
SON HAVADiSLER 

AKŞAM PO TASI 
KU~UŞ 

evsimin ilk atletizm 
8 müsabakaları 
rıı: Sabah Kadıköyünde yapılan 

Sabakalarda teknik dereceler 
't \>a' çok düşük oldu 

btı tıııın illt 
l al> 'abalı 1" atletizm müsaba- ı - Gören 57 saniye, 2 Zare, 
~~tır 8enerbahçe stadın- 3 Ktı.znn. 
baıc'~ abanın çamurlu, 800 metre: 

~lııd a.ıar bU~iikoıu_şu_ yüzUnden 1 - Ziya Atlet, 2: Abdullah, 
~ ı'~ 8eçın • bır ıntizamsız- (Bu yanşa Gören de girmişse de 

11 
<bıianıa~tı.r. Atletlerimi • mUsabakayı yanda terketmiştir.) 

ır Ço)( ita • na rağmen form. 5000 metre: 
ı..1 !lfııan .. ~bettikıen ve önil- ı - Arlan, 2: Merih. (Osman 
~<ıaır .. :vı • · ı ~ 

1 
8ey&h ıçındo yapılacak ve Mithat yarışı terketmi.şlerdir). 

U•e~ ay ltoı &Une kadar form- S üncü kategori. 100 metre: 
tnr agsıs1arıay bula.nıryacakla- ı - Turhan 11,7, 2: Sezai, 3: 
~e · eJldi?Jcye dilşür. Sait. 

~il 400 metre: 
-. .. : en ~k Ik ı - Sait !,25, 2: Alaeddin. 3: 
l ~ it n neticeler ııun- Orhan. 
'- ı. '~011. Dördüncü kategori 100 metre 
ıı_ ~IQ .... r · cıoo ınetre) ı R "d 12 3 2 F 'd 3 ~~ \: .... er 11 - aşı , , : en , : 

"1...°..IJXl:ıll§tu ) ,4. (Muzaffer C~ylan. 

31 M A R T - 1940 

Bulgar Kralının 
nutku 

"Bitaraflık siyasetimiz 
her tarafta iyi 

karşılandı,, diyor 
Sofya sı - Kralın açış nutkuna 

Meclis tarafından hazırlanan cevap 
krala takdim edilmiıtir. Kral bu mu
naaebetle bir nutuk irat ederek cıe

mJştir ki: 
••:Meclisle hUk~met arasındaki teıa

nUtten memnunum. Bu vahim za
manlarda takip ettlğlmlz sulh v.e bi
taraflık politikam her tarafta iyi kar
şılamyor . BugUnkU birliğin deva
mııu temenni ederim.,, 

PAZAR 

100 bin dönüm 
sular altında • 

arazı 
> 

İLAN tŞLERt: Tel. 20335 

bir 

Buna 1talyadan batka :V.,ugoslavya, Ma.earistan 
ve Çekoslovakya İştirak edecek 

Almanyaya müstemlekelerinin 20 sena 
sonra geri verilmesi temin edilecek 

Parla. 31 (A.A.) - Ordre ga. 
zetesinde Emil Bur fÖyle yuı.. 
yor: 

Son zamanlarda ortada dola
şan sulh planlan arasınd::. faşist 
hükumetine atfedilen bir pISn 
vardır. Gayda tarafından neşre • 
dilen makaleler de bu iddiayı 
teyit eder gibi görünmektedir. 

Bu planın başlıca maddeleri 
şunlardır: 

1 - Karada, denizde ve bava.. 

da umumi silahsızlanma, 
2 - İngiltere, Fransa, Aiman. 

ya ve İtalya ar&sında dörtler mi. 
aak[ usulüne avdet. Bu devletler 
Milletle"r Cemiyetinin yerini tu • 
tacak olan bir direktuar teşki! 
edecekler, Avrupayı dört nüfuz 
mıntakasına ayıracaklar ve icap 
ederse bolşevikliğe karşı bir eh. 
lisalip vücuda gcrireceklerdi;. 

3 - Dinler serbest olacaktır. 
(Devamı 4 üncüde) 

Balkanlarda Alman iktısadi 
tazyikine müttefiklerin 

mukabelesi ne olacak ? 
Tayms 
arkasında 

''Balkan devletlerinin 
kuvvetli bir Türkiye 

vardır,, diyor 
Lonclra, 80 (A.A.)- Taymis gazete

sinin diplomatik muharriri yazıyor: 
"Almanyanm merkezi ve cenubt 

şarki Avrupamıa yaptığı iktisadi taz
;>ika naaıl mukabele edilebileceğini 

mtızakere h~da Fransız ve ln-

Alman diplomasisi §imdilik ~l

reUe hareket ediyor. Fakat iktlsadl 
bakımdan Almanya küçük devleUerl 
kendlslle ticarette bulunmağa sevket
mek için bUyük bir faaliyet aarted!· 
yor. Fakat Alman teklifleri o derece
dedir k1 kabul ettikleri takdirde bu 

• aayfa.mızdadır.) ık 
-·~: r • (Diğf'r 11por haberleıtmls ' llncU gillz nazırları bir mUddettlr sabırsız

lanıyorlardı. Budapette, 31 (A. A.) - Tuğyanlarla mücadele hU.kQmet ko
miserliğinin bir raporuna nazaran şimdiye kadar 100.000 dönümden .., 
fazla arazi sular altmda kalmJ§tır. Macaristanın az çok bütUn mın
takalan &ular altında kalmıştır. Yüzlerce ev yıkılmıştır. Askeri mın
takalarda amele ekipleri becd inşası ve kurtarma işlerinde çalışmak

b: sandalcı Beşiktaşta 
~i;~ k~h veciy i öld Ü rd Ü Şimal memleketleri konferanıltoplandı 

(Devamı 4 üncüde) 

tadır. 

~u,·,,_ e~ıde bir sinemada da Stokholm, 31 (A. A.) - Şimal devletleri nazırlarmm konfcraıı. 
l ' Cll sı İsveç, Norveç, Danimnrka ve Finlandiya mümessillerinin iştiraki! <' , 

1 erden biri sinemanın Finl!ndiyanm vaziyetini tetkik etmek lizere dün öğleden sonra top-
~ tqrn ıanmrştır. 

ı,; ..;~ ...... ~etacısını yaraladı ısviçre Euan dün açıldı 
't tıleaılld il dokuz buçukta :Mehmet de kendilerine çıkışmııı, bu Bem, Sl (A. A.) - Yirmi dördüncU 1•3Viçre fuarı diln a~ılmış-

'I' llıııtı.. lta.h"eaı e ft!zeıı İlyas o""lu yüzden aralarmda kavga çıkmıııtır. 
~ ""r. ilde ka 0 tır. Fuarda 1100 kişi eşya teşhir etmişlerdir. ltt.t nıı bir hAdl- !ki ııarhoıı bıçaklarını çekerek ken-

~ ~;'(::ııa tııre dilerıne kahve piııirmemekte ısrar Molotofun nutkunun Romanyadaki akisleri 
"e~ etrıu ' Yaka ıu su- eden Mehmedln UstUne atılmıılardır . ._ "t t\tıı:(e ~~~ Mütecavizler Mehmedi omuzundan Bükreş. Sl - Sovyct Başvekili MolotoCun nutkunun buradaki 

~~ ~ 
1 lia.1tı. olarak gelen ağır surette yaralamıılar ve kavıa- ilk akisleri müsaittir. Sovuetlerin vaziyeti gil~leştirmek istemediği, 

tJıtı:ı ~l Ve RaaJ ti k h ini k o1 

lltr. 'de ka.ııve Pl"""mrmb"a.:11n·l cılan ayırmak is yen a vec n ar komşularile h·i mtinasebetler idame etmek istediği bakkmdaki beya-
~· """ deş~ Arifi de elinden bıçaklamıtlar-

"'1taııa..,_ _ dır. Bundan sonra tell§a dll§en lld nat iyi karşılanmıştır. Mumafih Bonetko hadisesi baklnMeJd IÖZle-
... .__ __ _: ~~~--1-L-~-~L.Dıı--..ıUı.eiWıalL!__Jri~bir~· parça hayret u~, 

llarbde 250 bin yaiUI fiRn FWi"nCUjM& ~lefti y~ na1dl 
... dma~ 
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Zeytin ormanında Beyaz Alin on saat uyuduktan 
sonre. uyandığı zaman peri masallannda olduğu 
gibi "neredeyim?,, diye sormadı. 

Taksi "fena havadis,, manasına 
elini salladı ve muti Koı.rnonun 

ba~mı çevirerek ikinci defa olarak 
geri döndü. 

Bu e5nada Jigliyo, küçük kö· 
}iln sokağında mütevazin ve müsa· 
vi adımlarla ilerliyordu. Kollan 
her iki elinde yirmişer litre süt do
lu güğümler ta,ıyormu, kadar 
k""Uvvetliydi· Karanlık evlerin ya
nından gidiyor ve nadir yolcularla 
karşılaşınca kenara çekiliyordu. 

Girdiği "Horoz oteli,, etrafı bah 
çe ile çe,•rilmiş küçücük bir oteldi. 
Jçeriye mutfaktan giriliyordu. Ye
mek vakti olduğu için ona dikkat 
eden olmadı. 

- Çiftlikte yeniyim. Odaların
da yemek yiyen küçük hanımla 

kocası için süt getirdim. 
Bir hizmetçi iş arasında cevap 

verdi: 
- Yukarı çıkın· Birinci katta 

iki kanatlı kapv 
- Yeşiller girinmiş küçük hanı· 

mm odası değil mi? 
- Evet, haydi gidin. .. 
Jigliyo rahat bir nefes aldı. n

yeretin kollan arasında fena dü
şünmemişti. Şüphe içinde iken ile
ri sürülebilecek müteaddit ihtimal
ler üzerinde doğrusuna parmağını 
basmıştı: Beyaz Alin, kralın gev
şekliğine güvenerek oteli terketme
mi~ti. Bu noktayı kabul ettikten 
sonra onun odasından dı,an çık
madığını ve yemeğini de orada ye
diğini keşfetmek için kehanete lil· 
zum Yoktu. 

Merdivenlere do~ giderken 
ahçı kadın durduttu ve parmağile 
iki güğümü isaret ederek: 

- Güğüinleri de götilrilyor mu'" 
sunuz? bunlarda yirmi beş kisilik 
sUt var. 

- Bırakın, ağır değil ~er. 

Hanım ne kadar isterse alsın· 
- Hem geç de kaldınız. Yemek· 

Jerini on dakika evvel bitirdiler. 
Sofra bile toplandı. 

- Zarar yok. 
Heyecanlanmaksmn merdi~

leri çıktı. İki kanatlı kapıyı buldu. 
Güğümleri kaza ile imiş gibi çarp
tı ve parmağile kapıya vurarak 
~lendi: 

- Madam, odayı düzelt.mele 
geldim. 

vnı 

neş yerini deliştirip de kesif ve si
yah bir selvi ağacı bu işi üzerine 
alınca oradan kalkarak incir çal· 
mıştı. 

Alin rüyalarından aynlmağa ra· 
zı olunca beraberce kahvaltı yap
tılar. Bu yemek pek zayıf, hararet 
kuvvetliydi. Yoldan da geçenler 
olduğu görülüyordu. 

Mira bel: 
- Görllyorsun ya, dedi, yalnız 

değiliz. Burada kalamayız. Tri
f eme kadar yürümek ister misin? 
Şehir yakında, orada ormanda ol· 
duğundan çok daha iyi saklanabi
liriz. 

Alin onun omuzuna yaslandı ve 
böylece yürüdüler. 

Biraz ileride ilk köyden geçmek 
icap etti· Yolda kimseler yoktu. 
Sağ tarafta önlerine bir otel çıktı. 

Otelin yeni boya~ış cephesi, 
bahçesi, ağaçlan Mirabeli cezbetti. 

Günün bu saatinde köylüler tar
lalarda çalı~I'}·orlardt. Otelin açık 
kapısı önünde kimseler yoktu. Sür
atle bu kapıdan geçerlerse onları 

hiçbir şahit ele veremezdi. 
- Buraya girelim. 
- Nasıl istersen Mirabel. 
Onlara otelin en güzel odasını 

verdiler. Alin derhal bir büyük le· 
ğen, yeni bir sünger, sıcak su, bir 
sepet kiraz, çikolata istedi. 

IX 

~ oldulunu ve kral Pozolun 
hl.la uykusuna devam ettiğini gö· 
ren çiftlik sahibi kızına kralın u· 
yaru~ını kendisine haber vermesini 
tenbih ettikten ve ziyafet hazırlık
ları etrafında emirler \•erdikten 
~ra siyah eH>iscsini giymek üze· 
re odasuıa çıktı. 

Çiftlik sahibinin en küçük kı

ır Nikol, ümit içinde kıvranan bir 
gençti· Dört karde,, yirmi senelik 
bir devre içinde, babalarının ser
veti sa~lamla~ıp geni~edikçe, ken 
dilerine muhtelif sınıflardan koca· 
Jar seçmişlerdi. 

Birincisi halka terbiyeli may
munlar gösteren bir gençle, ikinci
si bir mübasirle, Qçüncüsü daha 
müşkülpesent davranarak bir kıla· 
vuzla ev!erunişlerdi. Dördüncüsil 
ise bir belediye reisinin kansı ol· 
muştu. 

Nikol bu mütemadt yükselişten 
• aonra a~ kalmak istemiyordu. 

Zeytin ormanında Beyu Alin Kralın çiftliğe girdiği zaman, tali
on saat uy.uduktan sonra uyandığı inin ba_şmda tacile ayağına geldi 
.zaman peri masallarında olduğu ğinden şüphe etmemişti. 

gibi "nerede}im?,, diye sonnadı. Poııol uyur uyumaz, genç kız, 
Çünkü Mirabel yanıbaşmda uzan· onunla yalnız kalmak için entrika 
nuş ve dirseğine dayanmış olarak çevirmeğe başlamıştı. Onun bu 
ona bakmaktaydı. arzusunun tahakkukuna evvelf\ 

- Sen misin? dedi. Yalım ha? mani oldular. 

Kimse izimizi bulamadı mı? Fakat saatler geçtikçe ve Ma· 
Bonjur Mira~l· Jyi uyudun jestenin bumu gitgide daha fazla 

mu? sakalına doğru düştükçe ihtiyat 
Hayul Dansöz göz\lnü kapama· tedbirleri gevşedi. Çiftlik sahibi, 

mıştı. Uykusuz gecelere alışık ol· Nikolu nöbetçi bırakarak s:ıvuştu. 

duğu için bu geceyi de beklemek- Küçük kız kalbinin çarptı~nı 
le geçirmişti. GOnOn ilk saatlerin· hissetti, mukadderatının tayin e
de Alinin, yüzüne gölge yapmak i· deaii saat gelmişti. 
çin diı çöküp oturmu,, sonra gü• (Devamı var) 

H A B E R - "Akşam 'Postası 

1 
Suriye fevkalade komiseri 

Ankaradan ayrıldı 
Tahsillerine devam için 

Esl:i~ehire gittiler 
Ankara, 30 (A.A.) - Türk 

hava kurumu gedikli hazırlama 
yuvasının ilk devresini bitiren 
gençler Eskişehir askeri hava o. 
kuluna iltihak eylemek üzere bu. 
gün öğle trenile Eski~ehire git. 
mişler ve kalabalık bir halk küt.. 
lesi tarafından uğurlanmışlardır. 
Gençler kurumdan ayrılırlarken 
Türk hava kurumu başkanı Er. 
zurum mebusu Şükrü Koçak, ken 
dilerile §U konuşmayı yapmıştır: 

Türkiye-Suriye dostluk ve iyi kom
şuluk muahedesi dün imzalandı 

"- Arkadaşlar, 
Türk hava kurumundaki vazL 

{enizi bitirdiniz. Hava ordusuna 
iltihak ediyorsunuz. Burada ça . 
lıştığınız müddet zarfındaki me. 
sainizden ve gidişinizden çok 
memnunuz. Hava okulunda ve 
hava ordusunda da ayni muvaf -
fakıyeti göstereceğinize eminim. 

Sizden ayrılırken. evlatların
dan ayrılan bir babanın ıztırap 
ve teessürünü duymaktayım. Fa. 
kat şeref ve kahramanlıkla dolu 
istikbalinizi düşünerek tesetti ve 
iftihar duyuyoruz. Hava ordu. 
sundaki iyi çah~malarınızı takip 
ettikçe bu iftiharımız artacaktır. 

Geçen gün, memleketin büyük 
askeri mareşal, sizinle konuştu. 
hasbihal etti. Kıymetli hitabe5:.in; 
dinlemek şerefine nail oldunuz. 
Genelkurmay başkanı, sizden bü. 
yük hizmetler beklediğini söyle . 
di. Onun limitlerini tahakkuk 
ettireceğinize hiç şüphemiz yok. 
tur. 

Sizden ayrılırken, eski bir ha
vacı olmak sıfatile ricalarım su. 
dur: Kahraman bir havacı ola. 
bilmek için iyi sıhhat, sağlam 
bir dimağ, dürüst, yılmaz, hı>s!as 
ve uyanık bir karakter mutlaka 
lazımdır. Bu vasıflara daima 
malik olmağa çalışmalısınız. 

Hava ordusuna iltihak ettik. 
ten sonra, ilk yuvaLuını unutma. 
yan kuşlar gibi (gedikli yuvası) 
nı da arasrra hatırlayınız ve fır. 
sat buldukça gelip görünüz. 

Sizi uğurlarken gerek öğret. 
menlerinizin, gerekse genel direk 
törünüziln talim ve terbiyeniz i. 
çin gösterdikleri gayrete teşek • 
kUr ederim. 

Yolunuz açık olsun arkadaş. 
lar.,, 

Sehir tiyatrosunun 
Anadolu turnesi 

Bir grup dört nisanda 
hareket ediyor 

Şehir Tiyatrosu a.rtlstlerl bu 
gece komedi kısmında son temııille. 
rini vereceklerdir. 

Artistlerden mUrckkeb bir grup 
4 nisanda Anadolu turnesine çıka
caktır. Evveli Kayserlye gidilecek 
ve bunu mUtetı.klp Anadolunun 
muhtelif ;,ehir1erlnde temsiller ve
rilecektir. Turne iki ay sürecektir. 

•Artistlerin bir kısmının turneye 
iştirak etmemesi, yerli filmlerin 
arttmlmnsı yolundaki teşebbüsler
den i1erl gelmektedir. 
Şimdiye kadar İstanbul stnd. 

~·ola.nnda yapılıın filmlerin, kusur
larına rağmen faz.la rağbet bulma
sı ve ecnebi filmlerin fi:ıtlarmın 
yUkscltilmcsl bu teıjebbUsleri kuv
vetlendirmiş bulunuyor. 

Ankara. 81 - TUrk • Suriye 
muahedesini imzalamak üzere tay. 
yare ile Ankaraya gelmiş olan Su
riye fevkalll.de komiseri Puaux ve 
mn.iyeti havaların fenalığı yüzllıı _ 
den Suriyeye tayyareyle döncmi
yerek bu ısa.balı Toroe eksprcsile 
Adanaya hareket etmişlerdir. Ora
dan tayyare ile Surlyeye gidecek
IPrdir. 

J]fZA !UERASlm 
Ankara. 30 ( A.A.) - Türki· 

ve • Surive dostluk ve lvi kom
c:;uluk m'uahedesi bwrUn sa"t 
l2.15 de Hariciye Vekaletinde 
m7..alanmıştır. 

Muahedevi Tiirkive namına 
'hrfr.ive Vekili ~ü'·ri~ C".-... A.::.'n 
re Harlcive Umumt KAtlhl Nu
"1nn fe ... nmencio~lıt ve Fransa 
"'n!nTT'a da btivi.ik elı-1 Mıtcıcıf...,li 
\•e Surive fevk::ı iade komiseri 
n,,.,,,:"t imza etmlslerdlr. 

tmza met'aıdmin~e haı-id,·P 
0 rk5.nile Fransız sefa.ret! yilksek 
'llemurlan. ve P."azeteciler hazır 
"ınlırnmustur. 

Komedi Fransez 
artistlerı 

Istanbulda aon temsille
rini bu gece veriyorlar 

Şehrimizin misafiri olan Ko. 
medi Franacz artistleri ıon tem. 
sitlerini bu gece Tepebaıı tiyat. 
rosunda vereceklerdir. 

Yann da hiç olmazsa bir 
:matine tertibi için teşebbUa edil. 
mişse de salı glinU An.karada 
bulunmaları lazım geldiğinden 
buna imkan bulunamamıŞ{ır. 

t Vali ve belediye reisi Lutfi 
Kırdar tarafından yarın artist. 
ter şerefine şehir namına bir öğ. 
le yemeği verilecektir. 

Artistler bugün öğle yemeği 
için Fransız ba~konsolosluğuna 
davet edilmişlerdir. 

Fransız sanatkarları, 1stanbu -
lu ziyaretten fevk2lade memnun. 
durlar. 

Halkın, temsillere büyük bir 
rağbet ve alaka göstermesi, bu 
münasebetle dostluk ve sempati 
tezahürleri yapması kendilerinde 
unutulmaz intibalar bırnkmıştır. 
tık fırsatta gene gelmek niyetin 
dedirler. 

Fakat içlerinden bir kısmının 
asker olması ve ancak kırk gün 
izin almı~ bulunmaları sebebile 
14 nisanda Parise avdet etmek 
mecburiyetinde olduklarından, 
bundan sonraki ziyaretin ne va. 
kit olaca~rnı henüz kestirilemi -
yor . 

Küçükpazar halkının 
belediyeden ricası 

KUçükp:ızarda Demirt&f mahalle
sinin Hoca Glyas çıkmuı aokağmJa 
bl: lağımın pallıyarak açıkta aktığın· 
dnn §ika.yet edllmcktcdlr. 

Sarl bir hastalık çıkm&dıı.n belcdl
ycn1n bu \'azlycti dUzeıtmesi ~klc· 
ntyor. 

Dünkü zelzeleler 
Amasya, 30 (A.A.) - Bugün 

Koordinasyon heyeti saat ı t .40 da Uç saniye aüren 
şiddetli bir yer sarsıntısı olmuş. 

dün toplandı tur. Zarar yoktur. 

Ankara, 30 (A.A.) - Koordi. lZMIR VE BERGAMAOA 
nasyon heyeti bu sabah başvekil İzmir, 30 (A.A.) - Evvelki 
Dr. Refik Saydamın riyasetinde gün B~rgama ve dün sabah tr. 
toplanmış ve ruznamesinde mev- ı mirde hafif birer zelzele kayde. 
cut maddeleri tetkik etmiştir. dilmiştir. Hasar yoktur • 

imzayı mUteaklp Haricive Ve
kili Şükrü Saracoğlu Türkiye L 
le Fransa ara.'!mda ötede"ll eri 
mevcut dostluktan b~h~etnıi~ ve 
iki memleket miln~~eb:ıtında a
ra.sıra ye'"'ane mü~ki.i ; • rrkar -
mış olan Suriye 1"""-"1

" .. ı..,İ"l dP 
bu imzalanan muahede ile kati 
olar:ık ortadan kalkmış bulun· 
dv~ınu sövlemt13tir. 

Fransa bUyUk pl,.fcıj :M'aqsfO'lf 
verdiği ce\·anta Ti.irk • Surive 
mUnaı;ebetlerinin bundan böyle 
mükemmel olacaeına diT'lld\ sar
sılmaz Fransız - TUrk dostlu • 
!?una davandığmı kavdevlemis 
ve muahedeyi tahakkuk ettiren 
HariC'fı·e Vekili RilkTil Saraco~. 
luna. Umumt Ks.tip Nıımaıı Me
nemencio~luna ve diirer Tilrk 
mUr.akerecilerine ve bilhassa bt· 
rinci daire umum mUdllrU Feri· 
dun Cemal Eroine te~ekkUr eL 
rniı:ıtir. 

Merasime ~nanva içilerek 
nihavet verilmiştir. 

Memleketlerine 
gıdecek elçiler 
İngiliz elçisi yann 

k.1:::::-=.~an gelecek 
Hllktlınetindeıı aldığı emir Uze • 

rlne Londra.ya gidecek olan İngi
liz sefiri Str Hugeeaen ya.rm AI1-
karadan gehrimlze gelecektir. BU. 
yUk elçi yamı akşam ekspresle 
Londraya hareket edecektir. 

Gene hükumetinin çağırmam n • 
zerine Fransız hUyUlı: elc;Uıl Maa-
3fgn '\ı'\ 'd~~~M~ ~~ı 
gideceği haber verllınektedii. Yu
nd.J\ bUyük ' elçisi :RaTael de dün 
Ankarada.n şehrimize gelmiştir. 

&\•yet ve Yunan elçilerinin de 
mezıınen memleketlE>rine gidecek -
leri haber verilmektedir. 

* Gençlik bayramı hazırlıklarına 
başlanm~trr. Mekteb beden terbi
yesi muallimleri bu günlerde maa. 
rif mUdUrlnğilnde umumt bir top
lantı yap:ıca!ı:lardır. 

.. Mekteblcri bitiren talebelere 
şimdiye kadar diplomaları gelin • 
ceye kadar muvakkat vesikalar ve
riliyordu. Bundan sonra bu şekil· 
de vesikalar verilmiyecektir. 

• Lise ve orta mekteb talebe. 
!erinin mekteb haricinde tanma • 
bilmeleri için ayni şekilde elb.iııe 
giymelerine ehemmiyet verilecek
tir. Bunun için e.18.ke.da.rlar tetkik
ler yapmaktadır. 

* Beş ay evvel Te.blmde Billftr 
BM e.part.nnanmde.n çalman 10 ta. 
ne acem halısı polis tanı.fmdnn bu. 
lunmuştur. Bunları çalan topal Ha
san ya.kalanmrştır. 

* Manifaturacılardan mUrekkeb 
bir heyetin ttalyaya. gideceği söy
lenmektedir. 

* FinlAndJya hilkfuneti Satvet 
Lutfi Tozan isminde birini Türki
ye faht1 gencrnl konsolosu tayin 
et.mJştir. 

* Dün 200 bin llrahk afyon ih· 
raç edllmlştir. 

* Tüberküloz cemiyetlnJn mu _ 
tıı.d nyhk toplnntıst 3 Nlsıı.n saat 
16.30 da Etıbba odasında yapıla
caktır. 

• TUrk beldmlerl yardmı birliği 
dUn saat 13.30 da Etıbba odasın
da senelik toplanttsmı yapmıştrr. 

Yeru idare boyctl reisliğine opera
tör M. Kemal seçilmiştir, 

!t MART- t~ 

AKŞAM P_os;.:,,, 
Salıilli .,. Nepı11.t :.,. 
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Sokakta buluna 
kı yn1etli ı~n~ i 

tk. ,.. ' . . b" ··dde .. , .. ~.:arı 1:::- m~ .. tfii 
J ••• · - I ra ,ı;-::.:r 

pıtJ 
Polis garib bir vak_a~'1 cJ:6),uıı 

na çıkarmıştır. Mecıdi~ 
oturan Şükrii isminde b '8go!' 
gün evvel Pangaltrda SilrP eÇI' 

partunarunm önUnderı f ı111uş 
yerde parlak bir cisirn ~- e ol 
alarak bunun bir taşlı . ığt1~0~e 
ğunu anlamrştır. tğncnın Ş~ 
olup olınadrğını blJmtYeaeııde} 
bunu Galatada Llilecl Ps.:' 
26 numarada ka.hveclllk ~u~· 
kadaşı kör Rizayıı giS~ .. 11 ç 
Riza iğneyi alnınJ ve ksı;;.ıııu 
ya götürerek :Uardiro5 ,·e ~js 
tell:il vasrtaslle Mustafa ~ gf:' 
yos isminde iki ku)'UJJl~ll)c~ 
termlştlr. Kuyumculn.r ı~stcrli 
tin olduğunu ve kefil g 1 ~5fl~ 
3CO liraya alabileccklcri:u ~s 
mişlerdir. Rlza iğnenin ltııl ti 
para ettiğini duyunca def rs"" 
nıdıkJanndan birini kefil g ,Jdll 

ir d•'O !ll _ıt rek satmrş ve b ra ııırÇw 
lJe ka.bV('!'lfne laznn oJnn bir f 
rn almıştır. 20 Ura knds~ıııı:ı:n~. 
''1 da ayırarak kahveye 8~şc 
orada kendi.sini bckll\·eıı t r() 
Ştikrüye verml~tir. F~~s'' c' 
yapılan bl.r ihbar i~i nıe) ocl ,~ 
karml$ ve !31lkrü ile kah" bllııtıl 
lıınımştır. İğne de Çuhacı \-utılcıı 
Ha.şimyan isminde bir ı.ıı. ili 
bulunmuştur. Yalnıı: iğne:ı 
bl henUz bulunam&?Dıı;t.ır· 

~ Askerlik işle : 
Kadıköy askerlik fU~ 
1 - 939 ve daha e'l'I ,sıorı 

larda mezun oldukları. "~ği lıJ! 
ilklerine karar verrı!d1 elif' 
herhangi bir sebep.le. şiılla? . 
dar askerlik ö:kvın1 Yetil~ 
olan yüksek ehliyetn~elt !ıı dt 

2 - Geçen sene Y ·ıdttill.11 
okuluna geç iltihak ett~ıeııJefl 
dolayı okulca geri çc~~ııı de 0 

3 - Yedek subay 0 ıasın' 
ıinin tiçte birinde~ _fatterbİ• tıı 
vam edemedikleri ıçın bıra1'ıl# 
lip müteakip devreye ~ 
tarın. 50ıı 1~ 

4 - 939 senesinde bitıııetli e 
malan yapılarak kısa ·ıerı ..,e et 
kerliklerine karar verı Jıiıı!l 
yetnamesi olmıyan )<ısa 
liler. ' . ud' .h,ıl 

5 - Askerliklcrin1 ııt' t"" 
li olarak yaptıkUlt 50 ,rs cJe' 
!erini lise ve daha yuklc ttıb•1 
ye çıkaranlardan yede 

9 
940 O 

mak istiyenler 1 ınarulU il~ee 
hinde yedek aubaY ?ıcat ıııe 
hane veteriner tatbı dit· ll i 
terine gönderileceld.~ ıııe~r 
rın nüfus cüzdanları ·ıcal•" 
ehliyetname gibi v~sııııen t~ 
te olduğu halde t ıerirıİ ~
müracaatla muanıe e j\tcti ~ 
ettirmeleri tazırııdır~Jı:erlilc.1' ol 
dirde haklarında a . tatb1 

nunun ceza ınaddelerJ 
nacağı ilan olunur .• 

• • ,.. • .d 

Em.lnönU \ 'erU A•:!r .,,-
1 - Askerliğine btpl• ~ 

halde her hangi bir ııeısıı yU1' 
.<adar sevkedllmeınlf 0 o 
kert ehllyetnamelll~r. 1r sıjt~'f 

2 - ~en sene yede etır' t 

ıuna vaktinde ntıbak ytı!t,el' 
olculca geri bırakılınll 
yetnamell\er. ııutıJ 4e 1 

ıı - Yedek sub&Y ~ de"~ıı 
llc;te birinden fazla! mut~ 
iiltlcri için terblS edlllP _ ,;.aııtll 
reye bırakılanlar. taıtl JIJ"'" ~ 

4 - Askerııkleıinl ~~ti 
ıarak yaptıktan soDr:ytı çı1' 11 1e4' 
ve daha yukarı dcrec t edere d' 
nı resmı ve.!lka Ue 11ıış . ..J 

eni er· ,ı ""'· '!ubay oımal< lstiY uısıne 
'J - Askeri ebllY:,.rııı.ııı"' r 

ğmdan l Mayr• 94o ıc dil' 
kıtalarml\ .ııevketltıe<:C ıO rJ ~ 
hizmetliler. wz;ıııetıllet' pe ı' pJJ' 

8 - Bu kıs& _.ı 9 ti ... ~ 
940 gününe kadar ,,. ~e ..,d' ,.
sında nuıuı cuzdan arııs1 r-~d' ;J 
Jartıe tubeY• kAYlU d• tı•l'll"~ 

T - Aut tak:tıı&J' ~ 
nunl mu~ 
ol--. 
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,Garp 
tddetli 

cephesinde 
topçu faaliyeti 

Bitarafların başına patlayan harp 

Norveçin 204 bin 
tonluk gemisi battı 

lsveç donanması tıcaret gemılerine 
refakat etn1eğe karar verdı 

Paris. 31 - Dün garb r.cphc
l!!İnde iki tarafın topçu faaliyeti 
artmış ve çok ı;iddctii olmuştur. 

Şimdiye kadar Vojların şarkmdaki 
ı;ahn:ra münhaı1ır kalan top<;u faa. 
liy•ti dün garbi \'ojlara ve Sarın 
gnrbmdaki mıntıı.kaya, iki hat a
rasrndaki sahanın bilhas."a gcnişlf'
dıki SarbrükPnin cC'nubnndaki ara
z.iye de sirayet C'lmiştir. 

Fransız top<;usu bu surf'tlC 50 
kilometrelik bir cephede faaliyette 
bulunmuştur. Alman topçu Rleşi i
le birlikte avcı ta~·yarelE.'rinin hi. 
mayesindc rasat tayyar!"!ICrl bir -
kaç kere hücuma g<'çmi.Şlerdir. 
Franoıız topçu kuvvetleri muvaffa
kıyetle mukabele ederPk Almım 

taarruzlarını her tarafta tardet
miı:tir. 

Bir Alman müfrezPsi pu.cıuya 
düşürülmüştür. Her iki tarafın 

tayyareleri de faal~·et göstermi!i -
!erdir. 

Lomlra, :n - Alman tayyare. 
leri dün lngilterenin şark sahilleri 
açıklarında bazı ticaret gemilerine 
hücum etmişlerdir. 1ngilir. tayya
releri iır.clada koşmu~lnr, bunun ü
zerino Almanlar kaçmışlardır. 

Dünden itibaren İsveç sahille
rinde ı:cyrüsefer e<ı.ecek olan ls -
Yeç vapurlarına Göteborg ve He!. 
singfors arasında gid :ş ve geli§lO 
harp gemileri refakat etmektedir. 

Hnrbin h:ışında.nberi 204 bin to
nilatoluk Norvcc Yapuru batmı§tır. 
FEI~E:\IF.NK nırmt8TANTNDAKl 

ALMAN GEMtU:Rt 
Hollanda Hindistanı limanlarrnda 

bulunan ve Almanyaya harekete 
hazırlanan 17 Alman vapuru mu
tad r<>simlmi henüz vermemiş ol
duklarından alıkonulmuşlardır. Mıı. 
kinekrin bazı mühim aksamı kal
dınlr.uştrr. Resimler tediye tdil. 
dikten sonra bu aksam iade oluna
caktır. 

Ruzvelt Velsle 
tekrar görüştü 

Avrupa devletlerinin Velse verdikleri 
malOmat gizli tutuluyor 

l'atlnpon, 30 (A.A.) - Relslcum- kaynaktan hiçbir ııulh teklifi al-
hur Ruzvelt, hariciye n&.:ıın Hul ve 
h&riciye mUstepn Velı ile g!SrU§mUş
tur. Bu konu,mıı. 70 dakika ııUrmıı,. 
tur. Konu§Jrlalar katlyen gizli olmuıı· 

aa da Avrupa işlerinin görUeUlmUı 

olduğu zannediliyor. 
• • • 

\'aşlngton, 30 (A. A.) - Reial
cumhur Ruzvelt gazetecilere Sum
J)er Yeisin Avrupa ıeyahı\lf ha.k
kmda bir dekl!nuıyon vermiştir. 

Buna nazaran, Vels Amerika hü
kumeti namına hiçbir taahhüde gi
rişmeğe mezun değild\. ve girişme
mi§tir; Amerika hükümcti namına 
hiçbir teklifte bulunmamış \'e A

merika hükümeti de herhangi bir 

maınıştır. 

İtalya, Almanya, Fransa ve İn
giltere hükümetlerinin Velıe ver
dikleri malumat kat'iyyen mah
remdir. 

\'elsin seyahati neticeei, Ameri
ka ile ziyaret ettiği memleketler 
arasında.ki münasebetlerin tavazzu
hundan ibaret olmuştur. 

Nihayet, hemen şimdi A vrupada 
ldil, müstakar, devamlı bir .11ulhü 
tesis imkiınlıı.n pek a7. olmakla be
raber Yeisin seyahati neticesinde 
elde edilen malumat böyle bir ıul
hün tesisi zamanı geldiği vakit fev. 
kalide bir kıymeti haiz olacaktır. 

Alman hariciyesinin 
tekzip edilen vesikaları 
Seriinin maksadı Amerika 
efkarıumumiyesini Ruzvelt 

aleyhine çevirmekmiş 
Londra., 31 - Alman hariciye 

nezareti, Varşovada Lehistan hari. 
ciye nezaretinde bulunan ba7.ı ve
sikaları muhtevi olduğu iddia.sile 
yeni bir beyaz kitab neşretmiştir. 
Almanya haridyeai bu neşriyatile 

Amerikayı bu harbin mes'ulleri a
rasında göstermektedir. 

Vaşington, 30 ( A.A.) - Alman 
hariciye nezaretinin bazı Ameri
kan muhabirldne Varşova hari
ciye nezaretinde Amerikanın harp 
ten evvelki faaliyeti hakkında e:e 
geçirilen ve Biddle, Bullit ve Ruz· 
veltin isimlerini ihth·a eden bazı 

vesikalar tevdi ettiğine dair Ameri
kan matbuatı tarafından neşredi
len haberler hakkında mec:ul Ame· 
rik.·m mahfillerinde s<iylcndiğine 

göre bu mesele hakkında Berlinde 
bir "beyaz kitap., neşredilmiş ol· 
ma~ı. intihabattan t>\' vt•I Huz\'elti 
elUn umumiye nazarında dü~ür· 

rneğe ve Avrupa ihtila.!ının mesuli· 
yetini Amerikan hükQmetine yük· 
letmeğe matuf bir m<1nevrad:.m 
ba~ka bir şey değildır. Bununla 
beraber Amerika hariciye nezart•tı 
resmen cephe almadan evvel Al
man vesikalarının tam metinleri
nin gelmesini beklemektedir. 

Polonyanın Vaşington sefiri 
Kont Potocki, matbuata beyanatta 
bulunarak demiştir ki : 

"Almanya, Polonya hariciye ne. 
zaretinde bulunduğunu jddla etti
ği bu vesikaları sırf bir propagan
da rnaksadile ncşretmektedir. Ba
na atfedilen beyanatı tekzib ede
rim. Hiçbir zrunan Bullit ile, Pa. 
ristc Amerikanın harbe karrşması
na dair bir şey konWjllladDn . ., 

Ruzvelt, Amerikan sefirlc?nin 
bazı beyanatma dair Berlinde neş
redilen vesikaların aıhhatine gU -
venilmemesi Hi.zrmg<'ldiği noktasına 
Amerikan efkl\rmm nazarı dikkati
ni celbe~.,, 

Amerikalılara göre 

Müttefiklerin 
tayyareleri 

1941 haziranında Al
man tayyarelerinin 

adedini geçecek 

Nevyork, 30 (A.A.) - Curtiss 
Vright tayyare şirketi reis mua. 
vini Vright, Aviation mecmua. 
sında neşrettiği bir makalede 
1940 kanunusanisinde Fransız ve 
İngiliz tayyare fabrikalarının Al. 
r.:an fabrikalannda:ı ziyade tay. 
yare yapmı:? olduğunu ve fakat 
ancak 1941 haziranına doğru 
müttefiklerin Almanlardan fazla 
tayyareye malik olacaklarını ya. 
zıyor ve diyor ki: 

"Hazirandan sonra müttefikler 
yalnız Almanlardan fazla tayya. 
reye malik olmakla kalmıyacak -
lar, ayni zamc.n Alman fab. 
rikalarından daha cok ve da. 
ha seri imalatta bÜlunacaklar. 
!ır. 

Skandinav 
tedafüi ittifakı 

Sovyetlerin muhalefeti
ne rağmen İsveç ümitli 

Stokbolm, 30 (A.A.) - Reu _ 
ter ajansının öğrendiğine göre, 
Sovyct Rusyanın muhalefetine 
rağmen, İsveç, İskandinavya 
memleketleri arasında bir tedafüi 
ittifak akti hususundaki imkan_ 
lan araştırma ğa devam etmekte. 
dir. 

Stokholm siyasi mahafilinde 
kaydediliyor ki, böyle bir ittifak 
projesini İsveç harp çıkaracak 
bir muahede değil, bilakis sulhu 
muhafaza cyliyecek bir vesika o. 
larak telakki etmektedir. Bu yoL 
da kati bir karar verilmezden 
evvel projenin bütün askeri, iktı. 
eadi veçheleri tetkik olunacak
tır. 

Bu planın tahakkuku milletler 
cemiyeti paktına da muvafık oL 
duğu ayrıca tebarüz ettirilmek. 
tedir. 

Budapcr;te civarında 

Tuna gene 
taştı 

/.::ı metre yükselen 
suların daha kabarma

:;:ndan kor~::t:luyor 
Buclapeşte, (A.A.) - Karların 

crimC'si yeni bir feyezan tehlikesi 
doğurmuştur. Tuna nehri tekrar 6 
metre 84 santimetre yükselmiştir. 
Suların daha ziyade yükselmesi 
bekleniyor 

Budapeşte civarında bir çok na
hiyeler su altında kalmıştır. Bend
ler bazı :yerlerde yıkılmış olduğun
dan sular Tunayı istila etıniştir. 
Asker krtaatı bcndlerin takviyesi
ne ve halkın kurtanlmasma çalış
maktadır. 

Bursa ovasını 
sulayaca.< bend 

Dün Nafia vekili tara
fından merasimle 

açıldı 

Bıırııa, 31 - Şehrimizde bulun&n 
:-;&tıa vekili Ali Fuat Cebeaoy dUn 
Gölb~ı bendini bizzat açmııtır. Me
raalmde vali Re.tik Koraltan, bir köy
ıu ve Nafia veklll birer nutuk ıöyle· 
mlılerdlr. Açılan tesiııat BurM ova
ımı hem .ııulayac&k Te hem de kuru· 
tacaktır. Bend dUnden itibaren lışle

mcğe başlamıştır. 

DUn gece belediye tarafından vekil 
~ereflnc Çellkpalaııta bir ziyaret verll
mlftlr. Vekil bu akıam Ankaraya. t.lö· 
necektlr. 
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Yine çalışan kadınlar meselesi 
B U:SD \N bir cvwlkl ya7.ımda bir MIJah ıa1.et09inln bir fıkra muhar

ririne Jtı•lt•n bir tlkA;) rt nwktubundan bnhııetmlştlm. Bugün ceııe ay
ni mn:ıu üzerinde birka(' satır yazıyorum. 

ı::tN>t hatırlardadır ki bu rrM!ktup hlr i~('I kı11n J,entllıolııe taıu\110.t ~ 

dı•n patruııııııa ;\ Ü7. verm!'dlkl için lşlndt•n kovulıhıf,rrnm ya7ıyordu. Bu mek
tup fılua sutunund:l nt>şrediliııec müddciııtnumllik bıııta olın.'lk \i7..cre blr 
çok rewmi makam bu işe alfıka gösterdi. ral•ııt tahkikat ortada ne blr l'itlı;lu 
ne de bir ,ıı,~yctçi olduğunu meJd&na çılmrdı; 1' c bl,. patron ve3·a bir A.m1r 
lılr l~çl kml t.asallO.t etmi5, no de ona bulun <'ğmeycn bir l~çl kızı işinden 

l,<ıvıılnııı'j : ... 
!;'iktı>d mektubu müesse5edc bu 1~1 yaptığı iddia edllt•ıı bir t.mırln :r~ 

riııe ı;ö1. dikmiş bir üçuııcll ıı:ıhı" tarafından (::) ta.cınl edllml5M Bu adam o
nu lşindPn attırmak \'e yerine l•cndl ıetmck istlyorrmı:J? !.,, 

Olablllr ! 
Mademki tahkikat resmen bu DC"klıı diikülınli!} ve işçi kıı; da. JlM'.ktubun 

kı·ndi.,i tarafından ya7.tldığını ıJU ,·eya bu ,rUzden inkar etml5 bulunuyor. Ar
tık blıim dl' bu mwıfcrid hadi~ iu.erlndtı ıı.rıır t•tmcmizt' lüı:ııın olmlldıp 

~lbl kim oltluklarını bilnwdiğlmiz, alılıildarı ve ph"i,yt'tll'ri hakkında en u
lılk bir bll;;-imiz olınıl·an bir takım \·atanda,ıardan daha fazla ıüpbe etıue
ğo nwzun deı;ııız. 

Oııuıı bu ,·ukanuı hususi kısmını unutmak fakat bu mektup \'esiletılle 

ortala çıknıı, bir hakikati bu ıUtunlard& bir l•ere tt'barli% ettirmek ~tlyo

ruoı. 

Bu mektubun nı·şrlndı>n sonra resmi \ 'O aıı.IAhlycttar makaınla.rm bu b.1-
disey I' kar1:iı ı;-öı.term~ oldukları alfü<a bize iiğrf"tmi, bnlıınuyor kl çahtan 
rn ~·alııtukt•ıı mektupta iddia edildiği tekilde çirkin hallere m.ann kalan her 
'furk katlını bunlara boJun t•ğmeylp, tiki.yet lle51nl yüktıcltc<'ek oluna onUD 
ııikfıyetleriııl dlnllye<".t>k , .e ona. yapı.lan hllks11Jıklan tamJr Nllp cer.asını \·ere
celc kuv\·oUer bu nwmlt•kette mevcuttur. l.'etcr ki kadın bu hakkını ara~ 
ııın u~ıl \.'e yollarına. ,-akıt olııun ... 

Mt>mlekcUınlzdc kadın i»tihııal hayatına pek kıaa bir zarna.ndanberl a.
tılmı~ olduğu için belki onun bütün haklarını konıy·an kanunlar hmlll IDet'• 

•·ut dl•ğlldir. l 'akat bu haklar k&nun Fkllnde ılmdt tanılıyor&& da wya.hnl 
ht•nlU kanun oekllnl alma.mıpa da cene kadının ııeıılnl yill<scltmetll ve 0111l 

uraması IAzımdır. 

.Eğ'Pr ~men evveldc-n nıeveut.aa blr kanıuı aade kflğıt ılı.erine yuılmıf 

olmaklıl faydalı olamaz ve lnaa.nlar o kanunlarla kendilf'rlne verllmtı lıakJa.. 
rı aramadıkça oıüar kendlllklerlnden han•kc-te gl'Ç<"JDM.ler. 

.Eğn mncut değilse, ane&lc oradan, buradrul .)ilk!M'le<'ıek 11kAyetler böy• 
le bir kanunun ek~lklltinl \'e lllırumanu tebar\iı. e.ttlrlr, onun ya.rablmıı.ııma 
8l0 IM'blyet ,-e-rlr. MJlyonlarca kere tekrarlıuımuma rafmen Jnymetlnl kaybet; 
mlyen hakikat ıııdur: Hak klmııM"ye bNllye olarak ,·ernıbeml,tlr. Hak l!IU
yenll•r, ara.nılu ,.e alınır. 

l•"akat çalıpn kadınlan bu bakla teker, teker a.raına.ktan JDem'den te7. 
ıu muhakemrdlr: 

- Ben ekmetfıııi bana hak••zlık edf'nlerln ellnde.ıı ka7.anıyonım. Mahk&o 
me ve kanun aonund& beni haklı da çıkal'tl& elime ne gı.çer7 •. Bıı ,ekUde bll' 

\'aka lhdaıı ettiğim zaman yalnız flkAyt't ettJttm mUeMeac değil, dlter bU
tun miH-•9etl('ler de beni ku:l'.uımak ı.t~mly~klerdlr. Bir lokma. ~ 
tedarikten Aciz kalacağ"ım. Bu benim lçln t.dct.a bir aabılca aayılacalrtTr. Nl
hayd beni ya tehditle, yalınt da rezaletleri ortaya çıkmaam diye para Ue 
kandı~ 1'1JSturacaklar. 

Bu muhakeme yanlı' detlldlr. ÇllnkU lıt mUna.ııebetlerlnln bugtknkU. tekli 
mıtalesel hAIA çalıııanın aleyhinecllr. Ve onun l~ln ı;.ok çetındlr. Bnnua için 

Bu \'aı.iyette tek başına hak aramak ela o hakkı arayanm hayat ve tattkball 
için korkunç neticeler tevlit edeblllr. 

}'aka\ çalışan kl\dınlar meaJekl blrllklerlnln yardımlle bu lşl yapalıWr
ler. Ancak lllfllllek blrllk.lerldlr kl tek bak1&rı mütt&n!k hak ~bl mtidafaa. 
t.'derler ve bun& el& aalAlllyetlerl vardır. Çalıtan Türk kadınları ıneı.Jek hlr
llkh:rlnln kıymetini anlamalı. O btrllkler mevcut.& onla.ruı içinde 9Öz aahlbl 
olmağa çabalamalı, yokAa kunılmalanna s-ayret etmelidirler. 

Tilrklye cumhuriyeti: Dtlnya ytll:llnde kadmm en fıu:la himaye cöıdötll 

ulkt•lerden biridir. Türk kadını bunu ldrik etmeli; bu memlekett.e kead1 bU
tun haklarının terrl n namııaunun müdafaa edilmesi için ~ ufak lftr ıt
kl.yetı lle ali.kadar bütiln makaml&nn 

harekete rcç~flnl bllmt'll \'9 hakla
rını dalma ve en lallm yollardan 
anunnlıdır. 

Silahtarağa elektrik fab
rikasında pasif korunma 

t~crübesi 
DUn Sill\.htarağadıı.ki elektrik lab

rlkıumda pasif korunma tecrUbe.ııi 

yapılmıştır. Tecrübede vllA.yet ııefer· 

bcrllk mUdllrU de hazır bulunmuş, 

muvatCaklyeUl netice alınml§tır. Tec
rU~ye Halıcıoğlundakl ukert itfaiye
de lttlrak etmlıtir. 

Bugünkü ekspres ve 
konvansiyonel 

İnglllz ıınnayil miimessillerindtm ol
duğunu ıöyliyen bir mtihendls bugün
kU eluıpreııin yolculan arumdadrr. 
Bundan başka bir Amerik&lı tayyara 

makinlıll gclmlJtlr. 
Tuna nehrinin yeniden t&fı:n.uı yü

zUnden ekspru ve konvansiyonel tren 
lerl dört Mat kAdar geciknıl§tir. 

111111.~ıı~mı-.mlll!aBM.,., 

Buı~n MELEK sine11111a ı 
Gözleri kamaştıran bir LUks ve Zenginlik ara~ında. 

Muhteşem Sahneler! e Dolu Nefis Bir 

Musıki-Or\ jinal Bir Mevzu 

-MiKADO 
1 Filme iltn·e olarak: Amerlkadan hususi olnrak 1:etirtilen 

EN SON RENKLİ YAZ MODA LARI ve ,'ViETRO JURNAL 

• ~·-•-111111111m~ıı~ıııııım11BM11111• 
,mııı ~ IIER GGN ••• H~R HAl<''l'A· ... \'C HI<;R ZA-'IA •. • 

LA"' LE"'" semasında nurları ebedi 
ı şöhretleri sonsuz olan 
~ yıldızlar doğuyor 

Mil VONERLER BARI Filmini 
gUzel MADLEN KAROL'un bayıltıcı gözleri, yakan 

tebessümleri ne zevkine doyulmaz bir şaheser yaptı. 

1 
İçinden kaynayan bir ,·olknn gibi şahlanan 

PRED MAK ~IURREY ona ne hiiyiik bir kuclı·ct ,·erdi. 

Milyonerler· Barı 
:\tilyoııların, kudretin, gllzelliğin, ihtişamın toplaııdJİI 

ıenenln en mUstesna tilwldlr· 
11ih·~: Mil{[ vo Pnramunt ,Jurnnl 

Bugün r.a:ıt 11 de ten1ilath matirırl e r. 

l~BlllHB-•llBJI 



Kahvetb1 uhranı Begpazarznda müt- Memleketimize 
yara 1 ıyor h e b . ld gelen ecnebi 

~\!aka.dar daireler huna L ır qangın O u
1 

gazeteciler 
~eydan vermiyecekler ı 
• ~da kahve buhr:uu l;~lıınıı. Bırı<aç kola avrılan ateş kazada ~k Alman YC r~v~çre gazc.. 

• Varılan lw:aa s-IJr , htıkQmettn f telcrhrln Şark muha: n olan • 
t!yatlara um yapııcattmz ıs~cn b.'\· I 1~0 kt 1'Aıcelman merkezi ~v:rupa ve 

Güzelliği hen1 yaratan, he 
tam aml 

uıccarlar :mallıın ort4da.n kaldır- iJ ev ya 1 Ballıcan memleketlerini dolafbk.. 
m~. Bu tovtııneı t1.lccnrlar h"r tan ıonra bugünkü konvansiyo.. 
1Uraaıatc "'mıılmıu: yoktur,. C'C\•ııbt· \.nkarn, :tı - Diln gcc<'ynnsm- ~'artStn ktsa bir r.ıun&nda btrkr.q. nelle tehrimize gelmiştir. 
ı vermektedirler. dan sonra snıı.t birdi:' Anl<araya. koh ::ı;,mluak bilyümU-,tür. Engclman bir muharrimiae 
.AWtadarla.r tetkr.-Icr yııpıyoı1 r. bağlı knzal:ınlıı.n Bc>'l azır.ndn bü- Ateş sab:lh.a kadat' dnam ed - şunlan söylemiştir: 

4 raııt bıinkas:ındo.n kahve alan ttıc- yük blr yangın ohnu~. Gazip::ı.cn rek 130 eyin t:ınuımen ynnmnsıı .ı - Macaristan ve Balkanlar 
c&rlar bunları pern.kcndcc!lerc ı:e.ttıı~ malıa.llcsi baştan başa ~ıınmı§tır. sebcb olıri.l!ştur. büyük b!r zükQnet i~dcdir. 
!arını ve ya Anadoluyn ı;önderdU.l<'· Ankara itfn.l~C'Si do islı'!len ynr - .,\teı;in Fnlmıı 1:ıımindo bir kmlı. Herkes sulhtan bahsediyor. Bu 
rJn.1 a~ylcmoktedtrler. ı~et hakikat- dnn ilzcrine B~ypaznnııa gitmiştir. nın c\inden çıktı&Tı ruı.Ja1?hntştır. mcmleketlerdı.: kcndilerile müla • 
{• bu maUr.rm enttlanmı::ı oldukları Ç.ok ~ic!detU olan rUz.gir )il7:Unden Evleri yanan halk batku yerlere kat yaptıfım bUtün hükumet a. 
IJllp~ mevcuttur. Ehemmfyctle tah· uc,:an lm"Ilctm1:ı.r \'C ynnar tahta n:ıltlcdilrn.ckt~ir. damlan ve Türkiyenin Bflkreı el 
ldkat yapılmaktadlr. Diğer tardt4ıı p:ırçalıın bn!ılm C'Yleri tutu.'.jturmuş, çisi de nikbin görünüyorlarclr. 1 
çay ıtyaUarma. <Jıı. ı:s-20 l<urulf z.a.m. lı:dindiğim katl'1at, harbin Bal. 1 

modilmlfUr. 1 ta ı ya n ı n su 1 h p 1 an ı ~=·t..;:::~1;:r:::;:: Toptan sebze Tuna nehrinin taşması yüzünden 

f ti CBatlaraiı 1 incide) 8 - Çc.klc.r, Slovaklar Te M.a... ı.ulan.D hücumuna uğramış vazi. 
ıya arı İngiltere, Alman yahudilcrinin carlar Almanyamn müttefiki o. yettedir. Billıassa Macarlstand:J 

Filistinc, italya şarki Afrikaya, lacak olan iiç tnraflr bir de:vlct I•asar bllyük bir felaket halini 
f3~ediye tarafından hal

ka ilin edilecek 
Fransa da M4dagask.ara hicret teşkil ~cekludir. al-!.'}tır. RA 

• 
bir ikSI 
Bu gfü:el Ç 
ln.t.an gilll~· 
iner dişlerdi!· 
o dfştere can 

şupb 

'' Radyoli 
)"ııJ Siz de ıı JJ1' 

elde edebi çJ• 
kat bunun 1 

sıı.bah, tığl& 
herl'.cıxı~ 

oLdi 
Be1edf7 , sebze lıalinda t.opt.an aıı.

WM. aobzc !lyaUu.mı herı;tın ı;ıwıtc. 
lcrltt, radyo ile, vo pa;mr yerlerine 1· 
!fJ1J. aaııuı.k, lG:ı,ymAk;ıı;nlıklara, k.onul:ı• 
cnk kam tnhtalara yru:mak surcUle 
hal.1m blldlrmeğa la.nı.r vcrmI:Ur. 

etmelerine yardrm cdcceklcrclir. 9 _ Avustı.ıryn AhnanyaCla 1\1acarlar, Avnıpadaki harpten 
4 - Ticaret s:::ri:>est olacak ve !:alacaktır. z""'lde ~?mdi bununla m~ı:uJ 

her.kes istediği. kadar iptidai o1ıı.rorlar.,, 
madde alabilecektir. lktısadi sa. ıo - İtalya, Yug04l.lnya, Ro- l)iğcr taraftan birknç gün ev. 

ile dişlerinizi fırçalama 
had.a teşriki mesai edilmek üze. II'.anya. :Bohemya, Slovak a ve v I Londradan gelen İngilizce 
re Amttika ile sı!o temas halin. Macnristanın iJtirakile bir Tuna Deyli Mey! gazetesinin tanın~ 
de bulunulacat."tır. Almanl:ınn kc;>nfc.dcrasya.'lu vü~uda getirile. muhabiri Vard Pric de simdilik 
ve 1talyanlann hicretleri kolay. cck \'e hu memleketler arasmda harbin umumileşeccğini ·zannet_ 
la~caktır. bir gümrük anlaşm<!sı yapılacak.. mediğini if adc ctmi}tir. 

S - Almııny,aya 20 ~.:.e son. tır. Vard Pric,, Ankacayi :ziyaret 
ra mi!stcmlckdcri iade edilecek ll -- CibuUdc ltal) ~ hwıual b1r ettikten sonra Suriycye ;:iderek 
veya müstemlekeleri tanzim e<lL ~k .ıı~rbe3Usi "l!:ı::U.cekttr. 'l'll· mütternclerin şarktaki vaziyetini 
lecek yahut da Almanbı.nn bazı nustnkl ltnlyanlnrm statllko:ıu tekrar tetkik edecektir. 
Afrika muıtakalarma hicretleri teucm cmrcceRtır. SU\ey§ mukavete21 ------------- Mektepliler r g 

Yıı.rm bolodiyede rei:5 mua.vlni Lflt· 
tl Akaoywı rc1allğinda blr toıılantı 

l'!lpılacak bu !§in csll.3l:m tespit cdllc· 
cektir. Toptan tJ,yatıımwı çok tıı.zlıı 
para lstıyeıı csnn1ı h:ılk der.bal cıı 

:le.km memura ~~l'.Ct edebUı:cekt.1r. 
.Belediye ~ muht .. ıu:: yerlerinde 
haller açacaktır. hi~a~ :a~r:c:~~takadan ·mü.. ;:~1~~~:~~(t:: :=.~ ı!:; l Balkanlarda Af man Dün Şeref ve TakAim sta.dlar 

ingiltereye ısmar
lanacak vapurlar 

Mukavele bu f 
içinde imzalanacak 
lıı.gUtereye :ıamarlrulııc:ık ll npur 

ta 'tkmdlı. Ankaradn yapıınn mtızake
rdenı ~tırak eden dcnlzyolllın umum 
mQdllrQ tbralılm Kemal Baybora 

1m1ze gclml}tft. umum mUdUr, 
purlarm Biparl§ edlleceJ:f svan 

:ınmtcr ltumpıuıyaslle bUtQn no tıı

larda ~dığtm. bu hııttıı iç!ndc 
pwlmmeniıı fmmtn.nacıığmı y!e-

tir. 
lbrab1m Kemal bu a. 

.-z,ıı...nr.,ya gtdccektlr. 

rekkep 10 milyon nüEu lu müs. euı~llle. Erl!!:Cbilet:ckkrdlr. t ·k· 
takil bir Pclon;,'3 ihdu edilecek. :M.blıarnr, cı::t!ce olarnk d6rtıer ml· ı azyı 1 
tir. Gdinya Polonya için serbest snkının kc~fcdllmcsl kolay bü- tumlt (B ~ 

1 
• 'de) 

olacak v. Polon}i!nm &ni:ı tica. oı~u '-~ :ınUttcr~ıi!ı aral&rmt1ıı ~ 111CJ. 
• w-.1lk llltllMlar bulunan d"•manlar kUı;Uk d,.vletlertn fetlltlt\ll hnleldar o-

retı kolaylaşt?rıl~takttr. .,..., "'1l ıncru·l.lr. 
ı - Polon.yada ve Tuna hav. Jtiüıımnda ~-uV\·ctn bal!larla birlc:mf.' 

:zasında ckallivctlcr mcselC'li mtı- oJdu'lll:ın halde nzlmlil durdultlnn lc:ıy Halkım dt'lvl Uorlnf.n arkn:mıd'.\ dc-
J dcdilmcktedlr. nunlı olıı.ral~ sulh lehinde bulunan 

haceret usulile ha11edileeıcktir. kuv w. bl.r TilrWya 'lınrdır. 

Çörçilin nutku 
(Bq tnrnfı 1 foC: ) 1 çcnWıdo bulunan adamın acıklı. v~

biliyonıı; ve büyük fedakarlıkla.. zi~ . !nrlw7.d:r. . 

Dün mektepler arasındaki fut. 
bol lik mıçtanna Şeref ve Tak. 
&iın stadlaru:ı.da devam edildi.. 

Şeref stadında bidnci müsa. 
baka Darii afaka _ İsfiklil lise
leri arasında oynandı ve Darüş -
şafakalılar bu müsabakayi 5 - 1 
kazandılar. 

ikinci .müsabaka: Bıı müsaba.. 
kanm ilk devresi 1 - O Taksim 
Ji&esinin galibiyeti ile bitti. 1kin. 

"ci devrenin bidayetinde beraber. 
Jik golünu y~pan Tic:rretlilerc 
mukabil Tnkaicı Iis::si tnklmr iki 
el da1ıa yapar.ak mtısabal<ayi 

3 - 1 galip bitirdi. 
Btt st:ıd<laı üclindi müsahnkayi 

Yüce Üll:ü: - İstanbul lisesi ta
kunlarl! yapttla~. Ve neticeyi iki 

ra katlanmak icap etmektedir. Fül:at. bıtara.flar. Lehist.anm -du
Fakat İngiliz ve Fransız millet • tar okiı:ğu vazil-cti da.im göz~. 
teri, ne kadar büyük olursa olsun ~ ~umıalıdır~, ~u:ı biz 
her türlil foda.karlıia katlanabi _ ~oe.tmelllJ6 ~·dlk diğer bil'tok 
ktek vaziyettedirler. Halbuki Al milletler de Lehbtıuım i.k:tbötine 

--------------• manyanın, harbin icap ettirdiği mnbkQm olaca.klardı. 

Hırsız muhasebeci. Ccdakfirlıkl:mı tahrunmiil etmesi f.11giltom lıulıin cfilı::r:cya ~-o.yıl>-

TQr:cye, B,'\lkımlarda ılmdlyo. ka· 
dar birlblrlcrlnt kakamın kD~ 
arasmdıı. bir aah~ıı yarntmağa bü· 
7filt l:ıfr wkkat n 1hti.mn.ın ite çııllf-' 
aııktadtr~ utta!lklcr de. TUrk!j·e ile. 
beraberdir. O mllttrfikl r ki, son lll':• 

lar içinde Da?ka~ nrlDehlerine \"C nru
kan hUkt\metıerlne l>c.nlll mya.seUcrlnt 
anlat:mağıı c;alışmı~lar ,.c .icabmdn. 
Bo.lkn.nlarm nıllda!n:ısmı tcml:ı Jı;fı:ı 

müttefik ordulıırm orta §arkta. tah:-lt 
edil~ Giduklısrın:ı. dıı1r t m!n:ıt v.er
~. 

imkansızdır. masmrisb!miyor. Ve bml1J: emek 

m 
Bütün bltar~tlar e slı le- için zaten bir scbcb yoktur. ım, küm oldu lcrde bizimle bera'ber olsclardı behc:ı:ıclı:ıl luırl:c davaı:~.dc. 

harp olmazdt. Harbi uzatan ye • yi.-. 
iki sene iki ay hapiste 

yat cak 
Qalıtıd• "EielWoıı,. gtrkct1 

--.. lira çalan §!rıtc uha· 
Mbeda Rıza. PUcrJo kız kar~ 88-
lllıa. Pııkıırtn dlln ubah örWim mu
hakeme!~• ait tats!Jfttm blr kmmmı 

Qnkil aymırr.a JCU:t.irebflmietik. 
ô~ledım emıca devam edilen muh ,..... 

mtldatu §aldtlert cftnl~ 

, Rua Pakerlıı d:ıro.st. '"' namus 
.hı bir insan olduğunu, yniım: eoıı :za. 
manlardıı gayrttabU hııncr gösterdi· 
lfnl ~ylmnı,lerdir. 

Şahitlerden aonra adli tabibi Sa· 
lllı Bıı,,Iındcn gclc:ı mpor okuıımll§, 
Rrm Pakmn ~ dQa ıt:nmnmııı 
icap ctUrlr marıızl bir hl! g!lrUlıncdl· 
tt~tır. 

lıılllteakibcn mUddclumu:nı sö:ı: &!a
rak Rn:a Pakeı:tn pareyı ~ktım 
va kız kardeşinin de cıı.klnm:ıktnn cc
Ba!andınlmalarmı istmıt;1tlr. 

Su~lu avubtı mftd:ı!ıı.asmı yapmı§. 
neUcedo Rıza. Paker Ud une U;t ay 

kız ~1 Saliha Dd gUn htıp!O 
mahkflm oiınuşlardır. Saliha Paker 
b.apf.s milddetinl esasen mevkuf ob
ruk ı:cı:lrd~den ccrbcst bıraktlmrş· 
tu. 

Torikten zehirlenen 
küçük çocuk 

Şchrcmhdııdet lfcvJAııa cnddcı!hıdc 
M numaralı evdo. otuııuı Hıwli'o. adlı 
b1r kııclm zabıtayn mUrnc:ıat ederek 
dört Yll.§tlldo.kl çocuğu B hncddin!n 
torik mlt:ı yeme!! ytlzilnden zehir· 
lcmne l.'tm~erl gtlsterdl ini blld!r
mJ11tfr. 

Bunun ılı: rlno tocuk tcdt.\1 ıı?tı:u 
al~tJr. 

Bir kadın merdivenden 
dii~erek yaralandı 

D'Jı:ı KadıkGytlnde KU§dlll lleıi BO-

d!l 13 :rnımru'lllı cvcfo oturı:ın 

P. hrlyo ndll J;cnç b!r kadın ı;oltcğa. 

f'.:lk&rkm mudlvcnde:ı dOocrclc e.:ığ 
kolll ım t' o ... ka' ~ !l=ıldzrı1. 

tehllkcll 

gane nı.U, A.Iımnyznın bitaraf • H::rbc ı;ircrkcn, ltal:ra ile J~. 
Jardan gördüğü yardımdır. Bu va ponyıınm düşmanlnrmıız nrnsnid~ 
ziyc.t karşısmda h?ırbin l!Zun bulunmrya.caklarmt tıilmfyorduk. 
müddet devam ctn:ıesi, bitar:ıfla. Halbhlti bu iki dovlotle bera.bcr, 
nn hattı hareketine bağlıdır. Rusya da harbe iştirak etmedi. E

sas.en Rusya için böyle bir lüzum 
Kafile halinde scyrllscicr eden 

bi~raf gemilerden.ancak bir ta. 
nesi batımJtır. Halbuki, Alman. 
ya, yalnızbaşma &cyrüsefer: eden 
bitaraf ~cmilere s:ıldmnakta ve 
korsanlığın izalcsindenbcri misli 
görülmemiş barbarlrklarda bulun. 
maktadır. 

Bununla mbcr, nrnselA. lngUiZ 
tayyarelerine atcç nçt.ı)nk rrıncbu. 
rlyetindc kalan llolnndnnm va.zi:;·c. 
Uni takdir ctmfyor ooJiliı. Bu eski 
mUttc.{ilci.mlzin bugilnkU vaziyeti, 
b\r kaplanla bcr&~ ayni kafes i-

Hadiselerin 
• kiil 

lef siri 

da yo~rltt. Bizim isimiZ sade llltler. 
lr., yalnız X:d Almanya iledir. l•'c
ldk<:>tten ye • mes'ı:l o!ım Hit • 
!erin Xazi .A!mı:.nyns:dır. 

lliw. bir mlrya!ı Alman uskeri
niıı her an LilksC'Jlıb~ lialandn
ra \"eyn Bc!ç~mra saidrrmırarağı. 
nı kim temin e'febilir:' Bu kül'Uk 
bitaraf mcml ~~<:r bir andn. mil • 
yonl::.rca mrrıl'J \'C bombn1ıırln ta.1-
rib edile:l.ıUfr. 

lln derece büyük ~i k1i • 
kUnd - Y• süratlo orlad:ı.n: bldlr-
mııJ~ Ü;;Zimdır.,. 

iki sandalci bir 
kahveciyi öldürdü 

w:ı 

(Bc.ıtan.fı ı incide) (B1tıtarafı 1 incid::) 
aaııdıılcı z:ı brtn l!lClilttrl arı ye t1!11m:dc:n 

Onun İ!;İn Orta A vrup."\ barbi. 
kaı,;mıştardır. 

lla.kk.t ge e geç vakit BejJlktaşta 

sııklıınclı~ı yerde :rııkıılıınmı:ıtır. Hak· 
kı suçunu !Um'! etmiş \'C mOddclu
mumtllğc teslim olunmuştur. Raı::f· 

m1n f%1 bulundu.~ıfan but;Un ele gc
c;trilec"iti umuluyor. 

nin en küçük bir tedwr.i:dikta 
ummnil:§m'Ui tc!ıtkesini göster. 
ru(;j fU sırada SOYyctlcr Bid.iği_ . 
nin bir hamlede bütiin Balkan.. 
b:l e~c \ crebl!ecel: olnn bir 
lcşe~.';üıe ginnesi ihtimali Mol:>
tofun bu utlaın<!an ııcnra çok il. 

Y::ıralılan!an kıılıvccl Mehmet lttr.<ı· 
ı.nlmı~tır. 

B::ıınnbya için BAlkanlann suL tane &f1tnrruOrkcn ınmn~uır. ,\rtrtıı 
bmnı bozmaktan çelı· en bir ynra '1 harut.I:r. 

sımn:ctnr.ı ı YAK\ S:>vyc:tlı>..r n· ligi in ı:arp ce:;he. 
sin~e Alın:ın g:ılebc~inc hizmet 
etmf!k İılİn Kafh::lercfo.n Musul, l'lUn bcce saııt ylrnıl ikide .Ar. ·rt 
yahut lrnn pctrcfü:ri istil:ametin. !nemaamd.ı. d3. bir vuka olmu. tur. 
de te1"'<YÜ~C§tfer aı-amnsı rek ,. • MU!!terllerden .ı\1'8p Mcaut ile 
rit cleğildi.-. lrampctnC'r S brt ıuımnd:ı, tnur-peta 

Bu itib:u·~a Sovyetl ·i.., bita. ırln ımrh~lırld':ı y~rc dfiş!1ritlm~ yU
raflık aivas •inden nvrılmeyncak . %llndcı kav;:t çılmıı;,tıT. Mesut, Snb· 
fnn, Finlan<li}'Q. hr.rbi es.,~srr :,. rfyf d~tcn h•ndi'ıdne ynrd.tt:ı'\ ko-
1.czilterc ve Fronsa ilo nrmın za. ~ ' ıu k:td:ı1Jl Salf:.hn.1öm d ktı,,~'..7· 
m&."1 teh1Uceli tl''\fhıtlar geçiren { racı bıçııtue lram~ fil blleıı· 
münMehetlcr.ni de t:ufiye etme. , ~dıı.ıl a~ llm"Ctt. yaralP!mt;,ltt'. 
• e ça11$1CAklan tahmin olunRbi. Slnemn bı\lkını h yoCM:ı dllşOren 
Jit-. nıUtl'c:ıvlıfor derlr.:ıl y:ıltnlnn:nıy:nr-

Huıtn Kumçnyr dır. 

NUıny.ot Balkı:ı.n1anb b!r de lt.alyn.ıı 
nUfuzu vardrr, Alman nUtur.ıyln b!!
nı.bcr gitmekte fso do bu nOCu:ı: nyııı 
zamnnd'l İtalyan m nf aUnrtr.l ele 
g6'1'.otmcittedlr .. , 

General e gand 
Pariste 

Bıı!vekil ve milli müda
faa nazırile görü~tü 

PıırL"' m - l!UlteflklC!rfn yaln:ı 

§aı:ktakl bvvetıcrln!n bıı§kUllWlC!iuıı 
gcne.-:ı.l \" yganJ dUn nruıızuı l'Brlse 

Vü-<sek met tepler 
Basketbol müsabakaları 

~ilk.ımk l.ktınt: • Hukuk mufU;elit 
ta!>ımı; Yüksek MUlımdis tnkmıuıa 

::2-23 ycııildl. 

Tıp !akllltcsl de Kimya !ııkUlles!nc 
:S-:<l yenlldl. 

----o---
Zenci boksörün yeni 

bir galibiyeti 
\"n lntfon 81 - DUnyn nCJr Bfklet 

boks ıımplyonu Coc ı..uı:r, Rey Ccld 
tlrtnef mvuntta Zl!lka\'t rdertk fll11lpf-

gelmlo ve lln1Vekll ncyno, ıııııı mu- yorıtul: Um anını nı:.ııuıraza. etm Ur • 
dnf~ nıı?.ın Dnl..~~·a ne ı;Qrll~mll,ştUr. 
Gcacrallll Parl.1t g~I VC:\!":l. f:elcce· 
ği gl:cii tut~lmu§tu. 

F"raıı81Z lııırp kom tcsl de dU:ı top-

Bugi.in yapılacak Voley
bol ma~ları 

L!:ıntl{;hT IlDŞ"t'l~ıt I'.C n ~ ;5U1 l.ııta:ı• 

S 
. . d l .., "'11 1,-ölt:P.Sl Vfl~<'~ • l - b:tllk<'tl ot n· 

epet ıçın e so cnga ;anlıfuıd:ın: 
bırakılan çocuk s:.:m.1 rtL"nı : 

DU.n 1:)1lpte galip bir Mdlsc 0ı. 1 Cc:lktaş llcyoğlu halkCTl (Alhokı 
ılTJıtur. Ca.uı1 solmCUıd.-ı Ekrem ıs. ıınat 12, 
raJr-~• blrini:ı evi tônUnc il·lll ya§lwu Topkapı - llnvutp ;' aııo.t 13, E· 
dn. kııdnr btr ~cuk ko~nrak r;clml§ 1 yUp - Boğaziçi saat 14. 
\'C elindeki E~ctı kapıya bıraktıiıtnn 1 m~\'AZ KOJIE: 
sonra ıta,ı:ıp 'l~r. Evde:ı bu va· Alruırtuğ • Dcg'usppr saat lG, Fc· 
z!ycti görenler kapıya gfdcruk sepe· 1 nertahçc • Bcyoğluspor ıı:ıııt 16, 
t'.n fçfno bakmışmr vtı yeni doğnıulJ ,\fomdl.tr • .Beyrer?r.yl sn.at 17, 
lıir çocuk lnıtundu~ınu gaıınU~lerdlr. Kln~OZJ Kt:ttr.: 
Oerh:ıl po:.i3 hnbc.rtlıır. cdllm!Ş> z:ınl- Gn!:ıtasaroy • Vefa sıı.at 15. 
ıı çocujc biraz sonra ölmUııtnr. Tnh- nHkl:mlcr. Nıını Monın, AH Ru:ıı 
Jctknt. ynpılmaktacı.r. Mzernırı. Lfil!l. Popo!, Kemlrer. 

Isvct; maslahatgiiznn 
geldi 

ls\·eı; lict'arctf yen! rıustahatgUz.uı 
?ıı.f. Til>c~ bı:giln'l.-U kO?J\'nnslyonel· 
1 .A tln:ı.da."1 gclml:;,tiı-. 

&ıh:ı komlscrl: Fethi Dtncer. 
~·ot: l\It\!"abakıtlara fu1 defa l~tir:tk 

etmlycn ckiptn tik harid:ıdt!' bmt:rua.
catıı tnmfmcn teblfğ' olunur. 

---o---
latnnbulapor Eski!ehir· 

de S.. 1 mağlup Yugoslnvyadnn ge!en 
muhacirler Euki§ehir<le bulunan İstanbul 

mllrek- spor takımı dün ilk karşıl~~:nayı 
k&!lle.si Eskişehir Dcınirspor takımı ile 

Yugos'avy:ılı TUrklerdı!n 

kep ıs k~ bir ır.uh~ 
buBUn gelm~tir. 

Zcytiny ğı fiyatları 

yapmış ve 5 - l ma~lllp olınuş. 
tur. Birinci devre Detnirsporu11 
yaptığı 3 gole mukabil İstanbul. 

Z l tirms~ı lbrecır,tı,;ıları bı~tıgı, 1 p~lulat: l gol yap:ru~lardır. 1. 
zeJ~ ~ttamıı ' de:ı a: t;u. 1 kinci dcncdc Dcmfrsporlular i . 
ru~ çıknnılJııtır. TUccıırlzır bunun • _ 
ozerlnc 1tnıya.111ımn Yunanistruı<V n ki gol daha yapmışlardır. Bugun 
ınaı nlmıı~ tercih ctl'll~ğc b:ı~ta.dı:~tcı· Demirsporta fstanbulspor i1cinci 
rını lddi::ı ediyôrlnr. mii..;ah:ıkalarını yapac:ıklardır. 

. o 
de .. ·rc:de de haklın uın 
rağmen 1 - O 15 

kaybetti. r' 
TAKSt:l\1 s1> 

B:ı 51ad yapı1; 
müsabakalannd~~ 
yı Vefa • Ş~li T 1 e 
kımlan yaptılar. ' . .-.ttı 
kadar hakim O}~r · 
fuıab3~yi 2 - o 

lcr. J{> 
1kinci karşıl~şına 03 

l;ataş liseleri Qrası~Jlll} 
hakim bir oyun °! ge 
yeliler 3 - 2 ga~P1~~ 

Son müsaütltaY1 ti· 
Sanat takımliln Y3~it' 
paşalılar S - O ga ,, 

Biv iki sottf 

vru a hab 
"Jli~ Romanya nıı ·ıtt'" 

<la ve Pariste ~;ret 
milU talmnlarilc 
cakur. . . ,, 

2 nisanda z-!: 
milli takımr yug 
yacaktır. "' ,, 

ıııPi 
Macaristan ~ fC 

devrelerine ~ı:;~l:lf 
muv,.ffakıyctlı ,, ~ 
lan Hnngnry4lnt11 

lmt'Ueş:nişttr. 
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O "ufacık kadın,. tabiri benı 
elektriklenmıı gıbı sarsu. O bemm 
tabirimdi, berum ıçımden onun i· 
çiıı kullandıiı.m st\'iİ tabiriydi. 

- O tabiri nereden çıkardın? 
Bu suali öyle ani eormuştum ki 

bu se.er o §aşırmışU· 
- Hangı tabiri? 
- Ufacık kadm tabirini· 
- Neden sordun? Sana ait bir 

tabir miydi? 
- Evet. O benim &özümdür. 
Gülümsedi: 
- O halde uyurken sayıklamış 

olacaksın, dedi. 
O oynatan, ihtizazlı panltı ıcne 

gözlerindeydi. Benim gözlerimin 
ise arzumun hilAfına bir açıklıkla 
konuştuklarım biliyordum. Ona 
doğru iğildim. Bu iğilişiın bir ağa 
cm rüzgArla iğilişi gı bi gayriihti· 
yariydi. O dakıkada biribirimize 
çok yakındık. Lakin o, sanki bir 
rüyayı silkip atırormuı ıibi ba11· 
m salladı ve: 

- O tabiri ben küçüktenberi 
bilirim, dedi. Onu hep babam söy· 

lerd.i· 
"Muannidane: 
- O benim efe tabirim dedim. 
- Annene mi söylerdin? 
- Hayır, dedim. 
Daha fazla eormadı ama gôıle

rinde alaylı, kızdıran bir ifade yan 
dı. 

Bqdirek dikildikten IOnr& it 
bir haylı silratle ilerlemele ba§la· 
dı. Grandi direlinin yerine takıl· 
ması pek kolay oldu.Bqcii~e bağ 
ladığınuz bir Bumba direğile bu 
ioi becerivermiştik. Birkaç günlük 
bir uğraşmadan aonra ise bütün 
çarmıhlar gerilmi§ti. Tayfası iki 
kiaideA .ibaret otan bir &eıııide gab
ya yelkenlerine lüzum olmadılJ gl 
bi bunlar tehlikeli de olabilirlerdi. 

(DeYUlll ... ) 

12.30: Prosram. " memleket ... t 
ayan, 12.83: Ajana Ye meteoroloji 
haberleri, 12.l50: Ktızlk: Çalaıllar: l'a. 
bire Feraan, Retlk Fenan, Cevdet 
Çağla, Fahri Kopuz, 1 - Okuyan: 
Radife Erten; Necmi Rıza Ahıskan, 
13.30/14.30 Kllzlk: KUçUk orkeatra 
18.00: Program, ve Memleket aaat 
ayan, 18.0f>: .Mllzlk: Radyo caz or. 
kestrıun, 18.30 Çocuk SaaU, 18.50: 
Serbest saat, 19.10: Memleket aat 
ayan, Ajaııa ve meteoroloji haberleri, 
19.30: lılllzlk: Çalanlar Cevdet Ko. 
aan, RU§eD Kam, Rept Erer, Vecibe, 
1 - Okuyan: Müzeyyen Senar: Mu. 

za.Uer nkar, 20.l ô: (BUyük J41mar 

SJnarwı ölümUnUn M2 inci aeneJ dov. 
riyeal mUnasebeUle: (Konu§ma: Este_ 
tik bakımdan Mimar Sinan - Profı>. 

aor 1sm..il H:ı.:d.ı Baltacıo:ıu. Ko. 
nuşma : Slnanm bayab ve eserleri -
TUrk YUksek Ml;narlar Blrllt,'l namı. 

ııa Miıu:ı.r BeJrl Ucar, 20.500 : TUrk 
bestekA.rlarından Bekir Ata. Itrt. 
Mehmet Ağa ve Tab'l"den beate ve 

H A B E R - Akt1am Postam 

-19-
Kiku kudreti yetesiye kadar ona bu hususta 
dım edecek ve babaıının in~ını almak 
kanının aon dam!aamı vereceki. 

yar-. . 
ıçın 

KUru henfb ıüslenmemitti. 

Gözlerinde göz yatlarının izleri 
ciSrilnilyordu. Fakat, zavallı gül
meye, neıell ıörünmeye çahtıyor
du • Kiku'nun arkasından dört 
kmn ciSzleri kapı aralığından onu 
seyrediyorlardı. Gelincik çiçetl
nln lmirane çehresi onlan ıeri 
çekti. Ah, bu zabıta memurunun 
yUzUnU onlar bir defacık görmek 
istiyorlardı. 

hhiga bugün önünde batka bir 
çehre görüyordu. Beyaz ve kırmı
sı boyalar Kiku'nun yüzünde yok. 
tu. lshiga şahit olarak dinlediği 
Sekunainin mübalağa etmediğini 
gördil. Hakikatan Kiku bayle pud 

Kiku birdenbire ıaznnn kesmifdi. • 
tıhiga dikkatle dinliyordu. Birden 
bire Kiku neden ıumnuttu? Her. • 
halde bir ıey vardı. İshiga daha 
maltUnat almak tımldiyle: 

- "Evet, "dedi" bir çocuiu 
babuıııdan ayırmak kolay bir ıey 
delildir, fakat paranın da kuvve
tini unutmamalı. Aile için her p- • 
ye tahammül eden babalann, L 
naların zamanlan geçmitdir 1 ,. • 

Bu 90n sözler Kikuyu hiddetlen· 
dirmisti, K.ikunun gözleri ateş gi· 
bj parlamaya ba~amıştı: 

- "Hayır, hayır,! babamın 
para)"8 ihtiyaa olmU§ olsaydı. 
beni satmazdı. Katiyen arada bat· 
ka ~yler de vardı .. Y almz ben bun 
tarın neler olduğunu iyice bilmi· 
yorum· Babam bana bunlardan 
liçbir ~Y anlatmazdı!,. 

- .. Babanızın ne için paraya 
ihtiyaa oldulwm bilmiyor musu· 
nuz? Acaba ioleri için mi paraya 
ihtiyacı vardı? .. 

ruız ve boyuıa daha güzel idi. 
Kilru ona itimat ediyordu, bu da 
lshiga'nın vazifesini kolaylattın

yordu. Bir lAhza sonra ikili de 
yine birbirlerine alıtmıt ve evvel. 
ıl akpm gibi samimane anlatma
ya batlamıflardı. !ahiga bUtiln l
fittiklerini ve bildiklerini birer bi 
rer anlatnuftı. Kiku'dan hiç bir 
ıey saklamıyordu. Bir kelimecik - "Zannetmem, batıalde başka 
Kiku'ya bir fCY hatırlatabilir. o- bir eebebi olacak. Zannedersem bu 
ni yardım edebUirdL meeelede bir kadın parmalı var·· 

• 

Hatta bu meeele ufnmda aml. ve btiyen buna da eminim!., 
rl Hideldcbi,nin harakiri yaptılJ. Jlhip Kikuyu g6zlaile tetkik e- =i=I 

1
:.:. Pirinç mıu ·Mercimek· Bezelya ·Yulaf, m Yani intihar ettiğini bile IByle- diyordu ft Kikumm doğru söyle

diline emindi. 
di. O nekadar iyi bir adamdı ı _ .. Buna dair bir eeY söyleme-
Kiku'nun babumm katllinin de 
intikamı alınmalıydı ve •hnecak- dl mi?" 
eh. - "Katiyen. flbt ben hl~· 

Bu adam ona her ne kadar en tim. Son pmanJarda pek deliı· 
fena en acı haberi ıetirmiııede 1 miftl. Annem çoktan ölmüştü. .. !,. 
kabahat da onun delildi ya. ll'abt KDm dolrusunu söytüyordu. 
flmcll o fena haber getirid clbl Babasmm tekrar evlenmeğe hakkı 
delil, bir dOlt olarak Kiku'ya yok muydu? Kiku ba~asmm ev
gelmitdi- Babumm lntlkammı a. lenmek için paraya ihti~~d~-. 
lacak, onu adliyeye verecekti. Bu tunu ft bundan dolayı sıru 
cUnldl Japonya'da da b6yle bir sattJlma lnaımutb· 
Samural79 S..- eemektea bap. TaJmml mahau-mdeld llılllk 
ne yapabilrdi. Ona o itimat edl- bapn bir ismi vardı. Şimdi teoes-
yordu gUn6n birinde herhalde bL sQm _.,_1.,.;. Bu cisim yapmıştı, 
baunın katilini bulacatuıdan • ~.,....... 
m1n idL bayatınm izlerini geride bırakmı§" 

Kiku kudreti yetellye kadar o. ti. 

na bu huıuıta yardım edecek n SimdJ ortada bir km vardı w 
bablıınm intilrammı almak için bir yerde de evlenmek istediği bir 
Jwunm aon daml11ını verecekdL kadın bulunuyordu. Bu kadın onu 

ll'akat babaunm ton cilnlerde neden aramıyordu? 
nerelerde oturdutunu ve kimler. 
le birliıkte bulunduiunu bile blhni 
yordu. Hele babasının işlerinden 
de hiç haberi yoktu ...... ta ogilne 

kadar ..•. babası ona '°"· Kiku bu 
anda kıpkırmızı olmutdu. Fakat 
herteyi söylemek llmndı. Ona ar 
tık Geishalarla birlikte yaşamaya 
mecbur olduğunu bildirdiği gü-
ne kadar .. - .• 

- .. 1ıminizi ağrendilim adam, 
bana pek muhterem tebanızın is
teye isteye sizden ayrılmak fik
rinde olmadığını söyledi" 

- ' 'Zavallı bahacı Ç'lm pek me
yus idi, zavallı babacığım ka~::·.?n 
benden ayrılmazdı, eğer .•.• 1 "' 

Tokyoda bu adamın tanıdığı ta· 
bit bir çok tüccar olacaktı; ve bun 
lar onunla herhalde muhtelif işler 
yapmışlardı. Şimdi bu adamın 

gaybubetinin bunlar farkına var· 
mamışlar mıydı? 

Bir adam do~yor, yaşıyor, ça· 
ııpyor, seviyor, dost sahibi oluyor 
ve birdenbire de ortadan kaybolu· 
yor! Burada bir ~luk meydana 
geliyor .• Bu boşluğun, hiç bir kim· 
se, nasıl oluyor da farkına varmı
yor? Bu adamın ~rede ka!riığını 

neden hiç bir kimse sormuyor ve 
1raştırmıyor? 

(Dennn var) 

Maarif Vekilliğinden 

Ye ealr HUBUBAT UNLAIU kuvvet kayoafıd&r. 

ÇAPAMARKA MUSTAHZARATI 
• Korulut tarihJ 1913 il. Nuri (apa 
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YENİ PUDRA 
RENKLERi 

önünde 

KADINLARIN 
HAYRETi 

*-----
SihrAmiz kolorimetrik 

bir makina vasıtasila 

istihzar edilmektedir 

*------" 
TENiN CUZELLICINI 
iKi MiSLi ARTflRIR 

Pudraya tam tenimize en ur 
gun rengi nren Kolori metrik 
yeni bir makine icad edilmittir. 

semailer ıPI.) 21.00: Müzik : Halk 1 1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair o1aıı talimatnameye göre orta 
TUrkWeri ve oyun havalan, Adanalı • ti~t okull&rmm 1 inci, 2 inci, 3 Uncü ve ' Uncu ımııtıan için dört elitten 

Bu makine sayesinde şimdiye 

kadar görülmemiş emsalsiz bir 
gUzellikte yeni pudra repkleri 
icat etmektedir. Bu yeni pudra 
"su geçmez,. cinsindendir ve yağ-

murlu ve rllzgirlı bir havada bi· 

le sabit durur. Burnunun parla. 
masına mini olur. En sıcak bir 
salonda danı ederken bile teni· 
nizin tazeliğini ve sevimliliğini 
muhafaza eder. Hemen bugün. 
den bu yeni Tokaloa pudrumı 

tecrUbe ediniz ve her gün biraz 
daha gene; garUnllnü.z. 

AzlZ Sadi Yaver Ataman. 21.16: lılll

zlk: Beethovcn hakkmda konu§llla -
Ceva t Memduh, 21.35: lı1Uzik : Oda 
Müziği - Beethoven lSeptet), ı,;alan. 
ıar Rauf Öktem (Klarnet>; Dr. Paul 
<Kornoı; .Mustafa Seaar (Fagot): 
Gllbert Back (Keman); Valter Ger. 
hardt l Vlola) Enver Kakıcı \Çello 1: 
Recep Duğal (Kontrobası. 22.00: MU. 
sik Operet Selekıyon'lan (Pi. ) 22.16 
Memleket saat ayan, Ajana haberle. 
rt; ziraat, Eebam - TabvllAt, Kam. 
blyo - Nukut borauı (FiyaU. 22.30 
Ajana Spor servisi. 22.tO: MUzlk: Vlr
tUoz•ıar ıPl.J 23.00: MUzlk Cazband 
(Pl.1 23.25/ 23.30 Yarınki pro~ram ve 
kapanlf. 

ŞEBlB TİYATROSU 
Komedi Kumı: 

~Un~üz lô.80 da. Akp.m 
20.30 da 

Yanbtlıklar KumeclJUI 
- - -oo---

!IALK OPEBE'l'l 
KJf temslllertnı bL 
tiren beyet mutat 
turnealne tam kad
l'Ollle Nl.sa.ıı bqm-

' da ;ık.17or. 

müteşekkil bir ••BUrokome,ralyal,. kitabı yuıımaaı müaabakaya konulmuştur. 
2 - Müsabaka mUddet.i 12-IV-IHO tarihinden baflamak ve 12/ Il/ 9U 

çartamba gUnU akpmı bitmek Uzere on aydır. 
a - MUsabakaya lfUrake karar verenler 12-Xl-940 11&11 gUnU aaat 

15.3u 'a kadar bir dilekçe ile Maarif Vekllllğioe mllracaat ederek bu mll8aba· 
kaya girecekler deftenne adlarım yazdırarak bir numara alacaklardır. Mil· 
sabakaya girenlerin yazdıklan kitapl&n 12·ll·941 çarpmba gUnU ak§&m1 
saat 17.30 & kadar Maarl.t veklillğl ne§rlyat mUdUrlüğune tealim etmeleri 
veya göndermeleri prttır. 

4 - .MU5abakada birlncııııı kazanan kitap ııerlat Oç yıl allre ile okullar· 
da okutulacak ve mUelll1'1ne her yıl için 2•00 lir& teut hakkı vertıecekUr. 

lklnct çıkan kitap aer1ainl yazana bir detaya maJıaua olmak üzere birincinin 
mUelll!ine verilenin bir yıllığı mUkMat olarak verilecekUr, 

3 - Mllsabakaya gireceklerin eaerlertnı Uçer nU.ba olmak Uzere maklDe 
ile ve kAğıtıarm yalnız birer yüzUne yazıllill§ olarak Jıılaarit vekilliği nefrl· 
yat mUdUrlUğUne makbuz mukablllnde vermeleri veya göndermeleri !Azım· 

dır. Kitaba konulacak resim, tekil, gra. ikler vesairenin a.sıllarmm yalnı.. 

bu nllabalardan birine ve yerlerine kuııulmUf bulunmam kAtldlr . .MUsatak&) u 
b&ııılllllf bir kitapla girenler de kitabin Uç nUıahaaını Yerecek veya göndere 
cekUr. 

e - Mllııabakaya gtreceklertn uer mtıırveddelerile birlikte, eserleri ka 
bul edlldlll takdirde eaerlertnı llAD edilen telif hakkı mukabilinde ve be. 
turlU taaarrut hakkından vaqeçerek lıla&rU veklWğlne Uç yıllık blr devre 
için terketUklertnı ve k ltabm o devre içindeki her buıl1§mm son tashihleri 
Din kendileri veya kendi meaullyeUeri altında tayin edecekleri diğer bir zat 
taratmdan .yapııacaımı ıöatertr noterUJıteıı tudlkll bir taahhüt aenedl ver 
melerl de lbmıdır. 

T - Kitaplarda buluıımuı lbımcelen pedagojik w tekD1k Yuıt1&n gıs~ 
teren p.rtD&me De noterut• tudlk ettirilecek taahhOt MDedlDbı formulU 
ll&&rlf veklllıtt ııqrlyat mtldOrlqtınden alm&blllr. Kekbıpl& ıat!yeıılerlll 1ıU 
Anlflull ı-t.a puluaU da ~ .~ icap eder. (11'9) (lllOl 

1 
Oksüren ıere Katr~~ Hakkı Ekram 

• ' akkı Katran Pastilleri de vardır i 
. C'Sr Pıt W 

Periı •• Londrada olduğu 
gibi ıehr:mizin BAKER ma. 
ğazalannda ~. kadın manto 
ve robJan için yünlü fantezi 
kwnatlann ve ~oıtüm tay. 
yörler için Tweed l:umaşları
nm en zenS'İn çeşi!leri ve u. 
mumiyetle kadın ve genç kız· 
lar elbiıderir.i al5kadar eden 
yünlüler tsşhir e:lilr.-~!de ve 
her yerden müsait ,art!rr ve 
acua fi)·atlarla satılmaktadır. 

,---------, ı,;oc-ulı ltrkım ı 

Dr Abme: Akkoyun:u 
ı aksım l"alımhıın• Pıl1t Nu ı 

Paurdan maada ber ıran 

..ııuı I~ dt>n 'onrıı. l"elehııı ' ............... _ .. 

Beycğlu Dördüncü Sa.lh Ha. 
kuk hakimliğinden: 

940;1N 
Tebliğ edilecek taraf: Sezai 

Bac lar. 
Fahire tarafından kocası Bey. 

oğlu Tepe başında Bristol otelin. 
ele mukim Sezai Bağcılar aleyhine 
açılan nafaka davasrnda: Muma
;1evhe r azete ile vaki tebligat 11-
zerine duruıma günü olan 26.3. 
940 tar:h:nde mahke-neye gelme
miş ve a di gıyab kararının ken
disine tebliğine karar verilmlt ol. 
maltla yukarıca ismi geçen Sezaı 
Bağcıların muhakemenin talik e. 
dilmiş olduğu 16.4.940 tarihine 
müaaciif Salı gilnü saat 10 da mah 
kemede hazır bulunması ve tari. 
hi il!ndaa itibaren bot gUıı sar. 
fında itiru etmediği takdirde mu. 
hakemeye kabul olunmıyac:alı ıı
yab karan yerine lra1m o1m&k L 
zere teblil oluauc. 



Senenin en büyük heyecanl ı maçında 

N~tü~e rn~ O D©l lböDö rr'7 
Gü ün galibi sarı lacivert 

i yoksa sarı kırmızı mı 
O acak ? V A Z A !'J 

• Sacit Tuğrul Oget 
Vefa-Beşiktaş maçında tahminler Sıyah - Beyazın lehine 

Lugtln memleket futbolilnün mü.sbet a_ 

dımlar ntm..uıı yolunda çok bliyük hissesi 
olan iki kıymctU kllıbUınüzün 4 üncü mil
li kumeyi nçrJı maçlarını seyredeceğiz. 

Bu heyecanlı temnsm, futbolü.müz için 
csast-ın bir heyecan olan milli kUmenin 
b~ma t~sa.dlif etmesi haftannı ehemmi· 
yetini kat kat nrtmruş bulunuyor. 

Sporun bir bayram gUnündeyiz adeta ... 
Öyle Mğll mi ya? .. Milli kilınenin ba.cı. 

Jııngıcı, bu bir .. lk.i ezeli rakip reL kar
§I kaI'§ıya geliyorlar, bu iki ... 

Sorarım size: Hangi müfrit klilpçU, gün_ 
lercc evvel geceleri uykusunu kaybetme_ 
miş, hayatmm intizamını bozmamıştır'! 

GUnlercc önce girilen bahisler, mulıte· 
mel mecburiyetler, nihayet renbizıi mağ_ 
Hip olurt.k sahayı terkederken seyretmı:k 
bir (!clUp has!ıua) için ne acıdır .. 

Bu satırlar okurken dudak bükmeyin 
sal:rn .. E\·et, siz de klUbUnüzün ha.sta.sı
smı~.. İşte e:lıniılle bazete.. Scrlevha}'l 
görünce merakla gözlerinlz satırlann ara_ 
smn karışıyor. Bumda kendinizi teskin 
c>decek. asabınızı dinlendirecek şeyleri 
istiyercl: arıyorsunuz. 

Bulabilecek misiniz?. Buna verilecek 
ce\•abı !:cstlremcm.. ÇünkU hangi reİıgı 
tuttuğunuza bilmiyorum. Onun için, gaze_ 
tenin kimin eline geçeceğini, kimin oku· 
ycca.ğmı hiç düşilnmcden, kendi d~ilnce
lcrim, kendi kanıuı.tlerimle başbaşa kalın
ca, yüreğimde yatan n.cılant bir kenarı\ 
bırnko.rnlt va7.iyctl şöyle tahlil cdcbiliyo_ 
rum: 

1 - Bu ma~ hakkında en hayırlısı sus_ 
maktır. Fakat muhakkak bir şeyler söy
mok icap ediyorsa: 

n - Tam bir bitaraflık takınmalı .. Te. 
.ı:r altmd ı kalmamalı .. 

b - İki takımın maneyfyatım yokla
"'lah ... 

c - C"latıısaray - Fener kaşılaşma.. 
arının bf'klı>nmcdik neticeleri her zaman 

' 'r~bilcc ğini unutmamalı .. 
2 - Maçı kazanacak ııeyin a.sap düz_ 

r:;ünlilğU ve sinir sağl:ımh~rı olduğunu göz 
önünde bulundurmak ... 

3 - Nihnyct takımların kuweUeri bakı 
mındnn vnzlyctlerlni ö'çmek .. 
Şu halde bitaraflık hudutlarile çevrilip 

tesir altmda knlmaktan ı>ıyrılmış olaı:ak 
konuşabUirl7.. 

Manc\'iytıt meselesi: 
Fencrb:ı.hçe, bir hafta evvel bugün, lik 

şampiyonu rakibi Bt-şiktaşt Ustün bir o~ 
yunıin.n sonra su götürmez bir farkla yen
di. Hem de 11 sene tarihinde bulUDDlL 
yan bir netice ile... Maneviyatı sağlam. 
drr şu halde... Takımda. zararlt olmıya-

t 

cak bir nefse itimat vardır. 
Galatasa.rayda, Uçilncülüğe düşmilş 

olmalarına rağmen, bu işin başlangıçta 

şanssız gidiş yü.zilnden olduğuna, takı_ 

mın şimdi aslardan mlirekkep bir halde 
:sağlam bulunduğuna inanış vardır. 

MUdaiaa sağlamdır. Hem de pek çok 
sağlamdır. Bu hat, Fener Uç ortasının 
kolay kolay a.'jamryacağı bir maniadır. 
Kaldı iki Fener açığı ... Sarı lacivert takım
da en tehlikeli taraf yeni açıklardır. Bi. 
naenaleyh Galatasaraym iki cenah hafı_ 
n& (iş!) var . ., 

Galata.sarayın bu tehlikeyi bertaraf et
mesi için, iki cenah hafm.m markajda bir 
dakika a}uıamamıuıt lazımdır. Duyduğu. 

muza göre bu noktaya ehemmiyet veren 
san knı:nmhlar Salimi sol hafa almışlar. 

Hücum hattı her zamandan fırsatçı ol
:nalıdır. ÇünkU bu maçta ele geçen fır_ 

!'tatların değil, bir tt'k fırsatın kaçması bü_ 
tün takım maneviyatını sarsan bir hiidisc
dir. Her iki tara! için de bu böyledir. 

San kırmw muhacimleıin karşılarında 
verleşmiş bir müdafaa yoktur. Fener ka.. 
lesi sağlamdır. Fakat tamam.ile anlaşma
mış blr mUselleste kaleciyi mağliıp etmek 
pek güç değildir. 

Galatasaray sağlam müdafaasını yor. 
madan, maneviyatını gol kaçırarak kır. 

madan oynarsa maçı galip bitirebilir. 
Fakat geçen haftaki gibi, Fener ha! 

hattının i>i bir günilne rastlayan ~an 
kırmızı muhaci.mler göz açacak zamanı bu
lamazlar ve birinci devre ortasına kadar' 
bir şeyler yapamazlarsa, maçın berabere 
yahut mağlup olarak ta bitmesi muhte_ 
mel olmı:.·an bir şey değildir • 

Nihayet bu maç, senelerdenberi tecrii
bc edildiği gibi bir asap meselesidir . 
Umulmadık 7.amanlarda ne hayret edile. 
cek şeyler olmuştur. 

Onun için. neticeyi Galatasaray lehine 
görUrken, evdeki pazann çarşıya ekserL 
ya uymadığını ve böylece tahminlerin 
insanı çok kereler mahcup ettiğini bili
yorum. 

karşısında 5-1 yenilen Beşiktaş İstan
bul dördUncilsü Vefa arasrndadtr. 

Bu mUsabaka, siyah.beyazlıların ge
çen hafta aldıkları menfi neticeye rağmen 
lehlerine döncct>ktir. 

Vefa takımı milli kümede ilk maçını 
yaparken her ne kadar kazandığı mevkic 
layık bir takım olduğunu göstcrmeğe uğ_ 
raşacaksa dıı. Bcşikta.şın karşısında bir 
galibiyet kll7.anması ancak bir fevkaliidl'. 
liktir. 

~façm Beşiktaş lehine netlcelenecPğini 
tahmin edJyoruz. 

SAClT TUGRUL ÖGET 

·- • 

Ziyanı yok... Tah.mlnlcrimizde hepimiz 
aldanalım .. BahLcılerimizi hepimiz kaybe. 
delim. Yeter ki bu iki kıymetli rengimi_ .. 
zfo karşılaşması bize temiz bir spor heye. 
canı versin ve temiz bir spor haftası ge
çirmiş olalım .. 

HPr iki takıma da muvaffakıyetler ... 

* * • 

Vefa - Beşiktaş 
İkinci mUsabaka geçen hafta Fenerin 

o 

i k i t a r af m eyd' n 
Fenerli taraf söyligor: ........................ .............................. .............. ................................... 

uytl~~ 

NETiCf~i " • BiZiM FORVET O ILARINKi E ÇOK iYi •• 
2 F A R K'L A L E H i M ii E Ç E V i R E C E G i l ! .. ,, 

". eiŞıirfKŞf!v1v.ıf"~ci~~:ü-nü~İ~~·~~Övüoü. MEşH.v~ 1 

ZANNETTiKLERi F RVETL Ri MAJiNOMUZDA ERiYECEK~~,, 
Toplayan: Mu vak kar Ekrem !!,.:, 

Tuhaftır, z:tten hususi karşılaşmaları cum surat ve bilhassa beraberliğini kay- Bu ne gaflettir Yara.bbinl ··İibifctl~,ı: 
bilo büyUk bir alaka toplayan ezeli rakip. betmiştir, Şekil de y:ınliı:ı. Ağır ve ça- bir gcçon haftaki rahat g~indetl• ~ 
!er, milli küme gibi kendi içinde ayn bir buk elemanlar yanyana gctirılmi.5llr. Cl'- Bc~lktaşın alil ve sakat h nıı b:ı1'0o 
heyecan toplayan turnuvanın uvcrtilrUnü milin de bazı esbaba binaen artık borusu züfından istifadeyi her za.Jll Jl~~ 
yapıyorlar. ötemiyor \'e bu maçta süngüsünü Fen!'_ snnıyorlars:ı aldanıyorlflf~1 n'l sıı:• 

Şimdi ı,ıu satırları okuduğunuz sırada rin Faı-uk - Orhan genç müdafaası dü- bizde L. Mehmet gibi g ıcurtl ~ 
emektar Taksim kışlası, yine damlarmdan §Ürmesini bilecektfr. Ndiccnin ikı f<ırkla, bir idareci var. Sonra o ;:r :ıııı~tl cıı1 
en ufak kovuğuna kadar tıklım tıklım... mfıselil 3-1 san IUcivcrtlilcr lehin.' bite. zariycdir canım? .. Yok ,·olt b'.!J11.uıc t 
On bini her halde "oktan aşan taraftar_ ccği muhakkak gibidir. fikretimizin haf mu~ vok Cemil tavsanıış. · ·c f3U)t·" 

, '" • . 'hat ' ıv- .. l:ırın ayrı ayrı kalplerini dinlemeye hacet oynamak ihtimali biraz canımızı sıkıyor&.'\ Şu kadar söyleyi.m ki Cı . ıı bı.ıi1l1 1 0 ı•· 
yok. Endi§e ve heyecanları yfö:lcrindeıı o. da ardıııdan büyiik i,.sler gören yeni yıL retten gayrısmmın bugil l{ı.hııttillil ıııı' 
kunuyor. dızrmız Küçlik Fikrete ümitlerimiz emni- yt>rlcri bile yoktur.. S~ uııılrı ~:ı ~' 

Acaba kim kazanacak?.. yelle bağlanmışttr.,. den leblebi ııütlerı. • :Wirı Jtll illi ,. 
Ilu haklı istifhamın cevabmı yine ken- Ben bu noktai nazara hürmet ederek, GUndUzUn voleleri, Budu. creııcll ıııı' 

dilcrinden ö~enebiliriz. Ben bitaraf bir biç bir mütalea ilave etmedim. Fnkat vn. leye girmh·ecek te Bnsrı bllrtl_ıı\1 • k.. Ada.mırı ,, ~ ~ 
müşahit sıfatile sözüne ye özüne itimat zlycU nşa~ yukarı Galatr.snraylı nıulıa. noınuzu yaraca ... bir şr. (ı 
ettiğim muhtelif klüpçülerle konuştum. tabuna hu1fısa ettim. lcrlcır yahu!. Hem sanıı tıhntt1"1• ~ 
Koyu Fenerli olduğu kadar futbol bilgisi Boyunbağmdan çorabına km.hır sarı· mi? .. Galatasaray: . Sa~JiııdC c;ıle 
ve sevgisi de çok yüksek olan bin şunln_ kırmızı renklere bürünmücı mUfrit klt'pçü Cemil, Salim, Bodun şc 
n söyledi: bt>ni dinledi, dinledi, şö'tle yı.m !s:ihza tice 4-1 lehimizedir.,. <I ı· 

"Fencrbahçenin bu sefer Galalaflnrayı yarı hiddet kart!jık bir giilüştcn sonra: ::: · ,·o i J-
tkl tara•rn a~•·Jediklcrio', .... -.ı~· ' yenememesi için hiç bir sebep yok. Sarı ''Azizim! Az.izim!. derli. Sen onhrın ç:ı. .. ~.J d n .. ;ı.ı.;.ı. 

1 kmmzının kuwctli müdafaasını inki'ır et_ yı görm~lC"n paçaları sınıdıklnrınn hak- le~ harf değiştirme c .. r(.cl'P 'f ' 
n:ı.iyoruz. Fakat t:ıraftarlarınm güvendiği ma! ... Onlar hl'r ~aman l5ylcdlr. Domuzu haklı olduıfonu ~n,hada ~~ıtı~( 
1neııhur forvetleri bugün bir sıfmltr. Hü. ölclllrme<l"n dcrlslnf satm:ıyn lrn1karlar. l\flJYAKiiı\R , 


