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Norveçin ayak diremesi 

kabul edilmem.eli Meseleyi 
0vvetlerin Skandinavya vasıtasile Atlantiğe vahimleştiriyor 

Qlknıaıarı müttefikleri alakasız bırakamaz Loadn, 1 (A.A.) - Skandlnav
yanm bitaraflığı hakkmda gönde • 
riJen Fransız - İngiliz nota.sına da. 
ir Norveç hariciye nazın tarafın
dan y&pılan beyanat burad& de. 

Loadn, 7 (A.A·) - Almanya 
aleyhindeki &blokal-'1 ıiddetlendlr. 
mek huausunda İngiltere. ve Fran
a& tarafmdan verilen karar hak -
kında tefsirlerde bulunan "Sun.. 
day Tbnes., gazete.t Norveçle ta.. 
veç. Almanya tarafmdan tehdit 
edi.len menfaatlerini kendllllderin
den korumak istemedikleri takdir
de kendilerini bu zarurete ikna e. 
decek tedbirler almak icap edece. 
ğlni yamıaktadır. 

ota o a rr1
. 

Stokholm ve Osloda ! 

~ tetkik ediliyor 
veç. Hariciye Müsteşarı tayyare 
~ ıle Parıse hareket etti 
~~ ~ - İııliltere ve J"ran· aomaki vui.yu miinuebctik en· 
~ ~ t.lrafıııdan tsveç diaq.e ~ ~ •A !lora~, 
lıı.a~ ~tlerine ayrı Almanya tarlfıadan •erilecek 6lr 
~ •e "erilen notalar Stok- g~rantiyi kabul etmeleri. Bunu 
~ ~~llOda ehemmiyetle İngiltere ve Fransa tasvip etme
~ edir. Bu notaların m'ektedirler. 
~ht hakkında ı.ıkı bir 2 - Sovyet Ruıyanm Skandi· 
~--~."ellluJıafaza edilmekle n~vya vasrtasile Atlantik denizi· 
~jJarın müttefikler- ne çıkmak istemesi. Böyle bir 
~ tdeıı~ memleketlerini ihtimal de müttefikleri alikuız s "' a llıtaelelere taa116k bırakmıyacaktır. 
~ ~ ~ . • Müttefiklerin notaları malQ-
4-f S ~~~ ~ta~aflıgı mat verme mahiyetindedir ve ce-

rin bir tesir bırakmqtır. Burada 
hasıl olan kanaa.te glSre, müttefik. 
!erin taleplerine kartı Norveçln 
katı bir tarzı hareket ittihaz et -
mit olmaaı ciddi ihtillflara eebe -
blyet verecek ma.hlyettedir. 

Ticaret vekilimizin buaiinkü beyanab 

ltalyadan mal getirt-· 
· mekte müşkü18tyoktur 

. i T apçuoğlu llJiaların ffyatt 
tesir için çıkartldıgını sanıyor 

Dl1n ıehrimbe geldftbıl haber 
verdiğtmiz ticaret vekili Numl 
Topçuoğlu, veklletin lstanbuldaki 
mUdllrlerile görüşerek bilhusa lh. 
racat ve lthallt itleri hakkmda 
izahat almıttır. 

Yarm mmtaka ticaret mlldllrlll
. ğUnde vekilin lttirakile bir toplan.. 

tı yapılaea.t, alAlladar tiltiln ibra-

~ tacirleri davet edilerek, lngiL 
tere ve FraManm mevcut stoku • 
m'l1ZU qa.n taleplerini k&l'fll&mak 
Uzere almacak tedbirler haklanda 
görllfWecektir. 

Numl Topçuoğlu, bu ıabah ken 
diaile glSrtlfen bir muharririmize 
~ vazfyetimlzden bUyUk bir 

(Dnann 4 üncüde) ~~'!hıtn tav .li~t~fı_kl! - vap istemektedir. Fakat bununla 
~ ......... behn ol zihın~s~h- beraber tsveç ve Norveçin cevap 

~ •e~-· un~ a ır. veremiyecekleri sanılıyor. ı.veç Almanyaya sevkı·yat yuzunr1en .•• O'-aı trı:ille gore aynı hariciye müstqarı tayyare ile ;ı 
~ ~ z ve Fransız Parise gelmittir. Müatqann av. 

~et e. ır. verilmesi muhtemeldir. tedil«'!n eski toplan da ~rltmekt.e dlr. Böylece Almanya abldelerl 
l dibı;eı..ı d~ nokta mev- detinden sonra notalara cevap tnglltflre hurda demirleri toplarken anımnı harpte ~lmanJardan zap. Bu lgarı·stan da gıda 

eritirken tngllb fabrikalan Alman demiri balabllmektedlrler 

hazırlandı 
p·vANKO maddeleri ~ıkıntısı 
1 •• çekilmeğe başlandı 

Bugun Et sarfıyatı tahdit edildı, haftada 

'6ııaanın Ankara' Japonya, uzakşarkta çekildi __ !k!.!1~~ •. s~~~~m ....... 
81 . s A Kazanan numaralar eıııseMlerl mQme..Wertnden 1kl mU· kısmı, bugQnkO harp vaziyetinden la-

~ ÇIS.I t ı hencıa bu&11Dktl konvanalyoneı treni- titade rqakMdile yUkaek fiyat fark· 
,_ A .. ı Q V ye m a n 4 üncü sayfamızda le aotyad&D tehrtmtze re1m11ttr. ıarue Almanyaya 1evkedllmektedir. 

· ,...._ Bunlar, memleket1mlzle renif Uca- Bu muvazaalı lflertn ko~culu-
.... daıı l l ret lflerine rtrtfmek ı.tediklertnl ve ğunu yapan Bulgar mn.....ıert bU 

~- .. ~ Iİlt ere< iş b i r 1 i gv i ne mani o 1 a o ak ~ =:-=tv:=· Bu~:=n ~lı~!r!~::"' ıa:~::nar = 
'~ ~ Türkiye Ue UcareUertne 80ll derece samızla temaaları arttmnak tefeblıOI 
~~~~ve~~ önUmUzdeki hafta içinde harbin Fareler bir genci eh:s1.;::~:.m:=l§le:;~ !eti, mUtteftkl~~e:::~uı;_n:; 
~ Ga 'roroe e1taprea11 

7 d 
~~~ettn'eçee reba~ illısi Uzerınd. e tesirler_ yapacak ısır ı 

., 4-.... hAdıse er beklenı Zavallı zehirlenme 
'-~ ... ~. leç l~reaı Haydar· İ yor ti • •• t di"" d 

.:"'I .._ ~9'141 • 1t ve Semp- me erı goa er gın en 
~ ....... -hl tekilde teabbUr Londra, 7 - tngiliz ve Fran· ı Bu mülakatlar ablukanın tid- h kald ldı 

~ • ~-.cıde!ı hareket ede- sız abluka nazırları ablukanın detlendirilmesile alakadardır. Bu ) aataneye ırı 
il.~. tiddetlendirilmesi planını hazır • (Devamı 4 ünr.ü~eı (Yazı11 4 üncüde) 
h~ll llıe•-- lamıılardır. 

,._ -.;llere bulun· 
~' -llıltUr ki· Yarın batlıyacak olan hafta, A l . ,, ~ 

.\aL..'."lqı ile . harbin atisi üzerinde mühim te- rn avut arın m l l 
~ ~h o.ho Ue cörUoerek sirler yapacaktır. Fransız baıve-

S ~tı~tlnı. PariH kili ve hariciye nazırı Reyno çar. S"'IQaat. htlınıyonım.,, pmba günü sefirlerile görüıme-
~ ~~ -..,,ıc:ısre, çarp.mba lere başhyacaktır. Başvekil, An· 
"-,._ ~ ~ Renonıuı re· kara, Bükref, Belgrad, Budapeı
~ ~ ~.~ Frarın- te sefirlerini kabul edecektir. Di· 
..... ~~~ ·~ • Bükreı. ğer taraftan tngiltere hariciye 
~,~ ~ Toplabtıda nazın da yann lngilterenin TUr. 

~ttlara let- kiye, Yunanistan, Yugoslavya, 
~- Romanya ve Macaristan 1efirleri

le 16rilfecektir. 

matem günü 
ltalyan İfgalinin birinci yıldönümü münaıebetile 

bugün Amavutlar bir matem · 
to l 



2 ·, ı 

Rozin bayılarak çimenlerin üstüne düştüğü sıra .. 
da Jigliyo çiftliğe doir;u. yürümeie baıladı. 

trrdın. Beni sarayımdan ayırarak 

bu çiftliğe getirip bir ihtilalin or 
tasında altı saat müddetle muha· 

e- fızsız, müşavirsiz, yardımsız bırak· 

tın. 

IV 

. Delikanlı, çtttliğe vasıl olunca~ ~ · 
do~ca kralın yanına s;ıkmadr. Oda Yfll yntal< knrmakım,ılth 

Çiftlilm bijy(ik kapısında bir nö
betçi bulunması ihtimalini düşü
nerek bir pencereden ahıra girdi. 

Beygiri Himeri okşadı. Za~ı 
J:ıayyanın boş bir yemlik önünde 
durdu~nu görünce Taksinin bey· 
giri Kozmonun yemliğindeki otlan 
alıp kendi hayvanına verdi. 

Kolmon sahibi dolayısile deli· 
kanlmm ııinirine dokunuyordu. 
Hayvan, Tak iye ait olm.ağı o gece 
çok pahalı ödedi. Jigliyonun onun 
yalnız yiyeceğini almakla kalma
dJ. Bir makas bularak hayvanın 

kuyruğunu kesti. Yelesini PYn 
muntazam olarak kesti ve orada 
burada birkaç kıl hıraktr. 
Nazarında fenalık heykeli olan 

Taksinin canlı kaidesine yapalı 
bu muzipliklerden memnun olarak 
ahrrdan çıktı· Eve girerek uzun 
bir koridoru gl'rf-i ve kilerin önüne 

~ .......... ~· 
geJ.di. • • 

Zavallı kraliçe Diyan bu kilerde 
mahpustu. Delikanlı onu tanımı· 
yordu. Çilnkü, izahı lüzumsuz se
bebt~ dolayısil~ kralın maiyetin· 
deki delikanlılar lf.raliçelerin neı· 

dinde çaya davet edilmezlerdi. U· 
kin Diyaru mum ışığında görilr 
görmez, onu hareme alınmazrum 
evvel tanımadığına çok üzüldü. 
Camın arkasından kendisine ba

kıldığını bilm.iyen Diyan rahat bir 
vaziyet alnu~tı. Sırtım yastığa da· 
yamı~. ellerini ensesinde kavuştur· 
muş, bacaklarını tamamile uzat· 
mnrru-ak ayak tabanlarım biriblr
Jerine yapıştırmıştJ. O her zaman 
böyle uyurdu. 

Jigti)·o bir müddet krali~yi sey· 
ret.tikten ısonra kralın bulundulu 
f:alona, kapıyı vurmadan, girdi: 

Kral: 
- Ne, dedi, gelmeğe ~aret e

rliyorsun ha? ne yüzle? 
Taksi, Jçaç:masır.a mani olmaK 

için hemen kapıya koştu. Lakin 
Jigliyo onun rna.ksadmı anJadı, 
kapıyı biZ7.at kilitledi ve anahtarı 
PtUl ıUzath: 

- Buyµrun efendim· 
Pozol ayağa kalkaral~ bir elini 

masaya dayamış, öteki elini itham 
kru- bir tavırla kaldmnıştı: 

- Gçldin ha? Cüretin, cürüm· 
lerinden de üstün! 

Bana manwı bir reyal}at yaP" 

Başucuma bir deli )\ızı nöbetçi 
diktin. Bir köylü km ~azladm. 
Muhahzlanma izin vererek beni 
halkın içinde, ;rene senin hatan yü· 
zünden saraydan kaçmı5 bir ka· 
dınrn taarruzuna maruz bıraktın. 

Bütün bunların oonund:ı gülüm 
siyerek karşıma çıkmağa cc~ret 
ediyorsun ha? Beni canlı göreC(>ği· 
ni ummuyor muydun ypk~? 

JJgliyo cevap ,·erdi: 
- .Majes~, ~yyela masumiyeti· 

mi ishata çnlşnıyacağmı. Zira 
mevzuubahs olan ben ve benim 
rahatnn deSi_l, nazarımda yiiz defa 
daha mukaddes olan siıin emniye
tiniz ve rahatımzdır. 

Powl tekrar otumu. 
Jigliyo hürmetkar \'e sakin bir 

tavırla devam etti: 

- Majestı;nip şu anda en büyük 
amısu yatakta istirahattir. Bura· 
da bulunan diğer zat bu ec;ash işle 
Jl1e§gUl olmuşa hiç hem.emiyor. 
Onun yerine ben, kral için, civar
daki şatoda hususi daireler ve mü7 

kellef bir yatak hazrrlattrm· 

Pozol kajlarını çatmaktan vaz· 
geçti. 

- Saniyen, Majestenin bu se
yahati, prenses Alini bulup saraya 
getirmek maksadile ihtiyar ettiği 
unutulmamak gerektir. Bu mühim 
mesele hakkında ilimizde oldukça 
mühim iki malQm var: Prensesin 
zeytin ormanmdan geldiği \'C "Ifo 
roz oteli,,nde görüldüğü ... 

!{Irk muhafızı başlça izler bul· 
maları için zeytin ormanına gön· 
derdim. Ben de, §On derççe gizli 
tutarak, ot~l dahilinde tahkikat 
yaptım. 

Prenses otelden ayrılmıştı. Fa
kat çok kıymetli malumat, hatta 
prensesin bir mektubunu elde et· 
tim. tşte.·. 

Cebinden mektubu ·çıkarıp kra· 
lın önüne koydu. 

- Muhafızları uzaklaştırırken 

Majest.enin onlara ihtiyacı olmı

yacaıını düşünmü~tüm. Çünkü t~ 
baası tarafından sevilrı:ıektedjr. 

( Dıv811lı var) 
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3 ay 20 gün hapse 
mahkUm oldu 

Altı aylık çocuğu Hi1Beyni ~M· 
mıyarak Deyotıu hll!lta.nesl kapıJınıı. 
bırakan Abdullah Kefüenll hıı.kkında 
blri3i,dün mahkeme knrarile 3 ay 20 
g'Un hapse mahk(lm olmuşlur. A b<lul· 
lah çocuğunu ıokağa bıra:>tıktan bir 
müddet sonra pişman olara!t D.ııill!· 
cezeye gidip çocuğu bulmuşsa cıa 

nıahkeme ilk hareketini babalık şef
kati ile kabili teli! görmemiş \'e l•en
disini cezalandırmıştır. 

----<>----
Tophane cinayeti 

f aıh 
Emin altı seneye 
mahkUm oldu 

Tophanede Dayı Oıımanı'n kahvr6Jn· 
do Mehmet lsmindı:> b!rUıl öldllren 
Emin ÖlçUcUnUn ağır cezada dova111 
etmekte olan muhakcmeaıl dlln bitiril 
ııı.ı~tır. 

Vaka günü cebinde bir hayli para 
buhuıdu~ halde kahveye giden ve 
Mehmedin kendisine kumar oyn.ı.mak 
yolundaki teklifini reddettikten ıı'l.ıra 
onunla kavgaya tutu§<ln Emin, Meh· 
me41 bıç&kla üzerin' hücum ettlğlnJ 
gör!lnee üzerine atrtmrş ve onu <Jldür
mU,tU. 

O aırada A.bbaJI isminde biri de E· 
ııılnin üz"rine saldırmıı fakat Emtn
onu da. muhtelit yerlerlnd~ ~'&raı-.. 

1'U§tı. 

lıf.hkeıne Mehmet ve A.btıa.ıırn t&
arruzlamn atır tabrlk rn11.hlyetlnd• 
görnıllı Vf :ıu~ıu~ 6 sene G ~n hap
ııe mahkQm etmııur. 

.Vilayetlerin toıkili.t 
vaıifeleri 

~ra '1 - PAhlJlye vıık~etl ~ 
rat~ vlllYftl.erdşkl teıkl!At w• 
vasf!eler haklwıd& lıaımiepan ka!JW 
lAyl.buı bütç'I enc{h!ıeıııne verUmfJtlr. 
M{1!tae§llyetle tetkik olunma1't..dır, 
Bu Jt9jede bllha~ üç esasi; n<:>kta 

var~. 
1 .;._ _lluglliıkü Uıtlyaca tekabül et

rnlfen kıdrol.ı,.nn ~tly•ı::1 kartıJJ~ 
cak bale ıetırtlmeıı!, 

2 - M!N hM.~inln uıart m~ 
aevl)'Ninıt rnUmkUQ okJııty kadar ~"' 
kabül edecell va,ıiyeto irc.a. ~lu~ 

3 - ~~ur Pl!J.l!flannm teııbttind.e 
dlğj}r ve!çlleUeı:- teık"*t Hl4rolarıum 

gözönUnde bulundurulnuıer. 

Milino ve Pette sergile
rine gidecek heyetler 
Ticar~t vektJet.i ı~nğard~syon 

mU.dunt i'aruk 4.nk&ra4an phrIDılM 
gelmiştir. Faruk ıı nisanda ıı.çıla.cak 
olan M:Ulno serglsindş bulunrn.a.k üze. 
re yarın g~hrlmlzden Mrekııt edece~· 
tır. S9wıdar4f~on m!!dllr!Lç t:ıçra.

ber {MnUatura. Vlt deıntr tUcçarlarm. 
da.n .mürekkep bir heyet de !talyaya 
Jid~~tlr. 

)fll&tıo ,erglsindekl o;ıya~du ~ 
~t Pe~ ı.erg(s!Jle de g~;:ıderileç!lk 
tir. Macariııtana dı;ı ticaret dairesi 1· 
ldncl rclei Ctılllle beraber tüccarla· 
rımızdıın mürekkep bit• heyet gide
cektir. 

Turing klübün senelik 
toplantısı 

TürJdye 'furing o!,omobll klübilnUn 
ıcneJ!k kongreııi dUn eaat ll5,80 da 
Beyoğlq )ıaUuıvlnde yapcJmı§tır. Tup· 
lantıda vali ve ooledlye reisi Lutff 
Kır4ar da haı;ır bulunmuştur. Cı-ç;!n 

ıeneki faaliyet raporları okunduktan 
aonra İstanbul parti reisi TcY!ik Jfilt· 
ret Sıla~,n A.zalı~i ~çllnıesı memnu
nlyt'tle katxıl ed.Uml§ ve ırıUtta~lpen 
)'&pılan 11~çlmde eıııl<i idare heyeU 
ve müraklpler aynım ipka. Pdilmtştir. 
J31l;l-1lklerimize tA~lm teıçırıarı çekl
Jerek toplantıya nihayet ver11mi§Ur. 

Kadıköy ve Osküdarın 
imar planları tamamlandı 

/DARE Evi: !$ldd ~-· ............ " ,,.. .. ,,.,, 
.v •• iflM ....,_, l 2.ı31Ô 
idare • • 1 ~ 
ilin • • .;.. - .,,,, 
Tnm W. ~ .. ,,,,,. ~ 

~ ............ ~ .. , 
,.... ........... p•'pl 

• 11 "' • • • • • • • •...rA• ı.i 1'1-A-i ASON&:: ~ (11111!"" 1 Birçok yeni yollar, spor meydanları ve yeşil 
balar vücuda getirilecek 

ıa· 

1 
._,ııı; I~ l(r. ı::= •) . .,..,.. ..,. . .... , 
I •Ylılı s.N • 9,tS 1-

K:ıdrköy ve Üsküdarm imar plan 
lan Prost tarafından tam1Jmları1J. 
rak bunlar belediye imar büroııu -
na verilmi1tir. Şimdi müt.ehasıııun 
raporu tercüme edilmekte ve taL 
silii.t planlan hazırlanmaktadır, 

Prost bu iki roıatakada çok de
ğişildik yapmamış, yıünuı ana cad. 
delerin, spor yerlerl.nin ve yeşil 
sahalarının yerlerini tayin ebnek
lc iktifa etmiştir. Kadıköy iskele. 
tiiılln etrafı geni§ bir moydan ola. 
caktır. Meydandan Modayıı doğru 
~ilden geniş bir rııtldP. &{;rla.eak 
hu yol Moı'l:ıya varmadan içeri 88.. 

pQ.rak diğer ana cadde· ile birle
şecektir. 

Diğer bir yol dı Hııydıı.rpa~aya 
Ffidecekllr. Altryol meydant geniş. 
letilecckt~r. Haydupıı.~ liJ<>sl.rıin 
!>11Unde bir yrşil ııaba ve SPQr 

mcycian ları vücuda getirilecektir· 
Doğancılar parkmİn etrafı da 

~~etilf'eekUr. Ür;kildardan Ka -
racaıı.hmede ve arıdan lbrahiropıı... 
şa çnymna kadar devam etmek ü
zere çok geniş bir {'add~ açılacak. 
hr. 

Lise ve Orta 
mekteplerde 

Deraler mayıe sonunda 
keıileçek 

J,Un v4 ortıuMkwplerat dtrı kwl· 
mi im nl mı.yıa 19nyndı1 f•p~
t.ır. ~ "' orı.nı!!.kttplorlıl mıl!W· 
Jtt •t dıwıe~ ()fıunl]lJ< lıııtttı.mm tıy 
fd ll~ def$ !'f.prl~-~ Vt!ı!let 
~ def" @hemmly•t venııekte4fr, V"° 
~t UıJJUJB mütottttım tıu ~n• !m· 
«Mnl•r4& b•;-.rr ~l~~•kl•rdır. 

By Je!)e tıt.rjçtşB llııo vaya or~ mtJc 
~p m~ltlnlyet tıhıı.nlann& .-fJnne~ 
lstı1~ıc-r ~1113n ~d• :veJıttete nıtıra 

caat etmlt ola~~JNJır. 

Univerıitelilcr Iı:miı- ıe· 
YMAtinden vazgo,tiler 

V~lnrelfA bulftık ıve fkUıe.t f~kUI· 
telert tale~~ııı ;ş »l!f.nd• fapıs.
e4'ı;lan: firnllr •ııntııı.u gen lrl.lmıt· 
ro-. Buna., tzmlr vallırlnl~ pıtJl hıt· 
klnınzliklardan dolayı tatebelerln o
radaki i&M ıvı lba.telertnl ternl14 ed&. 
mem~lll ııebeb olml,lftur. Vail, gençle· 
riıl lznılre gelJMk latemelerlnl ~vinç· 
l• A~adıtqıı, fakat mek~l~rde 

~rlaat& devJm elunduflmdan Y&t!.• 
cak yer olnıadJ!Jru blldlrmlşUr. "°nl 
veraltelller seyahıı tten vıv:geçl'JliıJler

dlr. 

r rakyada yakala
nan casuslar 

T ernyiz, mahkeme kara· 
rJnı ikinci defa nakzetti. 

iı·.mlr, 7 - Blr müddet evvel Tr&k· 
)'&da casusluk suçuyla yakalanan 
\'t mahkemede muhtelit ce&alara 
çarptrrılan qört !ıi~I Jl&kltrnclı.l[J ka
rar Temyiz mahkemesl tarafından l· 
kinci defa no.kzedilm!ştir. Temyiz 
birinci nakzında verilen ceu;vı az
bulmu~tu. 

Bir Alman beraet etti 
GulmBA Beruhard Jıslmll bir Alm•n 

rneınnu mmt.aka<la lotoğTa! çekmek· 
ten s4çtı.ı 1>llt'Jk •f;ır ce?;~!ı> rnp.,ha· 
Jıenıe eıjillYQrdu, DUn rı:mhkemt bu 
!ıuauııtaki karannı ,·ermiş ve Atma· 
nm suçunu •ablt JÖmıe(liğlJtdı;>JJ ber&
tlnl bildlrmlştlr. 

Jfaydnrpaşa ile Kadıköy arruım. 
dalci rrhtnn gcnişleW.e<:ektir· 

e t ayWı. •S J ---
------- -- llAAlll a. .. ı<11CJ Jerl VA.IUT aa..~ 

Ahlaki~ 
Haydıırpıı.ıa jştı.'lyonunun etrafı 

da tevJi ediJl"celctir, 11eride lima. 
nın burada inşı edilmesi muhte· 
ınel olduğundan boş bir s:ıha ay • 
rılıı.cş.k tır • 

Üsküdar meydanından Şemsipa • 
şaya doğru 11abilden geniş bir yol 
açılacaktır. Şemsipaşada spor sa.. 
haları V<' yeşil saha \'Ücuda geti
rileccıktir. Ci,·arda aufitcatr şekijn 
de balı~eli evler in~a olunaeıı.Jttır. 

seciye kusurları 

· Umumi harpte_ 
F ransada siyası 
mahk Omiyetıer 

Ü~kUdardan BoğBıi~ine dağ e.
teğinden devam Nler<-ık geniı, yo. 
lun dPniz tarafına hina in,.~ olun- ı • 
nuyacaktır. Prost hundan ~nra 
Buırköy, Adalar. Boğaziçillin iki 
sahili ve F:renköy planlarını haztr .. 
lf.)'at'.Ijkhr· 

izmitte şeker 
saklayanlar 

iki müteahhidin depo, 
ıunda. 100 sandık mal 

bulundu 
ır.mJt, '1 - Yapılan arqtırmala.rda 

;ahlrt tuccar ve rnüteabhldl HA.mit 
ve şeriki Se.dıkm depolar~ 

da 100 ııandık şeker butunmu§tur. 
nyı\t farkında» JııUfade i!)!n sak}ıuı· 
d?ğı aanılan bu ıekerler dolayıelle 

müddelumumlllk ttı.hkikata ba§lamr§• 
tır. 

İzmir su şirkeli de 
alınıyor 

tzmır 'I - NJ..fl& YektleU izmfr ııy 
ılrketlnl ııatm almağa karar , vıırmlş 
ve tesisata ~et koyınşk lçln Ud 
mühendis ı;önderm1,tır. 

.. 

Malvi ile KaYY0 .;e 

dostları ~ 
-I=" ~~ 

Geçen umumt Jış.rbtp or~.ııtr 
zarımda. Fr•ııııad& klı..,.e )d ~A 
1Mınlmrıtı. h"1'Jl ,.p11~1'-'Mitt'~1 
lepn bir kııımında. Ade.tıı. en ~,~'. 
belirmişti. Ve hattA. (ŞÖUl ~ ~ 
mıntakasmdakl alaylafUl rttı-ıt' ~ 
perıerl vş lııUh~A.mJarJ tı.ııtJ .~rt 
~ktlmefe ~ııobl'Jti3 eylllll· P' 
alayların şiddetle tedib!Jl8 !'' 
hasıl olmU§tu. ~Jtf ti 

Dahil<~o m!Urit fiJPrU ~~11,f 
rafından gizU takat pe~,ıdlJ'I ~r 
tehllkell propagan.da :,'&r tıeri '.Jı~ll' 
lıyordu. LA kin seneler~~ .. _J, 
kabine 4eği§tiği halde :&ısl1' ~;r 
reUMe Jbj(a eı;lile.D ){. ~iti "& 
UstUnköril blr muıılıe~e ue • ~ 
•ini iaUyen mU!rlt ııel ceP~[ııı!Y d'' 
kimseleri tazyik ve tıı.ld~ljlrııııı il r 

Müfrit soJ cennP. fıfl<!t"~,'.;fıl 
ıup ıµ;ll\mlar Aıııa~ ve ~ ~ 
dsı.dmdan vuıe91Jıµeıl l 11,tll,.ı;? 
nu alenen söytemeğe vı Jdll er 
cephesindeki aakerlere tel ~f 
ğe başl!lmışlardı, b~ ıf 

}3u teırebzUbUn aevaınr, ıııD~fJllr 
b!ttUrçceginl B.Pl1Yım Tffsl~~t ~ 
renli Puvankare resl}SAr& ·r ~.IJ!! 01 
vetli vı: f191Jetl1 t,ııpıa.tıı bl e~~ ~ 
c4tj.rilJ:Dest H.nlr1 pJğuğtll!: ~ 
hiç sevmediği 'r'Ç en bil:>'° ıı..Jl. ~ 
olan VandeU Klemanıttytı ~ ~~ f4! 

Hamiyeti, aznıİ, cesıırıtl ~,(J'~ 
dar sağlam ol~ pu in~~~ 
İiddeUI Jere.at.a b&§Jaflı. ~ ~; 
bir muıılıede flit t>ltıriJffi ışl'i'ıırv.~ 

[' KOÇQ~ :~AB~~~~~R ::J ::!1;. ~~u~e 1ıt:eı;°~~~ 
K. Malvi lte J\rjıµıtiıJdı, 6J.ı ~ 

• Taksim ktşlasrnın nlwma t.. aiyast nıemuru ile ,pzll~ ~~Jll 
· 1h olan ~hrtUl ma.ıı~ndan r..ıd 

nınde ~i.J§an arpele nılılın da~ ve}Yl M ~ayyo b•K~d& ~· ı,t.l 
zmıı sökmeıtj. ile yere !Jll§mtlş m11L takibat' ~mrettL - ~ ~~ 
telıt yf!rlerlndtn yş.ral.ş.nm.ı§tır. .U sa.manda )ı[, Mal ~)~ 
Yaralı amele IJeyoğlu h.a.tıtane:ıılne •tuğt CUorınet • ~u«•> ~rfrdf 11J' 
kaldxnlmLsttr· ~ibi ve ~muhanirH,;ı~~ D~ 

* Koltukçu Salih ve ka.run Le. Almanyanm aylıklı }lir ~ıU !:f~ 
!i B rtt N ettin :. tunu ve Parlsin en sUrll...:.ı , ..... .,.1 J.'. 

man d n eyaz a. ur '""'- lnd biri ı Le Jourıı- aıı ~, ~~ 
minde bir çocuk vasıl.asile eroin !atı!~ıan ;0~:oun v• aoıod 001' ~11 
satarlarken yakalanmışlardır. aeteyt ııatm alan Lö Nu&r~yl <' '1"' 

* Yalovanrn I.Aledere köyU!lde yon trruık aıarş..~ b!.l •~tlı 1ı~ 
18 yaşında Emin oğlu Asan mera.. aldıklarını meydana ç~.ıııtıl111arfl· 

" d loyu; Lö :Nuarı ldıuna _. ıı;ıııı ...ı 
da koyun otln.hrk~n dal'ldan ere.. dl yo kurouna dııairdl. ti• ,ACr 

ye yuvarlıı.runı§ ve boğularak öl- ı ıse haplıJAApeğ1 k~c:Upl ;/. ımf, ~ 
mllştur. lClemanso, M. ~aıYiyi• ~,jıı~I, tJ, 

$ İş Banka.sının faaliyt1tt.e bu.. divaruMiye g<Jnderdl· v~K-1'~ !~ 
luıunıyan Londra şube11ine ait eş. bütUn (!.yandan m~;:tfll ~ 
yalar ~hrlmlze gelmiştir lılalvlyl vazifesi~! dl bilt(l.11 ~ t1f• 

• ". - • • . yatsu: ifa eyledıği v4 «Jrııt ıP'."..ı 
~il_Yük 'J'ul'k m~marı Sin8Jl ı- müthlt bir harp ije tJltıliı.ı~ P. or: 

tin 9 Jlll!!l..Jl sair gün il her une oL larl ham dostııı.rı Jl8' a.ıs pol'tf ııı ~ 
duğu gibi bOyilk bir ihtifal yapı. tindeki hU8Ul!t d&lre:ıtı:ıd~SJ I~ 
Jacaktır. len k~ar oyununu ofaJl ~ Bl~,1 

• Bugün Mat 15 30 da Galata- Bene mUddetle Frantı•ııı.1lııı•U!dilfrl• 
. • ' 114. M. Kayyoyı.ı ğa PY ~ ııv:ıı.ı 

Ml'&Y Usesı mllzlk kolu mektepi$ adeJi vo h4~rı ~ıı:n3"' ıı~udM tı 
bir ~onser verecektir. devıetııı alyaat ~emurl~ JPııı&ıı1' 

• Jkykoz !Jaymabmt Sa.adetUn !ş göı~tü~tı ıçm on tç tiTld" l' 
Ertur Alerodağ orman yangmrnm Sar vil~yettnln merke ~,.:.r· 
.. d"rii' · ı · .ı S • k mahkf.ım eyledi. .,.8 blftS JJılr'j·'' son u mesınııe, anycr ayma - Tahtı sl14.ha aJmıııu~ ?J· ~ 
kamı Hiliınü de köy yollarının hı.. askeri bir müsta.nUI< ~13':tıW~ıs ~ 
oasmda gör!ilen faı:la faaliyetle- don mğsyö MaJvlnln. ':l,.rı H~} ~ ı· 
rlnden dolayı takdirname ile tal. yonun gere}( ~b1S:"!e ,.eıttl ~c ~~ı 
tif d.1,_, ı ...,,. ıretl ·ve gerek me u., ist' e t' 

e uıu§ ernır. kil sıt tll lclıktsrı tıı.b! pıısllP tJll 
• Pasif korunma. mlitehas.cııst ~ ıntkt!!ı t.ıt.J:!ldl< v• ıııUd~~ıı <' 

amiral Muren dlin Çubuklu ve Ka.. dlğl gibi bütün JlayAU:fııı ~ı~~ 
v&klara giderek gaz tankları vazi- en ufak masraıı~rın~rsıı114• e§ r~!d' 
yetini gözden geçirmiştir. Amiral tespit ey)erotşU 't ~'· rlg~'l>Yı:ı.Jlf1 

h · ah ftı..ftıı 1 ·"• İsviçre, fjolan@ı ~ JllJ'°tı~ -ıı.I il' 
yarın fj~ rm şap m!<W•q..> o ena+t 11 ve cenubi Aınerll<S. v"il r ı;ııı1 
ge,ecektjr. ıanndan bu a.daml3r!ll ıtı9.,.e ~ı~ 

* Y!iksek mühendis müzik kolu olup olmadığını sorın.u~eee1' :;ısı~ 
bugj.in ııaat ı • de Gilm!işsuyunda. f3u akıllara ba:rret "

1
.,, • t ırıı•4~ 

ki mektep bfJı,emda bir Jtonser l rı c e tı;U<l~at ,.e~U 0·~~ 
verecektir. wıısyö lt!ta.lvinlp biç u" ı:sttııaP' 

" .. K.a'"'°I} .. tıır , ... Üı.ıjvenıite felıııefe fakllltesi ııı ve mvııyo ~ utsl< .•• ttl--_.AI. f 
. . dan kalan servt ıc_ı>Y'Yı"" e'Y'::""-c 

talebeleri. dün Tokatıı:randa bır eks4ldlğiııJ. meY~· Ji'l ~f1, 's{!1/f 
ı;ay veı;nışlercllr, Halbu}d ınt,isyö ~. ııı6~8ııııl 

ıı!11J l!~rvet ectm"t>! yapııı•'2.ııt61· pJI 
bor:ıad.11. muamele ~nav> ~68 ııf 

DEME". PRENJG'S 
leaeydi aztın para uts1' Jjl~ııt ~~il' 

Möayb MaMrıtn bU par~ uı<e> jılıı' 
rası bulundu fs~~ 11cııe ırtl< ~ p!!1 
ıini seven ve birl<aÇ d:ıJl ter~)'J l"yı~ 
ölen bir kadın watıı:ı bll bll7fl{sl'" 
edlld!ğl anlıı§ıldt V§ ını:ısyll :~ ·f.'.: 
eyledlg-lnden dolaJfere uğr8 vö JÇ_!ı~ıı' 
ağır ve acı tak~ ,.e nıllfı'et ı9~' 
Mösyğ MalYi fEI• ..,ı el• 1' tfı'' 

nun eıkl tnbtrtın fl'I~ 1Yı::! "fi 
deltfl, hattA b<>f&~~eri te.~doııtl'G~ 
tı kabul eyleıne ~ ıt' -Jtf' 
dlği cihetle, ger;:d~ıarı ;:11~1t ,~e: gerek siyaset ar dıı.ştıl• ıı,, ~ 1'1(11 
doııtıu.ıı-a ve srka t Eatııt ııtıV -~ 
medlle~. ve ınııı;~saY' l'~te ~ 1ç~ 
mek için büt~ııodall ı~fflle1' ~ 
ran kqca W.e 

0
yu g ı 

çeldnmJyere~ ,-rfıtllıfl 
())ey'lµJU • 

~tunımun. aJtnıdll) 
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Göring atı~ tutuyor: 
Fransa ve lngiltereyi de 

olonya ·gibi_ imha edeceğiz!1 
Alnrnn Başkumandanı Garp ı Aınerikada 

harbe ıştirak 
a l eytıtarıığı 

cephesini teftiş etti 
Hitler bu haHa İçinde as'~eri 

har be dair şeflerle görüşerek 
kararlar verecek 

Büyük harbe girişin 
yıldönümünde arttı 

Va~in::ton, 6. (A.A.) - Röy· 
ter : 

Amerika'lın büyük harbe gir. 
mesiııin yıldönümü münasebetile 
g.erc!< efk<lrı tımumiyedc, gerek 
matbuatta ve gerek Amerika 
radyolarında infirad siyaseti le
hine artan bir akın vardır. 

Londra. 7 - Dün garp cephe _ 
sinde kayda dq;cr bir hac.rsc ol
mamış, yalııız bazı Alman tayya.. 
releri ı::örüldüı;ündrn öğleden ~on
ra I<'rarısanın ııimali garbisindc 
tehlike işareti verilmiştir. Eombar 
dıman yapılmamıştır. 

Taymis gazetesinin Rotr.rdam 
muhabirine göre, Alman orduları 
başkumandanı ~enernl von Brau_ 
chicht garp cephesini teftiş etmiş
tir. 

• ÖnümU?..deki hafta GPncral ve 
di~er askeri rUcı:a ile i~tişare -
lcırde bulunarak Almınyanın mu_ 
kadderntın:ı müteallik kararlar 
verce-ektir. 

Berlinden gelen bir habC'rc 
göre, H i t 1 e r Bcrlinde bu-

Bır Holanda 
devriyesi 

Alman hududunda 
kayıplara karıştı 

Amıterdam, 6 (A.A.) - Ge
çen çar~amba günü bir Hollanda 
devriyesinin Alman hududu civa
rında ortadan kayboldu~u bugün 
ifşa edilmektedir. 

Limburg Kocrier gazetesi bu 
hususta diyor ki: "Bu devriye 
Svalmen mıntakasında hududu 
bekliyordu. Burada hudut işaret
leri fiHin hiç bir şey yo!<tllr. Yal· 
nız bir orman vardır. Binaena
leyh yolu şaşırmak pc'< kolaydır. 

lunan ecnebi kara, d rı n 1 z 
ve lırt\'a :ı.ta:clcrinin Zigfrid 
hattını ve garp cephesinde bu -
hınan Alman kıtautmı gezmele. 
rinc nıiis:ıadc ctınişlir. 

Ecnebi devlet at~eleri yakın. 
da bir hususi trenle garp cep -
hesine gideceklerdir. 
~la rE.'şnl Görlng, Polonya harbin_ 

de Alman hava kuvvetlerinin har<! 
katını g-östrren filmin ilk tem _ 
sil. dolayısilc ı:öyledi~i bir mı -
tukta Alman hasa km·vctlerini 
mcdhfü~ena erterrk Fran~a ve 
fngilt<>renin de trnkı Polonya gi
bi imha olunacağını söylemiş -
tir. 

r.iebusa.1 meclisi hariciye en· 
cümeni reisi olup Nazi aleyhtar. 
lığı ile iştihar etmiş olan Bloom 
bile söy l,.diği bir nutukta demiş· 
tir J.-ı: 

"ITiçb'r Amerikalı ananın dü· 
şüncesi. oğlunun denizaşırı bir 
yere • r;önderileccği fikrile bulan· 
masın. Mchu~;ın meclisinin par· 
keleri üzerinde duran hiçbir ferd 
harp lehinde hiçbir takrir vere· 
mcz." 

,._caammrc - -..---... -am:ıııı ____ , 
TÜRK FtLMCıLIGININ SON HARI KASI • 

YILMAZ ALI 
Rejı: FARUK KENÇ Eser. VALA NUR~TTIN 

Başrollerde: SUAVt TEDÜ - REFtK KEMAL 
- NEVZAT OKÇUGtL - FERiDE CANAN -
CELAL ÇAGDAŞ ·Müzik: Gregor ve orkestra 
DA N S 1span3a gü7.t•llik kraliç~I; LUCL\ LA BELLı\ 

YILMAZ Al. Anrak t•n mükt>mmt•l Amf'rll,an 

1 : Jo'ilmlerile mukııJt'!le edlll'billr. 

Y 1 L M AZ A 1 .. ı:n mü.,külpescnt meraklıları 

1. bil!' tal:dlre '.'M'Vlit•dt"<·t·l,tlr. 

Y 1 L M \ z Al• ı:n son mm telrnlf:'i, t•n ndis ı•cer, · 
/"\ 1: l'n mifüı·mml'l rı·ji w 'lürk 7t'l,fı~ı mahsulüdiir. 

Perşenbe sabahı saat 2 de di· 
ğer bir devriye evvelkini değiş· 
tirmck Üzere oraya geldiği vakıt 
diğer devriyeden eser bulamamış
tır. Kaybolan devriye bir çavuş, 
bir onbaşı ve sekiz askerden iba
retti." 

Y 1 L M AZ A 11• · htanbuhın gü:r.cl ııı:ın1Jır:ıh, ldb:ır ııalonları 

1 • Yt: lrnrlmnç batakh:ınt•lı•rl lçiıu.Jc cerl'~ an edrr. , 

YILMAZ Al l• ı'\IPrak \ C hf'Jl'<'Jlll, a~lc , ... :r,nk, mllzll< v e 

r. r:ıı .... 111•-,c \"(' l:ahkaha llll'\J:tıtıdur. 

~~ . 
h\l . 

1r ~ tı~et 
~ adi "F 

Küçük kızlara musallat 
olan bir adam 

• bmlr, '1 - Alflkadar makamlar, 
H-15 yaşındaki kızlara musallat o-

l 
lan ve bunlardan on beş kadarına 

çirkin hareketlerde bulunan bir ş:ı.hıs 

hnkkındn takibat yapmaktadırlar. 

~ r ~1 .lıtiJe ,~dakarlıkta müsa_ 
~.. .ıaıdığı makalede Aı::ım Us "Harbin doğurduğu lıir 

hıı llrltiy<:'dc para meselesi., başlıkh yazısında 
-ıı~ler (en b ~~urlar ve şöyle diyor: 

ııa !tadar) d'~YUğünden en "- tı;ıte ceva~ımız: Milli par:ı-
'lt v~~aran ni ıbger meslek er. 

hiJıJ'"Ye tab·s etsiz derercde yı fngili:r. lira!lına ve Fr:ınsız frnn. 
r.ı erce il ldirler. .Mesela, gına bağlamak ayrılmaz §l'kildc 

YILMAZ Alı.• 'l'ürk ı:abrta. IHn\'t'tlnin modt.>rn tt>-:klliltımn 
• bil!ill l~tlrakih• ÇCHilıııi~lir. 

l'rodüksl~ 011: Jlalll J<lunll l'llm St ıİılJo~u 

ÖNÜ~ÜZ~~~I T ~ .,. 
CUMA GUNO Mi\S. 

Sine 
masında 

aa--E•••-· •Mij#M$ 

- • ----l:!!l-~W&E1~fCDF!!i-lllllQ~trJMiDNE!51:1HIR!.'!'!.91!::1WllllC•••• 
İlme hiiı·ınct. .. Sanntn Takdir ... Kudr<'t<' saygı dıı~ n.nlar 

Bu~aflH LALE'd e f~Jlaaıynr 
Senenin illi muazzam filmi birden: 

1 - 1 nsaniyet tarihinin rı A 
kılmaz ah:desi. POL MU- ! 
Nl... ATJKA ı.,utz... DO. 
NAL]) VUW:l'uıı yarattığı 

Şaheser. 

LUI PASTOR'ün 

3 - ~\u.eril\a Milyonerleri· 
nln ~ü7. kamaştıran haya_ 

tından bir fH n tazi. 

HAYATI 

• l rı labt birra kazanan maktu , bir izdivaç yapmak demek değil -
~tene b a\'\ıkatın ödediği dir. Bu ba~lanış bir gün mcmlPkcı_ 

(ld ?cırııa~ ~\'ukatm yanı~ tin iktısadi ve mali ihtivaçlarına 
lllıı~'ti Vergı_ bir nıUstah- uygun gelmiyccek bir safh'.;ya gi- St•aJ111lar: 11 - 2.30 - 6. 

~ ğ~ bu :: karşılaştı. rccck nlursa vaziyet yeniden tet. 1 , .o 9.SO da 

Milyonerler Barı 
Madlen Karol - Fred 
Mac Mcrey. 
Se:ın'llar: l - 4,30 - 8,SO da 

,~_ltlııl?nıtaıı kıı1 kati teslim kik edilir ve yeni bir karar veri - nu~Un allt t ı d!'I kıwll:itlı matııır. 
t' '~tıı de ~·a"adı1:11Yor. li ••••••••m••••••••• • - .:11.""':am•••• 

• 
~ t~%ı ara nıu gnnız rnuvak- r.,, -

11': "atıı.ıı Unek, h:~fakıyctıe gö. 
lıı f'da~~llşların ~e devlete Yeni Sabah 

lçl.lı cı.rı1ı1ttn ll'llisavat dahi-
~:,.~. her "e dbulunnıalarını 

"<lA. 1n .. Y en .. 
l'o~•ııı1arı ıslahına once, mali 

~ lllıaı n, bu nıecburuz. 
~l.t;y arı lazını~evzu üzerin. 

~
~.~~ ttllı1ıı ır . ., 

e lleı-.. . ll:ıerk :=:::::::==== il ıı..-..,..licn ezınc -v ı 

Hüseyin Cahit Yalçın "Aliıkaya 
şayan bir tasavvur,, başlıklı bu· 
glinkü makalesinde diyor ki: 

" - Avrupada federasyon csa -
sına müstenit bir Fransız ve İngi
liz bloku kurulur ve h:ı:;ka dPvlct. 
ler de buna iltihak f'derse Alman
yada bir Hitkr drğil ya bin llit -

,-Bugün MELEK' te-, 

1
1 
.. 0RETTA YOUNG - DON AMECHE - 1 

HENRIFONDA 
ı.;ilıi 3 biiyiik yıltlı.ı. tarafmclan nefis hlr surette Hula e<lilen 

ŞEREf YOLU 

3 

-············---....... - ................... ;-................... .-. .... .- N O T --"'= 

ŞÖVALYELERiMiZ! 1 GENÇ HAVA 
M JLLETİN ~ü~·ülderi ~<'nç ortamektcb m<:".ı:wıla.rnnızı _ gedikli 

ha\ n. t~kilatına çagmyor. Bu ~t'fit~ ya.vmlannı çagıra.n bir 
a.-.lan h<'ybeti var. Genı;l<>r ! Kat'i bir imanla. biliniz ki. yirminci M• 

nn Pn ~erefli mesll'ii;i, en bü~'Ük luı.lıramnnh~ ha,·acılıktır, IDcblr 
a.,ırda bu ı.adnr ~t•nç yaşta. bir insan bu kadar kıymet \e şaıı alın&- j 
mıştır, • 

\'innin<'i asrın yeni bir f'Ö\a.lycllği doğdu. Bu ~n ln.sanlığı y&J.. I 
nız harnlarda kabil. i 

Bcll.i, in!'>anlık Ye milletler tarihinde ilk defadır ki bu kada.r i 
~cnç ya.,t:ı nl'~iller, miI!etlerin önüne ~E.'çml..,lrrdir· Onl'\r, h&klka.- i 
ten, <'n hakfl,j manaı.ile ba.,ıarımız Ü<;,fündc yası~·acaklardır. : 

Bir anda. hanılara. fı~kır::ın bir millc-t halini', anMık, sız gençle. i 
rin lrnhramnn t'ncrji ve hamlelerilc ~<'çebil<'ceği7.. İ 

Si1.. hakikaten, muazıam bir milletin kanatlansmı7., i 
Hu:,:iiniin mulmdıks ada.mı, ha.va.cısıdır. Size Ykdanlan tltrlye- i 

rck yl'min e<lf'<'ck ne ı:ok ~·a..,h yurdda~ınız Yarclır ki, yalnn: ~enç· ! 
l<'re mah•;us olan bu kahramanhi;-a. ~ta <'den ~(izlerle bakmaktadır. ! 
la~ 1 

Zira, ha~·atta blnlenbirc kahmmnn olmak, hütiin bir mllletin 
ba~ları u ... tiiıulc ya~amak ~IJ>(a cdllmiye<'<'ll bir tali drj;rildir. Biz, bu 
nıiili'ı haznla.rrmızdan dola~·ıdır ki bu yıl ortam('ktt-b ~t-nçUğ:imlz fçln
del;i ı.anı atr.,li kahraman dclik:ınlılamnı:rm geclikli hna. )'U\·al&nna 

a'lan ~·avruları ana ~·u, a<;ına Jrn~ar cibl ü~ü~erf'klerlne l'mlnl:r:, 
Zira. onlar cl:ı bililOl'lar ki bu mil. 
ll't yalnız kalıram~n cıoğunnw~tur. ~ m.-/JL.IJ. 1 

, \'e hanı kahr::ımn.nlariledir ki nr- al.- .(.Ju.t-~Ç 
i lı~na inımmı~·anlarm ba~lanna. st'- • •ı 
: mıları yıl•:ıralifır. ........ ························-········-······-·······-············-·····--············ ... ·-
Londrada ilk balon barajları 

1917 de yapılmıştı 

~ÜIF lfil©lV©l 
nll~~~lr©l~D 

I 

Balon barajına çarpan bir 
tayyarenin pilotu başından 
geçen hadiseyi anlatıyor 

"Tayyare birdenbire şiddetle sarsıldı 
ve geriye doğru sıçradı: tayyarenin 

burnunu derhal yere çevirdint .. ,, 
Bu ~!erle alakası olmıyan biri

ne ilk balon barajının Londrada ne 
zaman y:ıpıldığı sorulsa, hiç şüphe 
yok ki vereceği cevap pek isabetli 
olmıyacaktır. 

I..ondrada ilk baraj umumi harp. 
te 1917 scn<'si eylülünde yapılmış. 
tır. 

O zamanlar "Dalon önlüğü,. tes
mi\'e olunan balon barajı 8 bin ka. 
de~lik bır irtifada bulunan sa.bit 
balonlardan sarkıtılmış halatlar ve 
<;elik kablolardan ibaretti. Bu "ön. 
lük,, t!'n maksat, diişman tnyya -
relerinin daha n.~ğı bir irtifada 
uçmalarına mani olmak ve onları 
müdafaa tnyyar<'leı inin 9 _ 11 bin 
kadem irtifadaki deniye mıntaka_ 
!arına girmc~e icbar etmektir. 

Şimdi olduğu gibi o zamanlarda 
da ışıldaklar ve dafi tayyare top
ları bamjın bir kısmını le§kil cL 
mr.kteydi. 

Daha önceleri, 19 H • 1915 de, 
Almırnlar da bir baraj tertibatı 
kurmağa uğraşmışlardı, lakin 
1917 martına kadar ·ameli bir ne
tice elde edilemedi. Bu tarihte 
Almanlar sınai mıntakaları koru -
mak için barajlardan istifade etti. 
Alman metodu masraflı olmasına 
rağmen fazla müessir değildi. Bu.. 
na rağmen, Alman balonları har -
hin sonuna kadar yerlerinde hıra. 
kıldı. 

Vcnedik şehrinin de umumi harp 
te bir balon barajı ile korunduğu. 
nu bilenler azdır. 

1917 haziranında, bu barajı tet
kik ve hakkında bir rapor t.an:r.im 
etmek üzere bir lng!liz subayı Ve • 
ncdiğc gönderilmiştir. İtalyanlar 
balonlarını bir nevi sallara tcııbit 
etmişlerdi. sallar da kablolar va -
~ıta~ilc vinçlere bağlanmıştı. 

men ı.!ah edilmi~tir· BWlunla be
raber, eski ~i .. tem de pek tesirsiz 
dcğıldi. Umumi harpte bir balon 
barajına çarpmak yüzünden yere 

düşen bir tayyarede bulunan bir 
subayın beyanatı bunun bir deli

lidir. 
Tayyare ::abayı macerasını şöy· 

le anlatmıştır: 
''Hasıdımın birdenbire bağırma· 

sı üzerine, u .anan kolunun istika· 
meline gözlerimi çevirdim ve şeh
rin bir balon baraıı ile müdafaa 
edildiğini gördüm. Bu baraj biri
birlerindcn 50 yardalık bir mesafe
de duran balonlardan S..'.lrkıtılmış 
çelik bir ar,rdan ibaretti. Balonlar 
takriben 4.000 kademlik bir mesa
fede .bulunuyordu. Tayyarem sa
katlanmış olduğundan, balonların 
üzerinden geçmek kabil do;ildi. 
Binaenaleyh, çelik aem herhangi 
bir teline vurmam ümidile, ilerle· 

dim. 
H.asıdım, • :rn üzerimizdeki ba· 

!ona derhal ateş etti. Onu ateşleye
rek ağı düşürmek istiyordu, lakin 
beyhude yere uğra~tı. Artık balo· 
nun altından geçiyorduk, ve bir 
lahza için bu maniayı salimen aş
tığımızı zannettim· Lakin tayyare 
birdenbire şiddetli bir şekilde sar
sıldı ve geriye doğru atıldı. Tayya 
renin burnunu derhal yere çevir· 
dim, lfıkin sürat mü,.iri süratin 
saatte yalnız 30 mil olduğunu gbs· 

teri yordu. 
Tayyarenin neden muvazenesini 

kaybedip yere doğru dalmadığını 
merak ediyordum. Eleron kontrol

leri ağa çarptığımız anda amaya 
uğramıştı . • ~ ı.. lc;'tlıı.cııJ.a §ehrın e spanyıı. 

' -ı''tlıı·ıı~o r, l.ıö e ITTdlp gel
~ t\~t1kte111l:ıahkrtını11Yö Maıvı ve 
.~ ~ 'ı-~onra Yet tnUddetıe
İt~ bıı~l1111 ıı.vıar1 tthllt dostları 
~~~ lntııı '>11.lı§ıp lk tun kuvvet 
~.:'.'111 lllaıı;y118P ettır .taını de tck

~.tttıı llıeıı:ı1 ııcZarc diler ve hntta. 
~~.ll'la)~~lcı~ıkl!tıerı~ne getirttiler. 
>ı "t "c lnsazı 11.hllken ve 

~· 11:t b ~ıtı~oııuarı ljrı dostluğa 
tl.li.~1'1 v',?ıtel't tı de~ıı Çin yalnız 
~l:tı" l'rıet._ta1qbbÜt fakat lehll-

11ıtı;y llctıerı ve bllhal!.qa 

!er bulunsa yine başka bir milleti 
czrneğe kalkmasına imkiın kalmaz. 
Binaenalcıyh, bugünkli Almanyayı 
r?.mC'df'n, tezlil etmeden, parça
lamadan bir sulh yapmağa. mani 

Mehtaplı g<>relerde balonlar, or
talık kararırken. mevkilerine gö. 
t lirülüp bırakılır. ve birbirlerinden 
takriben 200 kademlik bir mesafe 
ıle Venedik şehrini çevirirlerdi· 
Balonlar takriben 10.0CO kademlik 
bir irtifada bulunurlardı. Ve düc:_ 
man tayyarelerini iz'aç etmek i
c:in balonlard:ın kablolar sarkıtılır -

Seven bir erkeğin yiikselişi - Sc,·ilcn katlının fedakarlı d 
ı. 

Balon ile ağı sürük.liycrek, inme 
ğe başladık. Kesif ağaçlarla örtülü 
0lan araziye yaklaştık. I\anaUar 
ve tayyarenin .~ö\'desi şarapnel ta
nelcrilc delik deşik edilmiş bir hal· 
deydi, ve kuyruk irtibat telleri a
rızalanmıştı. Toprağa çarptığımız 
vakit tayyat"1'1in bumu yere 16-
müldü ve kanatların biri parçalan 

dı. 
~~ 'Yliy~farunda her 

~lUhta, r. 
r Ke\·aklbt 

kalmryor. Almanya bir sulh ümidi 
görürse ve saplandığı bataktan 
bu kadar ucuz kurtulacağını an -
!arsa Çekosıo,·akyayı ve Lehistanı 
memnuniyetle iade eder, ,. 

ğr - Fransızca sözlii aşk ve vazife hislerini mlikcmmcl Bugün Londra ile İngiltere Ye 

bir şekilde gösteren bilyllk film. l«<ko;yanm bütün büyük şehirleri 

DtlUL\T: nu filmde J.{)RETTA YOUXG'lJN iiç klZ ni müdafaa eden balon barajları 
kardco;;i de rol a1nıı~lardır. 20 sene e\'velki iptidat sistemden 

111iveten: METRO JUHXAL en son diinya haberleri tabiatile pek farklıdır. Bir mü-

••mnWMllZIZ!l/!Wm:ıl!911•m••••••-••~T ---••ı dafaa silahı olmaktaki rolleri il-
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Ablukanmşiddetlendirilmesi planı ı 
Sovyet Rusyadaki 

Alman mütehassısları 
çekilmek istiyorlar 

Nazi - Bolşevik işbirliğinin istenildiği 
gibi yürümediğı anlaşıhyor 

Milli piyankoda kat ( Baı tnrnfı 1 incide) 
hugusta hazırlıklar vardır. Ab1u
karun tahmin edildiğinden daha 
mühim tesirler yaptığı ve Alman· 
yayı müşkül bir mevkie koyduğu 
anlaşılmaktadır. Ablukanın şid
detlendirilmesi Almanyayı müş • 
kül vaziyete düşürecektir. 

BALKANLARLA TlCARET 
ŞlRKETl 

Londra, 6 (A.A.) - İngiltere 
, ile Balkanlar arasında ticaret iş· 
]erile meşgul olacak olan İngiliz 
korporasyonu 15 nisanda tees· 
süs edecektir. Korporasyon ma· 
halli temaslara gecmek üzere mü. 
measillerini o gün Balkanlara 
i:Önderecektir. Korporasyon ev· 
vela Belgratta işe başlıyacaktır. 

Mütahassıslar, buna benzer 
diğer şirketlerin teessüsü muhte· 
mel olduğunu bildirmektedirler. 

JAPONYANIN KARARI 
Tokyo, 6 (A.A.) - Kokumin 

Şimbun gazetesi yazıyor: 
Japo hükümeti, bitarafların 

ticaretini himaye için görüşmele· 
re başlamak üzere Lorıdraclaki 
sefirine talimat vermeğe karar 
vermiştir. 

Bu karar aşağıdaki sebeplere 
tlayanmktadır: 

1 - İngilizler kaç.ak kontrolü
nü çok ileri götürmek surctile 

Fareler bir genci 
ısırdı 

Fındıklıda 62 numaralı dükka -
nın füıtUndeki bekar odasında ya
tan esnaftan İsmail evvelki gece 
uyurken aç bir takım farC'lcrin hü. 
cumuna uğramıştır. 

Fareler s::ıldırdıklnn lsmailin 
muhtelif yerlerini ısrnrken uya
nan bu zavallı genç aradan bir 
gün geçtikten sonra kendisinde 
fenalık lüssctmiş muayenesi üze • 
rine zehirlendiği anlaşılarak Bey
oğlu h:ustane.!!ine kaldınlmıştır· Bil 
hasım sol elinde farelerin açtığr 
derin bir yara vardır. 

Yeşiıırmak Kelkitle 
birleşti 

Yedi bin dekar arazi 
--·sular altında .. 

Errbaa, 5 (A.A.) - Misli gorillme
nıl§ derecede yUkııelen Kelkit ve Ye· 
§ilırmak nehirleri Mulkbuku, Gemi· 
buku. Andıran. Kızılçubuk köylerinl 
lıWA. ctmivtlr. Kaaabanın glmaU gar
btalnde Boğazkesen mevklinde blrle· 
§en bu iki nehir kilometrelerce imU
<.ladındakl ovaları bır deni§ haline 
getirmiştir. 2500 dekar mezru ve 
4MO dekar gayrımcznı ar&Zi.}i de 
aular tstill\ etmiştir. 

.Alınan 'tedbirlerle su istilıUına uğ
nyan köyler halkı ch·ar l,öylerc ve 
çadırlara yerle§tlrllml§, kızılay tara
tmdan kendilerine ekmek, şeker, gaz. 
peksimet tevzi edllmı,ur. insan ve 
hayvan zayiatı olmamııtır. AjTıca 

temin edilen kayıklarla evlerden eş

j & ve erzak çıkarılmasına ve köylU
lcrin her tllrlil ihtiyaçlarının teminine 
ı;alııılmaktadır. 

Ticaret Vekilimizin 
bugünkü beyanatı 

(Bat tarafı 1 İncide) 
memnuniyetle bahsetmiş, lngilte _ 
re ve I<'ran.saya tütün ihracı yeni 
bir iş olmak itibarile vaziyetin i
caplarına uygun şekilde hareket 
edilmesi için tüccarın temasta bu. 
lunmağı faydalı gördüğünü ve ya
rın ak§am trenle Ankaraya döne • 
ceğini .söylemietir· 
Değerli vekilimiz, İtalya ile ik -

tısadi müna.scbetleriınit etrafında
ki suallere de şöyle cemp vermiş 
tir: 

- Son zamanlarda ltalyaya yap 
tıjmıız ihracat, ithalatımızdan faz
ladır. Şimdi klering hesaplarında 
alacaltlr vaziyette olduğumuzdan 
ltalyadan ithalat eşya.ın getirtmek 
kolaylqmış bulunuyor. Bu itibar_ 
la İtalyan müesseselC'rile temas e
den bazı ithalat tacirlerimizin mal 
la.lm aTmakta güçlUğc uğradıkları 
:i<ldıasmr nrit görmüyorum. 

Malların bedellerinin klering 
yoüle norm11.l müddet içinde öden. 
riiesinc hiçbir mani olmadığına 
göre, bu tacirlerin ltalyan mües -
se.elerine Dlftl bedellerinin '.'aklin. 
de verilmediği iddiaaile iş · ·apıla -
ımdığmı i,:ı.e etmeleri doğru de. 
ğUdir. Memleket menfaatlerine ay
lan olan bu hareketin, bazı mnl 
fiyatlarma tesir etmek gibi husu. 
!lf bir maksatla yapılmış olduğunu 
zumediyonmı. 

Bqlnlerde ttaıyadaa gelmeainl 
beklediğimiz blr heyetle pamuk ih
racatmuza mukabil pamuklu men. 
sucat Almak hakkmda müzakere -
ler cereYan edecektir.,, 

muhariplik hukukunu suiistimal 
etmişlerdir. 

2 - Japonya, Uzak Şarkta Vi
ladivostok limanının Almanlar 
için deniz i.i::sü olara!c kullanılma.. 
:ıına şiddetle mühalcfet edecektir. 
Japonyanın bu hattı hareketi 
Avrupa harbi sebcbile J:ıponyaya 
yakın denizlerde karışıklıklar vu
kua geleceği hususundan değil, 
daha ziyade Japon hükfımetinin 
harbe müdahale etmemek siyaseti 
takibini arzu etmesinden müte· 
vellidir. 

İngiltere ablukayı bütün dün· 
yaya teşmil emelindedir ki, bu 
da Japcnya ile Mançuko ve Al· 
manya arasında mevcut ve Japon 
ticaretinin temelini teşkil eden 
münasebetleri için oldukça teh· 
likelidir. 

Müttefiklerin isveç 
ve Norveçe verdik

lerı notalar 
( Ba, tarafı 1 incide) 

Oslo, 6 (.\.,\.) - Röytcr ajan· 
111 bildlıiyor: 

N'orveç hariciye naı.ıı ı Koht, ha
rici siyaset hakkında bugün yap. 
trğı beyannlta demiştir ki: 

- Hürriyet ve i ı: liklalimizin 
müc!afansı hali müste.sna olmak ü
zere Non·eç·n gireceği bir harbi 
taaavvur edemeyiz. B:ınun önüne 
geçmek ç:ıresi bizim için muharip. 
!ere knrşı Almama o'.sun müttefik 
!er olsun kali bilarafükta devam 
etmektir. Şimdiye kadar da ikti
sadi .siyasctimizdl' takip ettiğimiz 
yol bu olmuştur. Bu lı~usta har. 
bin çıkardığı bütün meseleleri ala
kadarlarla mümkün mertebe nor. 
mal tiearet münascbetlC'ri t<'sis et
mek e!!"asına müstC'nit anlac;malar 
nkdctlik·.· 
Eğer müttefikler, taahhütlerimi 

zi yerine getirmemizi milmkün 
kılan nakil '•asrtalamnıza engel 
olmağa çalışacak olurlanıa, bu on. 
lara vahim zararlar vermekten ha
li kalınıyacaktır. v'ünltU muharip • 
lerden yalnız bir tara(ln tkarct 
ya.pmamrz şimdiye kndar \"aadet • 
tiğimiz \"e tuttuğumuz bitaraflığa 
mugayir otur ,.e memleket derhal 
harbe sUrüklenir. ,, 

Karasularımıza, gayri me!:ı u o_ 
]arak gitrncık lsti}'ehlcre 'karı;ı, n1ü 
dafaa etmek azmimizi izhar etmiş 
bulunuyoruz. Kara sularunızdan ti
caret vapurlarının serbcstcc geç. 
mesl müttefiklerin hiç değilse Al
manya kadar L~ine yaramaktadır. ,. 

600 TAYYARJı; SlPARtŞ 
l'::Tl'tLER 

Oslo, 6 (.\ •. \.) - Aftcnposte.n 
gaıete!inin yazdığma göre, lsv<'ç 
\'e Non•eç hükümetleri Amerika_ 
ya 600 askeri tayyare slııariş et -
ntişlerdlr . 

Almanya dan Şarka 
giden uiş adamları,, 

Son günlerde nazarı 
dikkati çekecek 
derecede çoğaldı 

Almanyadan ımn zamanlarda Bal
kanlara \'C ıark memleketlerine r:e· 
len Almanlar naZRrı dikkati 
celbcdecek kadar çoğalmı,tır. 

İ§ ndanıı olduklarını \'e muhtelif 
ticattt l§lerile m~gul olduklannı 

ııöyliyen bu Almanların ekseı1sl mem 
leketımizden transit geçerek şarka 

dotrıı yollarına devam etmektedir. 
Bu sabahki konvansiyonel trenile 

de Berlinden böyle bir .Alman gelml•
tlr. Çok şık glylnml11 ve şehrin cıı 

!Uks otellerinden birine. lnml§ bulu
nan bu Alman yolcuya trende bir Al· 
man siyasi kurlyeııl refakat etmek
teydi. 

Alınan yolcusu, kendiılle görllııen 

bir muhal'rlrimlze evvel! söz söyle
mekten çekinml§ ve sonra muhtelif 
sualler karşısında bir taltım mütena
kız cevaplar vermiştir. 

Sırf Uc:ıı1 makaatla seyahat ettı
tlnl iddia eden bu yolcu btrçok p.rk 
dillerini ve bu arada tUrkçe.}1 de az 
ı:ok konu§maktadır. Kendi lfadealne 
göre, ismi Emil Sver Ko'dur. Tahrana 
gideceğini, orada bilhassa sinema iş· 

lerlle uğTa§aeağmı gUIUmalyerek ifa· 
de etml§Ur. Fakat bir aralık makine 
işleri \'e § mendl!erclllkle de meşgul 
olduğunMn bahsetml§llr. 

Çocuk ve gençlik 
edebiyatı bürosu 

Çocuk ve gençlik edebiyatı kü
tüphanesini vücuda getirmek, 
çocuklar ve gençler için yapılan 
her türlü netriyatı milli terbiye 
hedeflerimiz bakımından tanzim, 
murakabe. teıvik ve himaye ey· 
temek maksadile Maarif V ~killiği 
talim ve terbiye heyetine mülhak 
ckimt bir büro k.W'm\l.Ş,,.Rilrq fa-
.aliyete başlamıştır. · 

Bükre!, 6 (A.A.) - Sovyet ı 
Romanya hududunda Cernaui· 

tiden bildirildiğine göre Sovyet 
sınai merkezlerinde bulunan Al· 
man mühendisleri ve mütahassıs· 
ları Almanyanın Moskova elçisi- ! 
ne memleketlerine clönınek iste· 
diklerini bildirmişlerdir. 

Sovyet mühendisleri ve işçileri 
bunların her teşebbüsüne itiraz 
etmektedirler. 8 senedenberi Sov· 
yet fabrikalarında Jcasden tahribat 
yapılmakta ve iyi maaş alan ec
nebi teknikçilerine ve mühendis· 
Jcrine kar§ı daimi bir husumet 
gösterilmektedir. 

İyi haber alan mahfellerde ha. 
sıl olan kanaate göre 1928 den 
1932 senesine kadar Sovyetler 
Birliğine büyük bir kısmı Alman 
olmak üzere 40,000 kadar ecnebi 
mütahassıs girmiştir. Bunların 
diirüst muameleleri Sovyetleri 
dilgir etmiştir. Müşahitlerin an· 
!attıklarına göre Alman harp si· 
parişlerine nezaret etmek üzere 
son zamanlarda Rusyaya giden 
Nazi mühendislerine karşı Mos
kova hükumetinin gösterdiği 
hüsnüniyete rağmen bu mühen· 
dislerin vazifelerini matlup şe. 
kilde başaracakları şüphelidir. 

Alman sipari~leri hakkında da 
müşahitler, Naziler Rusyaya gün. 
de '1 - .'i teknik malzeme treni 
göndermekte iseler de Rusların 
buna mukabil Almanlara ibtidai 

Al manyaya 
sevkiyat 

( Baıtarafı 1 İncide) 
Jarın:ı rağmen bir kısım Balkan 
memleketlerinin Almıtnya 1tc ;ıttt!adi 
mOnasebc.tlerloi kesmemc.ğı, lınWl 

bll!llds mUmktin olursa ço~ltmağı 

h~def tuttuklarına delil sayılmakta

dır. 

Nitekım bunların, ev\·elce Balian 
memleketlerinde hiç istihsal cdilml
yen Alman mcnşell birc,;ok ma.nıultıtı, 

buradan götUrmekte oldukları mah
sulleriınlze mu).cabil ııatnıak lstem.clc
rl de ortada birçok mu\•azanlı muame
melelcr döndll rllldUğUnU açıkça g6s
teriyor. 

Alman mallarının böyle \'asılalı ula. 
rak piyasamıza pek p:ıhalı telcllf c
dllmeslnc mukabil mahsuller burada
ki normal piyasa fiyatile toplanıyor 

Ye kısa bir mUddct Bnlkan meınle· 
ketlerinı.Je durdurulduktan sonra bir 
kısmı Almanyaya gönderiliyor. Falcat 
bu ışlc allkadar tacirlerin ek.serisi, 
mtitteflklerln Balkanlara da abluka
nın teımlll yolunda harekete geçmek 
üzere olmaları dolnyıııllc t<'10.ş ı dUş· 

mtişlerılir. 

Bazı yolculal'ln \'erdikleri izahata 
göre, .Alnı:mlnrın mütemadiyen gıda 
maddelerini çekmeleri yUzUnden Bul
garlstanda sıkıntı ba~gösterm ıı. fiyat 
!ar yUkselmlştlr. 

Bllhaua et 11arfiyatmın tahdidine 
!Uzum görillnıllş, haftada iki gtın et 
satılm:ı.ması kararl~tırılmıştır. 

Hattft bu sabahki .A \"rupa trcnlcrile 
gelen yolcular Hulgarislnndan ge!:er
l<en et bulamamışlardır. 

I>lğcr taraftan lı:ızı ajansların, Al
manyaya mütemadiyen ın'.11 gönderil· 
mesl ytlzUnıJen Yugoslnvyada ll<Usadl 
sıkıntılar b3;ıgöstcrdığine ve l.ıllhassa 

et bulunamadığına dair t<'ı.-rafları 

Uzerin im f!abllh Belgraltan gelen 
yolcuların malumatına nıUracaat. et
tik,. Yolcular, ajans telgraflarını hay
retle karşılıyarak Yugoslavyada bü
tnn gıda maddelcrtnln eskisi gibi bol 
ve ucuz olduğunu, mevsim itibarile 
surumu !azla olan kuzu etinin 6 dinar 
(bizim paramızla 20 kurııı> fiyat!& 
satıldığını ı:öylemlşlerc!lr. 

Nazmı kaptan öldü 
Umumi harpte Nusret mayn ge_ 

misinin sUvarüiğini yaparken bil -
yük kahramanlıklar gösteren ve 
bilha.!Sa Karanlık liman denilen 
mevkii bir gece gizlice maynliye
rek f'rtesl gUnU İngiliz donanma -
ıımt fölaltetc uğratan Na7.mi kap ~ 
tan e\-velki glin vefat etmiş ve 
cenazesi dün kaldrrılnuf tır. 

Bu kahraman denizci.mizdcn ln.. 
giliz bahriye naztrt Çörçil hat.ıra

Iarmda takdirle bahsetmiştir. 
Son günlerini lnlaV\1'% kaptanlığı 

yaparak geçiren Nazmi k.apt@m 
öllbnll denbc1llfhniz ic_:in hakiki 
ıitr" kaytptrr. · 

nan numaralar 

maddeler göndermekte istical et
mediklerini beyan etmektedirler. 

8alkanlard a 
feyezan yüzünden 
Avrupa ekspresi yedi 

saat gecikti 
Bugünkli Scmplon ekspresi, Ma. 

caristnn '\'C Balkanların kısmen su 
altmda kalması yüzünden ancak 
yedi saat geç olarak saat on dört. 
ten sonra gelebilecektir. 

Macaristan ve .Yugoslavyada 
fe.rezan halinde olan Tunanın su -
!art yalnız ovleıi basmakla kal 
mamu~. muhtelif mıntakalarda 

tren hatlına da hikum etmiştir. 
Bu ''aziyet yüziinden trenleri 

sık sık durdurmak ve amalı 
yerlerden ihtiyatla geçirmek laznn 
gelmiştir. 

Yolcuların anlattıklarına göre, 
bilhassa Yugoslavya yüz sene. 
denberi görülmemiş bir su baskı. 

nma uğramış bulunmaktadır. Bel
gracl ve Ustubiça rnıntakalannda 
birçok evler bir metreden fazla 
yükseklikte su istilasına maruz 
kalmıştır. 

Romanya ve Bulgaristanda da 
Tuna sahilleri civan su altında: 
dır. 

Mericin kabarması bilhassa Yıl
nanistan tarafında tesirini göster. 
miş, birçok tarlaları su basmış
tır. Fakat bizim tarafnnrzda henüz 
tehlikeli bir vaz.iyet olrnadrğı tc_ 
rnin ediliyor. :Maamafih dilndenbe
ri yağmakta olan devamlı yağmur. 
lıır halkı cndiı;c.rc düşürmekte
dir· 

150.000 lira kazanan 

33069 
50.000 lira kazanan 

16260 
20.000 lira kazanan 

32889 
15.000 lira kazanan 

6007 
12.000 lira kazanan 

46580 
6.000 lira kazananlar 

21544, 9234 18904 24858 
4.000 lira kazananlar 
27869 18854 lGllS 13504 204~0 3S40S 

2.000 lira kazananlar 
26258 15696 6158 
30119 42093 3582 

6758 83i4 

1000 Lira kazananlar 
1105 3989 6593 8422 8816 

10354 12994 16790 19843 21892 
23605 25970 27415 31240 31629 
43446 44598 48755 2124 5133 

7394 7745 11137 12515 20510 
21277 28861 29744 32363 33664 
35392 37391 43001 44055 44342 
49484 

ltalya yeniden 
1 asker toplayacak 

Muaolini hava dafi ba
taryalarının talimlerin

de bulundu 
Romi, 6 (A.A.) - Yakında 

yeni ihtiyat sınıflarının silah altı
na çağrılması derpiş edilmekte -
dir. 

Sanayi federasyonu. bilhassa 
milli müdafaa icin çalışan mües-

A rna vut larl·n seselerde askerliğe tabi olmayan 
işçilC?" arasmda aramt derecede 
f azl~ müt;WaJ~~ işs_j yf#ştjp:~~ 

Amortııer ttO 
9 il tıl 

Sonları o, :!. 4, 8• laellıd 
ıcr blreı· lira amorll a 

150 lira kaza ~ 
642 669 1as ıoos 

1 782 814 6133 362 ıı 
10203 10376 ıooaı ııOSO 1 
13142 13609 15130 16240 

18390 20314 21415 21~ 
22906 241$2 2~592 26315 
30336 31442 32102 33:J.5 T sf 
35297 35569 362•3 3~ 
38392 39613 40400 41100 

41938 42634 42859 ~ 
43997 44031 44087 4549 

47324 48G52 45913 z4 
54 i9 139 494' 

259i 3473 3474 iOS! 
5484 7471 9535 141oJ 

13923 14100 14485 ~0161 
16096 19036 1947Z 409! 
22719 23336 2339Z :.-
25603 28357 28784 .. ~ 
32843 32929 33048 ~Set 
34841 35523 36541 37fll 
36847 36914 37581 415'' 
38336 38769 39689 447ıf 
42530 43048 44047 ... -
46453 47267 47492 

49613 • " 
Büyük ikranı•Y',..-. 

zanan bileti ltf 
satıldığı ye: 

15 bin liralık blletl• i." 
tanbul, Kozan, Edirne• 

İstanbulda, 
15 bin liralık bıleu•r 

lıkcslr, AJıkara, tzııılr~ 
l2 bin liralık tıll•~ 

guldak, BUrhanlye, 
bulda ~tılmıştır. 

x: 
Bir 

n 1111" t • ğe karar vermiştir. 
1 ma emı Bir tebliğe göre bu vaziyet ya. B 

Huı;iln, Arna\\ılluğun tla!yanlar kında silah altına yeni ihtiyat sr ugun 
tarafından lşgallnln birinci yıldönll· nıflarının çağmlması ihtimalinin 
ınUdUr. Bu mUnıı.scbetıc Arnavutlu· lıir neticesidir. 
ğun Tukslmdcki konsolosluk ve Ayas Musolini. bugün Anzkı civarın· 
paşadaki sernret lılnalarma "milli ela hava dafi toplarının atış talim- _, J 
matem ı~aretl olarak yarıya lndirll- !erinde hazır bulunmuştur. Ya - ~t'l1id 

nında harbiye ve hava müsteşar. Alman • ml;ı bayrak çekilmiştir. Saat on dört ~ ijl 
buçukta se.arethanede blr matem larile birçok generaller vardı. Macar .. J 
toplantısı yapılacaktır. Talimlerden sonra Musolini z t ad 

tçUmada, şehrimizde bulunan Ad· subaylara ve askerlere hitaben 1 r a a 1r dl 
na\-utluk ııcfırl Asaf Caculi, kral Ah- yaptığı beyanatta modern harpte .-.I 
met Zogonun bUyUk biraderi prcna hava dafi bataryalarının büyük apılaıı..-
CeHH Zogo, eski hUklımet erl<filıı, Ar· ehemmiyetini kaydeylemiştir. · Y / 
navutlul< kolonisi mensupları ve mili· 8 b hk. ti ,. Budape5te, 6 (.ı\·~)_,, 
tecl zabitler hazır bulunacaklardır. Usa a 1 a e ızm ziraat nazm Tasi~;..ı' 

Arnavut scr•~ı hazin bir nutukla ı sini ziyaret etıııek ~· 
matem top!antısını açacak ve i§gal m· u•• sa baka ları şam Pcşteyo ge)Jıl_. 
altındaki memleketin teessür ve yası· 1 ftalya ziraat n~ 

nı ifade rdecektlr. ı 15 20 ti t" • t• k"l \ l<'ki ve hariciye -·' 
Prens Cclll.lln de bir hitabe irat et- • a e ın iŞ ıra 1 e ky tarafından kab"'O-. 

mosi muhtemeldir. çamurda yapıldı İtalyan nazırı bUJlı,oı 
Bu mUnıuıebetıe, Ama\'utların Ht!r sene yU:alerce atletin l§tfrakile Horty tarafından ~~~ 

memleket lsUklllini kurtarmak yo- yapılan ve bllyUk bir rağbet gören Diğer taraftaJl "19 el 
!undaki azim ve lnıanlan hararetli Altmçivlli atletizm müsabakaları nazın CubriloviÇ ~. ~ 
ve heyecanlı tezahtirlcrlc yld \'e te- bu sabah Kocaelili atletler de dahli Konstantinoviç a b,
yit olunacak, Fransada ikamet et- olduıu halde 15-20 gencin iftlraklle pcştedcn Bcl,irab -~ 
mekte olan kral Zogoya bir sadakat gayrimU.Sait hava §Craltl altında. \'O !erdir • ,-..,. 
ve tazim telgrafı çekilecekllr. st>yirclslz olarak Fenerbahçc ııtadın· ı Alman ve ltal~ 

Arnavutların bu tezahürlerine mu- da yapıldı. Iıırı tarafından ıı:o )>il_...., 
kabil ltalyan konsolosluğunda bir Atletizm SC\'Cnlcrl cndl,eye ıJUııllre- ni zamanda yapılt ..-.:iJl 
toplantı \"Cya mcraıılm tertip edilmiş cek, İstanbul atletizmi iı;ln hayırlı ol- rin dört meınle-kel ~ 

t a yo ueğlldlr. Bu hususta malCımatına mil- mıyncak derecede az ntıctın lşUraklle raat anlan Dl ,-_,;ıt e 
rncaat ettiğimiz 1talyan konsolosıu- yapılan bu ırabahkl müsabakalarda daki intiba teep-
ğu ve sefareti de, böyle bir toplanb Muzaffer, Gllren, Hıza Makrut, yağ· 
olmıyncağını blldirmlşlerdir. mur ve ~amurıı rağmen kendileı1nden 
Diğer tal'aftan Fransada Versnyda beklenen dereceleri yapmı§lardır. Ha

klraladığı şatoda ikamet etmekte olan \'& mubaleletlnden ılklet atma mUea
l\ral Zogo, memleketimize mukarrer bakaları tehir r.dllmiı, kotulıırda §il 

seyahatini harp dolayısile geri bırak- teknik neticeler elde edilmi;ıtır. 

tığını buradaki yakınlarına yazmıştır. Birinci kategori: JOO metre: 

Olüm 
Babıilinin cmektarlanndan, E. 

bussuud caddesinde mücellitlik ya
pan Zareh müptela olduğu iıremi 
hastalığından kurtuJamıyarak, bu 
sabah bayata gözlerini kapamLstır. 
Cenaze merasimi bugün saat 15 
de F~riköy Ermeni kilisesinde 
yapılacaktır. 

Müteveffayı sevenler iyine iş. 
tirak edeceklerdir. Zarchin gc. 
ride bıraktığı ai!eııile iki ~cuğu _ 
na \'C yakmlanna baş sağlığı djlc
riz. 

Damdan düten kiremit 
Dün Gal&tada Zura!a ııokağmda.ıı 

seçmekte olan Saime adlı genç bir 
'IC&amm bqıııa damdan kiremit dtı,e· 
rck ağır yaralanmıştır. 

l - Muzaffer 11.2 
2 - Cezmi 11 ,6. 
3 - İrfan. 
400 mrtre: 
1 - Gören ~2 2 
2 - Zare 3•.6 
3 - Recep (Kocaeli). 
ı:soo metre: 
ı - Rızat Makıut 4.14.2. 
2 - Kemal {Kocaell). 
3 - Vitall. 
C~llncll katpgorl: JOO met~: 
l - Ferit 12.2 
2 - Sezal. 
3 - lamall 
800 metre: 
l - HUıeyin 2.17.2 
2 - Haaan 2.22.9 

3 -- Bedri 
... metre: 
ı - Artan ıa.ü 
DUaldl mDll küme ve 

maclannm tafallltr 8 meı ayfamız
cladır.) . 
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Gölae ,.ittikçe büyüyordu. Bütün dıvan kaplıyor 
ve yukarıya doğru uzanan kollar adeta evin çatı
sını kaldıracak gibi tehH keli görünüyordu. 

Feridenin yıldönümü 
~ ~ l.ÖııUkJe§tlği bir 80- U. 
~ ~uı kald.ırınııan tıkır· Büyük odanın bütün (Şyasr cid· 

... ~ Uç ~tacı. btr aputnıwı dl v~ aJıt baf!ıydr. ~ m\thmir 
;~ lllei:elctup bll'akmıştı, - burnd:l ruhuyla, km'\·etiyle çalışır Aydınlık rıdanm kUıt dı-
~Q, P llçUncu katın kira· dı. lnsan ol<fui~u Urılltarak, mad \'1J1 dibinde diz ~öktü. Yandaki 
'tq .,;. t4 Ylfb tılr 1ııemur p. dl ~ylerdtn uıak, '°k yi.ij(scklere odada lAmba yanmakta V( Kiku 

otur. ıı.ıe, ~ satdakf burada iki kişinin seslerini işit· 
ı....~~§bur ln""•-'r c~ ~ıkardı· Büyük kütüphanesi sev· 
'"-r _.., .,... meb.1;eydi. Bu f,e;;Jerden birisi 1· 

' btr •lıklı !:'ktıgı an· diği üstadlann eserlerile doluydu. 
.. ıaıı.ı~tup c1a &ttuuf ,.,. Bu sadık dostları ona altın yaldız· chit.aro ile kardeşi Onu'nun kalın 
"'-ı~ 1P ~ k-.dm oıa.u h şayfalan ara~mda güli.i.rnşer: er· ve sot~ se~leriydi! Yalnız k~ime· 

• ~ lot:u~ll ı;aııtne alt· d' leri Kiku d0~ru işitemirordu. Be· 
lı.ıııcı 

1

au oda yalnu çalışma hatırata· y~ k~ıdın üs~ü~e .. b~.r .~a.nun 
~~~ıı ~Z::::; ~~ rile doluydu. Halbuki aı sonra j gölgesı g~yet bti~uk ~onın~~rd~ . 

t"- bOY«k bir whran masaların üzennde g~ne pcnbe bir Baıan bır ~Y soyleyınc.e golgenın 
t..e. • tül veya bir be»az eldiven dola~-1 kollaı:ı yukarıya. u.ıanıy~~ ,.e bun· 

"" eı~ lllektubu, habumns c;ık o~a\' I hafif f· '" t m 't lar tt:Ara.r aşağı uıınce Nku ldeta 
Jıldöı:ıuınıı • • • Q,A<t . .. uıınnı l · n~. • • ~•·ı , ..,:ı • d 

"' ilet thuygr :::~ b:r lavanta kôkusu dolduraeııktı ,-e,ıwısını tutaw.h ar zıınr.wıyor~ U· 

~Of• ıı.vet. edlllyordu S"lmamn mütecessis el leri yazıl~· Kiku dikkatle dinliyoıdu \'e 01121 

lt\t lotktr. Fakat aavgWal rını karr5tıracal), gene Se:manın kcndi~i nm ~sek \'C i~!til~k de· 
.._, ınur bıyı~ın• muharrir altın güzleri, vakur v~ c.i:idi felse· re!;( neles pldığı hissini veriyordu. 

"'-'k llafllıı:ı bırıfcnı tercı.tı re ve tarih kita~larile e$1enea:ktı. Gölge büyHyor ve Kıl u~ a lalQa· 
. '~ bfr ~ oı.aıı ııevgt · sr"ordu. !~iku bu anda Ono'nun 
"rıı rrın et - ;-.;e münaS('betsiz dan•t ya· ,. 
\11..~ ' rntı &vi tle bu se~in; i;;itti: 

oq Uıtı1 )l.ıvarıarıarıten kendi· ra bbi l T 

u ~r doatu na karpııııcır Cemil kendi kendine bunlıın 
\ı'-t <fü,ünürken eltıı• penbt rcnkll \ 't 

Ooo: ''Ben daha ıi~e bekle-
menin aleyhindeyim!,, diyordu. 

lllt lla.ııuıaıu bir ~ktu. koJı:y,]u bir me~tup \'erdiler: 
~~ ~ C.nıu ~vt>'e bu Bu ak...,... ..etmem irnl<411sr ... 

Gölıe gittikÇC büyüf9rdu, b<itnn 
dıvarı kapbyor v~ yukıqya do~ 
ru uzan1n kollar Adeta evin vııtı· 

•ını kaldı~ gJbi tehlllmi görü· 

~.-~ Yordu. Hat~ tıap.n .,... .. • "" 
•. ~ ıt.~yıclı~ · ba~un aArwor, p;>k mU~ICim. 
~ r atabey ve!katilo Selim. 

11~fert etm<ım lnlMıı· $tlmo ~Uyardu. K.iku Jwrkmuıtu vı oda· 

~n 
~~- nefret etmiyordu. 
ı~ı.ıl.Ulda onu k.urt~ 
~illdi~i14 bile ıtabilirdi. 

it ~~ alcat deh~tll suret 
~ı g~1aitQp otmNrtan 

1lç lfk.:ı.-ı:~tcn korkturor 
tt~ı~n~ raitsd<liği 
' ~ ~Uk. battt ~rt ke

<ı:ı hak~~ordu. Bu müşldil 
~ ~ ~tı11 Pöyle 4evm 
~~ onu şıkmayı basla· 
)dJ. 1r ~!~ ol un bu r.Qna 

ot <lot~""bi bütün bu dli,ün· 
il) ~ldutu halde ihtiyu 

~ ~trll \' lini k~byt etti. 
o~~ YQIDe~i. ~nra da 

~. lllıvı k1Jr~rla§tır(fı. 
~'l!'ıil .,_2.-
~ ~~ ~~.Yiıı YUJYordu. 

"tJtır ~d4 duran blıyµJ( 
~~rn bü~ bir Jı:ıs

!ltı.;,larıa bı~ştı, l\oyy 
~~ du de>şerunis odanın 

lar l"jn r~iınler ve n;ır-
' \'~..: ttl\f a bi r ~ • .:'ı~ord raı ~ık ve 
~~tı.;"Ql\ıtı ii!: Y ~~ane aydınlık 

:J.ır • 111 ...... ~Ydu. Hokkalar 
,,., \:. 'bııı.~....., tart f 

\~\la: ~rin ~.tek 61lcsıları, 
~ \ıt kitG 6nunde duran 

1 ~~ P.lar ... Cemli maS3 
ı S ~L ~ ~rdu. GflnUJı ~ser 

ı:~ ~ leçirirdi. Di· 
~ ll'ctı. 'Pik'-'.' Parlak bir Jlham 

~ ~~~;rt~· nısıer burad, 
~. :1l ~~Gtcııı nuı ueuft{lan ~-
'f \ ~-"li~i 'l.i~a~ ~~ da ııer 

t ~ 1stıs.! ve tfiQo .edebili)'Or 
~ " ~~u. s. itıcerıın "13mJ.• 
,; ~~~ı. ~btb.a k4dar ~lıt· 
~ ~ ~~ YOr<!u. 
,~~~ ~u~or, en mür 
~ S le ı~ ıtmeie 
~ l\tsıer111 ~ ince, zarif 

, bf~ eslrhıi duyuyor-
~ ~ '°nra YiUISJJll 
\.~~· ~la(4kq, 
\.~ın: hu~~ t9s>l&rıan Ji .. 
~~ ~r O<lanı:n bOtnn 
'-' ~~uııu &)~ataktı. Sel· 
'1\"" U'rin· 8e111ı b<it- ;t. 
~~ ıı..... - ı lco\.'a ı,ın ~ 
~~ h~ dotdllr! C<ık. her tarafı 
'~~~Uta~ c;aku, ~ ~ . ~ Pemni 
\ ~~ ·t&rif ~~ au &anp nııı 
\ ~h ~a tJu kadın Jçiıı 
~l~e ~1PlnJeu. Esrarlı 
• ıtı l'ap~: YilıQ, ona, 
~~ h h k~fi gel· 

~~~~l~~~ ~ilin göJ 
hı. "ll..I~ -.,_ııQ d-
Vi oıd ı, lllh unyadeki 

''J ~~. ~· u~utıu S\fz kadınlaf'P 
~' >t.;~~~i Ctnı~ğa baı
~ ' İl( lla~ ~Vdi~irıe ~ kadını 
,ı ~ <ier, raıtı ilrires· Yret edi· 
~. Ş~.olaraıt C\ıiı §erefine o· 

., t~-i~l 't• lctıd,r ne davet et~ 
~ ~ burayı hiç 

at~ :.~ ~lbintn. 
~tanru ra~ 

• -. • mn (>teki 1.1cunı ktdar kendisini 
13ir Mftiye f"ndo moktup oas· ıi1filk!~i vı dı:varın kenarına tm· 

Jın ıoıno '*u vt yandı. Diraı b\ı· ıfildO. Bu sn'ida w.ranıü Jçapı ~!· 
d~u vo tcrlllyesiıc.o y111tmıı bu w vo oııo kapı~ &firi,hıdü. Ono 
Jcü,iJk m~tup muhurlri '°" derce etrafı dinliyordu vo Kikuf\J da 
<e lm~mrnetı. lma dcmrk bôy· horhıld• gö~i ltıımdı. Klk\ı· 
le m*tuplır da ya.zablUyordul nun bötiln vticudu a;'Uda k~§ 
B~ı ılndılf l~ln 'elmı.iyecokmlt Jlbi titremtYı l;.ı!§li.!'nlştı, ~ı 
öyle mi? Daş a~mt demek ona buz gibiydi. Ono'nun göıleri ona 
böyle budııli~ ~yler y;udırıyor· bakıyor ve bu gözlerin içinde.kı 
du? korkun~ ifade onu pü~bQtün titre-
~ ldw ~tkesi~ yerinde tiyordu· Böyl~ Mniyc!or '"iyor 

dıqmıyor; matt~iyeıı dbleşı· kapıdı]d adtm hırekct etnıiyQrdu 
ı·ordıı. ''Bu lk;tm ıoımMl im· OllO blrqonbiro döndü vo ıyqm.lll< 
k!n.ıı, p}k mQtwiflm,. bu tOT OOııya ılrdi, ktpıyı dı '1kl ın41n 
ter bir tarın hitırmdıın ~U@lygr uDDdl. iku ıırtırid• Mtwc l(llW< 
du• AUttılmAk bsotl ntfMM doku.• ~n Mrokat tttlkl.nftl ııınnodi· 
rmyordu. HıtJnndıtı lidJp onunlı f«d1J. Nt oıac*ktıt ltn l)lhıyet 
~= ~~!Jı~~t ~=~~~u. 1 l&m~ .orıd<ı.ıi11dü vo kwınim 

=- Nomt l~, umYrYJMtydJ ber t.trıfl kıpltdr. 
~·. o dl btnden bıktı. Ben dt ErtMf JOAU M~lı J~ 
ondın.. Mtılıll aydınlatmıı. ldlltAro Hı• 
Hlk!J(ı~ o dAkikad&f\ itibart" aeıa~ .an balıkl4ra tııvuJdı yem 

ktlbindt vt hf.yıt.ındı bir bofluk ~YOrdu. OM ~ 1itml1ti. 
hiMttl. Sel/Mnın Jıoodiai"i iıtt~ Kiku Yurtkı Uo mı,ıtfakta ~~ı· 
"1«iiline ~f etmiyordu· eıyordu. Yurakıı. ite lwpuşmak da· 

Yalnız kendi ölen aşkına atc~li ha kolay ve daha samimiydi. 

ve kuvvetli aşkına ağlıyordu. Bir Göajpiişte Yuraka Kikuya kal· 
ın dü~(l~i kaldı. SQnra kalemi bini açmak ,.e onunla kard~ gibı 
alarak ya;ıya ba'lA(iı. konuW-tf.lc i~ttyordıt. l\ırcJ~leri ev 

......3--
0örd~ ~Ua DAY~ Sıdmır de yokken vo beraber l>ulundukla· 

n P.!rn3n dili "ıhyordı,ı. 
nm Mlonunun bir ~i Wıdisi• 
rüo. ~ı ~ do MU41J& ~· - ''Chibtyı çok merak eQ!yo· 
nlıldi. Alt.mıt )'lfJnda UJUil vt &1$P rumlıı diNrdu· ''Scytıat4 çıkmaz· 
Jıa btr Pdrnds. {)gfl" tt'l tarı• d41l evvel bana dedi ki.,.I,. f!!,kat 
fında t>Oyülc bir lcırımıı şındılff' derhal Yuraka ükat ttmitti. A: 
de otururdu. M#~rn ~indi cıba bBbuı seyahate ,ı~ıuı 
gayet mıınta~ bir dooş p,ti, ~ı YW1P~ nt ~itti? V\1· 
gözlüliS dumYOr, vo bir v;>k kitopr rüı tı~YI çQreli yap~l• mq 
lfU' diıilmif bulunu}'Ofdu· ~n. ilk defaJ o.vık. \'urnka 

Odlmn ki.ılı taılf ıııdı pcnw.- &öylemeşiııi i?Udili bi.r teYi b&yle· 
ııin önünde ~ MYtlll Sohhı otu· ce kıw.ı ~~mlitl... YYri!ka 
rurdu. Muall! küçıllc: OOftu, §art PuM t>enıcr bir~k iCYJt.r de şöy· 
sıçlr,kalkık buruntu.badem gözlü ve lemde istemiş ve s6ylemeye ba5la· 
penbe yanaklı bir kızcal:'lzdı. Renk mıştı. Fakat sonra yanda bırak 
li ve ipeJ\li yastıklarla dolu bir kol mı~tı. Herhalde korkuyordu. Fa· 
tuğa yerlewı.ıişti. ününde ince ve kat lcimden? tchitarodan mı yok· 
uzun ayaklı bir masal-1 ~ dtfece sa Onodan mı? Bununla beraber 
gayrİ.rijuntazam görünen eşyalar KOOı bazı garip garip ~yler isit· 
doldurmu~tu. mi~ti. 

Mesela güzel heykelcikler. bil!O.r Yuraka bir defa da Chibannı 
vazolar, resimler ve kitaplar, güzel ~imale gıttiğl ni ve oradaki em!!l.ı· 
ve renkli ciltler. tatlı şeyler tısdda ni te tış e:l\!c~j;ini ;ıöylen1i tı. r a 
yan, söyliyen kitaplar... kat Kikunun pek iyi bi!dığine gö· 

Dünyada ~yan Sıdııc. ile ba· re 'bfl,b~ı Ryutaro Chibanın §İma 
yan MuallA kadar gerek since, ıe- ~aflarıp.ğa hiçbjr fmlaki YQKtu. 
rek. ~ruc \"'' t.abiatçe biribirine Hep bu gibi rrıük!lemeler kapalı 
zıt ilet ınsan tasavvur olunamaz. v esrarengiz şeylerdi 
Muall! ~ yaş~ .men ö~$Uz .v~ c Oğle)'e aoğru Yuraka fınnçıya 
yuvasız bır kuş gıbı teyzesıne ıltı- 't"""·. ti r·k bahrı:vtftı,; b",,;;ı, 
ca etmlş o gündenberi de ondan ~ı ..... ış · !\.J U _...~~ u,"""' 

.H"Tı.... t a· ·b· ı · •~b·· Şf.-vinip arka5ına ~lanmı~tı ve a,., ...... amış t. ın ır ~nne 4<I ıı .. 
1 

· 
gur~tte baJlıydıtar. Bazı dindar böyleet evde yalnız k~111ı~tı· chı 
kadınlar vardır ki cami cami dola· taro Hasegava da daıresınde ça 
ıırlar din kitapları ok.urlar ve ken !ışıyordu. 
di'eri~i de §efkat sahibi sanırlar. Evinin ö~ sofasmda Kiku hası 
İşte bayan Sıdıka pek de onlar gi· rın yerde dilz olmadığının farkmr 
bi değilse de kendisini böyle sa· varmıştı. Bu hasırın üstünün dil 
nanllfdındı~ y,ıradıhştlJ} hodbin· olmadığının herhalde bir şebebi 
41. ~ \181'dt. Hasmn alt:mda ınutl~ 

~Dmımı ftl'). bir ~Y t>utun~u. 

I Iaısmn ü tüne diz çöktü ve ha· 
sırın kenarını kaldırmak ıstedi. Bu 
:ıırada pcrnl,le, uıun vı ıiizel tır· 

na4Jnrını da kırdı, Fakat Kiku 
ounlara ehenuniyet vermiyordu. 
i''akat onun anlamadığı bir kuv
\'tt kendisini gözleriru arka tarata 
çevirmeye icbar etmişti. Arlta ta· 
rafta da Ichıtaro Jiasegava d1J.11J~ 

yordu. lchitaro Hasegavanm )"Q· 
ıü karanlık ve hiddeUi. görüntiyo~ 
du. Yanaldarındaki derileri geril· 
mi~li· ~kin ba.!<1~la.ıı altında 
ı'-il~u titremeye baslaIUıştı: 

- "Ha~.ır üstimdeki küçük leke 
yi temiz'cmek i~in gayretinize te· 
~~.kür ederim Kiku San! .. dedi, 
"l:tikb;ı!deki k~:ınıı böyle çalış· 
kan ve dikkatli bir eşe malik olaca 
ğmdan pyam tel.lrL~tir!,. 

* * ,. 
Kiku hemen i1Y.,ğ4 kalkmış ''e 

titriye:ek balıçenin öte taraf mi 
,,açmıştı. 

lshlga intihar eden Amirinin ye
rine yeni tayin edilen yeni Amiri 
r<anauutsuya yapılan i~ıer halilnn 
da iallat ve m üınat veriyordu. 

l\4namittıu Tlln)Dnoi cina»eti 
halWndi)ti doiyayı halefinin çek· 
mesinde ıbulmu§tU vo t>unı,ı ~rhal 
maSflsmm dlilıa alt tMafınd3l(i, 
da.hı derin bir çeknle~yc koymuı 
tu. Yeni müfettiş petç · kı§& bir za· 
m;ın wrındıı t~fi tderck ~imdik! 
mevkilne yi,ik~miıti. foncfüinin 
bu der~ süratle ~tfüı~ ~bf~. 
mesleği bils;i ve tecril~eıindc.n i· 
teri eelmemiş, bllW• 4mirlorinin 
bazı i~leri nasıl ırıu ıttil\lcrini z.t
k~ va ky.mazlıaı Ue hi~crek on· 
ara bir takı!ll hjzmetlerdf bulun· 
masından ileri gC:m.işti. Sirn4i: de 
onun hissi, lmir~rinll'I ont bu mr 
sele hakkında hiebir tl'Y bilmak ve 
işitmek i&temedildtrini ııöylüyordı,ı. 
tierhalde bu İ§ yeni yeni ın.eıeleler 
ar;m.anıalıydı. Hidakic.hinln ~ me 
5ele uğrunQ.a intihan bu hAdi5e 
ıçin etrafa epeyce ıoı duman u· 
vurmuştu. 

I):anamltsy biraz evvel Hideki· 
ehinin 9turduJı,ı koltukta ot\pııyor 
ve muavin müfcttiı Ishiganm §iın 
diye ka® bu nwele ~kındalci 
t~ibatuu, pijnun netice ini dnili· 
yordu· Bu genç a<Wnın gayreti her 
ne bdar ~yanı tak4irse de, bu 
~ayret de bazı makamları il'~ •• 
diyordy. Su TaJnQnoi m@a.llesirı• 
de bwunan k~ik hfto h!li. kirnw 
ye rahat ve huıur veııniye(@k miy· 
di. 

lsh!garun alAkasını belki daha i• 
yicc bir işe u;11.ndırmak ve bu su~ 
retle Ta.roonoi cinayetini gömmek 
muvafrk olac;ııJctı. 

fakat genç tst;iga yeni !mirinin 
bu diplomatik ve l.."Urnazca dü§ü· 
nü5ii onu bu işten t~t edcnıiye· 
cekti. O, bunları anlamam<ı.Zlıktan 
geliyordu. Bilfil<is lşhlga }Iasega\'3 
kardc:şleri hakkında bir Ç(>k şüphe· 
li ipuçları ~ide etmişti. au yijıden 
onlan takip etm~ niyetinde iği. 
Malıtul ŞQn defa bıJ. iki kardçşin 
evin~e görünmüştü. Bu iki kard~ 
de onun Kı;-a;ıati ha!Qimda a1·ıa 

r b:r l>l}1aıınıt.t b•· • .. r.uygi' 
dı. 

Güzel bir kız vardı: Ferida. Bu· 
nun.a alakadar iki de genç erkek 
vardı: Bunlardan biri Vasfı, bin 
de bendim. Ikiııci bir sahsın, helt: 
eok samimi bir arkada~mın onu 
sevmesi bana '°k ağır geliyordu. 
Normal olarak içimizden birisinin 
~ilmesl la.zımdı. Hakikt ve sa -
mimi arkadaşlar böyle vaziyetler. 
de ancak bu oekilde hareket eder
ler. Fakat Vasfinin çekilm:ğe ni· 
yeti ygktu. au yiilıden aı>la haki • 
ki arkadaşım olamazdı. Nasıl olur 
~ olsun onun bu işten elini aya· 
ğ1ru çekmesi lbımdı. Bunu ba • 
şarmaJJYdı. Ancak bundan sonra 
Feridenin kalbini istila etmekte 
devam edebılecektim. Çünkü şu
nu da söylemeli ki, Feride o ana 
kadar kimi tercih ettiği hakkında 
en küçük bir imada bulunmamış -
tı. Kalbi ha~s terazi gibi her iki 
yana da raksediyordu. lldmiıe de 
• tabii bir hadde kadar • ayru ~ 
sıreti veriyor, ümidimizi kırmı. 
yqıdu. lki namzetten hangisinin 
da.ha iyi olduğunu anlaması için 
onun ~üpheşiz fazla ~ ihti • 
yııcı vardı. 

Bu kıza karşı içimizde parlıyan 
ulvi aşk hak.kında biribirimize hiç 
l<}f açmamı~tık. Biribirimizin kal· 
bini kırmak idemiyorduk. Tabia· 
tile, Ferid~ 4akkındaki fikirleri • 
ıuizi, asil hislerimlı;i bütün 'ıplak
lı~ile ofti.y!l ~ren cilınlşlerle biri
birimize söylerdik. Fıraıa ''şu · 
f~ride ne g~ kız·•, .. J:>u kız ne 
kedar SISVim!il'' "Bu kız mucize!'' 
Jibi... Fakat ne p, ne de bc;n mak· 
sadmım if§a ed~ kadar ileriye 
vınnazdılc. 

işte Vıısfinin ısrarı beni sinir • 
lepdirmeye başlamıştı. Kendi ken

d.iJne: 
"":"'" Tw, d~iı!\. bu edam mut

llJca bu it~ ~lirü ç$melj. 
Al!.·. ~ naşı1? Paha * 

bir d~virde yaşamış olsaydık, ken· 
disini ebediyen ortadan kaldmr • 
dmı. Fakat ne gare ki, kahra • 
ma.nllk ~ ,~~ti. Şimdi zekA 
vt kurnazlık d~vrinde ya~ıyoruz:. 
Düşündüm ki, Vasfiyi uıaklaştu
mak için yeg~e çıkar yol, Feri • 
denip nazarında onu beş panı.lık 
etmek, gUlün~ vaziyete düşürmek
tir. Zekama o kadar hayran kal -
dım ki, kendimi hararetle tebrilc e
derek ~limin bjrjyle ()tekini ~ • 
tun. 

- Bir iki gti..n sonra, dedim. Pe. 
Fidenin Y!ldönümü. .. O gün, aziı 

ar~d3fiffiJ yola gf;t.irirlrn· . . " 
!şte o ı9n de geldi. Ta.bit, Feri-

demiıe bir hediyo gönderecektik. 
~. g~ı kamaştıracak derecede 
güzel ve t.;ını yirmi tane gülle ya· 
pılını, bir buket ısmarladım. Kar
tmıı <iş ifütirerek üzerine; ''tter 
Yllına bir ıW" kelifM'.~rini ~ • 
dun, gönde.relim. Feridmin 23 ya
tında olduğupu bildi~im halde o
na yalnıJ yirmi tane gül gönderi
tiınln ilci ııebebı . ...rdı. Evc:lemirde 
hakiki Yiiinı gizliyerek gönlUnG 
hoş etmek, şonra da bu tarzda kü. 
çilk bir ta~f ~pmış olqıak. 
Bu · nazik hareketimden Feri denin 
mütehac:sis olaca~ma t.mtndf m 

Hediyemi yoUarlıkt.en rua, 
\' s!inin ti~ gönder : tıediyeyı 
t arike g!tt m·Büyü ce!: hir el !\e

veti içi:~e ~un arı dvldurt.lum · Beş 
Maktulün cesedini ve ba~ıru metre amerikan kumaşı, iki çift 

famonoi mahallesinde ta~ıyanlar '°rap, bir su ibriği, iç çamaşır için 
bu iki kardeş gibi iri vücutlu idiler. o~ düzine dü~e. yirmi, yirmi beş 
BWlu da hadiseyi ilk günü ke§fe- kinin, bir kilo ahun, yarım kilo 
den Garnanava söylemi§ti• z~;tiP, bir şüpürge, mutfak çş • 

Dı.ı iki karde=in ~Mü11 kııı yasını silmek ve temizlemek için 
.~ik.Yya karşı muamelel~ri de şüp· bir kuty Vim toru, iki y\ll elli 
heli görünüyordu, Kil\uyu evlerin· graın kola, ild demet kekik, bir 
de adeta nezaret altında bulundur kilo tereya~ ve çamaşır asma~a 
dll~·uı ve kız kardeşleri Yuraka i· mahsus otuı altı adet mandal. 
le yalnız bırakmadıktan vesaire Sonra, Vasfinin bana verdi~i bir 
.~ndilerinin maktul hakkında bir 1 kar~a onun yazısını taklide ça'ı~a· 
şey bildiklerine ve belki de bazı 1 rak :u ~atırtan yazdım: 
;eyler sakladıklarına de:il teytll e-1 1

• rıldöniimüne sana nıı buket 
\lif.Ordu. .., 4' brmo b11t1er lill"""'41 ı•Y· 

ene.- .... , .... 16ndnlyorum· iyi bit tv it""-

Nakleden: L. L. 
nı olmak arzusunda olan senin ıf
bi kadınlara zaruri zanntttilim 
ve işime yarıyacak birkaç şey Jıe· 
diye etmeği çok doğru vı >''rinde 
bir hareket bıddımı. 

VASFI,, 
Sepeti bir çocukla Feridenin e.. 

vine yolladım. Bu bulu~ çPk ho .. 
§uma gitmişti. Kendi kendime gü· 
lüyordwn. Sonra, Feridenin otlll"" 
duğu apartmanın kapısına gele -
re1', ona gönderilen hediyeleri 
kontrol ettim. Feride, apartmanm 
dördüncü katında ouruyordu. Be• 
ni ıömıeleri imkansızdı. 

Bir aralık Vasfinin de hediye· 
sini yakaladım: Bir sepet çiçek. Fa 
kat şunu itiraf etmeliyim ki, Vas.. 
finin hediyesi benimkinc;!en daha 
ıengindi. Hediyeyi getiren küçük 
çocuğa, Feridenin ağabeyisi oldu-
lufflu söyl~iın. Eline bir bahJi' 
sıkıştırarak her türlü ~üphelenm 
iıaleye muvaffak oldum. Bu şu • 
retle çiçekleri elinden alarak biru 
ötede bir arsa~ atıverdim. 

• • • 
Anlıyacaftmız gibi, Vasfinin 

hesabına gönderdiğim garip bedi .. 
ye il~. 1rkada§mım Ferideye ve 
ailesine kfıı1ı ke~ ol~ u.. 
muyordum. Bir taraftan annesi: 

,_ Ne apt11t Oiye~. Hiç 
bqyle sQprüntül~ de ~re di~ 
'ı~lirml1 

Diler tırıftl.ıl Feridt: 
....,.. Al~ herif, ~I diye i

lAw ~tU ~ mı mmotti bizi? 
Evimf 7.e bir daha ayak basma~a 
•&txıs etmesini. lüPJ)'I furatr 
"' kapı}'lcdmt· 

Sonra blbi\sı d• fikri.fti söyli -
~ti: 

- Bana kalına ııe~ti geri ve. 
relim· CQ.nkü o bizden daha çok 
muhtaçttr. A .o 

Evdo bunları &>yliy~klerinl 
ffiphe yoktu. Onu ya telmlelerlt 
evden kovacaklar, yahut da her 
Mlde suratlanm asarak artık ev .. 
lerin4e yeri ohna~ı anlatgıap 
~h~caklardı. 

Bu suretle Vasfi beyclltimiı ta· 
kereslni alıp gidecdcti. Tabit. bg 
•nl deği~kliğin sebebini sorması 
ihtimali \"ardı. Ve onların da ~ 
bebini aoJatmalan çok muhtemel~ 
di. 

O nvalh protest.o edecekti: 
- ~ efendim, rica ederim, 

bir yanh~lık olmuş olacak. Ben 
böyle ~yler göndermedim. Ben, 
ınıeI bir buket ıöndtırdim! 

Diyecekti. 
- At41 Fakat çiçıekl~ neredl-1 
- Almaduuı mı? 

= Hayır •• ve. JQtfen bıraları 
;lrtık şunları ... 

Hüla&a, arkadaım hakkında" 
geL.'lti~tik, d~ek. .. 

Bôylcr.e t>1J ~ydan ~suret 
te kurtuluYQr, Feridenin kalbi i
~n tek namzet kalıyordum. 

Hakikati söylemek llıIJ!lJıelirse 
kendisini o akşam nezaketle ka ,. 
bul etmioler, sandılım gibi surat 
asmamışlardı. Kendi kendine: 

- Bunun ehemmiyeti yok, de
dim. Onlar kibar adaml~ 

Üç gün sonra telefona ~nll • 
dım. Hayretimi tasavvur edebilir
eirıb;. 

- Bm, Vasfi. Pazar Jiinü P'e
ridt!yle ni~anlanıyorum! 

Telefon elim::ien düştü . Fakat 
kendime çabuk geldim \'e tekrar 
elime aldım. 

- Deme yahu? Nasıl. oldu? 
diye sordum. 

- Ne bikyim ben? Bntün btm. .. 
lan, Feridenin ytldönümünde be.. 
nim hesabıma. hediye olarak ken· 
disine gönderilen bir sepet eşyaya 
medyunum. Bu haltı hanJf 4o • 
muzun yaptı~ı bilmiyorum. am:i 
birisinden şüpheleniyorum. Ney 
se za'1lrı yok·Ba:ıa büyük bir iri 
lik ettiği için kendisine teşekk 
etmeliyim... E, allahaısmarladıl 

ı,un vJ. Pazar cQntı eel~i 
(Lttfen •'*-" ,..trftti7 
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Sabah, öğle, 
akşam 

her yemekten sonra 

G ün de 3 de fa dişlerinizi muntazaman 
fırçalayı,nız 
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Dü~kü niilli küme depl/isman maçla~ı ~ 
lzmirde: Fener Alfaya 2-0 galip, G. S. Altınorduya 1 ·O ma~I~ 1 

Ankarada: Beşiktaş Muhafıza. Vefa Gençler birliğine yenildile~ 
lzml.rde . •tadyomunda yapd<h. Havanın bü- Fener-Altay m,. _ ııeş.ı, E•af, l)oı~~;.~ 1 

• tün fenalığına rağmen Fener ve Ba.ı;ıri, Melih , Naci, l\U~ ı.met• ~.ıı 
Birinci müsabaka Fener • Altay it İb h" - M:eı•.- ııv 

1ımir, (Telefonla) - Milli kü· 
me karşılaşmaları dün Altay - Fe
nerba.hçe ve Alt.mordu Galata.sa. 
ray takımları arasında Alsancak 

Galata.saray ta.knnlarmm ayru· gu .. n A ay: ra ı.ın _.,,, • 
arasında oynandı· Takmılar hakem 11.ı aff Ö TeY•"' ı ' de İzmirin en çok sevilen iki takı- " uz er, mcr , $$İJI • 
Mustafanın idaresinde aşağıdaki Salaha.ttin, Morls, tıy~s, hucıııı1'ı· 

m! ile karşılaşması sahaya 3000 şekilde dizilmişlerdi: F riJl dl 
k;.,i kadar seyır· cı· toplamıştı. F b h Cihad o b Ali Müsabakaya ene daJdk~~~ .., ener a çe : r an, le başlandt. 9 uncu . c1 d~·ı 

Mektepliler futbol 
müsabakaları 

mir bir kornerden, 11 ın ıstifsd~ 
da Fener bir frikikt?n da rıf e ,~ 
demedi, 20 inci dakık~saYt ~~ 
attığı bir golü hakel'Xl 0 

11 d&~~. 
rak kabul etmedi. 30 ~~ f~( 
da Fener lehine otan ~pıır.ı~ ~ 
top İzmirli oyunculara tifııde ııı l 
ri geldi. Basri bundall ~s 11eritl fi' 
rek sıkı bir vuruşla. ~ ı-Ol 
rinci golünü attı v~ ~etıcıııcl f 
nerin galibiyetile bıı:tı.. bir c~ Mektepliler arasındaki futbol 

müsabakalarına dün Taksim ve 

~ HOakkskur1 enıere Kalr_~ Hakkı Ekrem 
1 Katran Pastilleri de vardır 1 

Şeref stadlarmda devam edildi, 
11iisabakalan stad sırasile yazıyo_ 

ruz: 

Taksim Stadında 
Kaba.taş • tşık: 1-0 

re Fenerliler çok b~illcl !~ 
tutturdular. Nihayet iJc.iJıcl ~·r 
kada Melih takmıtn111 dald~s ~ır 
smı da attr. 30 uncu erliıer ~ 
lan bir penaltrdan Fe~·sıı.ıı&l'$ l 
fade edemediler ve ~~ti· 
Fenerin galibiyetile bl ~d 

inhisarlar umum 
müdürlü .ğünden: 

J ...... ~~~~~~~~~~~~~~~---ı 
Cimi l\Uktarı Eksiltme ~kJ I Saati 
Rakı mantarı 10.000.000 Adet Pazarlık l4 tc 
Galon .. 525.000 .. ,, 14,30 da 
Şarap 

" 3.000.000 
" 

,, 15 

I - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda miktarları yazılr muh· 
telif ciruı mantar paz.:ı.rlıkla satın aıa:ıacaktır. 

II - Pazarlık 19-IV- 940 cuma. gtinU hizalarında yazılı saatlerde Ka
batB§ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki. Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartnameler hergün sözU geçen şubeden parasız alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde teklif e

decekleri miktar ve fiyat üzerind0 n yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte 
::ınezk1lr komisyona müracaatları. (2593) 

değil mi? 1 du. Sevincinden çılgın bir halde. 
Biraz sonra Feridenin evine Çoktanberi hayalinde yarattığı 

gittim. Kendisi orada yoktu. Yal- erkeği bulduğunu söylüyor. Cena-

ruz annes~ var?ı. ~~e b_aşladım: btallah kızıma gönlüne göre ıyı 
- Fende \ asfı ı.e nışanlanr · b. 1 t k d Ü ·u · · · 

yormuş, öyle mi? [ ırk.udsmeb' çkı ·ar r. mı enmızın 
A ev ın e ır oca ... 

- Evet, evladım. Dün kararı . ~ 
verdik. Şımdi tabii, dehamın buldugu 

. _Bana Vasfi dem·n t 1 fo da bu ı~urnaz manevra için zatıfili • 

söyledi. Fe~idenin yılıdön~~ü~de nizden t:brlk kabul ed~cek vazi _ 
gönderdiği bir sepet dolusu er • yette degilim. Bir ikı çamaşır 
zakla muhtelif ev eşyasının buna mandalının, bir kadın kalbini ka-
a.mil olduğunu·.. zanmağ::ı 1-~ fi geleceğini hiç tas.av· 

· - Evet oğlum. Öyle. vur etmezdim. Fakat Vasfi beyci-

- Peki, nasıl oldu? Anlatır mı- ğim, Allah vere de evlendiğin z! _ 
smız? Bir türlü aklım ermedi. man bir daha sepet göndereceğimi 

- Anlamıyacak ne var bunda, zannetme· Artık kendin başa çık
evlMnn. Bir delikanlı, sevgilisine mağa çalış! 
çiçek v. s. gibi manasız hediyeler --- - --- ---- -
yerine faydalı Ye işe yarıyacak Acele satılık kagir ev 
şeyler göndermekle, hakikaten mü 
kemınel bir koca olduğunu ispat 
etmiş olmaz mı? Şimdi anladın 

mı? 

- Evet ... Evet, anladım. 

Uç oda mutfak, bahçe, elektrik, 
terkoz, kuyu, 

Adres: Şehremini Veledi Karabaş 
mahallesi Hacı Evliya carniişerif so
kak 17 :N"o. 

Bu stadda günün ilk m üsabaka_ 
sı Kabataş • Işık liseleri ta.knnla-
n arasında yapıldt. Müsabakaların 

başlama saatine kadar stadı üç 
bine yakın bir seyirci kUtlesi doL 
durmuştu. Taknnlar hakem Ah-
medin idar esinde mütat kadrolarile 
sahaya çıktılar. 

Oyuna mutat merasimden son • 
ra Kabataşlılar başladı. !şık mua. 
vin hattında k esilen bu akından 

sonra m üsabaka miltevazin bir ce-
r eyan aldı. Devrenin ortalarına 

doğru Kabataşlılar bir gol attılar 
ve haftaym 1 - O Kabataş lehL 
ne neticelendi. 

İkinci devreye Işıklılar daha e • 

nerjik bir şekilde başladılar. Fa
kat Kabataşm şuurlu ve güzel o_ 
yunu karşısında gol çıkarmağa 

muvaffak olamadılar. 

Devre golsüz geçti ve müsabaka 
1 - O Kabataşm galibiyeti ile 
neticelendi. 

Vefa _ Boğaziçi : 1--0 

İkinci müsabaka yine hakem 
Ahmet Adem idaresinde oynandı. 
Bu müsabaka herkesin tahmini 
hilafına bir silrprizle neticelendi. 

Oyun ~aşlar başlamaz BoğaziçU

ler hakimiyeti derhal tesis ettiler. 
Herkes Boğoziçlilerin muhakkak 
fazla gol farkile kazanacaklarmı 

thmin ediyordu. İk devre Boğaziç_ 
lilerin bütün hakimiyetlerine rağ_ 
men golsüz olarak O - O netice -
lendi. 

İkinci devreye başlandığr zaman 
Boğaziçlileri yine hücumda görü -
yoruz. Çok sıkıştırıyorlar, arada 
sırada Vefanın hücumları görülü. 
yor· Nitekim bu akınların birinde 
Vefa sol açığı ortadan aldığı bir 
pasla maçın yegane golünü atma_ 
ğa muvaffak oldu . 

Devrenin bundan sonraki kıs

mında her iki takını da gol çıka_ 
ramadılar ve müsabaka 1 - O Ve 
fanın galibiyetfü> neticelendi. 

Darüş')afaka - Galata.saray: 1 .0 
Bu stadda günün en mühim mü_ 

saba.kası Galatasaray • Darü.şşafa
ka takımları arasında yapıldı, 

Hakem Şazi Tezcan idaresinde 
oynanan müsabakaya takımlar 

mutat kadrolarile çıktılar. Oyuna 
Galatasaraylılar başladılar. Devre. 
nin ikinci dakikasında bir Darüş -
şı>faka hücumunda Darüşşafaka 

muhaciınlerinden birisi Galatasa _ 
ray ceza çizgisi içinde hatalı bir 
şekilde durduruldu. Penaltı. Darüş. 

- Bu hediye, onun nasıl bir a-
dam olduğunu bildiren gayet sa -
rih bir alamettir· Yani ·vasfinin 
b u kadar akıllı o!duğunu hic; um· 
mazdık. Doğrusu bravo ona! 

,~~~~~~ı---, ışafaka sağ beki penaltıyı güzel bir 

ı l l Or. NECAETTiN 111 şütle gole tahvil etti. Oyun 1-0 

1 

AT AS AGUN 1 olunca Galatasaraylılar biraz da -

- Ya Feride? Feride bunun için 
ne diyaır? 

- Feri& mi? O, böyle lfü ko. 
caya varacağına çok memnun ol-

1 

ha sılratleştiler ve bariz bir hakL 
ı Sabahları 8,30 a kadar . Ak· 
şamları 17 den sonra Laleli Tay. miyet kurdular, fakat bir türlü 
yare Ap. Daire 2; No. 17 de gol çıkaramıyorlar. İlk devre bu 

, . hastalarm ı kı:ıhııl eder . 
1 
şekilde ı - O Darüşşalakanm 

~el"f"n: 23953 • _ alı galibiyetile bitiyor· 

l kinct devreye başlandığı zaman 

Galatasaray - Darüşşafaka ta'kım?an maçtan evvel bir arada 

I ~ık • V efo takımkr·ı 

Galatasaraylılar yine hakimiyetle_ 
rini kurdular fakat bu devre iki 
tak1m da gol çıkaramadı ve mü.sa

l>aka 1 - O Darüşşafakanm gali. 
biyetile billi. 

Şeref stadında 

Yüce Ülkü • Taksim : 2-1 

Bugün Şeref stadında mektep 

maçlarına devam edildi, ilk maç 
Ylice Ülkü lisesi ile Taksim lisesi 
arasında oynandı. 

Oyun baştan sona kadar Ylice 
Ülkünün hakimiyeti altında ecre -

yan etti ve neticede Yüce Ülkülil.. 
ler sahadan 2 - 1 galip çıktılar. 

Ticar et • Şişli Trr akM: 1- 0 
Günün ikinci karşılaşması Tica

ret lisesi ile Şişli Terakki lisesi a.. 
rasında cereyan etLl. 

Oyun müsavi bir şekilde ecre _ 
yan ederken Ticaretten Ziya ti
caretin yegane goltinü attı ve o_ 

yun da 1 - O Ticaretin lehine 
bitti. 

Hayriye • ~luallim : 2 - O 

Gıinün en son maçı Hayriye li -
sesi ile Erkek Muallim arasında 

ccr~yan etti. 

Oyunun başından sonuna kadar 
Hayriye lisesi haklın oynadı. 2 in.. 

ci devrenin sonlarında yaptıkları 

iki golle oyunu 2 - O kazandı • 
lar. 

Şeref Stadında 

poligon 

Beşiktaş Halkcvi tarafından 
Beşiktaş jimnastik klübü Şeref 
stadında vücude getirilen atış 
pe>ligo:nu açılmıştır. Saat 16 dan 
itibaren her gün atış yapılacak· 
tir. Atış yapmak isteyen lradın 
ve erkek vatandaşlar her gün 
Be11iktaş Halkevi idare memur. 
luğunıa müracaat ederek kayıt
larını yaptırabilirler. 

j\{tıtıO ~ 
Galatasaray .. ıı.ks.51 ~1 

Günün ikinci ınüsab <ılldJ r' 
nordu _ Galatasaray ıı.rıı- ~ 
pıldr e•ir.de .;ı· 1 • ·dar• (~ 

Hakem Hasanm ı ıcııııtıı· • 
nanan müsabakaya tıı. ıır: 1~ ğıdaki kadrolarla c;ıkU~.1.,, I~~ Aıtmordu: Necati -

1j • ~ 
Ali, Nurullah, Fcf1JJI JP'~ 
Hamdl Sai t Adil sııllıll· ~ ı!~ • ' • ııJl • ,. 

Galatasaray: Oslll crtal ,,~· 
Faruk _ Salim, E m'er ·. ııdııt • 
len t, Bodur:I , Cem!!. Gil ıl" 
haddin. .ı~ca ~r 

Birinci devrenin l O ail '1 ,~ 
kikasmda Altınordul~ ~!~ ~~ l 
nı galib getiren biricıl<,~1ıı:ıl f 

devre Altınordunun h~td· r ı-s·~ 
trnda 1-0 galebesile bl t~ b1 s'qr'·. 

İkinci devreye şidde(t&ı~t 0,1.~ ' mur altında ba~landı. '~,ıe ~,ı1 , 
çok hakim ve adeta. .. telt 1 çı~~1l1 
yor. Fakat bir türl~, ~ıı ;.t ıt•' • 
yorlar. 37 inci dakık:J ~ııd ,19 it 
dul ular bir penaltıyı ıı0ıı.ısl's,,. d 

1 
~ 

dakika sonra hakenl f~)·t 1,;ır. ~, 
yın attığı bir golü 0 ·tirııı ~ ~ rı 
Galatasaraylılar builıı. 1 .rdl)ll 
ve müsabaka LO Altıt1° 
lebesile neticelendi· 

Ankarada: fı 
ı' ,,..oa~ ~ 

Ankara, (Tc tef oıı [3),,ıı.Pıl~.ı' 
Mayıs stadyomunda · r.ııl&\·ef!tJ 
küme ikinci hafta ~cU· }ı~. 
Beşiktaş _ Muhafız., idi. dl J"; 
Gen~lorbirliği araSın~~ r 6t~ 1 tJ1 
ile beklenen bu mııÇ ~}·irC~-~ 
duran 25.000 kada.r. elil' 0 

1 
min eder bir fevkaıa.d •Jtld; 
geçti. •• •. pd' ~ ' 
Muhafızgucıı .. ıar 'l'~ıf ) 

lllt golü Muha.f~~r. f1'ill e~1 
' 

dun kafasile kaza.ndl, ıcot11 ~1~ 
. •· bil" rJ#l A 

Muhafızın çekt~~. eki itli cil ~~ 
Beşikt<>" kalesi onUnd nı:Ufl 11' . _, ıııır" · -e 
ta yapıldr. Muba.ftı 1 uııır ' 
lü de Penaltıdan Y~f.rdiler. ~i~t'Ç 
devreyi 3-0 ga!ib hı 1 ıU 13e- ~~ ~ 

İkinci devrede ille ~~ 1;t1(1l'c;ş 
kıv8 d". 

Iılar Hakkının bir aıı.Jdlıll .. ~ur~ 
kazandılar. 30 uncu d•1 a~ 
vasıta.sile Muhafızlıl9~0 ııır; <f; 
gollerini kaza.ndrla.r. 1··-',,c ,; -~ J11 J\.W llı 1" I 
knda $ercf Beşikt.a:ı il goııf11 
kabinde Hakkı iiçil~\11111ııf 
attı ve müsa.baka 4· 
l'biyE'.tile bitti. j(I 

. •'e r ~, .. .. 
Genclerbir ıg .• 1 \~ 

~ . " ,:;abaı-:t·.,ı.:ı· 
Günün ikincL nıu-da ~>dıt~~· 

Gençlerbirliğ'. .. arasrgrıcütll~11 f
Maçm ilk golu 11' ilk ,·e · tP 
da Sulhi Vefanrrı 1. · ı-:ıdıt ııJ v 

.. ~ l '22 inci da ,ı , pll· ":if. 
~u altı._ ·ık goJilrıÜ f~ı· (.;eııJ\ 
\ renç enn 1 .. "1' ı\ 1. :P .ıı 
cü dakikada kuçu 5t1Jlll o) 

1 · · ı·· ü attı· f d(\11 •111" ı rn1cı go un tara 111 daJ'll' l 
dakikada bakern üncii .. 11a ı.' 
.:lan çıl·arıldı. 44.. :1 rıolll tilı.ı ' . .. urıc"' t: g::ı 
Ali Gençlerın u~riçlerırı 
tı ve devre 3· 1 
Lile bitti. r·f• 

rF,,E: ' fl !I' !NC! DE\ . 1'fl1ı3 r p 
\.. ı. • da :.ıflC ı 

Ü .. ncü daktka l\1ııt rııH' çu . d gene vr 11' 
7 inci dakıka _ad kiJ~ad:t 1 ::ı11

1 ı 
. · · 17 ·ncı a ~o .. şmcıyı, 1 • bir '( ·1 

kendi kendılerırıGe ç'er bl ,1 
Bundan sonra '~~:"'ba1'3) al< rflll:>'-' 
daha yapar ·frdiler· 

ı galibiyetle bı 1 

l 


