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ALMAN KIT AA Ti NARViK'i TERKETTi 
• 
lngilizler Baltık denizine ve .Danimarka sularına mayn 
dökmek suretile Alnıanların bütün sahillerini kapattılar 

Balkanlarda 
Vaziyete Hakim 

Olmak için 
Mütıefilr.ler, S!..andinav
;yad• Almanlara • • r i 
bir darbe indirirler ve 
Ş ar lr. ordularını ta lr. -
viye ederlerae, Balltan
lıların ceaarel ve mu
lr.av meti artar. 

Yazan: ABiDiN DAVER 
e kandinavyada askeri 1 
~ harp devam ederken 

Balkanlara karşı da 1 
•!nir harbi pddetlendirildL İşte 1 

•ıze bu sinir harbinin son taar· 
:tuzunu gösteren bir takını haber
ler: 

Ahnani.ar, Yugoslavya ve Ma· 
caır lııudutlamıda mühim tah.şi
dat yannıaktac1ırı'ar 

.. Yıu~slav!:aruı haber a!lldığma 
gQre, Italyanlar, Otıranto civw:-ı
na ınayn dökerek .A.dıiyati-k de
lliU ağzını kapatmışlardı.r. 

%ada ç.ı.kan Utro Bulg.ar gar 
rıeteıtrun Budapeşte muhabirimı 
Nevyorktan aill:lığı 00- habere gö
~ Sovyetıer, Romanya hıududun-

d
an 40 kilometre mesafede tahşi
at YapıyaI'lıarnıış! 

,,~iikreşte, Sovyet hükumetinin 
'""1'lanya'Va biır protesto not.ası 
~rdiılJi haldnııda bır haber şayi 
G!ın~ ve heyecanı mucip olmuş
ııa da Rumen propaganda nazın 
~et - Rumen dostlujiunda h'il;;-
1" gayri tabiilik olmadılıuu söy
ıyTek heyecanı teskin etmiştir. 

Ilı.il a}'nı!is gazetesi •Balk.anlaroa 
ı,,.~1'eyakkiz bulunulmaıktadır. 
....,lıklı bir başmakale yazmış ve 
~lı:aııdinavyadan ve Holıında -
l4 sonra, Ba:l.kan de'V1ıetiel"i ve 
~ llCaristan biıtara:flar aırasında bir 

<l!rruz tehlikesine en ziyade rna
~ bulunan memJıeketlercD.r. de
~en sonra •Balkan devletle
Y • taarruza mukavunet iıı;in, 
~u: manevi değil maddi yar
at da. da bulıunacağımıza kana
le ı:etinneıeru icap eder.• müia-

<ISında, bulunmuştur. 
il ~vveliı şunu kaydedelim ki, 
?kı. e lrraddan gelen haberler, Al -
dalllıl~r':" Yugoslavya hududun· 
kı ınuJııın tahşidat yap.tıklan bak
ın n:a n_ıalUnıat olmadığını biidir
~.~ tedırler. Demek ki, iki gu"n· 
vur h' . 
VeJ • ııım bazı gazetelerimizi de 
be ~ele~.'e veren bu tabşidat ha
,i~ı ~oıırıı değildir ve demek ki, 
d ~~lık, Balkanların vaziyetin
b: .. ır değişiklik yoktur. Fakat, 
b. ı:tin Balkanların vıızivetinde 
ırd··· , 

01.ını egışıklik olmaması, yarın da 
•a !kcağına deliılet etmez. 8 ni· ti: . samı Skand.inavyanın va
fak •tinde de, değişiklik yoktu; 
lıerat 9 nisan sabahı, birdenbire 
ler tşey değişti. Artık eski usul· 
di t ~·~edi~~i§ olduğu için ~İm· 
ot0~0~~e, ~tünüze yürüyen bir 
llıeın k ıI ı:_ıbi ko~a çalarak gel
batta e J~~ır. Siyasi, sevkulceyşi, 
başl a ıyevl baskın hep birden 
eyıı;~;:'aktad~r. Sovyet Rusya, 11 
ltık 

1 
e ;Lehıstana resmen dost

eyıuı •ınırnıtı v~rdiği halde, 17 
llıisakıs~bahı, }ıır ademi tecavüz 
dost d ı~e baı:lı bulunduğu bu 
Onun ~"· eti ark~dan vurmuştur. 
1'ıtnd· çın, kendı kuvvetinizden 
fikıe:i ':':V.anudığ·ınıı,dan, ınütte'. 
den b nızın sadakat ve kuvvetin
ıtıiıı'at:s\~· h~çbir .söze, hiçbir te· 
taiz de!..·ı ·~bır mısaka innnmak 

lf l!'I dır. 

ra d";P· ~iİ/·n idnde, Ralkanla
nuı . ge e ılır; gerçi, Almanya· 
•l<ııı~"b.alde'..müttefiklerle adam 

ır ınueadeleye tutuştuğu 

(Arkası 3 üncü sa1ffa4a) 
AB' . 

Deniz harbi devam ediyor 1 

• 
lsvecteki Naziler , 
katı yapmıya 

isyan tahri
b aşladılar 

7 Alman muhribi 

batıran İngiliz fi !o
sunun Amiral ge

misi WA R S Pİ T E 

ZGA DA 
ZELZE E 

Onbeş köyde bircok ev yıkıldı, , . 

altı köy ankaz haline geldi 
Kars'da Seylap 

400 DEN FAZLA EVİ SU BASTI 41 EV 
YIKILDI. BİR ÇOK HAYVAN BOGULDU 
Yozgat, 14 (A.A.) - Dü.u.ü Ş::dı.:lı:l :ı::Jzere 

Yozga.t vi'.ayetıi müllhakatında biı' QO:k fclıiıkı rtilcre 
sebep clmuıştur. Mad<'n kazasnıa bağlı !>e.)''1< na
hiıyıe nııeıı1wri)'ib ibu n.a.!ı ıycn:n D cl .fakıılı, Kara
ma.ğ.ara, Kw:ı•lxt'lli, Kara:pına.r, Karaca1ar köyıleri
niaı •1c.ri t amoo. ytk.ı.lmış ve bu k.ö)tler bixcr 
ha:rabe h:ilir;ı g.lm · ''" Decl.ıCakilo.da 16 yaşın- , 

• 

da b:O- hzla sekiz yaşında ilı.ir çoculk, Ka.-ıımağa
ıra :iı!e Kanberli köyler.inde birer QOCu.k ankaz al
tında >kalarak ölmüş ve 14 k.işi de yaa-alamnış
~ır. Bımkrda.n h.:ıfiıf yaralılar maha1.f. rinde te
davi eclihni.şlerok. Ağır yarairlaır hasta.han.eye 
yaıtınlmu\ltır. Buiilardaın •başka 15 köydıe de b·r 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

istilaya karşı Belçika Sovyet Rusya 

Almanlar İsveç' e yak
l aşm ıy a başladılar 
lsveç'te garip bir teşekkül kurmak istiyen 
şüpheli bir adam ve risaleler yakalandı 

lşs izlere 1,5 
Kron yevmiye 
verecekler miş 
Londra, H (A.A.) - Y\nı mayu 

tarla.barı, Almanyuırnn bütün Bal-~~~ 
1.ık salııi..l ınn. ve İsveç sulliarı "' 
ıharlç olmak üzere BJlı k deniz.
n.m. c.:nup kısmını 1;;ap:1'1ımakta 
'W> şiırna&z &ığru, 1\kmcl' .n talcri
.ren. 12 mıl ceooıbunda kai.n lbi: 
na'kıtaya ka:daır ~iltn ekıt> dır. 

Bu yari mayn tarldarı, Ska.jt• 
..ak veı Katıtegat'da evvelce k<ın
ımuş ımaoyn tarlaları Jle iırt;lbaı te
ım;n E'tıırı.lkrte V'e iküçük büyülk 
lben!tilel'dm ~eçe.telk asıl Baltığa 
kadar ÇJik!ınal<ıtadıır. 

B:dtııkıtalai mayn taı<lala;rı, ha
leın, bült.ün .1'..lınan sah.il~ .-in' ve 
Allman~ .ınıın işı;:aıli a·l'lmda.k ~ Da
nimaı"ka sa!ıillerim kapatıma'kta
dır. 

Fev:kalide cüı-~:lkar 'biır hare-
·l<Et olaın Baltıık dencizin:n 'bu '1~~~~!).:;~~? 
m:zynll.:ınm:ısı lıardketı, lhul(iin şa- ($§§"'§§!! 
ıfalkla nil:ıa1 etlC'ıı:miştıir. 

İrıc:ı.liz A'11 ~<lJ!Dt dai.r€9İ, Bal
tık d.~ılzi i'.c lbu den iil ci\'arında 
aşa~dalki :yllr'liexe mayru konul • 
.ınu.ş bulhmduğunu tasrih e:Yk."l!l~ık
ıt.edir: 

1 - A. pozisyonu: 57 derece 
şimal tulü, 10 d•rece 26 dakika 
fark arzı, 

2 - B. Pozisyonu: 57 derece 
şimal tulü, 12 derece 24 saniye 
şark arzı, 

3 - C. Pozısyonu: 55 derece 
Skagerrak ve Kattegat bo. 
ğazlarını ve Baltık deni. 

ltalyan filosu 
bugün manev
ralara başllyor 

"Harp Norvec;te patladı, 

ltalyada da patlıyabilir,, 

Roma, 14 (A.A.) - İtalyan fıi
loounun ilkbahar manevralarına 
15 nisanda oa~lanac:ığt söylen -
mektedir. 

Hariciye .ı. "az~rı Kon Cianonun 
,;azctesi ohı.n ':rele~raf' n b~mu
hariri AnsaK!o buı;~n İtalyan 
-kuvvetlerine radyoda bir h tabe
de tu.unmuştur. 
Ansal~o demist r ki: 
•- Ge(cıı haftunın hadisele

rindcıı sonra lıicbir Anupn dev
leti harpkn ayrı kalamaz. Bu, en 
uzak oldukkrını zannedenler Ü· 
zerinde bile her an patlıyabile· 
cck nıüthi~ bir harptiT. Vatanımı
zın sonuna kadar harp haricinde 
kalabil.eeeğini zanneden her t. 
talyan hata ~der, hayale kapılır. 

Harp Norvc(te patladı, harp 
İtalyada da patlı~·abilir. Bundan 
bir ay ev\'el çok uzak addedile • 
cek olan bu ihtimal belki de çok 
ya· ın ,.e batta zaıır.ed bilcce • 
ğiııizdcn de daha ~ ahndır.• 

~aarif Vekili 
dün akşam An

karaya döndü 
Vekil avdetinden ev
vel Rektör ve profe

sörlerle görüştü 
EweID>i gün $.tır.ın ze glclıerek 

büvük şair .ınıu-hum Abdüllhak 
Hamld.o ö1'i.iımünün 3 üncü yıl-

.. ·· sa ada 

mühim tedbirler aldı Romanyaya 
Nezaretler, askeri binalar, telsiz istasyon· / Nota vermedı' 
ıarı askeri kıtaatın nezareli altına alındı 

Mile& 
0~406080/0b 

Alman11anın Belçika, Hol anda ve Fransa hudutlan .. 

t..afenlr.o böyl• bir notanın 
ocrilmiyec•fini ümit ediyor 

J31i.iıkr~. 14 (AA.) - HaTic>ye 
N azıırı Gaf<ıoko, g~ciLıre be
:ınanaıtıta ıbuılımara!k Roımanyaya 
Salryet:ler B.ırL~ tarafında:n h.ç 
iblr noıta 'lıevdi ediilmeclliği,r.o ve 
IJ:ıöy'Ie biır nota.nıın tevdi cd . .!l:ıüve
oeıği.ııılı ıüJıniıt litltıi.ğ;nıi sö~.an r;t:r. 
!Ramanyanın lkıcmı.şulaniyle mi.ilJa. 
s.lbei!leri .tyidir ve ortada Ruımen 
lh.alkmı e.ııdi.şeye diişüre<ı<k 'bir 
şeyyıo~. 

Japonya bir 
Dretnot fil osu 
inşa ediyor 
Nh·ywk, 14 (A.A.) -Nc\')"ork 

'Tıiımüs gaz:r..esJıı'in V aşi.r.ıgton mu· 
lhabirini:n alıclığı malümata göre, 
J aoon)ıa büıyük bir süperdl'e'"1ot 

( Arkoçı 3 üncü sa,.fada) 

r Bugün '!!!!!!!!!!!!!!!"!!-!!!!!!!il 

MEŞRUTiYETTE 
TiYATRO Brüksel, 14 (AA.) - Ya1ınız j muştur. 

Nezaretler ve askeri müessesat Tah.lye olunacak şehirlerin hali;. 
değil telsiz llitasyonlan da askeri j kını barındırmak için Brükselde- Yazan : Selami /z;:r.ct 
k.ıtalann nezaretı:ı altına konul - (Arkası 3 üncü saııfada) ı ~-----

CAR KISPEŞT TAKiMi 
FENERBAHÇEYİ 1- O YE İ 
Misafirler dün kıymetlerini gösterdiler 

= 
Dünkü Maçın Tafsiliıtile Macarlar hakkındaki Eşref Şefik, Adnan Akın ve M. K. nın Ya
zılan ve Diğer Spor Haberlerimizi Bütün T:ıfsiliıtile 6 ncı Sayfanuzda bulacaksınız 
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TKl>A:M - -

;162-~ TARİHf BOYOK -::Hi":::ili"lll"l1'"l1'"::~·ıııııııı"'lll"f jF'"~lfı"::'. 1 "':Jr:~ı '"111'1"'.'.l'::'.'li"I Ti g atro tarihimize baş/angıç 
.:::: •• 1 .. :::.0 .. 111 ..... ~ı.; . ,Jfl .. ,uı;:;,,I,.:;~. - ~ .. I ~! ""' .. :::. 0 ı,: ..1 Mesrutlyelle tiyatro: küçük teşekküller 

Yaz n: 
Mecidiye ko- "· • • "}ilk Okulların 
yünün yolları 1 ar 1ş1 bahçeleri tan-

Sodrazamın adamları, ôsiler üzeri- yapılacak Edirnekapı, Fatih ve ı zim edilecek 
1 Yedikulenin de ilnar 

ne çullanarak bir kaçını katletti er Ba'mumcu çiftlıği taksitle planları yapılacak 
Şimdi sıra sadrazamın •arayı.- j Sekban haşı Nasuh ağahcın llı::ay- hJ ka satılacak 

Nışanfaşındaki iki mekte

bin bahçesi geni~letiliyor na ge~ti. Sadrazamın (veziri- makıaım Allm.at, Defl'h-dar Baki, 
azam) sarayına. geJı;J.i.kl-eri zaman ""'~ Dilaver ıııaşa1;ı,rını k.a-
'llJerir:a:naıın nııaiy<ıtini s3iılılı ve tilterin ~ oliduJ!urıa dair :foeıt-
ıınüdafaaıda buldular. va UUep cıtttWer ... 

Saıdrazamı.n adaıınl.aırı, astı.er ü- F1-Mwı w Hayli namında ·itli 
zerine çulianMak beş on t:mesi1ıoi kiıtı.p Yeı:ıi.Qeııi 1:arofmdlan pad1-
kat'.ettiler. Asiler tı.ın miınasil!! şaha bir arzuıha! yazdı.lar ... Bu 
ııiAiı.hlanmı.ş değiılilerdi. Bunun ur aıl'tı k!sin!in ba.şla.ı:ım isted:i.lbır ..• 
ttrin;, ·çarşıya bedestene koştu- Hoca ve Kız1aır ağaru Mısıır ve 
Eı-. Si:liıh dükkanlarından s'!lfilı Suriye~ seyabaıt tasavvuıı-ıınun 
:yağma ıetmiye ;katkt~:· Fakat, mucid& rıhnek i.izere oofıı'i!.i umu-
düıkkaneııkıir, iıt;;J..ır "1 Olllll!le düşe- mtye'Y'! ~ oılrm.ışlıular .. 
mi< yalvarıp yaka!rdıılar .. Fikirle- Ancak ı.ııl.ını.a, mi'e:rlleı';nin ne 
neırlıetı vaz .geıçircllier .. lsyanın da- cüııüım ~ olıd'l.lklarını sıua:l 
ba kör hrr hallıe o1dıuğu ı:ıörü- ~ıtt.Uı.. ... Asiler şu cwalbı verdi: 
lliir .. Hatta, a:kşaın olunca yann _ Vezi:ı>iarzıaan saııayırıdan ~ 
toplanmal< üzere dağıldılar. :kıeır üzeı1tıııe ok vağdıı:ttn~ır. DEıf-

Su ıtan O.sınan, noc= saray:.- teırdar ırnevacibc ıınıeifşfuı sil<lk i:le 
run yağma edildj,ğini ve, yenııoçe- ~ diye e'iım!$ir ve ed~ llmeıkte -
Cinin sipahilerin top!anıp tuğ- diır. Kayma.kam ırW;ekaid nefe-
yan ett.ikierini haber alınca üle- ~'d"'~ 

·--·'·' ba ratın ıınıaaşJarını w,,.= . ...;...... ... mayı davetle k~....,..ıl!ın es - NasuOı ağa k:a)orııakmn iıJı_ şeııiki 
hını ve, buna, çare olmak üzere ciiırıüıındü:r dedtlıeır .. 
~-aı>ılınak lfuını ı::el.ıoeğiru rua1 Göriiılüyor hl, Yeni.Q:ır.ı.lıe<- yal-

"'-->-"- nl!l .kı.ıııd,j r.rııi w nJfiskrmıi. cti>-
Ül.ema, Yeniçeri ve ..,.;.,_.;..,rifı <ünü·-ı..... OOt.üın s'.edi'kie.:i _ 

'Mdkkey-e seyahat 1asımiıni.rden ~ ı~-
hoşnutsuzluk göstecdoiklerini. ve, 1oon.il n<mR menfa:aıt:lıl'ırine tea:llu!ı: 
&ııoca i.Jl:ı ikımbaır aj:iasmın sıüırül- .edet> mıadıd.ı:ercfu. 
mesini tat~ ettikıleı:1ini aneyie- Ulema, ş:ışlllmlı\ll.L Altı ~-

nıin ka1llin.i 1ist.ı€ımek mühıiım b;.r 
diler.. ~~ıe ·'""'. ~n hafil'inıi .hf.i.. &ıltıa n Osıman şu yolda cevap ··~ ""' """" = 
v&di: yar ı.1,m\Slk j'Ol.tııw tU't:tuıl.ar "'-'· 

- Gidin.iz, asOııere söyleyin.iz, as; •ın a.rzulıaJ:.ecıini alarak sa-
ll:Iaç niyetinden fenııltat ediyorum, raJ}'ıl ~...... :Mıeırd"'YU Stcltan 
»kin, hoca liile kız oarağasını azle- ~ aıızeyJaclli ır. 
d.ip sürmek istemem!.. Padlişalı, kör:ıüroü. Ga,;aJıoa gel--

Ülema, Pndişahın verdiği bu dı Uloeırnay.a """·ap \'1€111dİ: 
enw-1n va-pılmasmı ertesi güne - Bu şericeriaı hıımll':!lane 
tiılik evl;ecliler .. ~ldcri.ır.ı boylllı eıiJını un gi.iınalı 

Baılmumcu ~.;lltD,g• arazisinım 
ıınuiıotıelif paırçal.ara a')'lrıJıp ucuz 
t~tder~.ı ıha.Ika '' ır Jmcsi iQin 
oo.r :kıomısyQlll tıeı,kı.l oMınmıış -
tuc. BeyoglıJ..'kıaym:a:k~ında 
faa.Li.yet·~ geçen looın.isyon ayni 
=ıa.nıda c.Mec"Üyeköy• acazi
si.nı vı •. taıpu lwıkla.rını da tesıbiıt 

'ed'OO<'ktır. 
Bu anün:as.ıl:u:.!e t'M.ecidiooy• 

ünde iı>pwu •bina ve araziS. o
lanJların hepsi.nıiın La.pu &CJJe1ll.eriy-
1~ bifıkkıtıc kaını~yona anlll'.acaat 
•.ı:ımoellleı<. rnecbuıw<ılu kıc.-,ulrnuş
tl.tir. 

Mcci<li')1.l:töyündl"111i ekser evler \ 
aılı:ıusuız ollduo/:'Ur>d.an tapusuz b-na-ı 
Jıa.rın a."'SJ:lar ı dıa ev sah 'P1•,'!1inı.• 
UıCUll faksitıLzrlc saıtı~acal-.1tır. 
Bu s':'.1'etiı bir za.nıaııJor ~:ı ıo'- / 
d.ioyekiiyu hatkını oı~ e d~u -
ren c tapusuz y•crüa. ıc?c w.ns: z ,n
şaat.tan dokıyı ti\' .rm yı!nlm.a
sı. telııliıkesi de tJm:ırrY.yı.L ön -
lt .ırnrıış oJınıa · ...... dır. 

Dcgr caraftan, Vali ve Belro.iye 
nue.ı Lütfi K.ır<lar ~ •\I ın gün 
cMec:dl.ıy'Ctk&y. üı , • gu..I "'''k lbarzı 
tetk:kilerde buluı:tnı:._-~uır. 
Burası &Üıı:'"'t:lc mıa.r o.Junacak 

hava gazı wrıL'Cek ve a..-a yol
lar hıınen vaptıı:ı.Jıaca.kıtır. 

IBLın"adakı louo yaotz,klı Y"'fl!i $,~ 
lıir l:ı:ısbahar.ı ısinİlll insaatı taımarn. 
lanınca\•a lrnd:ır Bolodlye ,,.,.:sli
ğ,, MCC'lcl:y~J<ÖytÜmı Beyuğlunun 
birlnci sınıf hır mesıre yeni ha1i
ne loayacak:tır. 

Eğer, Ülerna padiı;ahın emi.r .- c>eji mi bu adaırdlar?. Siz uğ-
ilıeriıııi hemen o günden vıe, ası.- raŞırJayın ooılıar başsız bir güruh- B E L E D 1 Y B 
iıer da,ğı:Wmadan tabi.iğ EW.leıniş ol. tur. Yakında dıağılımar ... D8dt 
salardı. Brr dereceye kadar asi- Müıftü, Esed efcnd!i revap v""" 
lerin yerloi yerine gttmeleııi müııır dl: 
i1ı:i.i.n olurdu. - P~ım, Y er>iıçerıi iQtiırna 

Gooe Y enİ:<'ıeri Vle Sipehi 'kıışkı- ı:t.ıtiğli zaıman :iStedri.kılıer·i myri al-
llarmda bir habeır şiiy.i. oldu:: Şıöy- mak ~.aıriıruiaıdı.rllair... Ecrlaıd:ı 
ile: azaınımız ohu türlü haJloeroe daıi-

- Sul'tan Osmaın Bostanıcıı1ian ma onl;ıırın aaıısunu yµritı1.~ ~h-
ım-aya 1ıopl::muş, kıooıcIDeııtine si.- regıeo1rı1 r;:'l .ırı<U. Dedı.. 
IWı ~. P:ııdl.ş<ııh, h.ixlicrt:lıeu. rek: 
Diğer taırrltıan da saray llb#an- - thıt.OOin bait;.i siz iıın:iŞ'linrirz 

aıtarı arasıııda şu yalıda bir ııii- ı:ı:tbi söy~; iibi~erll3 be-
tyia zuhur e~; rabe:r sir.ııı de ,ııcJam edeceğim. 

- YrnôQer'J.r, droıanım.a tıopJQ. Dı:ı:t:. 
a:ıı ~ ~-·· !Ateş Ulema, sust.u.ııa... Esbak vel'Jiria-
~tınermiş. · · z.aııı HÜ5Jeıyirıı oaşa, Sıı!lıtan Os -

Geıcıe; ortalığı sıa.ııa.n bu haber manııı aıyıaklmma kaıpıarııa:ııak: 
heıın, sarızy Bastanctla.rmı ve hem - Paıjl:şahım 'I::t ınirn dl:> başımı 
4:ı Y01:.c,ı ıri ve Siıprh; oc.aıkıloaruı.ı :istıerr-Jera~ ver, lkıerıdi seliiırootiini 

Taşralı ve yersiz esnafa 
ikametgah 

Şehrimiııin muJMtilitf seıntle.-io
dllkC ibüyük m lciıı'.~ı b:n:ılaruun 
adod ve m~ır<: Mıldiye Rem
liğince tıesbit oıltır.ıına:ktadır. Tw
biİltıen ve lbu hinalaro.a yaıplan]a.. 
cak 'll'Üçük bazı t&dilittan oom-a 
taş-alı ve ~, ırei.z ~ tımai ıbu
nalaarla ilkaın>J ile medbur tutu -

lacaWaııdır. Bu suret.le S<!!}"Yaıc 
esnafın 9'lıhi vaziye!t.ieırillli:ıı '11' 

üst 'basbmmn hocr akşam wı sa -
baıh laıDtroJlleri müıııı:k:ün olıa
caktır. 

MÜTEFERll.İK 
barekıeiJ.!. ~ aoafi g~ düşüın ... iDedi. 

iElnlıesi l!\iJı, (19 mayıs iM. 1622) Ullaına, Hıüswin paşadanı cesa- M ;ren bu sabah geliyor 
IYeniQTi vıe s,.pOOUJ_ır Foaıtiı!ı ca- :neıt aılıaıııak, israrlıaırını 1ıelor.ar11Ja-
111J: nıc{Ydaruna ~ lren- dııJıar... Ehvenişer bu heııiflleırm 
dille!\1v4Jıe ~ e'tımeık: We.r,e ıie~ dtı Jo:Sirıııİ'n Jro]:JL\9İni Ve!'-
ııilıfanayı O..vat cy-Jecill,ır. ınıek.tiır ... Dediler .. 

Ulıema. Yl.inı.ı;ıeıri ve Sipatııille.re F'aılr.a.t, ~ Osman, büsbü-
At Meydanında. anıınbazır olabi- ıtün ga.za.ba <!l •Je,rek: 
hıeıkıleı':.ııi hahır V<?l'rifL... - Bu ~. bu miıl2eti bu, 

Asi!ıor sabah ıı:mııauru kmlık- haıJıe l(etll'en sirzl<m.ıiz.. Bu, a.ra-
ı.aı-ı ııonra, üç defa: :ıü' yoi> Wtreıi ferova VEren rto.-

- Anah, A;]latı, Allıa.h... leors:iııi>z .. Devlete müdahal~ ne 
Dzye b:ıi(JTdıl:ar ... Vle Aıt meyde.. hakları vartlı.. İkide blr de ayak 

i!lıl r.rda 'buuın-an uJ manm yoaııuna d:re;yıiıp l<'€.nle iostıeıınek nıe dını(ek. 
ıgıt \.ır ... ~füftü Esad efendiyi, ,bir? .. Söytilelcl'.il!irrı ~ibi evvu!a sli-
Jll8o~A>illc:şraf gaıbarly i, Ayarofya zi yak ederim soma onlıarını ikfuın 
vıcı1zıi Ömer efendİ(yi, Su~ Ah- urururn dıeıcli. 
met camii cedid vıgiızi Sıvasi iclf€71- Ulema vı.1 vıü0".'tt'a bıuızurdan 
ıd:iyi, Cerr~ M:tı.ınet paşa caıınioi çııktıılıaır ... Faıkıaıt sarayın cümle k:a,. 

vW7li İbrahim ~tfundoi:yo~ Azııni :zıa... 11>ıısından çrkıaırkıen şu emrıi aılidı,-
dle Hobi L>funrllıy-ı, Ka:lı ııad!5 lfkıy- rar· 
ıı:i r.rfend'ıyi, .DeTWş Efıeıııdiyi, Ket- .:_ Saravd1a kal&ı<ııJıaır .. . 
lhüda MuStafa eti. :ııd yi orada •bu:J.. Sulltıan Osrnıaııı, ufornay:ı aal"<l!r-
dul\ıır. [1] Bu, on filli büyıü.k şer.ia.t dan dısaırı sah""ıı:ımeınişti. Padi-
ınemuırıma müracaatıla Hoca Ö- şai1, 1lıiılı::rrii ibaı;ısız bırakarak ve 
In<!r ~ıf. nOn, Kıruaır ağası Sii.J/-~an lbu slllre'tlıe 'talıedk.•rini .'11'1'1'nb ge

ıttirami~n ~ ~ 
[1] Hmmer tarihi cilt sekiz, S. 

217. 

~ 

EDEBi ROMAN :?') r 

cekıbri:ııe ikam ~. 
(Arko.._ "4?.) 

BAŞ~_,~ESEM 
.-.. - .KA.KAKYELI 

116.ııu;: SELAMI iZZET 
-=!*lıılıjlıl..lllllİ-......................... ~ 
Fatma takdim etti. Necmi par

maklara:ıın ucunu ı>annakla.runa 
dokundurdu. Sonra, müstehzi bir 
eda ile: 

- Menekşe haırum da ruıdir? 
Dedi. 

Faıtma giiılümsedl, beni biran 
ev,·el başından atmak acele..; ile 
müitefit davranıyordu: 

- Nermin geldi, "çerde ... 
Nermin beni göriiooe d~ 

elindeki kitabı bıırakt>: 
- Safa geldin dedi 
Somurttum: 
- Asıl sirL safa gekliıııiz._ 
Bana sözü değiştirmelo ıistiyıır 

gibi geldi: 

- Sen ter len ı\><'ı "'· 

- Biraz hralı yürüdüm. 
- Otur. 
Oturdum... Ses yok... Biraz 

sonra Nennin sonı..: 
- Sen bugün beni aradın mı? 
- Hayı.r. 
Neden ya.km söyledim?. Bu ya,. 

laıııa ne lüzum vaniı? Katin"' el
bette geldiğimi OOber veroııişti. 
N errnm yalaıunu yüzkııu!dl!. 

- Yemek yedin mi:?. 
-Hayır. 

Gene SE1S yok... Ak.hm Tutma 
ile Neaıııiıye lhııilrıldıı Demek Fe1;
meı da ..• 
-Y~~. 
Nennm kalktı ve SO«°dU""~ 
~ Küçıı11ı: haıx.ın geldi mi? 

Fransız pafff ırniiıdıafaa müıte
hassıııı AııraraL IMurenı bu sabaii 
A:nkıaraıdıaıı ~ı ıhırim'.;;oe gelcc,i<ıır. 
Mumaileylh ı;dı.-lın.iııde biır gün 
kakıcai(ı wJ goredki ekspır-el>e marn 
lcloeti.ıııe aV1ckıt ecle<;.\ğ'i an.laşıl
md<ıtaodlr. 

Sıhhiye vekili dün An
karaya döndü 

İki ,:ıündmııbeııi şehrimi:zıd~ bu
luınmakta olan Snhiıaıt ,, . İçtimai 
Muıaveneıt Vekı:ıliiırniz Hullliıc A
lataş dün ~ırlki. ~slıe An
kara,.ya dönımüstıi.ir. 

Jak Kopo bugün geliyor 
Frons.ız ımıası.r tiy atr06Ullun 

"".büyük saıhnc vazılıanndan J aık 
Kapo 'bu sabah Avrupaıdan şehri
rnıi:oe c<k<J !kltir. Değerli sarı'
at.kt.r Şeiıir Tiyaıtroounda tiıyat
ro ıhaJ&ıında 1\ (Jc .~;ıbr yapacakıtır. 
Peırşemıbe g.ünü d., Güzel Saınlat
lıaT M<ad ımjsiııde bit- tiya.1ıro mü.
saiııibesinıde ştiırJ;r oku_vac'1'kıi:ll". 

- Necmi bey :ile yemek oda-
sındatar ... 
Aşağı indik. Thtm.a ile Neoıııi 

kaı-şı karşıya oturmuşlıa.rdı. Ben 
de Nerrnffiin karı; ısına o buırdııın. 
Dört kiı;i, bıirbirCıerine tarnamiJıe 
y<K>ancı dört Uısan gibi konuşa -
cak söz bulıamıyor. Bastıt, söz ol
sun diye konuşukıyor. 

- Et tuzJıı o!mıu; ... 
- Havalaır da birdenh>re ısın-

dı ... 
- Ada. iyi, hos yer amma. çok 

yeknasak ... 
Bu cümleler seS&izliği uzun faı

sıla3arla. bozuyoc. Ben Necmi
ye dikkart ed.iyorum: Sinıi.rlıi\ eJIJ.e
ninin titredi4?ini saklıyıamıyacaık 
kada.r sıınirli 

Kahveler iç!illdi:kten sonca Th1ı-
ı:na: 

- Biıra.z çıılap doılaı;ıı.lıım! Dedi. 
N emrin taıra.ftar ol.rnach: 
- Ben cok YOCl(Wlllm. 
Bunun ii2eruı.e FatrnQ Necm.i.-

ye teklif et.ilil: 
- Sen beni gezdirir :mıi.sin?. 
~ Gezeliıın.. 
On1a.r ~iler ... Nermi.nle kr>

yu pembe abajudı ıım:ı-.amn 
solgun, donuk ~ aıl.tmda y~ -

Torıkapı, Ectirnekapı, Fatih 
ve Aksarayla Samatya semt
lerin in imar plinlannın sil -
ratle hazırlanması sehircilik 
mütehassısı Prosttan istenil -
mi tir. 

Nic,antasındaki 15 ""' 52 nci 
ill<: aneklJ.IJ)l~rin yarundaki lina
ların ıl>il.mlii.k oh.ırwp yıkı.1.a.ı:ak 
bu rn<ilctıeı:tlerin .bahçelerinin bi
rer Çocuk bahçesi baıliru! koıııol
ınasa ka.rarıJ~ırılrıuştIT. 

Diğer taraftan halkın kesif 
bulunduğu bu mıntakalarda· 
ki beledi~·e malı boş arsalarla 
yanj!ın yerlerinin de hudut ve 
kıJmetleri tespit olunacaktır. 
Belediye reisliı;i, İstanbul sem
tinin İmarı faaliyeti meyanın
da; Eminönü . Unkapanı arası 
ile beraber diğer taraftan da 
eve13. bu 5 semti süratle imar 
edeecktir. Buralardaki bele · 

4578 llira sarfiyle \Ou işe ayın 
26 ncı ~ii>ıı:ü ıbaşkına.ca.krt:ır. Ge
ıı .lk lbu bahç,•J.< e ve gerek d.i
ğer semtllerde ıtıeSbit olunacak 
lılk mek1teıp.kırin bah~'lurine muh
tıe]if \f.ı modern o:yıu,n, vıesaJ,ti !ro-

l ımllacaıktrr. 

! Yaz taUı,•:-.dı;> hu bahçeler hor 
gi.in açık alacaktır. Küı;ıük ıınek
b ıp ta.kr. l l'.c-ri ooka:k~'amda oyna -
yıp, trzımya-;ı!a.ııa ası ımak:tan ku.--di~e malı aTSalula yangın yer

leri istiycn halka; bedelleri 15 
yılda ödenmek üzer<• ucuz fi. 
atla satılacaktır. 

Ancak bunları satın alanlar 
iizerlerine bina yapıp bu su-
retle o seıntlerin imarına hiz
met etmiye mecbur tutulacak
lardır. ,_ ~ 

Hamalların 
kıyafeti 

Hepsinin bir örnek 
• ı b 1 a e g i y'm • I eri 

kararı 'tırıldı 
Şehı:..ımitııdeki IB:..!rı.&l e-~ının 

ibiııckıma lııe:· semıttl.ı ye"'-aık bir 
rknıya.föıt g>:ı-ımelmi 1ll \: İl}"e Rı-fs
~iıııcl'ı ika<"anlıaştırıJinıştıır. 

iBu kıy afet, koyıu lı.fııef.ıvoerıt bir 
tkuımaıitan yaoı1mıış ıkwpalı biır 
cakıet ve pa.ıııbaılonla aynıi obi.r kıas 
lkaskıet~.m. ~bal"clıt.iır. 

iDiığor tınıafbaın han iıQ ıril!eııiırıde 
çalışan haına11la:rın; bölilldJeırde 
mııkıayyı.ıt haıına.l!ilara :han dailıi&
ırinrle IİŞ V'€ırlll1oellle istıernoclıeri ü
r:oerine arahrııııda bir ıilıltilat çık
mıntı.r. 

ı&1 lcli ye :lldtıısaıt ımiidüı'lüğü 
lıer oiJ<.i 1ıarafı ~ya ça -
lışımtk.1ıadzr. 

inhisar çamaltı tuzlası 
genişletiliyor 

1ınb.iaarr'1arr idaJıcBi Çaaıııı.kı t.ıı.z-
1aısında ibu seııernı.ın fazla tuz is
t:nım1iaıd tem.in Hecek ırıı:a\hiıyoat

te 1l. ıcflfü-er aılına.k!t.ad'ı. N aık-
Jıioya,tı kolaylaŞtıırmak için &iıooi 

1:fu deıkıovil haılıtı döşe~. 
Safl'a tuzu fabrikasında da bazı 
1:esisaıt VÜıcud<? ~ iJ.ı~. 

İzmir telefon -:ebekesi 
İ2ımiır, 14 {Hwu@) - İzn.ir 

ildlefon $®elkıeıs>ıı in ~ arı"1etıJme-
si çin •1.ı<ilıefon iıdaıreili lba2Jl ted
llm-~.ır aJmıyıa başla.nı.,-ı:Ir. 

İzmirde Hamit ihtifali 
İzmiır, 14 (Hurusi) - Büıyü!k 

Tür'k Şaılri Albdüllha:k H&n.id:in 
öl'iianiiırııün yı!lldlönümü münas:ıbe
tıiyle dün akşam Hal\kevl salıoınuıı.
da biır i:hıtı:fal y.aıpılımıştı.r. Res-
m.i erkaın llıe ırnüıııevver ııüınınc~ 

nin h:ııısınL 'biır aıray;a loplıyan 

bu .tören Mak:lıer N ı.ıllııdmin Vecd 

mz kaLclun. 
Hicbir şey söylemeden yıınya

na oturuyoruz. NermıJn arada 
bix başını avuçl:annın aa·asına 
alıp sıkıyor, bir müddet dal:gın 
duruyor, sonra omuzları ürpe
rerek doğruluyor .. 

- Ne oluyorsunuz? .• 
- Hızır okşuyor ... 
Ben öfloeme rafımen ıitidailiimi 

muhafaza ed.iyoruın. ·O~yan 
y.aıhıız Hızır mı? .. • dememek içiın 
kendimi tutuyorum... Artık bu 
kadının her harekıetinıi komed
ya telaJcki ediyorum ve h~ 
yorum kıi, biT şey söyliyıeceık oıl
saın: cNeniz vrur?. diye sor.ıcalt 
olsam boana bir masallı anlatacak, 
doğruyu söylüyormuş, gönlüııde
kileri jjtiırai ediyormuş gibi ya
lan uyduracak .. 
Bazı anlarda öyle bir kelime 

söyJlmriır kt, en ~ .ba.ğruan 
çeltip koparır. Böyle bir kel.ime 
dıuymaktaıı:ı koırılııey-Ol'UIIJ.. Ner -
nrin ö_yolıe ın şey söyli.yeııaılir ki, 
b;,. daha yüz yüze bakamayız. 

SU6\cyl)ru!D. 
İçimden gülmek gelı.yor, :tiakaıt 

acı. acı: gülmek. :ladrnii de tabii 
halde değiliz._ Konuşmaıınız, bir 

, 

tarıJlm:ılk fu>er.e lhar gün muayyen 
zarrı ,, ::ırC'1 bu ıbal, •l :e deva- l 
ma ın1c-c o t_· ı:. ·ı • ·13Jdal'd1r. 
Baıh~olerd~· ta ti! m uJ J !ti1>d·. dn 
bazıı mun1'lim ·ı ı: çaJış:'-caik ve hM 
gün talclıelıerre Il!C'Zaı:·e<t •.-rl"<l 'k
tir. 

11 aylık devıe t iahsila
fını n tesbıti 

1940 m:ı-1 yıJı <Lvlct buıtçesi
nıin med wr-i.trn's omıası doJa
yısl~·le Mal ve Vekaü ılıı 11 a}lık 
ta!hs.llit rnt:kıtaı.,..nm. en kısa bir 
zaır..onda ıi ne karar wıım1ş
tir. \11.ı<MI t bunu'!l ~ villiyet
lere •hır taminı yap&r.:o\< nis-n 
a\. i ~ nıdl.' · 'tatıı;i!At m:kt.1rtrı:i 
ge1 ccı ık aya ~vretırniyarek 3 
m "''" ~ k1d.o.r ımtıhak 
kaık Ve~ bili rnıe!! ırini iıs
~-mi.ş1lir. 

Amiral Mehmet Ali dün 
şehrimize geldi 

HıJTJP fi.bm.ı.z kmnuıtanı Ami -
;raJ Mehmet Ali dün ~ ek&
pr.eSle Ankı>radan şehrıııni:zı- gel
m:ı;ıti.r. 

Dün şehrimize gelen 
Almanlar 

Son giin.!'Elr~ ş ~.in:oıe ~ 
iş adamlarının _gı:ılıııııesi devam et
ıı:nıe'k.1ıedir. Dün de 1iıf Alman tüc
cıaıu ·ıJıe bir Am.a.n ~'lteciı.i ve 
M. Yanı isminde Allman mühendi
si ı:ı"llıınıi$ir. 

Hariciyede bir tayin 
Harroiıve Vekaleti Maı!Jbuat şu

ıbesi lll1'iidi.i1'Ü Ali Aıza Ram~ 
ofjlltı '11:1brirı: baş kıooıeoılıooum.un 
za tayin olunımuştuır. 

Galatasaraylıların aile 
yemeği 

Galahsarav kKiıbünün, her se
olll!, wtrp ettigi ~ yemeğı, bu 
ser L.\ r. lan cuımını ıtı..:.'11i akşamı, 
Taksi.m<leki y.ni fl .lh lr ~aıiinosu 
saJonla·rında. ver.i.t~ir. istan
bu:lun, her zaırnan ""' güzel ve 
mıxva.ffak Eğlenoel>eır.nden bixi 
olan bu yeırncğı.n hu sı. n~ıki hu
sıı.siyeti ise Taıksm şehiır l'!az1no
sunoun mulltt ışeın sal.o0nlıarındla ve-
ıthlmes> olaca!lıltır. Galaıtasaııay

lılarla samimi d001ilarından da
VEltitvelerini aılrruyanl<ır kllill>ün 
PaııımaJııka.pıdakıı m~kıeziıne 

mürac~ ı::ıd.-fbııliıı1!er. M.asal.aır -
dla ~ tııııt.uıma.kıt.amr. K'l!üp, 
şehl'm en güzel caı:hmıdaın ÜQÜ.
nü bu geca iQin ıtıli!ımuı;ttur. 

§eyler söylernemtiız lazun. 
- Ben bugün ıııe yaptım bi.li-

yor musunuz! 
- Ne ya?tın? 
- Büyükadoaıya geçtim. 
Bellıçc1,4e tesa<jiifüm ü, büyük 

tur gezjntıieini, GüWııden başkıa 
her şeyıi anlıatt.ım ... 

Neden sonra I>ih:lyet iF'atmaı ile 
Necmi gelebioldiler... Necrnİi!lln 
sinirli ha!(biraz durul.muş ... 

Gavni ihtiyari, biTaz da pot 
hmıak t.çin sordum: 

- Salim Bey yıok mu Haruııne
fendi? 

FM.nıaı soğuk.k~ cevap 
verd.iı: 

- Kocalar mütemadıııyen Jca... 
ırılanmn yanında buhınınarz... 

- Yaı! ..• 
Şaşmaktan başka yapacaS< şey 

yoktu. Fatıma mü.nakaşa kai:ıuıl 
etmiyen kadmlaroaıııdır. Sözü uı
ıı:atacak olsam ~eık, e&
ıniyecek, yat.mıya gidecek. 

Ka.l-ktun. Neımin eırkamdanı 
- Y aırın saıb;ıiı erkenı gel! n;.. 

;ye $eslend.i. 

Yazan: Selami İzzet Sedes 

9F ürk tiyatrosu Meşru
. U tiyette kendini gös -

termiye başladL 
1908 de ressam Muazzez Şeh

zadebaŞllldaki Milli sinemanın 
bulunduğu yerde cŞahnei heves. 
tiyatro kumpanyasını kurdu. Bu 
hevesliler arasında büyük Bebzat 
diye maruf Behzat Hılki Bulakla 
N aşit de vardı. İlk iş olarak tem· 
sil verecekleri binayı tamir et
mek mecburiyetini duydular, bu
nun ıçin de para ıiazımdı. Bir ınü .. 
samere lertip ettiler. Ahmet Mit
hat Efendinin himayesinde •Bey
koz ittihat ve taavün cemiyeti• 
namına •Beyhnin tiyatroya me
rakı> komedyasını oynadılar. 

Bu komedya 1908 denberi bel
ki bin kere tekrar edilmiştir. E
vin beyi tiyatroya meraklıdır; 
yarlığı tiyatro eserini ev halkı
na, kız karde~ine, aşçıya, bahçi
vana, ~rabacıya, hizınctçiye pro
va cttir~r. Tiyatronun •T• sini 
bilmiyen bu kadın ve erkek ne 
yapacakl.rın ı, ne söyliyecekleri
ni sasırırlar. 

İÔ;t~ bu komedya oynanıp da 
perde kaponınca, Ahmet Mithat 
Efendi sahneye koştu, ressam 
Muazzeze çıkıstı: 

cA oi(luın beni rezil ettiniz! •. 
Hi ... insan rolünü ezberlemeden, 
prova etme<!en sahneye çıkar mı? 
Yerin dibine geçtim! ... • 

Evvela şaşalıyan ressam Muaz
zez kendini topladı, lllithat Efen
diye kom~dyayı anlattı, Mithat 
Efendi de perdenin önüne çıkıp 
halka konferans verdi, haik da 
ancak bundan soua komedyaya 
güldü. 

•Sahnei heves- in ömrü uzun 
sürmedi; dağıldı. Büyük Behzat 

r•ı Güllü Agop ve Mınakyan 
tiyatrıolanndan bahseden ilk yazı 
8 Nisan tarihli nüshaoınızdadı:r. 

BEKARLIK 

VERGİSİ 

Filhakika dava yeni deği,I, 
belki Salih (Erzurum) un me,-

hur ctaaddüdü zevcat• layihası 
teklifi kader eski ve mütearif. 
Ancak şimdi bir mebusumuz 
bahsi tazelemiş bulunuyor. 
Nanemolla ile konu.şu yorduk 
da: 
•- Dahiliye encümeni gali

ba bekarlık »ergisi t<>klifini 
reddedecekmiş. Gazeteler öyle 
yazıyorlar .. ,, 

Dedim. Üstat adeta ınütee•
sir oldu: 
- Ne münasebet, bilakis tek

lifin bekarlara tahmil ettiği 
külfeti genişleterek kabul et • 
meli .• 

Diyerek ilave etti: 
- Bekarhğın tahdidi, meın -

lekette her şeyden önce ootün 
seciyeyi perçinliyecek ve bo -
şanına sayısını sıfıra kadar dü
şürecektir. 

Çif>IRTKANLIK 

BU .• YA!. 

Nanemolla ile konuşuyordulıı 
da: 

- Hiç hoşuma gitmiyen şey: 
cİk.inci tabı•, •Üçüncü tabı. la
kırdısuhr. 

Diyerek, devam etti: 
- Çığırtkanlıktan başka bir 

şey değil amma bazı ıı..nlarda 
asabı bozuyor ve insanı •Ne
var acaba?.• Diyen bir teliiş ve 
tereddüde scvkediyor. Hele her 
gün bunu üstüste yapan bıu.ı 
gazeteler halka ne kadar za -
rarh olduklarını bilıruım tayin 
ve takdir edebiliyorlar mı?. 

HACILIK 

HOCALIK 

Anadolu Ajans.ı rasllthane dJ,. 
rektörü Bay Fatin hakkında 
verdiği bir havadiste •Fatin 
hoca> tesmiyesini kullanıyOl'. 
NanemoHa'ya: 

- Ne dersin dostum bu t .. 
bire?. ., 

Dedim de, şu cevabı verdi: 
- Hacılık hocalık filhakika 

memnu amma, ajansın burada
ki kaseli Bay Fatinin profeaör-. 
lüğilııedir. 

Güzel mild•'- ' 

bir kaç hevcslrar arkadaşı il.e ·S~ 
nayii nefise tiyatro beyelı> nı 
kurdn ve Letafet apartunanı kar
şısındaki •Osman ağa• tiyatro
sunda faaliyete geçti •Ancelo Ma
ri Pier. adında tercüme bir eser 
oynadı. Salon bomho,.tu; kişe bil· 
sılat yapmadı, sahneyi dij;emck 
içw Behzadın evinden getir~ 
olduğu eşyalar da tiyatronun ki
rasına karşılık rehin kaldı. 

İşte bu sırada 31 murt hadise.-t 
patladı. Ortalık dıırulduktan s~ıı. 
ra bir heyet Tepebaşı yazlık ti· 
yatrosunda, bugünkü Asri sine
mada, Namık Kcnıalin cVatan:t 
piyesini oynadı. Raşit Rıza ilk de
fa bu eserde sahneye çıktı. Mer
hum lllüvahhitle Müfit Ratıp, Şa
di ve daha bir kaç kişi şehzade 
başında •Ferah• tiyatrosunun 
karşısındaki bir binada •Nasıl 
oldu?. isimli bir komedya oy· 
nadılar. . 

31 mart hadisesi sırasında Ital· 
yaya elektrik tahsiline giden bii
yük Bchzat iki ay kadar Roı!'a 
ve Napolide tiyatroları r:czıp Is
tanbula döndii ve deniz yüzba
şısı Atıf, doktor Celal Tahsin, 
Şahap Rıza, doktor Ismail ve Ce
vatla birleşerek •Mürebbii hissi
yat. tiyatrosunu kurdular. ·İkli
ma• c.Osman Gazi• •31 l\olart:t 
•Akif Bey. •Zavallı çocuk• •Or
han Gazi• •Osmanlıların istilda
li• gibi eserler bu ti.va troda tem
sil edildi. 

Bütün gayretlere, himmetlere 
rağmen halk tiyaltoya rağbet et
miyordu. Kısa bir zaman sonra 
cMürebbii hissiyat. da kapıları
nı kapadı. Bir 'kaç ay geçti geç· 
medi •Darüttemsil i Osm:ınj,, ad
lı bir teşekkül meydana geldi. Bu 
heyete İstanbul belediyesinin es· 
ki hesap işleri müdürü Kemal pa
ra verdi •Sadeyi millet. başmu-

( Arkası 4 üncü. sırııfada) 
SELAMİ İZZET SEDES 

HARPLER VE ----
İŞSİZLİK 

Harpler işsizlik, sulhler de iş 
getirir. Bu, ma!Um. Ancak Na
nemolla: 

- Fakat, bu defııki sulh de 
parsayı en çok tophyacak o
lanlar tersane işçileri. .. 

l>iyor ve .. İlave ediyor: 
- Eylôl birden bugüne ka

dar 1,224,610 tonilatoluk gemi 
batırılmış. Ya, harp bir kaç yıl 
sürerse düşün bir bak yekilna .• 

GAZETECİLERİ 

ALMAMIŞLAR -- -
Belediye koopenatifinin yıJ

hk içtimarna gazete muhabir
lctini almamışlar. Son Telgraf, 
mulıarriTi: 

- Esnaf bankası me5elesin • 
den bir nôre yanmış gazeteci

yiz •• Bu bahiste lafa karışacak 
değiliz., 

Diyen bior fıkra yazmış. Na
nemollaya, okudum da: 

- E, sütten ağzı yananlar, 
yoğurdu üflerler de yerler •• 
Bundan tabii ne olur? •• 

Cevabını verdi ve sözünü 
şöyle bitirdi: 

- Gazeteci ictiınada bulun
sun veya bulunmasın. Ortad"'° 
ki raporda çuvala sokulamaz 
ya?!. 

NE KURTAR

SAM KAR 

Eskiden kadınlar: 
- Canım azat, nikahım he· 

lil. 
Derlernıiıı. Ticaret de bunııı 

benzedi; 
- Zararın neresinden dönül-

ııe kardır., 
Ve •. Ya: 
- Ne kurtarırsam kirdır
LakırdJSıdır. Bir müess~ 

b~ fabrika ile anl8'J]an o ka
dar ağır ve zararh bir mukn
nle yapını, olacak ki: 

- Aman, tazmmat vermjy• 
hazmın. Tek, şu mukaveleyi 
bozalım ••• 
Diyormuş. Bizim Naneınolla

ya: 
- Ne dersin üstat?. 
Diyecek oJdnm. M-Olla... IA

kırdısını bile ettirmedi. 
A. ŞEKİF. 
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ası.f korunma mu··te 1 Atatürk'ün Dünyoldabirkarı-kocakav-- 1 ı:asına rastladım. Kapı.ı ardına 

B kadar açık bir evin öniinde, or-

h b 
ergama yı ta yaşlı ve biraz diişkün kıyafet}İ 

bir adam, tepeden tırnağa sinir 
assısının eyanatı ziyaretleri k.esilmiş, evin !.çi~.e.doITTU, elle-

rile, kollarile turlu Jestler yapa-

Amiral Mu ren diyor ki: Türkiyede 
Pasif korunmayı hazırı ıyan otorite
ler işlerini mükemmelen biliyorlar 
~a. 14 (A.A..) - Pas:ıf ko
~a mütıeıhass"'ı Kont.amiral 
ci ll'reın memlekctıiınlizi teı'kettrcıl'>
lı.:~ evvel hiır muhar.l1İTİ!l!l;ze asa-
•Ua.kı b 'Yaru>tıta buılunm~: da;- M~leket Ve halk için fay-

1/ ı bılcumle tedbirleri, bu me
~~';!a Pasif korunma teşkildtını 
"1<t dar eden tedbirleri de al -
buık husus_unda ço~ müteyakkız 
sif ~nan Turk hukümeti, bu pa-

orunma hususunda bir Fran-
~ mütehassısmın reyine miirae:t etmeyi fa•ıdalı görmi4tiir. 
b;; ~~su~ta tavzif edilmiş olmamı 
k Yuk bır şeref addederim. Bir 
T ac khafta ikametim esnasında 

ur mak l ·· dı am arına mutevazı yar-
kı:~~da. bu!unabileceğimden do
~kı iLyiLk bir memnuniyet duy-

tayım. 
T"' . 

~.ı::•kıyede pasif korunmayı lı 
la 7llak vazifesi ile mükellef o -
,,.:, oton~elerinin işlerini mükem
ral en bıld!klerini ve hararetle 

1 tıkla rını müşahede ettim. 

Bununla beraber, bu korunma 
tedbirleri kendisi için ittihaz olu.
nan halk zümresinin kendisine 
düşen vazifeyi ve esaslı pren.sip
leri bilmesi ve lüzumlu teşki!dtın 
me11dana getirilmesi kadar emro
lunan tedbir ve çarelerin de tat
biki için vazifedar makamı.ara 
!/ardım etmesi liizım geld!ğini işa
ret edeceğim. 

Sığınakların yapılınası ve yan
gın bombalarının tesirlerine kar
sı yardım ekiplerinin yetiştiril
mesi qibi lıususlarda mesela lıaL-
kın yardımı ve mevzuubalıis me
seleyj iyice takdir ctmi~ olması, 
esasen en evvelıi kendisinin isti
fade edeceği bü11ük hizmetler gö
recek mahiyettedir. 

Türkiyedeki vazifemin bitti
ği şu sırada beni bü11iik bir hüs
nükabulle karşılıyan Başveki!le 
Dahiliye Vekiline karşı duydu
ğum derin minneti tekrar ifade 
etm(kle bahtiyarım.> 

ALMAN KIT AA Ti 
NARV.K'i TERKETTİ 

30 (.Bu,tarafı 1 inci sa.ıfada) .! 
dakd.akıka şimal tulü, H d~rcce 20 j 

'ka şarı.. arzı 4 ,,,. • 
30 - . D. Pozısyonu: 5J d.rece 
ô,5 dak~ka şimal tulu, 21 ducce 

il dakıka şark arzı. 
b .b' B, C, ve D. Po.~uı.n1arını 
ıı ırı İrine baq:ıyaıı. hu ·.ırın ce
r ubunda kdin bütün Huııık ıı la
b~ v~ civarı, dökülen ı yn'qr se-

bıyle teh'ikcli mı 'ak ''rdır. 
!;,;, k a.:::k d'1'1'a; , İ'lli l·arasu-
d , n,J vnlanmıyac .mı · bL-
7 lr 
• AL.'\iAN .MlTdfilBt 
~IL BATIR LDI? .. 

J .. ~ <h.ı.1 ~ ti.in fE:Pl 'teb-
j(l: 

c Çar~am~a qi'nü. Nan:ık hu
k~~-·ed..,, lng liz fi , Ju.raaa-

13 UŞm.a.,, ablukcı e1 m.s ir. 
hrı nısan ~ğleye dowu, Warsp ·te 
Trıe '"". 19cmı~, 11anında ma11r> dök
dıt ~ etl~rı ile mücehlıez mutcad
lı.0.1<!eorpıdo mulıripleri olduğu 
•a,,. • bır kısmı esasen ha.sara uğ
le,,.;4 olan ve Narvik'e iltica ey
Trıuhş. bulunan Alma:ı tarpido 
koy rıp!er:ne hücum için. Narvik 
Trt{stUntın meıhaline doğr14 ilerl~-

ır. 
8kaııa· lcQ11 ınavya sularında hare-

başka bulunan lngiliz kuvvetleri 
duireu:ııandanlığından Amirallik 
\lisa~•.ne gelen haberlere göre, 
Çekme ıraı W~itworth, Warspite-'e 
lir, ş Ve hucum emrini vermiş-

b" 
sıı,, ~şnıanın mukavemeti, malı-
tır, Cerecede şiddet&< olmam* 
<'\ll>t.a ~s•ııck'ın. ateşi sayesinde 
dukl.a" arın sahıle yerleştirmiş ol
ıı0,1 ~· 0 bü.s1er susturulmuştur. 
~ile koman ı_orpido muhribi, N.ar
tı,.,z Yunda tahrıtı edilerek ba
Po<1o mıştır. Diğer üç Alman tor· 
arkaıa"•uhribi, Narvık şehrinin 
ıluıida ~rıda __ 8 ita 9 mil ILZ!Lnlu -
bah f ır korfez teşkii eden Rom
de t .. ~ıoruna iltica etrrusler ise 

' ·-,,ılı h • do muh z arp gemiler. bu torpi-
ve bu z'"'P !erini de takıp ey 161niş 

llu ~: da tahrip etmiştir .• 'af. .. gen neşri dakkasır.rla, 
~ki v ' .i{ ~ ı, N arv .it şelı:r,in
d . ~2fu"t:!eıı habtıttlırr değil -
~an a ız, A:hnan olduiklıırı 
• ~ :'ılcJlıu bazı l<';.lPlarını t• ıpecilk
lı%~"'"'c~~ şehlrd~n a}Tılıdıkl:a.rı 
lııı ~uşı,ur, Amıran.lk da' esi, 
tıiaılı!r · •t haY..kmda. ıınütmmıian 

b la.t ~!. -'·•-~ 
_.. <"!ıi-z hlax k:'Cl":'l""'"""-·r. 
"'·'t. e atı devam ·~Wllr 

. 3ı;,, 
t' ıı bi~, 14 (A.A.) _ Royt.e
t,•arıır,,, 'liı.ne ~re. İııgiliz db
•ı y~,'ının Narvfilt li.ıınanına kar
lttı~;~ ha;eJ<ı-~ üzerme Mına.n 
~~· tcırk<cttmiştlr, 

pllı. ' TELGRAFI 
1~:1'.ıı tııı, 14 (A.A.) - Narvlk'de> 
l!ııu.,,aff~lllnasıaıın ikazarııclığı 
&!z lla:ş.,, }'bt do~~ Fran
lb!j. ~ili &yıno Ingiliz Baş
ill'afı g" ıııa.,•n <ı;şağıdaiıı.i tıW-

•b- "lldarmiırtır · 
~ Ufnıaııa kat'i · 
le cını,,,aca. Y_Yen altından 
1 tari/ . gı zaıııat verdirnıek-
~a~- ilav~·:~erıi. b'.r şeref say. 

Tıyeg; B?!liik Bri1anya 
d"'ıduO::e karşı lngıliz millet 

0

nin 
tükran tııı takdır lıis-

Zerine Fra11sız milleti de ıştwak 
eder.• 

F•·ansız .ıskeri mahfih=ın.de ta
sı! ol"'11 ıkanaata na;,a.ra.n Naw C<: 

muzaffcmyeti, si.yası ve askeri 
saliıada ımilhlm n.ıLcclu- \~.t
'Vlr. Bu malı:f ~l1I'de ~"OY(..dl.e
ri ta.hl':ı> eıh!xm A1ınıınya c;.onan
mocsııwnı ... J/ıt• bir:.ıııi kaYibetıtiı5 

kavd '""' !ct>Edir. 
D::ıt r eihc ~Jn aym mahf.IJ'lcrde 

3ll ~ ıY:l' .:ırela:inin uçmasına 
m"""' ye•( ne hava me;-daıııı otan 
S. V'a-, • ky•yare sahası1ıınılb;ı.ı:ı
;;ardmn~. j? ">ı .J.t.V u~ :il r 
r ın clt eti ~ .ri.z ettir 1 -
.,., kıtıed r Bu h:wa mcvdanı ln
g • " ~ V'Y Jcorlıı.in h .k-ıııınu n<"'ti-

oc;; ~" c ' h;ı:;••o ğranuştıır. Bu 
, , oıv~ ncşrt)•t 

yap;. Mman ırad;o :ıt VG:lll ta -
rafı.nx:l~n t-IY l E1d lmOkit.ed"'. 

Lon :ı, 14 (A.A.) - İng liz 
lkro' Q,org , Norveç .kralı Ha
·-~n'a a.ş~' ,ıria.'ki ~:ı.fı gönder

ı-n1$ir: 

cAlmanyanın taamütle ve za
limce harbi memleketinize ııay
dıqı bu tel,lıkeli saatlerde, ..vuı
je.•telerinin ve/Norveç milletinin 
gosterdiği t'ekar, cesaret va ik
damdan dolaJll, maje.tel!'Tine biz
zat benim ve bütün Britanya 
Commoııweltlı'tnin derin hayran
lığımızı bildirmek isterim. 

Norveç'in geçirmekte olduğu 

bu imtihan saatlerinde Norve -
çe karşı derin bir semapti ile 
mütehassis atarak majestelerine 
şunu tem.in ederim ki, hükume -
tim, Fransız hükumeti ile tam 
~ birliği halinde, Norveçe bütün 
yaııdımım vermek üzeredir. Bu 
suretle Norveçlilerin Jı'anında mü
cadele ederek. müttefikler, bu 
namusşikenliği, Almanlar ne 
kadar çabuk yapmış is~ o kadar 
çabuk silmiye ııardım edecekler
di;.• 

Stokıholm, 14 (A.A.) - H-0vas 
muhalıll1 blldırcyıor: 

Mınanılaır, İsV';ı; hududuna ç()k 

ya.kın •bulu.nımaC'<!t:ı.dıclar. Alıınan 

lkırlal.at."l, ~ kfıin Kongsvıin
geır'e varmaı!dgj;emckıt<dir. 

A1ınanların H.oMcm şohnini aJ.. 
dılalaırı mü~it defa söyJemn.ş
tir. Bu hab..ır, artık doğru tel@k

'.loi ıı:,dilebllir. Buna muk:al:ill Nor
vıeçhlrır E'.dsvold'da muvaıffa.kı-
y>et k.arzamnl'Ş!ar ve Ahan bta
kı.rmt cenulba ooğ'ru Qe.Jdllnri~ 
ıı:neobu:r clmi.şlel'dli r. 

Stokiıahn, 14 (A.A.) - SQcial 
Daınokr~ oı ı;:aZ'fıhı lrı'in lbi'lkl:ırdı>
ğme ,göre, İsveç nazllani meml.e
Hıet da:lılliıılde faaliyete grlQ!lliş]er

diır. :&xhıldaıı g<llen ve !kendi
sine zalhit süsü vcıreıı bir adla.ın 

'.Y''Tii bir ~o'klkiil vüı:ude get1!r
ııne!k malksad:yJ(> .cılleri ~a

je ederken ıt~l\llklf cd'.ılim.iı;tir. 

Yapılan ırr~ır!T' alar ?r'•tıice -
siıırle bW c;xık ıiisı>. r eh;, ı:1 ıçiııi1-
miı<ıt r. Bu ırisale!erd;:ı i;s:ı:lere 
t>'r buruk !kron yl'\".!riıye vadeıU
m~iir. 

Dün Bergamada 
merasim yapıldı 

Beıııgama, 14 (AA.) - Dün A
:taıbii:ı11ciin B-ır.ı:amayı ziyaretiruaı 
yı!llcliönüımü oJıduı'tu için eski. yıl
larda yapıldığı g;lbi bugün de sp 
aılaınında Atatü.rtlrun .ıik ayaik b~s
tığı ve ü.zerındrn ord'll'.YJl ta~bikat 
ya.ı:rtırdığı tı<>şı rmıilüt cıl.an sahada 
lblr tören yaml:mı.stır. 

On 'l>:ır.U.J·ce ha'llkın 'ştirak ern
ii;i bu !lıö:rene istııklal marşı ile 
ba.şla:nrrıış v;:, 'kay.makam Şevket 
K'.l!lı.çar söylediği 'hl!· r.ulı.:kta Ata
Ttiiır.k'ün. 1hajratını ve baş<.!Idığı in
kı.];;ıp1an ha.tırl:ı,trnış w aziz hatı
rasını anar .. k, Mil'li Şef İnönü 'ye 
karşı bağhlı.k!la.rmı jfude ey'lcmi.ş-
1Ur. 

Bundan sonra Ata1ıüıikıi.U"' Bı-ır -
ı:ı"11Th'.lllalki a~ k 'bastıı.ğı "'·' üzıeır'n
de orduyu tıefti.ş cı'Jtiğ, ıaş mera
&iımıle bi1!' ,arabaya konııptı.ş ve ara
ba !halk tıaırafmdan ı-: k illmek su• 
" ll;i"'1Jle HaJik-evıi baıhQ€6inde hazı • 
J:arıan yerı.iır.I . J4 ltntm:Ş r. Buıra
da Halıkev'i '!"e.s• C:~ yıa~Mi(ı lb•r hi
~abocl.e ,ta..,ın Bergaımılıl:ar içiırı. i 
iade et'.~ı y'"" •k manayı anLılc
.ın•wr. l\fora3ime al")".!(ırnn Y"'P -
~ılı&.rı ~llQi.t resmi iJ'e ooını vet il -
anişt'iır. Bu güzal yııliinümü ımü
naıseıbeti~J..e ıher taraf bayırakla.rla 
süsilıenı.'111',ıti. Gf.'CC de HaF-:BVin• 
de vaıııkm bi.t 1ıa)J1anıtw k:r:ti ıbir 
kmbalı:k hı.rııuırunda ,muhtıe.lif ba
tLıJ]a- 'taırafınd.aın• \1 :ıril<n hiıtab<>
ko:-dıe A1atıürluü.n hayatı, fedlalkik
lıR:ı. filzr.ı.<ıtılıeri, :ın l::Ll-:.poları 4zah 
edll!l"işfü'l". 

Almanlar Norvec'I 
.ı 

nicin istila ettiler 
' T .cn>dra, 14 (A.A) Royıtcr A-

jans:ırıın siyasi muttıa · · :yıazcy-orı 
Lf' JTaııın ıy Tha·un1aı alan 

manafılind• beyan edildiğine gö
re, Ska11diMvyanın Almanlar ta
rafından istilıisı il<i suretle tefşir 
edilebilir: 

1 - Dani1narka ı Norveçin is .. 
tilıi!ı ç'>k geniş bir taarruz planı
nın ilk parçası.dır ue lıedefi de 
miittefj•·!eri şaşırtmak Norveçe 
koşturmak, Norııec koy!arında 

müşkül hareketlere 'ev'·etmek ve 
bu es~ada da bambaşka ınınta
kalarda büııük kuvı•etlerle taar
nızda buhLnmaktır, 

Z - Danimarka ve Noı ve~•n 
...;tila . ., münferit bir lıcidisedir ve 
mevzii kıymeti için yapıl mtı'
tır. 

Eğer do~ru ise birinci farazı
ye, Hitler, müttefikl<rin öteden.
beri arzu edegeldiği bir şeye te
~ebbüsü bizzat kendisi 'Japmış 
oluyor. !ki ceplıede lıarp etmek. 
Buoün müttefikler Almanya ile 
ııalııız iki cephede değil, mütead
dit cephelerde lıarbetmiye ha -
zırdır. 

Eijer, ikinci şık doğru ise, Hit
lerin bu lıareketi akılııı kaybet
miş birisinin hareketidir. Norveç 
sahillerinin Alman denizaltılarına 
iyi bi sığırnak olacağını zannet
miştir. Halbuki, Norveç suları 
bitaraf iken her halde şimdokin
den daha iyi bir sıijınak teşkil 
ediyordu ve Alman donanmasının 
bü11ük bir kısmın~n feda edilme
sine değmezdi. 

Binaenaleyh, iddia edilebilir ki, 
Almanya qarp istihkamlarının ar
kasında durarak Rusya ve Balkan
larla ticaret mii>ısebetlerini tak
viııe etmek ihtimalini kaybet _ 
nıiştir. 

İki cephede harbetmemek için 
Rusı,a ile yaptığı çok pnhalı pa _ 
zarlık boşa gitmiş ve Hitler biz
zat kendisi ikiıı.ci bir cephe ih
das etmiştir, hem de bir deniz 
Cl!'phesi, yani adet faikiyeti ken
d:s' alPyhinde ve ~ıltık dl?ni
zıne. ~-ökü~ maynların da qös
terdıqı gıbı yandan çeı•rilmek ve 
vurıtlmak tehlikesini gösteren 
bir cephe. 

--0-

Macaristanda vesika 
usulü ihtas edildi 
Budapeşte, 14 (A.A.) _ Hükıl

~~t'.. şeker :"!' yağ satışını pazar 
gıınımden ıtıbaren tahdit eyle
miştir. Her a;ı: adam başına veri
lecek şeker miktarı hükumet mer 
kezinde ve civarında bir kilo vi
layet şehirlerinde 500 gra~ ve 
diğer mıntakalarda 300 gramdır. 
Yağ ise her hafta adam basına 

240 ,,-am verilecektir. Yağ tabdi
datı yalnız hükfunet merkezi ile 
civarına ınünhasırdıl'. 

rak bar bar bağırıyor, içeriden 
de S-On. filispit işliyen bir kadın 
sesi hiç durmadan, faz!asile ona 
cevap yetiştiriyordu. Nihayet bir 
ara geldi ki, içeriden clışa<ısını 
ince, fakat ttir.ı:, fokat hiç ardı, a
rası gelmiyen çığlıklarla bom -
bardıman eden kadın sesi birden 
durur gibi oldu. Buna da sebep, 
galiba, o aralık açık kapıdan ;.;e
riye dalan bir koıı~u kadının bu 
dalışı idi. Şimdi meydanı kendi
ne ve kendi kalın, gür sesine da
ha müsait bulan erkek, karşı kal
dırımdaki Wır düzine kadar seyir
ciye dönerek sesinin ayni tonile 
bağırdı: 

- İllallah be, illallah be! De
li olmak bir şey değil be, çıldır
mak bir şey değil be! Gelsin de 
buraya şimdi, Mazhar Osman gör
sün, bakalım insan nasıl zivana
dan çıkıyormuş be? 

Bir müddet durup kafasınr bir 
kaç defa sağa, sola salladı. Biraz 
ensesini kaşıdı. Sonra içeriden ha
fifçe yiizüne doğru kapanınakta 
olan kamvı meliıl meh11 süzerek 
tekrar seyircilere döndü: 

- • nlaınıyorum ki, ne iı;tir 
bu be? Sanki karı - koca değiliz, 
sanl,,i brn Alaınan, o İngiliz be! 

~eyirciler heıı birden kahka • 
haları salıverirken o da tekrar 
ha!WU iki tarafa sallıyarak yola 
duzüldü. 

OSMAN CEMAL KAYGlLI 

Maarif Vekili 
(Baştarafı l lnci sayfada) 

•Uı.'nÜ münasebdttiyle ya.pılan 
" t 10.lc xiya> A ıed.ı:ı Maarif Ve
kii Tııılz Hasan Ali Yücel dün ak

:r1ri ek'ruıes~• An'kara} ı dön
lI' 'ı;:.•ii.r. 

M..:ı:rif Vekili, dün dı., Uıı \'Crsi

~~ n•:ııtörü Oemil B'.Jscl ve baızı 
pı-OOcW!<l'C'rle. ıgöI'iişmüştür. Ünı
V<'l"S:teııin ihtbya.Qları \~ bunlar
rl 0 

'' yıenıi yıJ idlnde temin ol un-
·!S? ica!b.ıdmıler üzerinde iza-

1 t :ı.lan Hasan Alı YiicC'! cll:rn 
' l.ı:.:>1a..'11, ıi'St~a.r ve sau- me
s l}->lcr ü:zermde t0>tkdkler yatı-
r. ~tı.r. 

O !!er' tarad!tan köy.l0 nnizde 
rı.cı~llim ~tiyacını temin ıtımı-'k 
f .~'!! acr cak oh!l cköv er-ıti-
1 i'enl> 'hak:kmda Maarif Vek>iıle
tınce h::zırbnmı.ş olan y i h'ır 
J ı m. <ayihası !bu haf:a ~·ını:"e 
B :y-k Mm ıt Meol s.ndl:! müza-

ı>-e olunacak!tır. Bu rnünase
>i ı'ıl• Hasan Aı. Yücel M!X"t E.te 
l ~ 1 ~t \rerec- -ikrtir. 

\AO yı.lı :Ji.<tçcs:ııe bu rmti
hl~- için yart111 mllyon !' ra tah
Sis;ı,~•koıı:ulrnu tın ve ilik pa<ttide 
lı !büyük cKöv eıısf.ltü...<ıii• !..iişat 
O.Ji,ıa.caktır. 

Yozgadda 
Zelzele 

(11astaraf• 1 inci sayfada) 
çık ev'.1 'l' yıkıı1mıs ise de za)~ıııt ol
maım ıştır. 

KARSTA SEYLAP 
Kars, 14 (A.A.) - Da: Boğaz 

ve Sa.rıJ<amıştan l\X'ıl! ın kar >ııyu
llll!!l kıaT~asiv~ .. Kars çayı rtaş
ıınış ve şeh :ııdcn 400 cJlon fa:tta ev 
ve dükkan sıı!!ar alıtıuııcla kalıms'..ır. 
Bını:la:ııdan 12 <!\' tamJın~ n Vl~ 15 
ev de kısmen yılkılrnı,,tır. 

'Dülkkfinla.rdan 150 si taımll'llicını 
dI1!eı"..cıri 'kısınun 6U aUıın<la ibu -
lunırn:ı:kıtadır'. İns:ınıca zayiat yok
IT\llr. On .kaıdar ıha_yvan l~~ruı)m,,ş
tuır. Mad\ii zauıarlırr.t!Ebiıt Ed]
mek:tedir. Elvvelıce '1llıınan !hı:ıbe!'
» r sayctıinıde evl.er Uııhbq . iı:rn. 
ımis sa<baha k~dar Tombaz!arla su 
içinde .~laın ai!()~.2T kuıita:rıJ:mıs
ltli', D•geır sular ~n içindıe bu
luıruan Kordeıreyl d~ 'lasınrııı,, Röl 
yeri dıolanuş civarıclaki 'fi' vı clflk
:kanlar<lan ücü bmamen ve 12 si 
k.ı$men vlkı..lmıs Ve 134 parça , ıv 
w d\i!kikan da mı alitıında loallmı.ş
tır. 

• ----0--

Istilaya karşı 
Belçika 

. .. Ç,Bastarafı 1 i11ci sa'1/fada) 
ki butün boş evler ve bi.n.a!ar tes
cil edilmektedir. 
Şu cihet ka:ydediliY.or ki, bu 

tedtıirin, enternasyonal gıergin _ 
liJclerde daima ittihaz olunan ted
ibirler ciim}esindeııdir. 
· Panis, 14 (AA) -Akşam Fran
sız teblii(i: 

Vosgeslerin garl:linde muhtelif 
noktalarda düşman piyade müf
rezeleri topçusunun müzaheretile 
hatfan~..-za yak',aşııı:ya teşebbüs 

1 etmişOCrd;r Bu ""üfr zeler tarde-

1 
diJınt'Ş '>e düşmana zayiat verdi>
rilmıiştir. 

(Ali) nin vicdanı, büyük bir azap 
ve iztırap içinde idi. 

Mcrl'ine :tıaı.kınc.lm !bazıları, 
(Sudan ibn1 Hamdan) isrnmde 
birin.den ba.11'>€diyorlaır ... Bu ada
mın Osmanı bir kılıç darb-siyle 
şehtt ettiğin 1 rivayet eyıl:yorlar
dı. 

&ız1.aırı da, bütün bu cinayetin 
rnm'ulıyt.ıt:ni (Bir nci HaıLfe -
Ebu &kir) in Oİ\'•U (Mulhaınuned 
bin Eiıi Bekı.-) e yük;teüyonl:ır: 

- Muıhaımmed, (Osman.) ın o
tun:luğu odanın duıvanru de.e.ı;.lk 
ihtiliılci.,rden ıJ<i kişi Jl.€ beralbı.ı· 
cçeri gırrni.ş ... EJ.iııJ.lr. , uzun b:c ok 
deım:ri varmış. B.r cliyle Osma
nın sakıalından tutunuş. Öteki e-
1'.ndeki ok dı:ımirin; de boğazının 
şaftı damarlanrııa d.&yaıınış. (Hila
ielt makamın.dan ietifa et. Yok
sa seni, katlederim.) Diye ba -
ğır.ıruş... Osman, büyük bir yu -
muşa.klılda <l-fV"'P vel'IIL.ş. (Ya 
iMuıhammcd'.. E:;nı saJı:a."um.dan 
çek. B:ııban, J:ıi-ı:ılin sa.'<alı:rnı QOık 
sevı:ııd:i. Ve eğer ıdi saı: olup 
•ta senin •bu halın, _:;rsıeı.ydi, h'
calbından yerlere :ge,ı.ırcli) De -
ımtş ... Bazı rivayı,1tkre nazaran, 
ıMuhamımed bund:ıını müteı::ssir 
oılmuı,. Derhal Osmaından Gcini 
çekımıi.ş. Ve hıatta o anda, odayı 
1ıe!rketıntiş ... Bazı r' v~·oı:lere na
zaran da, üsına_'lın söı;leri, Mu -
iıarnmed:in iiıı&riıııdı- biç b'r tesir 
llıuısufle g'Cjtrnerniş ... E!iı deki Oik 
demiri ile 0sın"11.l şEihit etni:ş .. . 

Diyor.!ardı. 

Bu arada, hodur OO}'l'll, mavi 
gözlü, (Ruma-ı lıiıı S rlıan), iı;
mım!e bi:r adaımdan da b~di
l'i,yordu. Osman 'ı.n kıatilr bu a
dam olup, ll vıdis:ınli .!ıanıçcx'le ş ,_ 
bit ett;ği rivayet oLunuywdu. 

H:ııllbuki (0a'11a:n) ı .ihşi.t eden, 
ilııt.ilıaıh: ii.e rin reiG!er inıck"lll (Kona
ne bin Ya!lıya) '. Fa.kat bu, 
:ıncak iht lalcil irden bazıları ta
rafından bJJı:'niyorou. Btın1ar da, 
kendi reislıeırı.:nıi:n ınci ı::ıtrafmda 
lretuımiya; gös'ilctri) otlardı. 

(JG:) nin vıiOOanı, büyük b;r 
a.7..ap V'e iztıra,p için.de idi. (Os
mooı) ı t;F.ıhit edeni lıı.ıı'.up çıkara
ıra.k oou c<"".alandının«vı ahdet -
a:ııışti ... ~ şu vm- ki; bu moo
'ldlrıf ruvayot.for m-...,ııırla, katili 
l!xılu,p çıl <ıta.k, iloo v b'r is <k-

. Eger bu h'csusta Oı:ırıı:ı-

ııı.n zevre9r (Nail.•) '.kendisine 
yardım edebiJirs"I, o zaıman ka
lti.li dcr:hııı! t.ııvkiıf etle<:ek, abdını 
Y"'lWe ~İTC<lMtıi. 

(.Aıli), bu üm t ilTic> (Na'le) y 
habı'r ııörıııfordi. Mülakat fal·"P 
etti. 

Naille:, OOın zeoreiııı'n ful!aket, a
c•sırııdan vu ham d 1ı:..t;ı (K,"1a
ne) nin keskin k>lıcı 'ile uıtranıı.ş 
vı:ı kapmuıı olan ıoarmak.lıarınm 
.iztıraıbıııdan, sarannış bir Qehre 
.i!Jıe (Ali) nıin buhmuğu oJava 
gelıdi. Gördülıilıerin · boı.şından so
nuna kadar nakicıtlti. 

Na:lel' n riva11.ltin{' ıı<)r •; (Os
ıma.n) ın odasına., üç kisi girmi~
tL B~arm imi, Ebu Be>ki,-in oğ-

• lu :ı. tiılıaıır.ıme:lıdi. Fa1<at M~am
mro, Osma~ '1 kısaca l?(irüştük
ten oonra, çıkm ıı'lımisti. .. O za
ıman odada iki kfa' k.-ı'ırrıı.ştı. Bun
bd.an 'ini. elin~ki kanlı kılıç 
lire 0.mıa a hücuma ba"1!ıı.mış ... 
Bi:r k:ac k lıç darbesinden ""1r.ıı, 
)ıeJl:t yuvarlamıştı. hıt.e bu sıra
da ik .nıdlsi de koşmuış... Kahilin 
k.Jlıcı j] ZC!\-C:nin kanlı ces 
.ar:ıSIJlıa aıtılmı;ş ... Parunakl:ın doğ
ıoanm>.;ıtt. 

AM, Nailen:n anL:ıttı!klarını bü
yük ,bir dLkıkatle ıfrulıcd.i. V<:: son
ra onu, şöyJecı., <stkvaba girişti. 

Ali -Bu :xlam kim.d.? .. 
NaJk - Tan=ıyarum. 
- Kiıme l:l uw ~·ordu? .. 
- O kadar buhran ve lıey~an 

lıçind<e idim k.i, şu anda çetırns'ni: 
bile lıatırlamııyoııım .. 

- ·Medi.ııelive obraırı:iyor muy
du.? .. 
-Hayır ... Y$aneı idi. 
- Kıyafetini tarif eıdebjfu-

ım:is~? . 
- Mümkün değiJ. .. 
İ.st.icvop, 'hiç bir netice V'!mme

di. (Ali), ıbüyük bii' b<essürlb 
evine cTıönerc'k, Detlıal Ebu Be
kirin oğlu Mulıaımmede hab:ır 
~nderdi; D:wet tıblıi. 

Mı.ihıJ!'lill<>d, ıı~. (Al1) nin su
'al)oııe perv.ası-zca cevap Yerel!:: 

- Evet... Ben, il;;; iı.filalıci ileı 
Osınanmı odasına girdim. İslam 
camh5ım.ı per~ 00c1tl .. R<B,ıl(lJ.. 
l:ı!lıın vasiıyat ~tti~i (Hac) ı.ısuJ... 
rorini, cahiliyeı d'evni.ne irca et
ım ık isti'fcn E:nevile11 1 müsama
ha, l?(istıeren ... Ehl'i iıiJarnın büıtün 
<kazancını, llıısım vıe akrabalarına 
:yırığma etit.iren 'im adamı ya hill
l'dliteııı .if:t:ifa ettircc.:ık vey.!'ıut 
ölıdürocelot:ım. Fakat, onun söy
Jl<dli!t b;rh:ıç :ır.ücssir ..;;., üzeırine, 

iılltiva..ıhğına ~ ·b..bam He arka
<hslıi(ı.;ıa ııümnet e;lcrc-k ölıdür
m~mı. Onu, itrtllilcilerJ.:. bı -
ra.k!t "'l. Odayı terkettim. 

!Dedi. 
-•- ..ır.ım din U:ddeGİ, (N a.i:I ·) 

mn sozlieri= u,ygun geDmi:;lti. 
O, filen c:.naıyıı .ten mes'ul ed'.J.e. 
an_zdı, Fak.at, kenxt:si ''e odıaya 
giren o ,kı ilH"..:lıi"lci 'ciırnlerd'. ? .. 

M ııh.ıımımı2d, buna da şöyüb ce
V'llP verdi: 

- Ya Elmirühnü.'llinıJı ! .. . Ta
nıam.y.k em.n ol<ıb::Linıin ki, ge
rok :katile ve g'.ıcJ< y;ınındaıkini. 
tanımıyorum. Cü.nkü, Osmarun 
.sarayı muhasara edilinceye kadar. 
llililLii:lıcıl.ır:C hiç •bir münasebete 
gjrişmiyor ve onlaııdan daima u -
zaik ıbııılıu.."luyorduım. Bı~!lıi ora
ya anc:;.k 'b:.r C<il:•rvanı sürülo'.ed .. 
O büyük vcl\'ele, b' ııd(.'nbi.re bana 
'.bi:r 'heytcaın verdL Şimdi, O.ırıa
bı Hakka QO.k şükreıliyorum ki, 
ıeliım, Osrnarun kanı ~ }:areı!en
mcdi. 

'Bu ıst:cvap da nıı\jıSbet 11>: .. neti
ce v:~ırmeffiis1!. Enı'~riliımüanZı.in 
AJl~ son dorecc<le iztırap iç:ndıe 
ıidi.. İki ~~ıladı (Hasan) ve (Hü
ssymı) de dahil olduğu 'halde, en 
• ımiın 'biJkhğı adamları, k.actilllıer;.n 
aıruı.masına ,gönck:rdi ... Ha:!buki, 
Osmaııın şch', old'uğu gece; o bü
yük vo t.r.r.ilii hi'a!irodı.ırı üırken 
ih~>lfü!Jcll<>r, etr:ııf.a dai(ılarak meç
huil scm~n- do_ğru cıkıp gi.tan~
)erdi. 
Em ıvilıere <ıelince: (Osmarı) ş.hit 
vıe (l\1arvan) da ortadan kay
'bolu-· olu.ıaz, arw.k !rru:.ğlı'.ıp <itıduk
l!a.r_ u ru:ılaınışkır... Kı)•m ıt!.i eş.
yatırını çarpı.ık toplıyıırak muh
t;:;;.ıf :is1.1k:ıınv;,t.J.ıre dbJ{ru kaÇ'lllı
Y a baış}amışkırdı. 

Ertesi giL1, Jl,;1ed'.ncd., a.ncak iki 
Elnııevi .kdmış'ı. Bunun bir., Ga
d.i fon:::Jen cerrah kadının evinıfu 
bitap bir ihalde yatan (M,ırvan) 
G,;ğ.,;ri de onwı sade· La'.ia.>ı (Ehu 
Hafl,.se) di. 

O cesur ve maoorap ırest ka
dın, 1biliılıare göreceı(ı büyük mü
kfıfa,,a t:ıma Erlere!, parçeılanma· 
yı göze aJırus, .. Bu \k.anlı badi. .. 
Y<ı bıışlıoa .sebqı ol:ın (Merv<ın) 
. le Loo!asını, büyiii< bi:r dikkatle 
sakl'.ı:nu;t;. 

Emcvilcr:n bi:r çoklbn, Şam is-
1.' .aırooWne clloğ':;ı :t!irar etımiş:'.\'!cdl. 
v\ 1 bunlar. O<lmanırı 'kanlı göm
leğ'i ile :1l M.'€19; )/ai~in :ıteS'illmiş 
:pw:ınıaklarım, (Sıııııı va!JS, - ı tu
ııwye) :ve gütürmciotl:lerd'. 

Emevilarin ont:ıdan bıytıo.l'm&-
1..ıııwı:a rai,•m ın lıa!lka d:ıha h.in 
taııı" lıir sl.Okılnot ~-l!mom !$ti. Ba
zı mUıfrit ve 1tıa.·c;;:Jı:ın ~nseh..-y, O,r 
'!lll'9m!l sarayı ör.ünıde toplanarak 
.lh~lJiı;lcıi.ler' n J.nden kİırtu, ~ 
?anı ımaılları ya{!;rna etmek i~i.n bi
ribh-lcrlni te.<ıvl!k elımeklt-E1 ırdi. 

(Ali), bu ackımlıan s'J.."ıh 1.-uıv
\"Ert.i.'Vb dı:ıığıtıhna.sını w Osrnanın 
metırı1k mallarıırun da d rlı.:ıl va
viS!.eri ra.sında t:ıkslm olunma
sını enırc'11~i ... Ancak bundan son
ra, ~ rlLnede kaıt'i süıcf.uı a'\-det 
<rl ı -ek ıı• .. "<7}ı.-ıt; tab:i hale aV'det 
edel>Udi. 

* FaJmt (A];), bu vazyetin uzun 
z.ıım.m a,,,·mn «>~ ın emin 
d~dı. M dhı'e'.len firar eden 
Elmt·vilCTin. oiva.rdak<i k~1l (ı.cl'i 

hrt.k ve ~ şviik ~ ~hre 
k.ın1ı bir ba.!ikıın yaımıaları çek 
.ı: ~aldi ... Euna b na.en (A.IB,) 
cll.rh.o 1 t..ı '!lbirier a!lm'1ik li.i.zuımıunu' 
lı.ı;.ı ı:ıti. A.Sklııoliıkdeftmined:ıh.~ 
olar.Cardan b'.r lasmının '*1fedıe:r 
tıdJ l ııetl:~İ için emir Vem>. 

( A rkn."1 var) 

Japon filosu 
(Baştara(ı 1 inci ıayfada) 

fihsu inşa ı ıt:mektediır. İnşaat 
pak g 7,ı)j ıtıııtıulımıalkı~. Bu. fi: 
lonun tonajı Ameııikan zırlıll fır 
lıoounu:n tonajını '~-tekıt'ir. Mu
iıaıb 1- ~ıle deırne~d'ir: 

•Bir kaç ıılenedenberi Japon
ya deniz inşaatım qizli tutmakta
dır. Şimdiye kadar alınan ma!U
~attan Japonyanın 40,000 veya 45 
bın ton hacm1nde 3 veya 4 diret
not inşa etmekte olduğu a,nlaşıl
makta idi. Bunlar şimdi lııizmete 
girecek bir vaziyette bulu11makta
dırlar. Şimdi alınan malılmattan 
ayni tonajda 8 ~·eya belki 12 
zırhlının inşası için bir program 
hazırlandığı anlaşılmaktadır .• 

---O-

Mısır müdafaa bütçesi 
Kahire, 14 (A.~) - Nazırlar 

mecfüi, Milli Miidafaa bütçesine 
yeniden yarım milyon Mısır lira-
1,ık mun2!am t&hsisat ilavesini 
tasvip etnıi ştir. 

SAYFA-3 

Balkanlarda 
(Başmakaleden devam) 

takdirde, Balkanlarda da, ikinci 
bir cephe daha açııııya kalkış -
ması ihtimali azdır amnıa korku
lu rüya görmektense uyanık yat
mak hayırlıdır. 

Balkanlarda, Almanyaya, hat
ta Sovyet Rusyaya karşı sağlam 
bir mukavemet havası yaratmalı 
vıtcifos~ müttefikl&.e teveccüh 
eder. Bu hava yalnız, iktısadi ı:ay
retlerle elde edilemez; çünkü, Bal. 
kan devletleri, Almanyanın ve 
onun arkasından Sovyet Ruı;ya
nın taarruzuna uğrayıp Lchisfa
na dönmekten bih~kkin korku
yorlar; onun için, Almanyaya 
ham madde, petrol, erzak satı
yorlar. Bunu Almanyayı sl!'Vdik
lcri için değil; defibeliı kabilin
den v.e korkudan yapıyorlar. Bu
na karşı Balkanlılann cesareti
ni artırmak lazımda. Onların ce
saretini artırmak için de, akla ge. 
len en mühim çare şu iki tedbir
dir: 

1 - Müttefik devletler, Nor
veçe, müınkün olan sür'atle as· 
ker çıkararak oradaki Almanları 
sıkıştırmıya ve mağliıp etmiye 
çalışmalıdırlar. Bunun biri mad
di, diğeri manevi, iki faydası var .. 
dır: 

a. Maddi fayda: Almanlar, şi
malde mühim bir mücadeleye gi
rişince, cenubu şarkide de, ayni 
şeyi yapmak istcmiyeceklcrdir. 
Gerçi, Alnıanya kuvvetlidir 
amma, üç cephede birden harp 
etmek işine gelmez. Harbin ,.e 
askerliğin mühim kaidelrrinden 
biri kuvvetleri dağıtmamaktır; 
Almanların, durup dururken bir 
de Balkan cephesi açın.Zarında, 
kendi menfaatleri bakımından, 
hiçbir fayda melhuz değildir. 

b. Manevi fa)·da: lllüllcfikler, 
şimdiye kadar Lelıistana ynrdıın 
vadettiler; fakat edemediler. 
Finlandil aya yardım ,·ad ettiler; 
fakat edemediler. En son Norve
çe yardım vadettiler; b•ı defa da 
müessir bir yardım yapamazlar
sa, Balkanlılar, onların ~kcri zil .. 
fına hükmederek Afınanyadan 
korkmakta devam edeceklerdir. 
Halbuki Norveçe, mümkün ol&n 
sür'atle kmrı:etlı bir kara ordusu 
çıkarılır da, Almanlar mağlup 
edilirse, Balkanlarda, yalnız Bal
kanlarda değil; mııtıefiklerin ken
di memleketleri .ı,, dahil olmak 
üzere, bütün dünyada, askeri 
kudret!Ct"ine karşı emniyet ve i
timat hasıl olacaktır. Balkanlı -
!arın cC>oareti artacaktır. 

2 - lllüttefik devletler, şark
taki ordularını da, IK.riz surette 
ta.1'viye etmelidirler. Bu ordula
r ı mevcudu hakkında birçok 
rivayeder dolaşıyor. Peştedc çı
kan Pester Lloyd ı;-azetesinin ni
~an iptidalannda neşrettiği 'bir 
tetkikin lıülfısası şudur; Snriyede
ki }'rarunz ordusu kısmen mo -
törlli 7 piyade, 1 üvari fürncnin
den mürekkep ve 150,0(10 ıııev
cudUJıcladır. Filistindeki İngilız 
kuvvetleri, topçw.uz iki zaif tü
menden ibarettir. , Ievcuıiu 16 bin 
kişidir. Ayrıca 12,000 kişi kuvve
tind bir A vw;turalya tug yı ile 
1 Y c.ui Zeliında taburu da bura
dadır .• Iısırdaki İngiliz kuvvet
leri 40,000 mevcutlu ve kısmen 
motörlü 4 tümendir. Böylece, bu 
~1aco..r gazet~;ne göre, sarktaki 
ınc;liz - Fransız kuvvet!Clli, 213 
bin kişidm ibarettir. Bu yekiında 
Irak ve Mısır orduları dahil de
ğildir. 

1'\1acar gazetesinin verdiği ra
kamlar doğru mu, değil mi bil
miyoruz. Belki de, Balkan dev
letlerinin cesaretini kırmak için, 
Alman propagandası tarafından 
kasden yazdınlmıştır. Fakat, bu 
218,000 rakamı istet: doğru ister 
yanlış olsun, herhalde, mütte -
fiklerin şark ordusunu, garp ve 
şimal cephelerinin müsaade et
tij!"i nisbettc, mütemadiyen kuv
vetlenclirıııek icap eder. 

General Veygand, kendi;iııin 
•Nerede yangın ('ıkarsa oraya 
koşnuy.ı hazır bir Hfai~ e• oldu
ğunu söykıniştir. Yangını sön. 
dürıniye koşacak olan itfai)·enin 
bu işi basorabilecek kudrette ol
ması şarttır. Yoksa yangın yan
dıkça yanar; itfaiye de, bizim is
tibdat ve meşrutiyet devrindeki 
yanı;-ınlarıla gördüğümüz gibi 
aciz içinde yangını seyretmekte~ 
başka bir şey yapamaz. Gerçi, 
müttefiklerin Akdeniz ve Kızıl
denizde, Cebelüttarık, Tunus. 
l\ıalta, llfısırın garp hududu, Sü
veyş, Sudan, Adcn, Cibuti, İngi
liz somaUsi gibi yerlerde az çok 
asker bulundurmak mecburiye -
tinde oldukları malumdur. Ne 
yapalım, büyük başın ağrısı bü
yük olur. Fakat, yakın şarkın 
büyük ehemmiyeti vardır. Bura
da, Türk ordusuna istinat eden 
ve her an harbe hazır, kuvvetli 
bir ordunun mevcudiyeti, şark
ta ve Balkanlarda sulhün en bü
yiik muhafızıdrr. Milttefiklerf.n 
şark ordusu, eğer gittikçe kaba· 
ran bir ınevcutda olursa, hiç şüp
hesiz Balkan devletlerinin cesa
reti de o nisbette ar.tacaktır. lllüt· 
tefı1der, Balkan cephesini takvi
ye et~ek i~~iyorlaı:_ ve orada sail
lam bır mud;ıfaa seddi vücude 
getirmek i•tiyorlorsa, bu seddin 
çimentosu yeni yeni İngilli • 
Fransız tümenleri olduğunu asla 
unutmamalıdırlar. 

, 
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ASKERiLiK BAHiSLERi l 
Almanyanın akibeti 

- ;>ALGA VZUNWOU -

7.A.Q. ıt,tı a. ıtH5 il& it ..... 
TA.P.11,1'a. HUll• itil•. 

IUI-. 111 &M. lll &•. 

Deniz aşın teşebbüsler, ancak donanma 
hakimiyetile muvaffak olabilir 

15 Nisan Pazartesi 
12,30 Program ve memleket 

saat ayan, 12,35 Ajans ve mete
oroloji haberleri, 12.50 Miizık: 
Muhtelif şarkılar (pi.), 13,30/14.
Müzik: Kanşık müzik (pl,), 

Yazan : Emekli General Kemal Koçer 18.- Progrom ve memleket 
saat aı;an, 18.05 Müzik: Radyo 
caz orkestrası, 18.40 Konuşma 
(Umumi terbiye ve Beden Ter
biyni), 18 55 Serbest saat, 1910 
Memleket saat ayan, Ajaııs ve 
meteoroloji haberleri, 19.30 mü· 
zile: Çalanlar: Kemal N. Seyh~n, 
Cevdet Çagla, Fahri Kopuz, Iz
zettin Ôkte, 

N 
orveç ve Danimarka
yı da bir hayat sahası 
kabul eden Alınanya 

basımlarının N<>rveç ı.arasuların· 
da maynler dökme~. mu~t 
yıldırun darbelerini indırmek ı·. 
çin yelesi bir sebep saydı ve kat'ı 
hareketlere &>rişti. 

Bir tabiye meselesinin ilk ön· 
ce taarruzla halledilmesini dü
ııftuınek ütedenberi esastır. Al -
manlar bu kaideyi ifratla tatbik 
etınd< taraftarıdırlar. Eski Al· 
man talimnameleri: •İleri! Neye 
mal olursa olsun!• ihtarlarını ih· 
tiva ederdi. 

Bugünkü Alman Strateg'leri 
ve liderleri, her güçlüğü •yıldı· 
nm harbi• ile yenmek isterken 
• eski esaslan da gölgede bırak· 
maktadırlar. 

Almanya, bir dilıi.ııe ufak mem· 
Jeketlerle çerçevelenmiştir. Haki
kat halde, zaiflara kaı:şı bu usul, 
yakıcı ve yıkıcıdır. Bir ordun~ 
kırılmaz iradesi karşısında deru· 
sin ve deniz hiıkimiyetinin ue 
kıymeti olabilirdi! 

Norveç kıyılarını da bİı' bll6kın· 
la işgale karar veren Alman or
'llusunuu, resmi tebliğinde de be
yan edildiği gibi, bu teşebbüsü 
büyük bir eno:rji ve m11vaffakı· 
yetle başıı.mıış olduğunda tiÜphe 
yok~r. Alınan kanaatine göre, 
Alman kuvvetleri, bir &ün için· 
de Oslo, Krisüaıısand, Beqen, 
hatta Narvik ve saire gibi Fiord· 
la.r ele geçirmekle tarihin kay· 
detmediği bir yıldırım hareketi 
yapmıştır. Denilmektedir. 

Kom usu olmaktan başka gü· 
nahı olmıyan N orveçin lriiçük 
erdnsu, bu mıgehani savlet önün· 
de baş eJ:miye mecbur olacaktı. 
Bu parlak hareketle miiterafik 
olan Danimarka istilisı da Baltı· 
ğı kaplıyan boğwann ateş altın· 
da tutuhnasıua kili idi. Alman 
donanması ve mayn tarlıJllTl Ska
jerakı emniyet albncla lnılundura
bilirdi. !;ok evV<>ldeo tasarlanan 
ve günlerce hazırlanan bütün hu 
11lfınlar maharetle başarıldı, şiıu· 
di Danimarka, karşı yakaya atla· 
mak iÇİD bir köprü vuiyetinde -
tlir; güzel, fakat! 

Molteke, İugHtereye kuvvet çı· 
karmak için ou dört yol tasarla
mıı;. oradan dönmek yolunu keş
fedememiştir. Hatta, zaif bir do· 
ııanma da, basnun herhangi bir 
ııahiline kuvvet çıkarmak kudre
tindedir. Almak, muhafaza et • 
mekten kolaydır. Son asrın de
niz teşebbüıılerine •Çanakkale• 
eu güzel bir misaldir. Gelibolu 
yarımadasına çıkarma hareketle
ri yapanlar, denizler kelimenin 
bütün şiddetile, hBlı.ı:mdiler. Fa· 
kat bu leşebbüs, muvaffakıyete 
iktiran etmiş değildH. Çıkarma
dan ist;ibdaf edilen gaye, bir yar· 
ma idi, Neli<:e ise çekilmeden i
barettir. 

Büyük Harpte Scapa Flov'da 
gömülen Alman donanmasının 
lngiUz donannıasile önceden boy 
ölçüşüp de ouu zedelemeınesinı 
her muharrir tenkit eder. Üssün· 
den uzaklaşan bugünkü l>ir Al·. 
mau armadasının, ihraç teşebbü· 
sünde muvaHak olsa dahi, üstün 
kuvvetlerle multarebeyi kabul et
miye mecbur olarak klikete uğ
ramıyacağıru düşünmemesi, tari
hin de kaydedeeeti fıihiş bir ha· 
tadır. •Yemlemek· de sevkul • 
ceyşte bir kaidedir. Öyle görü • 
nüyor ki, ınüttefik filolar, Alman 
douaum8Blnın üslerinden uzak
laşmasını bir nimet saymışlar -
dır. 

Ne yazık ki, kutbiiu bu köşe
sine çekil.en ve aıw:ak ~ his
lere bağlı kalan Norveçliler dö· 
nen maceralardan lıihaber, hu· 
zor ve asudegi içinde yaşamayı 
düşünmüşlttdir. Bu memleketin 
yiiksek medeniyet seviyesine rağ. 
men, ordusu hazerde bir iki tü
meni geçemiyordu! 

Danimarka ve Holandada ken
tli işiyanelerind.e ve bayretUre 
pyandır, ümit ve emniyetle ya· 
,amışlardır. ıı..Janda da Büyük 
Harpten sonra açılan bir silBh 
fabrikası uzun müddet yaşa -
mıstı! 

vetleri zorlıyatak denlı kuvvet· 
!erini karşılamıya çalışacaklardır 
ve güçlükler çıkarabileceklerdir. 

Norveç arazisi çok yerinde sarp, 
örtülü ve kapalıdır. 1 

Norveç batı luyılanna kaçınlan 
Alman kuvvetleri, ciddi mulı.a
vemetlere manız kalmazlarsa, de
rinUği mahdut memleket içerile· 
rine saldırabilirler. 

Almau ordusunun Osloya çıka
rılan kısmı muntazam teşkilatla 
lı.ar'lllasırsa, her adımda durdu· 
rulabilir. Deniz hfık.imiyetini e· 
linde bulunduramıyan Alınanla.
~in ihraç kuvvet!Hiui yeni kuv· 
vetlerle beslemek güçtür. Hava -
!ardan ikmal maksada kBfi de
ğildir. Bu ordunun bazı ihtilat· 
1ara meydan verse de, bff( üze· 
rinden ikmale çalışması kuvvet· 
le muhtemeldir. Almanlar, daha 
şimdiden denizlerde ağır zayiat 
vermişlerdir, Denizlere hakimiyet 
sevdasına düşen bu millet için 
bu vaziyetin feei ak.ibetler ha· 
ır.ırhyaeağuıa şüphe edilemez. 

Denizlerde muharebeler devam 
etmektedir. Müttefiklerin Nor • 
veçe kuvvet çıkarmaları bu sa -
vaşmaların neticesine tabidir. 

Norveç kuvvetleri mukabil yar 
dıın işini emniyetle başardıkları 
halde, ihraç kolaylıkla yapılabi
lecektir. 

Yeni hava üsleri Alman hava 
filoları harekatında kolaylıklar 
temin etmektedir. 

Deniz kuvvetleri aleyhindeki 
hava teşebbüslerine artık kıymet 
vermek de icap ediyor. Gelecek 
her günün kanlı olduğu kadar da 
enteresan vakalar hazırladığı an· 
laşılmaktadır, 

Harp cephesi genişlemiştir ve 
daha genişlemek istidatları gös
termektedir, Ancak, harbin mu
laulderatının buralarda taayyün 
~iyeceği bir hakikattir. Nor • 
veçteki Alman harekatının aka
mete uğraması ve deniz kuvvet
lerinin muvafhL.ıyetsizliği he -
sapsız hareketlere bir ceza ve ya· 
rın için acı bir ders teşkil edebile. 
tektir! 

Bir kere daha yanıbaşındaki 
k.ardcs nı_illetin felaketine seyir- ! 
cı kalan Isveçin bugünkü halini 
düşünürken, 

cAttlmı.şım iki la~fhü:mün me-
. yaııesine 

Zemıne anlatamam, asümana an
latamam. 

Mısramı hatırlamamak müm
kün mü? .. 

KEMAL KOÇER 

1 - Okuyan : Mejharet Sağ
na. 

1 - Suphi Ziya • Hüseyni şar· 
kı: (Yaslanıp yatmış), 2 - Nuri 
Hali • Hüseyni şarkı: (Artık ye
tişir), 3 - Tanbu•i Cemil B~ -
Hüs"!Jni §arkı: (Gönnek iste1'), 
4 - Halk türküsü • (Esmer bu
gün ağlamış), 

II - Okuyan: Azize Tö.wrıı. 
1 - Neyzen Rıza • Ferahnak 

ıarkı: (Geçen şimdi bu yerden), 
2 - Hıristo • Kürdili H. Şarkı: 
(Gülşen açılsın), 3 - Hacı Arif 
B . . Kürdili H. Şarkı: (Düşer mi 
şanınq), 4 - Astık Ağa. Kürdili 
H.şaı·kı: (Hançeri ebrusu saplan 
dl) , 20.- Müzik: Saz eserleri, 
Ney: Hayri Tümer, Viola: Cev • 
det Çayla, Kemençe: RU§en 

Kam, Kiiddüm: Nuri Halil Poy· 
raz. 20.15 Konuşma (Fen ve tabi· 
at bilgileri), 20.30 Müzık: 20.30 
Müzık: Çalanlar: Kemal N. Sey
hun, Cevdet Çayla, Fahri Ko • 
puz, izzettın Ökte. 

I - Okuyan: Sadi Hoşses. 
1 - Peşrev, 2 - Zeki Arif • 

Mahur şarkı : (Seninle durmak), 
3 - Refik Fersan • Mahur şarkı: 
(Dün gene günüm.üz), 4 - Şük· 
rü Şenozan • Mahur şarkı: (Bu 
sevda ne tatlı yalaıı), 5 - Sup
hi Ziya. Mahur şarkı: (Şu güzele 
bakın), 6 - Sal. Pınar. Rast şar
kı: (Aylar geçıyor), 7 - Saz se
maisi. 

II - Okuyan: Radife Ertem. 
1 - Suphi Ziya • Hicaz şarkı: 

(Kim görse s"1ıi), 2 - Sıı.phi Zi· 
ya . Hicaz şarkı: (Olalı ben sana 
bende), 3 - Tanburi Cemil B . • 
Hicaz şarkı: (Hep sayei vuslun. 
da), 4 - Sadettin Kaynak . Hü· 
seyni şarkı: (l)yrılık yıldönümü), 
5 - Halk türküsü, :D.15 Konser 
takdimi: Hali! Bedıi Yönetken, 
M-ü.zik: Radyo orkıesira3ı (Şef: 
Dr. E. Praetoriwr), 1 - Chr. W. 
Gluck: Alceste operasından uver
tür. 2-Joseph Haydn: Saat (Sen 
foni Re maiör, No. 101), 3 - Ch. 
Gounod • Faust operasından Ba
le müziği, 22,15 Memleket saat ıı
yarı, Ajans haberleri; Ziraat, es
ham • tahviliit, kambiyo • nukut 
borsası , (fiyat), 22,30 Müzik: Caz
bant (pl.), 23.25/23.30 Yarınki 
program ve kapanıs. 

Gümrük M uhaf.aza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

1 - Muhtı< fü tip ve eb'aıtta 60 tane kamyonet )Qstiği 29 nisa:ııı 940 
pazartesi ııünıü sa"t 15 de kapalı zerna alınacaıktır. 

2 - Muha·mnıen beddi. 6901 lira 20 kur~ ilik ıkııninatı da 517 
fua 60 ~tur. 

3 - İsteklilerİill eksiltme va!lctindeoı bir saa.t evvel.irı.eı ikadar lıe• 
minatlarını ve 2490 sayılı kanunda )'altlı vesilkalmi'.Y.le teklif mek -
lıu.p -a.rını GaJ:atada Mumlıaıı.ıc carldesiıııde İbrahim Rifat hanındakıi 
smınalına komisyonuna vermiş bul'Unmaları 13.zımd:ı.r. Şartnamesi 
kxmı.isyorıdadı. Hie>r gün görill<bifu. (2894) -
İstanbul Defterdarlığından 
Üsküıcıarda büyük çamlıcıadıak!i. Sed.l .r ltahvetlıanesi seneltği 505 

lİıı'a ım.uhaanırnen bed•el üzerinden ""' seııeılia< · c:arı dört miilsııwi tak
siııt.e nakden ve u..,ınen aJ.ırımak üzena üç sene miiıdoeıtı\e lı.aya ve.r.ı.. 
lecek1ıiT. 

İhale 22/4/94-0 OO'l.arbEsi l(iinü saa.t on diritıe Mi.Ill Emlak M'ii
diklügıirıdc toolıanacak kornisyoında yapıJ,ooaıkıtır. M'twaıkı.1<:a.ı tJrımıi.. 
ıınt yüz on döl": had.ı.r. Tal:iıpleri.ıı muıcyyıen gün ve saaıtt.e .kam:isyo-
na müracaeıtarı. (2.578) 

lzmir de agaç bayramı 
İımı>r, 14 (Hıususi) - Ağaç 'baıy

nımı dün ögl den sooıra Killltür
ı:-1krtıa y.apılın.ı$1.ır. 

Vali Etıeın Ay.kut, BeJE.diıye re
isi Ilıoldt.or Belııceıt Uz. Omıan mü
dürü, d 'Vair rüesası, melı;t.eplik 

matbuat mensıı,plıarı vıeı lk.ıwbahk 
b..r halk "kiitlıe..i bayırama iı!tirak 
e1ıme.kilıe iıdi. 

-------------
ı- Çocuk Hekimi -

Dr. Ahmat Akkoyuntu 

1stanb1tl Asli.ye Birinci Ticaret 
Mahkemesiıı.den: 

Britanyanın emniyet ve seli· 
meti şimal denizi kıyılMındaki 
ufak nıem.leketlcriu tamamiyeti· 
le ilgilidir. Medeni milletlerin 
hak ve şerefine hürmetkfırdır. 

Alman harp hedefi, İngiliz ha· Taksim-Talimhane Pahıs No. 4 

Leh staıı&ı Ka.1ıcMcde lıutU>
nan POOki; Eıc.porıt Zelza.a Sp. Z. 
OG. O Şia-Ketıind.en Svf,sım Ori· 
eınd lınıen wpu.r kuıınpaaıtyasına 
a'd ~dand w:puri;11l€ Lelıı;sta
nın Giyrul.iyam Jiananından yük
ltınip IstaıIDuJ.a ,gı'.'!len 334510 kilo 
çivi ıtelimn ori iinıaıl lronşiım.ent.oou 
ve .sertilf'i.kasın.ıın za,ı'i olıd~n
dan :tıruı.We iıpıta!line kara.r veril
nwıt H.a&an 'Tu:lısi.n ve Hüsnü A
ker ka.rdieşi!kr Jııalılekrtl!i şirlreti ta
~n bıa aır~al ıı.ı.ı~'P eıdiıl,. 
miş ollını.aıkia Ticanı, K~ 
638 i.Tıci rnadıcl( a. mooilbince zıyaı 
idıctia olıaıoan meılkfı.r ~gıı-
1ıo ~ eerli:111ııa.nın 45 gün :zıadın
da lıulıırı <taı-aıfından mahıeııneye 

ibr.a:zı 1üzı.ımu ve ıi11:ım:z eıdemudi.
ftj. ıtwbh bu m.id:ietin hitamını. 
da 'ııtarne k.ıtrar ~ aan 
olunm. 

l<imiyetiniu baltalanmas.dır. O Pazardan maada her gün saat 
se.beple şimal denizi kıyılarını 15 den aonra. Tel: 40127 

ele ııeçrruıek Alman ordusu i(in ıı • ~~~~~~~~~~~~~! 
bir gayedir. Norveç ve D-imaır- t~ 

kanın elde bulundıırulması Al -- ı 
man deniz ve ha- kuvvetlerine 
llıllsait ll&ler hauda:maktadır. 

Norveçe vçmJeu hava kuv 

1mtiyaz &alıibi ve Neşdyat Dl
ıektörfu E. tzzET. Basddığı yer, 

SON TELGRAF Besımsvt 

TARiHiN IÇ~NDEN .. 
• 'lı ~ 

Britanya adasına taarruz y k l k 
t k t k. d v•ı "d. ? a ınına e uzatma 

e me e in egl mi lr • Nakleden: Faik Berem•,, 

Tarihte, Britanyaya taarruz eden
ler büyük felakete uğramışlardır 

Yazan: ZİYA ŞAKİR 

IHiç şiiıı:i}Qiz !ö., lıurafa.ta inıaı
llldil'BCaık bia- .....,m dıeıiş'h2. Hatta 
evvelce, bır çdk !!IilllıetlJlrin ruh 
ve lııissiıym.tı üzet'indıe biJyÜlk. roJr 
lier <J!Y'llııvmı (Tekim) kl.~ ırıııese 
de lbu> dtıvrin kaıfa1armda yer ve-
ren ydk. Fakat, ıta.rillı.tıe öylıe gaı
np rnisaıl.)eı· var ıkıi., ibunlarda in• 
aaım dıuTdmıup di1şünıdürü'YO'f. 

Mesela ... Uzalk ve yakın tıa- ı 
o:ıfilııte göııiiywuız ki, (Briıtanya a
dası) na 1ıaaııruz ıe<lı.:ın ve lngi.tere
yı anaihva maıhk:üm eyliyı.ınler, 
lbıiz;ıaıt en acı felakete u.ğra.mı.ş
.lıardıır... Bunun İbil' nci rnl6a-lini, 
(1588) tariiıi'llde görüyorurz. 

o ıt<milhte, inıııiillilıre tahtını iş
~ 00..n (KraliQ.o, EJ:aa;bet), ay
lııi z.amarı.da bir ıka.ı; Aıvrupa kra
.ının da k.afasını ve ik.aı.lbıni işgal 
ediyordu. Bunlardan bıri de, 
o tarıhtek:i İspanya J<ııab. (oonci 
Fiılip) idi. 

Filip, kraliçe Elızabet ;!le evı..enr 
mıJk istemışt.. Kra.ıiÇE'Il:in il:ıüyüık 
ib.ir as.aıl.ıt n-şaro.si ~österen u -
zıın çoeıhrffii, bir sedef kadar par
kı.k duru beyaz renııi, l:ıüyilık ve 
keslun burnu, kına ~ S<ıÇ!a
n, ıa.m bir şöv al(yey i aı:ıdır an 
l<'.r.K~k.ı;e tavır .arı, Kr.aıl İl.dncı Fi
l:ip'ı >taıı.a=iyJı_ Cc:zı'be'.nniştL Krala 
pek caz4p ~·e.n İk.irıci bır mese
le de, Kraliçe Eiq,abetinı haz;ne
sı idi. 

Fakıut Kra..ıiçe Elizal:ı t, öyle bir 
,k.aıdın .a. 1-J, hiç bir insan oğlu
nun "n küçı.i:k tahaıicküımünk. bi
le tahaıınmü.l edearuyar, bunun 
]Çin d:e izdivaç etımyerek 'kalibi
ınıin tahtına hı~ k.ımseyı ot.urtımak 
is!(lj'nıiyordu. 

Kral F1Lp, Elizaıbe<te müracaa.t 
1<-ILti. Ev l~nm:'k ınUcdiğini bi..rlir
di. Fa.kat El.zı..ıtıeı.in reci cevabı 
aldı. Bu «'Va;> kralı o k.ada.r 
mU:teem.i.r e~h ki, Efuabettl:m ~ih
&e4iJ.i bir intikam a..anayı k:aırar
}aştırtlı. 

O t.ariolırtı1 İspanya hüık\ımeti, 
dünyanın en Düyü.k deniz devlet,j,. 
ni t.eşkiJ. ed:yordu. Ve KEad Fi
ıı:iıp' ın donanmasına (na mağlup 
aıııına.dıa) dtıruliyordu ... Bu OO!la'll· 
ıınası:na güvenen n:ul'.), (İskıoçya 
Kr aılıçe :Mari Stua:ııt) fü >da>
miy le, İııgiılıt<:re hü:ki'lınkltin.İ:n roo
ıınen prot'estanb.ğı kabul etm~ 
sbııi baıhaınıe eıtıt.ı. Na ıma.ğliı.p ar· 
m$.Ya; Brit.anya adasının ışga-

DJ'rıtlıi (WeJl.ii.ngtcn) a mağhlp o
larak, (Sent Helen) adasına ııö
ıtıtirulüp h~ldi. Diİll6'aıY1 te
ml'\ıi.nden sarsan kıoca ci~iır, 
o adacl'kıta, b:r ıböm İnp;lliz as
ik.eriıı.in k8J'ŞlSlJlda iboyun eğ~ 
bi!- muıın giıbi söniiıp g-Nttıi. 

* Son misali, (1914) cihan !lıar

lbiıı.de bulızyuruz. 
1nııiılıten.ınıin .ıı.aırıırlaır Kr.aıli~i 

lbüyi.i:k (Vi.k.toryıa) nın ııoounu ve 
dünyanın en ıkuıvvetlli bükı1nıet
:ııer;ruıen biri ol.an (Almanya) nın 
İmpara.toru, saıbı.k Haşmı ıtmeap 
(VilheJıın) db (İııfıi!lıtere) ye idam 
!kararı Vl€rnnişti. 

Dört haııp senesı, onalı1m olan 
şek:lde geçt.i. Gaıliliiyet ve ıın~
iliUbiyet, Joalı bir tar;ı.da ~ ikili 
diğu tarafa inıt.ikaJ eıti, Niha -
yet öyll-~ bir gün g&klu ki, (11 mil
y-0n sünıııü) sün ve (rul. ımağlup 
anmada) yı a.ııdır an çel.ilk harp 
~ıleri.ııe gi.rvenen İmparartıor 
Vicblllm, tali.in acı bic mağltıl>i
:ıı>eıt darbesi karşısıoııda boyun eğ
di. Bütün dünyanın ı;ıözıl.erini 
kaıınaşt.x.an süngülk:ıri, ıbirer kib
rit çöpü g.iıbi kırıJwe.-di. Briıtan
ya saltillennm sakin swarı da, 
diiınya den.i.zlerıine sı.femzyan Al· 
tınan zıriılılıarına ebedi bir mı::ızar 
lteşkı..ı t1tti. 

Bedibaıht İmparatorun Mfil<et1 
bu Jtaodarla da :loalıınadı. Cihanın 
gözlerloi kaıınaştıran o büyük 
haşınelmıeap, esaret hay.at.mı ka.
ıwı., mt<ıobu:r ka.ldı. (Feleımil1k) 
e ~tilı<ii.:ıerek müıruıwi bir şat.o
mın ~ve rıırtıubet!li d\ıvıa.rl.arı 
arasına ıkapandı, 

* Buı;in de Britanya adasının ü-
0el"inde Aiman iayyarel~ri dıola
şıyar... Br>-taeya .adasının ~ 
raıkılarma ateşler y~ıyor ... A· 
c®a, 'l:ııu:mıın sonu n~ olacaık? ... 

(!!.,,,. Adbll' Hiıt:D<:t-ın) ta.!i, (İm· 
gilıtere, ikıe:rıdisini nama matı.kfun 
echllıerıeı uğursuıı.lıuk getıriyor) 
d'i:ve bazı zihin~erde OOsıJ alan 
zan ve zehabı }"<mb'.ilerek mi? ... 
Yoksa, tarimı geçeııı üç mısale, 
dö:rıclilncfuıünii ıilave eı:ierE'k, o zaaı 
ve mhaıpları lmıvvıett.ieırıd:E~lk 

.? rm .... 
ZiYA ŞAKİR 

üyı.I.; KrabQe Küaıbet.in esir edil· ============ 
ıroıJst için e!Il'r verdi. 

159 lekııı ve 2,000 W}>u hamil 
o:ıan ıı.a maglup amııııda, ( 1588 
eenesi mayıs ayının 28 ınci günü) 
Li:zbcmdan kalktı. B ü.yük biır 
deıh.~ ve hefoet.le, Britaııııy.a ada.
sına y aklaşt.ı. 

Bu korlounı; :lktııik<>t, (Çelik 
ruıh:u) d..ıırilen Kr~ Elizal:ıet'i 
rreı-r elrodar srur3IIlaanıştı .. Bu mll'
tın kadın, ı.ep.ıden tırnağ:a, kaı::ıar 
ıpar.ıa.k bir zır<h gıydi., düz bı<yaz 
;renıkıl\ b.ir muıtıaıı.lbe a.tı.na biıı<li. 
Halkı baı;;ırııa top.lıyarak bi.r nu
tuık iradott.i. Hı:I>kesi, vman mü,. 
dafaa.sına lıazwlıadı.. Ayni zaman
da, cesur İ.ııf!ı.l.iz Aımıralı (Dey
.. ik) de - O taribt.e pek müteva
zı olan - ing>ıd«re dionanmasiY
~ muı=aım di.işına!ı fiksunu İn
l(ilıtıerı..ciııı cemı.'P sa.lıdDerinde bü
yük bir mel.a:netle karşliadJ. 

(Na ıınağMP amı.ad.a) >1k haırp
te, İnl'(ııhz donanmasını d.af:ı.1ıtı. 
F~r saıhihlcrıne ynıklaştı. Ka-

raya (JO bin asker) çııkaracaıklı. F'a.. 
kaıt b.ı:rdtııibW.,. öy k! ım.üth;ş bır 
:fı.rıt.uı.a zuıhlH' etıli ıki, rul. ma,ğ"lup 
armadanın bü>tün gı:ın.iJl..rı bıtilb.i-
rıne gırdi. iskxı<;;va sa!hıJ!erinin 
ikayalıık.la.rına sü~ndi. Arma
danın büü.ın ı;ıeıınııleri, bu keskin 
ik.ayalara çarpa çarpa pa~dı. 
Mürettebatından da, tek bir dH 
kıırtujmadı. 

* 
Meşhur (Napo.ıyıon Bonapart) m 

tırrihı malüm ... Tali, bu zata iılc
haJ ı;>:tm\.Sin:İn• en J?ihllır yüzünü 
göstermişti. Daha pek ııenç ya • 
şı.:ııda (General) oldu. Bir ham
lede, İtruyaıyı a..ıdı.. .Mahirane 
'bir manevra >le (Mısır) ı istila 
edl..ırek, ora.da il:ıiT h'Ülkiimdar ha
~ yaşadı. Fransayıa avıdlJtinin 
ü:zı<rirı.dıEm çok ı;!€1Ql'.lleden, (~
ralar) ]uğıı.nu rlan etti. Fransa 
ordularına bii.tün A wı.ıpayı Qiğ -
neltıti. Nihayet, (.M.oolmv-a) ya 
iıı:ıdar 1ıi1ıl:i. Hiç b!r ıınuzad'fere 
ııaeip dlmıyan filtııJuııt e:de ~. 

Fakat, (Brltaııı.ya) adasına yap
ttitı ıtaaırruz uJ!ıı.ı<° MEtiımeıii. En 
nihayet (Vaıt.edo) da İngi& ge-

.§ A 
1.. N KAH ... 
13 • 4. 1940 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 F'rc. 
100 Liret 
100 İsviçre Frc. 
100 Floıin 
100 Rayişmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
l-00 Çek kronu 
100 Peçeta 
100 ZJ.ot;.. 
100 Pengö 
100 Ley 
1-00 Dmam-
100 Yen 
100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

&a-
5.24 

1:>2,65 
2.9647 
7.7()5 

29.2725 
81.0307 

22,18 
0.97 
1.7950 

13.61 

26.8725 
0.625 
3.4929 

34.6325 
31.()()5 

Esham ve Tahvilat 
Ergani 20.05 

19.55 
19.55 
19.55 
19.55 

Sivas - Eı-zuırum 2 
Siws. Erzurum 3 
Sivas - Elrzumım 4 
Sivas - Erzurum 6 

TAKViM we HAYA 

15 Nls•n 
PAZARTESİ 

Hicri: 1351 Rumi: 1351 
4 üncü ay Gün: 106 Nisan: 2 
Rebiülevvel: Kasım: 160 
~üneş: 5,23 Akşam: 18,48 
9ğle: 12,14 Yatsı: 20,23 
J.kindi: 15,58 İmııik: 3,36 

HAVA VAZh.ETi -

Dün, İstanbu.!da hava kapalı, 
riizgaria kanşık yağmwlu qeç
mit, rüzgarlar şimalde.ı. saııiye
de 7 -9 metre h'3la esmiştir. Sa
at 14 de hava tazyikl ~4 mili
bar idi. Sühıı.rıet en yüksek 15,0 
ve en diişük 8,0 sanng~ olarak 
kaydedil~tir. 

~~~~~~~~~~~~-~ 

Bm, lbüitıün saıınianiyctk ina.- \ 
mvorum iki, üç yüz sene sonra el 
sılkarak biriıbirin in ha.tı:rını sor - l 
maık ortadan kalikaıca.kıtl>r. İki ıki
şi >bir>hirberiyle ıkarşılaş'tıklan 
vakit: 

- Ooo! diyecek.lı.ır, el'iıın elini-
2'iaı. .içind!E> o.sun. 

Fakaıt ~ır zamm ibir parça 
ıııriiııı.evvıe;rliğe ~ru tıemayül l(ÖS
terarse şöy.le ba- şey söyl~-de
ri ıiıhtiiım.ali var<br: 

- Yaşasın güneş! 
Aıma, lbe.ı.ki d " hi<' bir şey ooy

lenııniye<ıElk. Y a!lnız muhaıl<lkaik 
okm lbk şey varsa. inısanlıa;r ibirj,.. 
ıbi!r1erindn ıetlt,>rine salıdırmıya
cııık!l<ır. Zatıeın dıoğ:rusunu is -
ıtıersan.iz, ibu kötıü, gawi sıhhi bir 
Weıtt:k. 

Laf aranuııda, ben, bu 3<lıEtt yü
:ııiiındoo iha:yatmıın Hı kıorkuını;, en 
ıtriılı11celi anını yaşadım. 

Size bu haiki:ki Jıika,yenin tara.
fımdaın, yani tski bir terzi, ve 
vatandaş hariıiooe ca"J)ıımılf1, ıköy 
fuıkeraları sekizi:n.ci nüıınune a:a.
yını.n sabıJı: baş çavuşu ta.-afm
daın a.n.1aıtılınasma ım üsaadı;, edin: 

cAklımda kaldığına göre, bu 
iş 1919 yılında qeçti idi. Ben o za
manlar del4etli bir gençtim, ce. 
surdum; Ve bütün cephelerde a
teşli fikirlerim için çarpl§ıyor -
dum. 

O sene Narfsk cephesinde bu -
l•nuyorduk. Ric'at ettik. Janb'· 
urg'dan çok uzak olmıyan bir 
yerde tutunabildik. Alayın ka.. 
rargıihı orada idi. işte hatırlı. 
yomm; H arikulılde bir sabah. 
Şubatın sonu. Hafif bir bahar ha· 
vası .. Karlar erimekte ... 

Kumandan komiserlerle bera • 
ber gezmiye gitmişti. Ben kapalı 
pencerenin önünde oturuyordum. 
Düşüncelere dalm4tım. Birden -
bire bir adamın - bir köylü • 
niin - nöbetçi ile çekişmekte ol
duğunu gördüm. Nöbetçi onu 
içeri sokmak istemiyor, beriki 
ise inad ediyor, kırılıp dökülü
yor, gayet narikıine şapkasmı 

çıkarıp yerlere kadar eğiliyor. 
Hemen cama vurdum: 

- Bırak onu! 
Nöbetçi omuzlarını silkti ve 

adamcağızı bıraktı. 

Adam oradan içeri girdi. Üs
tü başı perişandı. Boynu kir· 
li bir atkı ile sarılmıştı. Nasıl 
anlatayım, halinde bir sefalet 
vardı. Boyuna eğili11ordu. Selıim 
10eriyordu ve kaııunun dibi· 
ne doğru sokuluyordu. 

Öyle bir dın-uşu vardı, ki ya.. 
ni insan bir tuhaf hissediyordu, 
kendini.. O anda ne düşündüm 

'"yll bilmiyorum; Her halde ~o . .. 
df4ünmüş olacaıjım; cİnkılaP ~ 
lerliyor, bir çvk yeni fikırl ~ 
kök saJ.ıyor. Müsavat me,ııılı. 
faılan... Amma efendim, işi~ 
karşınızda bir adam, ki hayaıı 
bu akışını berbad etmekle ffeif 
gu.!!• Belki daha bunun gibi .. ., 
k.ahramanca şeyler düşünd~ 
Bu zavallı adama şöyle bir "'~ 
vat dersi Ve'/'meyi karar alı»· 
aldım. 

Ona elimi uzattım ve: 
- Merhaba vatandaş, dedif11-

t1trunuz ve anlatınız. , 
Boynu atkılı adam fena ııald'. 

korktu. Omuzları titredi. FııJc~ 
elini bana vermedi. y 

Gittim, büyük bir merhamet . 
011.u omuzlanndan tutup ya11Dl 
çacık, kanapenin üstüne oturtt~. 
Sonra elini alarak hürmetle Si,.. 
tım. O vakit atkılı adam kof•· 
ile bana baktı ve derin bir ııı' 
fes aldı. 

- Ee, bakalım, dedim, ne ıf 
zu buyuruluyor?. 

- Şu, ki dedi cephe - J!lııı' 
göstermesin - geriliyor, biz ~ 
zinle beraber mi geriye çekil 
!iyiz, yoksa burada mı kaıma1~ 
yız. Yalnız geriye çekilmekl•iı" 
miz istenirse o zaman elimize br 
rer vesika vermelisiniz, çüflk~ 
nöbetçiler bizi bırakmazlar .. 13'.· 
Zer, malüm ya.. Buradaki cu• 
zamlılar .. 

İşin bundan öt<sini pek ııat• 
lamıyorum. Yalnız hıilıi aklım 
kalan bir şey varsa, cüzzamlı~ 
boynundaki atkıyı çözdüğü 
telefoncu ile nöbeçiye yaralııT' 
gösterdiğidir ... 

Ben, uzun müddet iskemle" 
otura kaldım ve korku ile eli~· 
baktım. Sonra sokağa çıkıp ti 
sumuş karla avuçlarımı uğuşı 
dum. 

Daha sonra Sıhhiye çadıfl r 
gittim ve boğuk bir sesle dokt~. 
dan ilaç istedim. Akşam ıı.>~ 
çay içerken doktorla uzun tl· 
dıya cüzzam hasalığını konu~1~ 
Ve bu hastalığın çabuk geçip g' 
""ediqini öğrendim . . ~ • ı· 
Meğerse hastalık gayet sarı., 

miş. Bundan başka yaralar bıı 
denbire meydana çıkmawıı · 
sene, üç se.,ıe, hattci beş sene 
ra bile kendini gösterdi(li ol~ 
muş ... 

Bir kaç sene içinde ne zaf11 tı' 
bu hikayeyi hatırlasam birde"? 
re içime sıkıntı basar ve elı 
bakardım. Şimdi artık zaıı 
geçti, elim ter temizdir Me~il' 
se, insanın keııdi yakınian11a 
eı ttzatnıası kötü !J€1Jlniş.• _ -- --·--·--

Tiyatro tarihimize başlangı( 
(Baştarafı 2 nci sayfada) rii Ziya Bey, biraz da ceıniY~ 

harril'i Fazıl Reşit ve aktör Hiise· m~ddi ı_neufaa~ temini ma!'S~;ı 
~in Karninin yazdıg-ı •Ramses> Elıza Bınemecıyan, Agavnı, ~ 
1 

•• • A if K Z b l ha0 ' eserini oynadılar •Ramsesıo Pol ıını, zn ' ınar' a c :f'\ıJ' 
tatabuu izafatlı, her cümlesi yir· larla .Sadi, Nurettin Şefk~ti, fJt1 
mi otuz satır uzunluğunda garip va~hıt, Snfiet, Ha~ı Necıp bB~ 
bir edelıtyat örneği idi. Maama· Jerı, To_Iaynn, Şnhuıy~n, ~oi1 I 
fih o devre göre dekor, kostüm, yan, Dulgerybn Efeudılcrı barı 
mizansen bakımıodan bu temsil ray~ to~layıp, •?smanl.ı .don., , 
bir h • dise telakki edilir Buna cemıyetı hey etı tcmsılıyesı 

a • •• d f . • d.. t ııftS 
rağmen cRamses• üç kere oynan- vucu e ge ırıy~~· .. ıger ~ 1ı 
dıktan sonra bu heyet de dağıldı. Mıruıkyan ve .~uçuk ı;ıenlıys:yı 

da akt.. B .. h man aemau türkçe pıyesler 
Bun u sonra or ur a - odard 

uettinin •şark dram> kumpau· y y d. ı. k. k dar f li"el11 
.. .. e ı se ız ay a aa , ı; 

~ını goruyo.ruz. ı:ıu kumpanya bulunan bu teşekkül )lüseyirı ( 
Istanbul say(ıyelerınde turne ya- at Yalçnın •Kirli çamaşırlı, 
pıyor. İbnirrefik Ahmet Nuri JJC)tl 

2 Ağustos 1909 ıla da Ereukö- •Hissci şayia• •Zifafı Bakir~.;ilı 
yünde •Şarlok Holmes• i temsil dalık. eserlerile Aka GiindU t 
edueklerdi. Eserde •Bob• ııdmda bir komedisini ve MıuakyaJI ıı'' 
bir $llh.ıs vardı. Bu rolü büyün pertuannın birkaç eserini oY 
Behzada verdiler fakat Behzadıu dı. . 

1 
o gün işi çıktı. Çok genç, çok mah- •Osmanlı donanma cemiyet• 
cup, ince uzun boylu, sarı~ın bir yeti temslliycıri• MınakyaııJJI ıl' 
arkadaşına Bob rolünü oynama- istihalesiuden başka bir ı;eY ~ 
sını rica etti, mahcup genç de ğildi. Ancak •Hissei şayia• d9Ji' 
•Sarlok Holnıes. eserinde Bob dinin yarattığı cBiCJlJI Ef"";' ( 
rolünü oynadı. Bıı genç Ertuğ- o kadar çok beğenildi ki, bell.,_.I 
ml Muhsiudir. ııer rağbet buldu, bent de " 

1910 da da Banker Küpeliyau kendini tanıtmış oldu. ııJ' 
Biuemeciyan ailesini bir araya Nihayet 1914 de o zaman şcıl 
toplayıp bir tiyatro kurmuştu. Bu mini olan operatör Cenıil ?,ı· 
heyette meşhur Vahram Papaz. memlekette müstakar bir tıll r 
yan, Ertuğrul Muhsin, İ. GaUp r? kurmanın zaruretini kal>~tf 
Aı:cau, Bebzat da vardı. Beyoğ • ti ve lstanbulda bir konser' 
}unda Fnusız tiyatrosunda -Si- ar tesisine karar verdi. ··ıı' 
mon• cZehranın kalbi• •Kösem Bu karara iştir,;ı.k eden l>~ 
Sultan. eserlerini sahneye koy. miinevverler, başta Cemil ,J,ır 
dular. olduğu halde ellerini şaklll" 

Bundan sooraki tiyatro hare- ua dayayıp düşündüler: 
kederini ve cereyanlarını tasnif - Tiyatro ue demektir? / 
hayli güçtür; mantar gibi tiyat- Ve birbirlerine baka kald:/. 
ro kumvuyalarıııuı bitip .sa - Güllü Agop, Mınakyan, do0 ,/ 
bun köpüğü gibi dağıldıklarını cemiyeti, falan ve filands•~.Jı:: 
gö:riiyocuz. 1912 de •Osmanlı ti· ra tiyatrouıın ue demek ol 1"J, 
yatro klübü• kuruluyor, •Yeni nu bilen yoktu. Bir tiyatr0 ~~ 
tiyatro• diye ~ir teşekkül meyda- edebilmek için Avrupodııl' f 
na geliyor, •lstaubul kumpau - mütehassıs getirtmek Iaııll' 
y<l"1> adlı bir kumpanya temsil- di. r 
lere Jıaşlıy~. Ertuğrul Muhsin Fransanın meşltur ti)'8~1ı" 
«Ertuğrul tiyatrosu• uu tesis e· daıru Antuau geldi ve JJ3W , 
eliyor ve Osmaulı donanma ce- day4 kuruldu. sfJJ' 
miyetinjıı ııaıı'at meraklısı müdü- SELAMİ izZET 
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Eşyaları cilalamak 
için tavsiyeler 

Zehra Akpınar: ANKARA 
I - Eşyalarımzı cil<ilmnak 

İçin lcı<llanacağınız cila parke 
cilası olmaz. Al..-ken eşyalor 
ıçtn "--' . . --~-~11•11.1.Z S12le ..,..,,-......,.,_ 

Il - Bacaklan71.1Z\C şİf(lğin
den oikayet ediyorsımıız. Size 
edebıleceğiım yegane tavsiye 
derhal dokt°'6 gösteriniz. 

Şeıılciye Raif: BEYoGLU 
I - Mavi çabtık so«ır. Mıı -

de-rn ki yürüyeceksiniz başlaı 
renk yauı71.ız. Her halde gü. 
neste iki kere qiyebilirsiooiz. 
Eğer btt maviden 1ıet>erini.ci 

ıılmaJc içinse her hangi bir 
keten yapın. Hem ucuz olur. 
llem, de solıtnca gayet kolay 
boyanır. 
. U - Saksılann= boyamak 
'IÇtrı. yağlı boya kullanınız. Te
~ekedefı salcstlm- da bu boya 
•le boyanır .. 

Neriman Gül: ŞiŞLt 
I - Sord~ ~yi sizin 

Ya!>Tnanıza iımkan 11ok. Bir bah
cıvana müracaat ·edm. Saksı
nızı kazan-mış olursu*l.z. 
. H- Sigara kiilü her saksıya 

.tılkılmez. Kara.,.jil, gül ve yal
~~z yaprak veren saksılarajyi
ır. 

Yemekler 
----......., 
Ka,ar P•Y· 250 gram un, 
nırıı börek 250 gram ren

____ .__ fi,! nmiş ka,. 

~-' Peyniri, 100 gram tereyağı 
ır Yumurta. 

t<ı f.!n_, peynir, tereyağı ve yumur
. ıyıce yoğrulacak. Ü stün,e nem

l;:ir bez örtiüüp bir saat bmJkı,.. 
ak. 

Üç köşe parçalara a,fn4p ya. 
rım saat hafü at~e pipecek, 

Tatıııar 

Fındtklı 
kurabiye 

2 bardak pud. 
rulmuş ftn.d.Ue.. 
2 baradk pud

ra şeker, 2 bardak un, 1 baf'dak 
~t, 12 yumurta, 4 kaşık tereya. 
gı, Bir ·kaş-ılc Beyking-Powder 
Biraz portaka( reçeli SU!JU. ' 

. Fındıklar makineden geçecek 
ı . , 
Yıce vurulan on iki yumurta 
~ve olacak. Şeker, süt, tereyaQı, 

eyking, reçel suyu ve yavaş ya,. 
vaş un konulacak. Yağlanmı§ 
teıısi!le konulup 3 çeyrek hafif 
1\Qra~ıi fırında pişirilecek. 

Plaj esvabı • 
zannetmeyin 

Beti açık rob-dö-swır. Evdeki 
esk· 
. ' esvabınızı bozarak ynnnbilir-

sı >ıiz. ..,., -
d Bu gece esvabı en son mo-
ıı:;:ır. Üst kısmı sutiyen şekl.in
d<ı ır: Etek kısmının ön tarafı~ 

bu.ı::gü.!er vardır, • 

fKDAlU 

Şık ve masrafsız giyininiz l Yazan: NAZAN-S. SEDES' Her şey para ile değildir 

Genç ve güzel kalmak için=-= 
== Yüzdekınşık bulunmamalıdır
vozoEKi KIRIŞJKLARI iZALE ETMEK İÇiN RESiM-

LERDE GÖRDÜÖÜNÜZ MASAJI YAPINIZ 

Çökük ~ve loıUak ön~ı &mcıik dııdaklaria ajpz kırışık· 
deki k~ ~ 1çin.. 1-~ içiıı.. 

Burun kenarlan ile alın 1o • 

nştklıklanm · dWıeltmek için .. 

Burun kemınııdan ağıza doğru uzı ı 
yanı çııbr çizgiyi diizclı...eic içitı.. 

Göz lce1tarlanndaki, kaş/ardaki ı Göz kapaklamıın cfü . .Ukliıfiünü 

kırışı.klan düzeıtmelc için.. izoıe etmek içiıı. ... 

Gözaltı çuku-riamıı ve konşık

lığını düzeltmek içiıı. .. 

Boyun ve yaMlc kırıqık!ığını ı Boyunu qii.zelleştirmek Ve çif-

diizeltmek için... te gerdanı düzeltmek için .. 

I 
I , 

a lkbabar lıa...ııırm>t güven olmaz derler. Bunda çok ha.lclan 
var. Sabahleyin güneş insanı ~,,karken, akşam üstü adeta 

sonbahar akiµmlan !'tlıi insanı üşütüyor. Herkes bilir ki, sıcaktan 
soğuğa gidenler muhakkıak basta olurlar. Bu hastalıklar en fazla 
ilkbahar, ve sonbaha:rd:ı.dır. Bunlıarm önüne geçmek için ince yün 

bluzlar giyerseniz çok fayda görürsünüz. Yttkarıda gördüğünüz a
çık mavi bluıı iki türlü .işlenebilir. Kollıır ve yakanın ıtjurları daha 
ince ve ufak ıWjldJ Bedetı. daha kol.m şişl;ı işlenmis olduğunda.o 

.to.Ukhıd_lıtbük hem de ~ daha kalın. 

Yatak Örtüsün
den Bluz 

Bu şık genç kızın ii.stü.nde J 
bluz, şapka ve çanta evdeı.i yat..k 

örtii.sii.nden yapıımıştır. 

Eski zamanda çok moda olan 
ince yünden delikli yatak örtüleri 
son za.manlarda kullamlmıyot', 

Onun yerine delikli bluzlar şap
kalar, çarı.talar çok giyiliyor. Bu 
ge~ kız da o1'dan isUfade et· 
m~ 

SON KARNE 
Hemen koştum babama, 
Atınca son karneyi; 
Övünmek değil ama, 
B'dtün derslerım cİYi • 

Babam dedi ki: 
-Ardo, 

Çalışmışsın aferin. 
Bilirim sonralar da, 
Böyle okur dersini. 

cSözlüye kalmamışsın. 
Buna sevinmem gerek. 
Kırık not almam-.sın, 
Kırık no·un yok bir tek-

Babamdan bir hediye, 
Mesetd top beklerdim. 
Bilsen bunu ene diye, 
Y ilreğimi ii.ııeTdim • 

Gittim anneme bir bir 
Olanları anlattım. 

Çocukla!!'! Bundan sonram bü
yük, en !heyecanlı haırplıer gök
yüzündu olııcak. Bütün d<vlet-
1.er tayyareciliğin LkTlernesi için 
OOJeot.a birilbıiTloerLy le yarışa ç>k -
D"l!lŞ1aır. En bıüvü!k paralarını, = 
b\"v\ik yaırdmılanm uçak ordWa· 
1'LilQ ayınyarlar. Her t:ınfta tay
Cl'"meci'.Jk melotcpleli , lıı.or ıkasat>a
da ;taıyy:ı11ıcil.i.k kı=l"11n açılıyor. 
Aıın<'I'ika hükılmoti, go:ınır;leri ay
Y'1llıe'c'il.iğe teşvik. için. bedava tay
:v;ııre yıarışlan, hıwa ı ftl'. nceleri 
y:ıpıyor. Genç kızlJrdon bi:e or -

- Bu hiç doğru değildir, 
Diye anneme çattım. 

Cevap verdi sözüme, 
Dalgın dalgın bakarak: 
- Oğlum Arda, sözüme, 
Kulak ver sen dinle bak. 

cMii.kiifatı bııgii.71.Ün, 
Y ı!lar sonra gelecek. 
Zarar yok sen bugün, 
Hatta biraz zorluk çek. 

c Yarınını kurtarmak, 
En büyük hediyedir, 
Bu hediyeye alınmak. 
Top nasıl değişilir?• 

Boynuna sarılarak, 
- Ah anne affet, dedim. 
•Ben btı fena sözleri, 
Toyluğumdan söyledim .• 

MUSTAFA NiYAZt 

Mektebimi bitirince 
uçman olacağım 

d'uda vazidl~ almak heV'E'Siyle uç -
ıman olanların sayısı gi.tllJ ıkçe art
maktadır. Bitim kıızlarımL'lJda 
ve geııQleriıın;mle de uıçııruın ol -
ınınk hw2si uY\'UlffilŞ\ır. Dün İs
taııbu , kız liııesindcın ~i:r talet>~ 
ye ,,., olm:ı'k .ıstecliğini sordum. 
Bann dü.şünın.. den şı.ı cevaıbı ver
di: 

- Mektebimi bitirir bitirmez, 
uçman olacağım. 

Btrn:ı t1C' k:ııcbr sevi'ndim. ne ka
dar göğsüım kabardı bilseniz ... 

UÇMAN AÔABEY 

,;\YFA- 5 

•• • • 
uzısyenın 

marifeti 

1 - Konsere geç kaldım. H~ 
buki, hem bıı parçayı bir kere 
daha çalmam, hem de ayakkabı
lanmı boyamam lii.zım .. 

2 - Ben de ilmini birden ya. 
panm. Oh.. Ne iil<i. işte şimdi va
kit k.azmıdım. 

A 

$.=2~ ~ı~$$: 
~~ ~-- $;R 

FENNi 
'\9t EGLE(\)CELE R 

ÇiZGİ iLE RESİM DERSLERi Kalem ucunu 
kaldırmadan 

SİNCAP RESİl\U.ERİ NASIL YAPILIR! 

Bu derste siın
cap resimleri -
nin nasıl yapıl -
dığını göriİ}'Qr
sunuz. A. B. 
J;:zgileri resmin 
ana hatlandıö. 

~====~~==~==~l 2 '"" 3 üncü çiz-
' gıilerde resim -

B5ırıaz dikik,a,tlıe ya.pılabür ve ,0<,.. ler ıtır daha 
s:~ ç.aıbuk u.ıı.tulur. 4 nı.ıma.- can'.annuş ve 
:railı reınıi ibir kalemle ve ibi.r çiz- hangi hayvana 
ı:eion:i:n ürrerinıdı:n ıbir dallıa l(eQ!ll~ ait olduğu be -
ıın~lk şaTlıiyjlı yapmak lazımdır. lirmiştir. 
5 nuımıarah resiıındıe gördüğüll'ÜZ 
fdbi bu &adı! fakat sOOH' işJd·r. 

NİSAN BİLMECESİ: 3 

En alL'tıa 1 ve 
3 numara.h çiz,.. 

giler, sin<ıaıpla
:rın bir başka ŞC-

1 kJde ve çok ko
lay bi!ı· usul ile 
çiz.Jıdiğiırui gös-
ı.eriyıar. 

l ı l 213141 5 1617181 ::t~e~=a~ 
V .. d d 1 2 3 harfleri raılaroa sinca -ucu unuz a , , m bın ayni çizgıılıer 

a-

1 
4 

olmadan yaşıyamazsınız! 2, 3 harf-' içWıd.e mükem. 
Zerim zaman ifade eder. 1, 2, 3, mel bir resmi. 
4, 5, 6. harflerim olmadan konu- ni görüyorsu -
şamazsınız. 4, 5, 6, 7, 8. harflerim- nuz. 
ıe size çok konıış)can derler. Bo- Qitıgi ile resim derslerine mecmuaıruzda muntaı.aman devam et
ğaziçinden geçerken sizi daima ~niz, bu deı--;ten itibarnn :resmi!n ana hatWanna lrohıylıkla çiıJe... 

biliyorsunuz demektir. qörü.rii.m. Bildiniz mi ben neresi-
yim? 
HEDİYELE • 
RiM!Z: 

2 nciye bir za
rif şap k a, 

Birinciye: 

5 LİRA 
3 üncü.ye bir el çantası ve ayn
ca 100 okuyucumuza muhtelif 
hediyeler vereceğiz. 

(Bilmece mii.ddeti nisan sonuna 
kadardır.) 

DİKKAT! Bilmece zarftlan
na fazla put yapıştırmayınız. 
Bu zarflara açık olarak 30 pa
ralık pul yapıştırmak kô.jidir. 

Gelin de cevap verin 

- Baha!... An diken.ı konarsıı... Di1cen mi arıya batar, yoksa an
nın i<;nesi mi dikene batar?!. 

Silindir Dayı bir gün, bir otomobil kazasına uğ>ıadı.. Çok kızdı_ Bir daJı4 bO§ltll.1 böyle bir kaza 
gelmesia diye bakın kendine ne biçim bir otomobil ya,ptc:oııdı.. Bari bi2İln ııoföria de • kıı.zalara ~ 
sigcmalı • böyle otmnobilkı: ııııı>tar.saıarı ... 
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Musanın haykırışı meydanda bir 
hercümerç meydana getirdi. 

Dcmiye kalmamış, zaten, ara
dıkları Renıpgülü tekkede göre
;rr..ıyen, dedrnin sipariş ettığı iş:i 
b. <C"oram1yacağına üzülen Mu -
sanın demli kafası emniyet süpa
buu kııil:.OOama.mı.ş, Münir baba 
1).., dervişleri bu düzme nefesin 
ilı..inci parçası olan şu kötü mıs
raları: 

Hilmi öküz, Hilmi ester 
Hilmi, eşeğe yol göster, 
Taç yakışmaz kel başma 
Hilmi başın yular ister, 
Bak tu, yilsüne, gözüne 
Linet Hilmi her sözüne. 

Söyler söylemez ye!1rnden 111"
lamı.ş; meydanda: 

- Heyt bre oankK! 
Diye bir nara bastıktan son

ra kolundan tutan Derviş Kazımı
la arkadaşlarına a.ldırmadan ay
ni maJcamla şöyl€ bic küfW-e ko
yulmuştu: 

Münir eşek, Münir ester 
Münir, düşkünlere yol göster 
Hayderi senin neyine, 
Senin sırtın palan ister!. 
Hak tu yüxüne, gözüne 
Llnct Münir, her sözüne\ •• 

Bu haykırış meydanda bir her"· 
ciirnerç meydana getlilrdi. 

Derviş Musı:ı.yı bi.r türlü zapta 
muvaffak olamıyan arkadaşları, 
taşkm ~-' atak dbıır.m lw;ılarını 
tutmu.ş];ar, geriye çekmiye uğra
ınvorl'o.r, bir ta.raJ!tan da avuçıan
le bu erkiirunz ağzı. susiurnuya 
çalışarıclt: 

- Musa, gel otur! Dede teooih 
etti. Mesele çıkarmayın dedi. Sus, 
yaırın kendisi ha:k yolile bu me
selcrı1n hesabını sorar! 

Diyorlar, fakat b.c türlü Musa
yı susturamı.yodardı.. 

ı:ıc.-viş Musanın bu haykırışı
nı, kendi düzme nefesini kesişi
m gören ve duyan Münir baba, 
hayrette kendine bakan de.-viş
.krine ses'.ıendi: 

- Ne söyletiy=uz bu mün· 
'kllr, münafik, gamrı.z mel'unu .. 
Susturun şuna-! 

Bu sesleniş: 
- Ne dll1'lyor9Unuz, ha:Yd:i, 

ŞU misafirlerin üzerine QU.!lanın! 
Mahiyetinde bil" emir ve ku -

môlI!da gibi teJ.akki edildıiı.. Münir 
babanın yanı başında mevki a
~n dervişler bir sıçrayı.şta: 

- Ya Haydar! 
NıiralaT"1e Merchvenköylli der· 

vişlcre w\lıaooıl~• .. Dıerv t<> Musa, 
!ah.zede başına üşfu;en yumruk
ların ..rka arkaya vuruış!arile 
sersemlıiyerek döğiişıe ginşti .. 
!Meydanın altı. üstüne geldi .. Tor· 
ba sakaiılı, kerli ferli, yaş.l:ı, kal
lıiv.i sarıklı m.isaiir şeyhler bir
birlerini çiğniyerek kcrpıya ko
şuştıular .. Herkes dışan fı~lamak 
liçin kaptnln önünde lı<<'birini ez
miye, çiğnemi~: 

- Ay, ezildim ooııeciğim! 
- Kz vı;Jlahi belkemiğim 'lı:ır 

nlrlL. 
- Desturun müsliim:m!ar, bu 

ikızcağız gebe .. V<illahi QOcuğun-u 
düşürecek! 

- Yandım dostla.-, yetişin! 
Ses'eri arasında. dı.şan u~amı

ya ç-..tıa;lıyoııiardı .. 
Meydan b:D: kaç dakika<l. .bo

şaıliı. içerd.e döği.lg;illerden ılı.aş
ka k.iın.se kalmadı .. Münir baha
ının kalabalık dervişleri derviş 
Musayı bir temiz patakkımışlar, 
demli misafir.i sopa ile sızdırarak 
bir kôşeye uzatmışltc, derviş Ka· 
zımla d ~ Mu.>R tin dıc pastır
masını ~-.l<ıarmışlıardı. 
ıMi:s:ı.fi.r De-n•iŞJ .-, \"0di3ıılıeırı da
y~ı!a i:ıihrken ~a mayna 
o:.00. Münı:r .baba, D-ırvı'.:; Mu
sanın ba..}-ıgın yatan k>aılıbına "" -
lrullcJu., bi:r tel:!me a11tı.. Kimlım 
~mı bı:r.aka'cıaıldaırm Riın 
bityaiıaşan ~ ~ zaır 
ıtıeıırn:ıye uğı-..şarak b~ıırdı: 

- :Mlell.' aneti11ııJz kı3ııdi ırnri<aıııoıı:a 
llcltmiıyoııınuş ~ lb.i:r de den:.Z a
şı.rı teıklkıeılene gel.ip "1JOl'.ıle çı -
iaıorbnsmız Ö:;ı} .lllU?. V a.nn Ş'ia:tıd!j 
o dedeniz alacak ımıel'una söyılle
yi.n. Sirzl Da9lll burada t.epeledılm
se o .mabeyn b.'.ı.fi>yesiıri d" bö.,...'I. IQ..• 
eııeoeğoiın. 
R~ iş:ni mccl.iıs. meşa

y.illıltıe bi=at ıooıı Wcip ed ~ 
SaJcobrn., YusUifllO. yclııasıru ŞC'l"ba
ıtm pençeSinclın D'lSll lruııtıı.ııırok! 

Ve ... Arl<asında.ıı eml'i. verdli: 
- Bu münaıfıddarı haınıerıı ooka

ka aıtın' . 
iMimir lbabarun Nlri ;ı.-00- ee>

...,.H, Bol br da,Y81ki!a ;ıesı;Jlileri 
ıçi<tt/)a.n OOdt ııtlisaJ.ır dıeırvi;. 
iMüınir babıa.nan ada..'Tlleııı tarnfın.. 
dan kmıfa 'tUUnlbıı ~ 
eokak lııe.ııuıına ~ilhr. Bi.re!
ılk<r ~n o.rt,aa,na fırılaıtıitlı-

kur, çıaıınurlanı. atıklılar. Kapı , ge
oerıı. n bu scıa1ıi.nde y\lzl>eııinıe ~a
ı:ııand:ı . 

Dc-rvitı Ki?Jm Musanın oorunü 
kıs a.yazın.ın en fa:ııral3$lrJ!ı bu sa
artıt.c r vk:ık ortasında kalımıanm 
verdliği n..ahiyetı.J ' <!'işi.eri çıaıtıroı
)'W'ak in ledi: 

- Derımş Musa ... Beğendin Jll'i 
y·aıotı.f(ın.ı?. 

Çamurların i<;inden bı.r ses yük. 
sa.ti: 

- Beğuıditm ... O namı l!1t Mü
niıro lbu kıadıar ık!iışinin içinde de
.dl ıve küfür etr'lesini öğreUirn. 

Dc:ıviıs Kazım _Musaııın spzünü 
durdul'd\J: 

- !y<; haltıe'tf!in. Sani<ıi b zi so
kai!a atıtı.kıtan sonra küfür ede -
m rz:ı ıııra~ ~- .. Ş:ırndi ne yapc
c:>ğız . 

- Vay, vay, vay... Bac :.ğım 
kırmu; sanki. balim ...... ,1 b0}"\'1ll:.m

d ı aa hayı.r ka:hnam !s ... Yeıırl
k .r :bizi muo,talarDa rru ooğ<:Püı!er 
ac;.oa? Biraz kcn<l mıe ı;reli;:ı ıh. 
şu~adan kal"ı<>:aı, ı h on o M 'iınire 
güıterec>t'ğ.m ! . 

- N .• v>aoac:ı!ksm? .. 
- 'I1 lkıı:ıerüı cronilcU"Jm 't2şh-

ynca?ım !.. 
- Aman M'l.ioSa m ya,pıyomım ... 

B'.r de Joa.rako!lıa,ra mı sürii.klfye
q:ıksin bi>zt ... 

- Ah yanırr.da biştovum ol -
sıtydı. .. Ben ooıa diayaı'h göste
rirdim ..ma ... 

- Ş.ımdi ne yap::cağız? 
- B ilm:ıem ki? 
- Dıerviş Mü.."'!lcl? 
- Lobbeyk El!!. ili leıriıın ... 
- s-me para var mı? 
- Biır rııec>cliyem var. 
- Yl iler ... Bu l):lrn bi:zı, ı..ıd<c-
~ tarlar ıtötürür .. iş Dcldıeoye ll>llr
htıahr.ı. 

(Arka•· tıarl 

BiR PUDRA 
Tecrübesi Karşısında 

\~ ~ 
Genç ve ., 

daha sevimli M. 

Daha 

görünmenize ~ 

y~ayan ~i Bugün ba 
um TECRÜBE .• 
Pudra aleminde TECRUBE 

yeni, cazip ve soı_ı yi yapını~. 
b ir keşif ... Cll.IH GÜZELLEŞTi
REN şayanı hayret ve yeni bir 
unsur, şimd i ipekli elekten geçi
>ilmiş en Iİınce bir pudra ile m ü
dekkikane bir tarzda karıştml
mı~tır ki, bu sayede cilde bir 
parlaklık ve y~n i bir hayat ve
rir. Esmer ve çirkin bir ren, genç
lii\'İtı tabii ren !eriyle güzelleşir. 
Fazla olarak terkibindeki şayanı 
ha\·rrt bir unsur olan .. Krema 
küİ•üb-ii• ı ıı t i)·azlı usutil sayesin· 
de iki ın i> l i fazl a ıaman ahit du· 
rur. 
llAKİKATEN FEVKALADE BİR 
TEKLİF yüztlııiiziın bir tnrı:fını 
• Krema köpüğü• havi Toka!on 
pudrası ile ve diğer tarafını da 
hcrl .. mgi bir pudra ile pudrala· 
yınız. Şayet •Krema köpüğii. ha-
vi pn a ile padral:dığınız taraf 
diker tarafa nazarao daha taze, 
daha genç ve daha cuip görün· 
müyorsa aldıiımz Tokıdon pud
rasının parasını iade oderiz. TO
KALON padrasııı.ı feTkaliiıle :ra&"
bet bulan yeni 10 roıııri vardı:r. 

iKDAM 

· Yanlış görüşleri tek
zip eden bir netice 
Derme çatma denen Macar ta
kımı dün F enerbahçeyi yendi 

D 
iinkü maç lıakkıııda 
fazla bir şey yazıruya 
lüzum görmüyorum. 

Macar takıınııuıı mahiyeti ve de
recesi belli oldu. Bir münasebet· 
le bu takımın derme çatmalığın
dan bahsednılero biraz dokunup 
Macar talomı haklmıdaki hüküm. 
leri halka bırakmayı muvafık 
buldum. 

Bir inci sınıf geçinen ve halka 
da sevimli gelen hakemlerin fut
bol tenkidi yapmaları hakikaten 
fena bir şeymiş. .. 

l\leğer A vrupalılann yerden 
göklere kadar haklan varmış. 
Frenklerin birinci sın.ı.f hakemle
ri yuvarl•k toplu futbol hakkın
da kat'i hükümlerini Wıar et -
mekten dalına 9'1<inirler. Hele 
bir takımın biricik oyununa gö
re kanaat yürütmekten kat'iy
yeiı içtinap ederler. 

Allah afiyet versin, bizim sa
halarda muhtelif çetin maçları 
idare eden şu bi2.iın birinci ııınıf 
hakemimiz Bay Tank Öz&engİD 
de sanki neden şeytana uyup llla· 
"ar takımının GaJatasaray oyu· 
nundan sonra kat'i hükmünü ver
di. 

lllacarlara derme çatma deme
seydi, sanki Taksim tri bünie:rini 
dolduran seyirciler yakasuıa mı 
yapı.ııırlardı? 

Ili.rinci sınıf bir hakeınin oto-
rile•i sadece oyuncular üstünde 
aranmaz. Halk nazarındaki iti
barını da koruması l:lzımdır. O
nun tereddütlü zamanlarda ve
receği herhangi bi:r kar.ıra oyun
cular belki .boykot korkusile bo
yun eğerler, amma taraftarların 
susturulması mü:ikill olur. Tank 
Özcreıı;:in M11car ta.kuru hakkın
da efkiın umumiye müvacehesin
de verdiği acele hükümle o ga
zeteyi okuyan seyirciler indinde 
futbol bilgisi hakkında haklı bir 
şiipbe uyandırmıştır. Günün bi
rinde vercee<(i herhangi doğru 
bir kararına dahi itiraz etmek İs· 
tiycnler, birinci sınıf hakemin 
dünkü yaz!Slnı bilgisizliğinin de
lili olarak daiına hatırlatabilir -
ler. 
Doğrusu Tank Özerengini bu 

çocukca hatasından ötürü uzun 
boylu tenlı:it etmek taraftan de
ğilim. 

Vaktile toyluğnmda mirasımı 
yerken etrafımı saran yardakçı
lara lrauıldığımdan dolayı haklı 
nasihatler veren lere dahi knar 
ve içimden şöyle derdim: 

- P ara benim param, arkadaş 
benim arkadaşım bunlara ne o· 
lu yor ? 

Tank Özerengine = boylu 
nasihate kalkarsak o da bize şöy
le söyliyebili.r: 

- Hakemlik otoritesi ben.im, 
istediğim gibi sarfede.riın a size 
n e oluyor? 

Yalnız buradan hakemlik otori
tesinin miras malı gibi sarfedi
lip edilemiveeeğini tayin etmek 
mesele ·i rıkabHir. Fakat nemize 
lıizım onu da şimdilik başkaları 
di4ünsünlcr!._ 

Yazan : Eşref Şefik 

."'eııer nwhacimi Maccı.,. kalesine 
akıyor 

İKİNCİ KÜME 
Beyo~lu spor, D. pa
şayı; Anadolu, G. 

gençleri yendi 
!İkinci k;üıme maçllarına dün Şe

ırecr d.aıdıuıda dleıvam edıilmiştir. 
llk maç Davutpaşo, ve Beyoğlu" 
spor ta.kınılan arasında yapılmış
tır. Beyoğlusporlul,;r :;(_i1adan 
2-1 g:ıiip çıkmışlardır. 

İkinci maç Anadolu il<~ Gala
ta Geneler arasında olmuştur. 
Bu ka.rş;ia_<ını.a Antdolunun 1-0 
galihiyeti ı..Iıe net:iceleı:µıllştir. 

Basketbo l müsabaka l a rı 
iBt ·~-oiıJ,u Hahviniın ılıaskı.lıbool 

müsa.baloala.rwııa dün· f!!V m iw -
nıı<rtlik sa·lonunda dkoıvam •dil -
miış vıe Den.il Yı.lıdıırımı 6-32, Tay
fun - Kmnıızı, Mav)yıi 2$-34, Çl!ll
ge.lköy - İst:aı1buJs,por 14-26, Ga
htasaray - B~ru üs'..ün 
bz oyuındaa:ı 90lll"a mağlup elııniş
!erdiır. 

Vo'eıbol ka rş ılaşmaları 
İ.ısıt.aı:ıbul Voleybol Aj.aııil1ğının 

tıerıt'i<p et.tiıği voJ.ıy'bofü t"şvik mü· 
saıb:ı,kal.aır1111ıa di.in Ga.Latasaray 
ldbü!bü saJıonl.aırrndn d . vam edil -
m:Ş ve Be)1eıiıeıyti üJ_ Fenertıahçe 
aırasında yapılması i5<ııbeden ma
ça F>erıı diler ıııcim<'diğ ~,~ ın B-ey
lıerllıeyi lı<i.iık:men .kıaz"1l&l"ak gru
puınun ı"tiJı-m::s; aJ.mu.o,tur. 

S"1"ı grup ımüısnlbaılrnJmwııda da 
B€ı;i!kıtat; - TQPkapr:J"o'.l . Sü.lıe<yma
n .ye - Bo,:(aziç ilne, A'Jtıak - Etji
b . ~ - DQğ q>cıra, Ka
~ - Be:voi'ihıcpar.a hüıkıınen 
gaLıp~L.~. 

Dünkü Atış Tecrübeleri 

O i klc. a 11 e r ~ 

Hadiselerin teyid 
ettiğ i hakikat 

Memleketimizde, bi!ha.sscı is
tanbuldcı (gazete ve mecmwı 
çok!ugundan olacak) spor ya
zıcısı qeçinenlerin sayısı pek 
çoktur. Aşağı yukarı şelı;i
mizdeki sahici spgrcu adedi ka
dar Spor m u harrri(!) 
bulunmasına rcığmen b i r 
S"'- ·· hcıvadisinin doğrusunu 
öğrenmek, yabancı bir takımın 
kıymetini anlamak .veııa her
hangi bir spor şubemizin de
..ecesini anl<ımak imkansızdır. 

Kendi iddialcırıncı göre, 
hepsi sahibi saldhiyet olan bu 
baylar gii:ııde!ik ağır başlı ga
zetelerde, sayısı mahud spor 
mecmualarında yala sallıyor
lar. 
Mürakcıbesiz, kendi kafaıa.. 

nncı ve dcır görü.ı;Lerine gö
ff tefsirlerde bulunan, pek 
,,dkın alakalan olmadıijı hııl
de bazı renkleri kendilerine 
mal ederek tarafgirlik yapan 
bu bayların ekserisi de .gaze
teci• cmulıcırrir• sıfatını tcışı.
mıl/tı hak kazanmış değiller • 
dir. 
İddialarımızın do!fru oldu

ğunu, bıı muharrir (!) bayla
rın gazeteci!iqi öqrenmeden 
basit hilelere bcış vurduklarını 
ve nihayet gazete sahiplerini, 
istismar ettiklerini isbat için 
son hafta içinde devirdikleri 
çcım!cır, kırdıkları potlar ve ... 
Y aptıklcırı değersiz neşriyat 
kafidir. 

Misal olarak zikredelim: 
1 - cSon Postcı- gazetesi 

cuma ~il.nü çıkan nüshasının 
ııp01' sütunlanndcı cMaccır Kiş
peşt takımı bu sabah şehri
mize geldi• <Jiyordu. Halbuki 
misafir tııkım cumartesi gü.nü. 
ancak Öğleden sonra Sirkeci 
gcırıncı gelebildiler. 

Bilm ey iz o havadisi yazan 
bcıy muharrir buna ne buyu
rur!cır?.. ı 

Gazetecilikte bu nevi cgaf• 
kolay affedilir kcıbahcıtlet:ııen 
deijildir. 

2 - .cumhuriyet. de Bay 
muharrir ( U Mcıccır takımı 
hakkında: 

-1\>lacar:Staııın "" lıaş'ta ge -
len fı.ııthOl ta'kıımlarınd.an biri 
dlk:!uğu i.dıdia ediJ::n K.~, 
d;c~ Gal.aıtasara)'ın 'kaır~usan

da 6-1 gilbt ıbüyük bir farlclıa 
,..,rıiJlırulo)e hakiki k.ı;yrnf:tini 
ı:!OOkı:ımwti>r. • 

Bilmeyiz ne keramettir, ay
ni muharrir ( ! ) Cumhuriyet 
qazetesinde M acarlann kıy
metini anlata anlııtcı bir tür
lü bitirememişti. 
Yukarıdaki cümLenin doğru

su şudur: cMaccır takımı mu.. 
hakkak ki bir kıymettir. Ta
hammül edilmez bir seyahat
ten sonra trenden iner inmez 
G. Scıra;ıın karşı.sına çıktılar. 
Galatasaray dcı iyi oyıınlann
dıın birini çıkararak 6--1 galip 
geldi.• 

Acaba bu Bay muham... (!) 
Bu hakikate ne buyurur? 

Bıı ilci misalden sona şu,.. 
nu dcı il<ive edelim ki, çok 
bariz hataları yapan çömez
Ler şimdiye kadar bir çok 
camlar devinnişler ve gene 
cerkan m inderi> nden bir ka
lem aşağı inmek istıememiş
!.erdir. 

Kendi cırcılıırında garip bir 
pakt ycrpo.rak S"OO"I' efb:arıumu
miyes'ni şaşırtmakta devam e
den bu çömezler grupunun 
hakiki kı11metlerin.i Mdise!er 
ortcıycı koı2maktcı devam eder
ken bi!me:uiz bu bcıy!cır hli!ll 
erkan minderi1!den _ konuşar 
ccıklcır mı? .• 

on maç 
Kispeşt-Beşiktas 
yann karşılaşıyor 
Maear Kişpeşt takımı son C\YU

lllmu salı günü TalkBim stadı.nda 

~iAdtaı; ıtak«mı ~ yaoaralı: q 
8'lıışaın Pı:ııteyıe baroe'lıttt eıdıecell;. 

llir. Bil ımıaçı halıwn KlMM1 &
liıın ;daıre ..JeceJd!iı: 
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Macarlar hakiki oyun
larını dün gösterdiler 
Kispeşt galibiyet golünü oyunun 

20 nci dakikasında yaptı 

C umartesi günü YNJ?Un a.-gın 
trenden inip Taksim stadında Ga. 
Jiatu;ara'V ile çarpışarak 6-1 gib!i 
lııx; de 'inanı.llnıyacak b!ir fa.-k.la 
mağlup olan Macarların hıvvetli 
ekı:.ple-rinden Kıspeşt dün il<lnci 
maQırı.ı F1ccıı:>ribalhçe st::ıdlında yaır 
tı vıe hir gün cvve'l oynadığı o -
yundan çok güzel düz~ün ve sü
ra1l bir maç yaparak F<merb<ıh
C..ty i 1-0 }l.ıru.c cik hı:ıl: lci kuV'\1 lbi
n .n b i:zMn takımlardan w!'Ü.n ol -
duğunu bilfll ispat etrnıis oldu. 

Bazı "lazetelerin derme çatma 
diye tavsif ettikleri ve Macar ti
.kinde eh emmt:tyetK bir yeri olan 
IKispeşt Fenctbah<;k! karşısında 
bu evsafta bir takım olma~mı 
gösterm~ olmakla beraber dün
ıkü maçı taklip edenlere de zevk
ili.ı bir futbol maçı seyrettinıtiştir. 

Yazan: Adnan Ak•n 

mani olduğu.ndan isv.fade edemi
yen Fenerlilenı M-.ı.carların bil
hassa orta hafları adam alufü dur
duruyordu. 

Yine Fenerbahçenin yeni bk 
hücumunda Melihc düşen bir fır
sa1ı Mellı Fi'!crete geçirdi. Fakat 
K. F\ilcrebin attığı şilt k.ale dire
ğine çarparak g-eri döndü. Bura
da da şa:ııs Fenere yar olmadı. 

Oyun bu andan itibaren daha 
Q<>1< Feni.'r hüoumlıaıriyk geçet'J<ı n 
yine Fener safı açJiıı yeni bir gol 
fırsatından ı:stifade edemedi. O
yunun 35 inci dakikasından itiha.
ıren Macaır1ar tekrar hücumlarını 
sıkl.aştırdılar. 

FENER TAKIMI DEG.İ.ŞİYOR 
37 nci dakikada :Fener:iler Ma

car müdafaıaı>ına yükJ.mirken sol 
açık Fikret sakatlıan...-ak oyun
dan çıktı. Ve Fener farları ara
ltarına Basriy>iı alaxak ufak bir ta· 
dille yine Macarlara hücwn et
ııniye lıat;l:adılar. 40 ıncı dı>lıi:lu.da 
Melih kaleci ile ka!rşı kmşıy:a 

Gafatasaraya karşı büyük bir 
farkla yenilen bu Macar ekibi
nin F>€ner ka \ ;ısında :ılacağı ne-
1rlcev<i merak eden kalabalık bir 
meraklı kü Uesi dün yine Fener
bahçe stadına havanın dehşetli 
yağmuruna rağmen koşımış bu
lunuyordu. Takı1iben 2--3 bin ki
şinin takılı> ettiğıi maç zamanı yak
la.ştığı zaman louvvıetli biT yeğ
mur işin zevıki.ni kaçırıyordu. 

TAKIMLAR 

l kalaraık yeni lııi.r gol fırsatı ka -
çırdıktan sonra oyu.;ıwı bhittıci 
devresi 1..() Fenıer rileyhine blitti. 
İKİNCİ DEVRE 

Hakem Şaar Tez.canın lidaTesin
de lki takım scloayaı çıktıkl:an zar 
man Maca.r.lıaır Ş'U kadro ile oynu
yorlaxdı. 

Gergo - Ratk:ay, Onadin -
Lugoşi, Zalai, Odry - Ka:kıçay, 
Deri, Polaıykar, Mölnar, Kinçeş. 

Buna: mukbfil Fenerliler de no.r-

Esad.Kişpe;fin b<r 
mru taluım1arındaın Ömer ve AJıi 
!Rızadan mahrum olai'ak şıu !i'E!'
!killde yer alfulaır. 

C ihat - Adnan, F aruk - Re
şat, E.saıt, Hayati - Fikret, Ta
nk, Melih, N aıci, K. Flikret. 

Mutat bayrak merasiminden 
sonra oyuna rüzgarı aleyhlerine 
a1ll!l Macarlar basladıJ.ar. Ve >l.k 
anlarda Fener ~esine kada.r 
uzar.en Maoaır hücumu kamerle 
önlendıil 

Fener müdaf.aıasınm çevirdiği 
müteaddit Maca.r hücumlarından 
sonra Fener forlan mı.ı'kabil hü
ouma l{L'Ç1'ler. BirJ:ıiri ...-dına ya~ 
pılan ;,u hücumlardan bi.rtnde ME
llih ve onu t.ak:iben de K. Fikret 
birer ııol fırsatı J<a<;ırdılar. Bu Ju
iaı Fener tazyikinden kendilerini 
!kurtaran Macaırlıar çok süra.tli ve 
Jınmbıınezonlu ileroeyişle-Ie Fe
ner ın'ı.idaiaası önüne gelerek <>
Y'l!lU hakıınılitfetleri altına soktu,. 
llar. Ve 'bu sırada sa,ğ llçieriııin at
ıtı;ğı lbiır ı;ühl Cihat -güz~ l:ıiiır plOO
jonla lcurtardı. 

'Bu l<.urta:rıış Fener .ka1ıesin.iı teıı. 
likteden sıyıramadı. Ve Cihat epey 
tehJUkeler geqi.raniye başladı. Hep 
Fener müdafaasının önJednde 
cereyan eden mac; nihayet Ma" 
ca.rlara bir gol kaz.andırdı. 
GÜNÜ•; YEGANE GOLÜ 

00 nci d:lldkıada ~ i'lerlJi.
yen bır Macar ailcımnıcla. sal\ <iç ye
rinden Macar sıpıtrföru Polaykar 
~ b,.. vaıııu;la. Citıad.m mıül:!aba 
ııı...ine nı{ımerı giilıiin y~anı.~ ger 
lıü:nii yaıpmı.ya m........Uak oldu. 

Bu ,ıııol FıenerlAeri gayrete ge
ıtirdi ve onmı- da bu Macar go
lliünü.n acısını çıkııımı.aık i.Qin ra,. 
liplerin& tıaeyiılt ~ lroyufil.u
llar. Ha.1ıtil bl:r serermd.e K. Fii<:re
tin ~ WpU Melih Ta.tık'a 

:tkmci devreye Fenerlilerin hü
cumile başlandı. Fener takunı 
bu devrede Taınk'ı sol :açığa Bas
ıriytiı sol İQe geçir.ınlişti. 

Fenerbahçe ilk anlarda biıııhi
riru. takip eden sıkı hücum 'ı...-dan 
eonra oyun yine Macru-1arın lehli• 
ne .erıeya.n. etııniye başladı. Fener
IJ!ıeıtııı far vıe haf haıtilıa.n arasın-
da.ki irliba.1 noksanlığı Macarlara 
kıol:eyca hücum :iınkfuılıırını veri-

~ 

/riicumwı.u kesi'ljor .... 
yaıdu. Faknt Fener miidafaası
na lradar men Maca!r aıkınlaırı ora
d a ya müdafileılin ınüdahalesile 
've)'& Oilıadm Elill.cıi arasıaıdıa kala
.-ak netice vermiyordu. Oyun bu 
rilde lkarşı.hklı hücwnlarla ge
çerken hıikimiyet ibresi daha faz
la Macm-lan gösteriyordu. 

Böylece devreııLın otuz daki
!kası. oynanmJ:Ş bu!unuyordu. Bu 
da.kliıkadan &Onl'a kendilerini top
lıvan Fenerliler y±ıııe bir ateşlcn
diler ve Macar kalesıi önlıerindc 
.bir hayoJL ujtra.,,tı'1ar- fakat attık
J!aırı şütlerllı bir kısmı dışarı ç•k
t1 bir kısmı :M:acar kalOO:Si tara· 
fından çevrilii ve bir türlü gol o
lamadı. 

Arttık Feıııer1.llı<.v buıgüın mağ
IU p olarak Gah.'.ldan ayrılmıya rar 
rıı ibr haJ.dL yiın.c. hücuım.laU"J Ma
caıılal"a bıralıttlıJlar ve maç bu su
retilı Ki:ıpeşt'in .w-ıa üstün oyunu 
ve 1-0 qaıJe'bıesiytlie bıiıtti. 
NASIL OYN~ILAR! 

Ma<:arl.aır l:ıtx gıün evve1Jtiıı,e n~ 
uran QOk süratli yerden kombi
nezonlar ve cüsseleri nisbet!inde 
tandmanh idiler. Biıl!hassa orta 
haf orta for_ ve diğer açı.lclaTı ile 
uol içleııiJ çok ça.lıçkımdı. Fenerli" 
!er ise müdafaa 'ıarının çıaıhşkan 
oyuı.ama.sına rağmen sol haf çok 
aksadı. HücU!!Tl hatlarında anılaş
ma yoktu. Mütemadyen gol fır
sa1ı kaçırm.aık için hiııbirile yarış 
ettiler . 

Şişli Galatasaray B. 
takımını yendi 

Dün öğleden evvel Taksım stad• 
yomunda Galatasaray B. ta:kıml 
ilıe Şişli t6:k.mıı aırasın<La lıu.susl 
biır maç yap.ılmış.t:ıx. 

Maı; old.u.lcça zevkli ihix cere
yan taık:ip etmiş v .. 5-1 şıişlii Jıehi.116 
netice~ 

• 


