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-unsif olallm 

Bu Turk matbuatında şimdiy;k.~d~~ .. l 
görDlmemış bir teşebbüsün işaretidir. 

~?arif işinde 
~ eıerın de 
v esu ıtyetı 
erd ır 

Ytıan : HASAN KUMÇAYI 
l 18

fa.ERDE bitirme lmü
ıı. ~ ~ antak yüzde on 
~ •raanaııa mu\..Ualuyet 

hıııl ~olması gazetelerde 
'ı ~ )'ol ~· DenlUyor 
~ ôltUııu tmWwıdır; im· 

t. 'hlııız foeuk değil, maarif 
S.. ._ olur. Bu seneki uetlc.e 
._ '*4 IJı.ı taraf111 aleyhladedlr· Fa

)'t l'llde '1'tlrk tocuğaııa mcs'oU. 
~ ~en ewf'!I elimizi de-

Bu işaretin manasını nihayet birkaç gün içinde 

' Olı!0YtJp. dil~ilnmellylz: Ka
· öğreneceksiniz 

~ lılt nu, bhde mir 
·~ d ltl&idlr ld a.yul zamanda 

e llıth-. ediyor· Yani im· 

Gene birkaç gün içinde Haber'in kıılık 
programını göreceksini~. 
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le38Şvekö~ 
Dün akşam Haf ayda büyük 

' 

~tezahüratla karşılandı 
~· paç luı lafveldlla geçttll 

bo tlt•" 11a114u111a11a, • . ~ 

19 n .oece Vali tarafından Başvekil 
!!fine 5 O O kışilık bir zi yat el verıldi 
~~ S:· 2 - Başvekil Doktor 
~da ~~· dün akş:ım saat 
~h~- lflta ınır.e geldi. On bin
ı~tıa k !'lı taraf mdan tcza. 
..,f~ Qe ~ılandı. Civar köy-
~ ( bınıercc Hataylı Buı. 

t~ı ~tlarnak Uzero '~eh~ 
~· C\'~UYordu. Bütün dük
~ ~er, sokaklar bayrak
'-...11lt bir lıl'?ıştır. Hataylılar 

8evuıç içindedir. 

,... ~ ..... lçlll 

~~ılterenin 
ırrnanya 
~olunu 
açması 

~tıhtemel 
l'ilca Yolun açılma· 

:Şa§vekili karşılıyanlar anı.
smda. yüzlerce Hataylı genç kız, 
ellerinde taşıöıklan çiçek büket. 
lerini Başvekilin ayakları altına 
atıyorlar, Başvekilin 'belediyeye 
kadar yürüyerek gittiği yolu bir 
çiçek bahçesi haline getiriyor
lardı. Bir taraf tan da kurbanlar 
kesiliyordu. 

Başvekil bir müddet belediye. 
de istirahat ettikten sonra vali 
ve refikası tarafından Vali ko
nağında §ereflerinc verilen 500 
kişilik ziyafete geldi. Ziyaf cti 
bir suare ta.kip etti. 

Ba§vekilin geçtiği yolun hı:-r 
iki tarafı kadın, erkek binlerce 
Hataylı ile hıncahınç doluydu. 

Doktor B. Refik Saydam, geç 
vakte kadar ziyafette kalarak 
Ha.tayın muhtelif işleri hakkın. 
da alakadar lardan izahat aldı. 

Başvekil bugün bum.da kala
cak, perşembe günü istirahat 
etmek üzere Soğukoluğa gide. 
ce~tir . 

.:~llıı iıtiyor 
~~on. 1 

(A.A.) - Röy. Amerı· ka ~;~ ~lere göre Va.. 
)aı İllgilterenin Birman-

tu..~"Ql lll'a.k Çine malr.eme harbe 
~ e nıUsaadc edece-
~ ~ edibnektedir. h J ~ ~;t ko1;1feransmda Cor. az l r an l g o, 
'>ısı~~ Birle§ik Amerika.. 
~ ~ı.r hareketi iyi karşı
~~ &ınıyaca.ğı sorulmuş-
~~ tı~aıben, Birleşik A.. 
\ ~; etinin vaziyetinde 
~ ~ lllevcut olmadığını 
~~ ~-&Ynıda bu hUkfunc.. 
_ ~ ~~ma muhalif 
~~ ~~u söylemiştir. 
~' ~ ·~er, Çine yapıla
~4' ~Yon dolarlık A
~ tbL""' inin, yolun açıl. 
~~~-ı olup olmadı. 

~~~~I 
ı ! FAKAT ••• 

lnfiradçılar bile artık 
bu kanaatte 

Londra, 2 (A.A.) - Bcrllndc Mil' 
ver dcvlctlcrllo J aponya arasında ak 
tedllcn Uç taraflı pakt mllnascbctllc 
Va§lngtonda bu paktın Amcrikanır 

harbe girmesi yolundaki temayülleri 
n1 takvlJe elUfl beyan olunmaktadır. 

Bir inftraôçı,gnap namma dUn gaze 
tecilere fU beyanatta bulunulmuıtur.: 
' 'Amerika §hndl hıırbc hazırlanmakta 
dır.,, 

'l"ENl TAl'l"ABE SIPARlŞJ 

ita/yanın 
Surigeden 
talepleri 
Mütarekenameye 
muhalif görülerek 

reddedildi 
Londra, 2 (A.A.) - J{ahlreden bU· 

dirildiğine göre Surlyedckl Fransız 

makamları Suriyede bulunan Fransız 
tayyarelerinin 12 adayıı ~ndcrllmcal 
"" !ıava ülermfn Jtatyanau& ~ 
bakkmda İtalyan mütareke konıı.,.o· 
nu tıırafından llerl ıııUrillcu talepleri 
rcddct.mı,,lerdir. Fransız maluımlsn 

bu taleplerin mütareke prtları mcya· 
mnda bulunmadığını söylcml;,lcrd!r. 

Eski Fransız 
hava nazırı 

Kot'un emlaki 
müsadere edildi 

Ce nc\"re, 2 ( A· A·) - n. N
B· - Vişiden gelen habere gö~, 
Chambcry mahkemesi eski nazır 
Pierre Cot'un Chambery bölgesin
de emlakini tamnmcn mils:ıdcrc 

etmtslir· 
Fransız tabiiyetindcn çıkarılan 

Pierre Cot Pariste ikamet etmek
tedir. 

Frusada 
Peteae iman 

ll1rılmıı. 
Zürlh, 2 (A.A.) - Rö~ ter: 

Bcrndc çıltan Bund gazetesi, lşgl\l 

aıtmda bulunmıyan Fransapgkl hai 
km hlsaiya tından balıse(lcrek, marc· 
şal Pctcne olan Jmanın artık kırıldı· 
ğmı ve dlktnUlr ı .. hale ka~t duyulan 
lnflall yazmaktadır. 

Bu sabah Bahçekapıda 
B i r ·d a k t i ı o 
ö· ı dürü 1 d ü 

işbankası köşesinde daktiloluk yapan maktul 
Seyfi katil Mehmedi nişanhsından ayırmış 

Bu sabah saat 8.30 da Bahçe
kapıda 1ş Bankası önünde Tcadın 
yüzünden kanlı bir cinayet işlen. 
miş, birisi sokak oratsmda öldü
ıillmü.5tür. Yapılan tahkikata 
göre hadise şöyle cereyan et. 
mi§tir: 

6 

Karagümrüktc oturan ve Ye- " 
nicami meydanınm b~ı;ıda scy. .,. 
yar daktiloluk yapan Mclımct 
oğlu Seyfi adında lbirisi, bir 
müddet evvel komşularından 
seyyar satıcı Mehmetlc tanış
mıştır. Mehmet Seyfiye Seher 
adında bir genç kıza il§ık oldu
ğunu, kendisini cvlendirnıcsini 
sCıylemiş, Seyfi de kabul etmil'j, 

her iki tarafın arasını bularak lla1'tu1 muharririnılzle konuşan adaml&rm oturdaklan yenlo dak
gençleri nişanlamI§tır. tifôlqk yapıyordu· Cinayet büyük ağarm altında işlenniiıtJr •·• 

Fakat aradan birkaç hafta 
geçtikten sonra. Seyfi fikrini de. 
ği§tinniş ve Mebmede Seher 
hakkında bir hayli fena §eyler 
söyliyerek bu kızla evlenmeme
ıini ileri sürmüştür. 

Seyfinin fikri kendi kızkardeşi 
A~eyi Mehmede vermek, Sehc

(De'\ımn 4 UncHde 

Holandanın 
müstakil 

kalması için 
Hitlerin uluvvünena
bına müracaat edild i 
Amsterdam, 2 (A· A·) - Ste· 

fnni ajansı bildiriyor: 
Holanda ajansmm bildirdiğine 

göre, milli parti şefi Mu.ssert. ge
çen hafta HiUer tarafından kabul 
edilmiştir. Telegraph gazetesinin 
haber aldığına nazaran B· Mus
scrt, harpten sonra Holandanm 
mUstakll kalması i~in B· Bitlerin 
ulüvvüccnabma milracaat etmiştir· 

Musolini 
Japon kara ve deniz 
ataıelerile görüt tü 

tt.alyada bir mahal, 2 (A· A·) -
Ste!ani ajansı bildiriyor: 

Diln sabah Musolinl, harbiye ne· 
zareti müsteşnn hazır bulunduğu 
ha16e Japon deniz v~ kara ntaşc
millterlerini kabul etmiştir. Ataşe. 
militcrlcr kendisine Jnpon onlu 
ve bahriyesinin, üç milleti mukad
deratır.m ideali uğruna daha sıkı 
bir surette bağhyan Alman • ltal
yan - Japon . paktının jmz.ası mu. 
naseb<.'tilc t!u~ma.kta. oldukları se
vinci arzı;-tmişlerdir· 

Dün gece Çubukluda 70 
dönüm fundalık yandı 

Yapa Almlet Ytl••ma ldraladılJ 
Deweotıa merumd811 çılıb 

Dün akşam ilzcrl Çubukl,u ile Pll§l\• 
bahçe arkaııında "Gözt.cpc ormanmda 
bir yangın çıkmış, 11a.baha karşı saat 
-.3;6.aw:ala.rmda.-&ilclUklo..~):lil· 
mljtlr. 

Orman Paşababçedcn Polonez klıyo 
gttlen yolun sol taratma iııabet etmek· 
te ve Sait mollaya alt bulunmaktadır. 
Ormanın etrafında Yeni çi!tllk, ça: 
yugbaşı çi!tllğl, Haslpbcy çiflliğl ara· 
zbl ile !unda1ık ''c ormanlan vardır. 

Beri in 
Yeniden ü ç 
buçuk saat 
müdd etle 

bombardıman 
edildı 

İki elektrik 
ıaatralmda 

yangınlar çı~tı -
J,ondra, 2 (A· A·) - ,Ameri.ka 

matbuatının aldığı haberlere göre 
Bcrlin diln gece tekrar İngiliz 
tayyareleri ta.ra:fmdan bombardı. 
man edilmiştir. Tayyareler Alınan 
hükumet merkezi etrafında dağtl-

(De\ıunı 4: öncüde 

Yııngm saat 19 da çıkmı§, keyfiyet· 
len Beykoz jandarmaaı haberdar e· 
(lllmJştir. 

.Jandarma ltunm:1danı hcın•ıt t,11~U 
dıe" ltflıl)'e91n• ]laber •ermlf, t}akUdar 
~dan katp1t Wnb&larJle kazma 
ve kUreklerle mUtehaııaıs itfaiye etra 
dl bir motllrle yangın yetlne 11Snde· 
rilJhlJtir. 

Bir mUddct sonra 'ÜskUdar temizlik 
ameleleri de bir kamyonla aeı.kcdll· 

ml§Ur. 
Beykoz kaymakamı SadelUD ile 

Jandarma kumandanı da hemen yaıı· 
gm yerine git.mi§lerdir. Civardaki 
köy1Ulcr do yangını ı;"örllncc kO§mU§· 

ıar, söndllrmo i§liıe yardıma 'ba§la • 
JWllardır. 

,6.akcrl orman muhafaza ıkJ.talan da 
aöadUrmc i§liıo kofmU§lardır. Saat 
y!rml üçe doğnı ya.ııguı körleDlt gibi 
olmu§aa da biraz aonra bqka bir yer 
den gene lutU§mU§t:ur. 

l'iuiayet urfedlleıı bllylllt p71'cUer 
le, Çubu'klunun yanma kadar Sneıı 
ate,1 llÖDdQrtllmtlftur. 70 d6ııUmden 

fula fundalık ve kocayemı,t aahaaı 
yaıµnıı, yapılan tahkikat, sonunda 
yaıiguım Ali acımda blrl&itıe alt ''e 
CJdell Scllmoğlu Ahmet Yılmazın 

14tıcarında bulunan Dcdcotıu mera· 
.smdan tıktığı anlaşılllll§tır. 

ingiltereye 
·ta.ygare · 
hücumu 

Dün geni§ mikyasta 
yapılmadı 

J~~ındra, 2 (A· A·) - Bugün YC"'. 
rilc>n malüma.ta göro .AlıDanlar 
lııgilterc üzerine yaptıklan hava 
hücumlarında en az 20 butane 
bombardıman etmişlerdir· 

tSGILIZ TEBIJGl 
ı..onılra., 1 <A· A·) - Hava ve 

emniyet ncza.rcllerinin tebliği: 
Dlişman bugün lngilterenin cc· 

nubunda akim kalan mUhtelü' ta
arruzlar yapmıştır. Tayyarelerden 
ckscnsi memleketin iç taraflarına 
nüfuz <'dememi., ve bomba atıldı
ğı'lı bildiren pek az rapor gelmiş· 
tir· 

Az miktarda tayyare Londra U. • 
zerine Yatmış n bomba atmqtır. 
Bu bombalar birkaçı ağır olmak 
üzere bazı ltimselcrin .yaralanma
sına sebep olınu3tur. Keza Gaile 
sahili yakininde küçük bir mevk.ie 
de bombalar atılmış, insanca pelc 
az zayiat vukubulmuştw'· 

( A.A.) - Röyterin 
<bevum ' Unetlcle 

Loadra, 2 (AA.) - Vaıliıgtondua 

haber verlldltlne göre Amerika har 
11119 neaareU 87.~.000 dolarlık yeni 
bir tanare 8iparl17l vennl§Ur. Jllmda tölde harekat i~ln bilhuaa ~·apılmış \"C Hintliler taraf'mclan 1'ullanı1an kü~ü'k tankla.r- ·-;-

Dört dügman tayyaresi dil§UrUl' 
müştU.r. Üç İngiliz tayyareei ikayıp
ttt. 
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45 Yazan: J<acliuaff;- J<allt 
Akbarclilnv hemen alma atla -

mıştı: 

- Bizi çabuk ona götilr! 
~e §imdi, hen\lz vakit geçme· 

nişken yetişmi§U. 

Hacı Muratla arkadaşları ümit. 
!iz bir hnrbl çoktan göze nlmış
lar; son nefere kadar ölmeye ka
rar vermişlerdi; halbuki §imdi 
kurtuluş ümidi mamnavi gökte 
yillaıelen bir yaz güneşinden fark

sızdı; bunun için de avae arzulan 
on misli artmış; kuvvetleri on 
misli büyümil§til· 

Rwı s:ıflarma dtı.lruı Akbardila.v 
kocaman bir .ölüm çarkı olmuetu: 
Hacı Muratla arkadqlan d& la
lıçlarmr çekerek doadoğru kazak.. 
Iara sald.Irlılar; dilzlutte, ild ta -
rnf karltlıklı yaklqıyorlardı: çat 
geçmeden saf1an :>-a.rcpıa.r ve bfr. 
Icştller; yaya olanlar birer at e
cllnndalerdi; !ki, hattl Uç at alan
lıı.r da vardı. 

Gnnet batarken Ka.fkş.s atma -
ca.sı kafesini lmıml bulunuyor; 
karaltdarm doldunzıaia beeJıclığr 
geçitlerden dağlara doğnı uzakla
BTYonhı· 

Hacı Kuradm talili bir adam ol· 
duğmıa fllphe yoktu; Wdn bu ~ 
talli yaratan kuvvet de zeki ve 
cesaretten baeka bir oey değildj. 
Bunun fçin her gUn biraz d:ıha 

meşhur oluyordu; oawı kumaııdL 
smda h&ıt>etmek 1dD dallann eıı 
uzak ve kuytu k~erlnden ko -
up gelenler vardı· 
Danyal sultan, Bacı Taşel llıl 

~ıerblrJ yüzlerce atlıyı emrinde 
bulunduran ylll1 blırunanlar da 
:-;amilin yanma l'cldlkçe Rualarm 
tel!:? artıyordu; Hacı Murat on
ı :ırm bu hallerlnl fmıat BaYIJ')r, 
tcpedc:ıı bmıe ba*mlarla .,....,. 
ovfriyordU• 

Haikm da ceureti artzmaıtr; 
Iı:l.Slann girmek tatedltleri en kil
elik kaylerde bile bn1t çarpJllD&. 
ı r oluyordu· Çar orduları her _. 

nalcto. ytlzlerco, hattı binlerce UUl 
ırakıyor; da#Iarm eteklerlııi la. 

zıhı. boyuyordu. 

o sırada Uhullaıh köyHllert 
RU!!larla harbediyOrlar, Ç'iı1teyll • 
!er de onlara erz:ılc ve a1lAh veıi
yorlardJ. General Gluk bunun m,. 
tikamım alIQISk istedi; harekete 
lıa.zırl&Ddı. Çlrkeylller çoluk ço • 
cuklarmı ve mallanm clvardald 
ormana •kladılat', harp için ne 
ıazmısa yaptılar; k8prU bqmJ tut" 
tulıır. Fakat Jhtiyarlar dediler .ı: 

- NeUee&t olmıyan blr lıaıte 
ni~ln glrlyomm.uz:? K~yU bot&ltz. 
nız, RU31ar burada kmmen!n taı
madrğmı anlayınca u~; 

Endir! kaleme giderler!M 
BUy:llklerine kafll her zaman 

sr.ygı g&termefe, onlarm dedBde 
rini yapmaya ~ olan daflı
a.:ır k8yQ boealttılar; clvardald 
rayın kıymma kondular .. 

General Gluk k~rUyU geçti ve 

'Sudan oluıundan mı?. 
l STANBUL 3chrl iki gUndiir 

susuz. Banan Terkos yol
lannda \'eya herhangi bir yerinde 
yapılan tamirattan ileri geJdJğbıl 
sanryorum· Sanıyonım. ~iinkü su· 
;\1ın neden kcsildlğinl, n~lo kesU· 
rıcslne lllzum g6rUldltğUDU resmen 
:ı.nlrtan, ıstanbul halkma bllcllreıı, 
tc bblrli hareketlerini tavsiye edea 
ı ir tek ikaz satın lntttaı' etmecll 
' ı: buna dair bagUnktl l&bab gue
t t>!crlndc de hlr eey görmedim· 
Oeşme bo.şlarnun birer harp 

ın .. ydanı halini aldıts dün - sasu. 
luk bugUn de devam edene mu. 
hakkak ayni olacak • btr dostla 
bir çeşme ba§ındakl ba acıkh mu· 
2arayı 9C)Tederken sasuıak sebe

blnln neden nen geldlllnl blJlp bll. 
medlğlnl sordum· 

- Bllmlyorum, dedi· 
- Ba, IMa kadar ehcmmlyeWs 

köye girdi; Çirkey ycğiUeri bu -

na dayanamadılar; içlerinden biri 
Ruslara aJ,cıs etti; bir a$keri öt.
dilrdü- Osman adında bir delikanlı 

ise kılıcını çekerek ileri atıldı; 
bir blnbaıııyı, Öir yUzba.5ıy:r ve bir 

onbaşıyı öldürdü; kendisi de vuru· 
Jup öldU. Uıkin ynlnız kalmamış. 

tı; öteki köylüler de saldınnışlar
dı. Gençler ihtiyarların sözlerihi 

dinlemiş olmaktan duydukları piş
manlığı korkunç bir inUkam arzu
suna çeviriyor; fütiynrlar da genç
lere k9.1"11 duydukları utanmayx U· 
unutturmak için çılgınca döğilştı. 

yorlarclı. 

Rus saflan yarılıyor; parça.lam. 
yor, dağılıyordu; bir kISDU uçuru
ma yuvarlanırken bir kmm 
da köprUden kaçmak için Uat U.
t.e yıfılıyordu· Sillh ve kumanda 
eeslerlne iniltiler, homurtular ka -
l'll!YOrdu. Bir aralık çatlrtılar au. 
~u, k<SprUnlln korkuluktan par 
çalandı, askerler blribirlerlnln ar. 
dmdan yuvarlanmaya başladılar· 

Çok geçmeden köprUnUn. beri 
tarafmd& tek dil§man kalmamllf:ı; 
Jlldn birçok ailAlı ve eşya birat
mışlardI; bunlarm arumda katzr. 
lan kogulu olan bir top da bulunu
yordu. 

General Gluk zaferle böbUrleıı. 
dlği bir sırada parlak hayallerin!ıı 
karardığını göm11lştil; zaran bil • 
ylltmemek ve askeri dU.zene sok
mak için daha gf:rilcre çekildi. 
Cbiceyliler boş durmuyorlardı; il
çel" beter Jdill1k kUçUk müfrezeler 
halinde k6prllden, yahut başka ta
rafta nehri geçiyorlar; dağınık 
elman dUpnan askerlerhıi avlıyor
lardı; bıı hal günlerce aürdü· Ge· 
neral Gluk çekilip gitmeyi ağır bu 
luyordu; hele bir avu!: dağlıya bir 
top kaptmıuw olma.mıa çok cam 
IIkilıyordu; çUnkU başkumandan 
bunu pek pahalı ödetebilirdi. Öy • 
le bir plln yapmak istiyordu ki 
hem bu kUçük dağ köyUnü yerle 
b:lr etsin, hem de topu geri alımı! 
Uldn bu sırada yeni bir felA.ket o
nu eaeırttı: yinni ki§Wk bir Avar 
mU!reze.si kendilerinden birb.ç 
mls1l bllyUk bir RU! bölllğijne 
baskın vermi3; bir general ve 
dört askeri esir edip götUrmüıt • 
}erdi. 

General Gluk bu vaziyet k~t
emda. köylUlerc derB vermek da. 
vasmı bıraktı; bir elçi göndereli: 

- Esir aldığmız generali ve 
topu geri ve.rirscnlz sulh yapar; 
gideriz! 

Dedi. 

Esir general Rus ordUAuna dön· 
dilğil zaman diz çb1dlp Allaha 
ttlkretti. Sonra dağlıların köyünde 
gtSrdUklerfnl anlattı: 

- Orada dağlar taşlar a1Wıiı 
adamlarla dolu ... Her yanktan bir 
yalmlctlıç, her ' oyuktan bir kama 
ve her tUmaeğin ardm.dan bir tü. 
fenk namlu.su çrkablllr. 

(D«n"&lllı var) 

bir feY mı ki haber vermeye lil
zunı görmtmlıtlerf • dedim· 

Cevabı ıu oldu: 
- SacJaa ola!tUJldan olacak? 

Dilenciler 
D fLENClLERlN deifl, dilen· 

ellere para \'erenlerin dl· 
ter.el o1duklanıu anlatacak \-aka· 
lar olagelmekte. YakaJanaıılarm 
ilzerimle ekseriya yUzlenıe Ura çı. 
Jayor. utta bazılarının ban deilJ· 
se blle apartıman, dlikkln sahip. 
lert oldukları \'e bunlan sırf dilen· 
tnekJe elde ettUderf .an~ılryor· 

Bugln gazetelerde okuduğoma 
göre belediye reis maa\'lnlnden )'Ol 
P&ruı lstiyrn bir dllenclnln ttze
rlnde de 168 Ura bulunmuş. 

Han, apartım:uı sahibi clllencller 
yanında 168 liralık bir dilenci, 81-
leııcl sayıJrr. Ama bunun parası 
yalnız 108 liradan mı ibaret, işte 
orası m~ltul· 

R "AB E !t - 'Aqam Postan 

Macaristan serbest 
dövizle 

Demir çivi v~ 
makine satmak 

istiyor 
.Macaristanla aramızda yeni bir U· 

cnret nnla§ması :)'apıl:ı.caktır. Bu hu· 
.ııusta hazırlıklara baı,ılaıımı_ştır. lıla· 

carlar blrçolt m:ı!deleı'fmlzl serbest 
dövizle almağıı. talip oımuıılardrr. 

Aynı zamanda piyasada. ihtiyaç h1ıı 

sedJlen demir, makine, çlv1 ve ziraat 
!letıerl gibi levazımı da serbest <15-
vl.zle !!atmak fstemektedlrlcr. 

Belediyede 
garip bir 
hadise 

Memleketine parasız 
gönderilmesini istiyen 
bir adamın üstünden 

168 lira çıktı! 
DUn Belcdlycüe garip bir vaka ol· 

muo. Hasan admda blrlsl beledlyo re-
1.s muavini L(ltfi Ak.ııoya mUracaat e
derek fakir olduğunu, Trabzona git· 
mek Uzcre kendisine meccanl bir bl· 
lct almma.smı l.ııtemııı, kendisine acın· 
dirmak için de hUngUr hUngtlr ağla· 
m&la b&§lamııtır. 

Fakat LQt!l Ak.ııo$' \'azlyet.tcn gtlp
helenerek Huanm Uzerinl arattırmıı 
ve adamın llzerlnde 168 lira para çık
DU§Ur. 

Bunun llzcrine Hasan poliıe teslim 
olunmu;ı. parası ile blr bilet nlınarak 
Trabzona ı;önderllml§Ur. 

Satye 'kararı 
naksedildı 

Salye binaauım yolsuz ııatm alın· 
ll18.Smdan ~layı, birinci nğır ceza 
mahkemeal tarafmdalı Delılzbank er
k~nr hakkında verilen mahldlmlyct 
kararlan tem.)1zce birkaç noktadan 
bozulml§tur. 

~ 

İtalyanlar 
Sakarya vapurundan 

müsadere ettikleri 
bakırları geri verdiler 
ttaıyanl&r tarııtuıdan Leroaa gö

tUrUlen Sakarya vapurundan müsade
re olunan 000 ton bakır hakkında hQ· 
kQıııeUmizin yaptığı teoebbUs mUabet 
netice verml§, İtalya hllk(lmetl bakır
lamnız.ı iade etml§tir. 

B:ıkırlan Dwnlupmar vapuru Le
rosa uğnyarak almı§, Mersine hare
ket etml§tlr. 

Valiler arasında 
DahUlyo veklletl, mahalll ldare-

ler mUdUrU Rükneddin! Zonguldak 
valiliğine, Zonguldak vali.ıılnl Ordu 
valiliğine, vekl.let mahalll idareler 
umum mUdUrllltfulo de Ankara bele· 
diyesi reis muavinlerinden Rautwı 

tayin ve nakil cdllmeler1nl kararlaf· 
Urml§tır. 

Adanada bir cinayet 
Adananın Gilne§ll mahallcalnln 

mUmeaill Abdurrahman& alt kom 
tarlumda boynunda bağlı bir ip bu· 
tunan tefessüh etmi§ 1>1r ceaet mey
dana çıkmı§lır." Ce9edlıı hUvlyeU tes
pit olunam&mlf, tahkikata baıtanmıı
tır. 

Harice gidecek vapurlar 
Harice .ııeter etmek istlyen vapur 

sahiplerinin armatörler b!rllflno mtı· 
racaat etmeleri kararlaştınlnuıtır. 

1 
Uzak semtlerin kömür 

nakliye ücretleri arttmldı 
Klmlr ızerlndeld '1JIAyetlırln tetkiki 
için ba gln de bir toplaab 1apdacü 

Etibank umum müdür mua\'ini 
ile Ereğli Zonguldak kömUr is
letmeleri mUdürü şehrimize gel
mişi erdir. 

Dün sabah vililyettc belediye .ik· 
tısat müdürünün de iştirakUe vali
nin riyasetinde bir toplantı yapıl. 
nı~. !stanbulun kok kömilrü me -
selesi etrafında görtl.şUlmüştür. 

Öğleden sonra belediyede kok 
kömürU satan tali depo mUdürlerl 
nin de iştira.itile ikinci bir toplantı 
yapılmış, depo sahiplerinin dilek" 
leri tesbit edilmiştir. 

Haber aldrğmuza göre, Etibaılk 

Dahiliye Vekili 
Ankara ya gitti 
lktısat ve Gümrük 
vekilleri tetkikler 

yapıyorlar 
Dahiliye veklll Faik öztrak dllll 

vilAyet ve belediyede bazı tetkikler 
)'apmııı, tramvay ve elektrik id:ırcslnı 
gidereJc bu idarenin ll!AlZeme Jhtlyac
lan üzerinde izahat alml§tır. 

Dahillye vekili dlln ak§am Ankara· 
)'a gltmt,ur. 

Bfr tetkik aeyahatine ,ıkmIJ olan 
llttı..s:ıt vcklll HUsnU Çakır dlln Hopa
ya vannqı, EUb:ınk mlleBBeselerlııJ di· 
fer in§a cd1len \1nd, havai l~keleyt 
tetkik etmiştir. 

GllmrUk ve lııhiaarlAr vekili RaU 
Karadeniz 'CV\'elkl glln 1zmıttcn Bah· 
çec!ğe gitmiıı, tutUn mUstahııillerlle 

gertl§orck dlleklerlnl dlnlemı,ur. tn
hfsarlar \•cklll bundan aonra İzmltteıı 
ayrılın~tır. 

iplik darhğı 
devamediyor 

vesait bulursa nakliyo i5ini de 
kendi üzerine alacaktır· 
Diğer taraftan uzak bazı ısemt

lerin nakliye UcreUcri artt.mlnul, 
Yeşllköyc nakliye masnıl'r 450, A. 
dalara 250 kuruş olarak tcsbit e
dilmiştir. 

Bu suretle kok kömürilnUn to• 
nu Ycşilköyde 25,5 liraya, Adalar
da 23,5 liraya satılacaktır. 

J{ömür işinin diğer bazı safha.. 
lannın \'C mevcut şikdyeUorin tet
tikl jçin bugün Etiba.ıık İstanbul 
merkezinde topl3lltıya dc\am edl· 
Iecektir· 

Denizde nüfus 
sayımı nasll 

olacak? 
Sayım günü gazetelerin 

neşir ve tevzi itleri 
sekteye uğramıyacak 
20 Teşrinievvel günü denime 

yapılacak sayım işleri için ll· 
man reisliği hazrrlıklar yapmak. 
ta.dır. O gün limanlarda bulu. 
nan vapurlar Ilınan memurlan
nm yardmıile saymı memurlan 
tarafından yazılacak Ye nctic~ 
ler liman reisliklerine bildirile. 
cektir. 

Liman reisliği de ha.zırlıyaca. 
ğı listeyi Vilayete tesliın ede -
cektir. 

Sefer halinde bulunan vapur
larda. sayım işini kaptanlar ya. 
pacak ve neticeyi ilk uğraya.. 
caklan limanda alakadarlara 
bildireceklerdir. 

BASIN B!RIJQtNlN TEBLICl 

Doğru• 

Değu'm~? 
BeledlJI .... .... ,,,, ; 

(k.çen gD.n Tablm be~ fi'.! 
dnosanda emniyet ~ -
memurlan tarafmılma ::.il. 
tefti' neüceslnde, 90JÖ ı-.-. 
lerln atıkta te§hlr --. ..... 
dikli tarif o bulunmam .. ~ .. s• 
takta temlzllğe riayet oJs! _, 
ımdan dolayı zabit ~ ..... 
verildlğiııl guetemlı ~ .. 

Blrb§ gtln llODr&, ~fi/# 
gazfnoamı mhtıeclrfnlıl lılr ~· 
tabu ~ıktl· Bu mektupta ~ 
da tefti, yapılıp ee'L& v ,, 
lnkir edllmcJ.-te \'e ~ ..... 
murlannm ula matf•la ._.., 
dJği Jılıtla olunarak p1ıer ,. 
olunmaktaydı· Gaut-'1 ~ 
mektubun altma. gazbloya,...... 
verildiğini bUdiren resıni JIP.,: 
raporunun suretlJii ;~ 
''Hangl.4'lne lnanabm 1" • ~# 

Herhangi bir haberiP ~--
,.c ''tekxlp" ı ntandaşiarlt ~ 
buat Kanonunun \·erdlii ~ 
tır- Ancak o haberin J,.lıl
,..we \'fly& tamamen Jdlill 11111 

kat olması §Cl.l"t.iyle- l 'o1'19 IJl)J' 
balı; klmscyo haJdka.Ueıi .,. 
ve Örtba8 etmek ~o ,·erl101

1
' 

ifldlr· ~: 
Belediye gazlno&U 111~ 

"Hemurlar mutfağıma gl ~ 
IM:Ur,, diye iddia ~e.rlUlll i9 ıl
raporse.: •'Mutfalda ~ .. tar,. 
ayet edilmediği görülpı..,.- ~· 
diyor· lfllst~lrin t<.-ıkzlbl rı;,-ee
den ziya.de resmi rapora ;u..ı ıfo 
clhtlr- MtiAteclrln bn l fO tJıl 
blııJere peJt tabii oıa.rall ı-1>1· 
au:üln tahılmuma sebCP 

0 

Ur: ...... 
1 - Ac.-ıba rt!SDlİ JSPO' 

ate uygun dt'jil midir! .~· 
2 - Yoksa memurlsr - rtJtf• 

ya gl~ler de maHağa ~I te
den, hl~bir §('y gönn"d~ e ,-. 
mlzllğe riayet edibncdlpıl ..,.1 
metnıi§ler , ·e zabıt tutrııut :Jıl""1 

Elbotto resmi rapor h 11tft" 
ifade ediyor ve rnMllnrııır )il r,ecttll 
ğa girmişler, her tar.J• 1~ ...ı· 
ıaooye tetkik etmlşlerdlt~~ııı -
de nlAkaclıır m:ı1<:untsr 
suyor? \"e ,.r 

Belcillye otoritcslnl uo ol~ 
mmlan, \"Cle\' bir ıı.n b ,·e _,. 
&fipho altmda bıraı.ınai& f )JÜ!Je 
ldkatl gölgelemeğe nı:ıtıı ııı•ll"' 
bir iddia asla ceY~ ,·od~ 0,,... 
beleslz bmı.kılmamatrdır, ·? Bazı tacirler gizlice 

fazla fiyatla 
satıyorlarmıt 

Tiirl~ Basııı Birliği lstanbu'l Doğru değil fl'I•• 
.. M111takasında11: ..---_,,,__,,,,.-

tıkteşrinin yirntlnıei gilnü u- •~~~~~~~~~ 

lktısat vekiletinin pamuk ve 
yün ipliklerine yeni satış fiyat. 
lan tesbit et.ınesiııe rağmen pi· 
yasadaki iplik darlığı ve ihtik9.
n devam etmektedir. 

Birçok fabrikatörler dün ye · 
niden alakr.darlara. müracaat e. 
derek, yerli fabrikaların şehri· 

mizdeki şube ve mllmessillikle. 
rinde mal bulamadıklarını ve 
bazı tüccarların nereden, temin 
ettikleri anlaşılamıyan iplikleri 
stok yaparak 1ktısat Yeki.Jeti • 
nin koyduğu fiyatlardan pa.ket 
başına. 1 - 1,5 lira fazlasına sat.. 
tiklarmı şikayet etmişlerdir. 

Bu işin kökünden halli f çin 
Ankarada ve~B.let nezdinde te · 
febbüslcr yapılması kararlaş. 
mıştır. 

. - ' 8 ILKTEŞ-

RIN GONO 

Perdenin 
Arkası 

Refik Ahmet Seven· 
gilm VAKiT için 
hazırladığı yeni bir 
roman 

•f :;;! ns~bı:h~~:=a~~~; Hatayda pa;eıi 
iliı.n olununcaya kadar kimse ya_ korunme. dene ~ 
zılı bulunduğu yerden ayrıla.mı. Antakya, 1 (A,.,\.) _. JJ!lll J i'ortJll' 
yacaktır. do eıu daklkıı. sllren blr P:ıcdl>"ıı~ 
Sayım günii garetelcrin neşir ma dr.ncme3l yapılmış ve Qdllg-0 ~t· 

ve teYzi işlc:rir..in sekteye uğra,- yeni getırdiğl C!lnııvıır d aını rıı 11 ,ı 
m:ıması için Birliğimiz tarafın- 17 de nııı.rm iş:ı.retiDI ,·erı: feıııt ıı Ol 

dan Vilayet neroinde t<:~ebbüste aklp Uç dııklkn içinde bU~neıne ~ 
bulunulmuş Ye gUııliik gazetele. kr sığınıkla.rn gırrntştir. lf "~ 
rin yazı, tertip, fotoğraf, klişe, bir mu\'affaklyetıe sonıı. ::ı:c ., 
'd yare hUeumlımnıı kat'Ş1 , 111a.cı-
1 are, nakil, satış ve tevzi işle. olan gençlik te§kllltı !e""'" '>Pırııf1'1" 
rinde çalışanların bu kayıttan inltz.'\m ıı:tnde öde,·ıerıtıl Y 
istisna edilmeleri müsaadesi a-

dır. ~ 

lnınu§tır. ======~== 
Bu hususta kendilerine birer 1 

vesikn alınmak üzere gündelik Arap 58.111.. 
7

.JI 
gazete idarelerinin mUessesel~ ~ 
rinde yukarıda zikredilen hiz. 
metleri gören ve saynn günü ça. 
lışmalan icabeden kimselerin 
adlarını, soyadlarnu ve mufas. 
sal adreslerini havi ve makine 
ile yazılmış bir listeyi iki nüsha 
olarak ve üçer vesika. fotoğrafı 
ile birlikte aza.mi bir hafta zar.. 
fınde. Birliğimize göndermeleri 
tuzumunu saygılanmızla bildiri· 
riz. 

u • 

Muhtekir bir saatçi 
yakalandı Naııl yapıtı~~ 

lmılr, 1 (AA.) - Ku,yumc:aJ&r Bu blqJmde bil' ~ ~· ~ 
Ç&r§ısmda bir kuyumcunun altı Ura deki alyah yuv~ dJ]SeO',......p 
kıymetinde bir saati on bir buı:uJc 11· çe19 on Uç ağaç dab6 dil""ell "" 
raya sattığı ve bu suretle lhtlkAr yap· Ataçl&n, n&lll, nerere ~ .... • 
tığı tesblt cdllmlf ve bu mqbut euo· bahçenin içine her biri 11'11 r 
lar kanununa tc\'!lkıuı ııdl!ycye veril· ataç bulunan dokUS ~ 
mlştır. \ mU.ııtaldm hat - çizile 



Yazan: Call Load• 

maneak buldu· 
Delikanlı g6rtlnllfte, annesine 

~ti· Fakat, hakikatte, ruhu
nun derinliklerine kiSk salan hqbı 
lngillz iradeainl babumdan alı • 
yordu· 

Ve 13to ancak bu çelik lradey
ledir Jd, zenclJerin bqmda gemi. 
aini idare ediyor; çetin ve vaht! 
Salomon ada.lann4a kabotaj yapa
rak hayatmr kazanıyordu· 
Karşısma anamn Jan çı'kmca 

e\"VelA biraz aıkıJdı· Fuat genç 
tmn açık ta.biatini ve arbdqça 
muamelesini görtir görmea sıkıl • 
maaı falan kalmadı· 

Filhakika Jan L&kland, ~eldo

nun kadmlardan beklediği hare • 
ketlerin hiçbirini göstermiyordu. 
Ve bu, İngillze fena halde doku· 
nu.yordu· 

Genç kız mua§eret lda.bmm ka. 
dmlardan iatediği ıeylerl iltllı!lf 
ediyor, onlarla alay ediyordu· 

Yung dtlnyanm UaUlııde neler 
olup bittiğinden pek o kadar ma
lflmattar değildi. Fakat Sslomon 
adalarına dair kucak dolusu bava

dla ıettnntşu. 

Bu mühinı havadislerden birin.. 

dai tu:rdu: 

Guvadalkanarm mukabil l&tlu 
maili Ozerindekl Longa çlftllllıı4e 
cın bet zenci efendileri olan Oç be
yazm sillhlarmı çalarak ormana 
kaçmışlardf. 

Yung bu nka ha.kkmda ta!ıl· 

llt vwenılı: 
- Uç beyaz, taçanlan beybucle 

takip etmlfler • dedi· Ellerine 'bir 
balıkçı kayığı geçiren flrutıer 

denize açtlmıelar· Gllnlln birinde 
cllret.klrane hareket ederek bura· 
ya baskın vermeleri çok muhte
meldir· Tedbirli davranıwm fena 
olmaz. 

Yung devam etti: 
- Şeldon • dedi, a1ze fellketU. 

bir- haber daha var· Ojldekl veki
liniz katlediJdJ. Port • Adam'dan 
gelen zencilerle dolu bet bUyUk 
vahıl kayığı geeeıe;ı.in adaya çıt. 
mışlar. Oskan, uykuda, ıuunmı 

bastırarak öldilrdUlcr. Sonra depo
yu yağma edettk ne var ae yok· 
sa götlirdükteo ııonra geriye ne 
kaldıysa yaktılar· 

Filiberti • Jlbet ıemiai lliboll 
kanalmda yatıyordu· Haber almca 
derlıal hattket etti; fakat geç 

• kalmq, yetişememiş· Haber gel4l-
ğ.I zaman ben de llibolideyclim. 

( Devamt uar) -------(1) Kotra elalblclea bir ae'1 

Jllleali· 

R A B E R - Ak .. m Powtaın 

~ ••• .... ıa" 
Tiz ••••I• aasd 

Japıbr'l 
Masaja kınşıklıklar teşekkül ettikten sonra baş
lamaktansa daha pnç yafta batlamak fÜphe 

yok ki daha faydalıdır. 
Gençliğine, güzelliğine ehemmi" 

yet veren her kadm yüz tu\'aletl. 
ne itina etmelidir· Yüz tuvaletle. 
rinden en esaslııır da masajdır· 

Muajı mutlaka bir maaajcmm 
yapınası llznngelınez. tnaan kendi 
kaıdine pek aıa muaj yapabilir. 
Fakat, bunun yolunu. usullerini 
llyıkile bilmek llzmıgelir· Yoksa 
fayda yerine zarar ,rörürler· Bi • 
naenaleyh her gUn yapılabilecek 
pek basit eııaslardan batlamak la
amdır. Bu şekU masaj ;ı.11ztln de
riainln iyice teneffU. etıneaiııi ve 
meaamelerln gtlaelce açtlmalarmı 
temin edecektir· Clld nckadar iyi 
teneffüs ederse o derece tazelenir 
ve güzelleıir· 

YUz olsun, bqka bir yer olsun 
masaj yapılacak uzuv nereei ı.e, 
orayı evveli mllkamnelen alkole 
batmlııuş bir pamukla temızıeme· 
11, eonra huausi bir knmle yağ. 
lamalıdır· 

Gözlerin etrafına yapılaca& ma
sajlar için bazıları tehlikelidir, 
derler· Likin tarif edecetımız ıe
kilde hafif ve yavaş yapıldığı tak
dirde çok faydalrdrr· 

Ellelfn pannaklarmt göz çukur-

Juklarma adamalnHt yapıştırdık· 

tan IOJlra, l&Dkl birer kat çizmek 
tatlyormuı<sunuz gibi cllerinizt kay 
dırıruz. Gözlerin altmı daha yavaş 
masaj yapınız. Göz Clukurlannm 
kenarlarından şakaklara doğru 
geldiğiniz vakit cil~ aaç diple. 
rine doğru tazyik edinh! 

Bu 15ekil masaj mllkemmel ya
pıldığı takdirde gülme ve göz kır
pıştırma neticesi husule gelmiş 
~gilcrl veı kmşıkhklan izalo e. 
der. 

Burnun kenarlarmdan ağzm ke
narlarma doğnı inen ktrqlklıklar i
çin yaprlacak masaja gelince, bu 
hareket bumun ve ağzın Jrenarlarm 
dan şakaklara ve kulaklara doğnı 
yapılmalıdır. Bu masaja genç yaş
lardan itibaren başlamak ihtiyatlı 
bir hareket olur· ÇünkU masaj hiç 
g\lpbeats kR'Jllklıklar husule gel· 
meden yapılı1"8a teıılrl çok olur• 

Her gUn ancak beı on dakika
nm if1a1 edecek bu maaaj yaşı
nızdan blr(ok seneler daha genç 
g6rtinmenlzi temin eder· Buna e· 
m1n olmalıamm ve işe hemen tbn. 
dlden başlamalnmıtz· 

Başlıya.lmı: 

llstanbul Levazım Amirliğinden verilen L harıcı askeri kıtaatı ilAnları 
MUteabhit nam ve heaa'&m& 300 adet mahruti çadJr pazarbkla utm a· 

lm&C&kln'. Tabm1D bedeli 2UOO lira k&ll teıninatı 313G llr&dJr. lhaleel 3·10• 
9'0 pe11embe gUDO saat 1l de Ankarada K.K. V. Hava aatmaıma kaınla70-
aunda yapılacaklll". Evwaf ve prtname9' komt.yoada gG11llttr. Taliplerin bel• 
il pde komlayon& gelmelerl <llM} (9319) 

••• 
Yecll kalem muytabl79 puartıkl& a-10-NO aaat lCS t.e Aılk&rad& Lv. I&· 

tınalma Ko. da :yapıJ&c&ktır. Kubammeıı bedeli 7'1GO Ura Jtatı teminatı 
U122 Ura 60 kuruotur. Her kalem &Jl'I &Jn taliplere lbale edllelılJecell p'bl 
bu mtktarlardaD ooka&D teklltıer de kabul olunur. Şartname ve nUmuııeler 

Ko. da görWUr. 'ı 
!ıllktan Clnsl 

10000 ÇU1 

~ ~· ıooo Kola 
aaoo Kauap ,..ıar .. 

10000 Yem ..,._ 
f500 Kekku'l urpııı 

ı - Başı dik ve boynu tamnmi
le gergin bir vaziyette tutup par
makların ucJle yukardan agağıya 
doğru miimkün mertebe basarak 
ma.ssetmelidir· 

2 - Yanakların üzerine iki elle 
Ye parmakların ucu ile bir mlld -
det darbeler indirmelidir· Bu ha -
reket knnm o kısımlarda devera. 
nrnı kolaylaştınr, cildin hayatiye· 
tbıi temin eder· 

3 - üst dudaklardan itibaren 
burnun iki tarafmdan başlıyarak 
sat' ve sol elinin ikişer parmağile 
yanaklara doğru masaj yapmalı • 
dır· 

4 - Gözlerin kenarları bilhassa 
bUl11k bir dikkat ve ihtimamla 
masaj yapılmalıdır. Çünkü o mm
takalarm derisl gayet ince ve taz
ylka miltehammil olmadığından 
fazla basmalar, yahut acemice 
masaj yapmalar cildi zedeliyebilir· 

üst kısımlar için e11erin birer par
mağını iyice kreme bulamalı, aıoıı· 
ra burundan itibaren iki yan& 
doğru hafif bir tazyllda parmak • 
lllrı hareket ettirmelidir. Alt kı· 
sımlar içinse bu hareketler yanak
lardan burna doğru yapılmalıdır. 

5 - Gözün uçlarını ise qağı • 
dan ve yukarıdan bir elin iki par 
mağilo iyice gerdikten 801ll'a tek 
parmakla masaj yapmalıdı:ro 

6 - Alma yapılacak masajlarda 
parmaklar apğıdan yukanya dof. 
ru hareket eder· Yani bunından 
'\"e kaşlarm 1lzerinden saçlarm. dip 
lcrine doğru hareket edilir· 

YUzdeki çir.ellerin ve göz ke
narlarmdaki kaz ayaklarmm ~ 
rilnmeaine mini olmak bu kadar 
küçük ve icrası as zamana mnte
vakkxf bit ihtimamm kifayet etti· 
ğini gördftnllz. Arb1t buıılarr th • 
mal etmeulniz zannederim· 

POKER Trt11 Bı,aldaTı 
Dünyanm en iyi frQf 

bıçaklarıtlır ·
4 

':. 10000 (111)(9313) Kıl ıtlın 

• • • 
BuJıur, pirinç, kuru fuulye, nolıut, Jcırmm mercimek, ~buk makarD&, 

arpa ,.ıırtye, lDAD t.uzu. hayvan bısa. ayva reçeli, beyu peJDlr, zeytin ta· 
..ı, kuru üzQm 8·10·9t0 gUnll aaat 10 da pazarlıkla aatm almacaktır. lltek· 
Ulerin lbale gUDU teminaUarlle birlikte Kantılda aakert aatmalma komlayo· 
mma gelmeleri. (1178) (9366) 

- J 
Trq ~ plil. Ber ,..ae 
balmnır, mubsma dlkbt fA1lllb. 

Depc19a: lak Dekalo ve IJllr- lstanı..ı !'ütalmle N~ il 

••• 
Beheriııe tahmin edilen fiyatı 17 lira olan 1300 adet eo'ba puarbkla mtt· 

D&kaaaya konmugtur. lhaleıl G·10·9'0 cumartesi gQnU saat 11 de Ankarada 
JUi. V. Satmalma komJayonund& yapılacaktır. Ev.saf ve ıartnameal komla· 
JQllda göı11111r. Taliplerin kallunl veılkalarlle be1ll R&tte koml8Joına ge· 
melU'l. (1130) CIMS) 

••• 

Beyoğlu Halk Sineman 

Bastın .. ı H te: 1 - Çölde bir 

Tllrk gençl: Türkçe aözlll. p.rkılı, 

2 - Kekalka GWU. 3 - Kikl. 

Apğıd& yasılı mevaddm kapalı aarfla eUlltmeleri hisalarlDda yazılı gUn, aat ve mahallerdeki aakert ısa· 
tıuma komlsyonlarmda yapıl&cakln'. TalJpleriD kanunt veslkalarile tekUt meırtupıarmı ihale saatlerinden bir aaat 
cneı alt olduğu koınLsyona vermeleri. Şartnameleri komiııyonlarmda görUlUr (1112) (9370) 

C1Dal • KUctan Tutan Tendnatr :thale gilDU ve aaaU ihalenin yapı· 
~ Ura Ura lacatı yer 

Ke,e odunu 
Kete odunu 
Ke~e odunu 
Kete odunu 
Arpa 

22-lO ton 2UOO \ 1180 25/10/940 11 Gelibolu 
ıııso N 11.GOO 862.50 25/10/940 11 Gelibolu 
920 .. 15.364 1152.30 25/10/940 11 Gellbolu 

1150 ., 16.380 122UG 25/10/940 11 Gelibolu 
'SU ., ıt.CSOO 1987.81 22/10/940 15 ElAzıt 

~ 4GO n 20.790 l5U.2G 21/10/940 16 Siverek 
Kuru fasulye 
Kuru ot 

Saman 

lGO ,, f2.000 31GO 18/10/940 16 Niğde 

)220 .. 61.000 • '675 22/10/940 16 Niğde 
1330 .. 33.250 2492.75 21/10/940 16 Nlğ'de 

Yavuzwı yüreği yanıyor ve karde· 
ıinl. babasını dilşilndQkçe: 

- Allalum, sen bana düşman 
dan öc almak fJnatnu ver. thtiyar 
babaoimım. aslan kardt.tciiimin 
acısı yQreiimden çıkmıyor, diyt 

albYOrdu. 

Yavuzun arkada§lan dalma o· 
nun kederine ortak olarak: 

- Sen ilzülme, YaW3 bey,I 
bilim yüreklerimiz yanıktır. Hepi· 
mJzin ayn birer derdimiz \'ar. Yur 
du kurtardıktan sonra, köylerimi· 
a, yuvalarm!iıa döner ve geniı 
bir nefes alım. Allah ime o mesut 
lilnil göstenıcektir. derlerdi. 

YaVUJ; g•ten, çok temiz yü· 
ıSll, cesur, atdgan ve bilhassa 
tam manasile yurtsever adamlar 
"9'i§ti. Bu yilıden ibüJıtüsQ yok 
tu. O, &UİP dolqtJiı yerlerde- dilı 
man lelıinde propaganda yapanla· 
ra nasihat verir, ve köylülerin cesa: 
rdlnl arttıracak 96l1er l&)-Jerdt 

Mehmede, kaçacak yolu hazırla· 
mısiardı. Yavuz bey: 

- Yarın gece Gemli-e inecek· 
sin .. Bir iki gün sonra oradan 
kalkacak bir kömürcü kaYJlma 
binerek. gemi tayfası arasında Is· 
tanb\ıla götürecek kayıkçı, Yavuz 
beyin adaımylı. Mehmet o akşam 
erkenden yatıp, sabaha kadar ır 
yuyacak. ertesi sabah Gemliğin 
yolwıu tutup, gece Gemliğe vara· 
caktı. 

Mehmet bir ağacın dibinde u· 
zanmıştr. 

O ~c:am. yemeli bir arada ye· 
mitlerdi. 

Yavm bey de yorgundu.. Bir 
kayanın kenarında arkad3§larile 
~Ut Mebmedi~ çıkar 
diktan Oç gün sonra, onlar da 
Bursa dallanndan aprak, Sakar 
ya boylanna ineceklerdi. 

Mehmet çavuş, uzandığı ağacın 
dibinde köyünü, ni§anlısını dü§Qn· 
dU: 

- Keşki Ay§eeiğime, köyden 
ayrılırken bir kere olsun görün· 
seydim. Bereket versin ki, gönder 
eliğim mektup eline tez geçmİ§. 

Mek-tupta yazdıiun mazerete iti" 
raz ebniyeceğinden eminim. 

Bir müddet kendi kendine SÖY." 
lendikten sonra. köy havasile • 
keneli düzdüğü - manilerini yava' 
yavaş okumağa ba~ladı: 

Ytl tstr de ıplaŞtr strmalar, 
Siyah ıülf a, malı yı"izünü lırm<r 

lar. 
KaÇttr k~yden, onıı görm yor 

malar. 
EJi yolrt~r bınim güzel Ayşmıin. 

Mehmetcik içini çekti •• 
Alnım okşayan ıüzgAriara göğ" 

sünü açtı .. 

Devam etti: 

Uıaiflfm gdrdumdü, sararmış 
yiizri, 

lslalttı kirpiği, sürmesiz gözü, 

2.10.940 Çarıaınba 
H.09: Klbılk, Rad,Jo aa1ca _.._ 
18.00: Program ft memlebt ...... 
,.n, 18.03: Kllslk: Clls'lıa4 <lf.) 
28.80: Koııqma (ı.taa.uk .... 
mDdOrlOlfl) 18.45: Çoc:a1ıc aaatl, JUi 
Qocuk1ar lçln mtlzlk. 19.30: Jlemte. 
bt 1&&t ayan ..,. Ajana Jıalledld. 

lUIS: KOztk: Fam1 he19tl, 20.ıl: 
~gazetesi, 20.45: Jıl1lıdk, JUO: 
Karnıfma (Operaya c!alr: Tal~ 
Jarda opera), 21.25: Kllzlk: Qeolt 
Jam.leri, 21.~: MUzik: RlyueUcum. 
hur buıdon, 22.30: Memleket aat 
ayan, aj&Dll haberleri, 22.415: JIDalk: 
Dam mOzlll o(PL) 28.2Sj21.30: Ta· 
rmk1 program. ve kapanq. 

Yalanı sevmezdi, dol11114ıı ıözü 
Eşi yoktur benim Fin Ay,,,,nn 
Mehmet Ç'.avuş, bundan ba§ka 
b~k türküler, mlniler daha söy
liyerek, nihayet, biribirine yasla· 
nan ulu dağlara esmer gölgeler dü· 
§erken, gözlerini kapadı... ve uyu· 
du. 

Mehmet çavuş, ertesi sabah kalk 
~I \it arkadaşlarile vedalqarak. 
Gemliiin yolunu tuttu. 

Yavuz bey ona, bir gün evvel, 
icap eden talimatı vermişti. Meh· 
met çavuş lstanbulda kimleri gö· 
receğini ve ne yapacağını biliyor 
du. 

*** 
Mehmet çaVU§ Gemlikte sOçlük 

çekmedi. Kendisini bekliym kö· 
mür kayığına binerek, bir amele 
kıhğiyle lstanbula hareket etti. 

• • • 

(Deoomı "°1) 



---

Baltaıun tenkidi 
-------------------

Balkan ogunlarlna iştirak edecek 
atletlerden müıel<.kep 

Yunan ve Yugoslav takımları 
Yar·ıa şehrimize geliyorlar 

G eçen ha f ta k i maçtan sonı a 

Galatasaray - Fenerbahce 

Balkan oyunlarına iştirak ede. 
cck olan Yunan ve Yugoslav nt-

Genel Direktör 
şehrimizde 

Balkan oyunlarını açacak olan Be· 
drn lcrtıtycsl genel direktl.Sıil Cemil 
Taner dUn akşam şehrimize gelml§Ur. 

38 
Genç kız odadan dışarı çıktık

tan sonra, polis 11afiyesi, masa· 
nın üicrindeki zile bastı. 

Derhal kapı açılarak içeri, 
uzunboylu, 25 • 26 yaşlarında 
ancak gözüken sarışın bir deli
kanlı girdi. 

- Rober!. 
- Emrodcr:liniz patron .. 
Umduğumuz oldu. Türk bok

sörünün meselesini bize ha.vale 
ediyorlar. Derhal takibata ba,s. 
lamamız lazım. Bana derhal 
son vaziyeti anlat .. 

- Gemide öldürülen Alis'in 
kim olduğu henüz öğrenilmiş 

değildir. 
- Yok .. Onları sormayorum. 

Bi?.im ahbaplar arasmda ne gibi 
dc~iş:klikler var? 

- Ha... Evet... Evvelce de 
söylediğim gibi .,Pyaya, fakat 
hangi semte gittikleri bilinml
yen iki kişiden başka bir deği· 
Rikli~ yok .. 

- Rober, çok tuhaf değil mi 
bu iki kişinin Asyaya gitmiş ol
maları?. Tü rkiyede A vrupaya 
en yaknı Asya toprağmda. değil 
mi? 

- Yani. 
- Evet .. gvet .. Bu iki ki.'.]inin 

Tiirkiyeye gittiklerini fa.rzede. 
lim ve o şekilde tahkikata ba-s
layalım. 

- Fakat ne maksatla ve ki· 
min hesabına.? .. 

Polis hafiyesi genç muavini 
Rober'in omuzuna elini dayadı: 

- Evladım, biz evvela bu 
insanların Nevyorkla olan mü
nasebetlerinin kimler üzerinde 
toplandığım öğrenebilelim, üst 
tarafı, elektrik düğmesini çevi. 
rip, odayı aydınlatmak kadar 
basittir. 

Nsraıı, Nevyorka gelip tc 
Kemalin ba§ına gelmiş olan 
şeyleri bir g~teden öğrendiği 
gündcnbcri müUıiş bir sıkmtı 
içindeydi. 

Bu seyahate sadece Kemali 
g"Örcbilme'k için katlanmıştı. 

Babası Amerika ile halı tica
reti yapan zengin bir tüccardı. 

Her seferinde olduğu gibi, bu 
seyahat ba.5langıcmda. da Nli.. 
ram bera:ber götürmek iste
mi~ti. 

CW' 
Nıiran bu sefer baba.sının tek· 

lifini ilk söylediği zaman kabul 
eder etmez adamcağız; çok se
vinmişti. 

I\emalin hareketinden bir ho.f. 
ta sonraya tesadüf eden bu sc -
y:ı.lıııt, büyük maçtan 4 • 5 gUn 
en-el kendilerini Ncvyorka ulaş. 
tıra biliyordu. Zihnen sade ou 
müsabakayı düşünen Naran bu
nun için derhal bu seyahate 
çıkmıştı. 

Avrupa.da da uzun ve gür:el bir 
ı:cyahatten sonra Fransa. tariki· 
b Nevyorka daha evvelki gün 
gelmişlerdi. 

İçinde ne limitler vardı! .. 
Bir kere Kemale kat'iyen gö

zükmiyecckti. Fakat ringin en 
yakınında bulunan sardalyeler. 
den bir tanesini bir servet mu
kabilinde blle o!s:ı. kiralaya· 
caktı. 

Ve işte orada, Kemal ringill 
ti.zerine çıkıp ta merasimden 

maclarının tenkidi .. 0 Yazan: Bedri Gurs 
let takımları yarın sabah trenle 
şehrimize geleceklerdir. 

Atletler Suadiye otelinde, ida-

i kinci küme Iik maçları 
şimdilik yapılamıyor 
Çukurbostan ve Karagümrük 

sahalarının futbol maçları yap,. 
maya. ch·cri§li olamayışı, ajanlı
ğı, şimdilik ikinci küme futbol 
maçlarının yapılamaması rnee. 
buriyctindc bırakmıştır. 

rcciler ise Parkoteldc misafir e. 
dile::cklerdir. 

Yunan takımı 32 atlet, beş i. 
darcci, iki masör, ve bir antre. 
nörden ibaret bulunmaktadır. 

Aynca, kafileye bec- lrule de ga
zeteci refakat etmektedir. 

Gelen atletler arasında Islan. 
bulun çok iyi tanıdığı Mautikos, 
Sillos, Palomiotis, Stratokos bu. 
hcnıaktadır. 

tenkitlerini yapacağım: 

Zafere kadar .. 

Gc~en h:ı.ftaki Galatasaray 
• Fener maçı hakkında, ''Haber" 
de Sacid Tuğrul Öget maçtan 
evvel yazmış olduğu y::ızrsınu 
bir tarafında §Öyle dcmi§ti: 
". . . Fakat bu mağlubiyetlerin 
işe yarayan tarafları dn yok de
ğildir. Bu vaziyet Fenerbahçeyı 
Galatasaray karşısında azamt 
tayakkuza sevketmiştir. Bunun 
neticesi her halde bu kere çok 
daha temkinli hareket edecekler 
dir \'C birinci devre likiııin ikin. 
ci maçında da ma"'lfıp olmamak 
için lazımgelcn her şe)i yapa· 
ca\clardır." Eu çok İEabetli görüş 
ve mütalca pazar günU tamami. 
le tahakkuk etmiştir. 

Hakem: Bitaraf olduğu tama· 
miyle gc.>rünüyordu. Sinirli bir 
hava içinde oldukça sert \"e seri 
cereyan eden bu maçı ~k 8.lR 
idare etti. lık defa böyle ehem. 
miyctli blr maçı idare ettiği 
halde gösterdiği muvaffakıyet 
takdire şayandrr. Soğuk kanlı 
lığı mükemmeldi. Sür'atini ve 
ıamanla, görfü;lerindeki isıı h!'t; 

de daha ziyade arttırdığı tak 
dirde Türk futbolcuları ço!< kıy- ı 
metli bir hakem kaz.anmış ola. 
cnklardrr. 
FENERBAHÇE : 

Kaleci: Muvaffak oldu. Çıkış 
lan - bir tek cıkış müstesna -
mükemmeldi. Çevikliği, soğuk. 
kanlılığı, plonjonları iyi idi. Sa{! 
ve sol degajmanlarmı kuvvet 
lendirmelidir. Yediği ~oldc ha 
tası yoktur. Ani. falsolu ve z:ıvi 
yeden girmiştir. 

Spor, macera, aşk romanı 
Yazan. SACIT TUGRUL OGEl 

Galatasaray, Fenerbahc;cnln 
zayıf takımını neden mağtup e 
demedi? Bunun tek cevabı ŞU· 
dur: Umumi fikirlerin, ''Galata. 
saray Fenerbahçeyi yenecek!.:' 
telkini altında kalan, Beşiktaşa 
ve Eskişehir Demirspora mağEı. 
biyctlcrinin acısını da içleriue 
atan Fenerbahçcli oyuncular, 
birden coştular. "Biz de ycnil
miyeceğiz, görün. bakalım!." 
der gibi canla başla, enerjik t~' 
oyun oynadılar. Aynı zamand 
hasımlarını da küçük görerek i. 
şi gcv&e!< tutmadılar. Bu saye
de de, pek güvenilen Galatasa
ray muhacimlerine umdukları 
bol bol golü atttrmadılar. 

sonra milsaıhaka başlayınca ken
dini gösterecekti. 

Kemal için ne büyük bir sc.. 
•;inç, bir heyecan olurdu bu gö
züküş ?. 

Bütün bunları tahayyül ede· 
re!c geldiği ~evyork'un kendini 
en çok heyeca.n.:ı. düşüren şeyi 
gazeteden okuduğu haberler ol· 
du. 
Babasına bir şey söyliyemez

di. Hem söylese de onun elinden 
ne gelebilirdi ? 

Tekba.'irnn. hareketten ba...s:.ı:a 
birşey yapamazdı. 

Otelindeki hizmetc.:isindcn ka
fi malfunat alarak derhal polis 
hafiyesini buldu. Bir yandan o. 
nu tnlıkika.ta ldınrken, diğer 
taraftan da Kc:nafüı menccerle
rini bulmuş, müsabakayı tehir 
ettirmek için çalışmalarını isti
yordu. 

Adnan ve Esadm do. gayeleri 
buydu: Maçi tehir ettirmek. Fa. 
kat bu zaman zarfında Kemalin 
meydana çıkacağını kim temin 
edebilirdi? 

Kemalin mcnccerleri Naram 
görünce tanımışt.ılar. 

Ve hayret ediyorlardı: 
Bu n~ cür'etkar, becerikli bir 

kız! ... 

Şimdi hep beraber, yapılması
n~ iki gün kalmış olan rnüsaba
kalan nasıl tehir ettirtbilccckle. 
rini düşünüyordular. 

Bu imkansız gibi bir şeydi. 
Çünkü dört boksör arasında

ki kur'a bu a~am çekilecekti. 
Alman, Amerikan, Fransız 

boksörleri hazırdılar. Fakat biri 

I\-ıaran gazetelerde bu hava
disi okuyunca tekrar ümitlendi. 
Önlerinde daha vakit vardı. Ke
mal belki bulunabilirdi. 

Nihayet işte pazar ..• 
Ncvyorkun yerinden oynadığı 

bir gün ... 
Square Garden'dc en gerilerde 

kalmış bir yer bile b~öndürü. 
cii bir yekun mukabilir.r.le satıl. 
mıyor ... 

Bütün Amerika, sade Ameri
ka mı ya., bilti.in dünya bugün 
heyecan içinde radyosunun ba
ı:ımda maçı dinleyecek 

Müsabaka gece saat 10 da ya
pılacak .. 

}°'aka.t spor sarayı daha ak. 
şa.m yediden itibaren dolmaya 
başladı. 

'.Kimse günün galibinin kim o
la.bileceğini kestiremiyor. 

Amerikan teknik, nefesli, çe
vik bir boksör ... TecrUbeli dl' ... 

Alman lııe dehşetli kuvvetli... 
(Devamı var) 

JtasladıAca 

Fikretsiz, !\lelihsiz z.'lyıf bir 
Fenerbahçc takımının güzel bir ı 
oyu.Q gıkararak Galatasaray ., 
kuvvetli takımı ile berabere kal
ması bir muvaifakıycttir. Fe. 
nerbahçeli o~ııncular canlı oyun 
la.rmdan dolayı tebrik etmek ge
rektir. 
Maçın tarzı cccryanmı ve te..1. 

kirlini, yine nrkadaşım Sacid 
''Haber" de, mükemmel bir su. 
rette yazdı. Ben de buglin bu ya. 
zrmla oyuncuların birer birer 

Proğram ba mu 'I 
11 inci :Balkan O.)'UDları proı;rıum cll;)e dUnkü &&.)'muzda ncşrettlğlnılL ya· 

:ı:ı.rı da okudunuz.. 

Bu programı n!!Jredcrkcn okuyucutanmrın kar!t 'az.lrcnılzl 3 ıı.ıımadığt· 
nııuı cmlnJz. ÇUnkU programı nl'3rcdt>nlcr en·t>ll hiç ltlnısı-yc kllrşı \·n:ılfu 

:rnpnıı, değillerdir. 

llalk.'ln oyunlan program[ dc~\noc ıı1,ıa cn·etA, müs:ıbakalar 111rnlar1 , . ., 

daJıa bir sürü tcfcrıilat gelir. 

Sağ mtidafi: lstanbulspor mü 
daf aası karşısında, kollarını sal
laya sallaya, ekzersiz yauar J?İ. 
bi suhuletle oyun oynayan, gol 
lcr atan Galatasaray merke1 
muhacim ve sol içini pek ala tut. 
tu. Kafa vuruşlarını, dega,iman
lannı kuvvetlendirmesi lazım. 

dır. 
Sol müdafi: Elinden gcldiğı 

kadar uğrnştı. Oyununu iler· 
letmesi için, sağ ve sol ayağını • 
kullanma.ya. dcgajmanlarmı kuv 
vct lcn<lin:ıeye, soğukkanlılığını 
muhafaza etmeye gayret etme 
lidir. 

Sağ muavin: ~1uvaffalt oldn 
Pas kesişi, pa.3 tevziatı iyi idi 
Kafa vuru5ları r.ılikemmeldi 
Yerden oynamaya çalışmalıdrr. 
Bir de daha soğukkanlı olmalı· 
dır. Hırçınlığı yüzünden birkar 
mühim hücumu kesemedi. 

Merkez mua\1n: Türkiyenin 
bugün en teknik bir oyuncusu 
olnn bu kıymetli futbolcumuz, 
bilinmez hangi fikirlerin yanl!ş 
telkin ve tesiri altmdıı. iki ovun. 
dur, müdafi oynar gibi oyna
maktadır. 
Şayet bu arkadaş bu sistemi 

bırakıp, bildiği gibi ferah ve i. 
leri olarak oynasaydı - G:ıla
tn.saraylI muhacirr.lcre geri oy. 
nayarak. mani olacağı. gollere 
nisbeten - kendi muhacimleri 
ne - bilhassa ilk devrede. çok 
daha fazla gol yaptırtırdı. 

rakipsiz kalacaktı. 
Tertip komitesi buna da bir Fakat program dire mrydıına ~ıkan .\uzıda, sadece atletlerin nnıııl kar-

kolaylık bulmuştu. 1 ııılan:ıc:ığmı, nerelerde 7.lyafct \'crilcttkinl nerelere 5Cyahat r.dllcceJlnl, han· 

Sol muavin: Galntasarnyın. 

- e.sasen muhacim hatlarında 
en ~ayJf bir oyunruları olan -
sağ açıklarına gC:ze nc:trrmadr 
Enerjik bir oyun oynadı. Bu akşam çekilecek kur'a ya- gl ott'ldo ııan,ı ı;Un nk1J3m y~mej;rf ~-cnllcN:{;-tnl öğreııl~ oru:r.. 
Sağ açık: Muvaffak oldu. Ton 

tutı~c;ları, sürüşleri, pasları çok 
iyi idi. Çekingen oynamadı. Bi. 
raz daha şahsi O)ilndan feda
karlık etmeli ve sol ayağını kuv. 

nn iki boksörU kar~ılaştıracak, 
rakibi Kemal olacak boksör ise 
doğrudan doğruya dünya §am. 
piyonluğu finaline kalmış ola
caktı. 

Final müsabakası da 1 ny 
sonra yapılacaktı. 
Eğer Kemal, final reüsabaka. 

sından 20 gün evvel Nevyor:<ta 
isbatı vücut edebilirse, rakibiy
le karşılaşmak hakkını haiz ola. 
caktı. 

Bu şekil bir dereceye kadar 
bizimkilerin lehinde iöi. 

mmbilir? Belki o u.mana lta
dar Keına.I meydana çıkardı. 
Aynı gUnün nl:şamı çekilen 

kur'nyı Nevyorkun bütün gazc. 
telcri günUn en heyecanlı haberi 
olarak birinci sayfalarında. b.U-
yük yazılarla ilen ediyorlardı. 

Kur'a, yarın yapılacak milfın. 
bakada Almanltı Amerikan, 
Türkle Fransız boksörl0,rini kar. 
şı karşıya getiriyordu. 

Gazeteler Franmz boksörünün 
l.:csko~mo..ıı bir re~!ni koy • 
muşlar, ... e kendisini, Kemal o1. 
madığından, d:>ğrudan doğruya 
şampiyona fioolinc kaldığı için 
tebri!: ediyorlardı. 

\'c znnnedlJonız ld (Balkruı oyunları programı) büJl6 olıı.m:ıı;. 
-~ 

Klmblllr belki de ahlanryonız! .. 

S. T. OGJ;T 

inhisarla r u m um 
müd ürlüğü nden: 

l - :Mlllrcdat listesi mucibince (Scltz Werke) fabrikası mamulAtmd:ın 
olınnk Uzcra S kalem toz ve pltıka halinde ıımyant pıızarlıl:Ja satın alına· 

cakt1r. • 

2 - Pazarlık 7·10 910 pazartesi gtinU saat 16 ela Kab:ıtn§ta levazım ve 
mUbayaat §Ubcslndekl alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - JJste s:>zll geçen şubede görUlcblllr. 
4 - 1uteklllorln pazarlık için tayin olunan giln Ye saatte yi\zde 7,5 gU· 

vcnme p:ırasllc blrllktc mczktlr komla yona mUracanU:ın. (!IOH) 
• 

vetlendirmelidir. 
Sağ iç: İleri, geri canla başla 

çalı:ştı. Şansız bir günü idi. E
peyce gol fırsatı kaçırdı. 
Merkcı muhacim: Fenerbah. 

c:e birinci takımının merkez mu
hncimliğiııi yapmnk pek kolay 
bir iş değildir. Pek çok çalış. 
musı lazımdır. 

Sol iç: Muhacim hattında en 
iyi oynayar.dı. Eşapelcri. kafa 
vuruşbr1, geriye yardımı, nefesi 
mükemmeldi. Sağ ve sol şUtlerı. 
ni, deplasmanlarını ilerlettiği 
takdirde tehlikeli bir sol iç mu. 
hacimi olacaktır. 

Sol açık: Enerjik bir oyun oy-

1 
nadı. Pasları iyi idi. Kaia vuruş. 

Mekte 1 ld !arını, uzun ortalamalarını kuv-p er açı 1 vetlendirmclidir. Deplasmanı da 
~ zayıftır. Bilhassa sol iç arka~ 

Şimdiye kadar olduğu gibi, bütün mektep d:ı.şı ile ckzersizlerde yer deği§
kit .... 5' larınızı "VAKiT,, kütüohanesinrlen 1-<' 1 tirmc hareketlerine çalışmalıdır. 

GALATASARAY: . 
laylıkla tedarik edebilirsiniz . Kaleci: Sakatlaıımcaya kadar 
~ ... ~~ ..,, m • ~ ta.mamiyle rnuvaff ak oldu. Golü, 

• falsolu ~elen topu ~C§tcn gö. 

. y0ıcs• 
remediğindcn yed1• tU· 

da yerini iyi tutınU~di. 
manları mükeJlllll~ 'l'oPıı 
kanlılığı ycrin~eyd~alıll 
daha az bekletıp. "Jer 
gajc etmesi lazundJI'· 
tutuşlara, plonjenlere 
l1dır. ıcı.ce 

Sagw müdafi: M~ arı 
' f' ol

en kıymetli mild8 il dtJ~U 
ka daş, her zaman "'ı ~·I 
maçta da canla bil~ ~dU· 
hakkiyle muvaffak " ( ,. 

Fenerlilerin dahana tD 
atmalarına tek bafiJ ali 
du. Hücumu taın c:a~ tc 
rinde durdurması, P rıııııe 
kafa vuruşları miik~ııd 
leden beri iki }:usu lrtl,sl 
sol ayağının zayıf ~u\"-e 
ri degajmanıa.rın1n i!fl• 

· · · dc2'1l lunması 1 bırını. "·ril''ıı 
mcmnun.vetle ~0tıetı 

günden güne kU'" e 
tedir. ntB 

Ekrersizlerde. mu jtıtsJ' .'16 
pa vurmalara, deP·1 a)'ll.,..J 
!erine ve bilhassa 50 

13 c tA, 
ıetmeye çalışmaiıdJr etlı bl. 
le tccrüteli ve kı~~ıcntıl• 
bolcudan daha so8'1 • 
smı isteriz. .ııffal< 

Sol müdafi: M1.l''aıııııdJt• 
dı. Çok çahı:ımssı ~at&!~ 
Sağ muavin: G .. 0,'li .. en ıvı . 

kımında o gun . . idi· . 
vuneulardan bırı Jf(lıer~1/I marke edişi. muna~ ıyi ırP,~ 
mesi knfa '"uru~lnd. 501 ~ 

' 11. ~f tığı gol mUketnm\aır. 11' 
nı kuvvetlendirme: rf(leli~ 
mana ehemroiy~t .';~e11rrr'-' 

Merkez muavın· tflt1~11f 
nin esasen arknd~ıxıterilll 
lenemiyen muhacı v~cs• 
mak tamnmiyl~ :~ )-Ol< 
denemez. Bu yuı d:ıfııa"1' 
Galatasaray nıU 3,rıı --~~ ..... ·•· 
hassa sa~ müd:ıfil .;u t. 
yordu. Pas tcvz~c~'-.,,, 
Denıarke olan oyt· 11:19~ 
sı kifayetsiı·lir. ~~c:si b f 
pasl:ı.rı yoktur. N ,. 001<· A 

.. ço" er. kez muavin ıçın b:ıJlC 
.. fePe "'J 

Sol mııavın· ~ 11rığ ~ ·· ı an s!lr. -;uze ovnıv tiyle 
sınc1n blitün kU ~re p3S l 
dı. Kafa vuru'it'lrı.ıo}{tllr· ,!_ 
1.ayıf, dep!ncnınnt :.,,,5r•1.AI 

ı:ıı.:l·· fJ"""' Soğ aı:ılt: G!l ak 0ııı.tıl :ııt' ' 
mınm en mu,•af f · :ııı;ıtl 
vuncusu idi. Çok ç ı( 
zım. 1.c:,~ • (11 d/"Jı 

Sa<; iç: t'('rl. ~c~~'\lJI. z 
•]u. Enerjik bır .,.•ji{İfıl. ~.I 
G .. d gu··nc çe,•ı •• ı. lll~ 

un e:ı r::ı'lsı ·ş..~ 
mektedir. zayıf!~ : c;efl1,2 

Merkez ınuhac•rn 1 rıı.· .,elef . 
hur ,.c ileri ~· fc11er~ 
şiltleri, gollcrı rji1' ıtıU, 
kıskı'\ıTak ve ene edi· l'-~ ..... ., 
kar~ısmd'.l görU}eJl'l.J:}e!l 

~ ··nııt cı.v 
Yorgundu. ıı 
çıkaramndı. ttı#. 

·ırı Jıll 
Sol iç: Muh=ı~ı f;ş:ıpelt 

iyi oyuncusu idı. 'c!lJlılrı 
lan iyi idi. B:.ı o)rtl ırıııJlll 
"k k ru da.pi~ ·ıJi'f· ( yu usu csı . ıo I' 

hemmiye ,•crnıeırı ~ı)'~ 
futbolda artı!;: tan~...,,asJ 

ı,• vun t.";>•; .... ~ 
şılmıştır ,.ı 0

J er degı~· 
kada..5iyle ani ~. dııfilerı dilfı~ 
en geçilmez I?ubır ııst!I 1e 
için en mUessır Jll~a~~ t'Iİ 
açıkla, merkez 011,·iıt ıl ,~ 
zamanında sol rı; o)'1Jl'.l ,,-ı 
ği§firerek ~ası~ıt· ı1<ıe ~ 
şaşırtması ıazıntıc bııııJ ;, J 
de arkada§lat; 8 .ağıllı, J'(lr 
lıı;matıdır. sa.g ya1l:ııJ•r 
~şlannı \rilcU~ c; 
vetlendirmclidı.t· i.!.l1ı! 

. ust 
Sol nçık: Çiıgı pas~· .... 

rtaJay!şJ, '"r:. 
kontrol. o vıftlr· • ;t. 
'di Saw ass.ğı za. ~ 1 • g. : (;iJdlr. .... 1< 
ruşları ıyı de., Jl]Soı 
cut calımı, deplCS ı· 
._,. 1 G 

Jllor.uır. sBDll 


