ski sporcular ne diyorlar? 
~di t., Rarsan diyor ki: 1 Kuvvei maneviyeleri de bozuk 
h~' futbol itte böyledir .. Ba- 1 idi. lıte bütün bu husuaat nazarı 

~t iç beklenilmeyen neticeler itibara alınınca F enerbahçenin 1 
1 • o 
~~ nun için bilhaua meıin maçı kazanmaıı ihtimali daha 1 

~ hahsederıken tilkiyi vurma- fazla gözüküyordu. 1 
~~.•tunu aatmama1ıdır. Gali - Mahaza biz tahminimizde faz-
' b~~~İnıallerinin mantık ölçü la Heri gitmiyerek galibiyetin o 1 

~.. 1Yle bir tarafa daha çok ı gün ıahada daha iyi bir oyun çı -
d, ~? ettiği görüldüğü zamanı- karacak takıma teveccüh edeceği
ç1~ ılc netice hazan böyle ak- ( ni de ayrıca ilave etmit idik. 

!> l", Dediğimiz oldu .. Dün Galata -
~ tı:teınbe günkü yazımız· saray sahada öyle mükemmel bir 
;~~ki takımın galibiyet şans- (Devamı 8 ncfde) 

ettj ukayese ederken Fener • 

~ d ~ ınaçı kazanma11 ihtima- ır ikinci kömede: 
~ ~· a kuvvetli olduğunu tah-
~ 1ftik. 

\ ~hıni . . . 
~il\d nımızı yaparken maç Anadolu: 6 galibiyet, 4 be-
~"t e .. ha.sı1 olacak bir çok hu- raberlik, 2 mağlubiyet ve (28) · 
!~ ı0~ Önüne getirmiıtik. puvanla birinci. 
~4<1 enerbahçenin kendi sa - T opkapı: 7 galibiyet, 1 be-
' i)~:apıhyordu. F enerbahçe raberlik, 4 mağlUbiyet ve (27) 
\~e İd~ene ve anfonn bir va- puvanla ikinci. 
\ ~ltt' ı. ~uvvei maneviyeıi ! Eyüp: 6 galibiyet, 3 beraber-
~~'"-~ l'\ı~~yesi yüksek ve yerin- lik, 3 mağlubiyet ve (27) pu-
~etı.aı tnusabakaya çıkıyordu. vanla ikinci. 
\ ~ b'eyh galip gelmek için Hilal: 6 galibiyet, 2 beraber-
~ ~~lt~~ .~ok kozları vardı. Bu- berlik, 4 mağlUbiyet ve (26) 
\'~İ)f ıl Galatasarayda ise iş puvanla üçüncü. 
~~ herakisti. Sarıkırmızı - Kasımpcqa: 23 puvanla dör-
~ .ı larının biri müdafi ve 
. ~~ - h dür.cü. 
ı .... ;ı_ ""'.' u acim hattında en · 
"'Q ~ Altınordu: 19 puvanla be-
~'ı ~ünden ektik ola • şinci. 
ttı.11 .ı Çlknıak mecburiyeti B 

1 
b • 

~ ııı')~ı"~ İtalnıı§ bulunuyorlardı. ey er eyı: 19 puvanla al-

fi't, l>ek o kadar alıtkm değil -1._h•n•c•r•. ----------ı 

Puanlar 

, 

tik golü Anadolu yedi, fakat 
buna aradım epey vakit geçtik • 
ten sonra, mukabele ederek be -
raberliği temin etti ve birinci 
devre 1 - 1 bitti. 

ikinci devre Anadolunun ka
zanmak azmiyle güzel bir oyun 
oynadığı ve rakibini sılbthrdığı 
görülüyordu. Fakat bütün hü • 
cumlar ya Hilalin müdafaa.sı ta • 
rafından kesiliyor, yahud da 
Anadoluların, acel9i veya ıans
lığı yüzünden kaçıyor, tütler a -
vuta gidiyordu. 

Bütün bu aıkıttırmalara rai -
men bir netice alınamıyordu. 

Buna mukabil ıon dakikalar -
da Hilal birkaç tehlikeli hücum 
Japtı. Fakat bunlar da çok gü -
zel oynıyan Anadolu müdafaası 
taraf mdan kesildi. Artık maçın 

bitmesine .P.ek az kalmıt~A.nado
Iu gene sıkı§tırıyordu· ;,on sa -
niyelerde Hilal bir gole penaltı 

yaparak mani oldu. Oyun da ay
ni saniyede bibni~ti. Fakat pe
naltı cezasının yapılması için o
yun uzatıldı. Anadolulann attı
ğı tütü Hilalin kalecisi kurtardı. 
Ve topun, kaleci tarafından çev
rilmesiyle oyun da bitmit oldu. 

Hakem Bay Halit Galip Ez
gü idi. 

Oyuna lıtanbulsporun hUcu
miyle baılandı. ilk dakikalar 
lstanbulaporun aaf ve ıol açıkla
rı vasrtasiyle yaptıfı çok seri hü
cumlarla geçti. Bu anlarda Salih 
Beıiktat kalecisiyle kartı karııya 
kaldıiı halde topu atamadı. Bu 
lstanbuJ.porluların kaçırdığı ilk 
gol fıraatı .•. 

Rüglr altmda oynıyan lstan
bulsporlular Be§iktat müdafileri 
fena vaziyetlere ıokuyor .. 

Dakikalar ilerliyor .. Beıikta -
ım oyanu açıldı, açıklarr.ı vuı • 
ta.siyle latanbulıpor kal~ini teh
dit ebneğe başladı ... 

Fakat bugün çok akıllı oynı -
·ıuııın r ....... ı.. .. ı.~I" 'l"f'liid.lilıın•_İ ~ 
şiktat hücumlarını kesmekte güç-
lük çekmiyor ..... 

Beıiktat müdafileri çok açık 
oynuyor. Buna mukabil lstanbul
aporfular da açıkları vasıtaıiyle 
hücum ediyor. işte bu sıralarda, 
34 üncü dakikada Selahattinden 
güzel bir pas alan Tevfik Nuriyi 
atlatarak lstanbulaporlulann ilk 

Fevzi lstanbulspoı un ıağ ta • 
rafım tutamıyor... Jıi ıertliğe 
döktü.. Bu ııralarda Tevfik ağ
zmdan yaralanarak bir mUddet 
için oyundan çıktı. 

beri tarafta Faruk Retadı bırak· 
nuyor. 

Bir aralık çarprthlar Ye Reıadm 
omuzunda mühim bir yara açıl • 
dr. Fakat buna rağmen htanbul -
aporlular canla baıla oynuyorlar .. 

40 mcı dakikada Beıiktat ka
lecisi Mehmet Alinin havaya 
diktili topu SelAh 11kı bir tütle 
kaleye attı. Fakat talili l>u!. Top 
lstanbulsporlu lamailin arkasına 
çarparak geri geldi ve oyun da 
böylece lıtanbulaporun 1 • O ga
libiyetiyle bitti· 

Hakem Halit Galip Ezgü, o • 
yunu tam bir dürüst ve vukufla 
idare etti. 

• • • 
lstanbulıporlular son zaman -

larda takmılannı düzelterek bu 
iyi neticeyi aldılar .. Oyunculan -
nm her birini tebrik eder, tild 
ve tayyare maçlarında güzel ne
ticeler almalarını temenni ede-
riz. 

F. Poroy 
Bu maçta beraber kalmalan

na rağmen Anadolular, bu se
ne bilhassa ilk devrede oynadık- Vefa ., Beykozu 5 - 1 yendi 

Galata•aray tribününde •an kır mız:lı seyirciler, z.alerlerinden 
memun gülüyorlar 

ları güzel oyunlann hakkı olarak 
şampiyonluğu kazanmış oldular. 

Yetil beyazhlan tebrik eder 
ve gelecek seneler için de yılmaz 
bir gayretle çahşmalannı dile
riz. 

Topkafll.U (2) Altın
ordu (1) 

Kadıköyündeki ikinci küme 
oyununda seyrettiğimiz T opka • 
pı - Altmordu maçı çok güzel 
oldu. Her iki taraf seri ve temiz 
bir oyun oynadılar. Zaman za • 
man Altmordu hakim oynadı . 
Birçok da gol kaçırdı. 

ilk devre 1 - 1 berabere bitti. 
Altınordu bir "penaltı,, kaçırdı. 

ikinci devrede Altınordulu -
lar yorulmuş gibi görünüyorlar • 
dr. Fakat Topkapı bundan isti • 
fade etmesini bir türlü bilemedi. 
Oyun böylece devam etti. 

Son dakikalarda T opkapılı -
lar Altınordu müdafaa11mn bir 
hatasından istifade ederek bir 
gol yaptı. Oyun böylece 2 - 1 
T opkapmm galibiyetiyle bitti. 
Altınorduda bilhassa eski ve 
me~hur Baron Feyzi çok muvaf • 
fak oldu. 

Bu seneki son lik maçlarında 
bu iki takım da, hakikaten gü -
zel ve zevkli bir oyun gösterme • 
je muvaffak oldular ... 

t.; Son zamanlarda çok 1tüzel o· 

Şeref alanında oynana birinci 
kümenin Vefa - Beykoz maçı 

ilk dakikalarda güzel ve heyecan
lı olacak bir tekil almıştı. 

Beykoz 3 üncü dakikada kale
cisinden mahrum bulunan Vefa
ya birinci ve son golünü yaptı. 

Herkes bu golün beklt-nmiyen 
bu neticenin başlangıcı olacağını 
sanıyordu. Fakat çok geçmeden 
kendini toplıyan Vefa bir golle 
beraberliği temin etti. Ve bun· 
dan sonra hakimiyeti alarak ra • 
kibine 4 go1 daha yaptı ve neti -
ceyi 5 - 1 kazandı. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yunlarım sey ettiğimiz mütevazi 
T opkapı tEJnmı da bu galebesi
le ıampiyondan ancak bir puvan 
farkla, kümesinin ikincisi olmak 
gibi ~erefli ir dc;ece. k, zanmış ol
du. 

Eyi ) e ) ı ıbey (1) 
Taksimde y ınlan iilmci küme 

Eyüp - Beylerbeyi maçı da çok 
miilıimdi. Eyübün galibiyeti A
nadolu ile müsavatı temin eyliye
cekti. Fakat netıc~ böyle olma
dı. Beylerbeyi güz l bir oyundan 
sonra 1 - 1 berabere kalarak E
yübü şampiyonluktan uzaklaştır
dı. 

Oyun müte·ıa:ı'n bir · ~ekilde 
batladı. Bu devrede dahn iyi oy-

(LfJtftn aayılayı çeviriniz). 
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Diğer gazeteler · 
ne diyorlar? 

· Yeni netrlyat 

iyi tali yüzünden 
çıldırdı! 

lngilizce . Dersleri 
MUelllfi: ömer Rıza tto. - 102 -

(Baş tarafı 7 ndde) 

Top diyor ki: 
Galatasaray ne kadar çabuk 

baıladı iıe Fener bahçe o nisbette 
ağırdı. Ve büyük bir bata daha 
itlediler. Çok diribling yapanak 
topu ayakta çok tuttular. Abl -
gan Galatasaraylılann kartısm • 
da topu ayal!:ta tutmak bata idi. 

F enerbahçe ilk yirmi dakika 
olduğu tekilde oymyamaymca 
her geçen dakika bi~ parça daha 
bozuldu ve daha başlangıçta o -
yunun neticesi belli oldu. 
Doğrusunu söylemek lbım ge

lirse Galatasarayın tabiyeıi ve 
hızlı oyunu muvaff akiyetlerine 
i.mil olmakla beraber Fenerbah-

çenin rastgele oyunu da bu mu· 
vaff akiyetin belli batlı sebeple
rindendir. 

Oyunun yirmi yedinci dakika
ımdan ıonra Fenerlilerin ümitle
ri yavq yavaı söndü gitti .. 

Sporpostası diyor ki: 
Futbolda kuvvete emniyet ol

maz, gireceği tuttu mu en küçük 
zaviyeler bulur. Sarı kırmızı ta
kını makine gibi iılerken, F e • 
nerbahçe de panik baıladı. 

Fener kalesine hücum üstüne 
hücum... . 

Tehlikenin azametini anlıyan 
Fenerliler kendilerini toparladı -
lar, fakat bir ıeref sayısı yapama
dılar. 

NevyorkuQ en mqbur . akliye 
mütehauııları 67 yaıında ·Frank 
Grigoris adlı bir sandoviç satıcı -
ııru tedavi etmeğe uğraımalda -
dırlar. · 

Grigoris, sandoviç kutu!ariyle 
Nevyorkun Wol Strit caddesinde 
dolqırken karların üstünde 8000 
lngiliz liraiı kıymetinde ve hamili 
tarafından hemen satılabilecek eı· 

h~m bulm1J!, bunlan götürüp aa -
hibine vermiıtir. Griıoris'in bu 
doğruluk için gördüğü bütün mü -
kafat kuru bir tefekkürden ibaret 
kalmıfbr. 

Bununla beraber . ihtiyarın bu 
hareketini gören bqka imanlar 
kendisine etek dolusu hediyeler 
göndemıiıler; ismini gazeteler 

yazmıf, radyo iıtaıyonlan dinle. -

Her nebatm mutlaka kökleri ve 
saklan vardır. 

Kelimeler de öyledir. Onların 
da kök?eri ve sakları vardır. Yal • 
nız. kelimelerin saklan · kökleri i • 
çindedir. . 

Bir kelimenin kökü, ondan do
ğan bütün kelimelerin temelidir. 
Saklar ise bu kelimelere katılan 
eklerdir. 

Bir kelitne alalnn: Meıe.li ıev .• 
gi manasındaki Love. 

Bu kelimeye battan gelen ekler 
katdacağı gibi sondan gelen ekler 
de kablabilir. 
· lngilizcedeki ekler pek çoktur. 

Yüzlerden fazladır ve bunların 

hepsi daima kullanılır. Bunlan 
Love kelimesi üzerinde tecrübe e
delim: 

Love = Sevıi yicilere vak' ayı anlatmıf, hatti 
sinemaların havadis filmleri onu Lov}y = Sevimli 

Lovelineu = Sevimlil!k: 
beyaz perdede göstermitlerdir. Lovelier = Daha ıevimli 

Bütün bu neıriyat Grigoria' e Lovelieat = En sevimli 
bütün Amerikadan para mükafat- . Unloved = Sevilmiyen 
lan getirmit ve Wol Strit sarraf· Unlovely = Sevinniz vesaire. 
tarından birinin yazıhanesinde o- lngiliı:unin bq ve son ekleri 
dacılık vazifesi temin et:mittir. eski lngilizceden ve Danimarka 
Bütün bi! hayat müddetince •üren dilinden, litince ve Fransızcadan, 
sıkıntı ve parasızlıktan sonra bir· Yunaucadan almmaktadır. 
denbire geliveren rahat ve para . Bu ekler kelime~erin manaları· 
zaval1ı ihtiyarı timarhaneye sü • nı değİftİrir battan konan ekler 
rüklemekte geçikmemiftir. kelimenin rengini, sona katılan 

Galatasaray penalhdan 4 üncü golünü yaparken Şimdi Grigoria gözlerinde ölüm .ekler kelimelerin gölgesini defit • 
§ua'ı bulunduğunu ve aadec::e bak- tirir. 

Eski sporcular 
diyorlar? 

ne mak IUJ'etiyle bir adamı öldüre• Meaell: '(unlovely)' sevimsiz 
bileceğini iddia etmektedir. lovely (sevimli) kelimeıinin ud • 

(Bı:ış tarafı 7 nclde) Galata.arayın ilk devrede~ -

. Tuhaf değil mi?. Bu iddiaJı dıda. Fakat loving (ıeven) ve lo
yaptıktan sonra ilk baktığı adam vel)) (serimli) ayni fikri ifade e
ölG olara1C ayaklarının.dibine ae • der. Yalnız 'bakımlar ayndır. 
rilmiıtir. ·. Sona kablan ekler kelimen1n 

oyun gösterdi l<i haftalardanberi tığı iki gol bu yüzden ohnUftUl' • 
yürütülen bütün tahmin ve ibti • Fenerbabçenin dün en büyük 
ınaHt"r iskambil kağıdından ya • hatası çok sert esen rüzgin naza. 
pılmıı evler gibi yıkılıyordu. Bir n itibara almıyarak oynamıı ol • 
buçuk saat oyun müddetince Ga • masıdır. Y anlıt bir tabiye tatbik 
latuaraylılar büyük bir azimle ederek açıklarla çalıpnıyan Fe • 
yılmadan, kesilmeden ateı gibi nerbabçe üç orta vurtasiyle iler -
oynadılar •. Fener bahçe bir lahza lemeye çahtmıf, fakat bu da Ga • 
gevıemeyen bu azim önünde eri • latasaraym fevkalade oynayan 
yiverdi. müdfaası önünde bir it göreme· 

Doktorlar it~iz olan t>u aaamm nev'ini deği§tirir mesela (1.:ove 
kalb hastalıjiyle malOI bulundu - aeYaİ. isimdir. Lovel~ .C.evimli) 
ğunu ve Grigöris'in çılgınca iddi- · bir 11fattır. . . • • 
alan kartısmda kalb sektesinden Bat ekler bu maliaa.t ıçın kul • 
öldüğüÖü söylüyorlar. ' )anılmaz. Onlarm vazifesi ayn· 
Mütehauıslar ihtiyarı yeniden dır· Bq e~ Sotiafy gibi hotnubuz 

akıllandırabileceklerini ıanıyor- luk ifade eden bir fiili di11&t!ıfy 
gibi botnutsuzluk ifade eden bir !ar. 

Belle Vuc Jiaıtalianesinin mU • fiile çevirir. 

Hiç bir hattında insicam kal - miıtir. dürü doktor Cuter Colbert gaze • Yeni kelimeler yaratma1' için 
tecilere: 4 ' bu çefit eklerden istifade olunur. 

Meseli menfi manalar vermeğ~ 
yarayan ekler vardır. 

madı. Tam manasiyle bozguna Sarı kırmızdılar dün teıinik 
- Ketke o parayı bulmasaydı 

da hayatmm sonuna kadar sando
viç satamkta de~am etse>:di !. 

uğradı .. Zaten aradaki sayı farkı itibariyle de rakiplerine tefevvuk 
.-la bunu açık surette göstermekte- e!miılerdir. Rüzgarın topa ve~di
dir. Sahada çalı~n, ko~n, at- ği falsoları hesap ederek oyna· 
layan, tüt çeken, paslaıan, deplaa mıtlar, ona göre pulqmıtlar ve Demiflİİ' .. 

man yapan enerji ile oynayan tek :.>yunu açıklan vaırtaıiyle açmq • 
Varlık bir takım vardı: lardır. 

O da; Galatasaraydı... Denile
biliyor ki Sarı - kırmızılılar bu 
mevsim içinde en güzel oyunlanru 
dün göstermiılerdir. Bliha.ssa 
kafa oyunlarında Ga1atasaray 
hasmına çok faikti. Her iki açık
ları VaJıtılaıiyle yaptıkları hücum
lar F enerbahçe müdafaası için 
daimt bir tehlike teşkil ediyordu •. 
Calataıaraym merkez mühacim 
mevkiine koyduğu gene uzun bo
yu ve atılgan oyun ile Fener bahçe 
müdafilerini iıgat ediyor. Bu ıu~ 
retle serbest kalan in.saytlar ha -
atm kalesini tehdit ediyorlardu. 

._~,,~
nıyan Beylerbeyi muhacimleri, 
Seyfinin ayağiye ilk ve son sayı· 
larını yaptılar. Devre de böyle 
bitti. ikinci devreyi Eyüplüler 
mağlubiyetten kurtulmak için a

zimle batladılar. Ve devre orta
larına doğru Alaettinin ayağiyle 

beraberliği temin etti.. Ve oyun 
böylece 1 - 1 beraberlikle netice
lendi. 

Eyüp de (1) puvan farkla 
farkla T opkapı ile beraber kü • 
mesinin ikinciliğini kazanmıt ol • -

Ye1hasıl daha ıuurlu, 'daha can- Bu edebiyat ve fikir mecmua -
lı, daha azimkar bir oyun oynaya· sının ı Mart tarihli 4o mcı ıayısı 
rak hakettikleri galibiyeti elde çıknuıtır. Bu sayıda Yqar N~bi, 
etmiılerdir. Ab.dülhak Şinui; Cahid Sıtkı, 

Besim Koşalay diyor ki: Hamid Macid, Bµrhan Omid, A-
Bizde spôr yazan arkadatlar a • dile Maksud, Sadri .Ertem, Cemil 

rasında ulemaJ.ı kiram m~bzul - Sena ve Nahid Sırrmm makale, 
dür. ı · · d hikaye ve şiir erı var ır. 

Futbol maçlarından evvel ya· ------------:---
pılan öyle kuvvetli tahminler, ta - r Urolo§ = Operatör • 
kımlara verilen öyle öğütler var - :! Doktor Kemal Ozsan g 
dır ki bir ecnebi gözüyle bu yazı· P karıköy Topçular caddesi No. S& Ji 
lar inceden inceye tetldık edilse, • --:t Telefoa tım WWWA 

loll.llandıra, ballandıra yazdıkları 

makalelerin altına azametle oturt ------------
tukları im7a1ara bakanlar onların ne kolaylıkla meydana kor. 
b:r zamanlar fi>hretli bir sporcu · Bu.kabll azvallı spor yazıcıları 
olduklarını :zannederler! •• Bazda- aahudan yetipedik!eri için tri -' 
rı daha ileri giderek kuvvetle sa. bünd~ki duygulara~'' geliti güzel 
vurdukları tahminlere 0 kadar bel ynztl lar,,imzalarıru "ztıkları gibi .. 
bağlarlar ki yazmamak için dil- Onların karpmda hürmetle e -
siz, görmemek için kör olmayı bi- ğrlmeli !. Çünkü Önlar hiç spor 
le tercih ederler. yapmamqlar; ellerinin hamuriyle 

Spor yapmıyanların manevra. erkek i§ine karııırlar •• Diledikleri 
ları da uçurduktan balonlar ka - klübü ve sporcuyu hazan ıökyü' • 
dar hafif olur. züne, hazan yerin dibine sokmak

Bir sporcu galibiyetin tadını ta zevk duyarlar!.. Bu onların en 
bildiği l!adar, mağlubiyetin acııı • ı büyük haıletidir!. Güleri.z ağla· 
nı ela bilir.. • ı nacak halimize!.. 

Galibiyetteki i.milleri, mailt\ - 04 Besim KOŞALA Y 
bizetteıki aebebleri o kendi kendi• 

Mesela: 
Likely = Münasip 
Unlikely = Münasip 'değil 
Bel\ave =Terbiye 
Miybeha~e = Terbiyesizlili 
Frequent = ikide birde. olan 
lnfrequent = ikide birde olmı • ' 

yan. 
Please = Memnun eder 
Displeue = CaJ!İ memnun e • 

der. 
Sonra bazı ekler manayı kuv -

vetlendirerek, tiddetlendirerek 
kelimeyi değiıtirir. Mesela: 

Flow=Akar 
Overflaw = T &far 

· Ctoae = Kapar 
Enclose =Çepeçevre byar 
Face =Yüz 
Surface = Satıh 
Bu eklerin en çok kullanılanlan 

tunlardır: 

Ad • mit = Toplamak 
Ad - irce = Naıihat 
Ac • cuse = itham etmek. 
~u eklerin hepsi (ili.ve etmek) 

minasınadır •. 
Substraction =Tarh 
Submarine = Denizaltı 
Suff - ficient = Kifi. 
Bu ekler "alt,, minasmdadrr. · 
Con. pare = Mukayese eder 
Con - ferance = Konferans. 
Bu ekler ile, beraber minasm -

dadır. 

' ... 

En. CJ.clopaedia = Anaiklo9' 
di. 

Energy = Enerji. 
Bu en (içinde) minasmCI•~ 
Sona katılan ekler, isim, 

fiil yapmak için kullanılır. 

Son sUz 
lngilizce derslerini teJmıid 

bulunuyoruz. 

Okuyucularımızın göst 
al~yı burada tükranla 
n bir vazife tanıyorum. 

Kendileri İıer vesile ile 
teıvik ettiler, bu denlerdeıı il 
f ade ettiklerini söylediler, 
çıkmadığı günler sebebini "'J 
alikalarınm canlıbğmı göst 
ler. 

Beni en ziyade ıevindi~1 imil, bu dersleri takip edeJP 
den birçoklannın bundan 
kendi kendilerine çabıacak, )İ 
di kendilerine bu iti ilerle 
hale gelmit olmalandır. 
kendi gözümle gördüm ve 
bir sevinç duydum. af 

Beni ıevindiren birkaç sO ~ 
liedeyi de burada kaydebııeJı 
terim: 

Geçenlerde bir cuma gibıii 
baaya gidiyordum. Y ~ııi · ,,J 

kemerinden geçerek it baJSY, 
nm kaldırımına çıktığım 
iki gençle kartılqtmı. Kon~ 
lan nazan dikkatimi celbettl· 
ribirlerine İngilizce kelinıelet 
Jüyor ve izah ediyorlardı. iıİ 

ister istemez kulak nıisafi. 
ilbm ..,. ikiainin biJdikJ-1Jll 
Ha&rden öfrendiklerini 
elan. . ~ 

Gene bir B_iin Kadıkö1_~~ 
nmda iki hanmım föyle ~ 
taldaftm anladım: 

- Bu İngilizce gazeteyi 
alıyorsun? 

- Okuyorum! 
- lngilizce bilir misin 1 
- Öfreniyorum· 
- Ne zamandanberi ... ~ 
- (HABER) de çıktı çı 

"HABER,, karii olnıad~" 
laıılan öteki hanım, "HAS 
nasd ingilizce öfrettiğiııi 
ve izahat aldı. ,ıJV 

izahat aldıktan sonra d 
BER,, i takip ebnemekteO 1,ıt ~ 
teessürünü uzun uzadıya .ıs~ ) 

Bunları anlatmaktan ıo 1J ·er. 
dım okuyucunun faydalı ıf 
terdiği rağbeti kaydetaı~f"de 

• • J • 
dan duyduğum ıevıncı . 
mektir. 

• 
"HABER,, ötedenber• , 

ciddi ve faydalı ite, eser~I 
old~ğunu an~ıyara.k )ı bO 
müfıt olmayı ııtemıt ve 
muvaffak olmuıtur. 

Onun için okuyucularııo
ederken "HABER,, e t J1il 
etmeyi bir vazife biliyor ;::., 
gıyabi talebemin d.e ~eıı ,d 
likte bu tetekküre ııtı~d'f~ 

h"11e ı lerinden emniyetle ı .. , 
Okuyucularıma son '° , 

dur: diJ'I 
"HABER,, den öğren ~iı' 

zi ilerletineniz ve bunun ,J 
• • t

0 fade di gayretinızden ıs 1 alı 

niz, çok geçnıed~n ~., 
İngilizce öğTenınıt 0 ~ 
Bellediğinizi ihmal etııı:, r:ı 
bırakmayınn. Çahtın1Ônı•' I"' 
olursunuz. · 

-SON-


