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Rusya Ro~a.nyay~ taa~ruz·, ikinci inönü zaferi l 
etmıyecegını temın edıyor Bugün bügük zaferin 19 uncu gıldönümü 

Halkevlerinde merasimle kutlanacak 
Bükreşteki Sovyet Heyeti azasının beyanatı -- Bugün, ikinci 

İnönü zaferi-
makineli tüfek, 
55 hafif maki
nelıi tüfek, 102 
top ve 4000 kı
b(la haı;nıının 
41,000 piyade -
sine, 750 ağır 
makineli tüle • 
ğin<.>, 3,134 ha
fif mak:neli tü
feğine, 220 to
puna •·e 2000 

\ 

. , B ir gün UKraynaya dog"' ru dönerek. aley- ~~.
1

i!~t~:: 
da 31 martla 

himize hareket edecek olan Almanların ~:~:J~~~ 
de büvUk istik-

iş ini kolaylaştırmak niyetinde değiliz 1 t~:c~~:e:~:i~ 
muharebesi ne-

SÜ\'aris.ine ga ... 
lip gelmişti. İ· 
kint:i İ n ö n Ü 
nıcydan ınuha· 

rebcsi siingü • 
•üz piyade, 
·mızraksız sü .. 
vari, cephane • 
siz topçu ile ka
nnılmıstır. İa· 
se ''e ikmal ha· 
kımından da 

- - - ----

ltalya yeni bir sulh teklifi. daha h,azırladı f~J~:~~Yr~~~~ 
~- ,,, •• 444 ,. • ...... ... .. .. 

etıni,ti. Mi!U 

N ·ı . Dört Devlet arasında bütün F h ordunun garp 

azı erın suya ransız a r p ~e:~:c~:a:1~~~ı ihtilaf /ar halledilebilecek 
du .. şen b"ır ümidi kabinesinin !~1:~:a~1i~~~ 

ği Bu büyiik ikinci lnönü muharebesinin muzaffer kumandanı ismet lnöııii.. 

kağnı, kamyo· 
nu yenmiştir. 
Fakat bu zale-

Molotof ile Çörçilirı 
beyanatı, Sovyet Rusya. 
nın harbe ltarıımıyaca• 
flını gösteriyor. A iman· 
ya lta /yayı ve Sovyd· 
feri, /tendi safında har· 
be • ü r Ü it le m e it için, 
neticui ıiıpheli o/maltla 
beraber, bir defa da o•· 
/teri z;aferler ltazan• 
ma.tı ı e c r iı be etmek 
mecburiyetindedir. 

Yazan: ABiDİN DAVER 
(E! ovyet Rusya Başve • 
t;;;;;;J} kili ve Haı:ıidye Ko • 

miseri Molotof, 
- Bitaraf kalacağız, harbe glr-

ı:niyeceğiz, dedi. .. 
İngiltere Bahriye Nazın Çor • 

çil, bu söze cevap verir gibt, 
- Sovyetlcre harp ilan etmi· 

)eccğiz. Japonya ve İtalya ile ~e 
h.çbir ihtiıiifımız yoktur, dedı. 

Ve böylece, Brenner müliıka· 
tından sonra Alman matbuatının 
Yapmak istediği sinir harbi ta· 
aı:ruzu akim kalmış oldu. Filvi
ki, Almanlar, galiba bu müla • 
katın bir fiyasko ile neticelendi· 
İt•ni örtbas etmek için, 

- Bu mülakat Avrupanın ya· 
kın istikbali ü~erindc mühim bir 
rol oynıyacaktır. Neler görüşül· 
düğü hafta sonunda aola~ılacak
tır, ı:-.bi müphtm, esrarlı ve leh· 
ditkar yazılar yazdılar. itd:ı-an 
matbuatının, geçenlerde, sesleri· 
ili Yükseltmeleri de buna inzi • 
inam etti. Ortaya bir Alman • 
İtalyan • Sovyet bloku teşkil e-
4.lieceiii hakkında bir takım şa
Yialar atıldı. Fakat, aradan bir 
değil, iki halta sonu geçtiği hal· 
de, Almanların, miittefükleri \'C 

bı1aralları tehdit ettikleri uma
İ' zuhur etmedi. Bilakis Alman· 
1;:ıly an • Sovyet blokunun bu • 

l:lin icin tahakkuku imkansız bir 
~öf olduii:u anlasıldı. Nihayet 

olotof, Sovyet Rusyının bitaraf kalacnğ'ını Ve büyük devlet· 
er. arasındaki harbe prmiyece
~lli söyledi. İtalyan matbuatının 
••anındaki değişikliğin de, Al· 

:.'80Yaııın halın icin, harbe sıi
~!klenoıek niyetinde olmıyan 
;.;nYcr Musolini tarafından, o za· 
ı:i~!' lıu sütunlarda söylediğimiz 
u 11

• llitleri memnun etmek ve 
,,.:ıa~ak maksadile yapılmış ol
k 1 ıht.ınal ve faraziyesi çok 

"'1vctiendi. 
v· n~enner müliikatından evvelki 
d • ııı _ct ile bugünkü arasında bir 
·~•şıklik yoktur. Alman,·a harp 

tnc~d d . , • 
-.. -T anın a, ln"'ittere ,.e }~ran..-.;a. 
~•n k J\ .. arsısında yalnızdır. . 
l!''b~uteaddit defalar söylediğimiz 
u' 1 b Sovyet Rusynnın Alım oya 
he eralıcr müttef;kJere karşı 
chrp etmesi, ona bir şey kazan
t rnıaz. Sovyet Rusya, keneli ka-
11~~amak şartile htrbin iki taralı 
"' almasını istiyor. Maksadı, 

( Arka:ıı 3 üncü saııfada) 
ABİDİN DAVER 

Musolini, Kont Ciano ile berabBT.-

IBtıkıreş, 31 (A.A.) - B~ ha.tıta, cbir gün Ukranyaya dbğ-
bulunan ~t heyı.ıti A2eın ru dDıwrek aleyhim:Ze luıırıeket 

Sovyetkr Bir!Htınin Rurnanyaya eıclletııi11ecıtlk o1an Afmamlanıı işini 
ta.arruz etmiyeceğirı•i temin et- looaylaştmmıık niyümde dolf{i -
mekteclir. liz> cümlesJ.rıi dalı rlave etmiş-

Havas muhab Tiniın haber a.ldı- lerdiır. 
ğına göre, Sovyı.ıt heyeti azası (Arkası 3 iincü saııfada) 

UZAK ŞARKTA Ki. BOQU~ MA 
Amerika Japon yanın teşkil ettiği 
yeni Çin hükumetini tanımıyor 

Avrupadaki Çin ekalliyeti milli hükO· 
metle beraber olduklarını bildirdil~r 

•. , 

Sovyc•kr tarajında11 esi1' edileıı Çiıı'ilerdeıı bır grup .. 

Vaşington, 31 (AA) - Çin se
firi Haric:ye Nezaretine Patis 
hükumetine ' dıger hükumet -
lere verilen beyannamelerin ay
ni ola,n Cun king'den yazılrnı~ bir 

beıannamc tevdi etmişt r. Bun· 
da merkezi Çin hükumetinin meş. 
.-u olmadığı kaydedilmektedir. 

Hariciye Nazın Hull, Amerika.
( Arka~ı 3 üncü saııfada) 

d H k n • t ı zaferi temin e. un u 1 ç 1 m a 1 den meydan muh8J'ebesini 31 martla 1 nisam 

ı t~~~-~;:a;;;;:~:::;~::~t~'.~ ~.~;~~:°!~h~:: il 
rin asıl kahramanı Türkün inıanıdır ve bu 1.a
ferin en büyük kıymeti, Türkün onu yoktan 
V81' etmi'Ş olmasındadır. 

(Arkası 3 üncü •ayfada) , Reyno bu gece Amerika- .\ıı besınde Turk ordusu 30 hın tüfek, 235 a.~ır 

l1lara bir nutuk verecek -
Paııııs, 31 (A.A.) - Fransız 

Hstıp kalbimsi, dün öğleden SOOl

ra, ED !i~ saırayında, ~uımhur 
B. Lebrun'un riyasetin:de iıop -
:ı.u~ v.: .. _ ı "= , , y.," 
miiaıailoorede buluıwuştıur. 

* IH~ şeraiti müsalıt d k:liuğu 
talkdime Reynwd, yaniJ1)di pa -

2laıI\b:'Si ~nü ıfu!amı, gece ya:r.ı.

st, AnıerikahlBn h.iıtaOOn ("~()o 

dıa bir n"11ıik verecek.tir, 

Paris ve Londra
ya davet edilen 
büyük elçiler 

İngiliz Sefiri bugün 
şehrimize geliyor 

Bugünlerde Parise hareketi bek
lenen Fnınsız sefiri M. Massiqli 

İngiliz Büyük E'.çisi Sir Hu • 
ıressensın lbu sı.b~ Anka.ıarlan 
şehrlm:U ııelmesi bekllenmekte
dir. Büyük e}çi bu akşam mezu
nen Londraya hareket edecek • 
tir. F"8Ilsız büyük -elçisi Massig
linin de bugün veya yann Parise 
gitme..i muhtemeld'r. Ma·ı'.un ol
duğu üzere İngiltere ve Fren • 
sanm B:ılkan memleketleri E"lçi
leri bir top"3ntı için hükfımet 
ımerkczlerine ça{(ırıl'ınu; ibuluıı.
maktadırLar. 
FRANÇOi<; PONCET PARİSE 

HAREKET ET'ri 
Roma. 31 (A.A.) - Fransız se

firi B. Franço s Poncet, yeni 
Fransız hükı'.ımeti ile şahseın te
masta bulunmak üzere Pari6e 
hareket chruştir. 

• 

Hava ve topçu 
aaliyeti artıyor 

Genç Havacılar 
Eskişehirde tö. 

renle karşılandı 

lngiltere üzerinde uçan Alman Eskişthir .. halkı büyük 

t l • • .. k .. t ""/d"" tezahurat yaptı ayyare erı gerı pus ur u u &ki.şehir, 31 <A.A.> _ Eski-
şehir hava okuluna iltihak etmek 

Garp cephesim!ekL F1'ansız ağı1' 

Londra, 31 (AA) - İngiliz tay 
yarereri, bu sabah Shetland ad.a
larma yaklıışıruş olan AJ:ınan tay
yarelerini kaçıruy& mecbur et • 
ıınişlerd'r. Bir Alman tayyaresi 
olduku zannedilen dif(er bir tay
yarenin Orcades adalan üzerin-

toplanndan biri ateş esrnısında .. 

de uçmaJ<ıta olduğu görü '.ıniiş ve 
1ııı(yyare d.afi topları tarafından 
firara icbar edilmiştir. B r şehrin 
sokaklaruıa mermiler düşmüştür./ 
Tehlike işareti 40 dakika devam 
etmiştir. 

(Arkası 3 üncü savfada) 

üzere Ank.aradan ı;ekın hava ge· 
dikti ta'ebeleri dün gece Eskişe
hire varmış ve ist.asyonda mera
sim ile karşıl~Laroır. 
· Önlerinde b:l' balıdo muzika 
olduğu halde şehi.r caddelerınden 
geçen yar;nın bu kahramanı tay· 
yıareci:eıini Esi<~ halkı sevgi 
ve takdir tezahürotile selamla -
zruştır. Yeniden ilt:ıha.lı: eden genç 
ta'.ebe.lerin muvaseılıatı günü şe
hir için bir bayram ;fades.iı ta>>
ıııak:tadır. 

• 
iki sahtekar 
Tevkif edildi 
Mübadil bonolarını 

tak 1 it etmişler 
Mübadil bono'.arı üzerler"ndc

ki ~ski Mal1ye Vekilimiz; Büyük 
Millet Meclisi reisi B. Abdülha
l:..k Rendan;n imzasını ve bono
ları taklit etmek suretile y::pı-

( Arkwıı 3 üncü saııfada) 

MİLLi KÜME MAÇLARI DON BAŞLADI 
Fenerbahçe • Galatasarayla 1-1, Vefada 
Beşiktaşla 2 - 2 berabere kaldılar 

Dünkü Fenerbahçe Galatasaray maçından bir intıba.. 
[:OOtılhı ~ ~ 6 ncı B11YfaınJtDdadı.rJ 



SAYFA - Z 

BOYOK TARiHJ ROMAN: 148.._ıı:ıııı 

M. Sa i Karayel 

Genç Osman, Osmanf ı tarihinde 
es i dev'r eri yaşatmı a çalışıyordu 

- . e buyrıı.ldu? 
- E nı::z, Şeyh efe.ıxti haııı-

n;tlaı'..'.Il ın lrı'ekıkci Şeıriıfi'.ıye am
,meU. •• ıni iınrie buyurı.ııı.far .. 

Dedi. 
Bura.n UZ.Tİ..:<. Aziz ef>endi. ~ 

rwocro.. M~ eyleui: 
- Oğlıum garurouz ... Bu · -
~ hol•mde nasıl: y<*ı çık:ıb
bır.iım?. 

- İ ac.ci pa.diı;oiıi eMldi hu,. 
ret.len .. 

- Buna~ no:iir? .. 
- Efor.illrnıızce ma;wndııı.· .• 
- lı:rzı niyaz eylesen olnarı 

mı? .. 
- Taraf•'" lıwı f.<izııın ge'lo..n n>

yarz.da = edalmcü Fakaıt; e
:L:mi • .:.Z, Y.,..,"S'iı.erin malum<>
:lan :ılhva:< ~ ı dr.:J.ıayı.sı.yle 

h:ııla ~yı;ııa sEi"'4J ve-ı·memE!ı: 
iç.ıı Şeyih ~ •Wı: m•ii<li ıı.... 
9'k da.rr:1ooeaıen ıımtwlaşm&ıa'l'l 
muvaf ınesbh..-W3r buıyurıil.da:r. 

Ş::jh efendi yak= lrurtara
mı yıaca.gın D.adıı;ruııdao Q3:I'Ülla -
Qa1' yo;Q ç mmıya bar verdi. Aii 
paşa; De:; ~kat'.ığını tamamı ... 
'.lm';ltı. 

Şeyh e~cn-di., bu mecburi haccı 
lb. zı. ıınıı d.eı1haı ~ 

Jwyu:du. f.sr.ır.:,u Jan u:ı:ıikı 
ınaııı: ~ ~ err ... ·~.e ta de çel<.lliıııi 
va-ihııış::ı- . 

Fa'kalt; bütün bı.af.oıra ~ 
Ali pa<;ann d:ı bu f~ oynadı
ğı ro:.\T ve hllekıi.'1ild..ar nbıtye-
11e erm ş bubrı..ı.u. 

Alli. p:ı ~, b:ı<ıta idi. 'J:aış ı.Wın
delll ll)ü11ftrjjµlıi. Şeyiı elendi yolıaı 
Çlka<:ııj;1 gu.ıı anı<ı7ın vefa' qyiedi. 

Paııaıan Wıfaıtına ılıı.am; a.ıt-
~. Heııiııe6 ıbu JııQekiı.r ııda
mın öl.üşı.md:-c öc aı.31.' gbi ııev 'DIÇ 

du:yanılk ı;.tlmw; ve eı;leumişii. 
A1i Pa:ı"Y .ı :.,\'lıyım ve cıı:ıwı ö

lüınüır.!dt:.n OO!la.yı müleassic olup 
matcın tu.::ın tek bır aıc~,ıım vardı. 
o da Su'bn Genç o.ımıwı:ı. 

.A4l paşanm vefatıl'ldla'!l sonra, 
~:ının en kıdcimıl::<ıi. ve saftı 
Ti.iıoe:radaı yıer aı1an ~-encroe.ı. 

biri vı:.ll! =aın ofilıaık iuabeder - j 
lııcn ~. V'ÜLet'anın ..m ka
dem::6'iırıde i:ıı.i.'lln:m HiiseyB:ı pa
p:yı vez.n"""'111 tayiıı e-y\ edıi. 

Bıı Hüs~ paş:ı., ~-ut:u
ğun Ulı:i . l:ww>JSJDdan oluıp Re -
van mu:h:ırelıeGiıtı.ıh BooWllcı ba
llli.ıktıım Y cniQeni ağal:ğı""', soı:mı. 
d.a l~umcL &.>;·Jı.: ,"beylııgine ve 
lllÜ:Zcr<ıb lıerfi oiım:rruı[ıtu. 

Hüseyin paşa, mil •• ~ bir 
ı:ııi.aluıma:ı:ı, dUny<ııQ:l lıııç \cıırü'be 
gürıınımr.ış bi. ııev i y ~ıcı ve g::d
dı:ııt adıırnıJı. 

~ı.u.;ey:;ın paşa; ~ baş~ 
b ~· ~ t:.w~m:wdı. Parlişa

hı>. mu "" ı:.;.. b ld . N llml 
hi.ıttı yuna hcı: tıür .. u ~ 
blıılı.tır.ııneyı makıll blicdi. [l} 

Geııç Omnaıı an ııdciıı yaşma 
~ Gürbüz ve muhteşem 
bı!t- cJll(l<'C'U oUı.n pı>dişatı. yaşma 

~ çcıl< ir1i '-">! d.ru;ıti. 
Gı eıı; Oı:ır!ıan, an ııeki2 ~ 

ll::ıas.."ll' h:ıanaz bW.iin iearıoıyli aiı:ıe 
al.nıııya .baŞl..tı &tık: V aiidesi 
ve ve:ın;ıecin.i d iı-.brıiyoı:OO. 

G<nç Osmaıı., ~ lcuf'o 
tuılmuş şiıır.d. 'brı:ııat h-adıe verir 
hııı:e ~.kınişti. V ezrler:in vma-1 
ydliOOıen bmluhnaık iıçi.ıı Qal oşru
ya ve onların ne;ayiiiııiırııe iııaıdeıi 

~le ıınıi!cıiOOle "*1ıi.ye 

Genç~. 0sma:ıı.1ı wtım
d.. ~(iti deviırılaıti yıı.şatımııya <ıa:.,,. 

ll'll'mıdu. Bıib= SUıt:mı Ahıneıt 
g, i, Dedıesi Üçüııcü Meilımet 

EDEBi ROMAN : 8 

.., ÜçıincU Mu.rot gibt sarıı.yııı.d:ı. 
otunmıf!t ;sbemiyorc!u. 
"'- G ,._ .. lü 
""""""''" en.ç ~ guç • 

kuvı,·etli .. s;ıJıh lk;ıırıı'W'FD?ıı._ta ma-
lı ır .. a.ıo manevra1•rın< iı1areye 
!t. :ıd.ir bı.r ck.t:L.ooh idi. 
p~ !ıiıı:;ıQ; ~ 

~:i'< ewp oıdu6:ry'ia ber.ııı
~ :brşı cerıl< etımıS zat ..... 
!er kıızmmıa'lr _,.ıiııde idi. 

P:oci .;.-ı.lıın sılıiıl-ı i.alJJnlertine i& 
t'iod! v.r<lı. Kendi """.ı-iı:ıe göre 
hıııtı.B:ute başkc~. d.o.byı ri
c ve viizıaıu;:au gü~ 
1ıi. [2] 

Gen.ç Osınan kat'~ kıiııııooyi 
diıılaniyuıW:. Tamamiyle müs
~ i...... ~ edi:yurlu. 
~letd.4ıeft lıRıdi l<uıdilıen
ne .ıı:ı.f..W. ' . it; Y.aıplill'Yll aa., 
mıs d.on ııicaii ~ şimdi pa
~ her işe mOOWıaiıe e
drek icabında oolırı ' • !dır
~ ~ ıc••e11&ışö. 

Genç O<ırrwı, . ~ 
edip yarımda ....,ıımı~ dola:şJycr~ 
Suıc .iş1-Yenıll!li. id:ıım edityu<li. 
O:J!ıaıo!!at.a ~ ser gö
rWner!lıiye 'heııl;rm~ı. Çüniru, 
pad;şah. mabalk aralar..,. vaırm
uya b-dac 1ıtlbcfil ııeziyc:nh 

Genç Oemarurı bu baınık:itı ... 
oa.h de\"lati dil/air "lt"hyu:du_ Hiç 
~ yoık ki Yen~ d., paı "'ş 
hın aıleybiı:ıe dedi \olu yaıpıy<r
hn:h. 

(Arlaın V<l7' J 

[1] V enedik hü?asa" 
f2] Venedik hiiT<isası. 

BELEDİYE 

Sebze fiatları hergün 
halka bildirilecek 

Belediyece toptan sebze fi.atla.
rmın her gü.n hahl<a iiılan olunma
sı kru:ar.ta.ştı.n1rnu;tır. Bu maksat-
la lıelediye reis> muavinlerinin 
re 'slij!inde bir komisyon bugün 
~op1anacalot>r. 

Di,i\cr taraftan muiıte'..if semt
lerde de 1-ıı:iırarıdan Vt.'baren be
lediyece •Karti.ye hhl1er:io açıl~ 
caktrr. 

Şehir Meclisi bugün 
toplanıyor 

Şeh.ir Meclisi bugün saat 14 de 
nis&rı devresi ir<timalarına. başl.ı
yaca.ı.tır. 

Bu 1ıaplımtıda evve.iı Vali voe 
lhh!:ıre !rESiıs:r.ıirz Lü ı Kınla!" 
1939 yılı faı:iliyetiıni V'e 1940 yı, -
hnda yap>lacak ai:an işleri amr
tacalı.ttr. 

Meclıyeain ve ~ 1940 
yılı bütçeleri de ŞehH: Mttlis ™' 
veri' ecek:til'. 

v aır<dabn rııeu<=illü dolııııyıel.e 
bele<iıycnuzm 1940 yılı bütçes.:n
delti cıih. kapatmak üzere yap
~ı ~ ve J.ağvofu:na:ı me 
muriıyt'tlerde ~ meclise b:ı
di.rileceılctir. 

Dün şehrimize gelenler 
İsveç ~ yeni lMS!a -

hatgüzan M. Tiberg dü:ıı sabah
ki kon vansivone:.k şehrJrıize gel
rnlşti!'. 

Yı lavyalı Till'klertien mü-
rekkep 15 kişilik bir muhacir krı.
filesi de dünkü Jror>vansiyanel:e 
~hrun."ze ııelm; t r. 

1 , l 

BAŞTA ESEN 3ı 1 
• 

1 1 

KAVAKYELI 

erd ' . 1 B.ıhcc v·e men m . \'en en a-
d m aciım ;iirüdüm, bahçeyi geç
ıt: '11, kop dan genis cayıra çtk
t :n, artık ı:ökb\timleri doğru 
ilerlivorum. 

Uz-aktan ımı)!a kızl.mn sesi d-ır 
)uluyor: 
· - Okluuu!_ OooL duın;u! ... 

Be'l koşuyorum artık koşar g:
b; ~-ıruvorum ... Cavmn nihaye- ı 
t · ndeki tepeciğe ge dıitim zaman. 
deruz bütün azameti i:le önüme 
}ayı'dL 1 ehtap e.srarile, büyüsü 
ile en ııizL köşelere kadar sin -
mir' Hafif hır rüzl'(ar saçları -
mı okşuvor, tli uzaklarda. ay ı.şı-
.l: ma gömü hni.iş bir yelkenli sü
zülü vord u.. 

lilfoellifi: SELA ... ;zET 

Ywnrı.ık1a.rımı çeneme dayatıp, 1 

yüziı !iOYW1 µ:.:andını. Etraf:ma 
yav ilan, asaLıma s.i!ıen hır me
~kşe kokusu duyuyorum. 

Hayalimi geıtişktt.iım Nermi -
nm yanmdaymı. Ellerini elleri
me aJ,ıyorum, göz göze gel:yonız, 
biran, asır:iar kadar uzun bir an 
sess'z bakışıyaruz, sonra yavaşça 
bir nefe;, gibi itiraf ediyorum: 

- Sizi seviyorum Ner.rrunL. 
Nennin sıni seviyorum! D.YQ -
rum. 

O önüne bakıyor, usul usul ba
na biraz daha sokul.uyar, başını 
omuzuma dayıyor: 

- Ben de sizi seviyorum Oıı -
nmıı.! Divor, Omıe.n. Ben de se-

iKDAM 
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Hava yolları lfl'I asif Müdafac:' Nüfus sayımı " .1 Ven 
0 

maz .. 
gük nakliyatı , .. . tecrübesi ha- Aşk 1 e_o_y____ ,, 

· T ecru belerı l b . . l-Y azan: s~ıimi izzet Sedes bugün başlıyor 1 ': zır ıgwı ılıyor . 
· \ kadim i1slfilnm modemi:ıe ~ 

. Devam Ed• T iyatro salonuna ıır- miş biçkisi idi.. İvi dilıilmi:ş, i:ru:o 

ıyor 14 Nisanda İskenderunda di~lnı zaman gizüme l>q.ız kamaş bütün vlicudiinii Yo 'cu seferlerı de 15 ------------ ilk çarpan şey suflör boğuyoı'liu. Matmazd. Mari• 

N.sanda ba"fıyacak Amiral Muren bu- bir tecrübe yapılacak kutusu oıdu; sonra kulaklarım- ~va·~.~ .. ~.::,ız;J;r. 
Y cla perdeııiıı. açılacağını ila.ı_ı e - •Y ,.............. _,. 

gÜD tetkik fer İne Ayın 21 .in<!i pazar günü Ba.- den sopanın tok sesi gümledi; per- miş travesti blı' baiodQ sandık. Devlıat Hava y oJıkırmıla bu sa
balhitan itıiıba.ren vem vd hı>V'<> se
BSEırilıe baıJ.~. 
H~ va miı.sai;t o..<JUl(u Uı!kıcWde 

bu saıi:ıah saat 8,10 <ta ki< tayy.are 
vaılnıız poslar ve D.;gai pa!k:etlıertini 
h" ~ Yeşl.ti:>yU.ın Anka
t'dlY"- hareket eGic<JdLitu. 

Bu tayymıe saat ıo,ıo da An.
kara bava meydanına vımını.ş o
Jıaıc-,.o; t.ı.r. Bu t.ayy.aı.., sam 14,50 
de Aıı.kaı-aıd.dın h<llNJkeh:e sa<ı:t 17 
00 de A.ciaııı&)"'a IDU\'ö;>ab ulıe-
--'""'c=ı~. 

Gene bu,;ıü.n saı.t 15 11... Aı:ılka
raıdaııı ~ ., tayyare ae 
saat 17 de Y"'iJ ye posta ve 
baıg'.ıj p~ gel.i:ıu:akıtJıır. 

Aynca bu sı.baıh saat 3,1~ dııt 
Y eşi.1Joöyrlen izmııre de bil- tayya
re hııın.ket edcrelt ~~ 10,15 de 
hımire varacaktır. 
~ ilJIDirOen .ı;aat ;o,40 

da kalkacak. llıir byyare de saat 
12,30 aa buraya geleceklıir. Pa
zanlan mı.ıı:ıı:la her ıııin 00 ~ 
muıır..azam hava poo!::t ..,.,. j,aga:ı 
nalıdiıya<tı devam ~W:. Yo, 
cu nak.üyatma .ıse 15 ır sa nd aın iti
'taren beş ;m ılacıılktll'. 

DENiZ 

Denizyollan Müdürü 
Ankara gitti 

Deniz Y<>ll:ıarı uııııuın ıxEdürü 
B. İbrahim Kemru Baybora dün 
.akşam tekrar Ankaıray.ıı, gitmiş-
tir. 

lngi!te.rede Svan H.anter müe&
seses.r..e s>pari>; edilıecek olan 11 
yenı V'"l)Ul'llffiUU .ail mukııYele 
de bil: hafta _;,;.inde imxalanooak
tır. 

Havalar gene bozdu, 
denizde ka.za oldu 

Bir haftadan.beri. ılı.k bit baba:r 
ha\'"llS içmd.e bıılun.n.n şelır:ımiz
de evve'.ki akı;aın haV'll b:rden
bıre degi.şnlli; V<> şidde-Ui bi:r yıı_lt
mur başlaıruştı:r. Ya{(mur bütün 
gece d!>V'aı!Il ettı.!<ten soma dün 
sabah riurnıu.ştı.ı.r. 

Fakat hararet derecesi dün sa
bah 3 e kadar dü.şmü.~tilr. 

Evvelki ak..."""1 den;Zlerd<ı de 
Ç!l<..an eni bir f>rtma ""'purbrı ve 
diğer den'z meralubini linu.n'..a
ra ilti..,a·ya ıneebu.r bırak:ıruı;t.-. 

BİR KAYIK BATTI 
Bu ani fırtına yüzünden Çen

ııeıı.öy iskelesine mukayYet 4253 
No. ZillY.ıünfuı ildaırcslOOİ2!ı 
sebze yüklii bir kayık köprüye 
doğru ge:irlı:en Saraybumu ön
lennde Hızır Reisin motörü çıarp.
mıışlıır .• 

Müsademe net:Cefilııde kayık 
ha tın.ıştır. 

kırköyünde yapılacağını evvelce de arılınca sahnede, her ndes ., Oreııt roliinü yapan Mösyö Y-
devam edecek haber w:rdi~ tecrübe tahr:ri bnıııta sallanan mermer aiit11&- nelin yaıuııda Hennion, Mi:keılı 

nüfuıı hazıl'lıklanna vi.l:Ayetteki lar göründü- Bütün bunlar ki'!" Aııjuı sanemi ymmıcla Bouıdelle1 
Şehrimizde bulmımalrta olan 

Fraıısız pasif müdafaa müte -
hassısı Aıruraı i\luren bugün 
şehrimizin muhtelif semtlerin
deki sı,."ıııak mahalleri ile pa
sif müdafaaya ait olan muh -
telif ekipleri ve iıfa:iyeyi tetkik 
ve tefti~ edecektir. 

Amiral l\1uren ile birlikte ' 
şehrimize gelmiş" olan Dahiliye 
Vekaleti seferberlik umum 
müdiirti B. Hiısaınettin ile vi
layet seferberlik müdürü Ek
rem Vali muavini Halfık, em
niyet müdürü Muzaffer Aka
lın üa bu tctı.ik ve teftişlerin
de amirnl Mu.rene :refakat ede 
cek.lerdir. 

BUGÜNKÜ TECRÜBE 

·T~hrl.ri nüfus kaınisyo:ııID tan- aisi2""'"1Wl ti)atroya son yadi- in heykeli gibi duruyordu. Hat
tından devam o.luııma.ktaıdır. girlırıdu; :ıannederııem bu ya- ti saka porseleninden pplhq 

O gün savım hltam s:.atine ka- digarlan da \;ugU.. ancak Kome- bir biblo itli diyebıiliriın. Bize 
dar Bakırköy kaza merkezi ile eli • Franaez muhafaza ediyor. Henni.onnn kııdmmuş ruh ha -

ı tekmil köyler.nde hiç k.i!lilse evin- Bwıları gördükten sonra ramp lctleriııi bu derece zarif ve çok ca-
den d~'>"rıya çıkrruyac.'8ıktır. Tee- ışı.kfaron kaldırmış .olm~ na y-aknı, mini mini bir hiddetle 
rübe sayımının bitı.ş ..a.atine J<.a.. arllldım ve bana sanki projclı.tor- tlııyurdu. 
dk:ır &ııkwköy !kaza meıikc2li ııJıe Ier öne dizilmiıı de, asağda.ı yu- Orest'de gözünii kan bürümüş. 
diğer vesaiti :ı:ıııııkllye de i41"emiye- kan ışık ve.riliyormuş gibi ııeldi... çılgın bir asıktır. Senelerdcnbe -
cektir. istanbula gelen Komedi-Fran- ri sevdiği Hermion'dan hiçbir z~ 
Ayın an dördündi pazar günü sez de Androınak'ı seyrettikten, man yüz bulamadığı halde bu ıış-

de skenderun k.azası ve köylerin- dekorlarım, aksesuaJ"larun gör- kı dinmemiş ve I;;.r fırsat bulur 
de bir tecrübe tah.rii nüfusu ya- dii~en sonra sözün tanı menıısi- bulmaz Hamionu görmek cme-
pı}acaktı:r. le Komedi-Fransezi görmediği - lile Eplıe koşmuştw:. Ona sahip 

me kani oldwn. Nasıl İstanbul · obnak i~ ciuayeti bile göze al· 
Asıl umumi tahriri nüJııs i8e 

"'--bir Ti ~atrosu temsillerini ııör- maktan çekiıunem.iş, aşkı uğuru-evvelce de haber verdiğimiz veç- >r- ' 
hile bütün memlekette teşri<ıiev- miiş olmak için Tepebaşı tiyat - na katil olmuş, sevdıiıği kız inti-

rosuna gitmek şartsa, Komedi - hu edince ~ o zamana ka-"V'clôe yapıl.acaktır. 
İstatistik umum mlidürl:ilğü J'ra.asezi gür.oıek için de Parise dar kalbinde uyan rdığı cinnet 

Yine bugün elektrik, tram _ gitmek gerektir. beynine vurmuş, ddi olınu~ıur. 
buımıın ir,:.ın jcôlboden flSleiii sual'.• Pan·ste Komcdi-Fransez sahne- Mösyö Yonnel, Ege deııiz,nin 

vay ve Tünel idareler'nin Tak- le · h '·-·" ·''-- 1935 n azır~,'-"'tır. Su!ill.t!.l· am' a'e Rasinin ••heseri Andromak bdim insan tipini, lırnaklarının 
shndeki binalannda bir paııif ·-"-da ıılan '" •...:~ ''"' ta- .... '"""" 'Y8P "'-'ua.i nu.ıus ovn°-~ken Mösyö Yonneli •Ü- ucuna kadar sedef rengine bürü· korunma tecrübesi yapılacak- kinin. dır Yalnız bu ' ~ 

aynı . seıer, reot. Mösyö De Rigoult'u •Pyrr- ııerek hazikulide hlr üslüp ile 
..._ tır. .il mesleğe ·ait suallerin 1'a:fsi!Atı ar- hus• Matmazel Mari Bdl'i •Her- canlandınlı. O kadar kadim bir 
•,'!!!!! ___ !!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!I !!111!!!9!!"!!!!!!!!1•• tırtlmıştır. mione• ~adam Germaine Rou- ins:-ndı ki, yanında Hermionl , 

Diğeı; taraftan ı;ayunın J:üzum er'yi ·Androuıaque• rollleriıode Androınakın kızıl manikiirlü tır-İKTiSAT 

'ikar !romİsyonu bugün 
toplanıyor 

Men'i iıhtiJcir komisyoıru ıbugün 
tkaıret odat;ında büyük J:ıiır 1op
la.rrt.ı yapacaktır. 

Son ı;ıü;ııl.eırle ~ \'tl ıcwnsaıJi, 
bazı maddelerı saıklaı:nrya ıkıa.lık>

Ş>lması görülmesi üzerine bu me
sclede bu.ı:ün.L"ii tap:.:ıntıda gö -
riil$üilı:ıcekr'ılir. 

D:ğm- tara.itan ko:misyanım tes
pit ettiği diğer bazı muhtek.i:r tüc
carlar hakkında da bugün. Jııat'i 
karar verilecektir. 
AOLlı'.E 

Lion • Melba sahiplerini~ 
muhakemesi başıyor 
Beyanııame vıeırnüyerek 1000 

ctlVaıl şeker saklaınaJct.aıı suçlu 
Lion - Melba çikol:a.ta ve şeker.e
me faorika.<.ı sab;plerın.in muha.
keınelerlne bu sbah as1i1Ye 6 ncı 
ccz...da bO.Ş:anılacaktır. 

POI.İS 

Garip bir hadise 
Dün Eyüpte grip bir hadise ol

muştur 
Eyüpte cemi sokıaığır.da o<ı.ırn:n 

Ekrem :sminde birlıı.in evinin ö
niiM ş;,k bi:r sebet iıı;erisinde ye
ni do<T;ınuş bir ço=k bu·akıldığı 
göriil:ıniiıştür. Zava.llı yavru soj(uk 
ve Y"-ii= tesirile biraz sonra öl
mii.$tür. 

~ faydasını hatkımı:za iyice anlıat tasavvur edemediğim i~in, Kome- ııaklan göz tırmalıyan bir tezat 
ınaık ve saıyını memu1'larım İ'Y'' di-Fran.sezden tltğil, sadece MöS- teşkil etti. Amak :Uösyö Yonuel 
ycllistıiı:.ımek için radycxhm istifade yö Yoııncl, .Mösyö De Rigoul., trajik değildi. O;est, elini !uma 
ı-TiiJıecektıiır. Sa:ymı mıemun.aın.ne. Matmazel Marie Beli, Madam bulayan aşkını bi.- iç duygu h.-
;r;ırlyo lle ımmt.:r.ıama.n dm"S ve Germaine Rouer'den b..ıı..e.iece- linde tebellür eit.rai, baltio cia-
h<ol kımıııa da izaıbıat V&ıilecelldıir. ğiın. net sahnesinde bile. 

•"• ŞutH'larıru ka~betmiş, çiladeh 
Bu maU=tila şOOrim 7Aloe ve Turova harbinden muzaffer çıknuıı hu üç fuııkın, kudurnıu0 

:memılelkıetimiz:n haııgi ·TIJ<)Vkli •~ • 
dönerken, harpte ölen Hektorun aşktan yanında, şuıırlu, hazin bir 

rinde, illır..:i soo.tlerdıe en iyi dul kansı Andromak ile oğlu As- tek işık, acı lıôr tek aşk vardır: 
şe!]ciJrlıe ıadyo dinlemld'ii{ ınJ. tes- lıiyanaksı esir aLuı Pirüsüıı ı.ara- Andromak ve onnn ölen kocasi-
bit "ılım.ık üzere hususi arılket • ymdayız. le oğluna beslediği aşk., Andro-
çıf.mıştır. Pirüs kahraman bir cengaver- mak kocasıJlln ya.,nı bir kefen 

Komedi F ransez 
Son temsil dün gece 
verildi. Bügün An
karaya gidiyorlar 

Komedi Fr"'11Sez "'1tist.leri dün 
ııeoe son 1ıemısiı>lıeriıtııi Tepe başı. 
kışlık tiyatıraswııda rermiş!erdiır. 

Dün gece gene tiyatroyu dolı
duıran kaLaıba.I.& ve ı;ıüııirle bi:r 
haılık temsillı soıımıda dbst ve müt-
1ıef1iık h ülkümeıt sa.o' aıtıııar l3iru11 a
zım mütlldlet ~ ~ ıııııı
nıiımi dıoodu!k tıa"ooılıüraıh Yaıı:muıl"
~. 

F.-ansıız sacı' ııtkiır..arı. ·l:Jugün 
V aôıi ve Belediye mi;,i Li:ı1ıfil Kıır
daır tarafındaııı şeıb:ir nıııınma ve

r<lllecek. olan öğle ziya.fe<t oo~ bu -
lıın,caıkL:ıııtlır. ~ fuıeri dıe 
Aınll<:ail'alya haırek-et edıeccla:erd'ix. 

MÜTEFERRİK 

dir; yedi düvele meydan oku - gibi taşnnakfadu, ona olan aşkı-
maktan çek.iıımiyen ha ceııgi- ru oğl11Da b "laınışt.a. btırabı 
ver bir kahraman. .. Bu adam e- derindir; o kadar derin, o kudar 
sir aldığı kadına delice iışıktır; büyük bir azap içindedir ki, onu 
bu aşk ciclıılcu tiyneti ile yuğu- Alfred de "Wgny'nin öldürülen 
rulmU<itw:: Sen, h;ışin bir aı;k... kıırduııa beQl'cti:rlın. 14 üncü Lui 
Mösyö De B.igoult, bu lıaılit tiy- devrinde muhakkak ki, Andro-
netin bu haşin aşkını elinde mü· mak Madam Gcrmaine Rouer·nin 
tehakkiııı bir eda ile tuttnğu a- temsil ettiği tarzda, trajedi ha-
sasma, göğsünü hiç yadırgama- vası feryat ile, figan ile, .inleme 
dan süsliyen zırhlara, gergin a- ve dua ile estirilmiştir. Fakat 
sa hına uygun bir ruh haleti ile Alfred de Vigııy •Kurdun ölü-
canlııııdııdı. ~kının haşin ihti - mÜ• nde müşfilı: bir ananın nasıl 
zazları yalnız sözlerinde kalını· ölmesi llızım geldiğini anlattıktan 
yor, bütün benliğine, manevi var- sonra Andromak, elemini bağrına 
Iı&ına yayılıyor ve oradan mad- taş gibi lıasmış, ıııtırabma ses ,-cr-
diyatına ge~yordu. Bu a~k.ı da- memiştir, Eıı büyük a~ı sessiz 
marlarında ve adalelerinde ıle sadasız, inlemeden, sızlamadan, 
ı:ıördük. Mösyö De B.igoult, yük- bağırıp çağırmaıd.an çekilen ız • 
sek isfüladmın bir varlık olmıya tıraptır ve asıl trajik olan ıztı -
namzet kabLlyetini her sahnede ~ap ıla badur. 
ispat etti. Madam Kouet, Attdromaknı e-

Bir kahraınıın ta.savvur ed.iıUz zasma yüksek sesli biır iıışalla 
ki, dünyayı yeruniı;tir fakat ka- terciiınan oldu. 
dııu rim edememiştir. Kaıdm öl- Seyrettiğim Andromak'da bir-
en kocası Hektor~ aşıktll' ve ken- lik ve beraberlik yoktu, dört kıy-
disine bu aşk itiraf edildiği za - metli san'atkfır., dört ayn 
man ölen kocasınn sarılıyormuş üslupla bize Andrmmık'taıı 
gibi oi'luna sarılmakta ve koca- parçalar okudular. Sahnede 

j Köy kadınları için seyyar kurslar 
N s ı ı balığı 

Bugün 1 nıısam:la-. Avrupa ve 
Aııneriıkada yılla.<ıııı:ım; lb.i!r iıdet 

sııiın ölümüne sebep olan adam- ne çileden çıkmış üç işlı:ın 
dan nefret etmektedir. Böyle bir havası esti, ne de ana ş<fkıı:ı .... u 
kadının karşısında fatih bir lşı- in'ikfisını gördük. Gönlünıiudeı 
km nasıl kudw:acağım tasavvur Rasinln harikulade ımsralıırrı 
edersiniz. Mösyö De Rigoult, bu ile san',•tkarların bu ırusralan 

M.a2rif Ve~eti, devamlı bir 
mesleık akutu açılmıy a ıniiad ol
mıyan JtüçU.k kasalııaılıarla köy:er
de, ı.a.-. ..... a ~ ıı~ Jwl eıra biç
ki, dikiş, nakış, ev idaresi, yemek 
pişirme, çocuk bı:kımı gilii ~ 
ler Öğretmek: üzere, seyyar kurlPo 
far tesis etmişt.r. Tecrübe mahi· 
yetinde, Bursa vUyet.inde baş1ar 
nan bu kı.ıırs1ar QOk iıyı nei.to::ı!er 
veırmiştir. Kurslar dört ay sür -
melrte, taıhm hey'eti, bir naılıiye 
de programını .kmal ettikten son ı 

. . ' m sevıyorum ... 
Göi<yüzünoelti yıldızlar ;Wy 

ed yor benimle artık göz kırpı -
yor ar ... 

Bu ne olnııyacr k şey Yarabbi! 
- Seni seviyorum! 
Bu W basıt sözü ona ~-öyle -
~ kabil miydi Naoııl cesaret 
ed:;,n.Jm el<> ona bu aşlumı SÖY'"" 
!erdim? Bıına hnk.'ııı. yoktu. 

Hem ~' ı. l'l.ttn M e ne çıık,... 
c;ıiktı ? .. O da h:ına. ga:ycl tatııi· 

- Ben de seni sevıyorum dıye
cektı. 

insan bir crkadaşıru sevmez 
nü! He'e onun gıbı bütün rayi
ha, bütıin :r bir arlrodaş na
sıl sevilı:--e.. -

Gene Nermin gözleoruıı:n önün
de ... Erenköye taşındı~ haf. 
tasındaydı. Bir giln bizi ziyarete 
gelmiş, akşama M.da.r oturmuş, 
g:derken, kap.nın önünde dur
mu• b;r göz işaretile etro!ımdaı
ki kızları işaret etm .ş sonra bar
na usulca, sa.nki bır sır ".eriyo!'
muı; gıbi: 

- Yaramazlık etme, ben kıs
kanırım ! Demişti. 

O anda ba.kıslantıdıa. hi.r "ece 

ra, başka bir nahiyeye gitmekte
dir. 

Bu ameli dersleııin, hele çoouılı: 
l»kırnını<ı ehemmiyet.ini imha 
hacet yoktııır. Kursl.aruı bü<tün vi
lAyetlere t~ halinde, çocuk 
bekınııru öi!retecek o'.an iloöylü 
kadınlarımız doj!urdu.klan yay. 
.ru4.ra daılıa i;yi baılraoa.Uıın için, 
•bu seyyar kurslar, nüfı.ısumı.ızıın 
artması mes'elesi üzerinde bü
yük ve meşkiiı-tıir rol oynıyacak
tır. 

mektep~e tahayyül etti,ğım faz
laLğı yakan ateşi sezer g bi ol
mıı.ştuın. 

- Delilik, çocuk.'uk! 
Evet bıınlar QClC'lllklııMta de.di

lil<ten başka bir şey dej!il. 
Şimdi aırhmdan, Çamlıca te

pe.eriarl:ın iknpup gıcı..en .-üıııg"1ır sı... 
an c:t:ıılga.i:ııı.du.yor .. Bu ı ıat teım
mı.ız ,ı;ıecesiniın serin rüzgar.Le ür
perı.vorum. Artık döruıooli, köş
ke gitmeli. .. 
Do~rulup kalkmıya kıarnT ver

diğüıın an gö:ııe:ıiımi mrırıd!cy> l<Gıkan 
norin oir avuç kr.padı. 

- Sefika? 
- Efendim! 
- Burada ne anyorsun• 

S .. , - ızı. 

Şcfikanın sesi t>triyordu. El'e
rıni gözlerimden çekerken ya -
naklanmda parmaklarının tema
sın. duydum ... Kalkacaktım, fa
kut o omuzu.nıa daycilldı, yanıma 
ü vanıma sokula.-ak O'l.urdu. 

A"v ışıi(ının koynunda yapaya]. 
ruzız, ba>ba.şayız, Şefikarun saç
Jarı vıın<cl<.'anmı gıcıklıyor. 

- G.delim Şefika. 
- Ne olur biraz oturalım. 

mucibiııce her yıl niıoannm 1 iırıci 

günü biır çok kiımeel'.er taralm -
daın cPu'V'llSOD Dwııil> Y31P.ımallır 
taıdı:r. 

çılgın a.'lkın safhalannı kadim besteliyen güzel sesleri var. 
üsluptan ayrıhnıyarak tam tnı.- ~ :ILl;:~YUN_OLMAZ 
jik bir hava içinde bize sundu. 

Pirüse'de, ölüye aşık bi:r ka
dının peşinden koşmakta olan 
Pirüse de Hermion aşıktır. cPı.ııvason IRvril> son zaıınaıı

llıaırrlla room.lıdke1ı"ımiııde de bazıı Hermion, koca bir sarayda, key
fine buyruk hüyümüş, her ffıte

illilrrı&.ler taırafınıdaın Y~ diği yapılmış. tahsil gönnem.iş, 
old~ muhbeınn olkııyıu.culıa>- terbiye edilmemiş şımank bir 
rııını:zı:ı bugün dootl:ıaırından mü-
1ıeıyaıklloz ~ ta'V'Siıye 
eıdıeriz. 

- Oturıaılım ıaıımna ya axarlıır 
da ikimizi de bulıamazlarsa ne 
der!er? 

- Hoca hanım onlaıra masal 
söylüyor ... 

- Peki, sen evden nastl c;ı:k
tın? 

- Yatmıva gidiyorum dedlm, 
malümya hocaı hımınıin ma&ali 
sabaha kadar sürer ... 

Sustuk. Susuyoruz. Esasen ne 
söylivebiliriz, ne lronuştbiliriz? 
Biribirmize söyliyecek sözümüt 
yok ki ... 

Gaz.erim uzak ;\'Öl< hlttiııi.er.imn 
IIıEÇhul derinlikleriıııd.e bir ha -
yal arıyor, bu sırada da $€fka.
ya sanlıvoru.m, kendime doğru 
çekiyorum, bağrıma bastınyo -
rum... O muti ve se=z, göğsü
me yaslanıyor. Şak.aklarundıaı iki 
sıcak duda,l:ın temasını hi&edi
JO-"lml.. Şef ık.a aıln.ımıııı köşes±ni 
öpüyor ve soruyor: 

- Kimi düııünüyorsunuz Os
man Bey? 

- Seni Şefika; sem d~üyo
rum. 

(Arkası var) 

kııdır. PirüSe sözün tam ınfuıa
sile kanı8evdahdır. ıP.irfuı kein· 
disini Epire istettili zaman süs 
düşünmemiştir, esasen hiç bir za
man giydiğim kendisine yakıştır
mak aklından geçmemi~tir. Her 
sanı.an iyi, ağı:r tünjkler giymiş.
tir, fakat hiç bir zaman derli top
lu, vücudüne uygun tünik giyme
miştir. Göze çarpan n.nlderi se
ver. Sarı, yeşil, pembe tülMre sa
nlır bu renkler içinde, üh güle
rek, kah ağlıyarak, hazmı kahbe
leşip bazan isyan ederek Pirüsii 
Andromaktan soğutmanın, elde 
etmenin çarelerini arar. Bu ka
rascvda onda bir cinnet halinde
dir, gö:deriııi kan büriim\iı;tür. 
Pirüsü ellııd.en kaçınıcağını an
laymca kendisini seven Oreste: 
cPi.riisü ıildiir, senin olurum!> de
mekten (ekinmez, fak.at Pirüs ö
lünce acısına dayanamayıp ken· 
uini öldürür. 

Efsane mnkaddoıs kuğukuşu 
•Leda· nın torunu Hemıiouu bir 
ilihe kadar güzel tasvir eder. 
Matmazel Marie Beli, IIenı:ıioıı 
rolünde efsanenin tarif ettiği ka
dar güzel, lıelklde daha da gü
zeldi. Ancak llermioıı, onun h
sında el ve kol hareketleri ka.
diın, yürüyüşü, bakışı, giiliişü 
asri bir monden li.şık suretinde 
tecelli eı.li. Elhisat de bu halle
rin" uygundu. Begılıeyaz tüniği, 

Aşk ile oyun olmaa bir musi
ki resitali idi llılils&e'nin nesı:in
dea başka hiçbir değeri olını • 
yaıı bu miısum faciayı Hatmuel 
Bell ilt, Mösyö Yon.net teganni 
ettiler. Bu eser, tam Knınedi -
Fraıı.sezin üslAbile temsil cd.ildL 
Konuşıılınadı, Ş&l'.lı;ı ııibi söylen
di. 

Bride.niıı, Blazjjjsjjn Plüş ka
dıruıı kl'Dliklikleriııe ~«aşk 
ile oyun olma,.,. benim i.çiıı bir 
faciadır.~ Bu eoie.l'de iki kit var 
dır: Kamiy ve Perd.ibn.. Bwıla
ra bir de biçare Rozeti, iki mai:
rur &önliin oyuııcağı olup öli>n 
masum Rozeti iılave cdebiliri:ı.. 
4te Komcıli-Fraıı.sez san'at.kir
ları bu hazin aşk faciasını te
rennüm ettiler. 

Ancak sahneye konıııı tarzııu... 
bu derece yeknasak olmasına ak
lmu:ı: yatıwıdı. •Aşk ile oyun ol
JDJlZ• da manastırda tahs'lini bi
tirip şatoya gelen bir genç. kııı 
vıırdır ki. evveli çekiu.Ttlndir, 
kuşkuludur, ürkektir. Sonra bıı 
ka bütün safiyetini ortaya koyaı. 
çocuk ruhunun bütün masum 
duygnlanru meydana çıkarır ve 
ııilıayet t:amanıile başka bir in
san olw:. Bir kadın gibi gurur
lmır. Kızın bu ani ciel('. 'm""ı ve 
gururlan.ması onu seven Percli
kanı çiledeıı ~ıkarır da köylü kı
zı Rozetle a.'lk oyunu oyıuwuJ a 
kalkar ve bir faciaya, yüre !er 
acısı bir öliime sebep olur, sevi
şen iki gönlün arasına aşılmaz 
uçnnım açar. 

Halbukf'Kamiy rolünü yapan 
( ATka•• 3 üncü •aııfada) 
SELAMİ İZZET SEDES 

-.... -

~ 
Yali 
ııu 

llliş 
B\Jıd 
daJi 
:ii 

p 
ıo . 
ııy 

t 

aıc; 

7 

10( 

8 

te 
iy 
it, 

it 

l 

l 
b 



~::ı!ll''~;;;;:'llll"'''1"I 011llll ... 111"lf !f .... ~8ll"~::~·n1"~;:iUi ~:~'!li"ll\tt":::ill'ı":'·1 ' I ~:;.~ 
' 111• hıtuıd .. lb.. llU .. Hin ~~:~~~! .. ;:.H .. :;JIL.t.~llL.~ .. 11~:::! uft~ı Haliç vapurları ve 

8.Rusya Romanya ya taarruz ı B. Amerika Evvelis::~:~:!:: İzzet, İk· 
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etml·yeceg" ı"nı· temı·n edı"yor tea:ıe:. ~~ı;a~;:;b~~~!rn!e::~ manevraları bir yazı yazmıştı. Selfımi bu ya
zısında: •Haliç kara değHd.ir, de· 
nizdir, onun için onun sahille -J:> (Baştarafı 1 inci saııfada) 

B- udaıpeştıe, 31 (AA.) - Maca.r 
.ır~~ Kont 'Tule'k.i, Roınarlan 
i;''°"=e, biır mütldet Venl'dik
c ""6mı~tıır. K.o:ıııt 'fil.eki, an -
~bu a'kşaan Butlapeşteye dön-

t ol.aca.ıdtı:r. 
!<.-~~ -~alher __ alan mahfillerde ooy
~--~ gore muıma.leyhln se-
ah~'.ıi. 111laJ.yan - Macar <ios!!:u°'•· 

ııu · · .. -
Ilı' sağ'aml:aştı.nımya yıardıım etı
ll: ·~tiır. Hıer lkıi me<mleket de 
IJıd!apcşte ile BC'lgrad ar asında 

:raııa büyük blı" yaJQnlı'k husu· 
lııı.e ~alıışmaktadı.rlar. 

Zo Pa:ris, 31 (A.A.) - Oııdı.'- ga-
tesı:rıde Emıle Bure şöyle ya

zıy<>r: 

ş ·&.ıı zamanlarda orta.da dola -
h""- ?u'ıh p.iıuı.J.an a.rasında Faşist 
likunı.~t ne at.feciil>en bir plan 

V· .ı.. 
d •ru.ı.r. Gayda tarafından neşre• /<m m<tka....Jer de bu iddiayı te -
P~ ed;ır gibi gorüumoktedir. Bu 
"·anın iıaıŞ.ı.ca madde.eri şıilllar -
">!'; 

ti 1 - Karada, denizde ye hava-
a 1.lt>.ıumi siıla!ıanma, 

,. 2 - foıgilfüere,, Fıransa, AJınan· 
rn" \ı,: ltalıya arasında dör~:er 
leı-""ltı usulüne avdet. Bu devlet -
n llfö!euler Cem yelinin yıeı-1-
~:u:acaık o.an bir diı·eıı::tua.r 
n. "-U edeceklcT, A VTUpayı d_ö.ıit 
. U!fttz mırıt<Jcasına ayıracalkiaır ve 
ıcaJbe · 
etı . derse Bolşeviıkliğe karşı bi;r 
d 1.-sahp \"İicude getireceklkır -

-r. 
İn 3 :-- Dm:er seI1best olacal'<otır. 
1' ~ --ere, . A'..man Yahudileriınin 

11'-' :n,, Italya Şaı'ki Afrika
~· }raını>a dıa Madagaskaır'a hu:- ı 
ı. l '·~meler ine ya.rd:ım edecek -
"'Iliiı· . 
lı 4 ,~ Tkaıret seııbest olacaık ve 

'!!'"es >.>tedigi , Urndıar ip1ıi.dal 
h"1!cikfu a.l<l!oiJlecekı ·r. lkıtı adi sa-

a((a 1ıeşrilki musai edi mek ü.ze
{ 11.merw<.a ll<: s;kı temas haı.in-

• \> • huiunı.cl.acaktır. Alman'_arın 
le ltaLvaııJ.aı-m hiorefileri lro
iltflaışıtıırı:lacaıkıt l'I'. 
5 - A1manyaya yi.ıımi senıeı 

ıonra m '· :ırJ oke'eri ırde edl
lec,ık veya müsılemleke eri taz-
1lıi!n ed.I t!Cek yahut da Alman
.a<rın bazı Afri:ka rnııntaıkalaTına 
~e!ileroi himaye cıilec<!kıtiır. 

6 -J.foıik.ezi mınait.a.l,aıdan mü
"l'il>!h.ep 10 milyon nüfwiu mü.>tar 
Ql bi:r Pe>ı.onya !lııdı; edJ lecek -
·lit". Gdiınva Polıonya için seı'b€st 
~ı.r 1 .naın oi.acaıklbır. Danbti_g, r a 
O<ın.ıt serlbeGt olacaık \"e Po.on

fatııın dıeni:z ticar<1i kblayla.ştı.:rı.
ôıcaıl<Jtw. 
. 7 - Polıcınyada ve Tuna hav
;<lıııınıda ekahyeLler mesef.lsi mıu
~eıret ı.ıauliylıe halled~. 

- Çekler, Slıovaık:.lar vıe Ma-

carı.ar Almanyanın mübtefiılci o
Jaaı;k olan üç tı.raflı bir d~et 
teş'kil uieookılierıd!..-. 
• 9 - A.vwtu.rya .Afmaınıyadıı ka-

(<acalkıtır. · 
10 - İtalya, Yuıgçıslavya, Ro

manya, Bohenya, Sbvakya vıeı 
Macaristanın i.ştirııkl.~ bN: Tu • 
na konfederasyonu vüou<k ge
tiırii€ilek vıe bu memlıek:>eltJ.er ara~ 
sında bir gümri.i.k anlıaşması ya
ptl.acalkıt ıır. 

11 - Cibl.bti:de iıtaı.y,.ya hu· 
su.si bia- gümriik serb€Stisi veri
ltecekıtir. Tunustaık. ~tailiyaıııl arrnı 
staıtüıkosu tekra.r tetkik edilecek
tir. Süveyş mukaveksi feshe
d.ilıecek ve 1945 senesinden "ti -
baren bütün dev'Jeltler serlbı.stce 
transilt sı.rrebLyılıe geı;ebiJecek c 
diır. 

Bure, n<ılice olaraık dıörtler mi
salkının keşfedilmesi kd:ay bİll' 
tu-u>k olduğunu ve müfüıefilkJ.e
nin arailiarıında büyıülk i:Miılinaır 
buılıınan dü.şınaıill.air llrarşısını;Jla, 
kıuvve~-i bağlar':.a biıcleşınıU; ol -
dıuJcla;rı haılıck aztm:le dıurdulkll.arıı 
kaıydedilimek>tediır . 

l\lOLOTOFUN NUTKUNUN 
AKİSLERİ 

Roma, 31 (A.A.) - Vabkanın 
nfışiri efkan oJruı Oss<ırvatcre 
Romano gazetesi, bugün Mı>lo -
tofun nutku etrafında mütıalea, yü 
rüten yegane Romaı gazetesidir. 

Nutuk, Rusyanın bütün komşu 
lannı, yani, Skan.dina v memle· 
keUeri.ni, Almanyayı, Romanyayı 
ve Türkiyeyi end:;;e1endirecek 
mahiyettedir. 

Molotof, Rusyac siyasetinin tam 
istiklalir.den bahsetmiştir. Bu 
sözler, Almanya il'e Moskova a
rasındaki. tesanüdü kuvvetlendi
recek mahiyette görünüyor. 

Sofya, 31 (A.A.) - Sovyetler 
Birhı.,'i.nin bitaraflık sivasctine 
devam edeceğini söy1iyen Mıolo
tofun beyanatı, Bulgar!standa bü 
yük bir memntxn:yetle karşılan
mıştır. Bu suretle Balloaı:ıı1arda 
harbin önüne geçllıni.ş olacağı 
ümit ediliyor. 

'3tokhol'.ın, 31 (A.A.) - Mol.oto
fun nutku matbuatın tefsirlerine 
mevzu teşkil etmektedir. 

Social deme>kraıten gıazetesine 
göre.nutuk Al!llAnyada derin bir 
hayal sukutu uyandırmış olmak 
icap eder. Çünkü, Rusyanın, Fran 
sa ve lngiltere ayarında hakl'ar
la mücadeleye ginnek niyetinde 
o'.madığım ispat eder. 

Amiral Bird Şilide 
Santiago, (ı;lili) 31 (A.A.) -

Amiral Bird 30 mart sıubahı bu
raya gelm'ştir. 

~azilerin suya dü-
şen bir ümidi 

, (B~makaleden devam) ı 
;•ndisi kuvvetli kalarak bu va
:•tten istifadeler temin etmek-ı 

.. ~Iiitte[i)der için de, Çörçilin 

1 
,~~:.•diği gibi, asıl hasını, kuv· 
'a 1 Ve müthiş düşman Alınan
a dır; bu harbin hedefi, dünya
! r~hat verıniyen kendinden za
iaklılletıere hayat ve isliklil 
İıtı·kt. tanınııyan, cebbar Nazi re
lo •Ilı Yıkmaktır. Müttefiklerin 

1 ~et Rusya ile hiçbir ibtila
/0ktur. Onlar için, Sovyet Rus· 
." ancak Almanyayı beslediği 

1;t ~ar~j alabildiğine uzatacak 
ik. altı.il olduj!u zaman, bir teh
•a,~ unsurudur. Bugün, bö~·le bir 
le 'I<t ıııe,•cut değildir. Şu hal-
11~ llgiltcre ile Fransanıu, ya
•tıı/\lnıanyayı besliyecck diye, 
tııı~"~cn Sovyet Rusya ile harp 
arlı ~.ıstemelrri manasız ve za
•ck. ır maceraya atılmak de • 
llıııaolur. Sovyet Rus~·a, belki de, 
lcak nyayı, harbi boyuna uıat
e b kadar besli:vemez; belki 
h~e~ Yiizdcn mütİefiklerle harp 
i 1ıtırarında kalacağını dü-
ncrck b'ı•·ı . 1 lthd 1• ı lızaın A manyaya 

,?t ınıktarda yardım eder. 
t:J.'fC • 

l·aseti ~J!? ,·ansın, ne kebap!. 
lı.nd dır ki, Sovyetlerin daha 
lh~·· bu yola dökıü.ldüklerlni 

'"in t . ilik . e .'"ek ~·anlış olmaz. Şiın-
11 d '_a_zı~et böyledir. Yarın i
~ •ıı-ışebilir. 

ri~~t, vaziyetin de~şıncsi için, 
ııı h ızce, heniiz hareketsiz du
;ır b •rp terazisinin bir tarafa 
h de a~nıası lizıındır. Bun1ın j .. 
•Ieri' Rl'a, deniz ve hava cep-

1\~de lıarp edilmesi icap e
~ b~ıharelıeler, bir taTafın le
\·yetırn crreyan alınca, yalnız 

Ve h usy nın de il, İtalya
eıı , atta bazı lıita aflaTııı va-

crındc de az çok deg' şiklik-

!er olacaktır. Harbin askeri cep
helerindeki hareketsizlik, siyasi 
ve diplomasi cephelerinde de bü
yük hareketleT ve değişiklikler 
vukuıına mani olmaktadır. Her· 
kes, meçhulat ile dolu yannı bek
liyor. Yann ne olacak? Cephe
lerdeki faaliyet, yine müsadeıne
lerden mi ibaret kalacak, yoksa 
iki taraftan biri taarruza mı ge
çecek? Bunu, bize hadisat gös
terecektir. llluhakkak olan bir 
şey varsa, bugün, Almanyanın 
vaziyeti dünkünden daha iyi ol
madığıdır \e S.ıvyet Rusya ile İ
tal~·a, Almanyaya lehdar görün
meiı.le beraber, harbe seyirci kal
dıkça, yarın da daha i"i olmıya
cağıdır. Hitlrr için, eski \'C yeni 
si1ii.hlartnı tecriibe ctınek zaına
nı gelıni~tir. l\Iüttefikleriıı aldık
ları \'e ıılmak üzere bııunduklan 
tedbirkı-, beklemenin Almanya 
için daha zararlı olduğunu gös· 
teriyoı-. Çünkü bıgHtere ve Fran· 
saııın harp kudretleri. gittikçe 
daha ziyade inkişaf ediyor. 

Molotof ile Çörçilin, Sovyet 
Rusyanın \•aı ,yetini tasrih ve tes
pit eden sözleri, A101aııyaya, Sov
yetlerin ise karı~ması yolunda
ki ümitlerinin • hiç oln1azsa, şim
dilik - suya düştüğünü ispat et
miştir. Almanya, İt.alya ve Sov
yet Rusyayı harekete getirmek 
için, askeri cephelerde büyiik 
muvaffakıyetler kazanmak mec
buriyetindedir. Politik-'nın ve 
diplomasinin yapamadığını top
laı· ve tayyarelerle tecrübe et • 
mek zamanı gelmiştir. l\laama
fih bu mm·affakıyetlerin de, bu 
iki devleti mutlaka Almanya ile 
beraber yürümiye sevkedeceği 
iddia edilemez; çünkü kat'i Al
man zaferi, onların da aleyhine
dlı. 

ABİDİN DAVER 

Japonyaya karşı bir teh· 
dit mahiyetinde deği l 
Vaşington, 31 (A.A.) - Bah

riye N azı.rı Ed'.son büyük Okya
nosda Y"'Pılacak olan deniz ma
nevralarının Japon matbuatının 
iddiası veçhile Japonyaya karşı 
bir tehdit mahıi!)'etinde olmadığı
nı k.afiyyetle beyan etmiştir. 

Mumaileyh, deniz sevkülceyş 
uswfü•·i mucibince büvük Okya• 
noota bir tek fro buı:undU'ru1ma
sı IB.zım gel\iiğini söyliyerek de
miştir ki: 

·Se,·külceyşi \'azcyetimiz ve 
Panama kanaJmın me\.'cudiyeti 
siyasetimizin isabetli olduğunu 
göstermektedr. Biz donanmamı
zı tehdit edilecek olan her iki 
Okyanosun bir mıntakıasınıa sev
kedilebilecek şekilde büyük Ok
yanosta, tahşit ediyoruz. Donan
manın şimdi.ki tahıü:t noikıt-aBının 
dıeği~tiı'il:nıesini icao ettirecek bir 
sebep görmüyoruz.> 

Edison büyük Okyanostaki ha
vuzlann inşa edHecek olan en 
büvük zırhlıları içine almıya kİl· 
fi gefüceğini ilave etmi~tir. 

Türk Krom'u taşıyan 
Norveç gemisi battı 

ruo, 31 (AA.) - Türıkıiyeden 
Norvıcçe kı'<>m Riitüırmek.otıe olırn · 
Steinsıtaıd va.puruınun 15 şu•bııttıı 
biT A1':nan cJ<,•nrzaJıtı ı<eıniısi tara
fındaın ·ba.tıırti.tması hi!Wısesi.ni, NO!'
veç hük.funeti Berliın :ııeııd'n
de l)ro(:estıo <llımk;ıtir. Bata.n ge
mııti!nı müre11tebatı. Alım;an deni~ 
zalıü "em;si tııırafından kendi ha
line ibıraıloJ:mrış ve bu sc•benten 
.1ola~ı 24 kiı;i. mür<ıtıtebatl:an 13 
Ü boğufcmustw" 

Şimal devletleri hari
ciye nazırları toplandı 

Stoklıolm, 31 (A.A.) - Şimal 
devlet'eri nazırlannın konferan
sı İsveç, Norveç, Danimarka ve 
Finhındiya mümessillerinin işti• 
rakile Finland :yanın vaziyetini 
tetkik etrtıek üzere dün öğleden 
sonra toplanmıştır. · 

Bulgar Kralının nutku 
Sofya, 31 - Ko.::un açış nu;tlkw· 

nıı Meclis tarafındıan harzrrJaınan 
oeıvap kırala taıkıdim ediliınıi:Ştlır. 
Kıral bu münası!be!ilıeı bir nutulk 
iraıt ederek demiştir iki: 

• Meclisle hükumet arasındaki 
tesanütten memnunum. Bu va
him. zamanlarda takip etti!1imiz 
sulh ve bitarafıık politikası her 
tarafta iyi.karşı!anıyor. Bugünkü 
birliğin devamını temenni ede -
rim.> 

Yeni Fin Sovyet 
hududunda hadiseler 

Helsinki, 31 (A.A.) - Bugün, 
ceohede ölen ve naşlan hiikilmet 
merkezine nıli<ledilen bi.r çok as
kerin cenaze töreıı.iı yıapıılınıştır. 
Diğer taraftan haber v-er.iJ.di.ği

ne ,gör&, ymi Sovyet - Finbındi
ya cephesinin bazı nokta.l.arıında 
bir kaç hadise o!.muştur. Bu hô.
diseler biılliassa, Rus kıta.altının 
inzibat nok!bısındruı. ilerıi gelmiş
tir. Ve FinJ•andiyada vahim neti
cerer tevlit edıecek mahlyettıe te
.lakkl ed'.lmeınektedia-. 

rinde otobüs değil, ancak üze
rinde vapur işliyebilıir!• Diyor· 
du. Selami, belki bu yazısında 
bir dereceye kadar haklı olabilir. 
Fakat kazın ayağı Halicin deniz 
olınasında ve onun için, orada 
ancak vapur işlemesinde delil, 
Haliç sahillerinin gittikçe art • 
makta olan sayısız kalabalığında
dır. Şehrin, hemen hiç bir tara· 
fma nasi" olınıyan bu kalaba -
lık, ki bugün, ekseriyetle zaman• 
dan kazanmak zorluğunda olan 
insanlardır. Bunlar, Haliç va· 

pu.rlal'ına kar~ı '•lohtisleri tercih 
ediyor ve buyiızden sabah, ak
şam türlü eziyet \ e mihnetler 
içinde, itişe kakışa, ezile büzüle 
bu otobüslere doluyorlarsa bu ha
li, tabii işlerine, güçlerine, evle
rine barklarına vaktinde yetişe
bihııek için ihtiyar ediyorlar. He
le yazın, ala püfür püfür güver· 
tesi dururken hiç kimse kalkıp 
da kendini keresteciler hattının 
bir fırını andıran külüstür oto
büsüne atmaz. Bugün şehirde en 
iyi, en çok iş yapan, en çok pa· 
ra kazanan Keresteciler • Eyüp 
otobüsleri kalkabilir. Fakat va· 
purlarııı, o hattaki eşsiz kalaba· 
lığı, ayni süratle ve hiç değilse 
ayni sür'ate yakınca bir sür'at· 
le nakletmesi şartile ..• 

Otobüsle, Kerestecilerden E
yübe azami yirmi dakikada gidi
lir. Vapurla köpr~den Eyübe ise 
en aşağı kırk beş dakika sürer. 
Vapurlur, bu yolu ne zaman ya
run saate indirebilirse c zan1an 
Selaminiıı dediği de bal ı;ıbi o· 
lur. Yoksa vapurlar bu vaziyet
le iken, otobüsler kalkacak olur
sa halk bu sefer de dolmuş oto
mobiller, yahut arabalarla gidip 
gclmiye kalkışll'. Onu için, ön
ce vapurları Oieimine koy~lım; 
soııra da mullaka kalkmaları la· 
zımsa otobüslori kaldıralım! 

Belediye ~!erile rakından alil· 
kası olan Seliimi izzet arkada· 
şınııza şimdiden, şunu da bildi· 
reyim k~ Eyüp • Keresteciltr hat
tının otobüsleri. giınün birinde 
şayet kaldırılacak olurlars.ı lıun· 
!arın hır kısını,her gün yüzlerce 
yolcusu olan Eyüp • Otakçılar • 
Edirnekapı . Toııkapı ve hatta 
Yedrkule aı-asıııda ve kale dışa· 
rısıııı takip ederek pekala is!iye-
bilir. . 

Hem bu suretle ta Nulıu nebi
denberi, geceleri Fener, ışık yü
zü nedir görmem~ olan bu hayli 
işlek yolda otobüslerin ışıklarile 
geceleri biraz aydınlık yüzü gör
müş olur. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Tiyatro tenkitleri 
(BG.§tarafı 2 nci sayfada) 

Matmazel Marie Beli ilk sahne
den son sal111eye kadar ayni eda, 
ayni aiırlık, ayni hfileti ruhiye 
lıc-sliyen bir Kamiydi. Evza ve 
etvan hiç değişmedi. 
Eğer bu yeknasaklık dıı Kanıedi

Fransez üslubunun vecibesi ise, 
Pariste halkın artık Komedi • 
Franse'le neden pek fazla rağbet 
göstermediğinin sebepleri anla
şılıyor. Bizim için ise, Komedi • 
Fransez temsilleri özlediğimiz 
yalnız bir şiir, ;inşat ve güzel 
Fransızca festivali,.oldu. 

Molyerin •Mizantrop• tmns.ili 
tenkidini çarşamba günkü sayı
mızda bıılaealmruz. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Harp Şurası kararlarının neticeleri 
Müttefik de\·letlerin Londra - 1 

daki harp şurasından sonra ver
d:kleri kararlarııı ehemmiyeti 
hokkında mnhtelif ınütalealar ser
dedilıncktedir. Verilen kararların 
hakikat halde muhtelif cihetler
den ebeınnıiyetli olduğu anla_şı· 
lıyor. 

Ablukamn şimal denizi saha
larında sıklaştırılması, Alman • 
yanın İsveç demir n1adenlerin .. 
den bir senede ithal eylediği 10 
milyon ton miktarında demirden 
başka, elde eylediği gıda madde
lerinden dahi büyük mikyasta ı 
ıruıhnım kalmasuıı intaç eyliye
cektir. Yine harp şurasında ve
rilen kararlar arasında bulunan 
ve Alnıanyaııın bilhassa cenubu 
şarki Avrupadaki bitaraf mem • 
leketlcrdcn temin eylediği erzak 
ve iptidai maddelerin sevkiyatı
na karşı tedbirler alınması key
fr·•ti bu sahada silalılı ilıtilı\flar 
husule gelmesine sebep olabilir 
mi? İngiltere ve Fransa hüku • 

metlerinin, Avrupaııın bu mm
takasındaki bitaraf ve harı;ı hari
ci memleketlerdeki sellır•erini 
davet eylemesi, her tifrlü ihti • 
mailerin es•slı tarzda tetkik o
lunacağına bir delil teş ;il eder. 
Bu husustaki kararların, sefirler
le istişareden sonra verileceği 
anlaşılıyor. 

Müttefik devletlerin beşinci 
harp şurasındaki kanrlarının he
men tatbikat sahasıııa konması 
şimdilik düşünülemez. Cennbu 
şarki A vrupadaki bitaraf hüku
metlerle birlikte İtalyanın alaca
ğı kat'i vaziyetin dahi hesap e
dileceğini siyasi hazırlıkların 
tamamlanmadığını söY')iyebili • 
riz. Londrada toplanan beı;inci 
harp şurasının kararlanııdan son· 
ra husule gelecek yeni vaziyetin, 
Nazi Aln1anyadaki ınancvi ve si .. 
yasi tefevvük sözlerine ve hisle
rine mühim bir darbe mahiyetin
de buluııacağını kaydedebiliriz. 

HAMİT NURİ ffiMAK 

r.,~~~arlhl tefrika:-- --... 
At2t/. A HINıARSLANI 

·~4A .4L Ü§§-~ 
~ -.._.._ ~ 13 w: __ . "" f"u•n' ZIYA ŞAKia ~ 

Halifelik, sonradan Aliyi tüyler 
ürpertici bir ölüme sürüklemişti 

D.iye, bu vak'a.ya ad~1ia lbir şe
amet manası Vl<ırdrne.-.. Çdk dlik
l!r.ııJlıe ~ayanıcl:ır iki, araıc&uı. /bin' ı.aıı; 
gım R<JQar l{<>Qm.ez, bu sözle>r ta -
!lıı>kikuk etı1ıi. (Aıli) tıJiın. .kaıl'Şı
sında, hiıııdenlbiıre cidden !büyük 
anaMa1ar ·behıdi. Vl1' lbu ıın<miaılaır, 
ık:an!ı V€ korkıunç :biızw hadise şo!Jr. 
ıliiıni >ıj:<ı!11a.k, (Alıi) yi 11ü.yler ür
pex<1ıen 'bir ölfune kadaır sürokJe.. 
di. 

* 
(ALİ) N'İN DOGUMUNDAN HA
LİF1E OLDUGU GÜNE KADAR 

GEÇEN HAYATENIN 
HÜLASASI 

Haıırotıi (A1i), Resulü Ekrem 
Efendiınıiıı:iırı pey;gaımlberlıiıkl€llia:ııi 
.il:3ın ı.ltıınelarin.deın 12 ve hioreıble
ııinden de 23 sene evveıl (M•k
ike) de dünyaya gedıniŞtiır. Doğ
d'uğu ev, o tıırhlıltıe (Şeifuü Ebu 
Takp) denilen cad<lo.He idi. Soıııı 
zamaınlıııda bu cDıd<lı 'ilin t l9!Tlli de
ğ.iŞtıil!1i ııni.ş, (Şeaıbü Beni Haşim) 
ve (Zuh&kül~mev.:.irl) .şeik:line in
iküap et.ın l\llıir. 

iBu caıddıe üzeı.]ıı<lc· lbuılu11aıntlar 
l'ID hem.~ın ekseııisi., (Haı;irni) 
haneda:nına menısup dlaın :z>;!'Vaita 
alirtM. Bu .ltiibaıfüııdı.r k.i, Rıesurn 
Ekrem Efendimiz de, ~ene ibu cad
de üzer n.de 'bui:uruın ve (DWt
!lıebab.ıa) denilen ı<!Vde dfuı(va.va 
ge::mişlerdi. · 

(Aı)) nln peder;, Resulıü F&-
rem elkıru:limizin en sevdiiti am
cası (~bu Ta1ip) id!i. Bu zait, (Fıv
tıma ·Bilnıti Üs:td) .i.smtnd&.i am
casının ıkızı iCe >eıvlenmişUi. İŞie 
(Aıli), bu mes'ut izdivacın mah
sulü ile!'.. 

Hem ana ve hem baba t.ıı.rafın
dan (Haşimi) hanedanına men
sup olan (A1i), daha henüz pek 
Jillçü!k yaşta diken bcı haneıian "r
ikanma mahsus olan bütün evsa
fı göstemııiye başlamıştı. 

Son derecede aikı'lı, zeki ve 
çocuıkJ:,uğuna rağ<mı,ın, her :;ı tyj, 
tetlkik ve muıhalkeme kalbir'tveU.
ne mru>k-ıtıi.. Vücudru gütbüz, çe
t lik lbk ya.y ıı;ı~bi seı•t, har<iıkula
de llruvW!ili 'kii. Dah<ı sekiz, on 
ya,f&m:ırla ilo.1n, en QLltıin yRyilaırı 
Orolaylı!kJa geri-yor, o "füılkça a il;ır 

yerde gösikır.ilen u:ıı."-"k bir meııliıy
'.Y'Eıt şeklinde idi. 

Resulü Eıkrem Efendimizle da· 
imi bir temas haıliiınde bu'.ı;runak, 
(Alii) nin şahsi evsaf w meziy
yetierin<> daıha bir takım fazillet
~lel' de i!PaV'e ıı1ırniı>ti. Bunı:ıaırın eın 
müh' mi, maıddi iıhtiı astarı çiğ -
n.emek .. Halık işluinldl& da.ima aıza
ımi fedakarlık göstel'Tll-0k.. İea -
b~ttiği zaman, saadet ve ~aJB.rneti 
iç;" 1eragaıt göstuıne1'ti .. 
P~k lpicük yaşın<ia iken pede

ıınden, valid. sinden ve büyük 
pederinden maıh rum kaıkın Resu
tıü Elcrem Efendiını z: (Ali) nin 
·babası (Elbu Talip) himaye et
miş .. Sev>gili yeğenin'ô', kendi öz 
evlatlarından z'yad., şefkaıt ve 
fedakarlık iııhn eylenışti. (Elbu 
Tı>.'iıı) iıı vefatuıd«n sonra da 
ıbaıhasız kalan \Ali) y~, Rrnuılü 
Ekrem Efeoıdirrı: z 1 ı• ıti şefro.t ve 
htmayey2 ~c~t~rdi. :lrı ı t 'lmam -
:ı.e bir (Baha\ lık ve (büyü!< ıı:ar
deş)l!ik va:ıı fesini deruhte >EMi. 
Bu iki 'kıymetli şahsiyet bi.ıföi
I'iıne o kad'31" k.aıynastı ki; Bütün 
.!ılıs.leriıylic, lbütün filkint<er1ylle, ru.
yat]arının bütün tarz ve gidişl.l<>
ı'irfle adk~a iıEk bir şahsiıyet ha.liı
n.e gelıı:ı;~le.ıxlıi. Onun. il;'in (Ali-?, 
ResULü Elcreı:ı EJ\.IIIilimizin esıb.a
bı kiramı araısında (·islami~) 

l.:ıı. yii.ks<:ık hikmetlerini her ikes -
ten l1aha ivi hazme\ımş .. Aııtık 

•bütün hayatıru, derin bir iman 
iıle baığla.ıını.uı oliduğu islami,.m. 
vakiey\Ell'Ilişb.. Ve bunu da oo. 
yiiıksek miısallerole gö~!Ku1mi.şti. 

İ.>1iırınıiıyetin il!k. inmışar etti'ğ:• 
semıeırdc. (Kureyş) e:,raiının ve 
ca.J:ıiı. !VL.ıdi:ne halkımn, Resulü 
Ekrem Efenıdimize reva gördük
l!ieir" = ve ceial.aua .kar~ı ık:ı:ıcr -
]a daima (Hazreti Muhammed) e 
sipıcır 01.ı.ıı. genç ( A.i), Meık!keden 
Modi.neye vulmbum (hicreti se
niye) esıı:a.sında dicıruhte ettiği 
kahrnmanca v ~z 'fe ile, ih<ı.ya.tınıı 
ru,,,e. savırrw; .. Büyük bir mem -
nımyetlıe, kıl.ndısııııi ölümün pet1r 

çe.sıne a tmaık.! a ıı;.ne kadar te -
~C'ddi.i.t etmeıni<ıti. 

(Arkntt var) 

llaf.ı.ç ve lkailikanları. •bi.iyüik lı<ir me- l •lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
lha.retıle lkı.ııUa:nıyordu. 

Tıwır ve hareketli.eri sfukiın, far 
kaıt QCik müessErdi. KuoUk yaŞU1ı
d:a bif.e, aıı: söy~ırd . Fıık;aıt hEıT 
söy~c!Mği söz, mülııi.ın bir marıaı 
if<ıide ederdi! • 

IBi.irtıiin (Haşinıi) han.edam et'" 

lkaru og.ibi· o da gayet fool!lı ve beo
liğ söz söylerdıL Ve sö:ıJlertiınln 
~lkseırifii <k• Vle2'.liin vıe lka.lliıyeKı oıJ,. 
dı.ı,ğu .iıçiııı. 3.d'<ıta paırllak llıir şiin:
teşkıi~ ederdi. 

(AJIQ nin çocuıkt.uğu, aırıkada.ş
~aruıdan ziıyaki'e, ıbüyüıkf:er aırasın~ 

ıdıa ıı;eçıniŞtıi. Fakat en s!!k teınas
ıtıa lbulıun!cfuğu :miiıh'ıın ~eıt, bltz.ı. 
zaıt (Rıesııilıü Ekır>ı:tm) Elfıenıdimiz
di. (Ali), o ıtıarill:i11e sııııie>Ce (MU• 
ilımmned) ıtıeısmiye olunan eımca
rııadesiıııi ıb.r g(ılge ~ takip el>
ınıdktıenı. lb Ü y Ü k ibi.r Z€'\-k 

'Vlel leıızet drızya.rdı. Hatta ııece
lııeıı1iı Wıe ekmıüya, onun odasında 
yaıtıardı. 

(Haızııeti Muhammed), l!!<ınd.isi
nıi bu d!.ırecede sev>en küçÜk aın-
ca zarlcsinin ce<v<herini her l<ı<sten 
0\"Vel keşfetm'iışti. O da onunla 
ımeı.gul ol:makıta .. Her vesiJ!edenı is
ıtfrfade tderek (Ali) nin flkı1ini 
açacaık, muha.kemeılıaltirini an11tı· 
:ııaıcak şeyler lrnnu.şmakto.n bü}i.iık 
ibir menuıu:ıiyet hi'>ederdi. 

(Alli) ıkenıdis',,ne o clo21reccde kw
meıt ve ehemmiyet veı.'en (Hazrnt.i 

Mııllıa.mm2d' i saıd<ıcıe sevımek1ıe k.ai 
maıınış.. Ona kaırşı kıalllıinde hiç 
lbir şeyl_e öilçüi.emıyecetlı: dereced~ 
bir emn.iyıat ve itiınad başlamış. 
tı. Nitelkıiım (Hazr..ıt; Muham • 
med) riısalıetini il'ıin etfliği za -
ımıanı, - zevcei nebevi füı.rııretb 
Haıt:iıceden OO!lir.a - .keııdiısi'ne i:Jlk 
o1ara.k (Ali) iman etmiş .. Bu su
retl.e e'lıli innoo.ıın bi.rüıci!liğo şe

refüıa Lhıraz eylooıişti. (bazı mü
verrıih1 ı2rin, er.kıeikller arasında en 
e\l'\le'l iımanıa gelenMı (Elbu BeikiT) 
oillduğunıı beyan etmeleri, o tıaı·ili
'!leı (Ali) rrin henüz on iki yBŞra _ 
rınd' bi..· çocuk d:duğu iıQind.iır. 
Bu müV'<o:rilıler, o yaşta bir ço . 
cuıi\'u, mikldkfu zümresine ıiı1Jlıal 
~11ım<Jk isb2:ınt::mişler; bu iti~ 
eı'1teklwden en evvel iman t'den.i 
(Elbu Bekir) olmaık ÜZ<cre gös
~=i.şleııc!ir.) 

Uzak Şarktaki 
boğuşma 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

run yegiine Çin hükfunıeti ol.arak 
ÇunJWı,ıı hükılmetini tanıyacağı
nı bildirmiştir. 

Pa!l'ls, 31 (AA.) - Cin sefıareti 
Çin hükıJıneti ta.rll!fından dün 
Çıı.nki.ııg'de neşreıd.ilen beya.nna,. 
ımeni.n metnini bi.lliiırmektedLr. Bu 
beya.ıınamede, yen! ın.erltez! Çin 
hü.kCi.ın<>tiniıı meşru ohnadığı te
barüz ettirll:mekted1r. 

Fııaınsadaki Çin sefaretiıı.:n ala
ka&ır mahfi.Ueıinde beyan edildi,. 
p ,göre ecnebi memleketl'erde 
vı.. bilhassa Bııaıisde, Londreda, 
Brükselde, Berlinde ve Vaıtiıııgton 
da bulunan baı;lroa ÇJı dip.kıma
ti.k heyeUeri, milli Çunking hü
kCi.ınetlne cbiiıt;:iin Çin milletine· 
hitaben merkezi Çin hükı'.ı.meıli
nin meşru olmadığı ve bu hük.U.
metin icııaatı ve 'barıaftarlan ile 
cvaiaııa ihanet• etiğine dair tel
graflar çekmi.şterdir. 

Hava ve topçu 
faaliyeti 

( Ba~tarafı 1 inci sayfada) 
Loııdra, 31 (A.A.) - İırııg-iliz ha

va ondusuna alt SpitJi ırıe avcı tay
y~sınin, bugün siınal dc'll.İZi ü
zerinde ocırevan ed!en lbir mufrıa
ıWede bir Dornier Arım.an bom
baroııınaıı tavvıııresiıni, haır;p harir 
c'> bu ackltLit1 bu alkşaım \ıeoyid ed:ill• 
nı<>kitedir. DiiTer hiır avcı ta'~"li

v.'Sinin refakat ıılJtiği Spiıtiire 
Suffol.lk saılılJ:i •a!ikıınıdaı diı>wıi(ye 
d!olıaı<"OOlkta ilken, 5000 me'llrayi 
mütecaviz iıntifadan uçan p~ 
300 metıre aş&'ilndıa bi!r 17 Dorni1-
"1' düşman tayyıaresinin ul.if,uiJu.. 

nu "örmüştür. İııtgi!liz tayyaresif
niın "lile>lu ilki m~1ıralyöz aıteşi af'
ı:ruŞtar. AIJınan taıvvaıı1elıi &eıü bir 
iıni vaptıkltan soıwa, deniz sev~ 

vee'oııde tekırar dıoğ?rı.ıilimıı.ı:ııtıım Fa
W sağda!ki rnotörfuıden siıy'ah 
OOımankı.r yiikso'll.ciiği ve sağ ka
nadmm da saı1ktığı göriiJımıiL«tıüı-. 

YENİ CEBELÜTTARİK VALİSİ 
Cebelüttaırik, 31 (A.A.) - Ye-' 

nıi askeri vali geaıeral Olive Lid- 1 

İkinci İnönü 
Zaferi 

(Bastarafı 1 inci sayfada) 

. Biz, bu Türk zaferinin yıldönü.
münü kutlarken o zaınan, bu 
giinkü dostumuz ve ıııüttefik.i-
1nizin ordusunu yenmiş olmak 
gururuna kapılmıyoruz. Haytt, 
i{tiharımızın sebepleri başka
dır: Yeni Tiirkiyenin temelleri
ni teşkil eden hadiselerden bi· 
ri, bu «İkinci İnönü zaferi• dir 
ve bu zafer, bütUn İstiklal 
~~rbi gibi binbir mahrumiyet 
ıçınde, Türkiin inıanile kaza
nılmıştır. Manevi kuvvetimiz .. 
le maddiyi yenmiş olmanın 
zevkini ve iftibarını duyuyo
ruz. istiklal Harbinin bütün 
muharebeleri gibi, İkinci İnö
nü de ruhun maddeye gale -
besinin eşsiz ve şerefli bir nli
salidir. 

Milletler, mazilerinden ve 
tarihlerinden, zaferlerinden ve 
nıai{liibiyetlerindeıı hal ve is
tikbal için ilham, iman ve ders 
almalıdırlar. İkinci İnönünlin 
şerefli hatırasını yadetınek -
ten bir gayemiz de odur. 1911 
den itibuen fasılasız on sene 
devam etmiş harplerden yor • 
gıın ve bitkin çıkmış olan Türk 
milleti, İnönünde, Sakarya ve 
Dumlupınarda, hem de ne il· 
mitsiz şartlar içinde galip ı:-el
diğini asla unutıııaIDJ!lıdır. 

BUGÜN YAPILACAK 
MERASİ:\1 

Bugün; bütün memlekette 
olduğu iibi şehrimizdeki tek
mil Halkevleri de ikinci İnönü 
zaferimizin yıldönümünü me
rasimle kutlıılıyacaktır. 

Eminönü Halkevindeki tö • 
rene saat ~0,30 da başlanacak 
v~ ev~ı;la istik.lal m;ırşı dinle
nıp bilahare, Inönü mevdan 
nın!ıarebesi ve zaferinin .;bem
miyeti hakkında hitabeler irat 
olunacaktır. 

Hitabeleri konscnatuar yük· 
sek devre talebesinden Enve' 
Göksoy tarafından piyanoda 
Bayan Hegenin refakatilc bir 
Keman resitali takip edecektir. 
Kadıköy Halkevinde yapıla

cak merasim saat 18 de Fatih 
Halkevinde saat 20 de başlıya-
caktır. · 
ANKARADAKİ JUERASİ:\I 

Bue-ün Ankara Halkevinde 
de saat 18 de yapılacak mera
simde Sinop mebu.su \'C Cum
huriyet Halk Partisi idare he
~eti azasından Ce\.'det Kerim 
lncedayı tarafından İnönü 
harbinin ehemmiyeti izah o• 
lunacaktır. Bunu takiben şiir· 
ler okunacak ve İnönün mu -
harebesinc ait bliyük bir film 
gösterilecektir. Bu filmin mü
teaddit kopyaları diğer Hal- , 
kevlerinde de irae olunacaktll'. 

İki sahtekar 
tevkif edildi 

(Başıarafı 1 inci saııfada) 
lan büyük sahtekarlık tahkika
tına şehrimizde ve Anl<.wada e· 
hemmiy..tıe devam olunmakta
dıT. 
Şehrimizde müddeiumuınill • 

ğin nezareti altında alakadar za
bıta fen ve banka memurların • 
dan teşkil olun;ıın bir heyet; Zi
raaıt Bankası tarafından muhte
viyatı öd<>nın.iş o1an tekr.:;.il bono
lar ü:ııerinde tetkikata geçmiş -
tir. 

Bu tetkik.at neticesinde daha 
bazı sahte bonolara -tesadill olu
nursa tahkikat deı·in!eşt:rilecek 
tir. 

Bu saJıte bonolarla zir<.at ban
k.asından çekilen paranın yekıl -
nunun 100 bin tirayı mütecaviz 
·buhmduğu tahmi 1 olunma·kta
dır . 
Şehrjmizde ve diğer bıız\ yer

lerde z:raat banka.sına mübadil 
bonoııu verip mulmbilinde para 
alanların im.z.a. v<> adres'erine ba
kılıarak kendileri ç.ağınlınak su
reltillı.:ı madlııruııt ,...,. ifaıdele<r:ine mü
racaat o'UıDma.ktıadır. Ellerind;ı 
halen mübadil borıoı;u olanla-r da, 
bu sahtekarlık şüphesi üzerine 
tediya1 durdurulmuş olduğun -
dan yalnız Maliye Vek§letine mü• 
;racaat ederek istihkıakl'aınnı ala~ 
bilmektedirler. 
EMNİYET. MÜDÜRÜMÜZÜN 

iZAHATI 
Elmnivet miidüruıııü.z B. Mıuzadi

fer Akalın sahte mübadil bono
ları ta.Jııldkatı hakkında dün şUilr 
lan söy lem.i.ştir: 

- •Bu mes'ele hal<lunda ..ıa
loaıdıa:rl!a.r la bcr~e icap eden tet
kikat ve tahkikatı yapmakta de
vam ediyoruz. Henüz alınmış 
bir netice yoktur .. 

{Ali) nin çooı.ıık yaşında ıı;ös -
te.rt:liği baı<;z evsaftan biri de, 
(cesaıxıt) fiı. Fakat onun cesaıre
tıi, <' <l''ıvrin cııohll ve ta.ıkın ruh
lu inısan,laır .'('.ibl '• talkllı:k derece-

nde değF d1. Ancak, ic,.bede:ıı. 
dell bir harp gemisi iJ.e buraya \ı __ _..._;.,,...;;,ıo.iııi.Q 
gelere~ vazifesine başlam;ııtır, .~ ----

• 
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Nasıl edipte 
dara çekmek 

Sacitle Rengigülü 
için emir verecekti 

Dftle Ba,ba erkenden uyanmış; 
lroyu düşüoce bul'utlariyk ka;po.ı 
eöz ·bebek! eI'iıU J)€aılbe odamn 
(lencerelcrindeıı· kwydıraı:ak uzak
tara, uJJka mürtes·m d~-"' ka:r
lıeır'Ja örtülü Çaanı.ıca sı<~arına 
1111hliıı.rnış, dü~ünüyordu .. 

Ne yı:ııpacaık.<tı? .. Nasıl edip te 
6a<iıtle Rw.gıi gül'u daa:-a çekmek 
~01 eım<i.r veI'eCeloti.. Orlad'a fo<ı 
y&, yum.uırrt.a yokıken Ded .. :nin 
kcııd'. keıııdine bu çifbi dara çe<k
=•.ie k.ıııı1llO' wıriı;ıi yal= dergiih 
muıhillJinde değil, İstanbuiun ye
dı t~ıııi Wıer.mıcle kartal yuva
sı ilhftjşamiyle yilik.seJen tekım:iL 
dt:rgıl,hI~nta d<a:-in b-T dedi kodu 
ya ıooydaııı. verecektL 
Dedkıye diişmaın kesi'.en kendi 

1:1ıcni~i Slll'Sı1dığı i<;!in d~rin 
bir kin heı.lıiŞ'en BabaJaır ağlzlar 
:ına gıeleııı:i sö~yec~aa:dl.. 

Deı:!e, aikpndım Abdüif<ı1.1ah 
:µaşa() ıı ilÖz verdl1gtine iÇin için 
üzliTijıyw, nasıı; bi.ı: çaıre bul.arak 
bu lb e l 6. l ı işten kıurtul!lacar 
ğını bir ı.ür ru lo:stiremiyorou. 

Deve tüıyü okkalı fincanı:.ıa ve
.r len .s&b8ılı kahvesinıi höpüro'etir
iocn Dlec.lenlin aikllınıı> biır 9'1Te gel
<lı. Bu işi k~·ca ailaıtacak, 
Ded'eyi muıvaffalk•~ıte götüre· 
cek, paıııııı:ıın 3.l"Zusuna göre me
oo eya hıallede~lk bu Qllr!<ınlab bu• 
LuıntbŞU D e d "' n ;. n yurundlelkıiı 
>gır ~e ~unu sı:yırdı .. 
~beri ça.1ıık k:ııılan çözül! -
<>ü.. Kııhvdinoi çaıbuk çeidşlea:-le 
yuı.11.llmıllzyan Dec,,'e Baba Diınoam 

bını.laT!ocn sesiend'I: 
- D"1"Wıı KA:wn! 
- BuyUTun Erenlerim! 
- Ayakçılı.ğı sen başka biri-

rııe bıo.ıaık h~ ! Hemen yola 
~ılk! Kw yıııtııitına, &uılı& ham
mıııfendliınin köŞkilııııe g1t. Baccya 
!!""~ söytile.. Reıı2i Piliı 
llrızımızı beıra'ber al., öl!:leden ev-
1\'el bUira'yla dön! 

- Peki l!:lı'.'anı:.Wilın! 

De~ Kaıııırıı. ib;ır kaç dalkika 
11C>nnı a!basına ıl:ııüNnup fallıliTini 
bastrnanalk be.:e kıııdıu- yüıksı.ılen 

!kıarlara dıala çıka t.ekikeden u.zaG<
lıa:.~lı.. Koz ylltakmın yolU!llu 
tuutu .. 

Saıide hanını efendi.ııııın ıküş -
kt:ındce cit.rvi.şin ge.Jişi heyecanla 
ka."Şllaıwnıştı. Daımad beıy bıc 
gün evvel evden çıkaırken 

- Bu a:kşam Ş!l!hkulu Sulrt.an 
f.r-rı<.ih.ında eh>bbadan biır caın lt
rar verecek. Beıı oraıya gidiyo -
ı-um. Bıiziıın hanıım cfa a:kşaıma 
d<>gTı> t.ekık>:ıye ge:sin. Scına:-a b-iT -
lıJk.te döneri!z .. 
Dernış; Daına<lın köşkten ayrı

lıp iskeleye geldıği z.aırnan başlı
tyan kıaı· fırtın<lliı Renı;i Gillün 
oğiıerlen soınra, t€ikıl«ye gfüne&i
ıne mruıl olmu.;rtıu.. İk.. gündür 
ne da.ınaıd orıtaya çıkmıs, ne de 
kö~kc bir haıber göndermişti. 
BdkuedükJı.ni daıınadın ye1Une 
ıM .rtlivenköy tekkesinnn mihman
darı Derviış Kazımın ll"'li>i, ya -
WI ;ı'k ibüyük hım1m efenıd'.'llim me
rn>lrnu ayaP.o:.:cndıM1ıs: 

- Amanın çocuk'lar.. Dama<la 
ibir şey mi rudu?. 

Kılııklı sual eıı:ıe he.men dervişi. 
~i.rmeık istemişti. 

D uviş Kazıım Dedenin ool.iınnı
m söylediiktten sonra, emıri.n:i <an -
fMtı .. Üst üste sorul·aın;suıall&e tıE" 
ıntınııb verirces:ıne yeırnıinleTle 

\l;ıımad bc!}'in tek!kede, Dedenıin 
ınulıaıl:fueitin.c!~ OAuğımu royieroesi 
eV'dekileıri biraz te,,ıkin etti .. Saci
diin ~clım.eyişiaı. pelk de umur!ıa
mıy(;m Rf,ınogi Gül ha.zıa-Jaındı.. 

~Kazımla biırlikte biır aırab<ı 
ile t.e'kkeye gelıdıi .. r .. 

Dede, ımihımaaı: canların sa,bah-

leyin ııi,yaıılarmı k!l!bul etmıiş, heıp
ıini telklkeden uğurlamıştı.. Tek
'k€de ya.n1z dervişlerle Ab<lüJiel
talh ooşıı ve Sac~t lro..unu'.)"O'l'du. 
Semiha bacı :ile film bacı dallra, a!k· 
.şamlkıi aşevi muftıabbetinjn rnah
mud urzunu bğleye kadaır b>za
mıad'>& ·aırı cçiın ı~iklkcden aıyrılıa.
ımarnışlar, onlar da Dedeılln peıu
•be oda~ıdırlci '.Y•O" m.indıer<l&ine 
diz çölrere!ı: neş'esi av'deıt eden 
Dede Bal:ıanın fıkr aı:ıa;rl'Il! dinlıi· 
yoı:t:ııır; 32 dliı\ılerirııi ı;östeomı.ed!Eın 
gii.lel:ılilme•k içi." <lurlaıhlmnnı. JSJto 

raıra.k mulhaıilll'E'ıte kaıtışmışhlardı .. 
[)ede, Bekit.aş. ımillalojisiDG daiır 
ll>ir hi'ktıyeyJ ani.,,!Jtılk:taın srnı:ıra 
Balıım Suilltanın taırlkail !'.= yapltı;ğı 
nıı:ııru.aım, Hacı B,ıkltaş eri<fuıının 
:yediLi esastan llilSıl 12 ye tahviı!ı 
e.cı:ldli<!i ni aıı lıatııy ordu : 

- Ballem Suiltanın yapıhğı 1ı<:ııı
e;kaıt A!il.aılıüfilcm pek yerinde ol
.masa gerek .. PUiııniziın lkllll'duğu 

oe.ı.mu Y'EXiıi masına ba.,ğ':ıdı.r. Baı'.ean 
Sulttaın bıınıu 12 ye çııJ<ıamıı.ş .. Ne-
den? füçin:? .. Bunu biJen yok! 
Soıııxa, Bıaıl!em Suo:ltım eoclkfuıına 
ikıadiır şa:ralbm ay iıruiwml&de lkuilr 
lanııldıığı vaırid d!•,ğıilimiş ! 

Dede, üstün d<örü ,J:ııilled!'gi hu 
oizahaıtla B6lıltlaşitıtğiıı bünyesinde 
Ba!em SU.:liian tarafından ya'Pıılan 
ıcleğlişilkfüilder :- izıııh eıtımiş olıınu -
yor, bil~iıs m ah;~ıtıini meçlhuı:, bır 
ıraıkaraık inıhüiık "1d:iyordu .. 

B1'1eın Su1tan aaen Venedill<,; 
biır es'!l'dL OsmanJı «kıncılan ta
ra:fında!n tultuLarak İ~uı:ıa ge
't!riılınıiş; Enderun melkJteıhinıde o
kıumuş, sonra o zaana.'.111 Vacide 
'b!uıhınan Ha<:ı Be-O<Jtıaş ocağıaıa in
t!sa'P edimıık. zel:iısı, taıt.l.ı sol:ı.!:ıe
ıtı, ve ölçüiıü hare lretlerıyle 1rer a -
n1eti cclııaletıte a.rıyaın dewm ba" 
lballıırınııın üzerinıe yoülkscJırnjış, şı.tTu
diilkıi Hacı Bektaş nclı.iyooin.de>ki 
Pıix evmi yeniden i.nşaaıtl.a tevsi 
edeıOOk rnuftıittinde şölırst yaoptık" 
tan sonıra ~alına tıoopadtığ:ı lhaV
felerm de rı.zıa,laır:iıy le taorikatte 
değişiB<llilkler yalltffilı;.tı .. 

Tariıh ~ıUktlkıJE.·ri, nıazis:i o ka ... 
daır U2Jllk oJ!ımyoan &>lkrtaş milto.lo

jısin'.nı ibiz:e .k.adar gelen kırııntı
hı.rı bu OOğ'işiıkUilk.eain mclıiyruni 
ap a~ şöyle orla'.Yla koyuym .. 

TasaV'VU!fun kuruluşu, Halile 
Ömer zamaıııınctı ı;c .ıit;tiıı·.ıl.en is
liım •&fal~a kan,ı. Orta Asya 
Tl.Wklıeır.i<nin m~U.yet da wısıırua da• 
yrunıyor .. 

BiCJ:ı=a Dör:düncü HaJ.ife Haz
reti Ali zaımaıııımda hiı Afeti kend: 
uhdesine al'Bll'lak bunu sııılt::<rııatla 

Wh<tirl!J Emeviıye Hanedamnı 

kuır an Muaviııre isı:Wn!iyetin neşııi 
maskesi a1tında Aıra<p emperya -
.oiızmi oo<ltı:lannı, cüa"eıtıkiır ve muık 
~dlia' kumandaınıla..,zy.c A_s.ı·ıaya 

doj(ru lc\'crilh etmı ıı. İrıan, Tu
ran, Tüı"i<istan, Arap it;til asına 

uğramıştı. 

Talı'arı mwharip ve şeci olwı 

Türl<J er, çok müsaiıt çok kafi ve 
fa.Z:iı:eıt p.ıı8rusiplerine d;aıya·nan 
i•l ami!Ye<tl. kıabuıl eıtımişler. Faı-

• kaıt Arap kü1tÜ'.l'üne, Aırıap ta -
hakkümü<n~, Aııap istilasına is -
yan ey(~ımişlerd.i .. 

Zaman, beşeri h ulkulk ye.ine iJa
hi hulltı.ılmnu re'\laQta O:du -
ğu insan ator.ıteoi üreııinıe iıM.
hi otoriıbe01in hülküma:-an bulnın• 
duğu de-virdi. Horasanlı Türk 
alimle<'.; İıahi ator.i,tc rı~na 
tüdü zulıüım ve iltrisa>fla temlrı 
Tüı•k ırkım ba ~ahyan Arap eıın
peııyıal:i<ııırri,..,. açııkıta01. açığa kıaı.·

şı 'ko•yrrnak ikti<lı:ırında değili eTdi .. 
(Arkası var) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 1 
I - Keşif ve şartnamesi mucibince idaremizin Pulathane tütün 

bakım evmde yapılacak doşeme kaplaması ve müteferrik ikmal · . 
ler kapalı zari usulile eksiltmeye konmuştur. ış 

II - Keşif bedeli 15663,25 lira, muvakkat teminatı 1174 74 liradır 
il! - Eksiltme 9/IV /940 salı günü saat 15 de İstanhulda Kaba: 

~ta levazım ve mubayaa\ şubesındekı alım kom.•yonunda yapı-
~acaktı·r. 

IV - Şartnameler her gün le ı·azım şubesi vezne.; inden ve İzmir 
Ankorn, Trabzon baş müdürlüklerinden 40 kuruş mukabilinde alı~ 
nabılır. 

• V - Münakasaya girecekler mühlirlü tekJjf mektuplarını kanu
nı vesaik.le \< 7,5 güvenme parası makb-uzu veya banka tem:nat 
ıınektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarile şartnamesinin F fıkrasın
da y~zı'.ı vesa;ki müna~asa tarihinden 8 gün evveline ka<tar umum 
rnudurluk ın.şaat şubesıne vermeleri ve fenni ehl:yet ve"'1iiası al:ına
ları, iha.e gunu. de eksiltme saatinocn bir sa.at evvel me;:.diır ,-.. =.~, 
ın.ııkbuz mukabilinde yukarıda adı ı;eçen komisyon başkanlığ 
\•trmelni li'tzımdır. (2215) ına 

TA.Q. lt,'7 a. Ult6 ll:1t. it ll:w. 
ır.A.r. 31,71-. UH ll:09. it a;w. 

Hata 1115-. lltll:W. 
• 

1 Nısan Pao:artesi 
12.30 Piroı:r:ını ve memlıdkeıt 

ııaıaıt a,yarı, 12.35 Aj;ıns ve meıteo
ro.oji hıııberleııi, 12.50 M'iizıik: 
rnu!•ll<ilif şanık>l«r: lP: .), 13.30/ 
14.- Mii2Jilk: Kruı"U;o:t_ pırogram 

(ıpl.), 

18.- Prograım ve memleket 
saa•t ayan, 18.05 Müzik: Radyo 
orl<ıc,.,.ırası, 18.40 Konaşma (Umuı
mi krb!ye ve beden tar'biyse.), 
18.55 Serb'EGt. saat, 19.10 Memle
ket saa't a')'arı, Ajans ve meke
orolojı ilıabe'J'leri, 19.30 Müzik 
Yeni şa~kuır ve tü~ er, Ça~ 
l•mlar, K.\mal N. Seyhun, Ha
san Gür, Fahri Kopu>z, Okuyan: 
MuStıafa Çağlaıı·, 20.- Müziık: 

Haılik ttirl'r.üJerl, Sarı Rıccep ve 
Amize Tözam, 20.15 Konuşma, 

(Fen ve tabiaıt bil.giteri), 20.30 
Mfu.ik: Çaılanlm:: Vecihe, Rı.ı.şen 
Kaım, Reşad Er.~. İzzeUt1i.n Ö'kıte. 

II - Okt>yaaı: Semahat Öz -
den.ses. 

1 - Fahri Kopu' - Kürdili H. 
ı;aililı:ı: (R('ıy.ne saçlar), 2 - Bi
men Şen - Kiirdki H. Şarkı : 
(Ateşi aŞkın diı.ıe <ıl!H eser), 3 -
Billllffi Şeaı• - Kürdili H. Şarln: 
(Gün kavuştu ümit giilü solu -
yor). 4 - Mustafa Çavuş - N .iik
l'i2 ııaırkı: (Elmas senin yüzün 
göron). 5 - Osman Nihad - Nif
olı!ıweııııt şar'k:ı: (Y.ıne bu yıl Ada 
sens.'Z), 6 - Faiz Ka.pl!'1cı - N'i~ 

oh!ıwooıt şaırlkı: (Ge>l güze.ilim Çam
~caora). 21.15 Konser taıkdiınü : 

HiaJU B~!dii Yönetıken, Müzik : 
Radyo oıı1lrestı:ası (Ş.,•f: DT. E. 
.Pree~ortiın.), 1 - L. Van Beet -
lıoven: 8 ioci senfoni, a majör 
(Op. 91), 2 - Fr. Smetooa: Ul• 
tav.a (Senion lk parça), 22.15 Mem
lelket sa.at ayaırı, Ajarn ha"oe.kxi; 
ZiTaıııt, <'Sharn - taıhviılat, kaımıbiı
yo - nuüruıt bon;ı:sı (filyat), 22.30 
iMü2ilk: Opera Aryafaıı:ı (]'.1..). 23.
Müzik: CwıJl>aırııt (ij:ıl.). 23.25/23.30 
Y•all,rnıki pocıo.gram ve kapanış. 

BiR PUDRA 
Tecrübesi Karşısında 

10.000 
KADINI 
,~itı HA YRETI 

Daha 
Genç ve 
daha sevimli 
görünmcnıize 

yarayan kat'i 
BİR TECRÜBE 
Pudra aleminde 

• Bugün bu 
TECRÜBE 

yeni, cazip ve son yi yapını:ı; 
bir keşif... CİLDİ GÜZELLEŞTİ
REN şayanı hayret ve yeni bir 
unsur, şimdi ipekli elekten geçi
rilmiş en ince bir pudra ile mü
dekkikane bir tarzda karıştınl
mı~tır ki, bu sayede cilde bir 
parlaklık ve yeni bir hayat ve
rir. Esmer \'e çirkin bir ten, genç
liğıin tabii renkleriyle güzelleşir. 
Fazla olarak terl<ibindeki şayanı 
hayret bir unsur olan «Krema 
köpiiğii 11 in1tiyazlı usulü sayesin
de iki misli fazla zaman sabit du
n1r. 
HAKİKATEN FEVKALADE BİR 
TEKLİF yiizünüziin bir tarafını 
cKrcma köpiiğiin havi Tokalon 
pudrası ile ve diğer tarafını da 
herhangi bir pudra ile pudraJa .. 
yıoız. Şayet «Krema köpüği.i. ha
vi pudra ile pudraladığınız taraf 
diğer tarafa nazaran daha taze, 
daha genç ve daha cazip görün
müyorsa aldığınız Tokalon pud
rasının parasını iade ederlı:. TO· 
KALON pudrasını fevkalade rağ
bet bulan yeni 10 rengi vardır. 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü; E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basıını:vi 

Bu sefer fedakarlık kızdaydı .. 
Nakleden: Faik Bercmen 

INejat Seltiıın, S<liil on !beş yıl için
de pıiıyas:ıya çıll<a,rdığı beş alıtı müs-
1ıaılıza.r iiiç sa)X<Siınde bir ha&C1 yü
kıüaıü ;t.u,ı.muş ve BOOtancıda mü
~ ibir villiil ye]'.lltınmıştı. Kıa
lalbalıilııtan, ,güııültıüd~n hazzet
me:dlioğ;i i.çın NişaonLaşınd:aıki aiPa!'t
mannını kiraya veriıp yazı kışı Bo.s
ııancıdaki viJ.Lasında geçiriyordu. 
Üvey kızı ve .ııenç karısı ıile oltu.-
m<llkta :idi. 

Vfölanın bahÇEsi hem ge~ w 
lJooı de a.ğaçlı idi. Z;ıiten Nejat 
$el.iım albnışını geçmiş 7ıayııf bi«: 
iılııtiya.rdı. BastonJna dayanarak 
bk yül"iiyüşü ve .ııraba gıcıx:hsı
ru andıTır bir sesi vardı. İya h.,. 
vala,·da ,taıraçaya şezlonga uzanır, 
denoirze fb.aikııx, ve poil'is romanlan 
okurdu. Karl'Sı Bediaya gelince 
ıtaJbiatın ilılt.iyaı·:aı.-nıya kıya:ma
dığı güzelıleıxl><rrrdi. Esasen Ne
j"'t SeLiıınin parası olmasa !böyle 
biır ı;üzelle el süııınesin1e iın!kan 
yoktu ya .. Evleneli on sene o -
muşlu. LaJııin şiıınd'i ihtiyar koca, 
haırilkru;la.de gfuıa kaırısrıun önün
de, şezlooğuın.a uza:rıı p ona ta -
hassüre baıkıınke·n, kaa:1tuşLa..ın hiıt
tıilkten wıııra biT sürü kekliilk gö -
ren aıvcıya benziıy~u. Büfün 
ınfıs eden ili& eden iişı.k[aı: gilbi 
Nejaıt S:Hm hid:detlıi olmalkta01 
•:ııi(yack! kıSkançtı. Kıa·rısını yan• 
iba;Şınıdan ı,ı.yıınma.W:ı. Hele alkı;am 
o!uıoca VW:"anın hü11ün kapıiaırını 
lhimaıt <kEnd<i eliy(e kilit'lıemeyince 
~üne uyku giamıezdi. 

Bedia, eski kocasında.nı d\.ıl ka
Qmca ikızı Sü!heyla He dört sene 
ka<laor evlenmeden durnıuştu. 
Ondan sonra zen,!(in .kiımyager "e
zacı onu isteyince, iham ikızına 

balba ve hem de ikenıdisilıK .bir ha
imi d:ur d~ncesiyle telklifıi ka
lbu! atımşfü. 

.Buı;ıün, kocasının !bütün i:hrt.i -
mam11'arıına v~ lillJka:nçlııhlanna 
ıra.r,men aşıık ediıınıli1ştıi. Ve bu 
sev!l'iNsi ile dıe btıllu.şınak imka
nını lbulıuywdu. Kızı iı1e sinem.,. 
ya, çaıylaıra gi'tımeik baıhanoesiıy le 
Istarıll>uCa indiği zannaaılarda lbu 
sevıgıiı<ıi <ile buluşUıyord'u. Sü!hey
'111 da bu hususta kE<tuım davra~
mıaıkta idi. 

Nfilıayet 3.şıO<ı .böyle nad'br mü
la:kaıU.ara tahamıımül ed>,medigin
den o da Bootancı:ya onlaTa lkorn
şu taşınmıstı. Bu sefer ı;eceJeri 
'bahçedeın giriyor ve Bedia iıle 
uzun müddet bas başa kamuya 
muvaffak o uyordu. · 

Bir >uıbaıt ı;ecesi, iışık, neden 
sonra sev•gilisindın o<lat.Sında pen
cemden a.tlanuya h,a«11laoıırken 
duraıkla·dı. Bed;aoı:ıın Yanınıda 
'kıaldığı üç dört saaıt zaı-f;nda dı
şarıda ka.- Y".i'lrrıış tuı:ımu,,~u. 

- Malhvolduk Be dfa .. Avak iz
lerim her şeyi meydaııa ç;kara. 
cak. 

Bedia kadtcre rıza ı;österen bir 
eda İıle: 

- Ne yapaıltm bi:ıınem iki? De-
di .. 

- IB• .-aber !kaçalım. 
- Ya kızım?. 
- Onu da götüııüriiz .. 
- İmlkfın yok. Bu rezal'.et ,,_ 

nun e\1enıme9irıe maınıi t~kd'I e. 
>der .. 

- Seno de !hep kızın için kıen _ 
dıini feda ~~1ıiJJ. Pekaliı o ı;el
mesin. 

- Haıyır, lıayl.1" .. Bu lbaıhsi bı -
railaılım. Se-n kac. hav<li. A<Vaık 
:irtleııiın !belki !ka:yibolur. · 

SaıbaihJeytin siyaılı ayak izler> 
par lııran ka.ı(aırın üstünde. eerlıi 
ve reddli ga·yri !kabil bir iddlianın 
şaı'hliltQıni yapıyonımuscasınıa d:u
ruvordu. Bu m:a.nzara !karşısın-

BAŞ 
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SOGUK 
Algınlığı 
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da fülrcm.J<len kendini alamı -
yan Bedia, kocasının g<'!niş adıım
larla karın üstıüı:ııde ııezindiğn:n:i 
ve hidıd'1lle aıyak iıi'erine baılqp 
kendi penceresin>' göıılerini ika( -
<lırdığını gördü. Bir az sonrn 
Nejaı<. Seliım, yumrnkJ,arı sııkıl

IDlli bir halde kaırısımn odasına 
g:iroi. Yüzü gül .gıilbi idi, soğıık 
'bıi!t· ter şakaklarından yanıaklan
na doğru aıkıyo.rdu. El·inin biri 
Pard!osüsünün <:tibiııde duırU!YOT
du. Bedia !kocasının <•inde bi•· si
liıh ıbı.ıLunduğunu aılliamaikta ııe
cıifkm,di; Ve cDalıa iyi, diye dü
şünt!ü, ihiç alımazsa mese1e çabuk 
halJoluır.> 

iNejaıt Selim hi» kaç daflcika 
müıtereddit kaldıiktan sona:-a kük
redi: 

- Buraya b-lı:isi ı;e!mi.ş, kar'a
rın üstündıe ıiıi:er var. 

- Buraya lhoiıç lk.imse ge:mtdi. 
- Sus .. izi bflli elıınemek için 

de kanştı.rmı.şlar. Fakat beyhude 
zaıh!!D.et. iltiıraf et !bakayım? '3ir 
3:şı.ğın var d€-ğil ımıi? Söyle yoksa 
canını c•henneıme yollıyPca!(ım 
şimdi. 

Ta/banca.yı ceblıl!tlen çıkarmış -
tı. Silahı ikarnsına doi(:ru çevirdi. 
o ııaıman Bcıdıia ootkıin bir haJ' -
de: 

- Elvet, iş~kıan vaı·; diye inle
di, beni lbııraikın ! 

!JBıkin ~aım bu sırada kapı açıl
dı. Sü!he:,1,a lb1r ö1ü wihi. sararmış 
bir haıld,, ı;öründü; Odlanın orta
sına gelılnce: 

- Koı:ıuştuiklarınızı duydum, 
dedi, anınemi itlıam etıınevin !. O
dam onunla ıbi/t!i~ikttir. Evet '!bu
raya birisi !('tlmişlıi>r; Fakat be -
nion iein .. 

N>ejat Seliın bu vaziıyet ikıarşı -
sıında taJJı.ancasın1 C€\bine k<:>.ydu 
ve üvey kızını tepeclen tırnağa 
kada!r 9Üıoilp: 

- Sen i:n ibir sevll('ilin mi var? .. 
Dedi. Bunıları aınneni lk.u<l'ltaTimak 
için mi söyJüyorswı 

- Si:ııe yemin edıerr-iım, kıi biır 
sevgfüm var. 

!İIHtıya·r !bir li\lhza düşündü; Ça
tıl!mış kaşları düzeldi; Sornra Ja
ü'ba~i bi1· ta.vırla: 

- Ha!loillı:aten o senin iiştkın 
mı Sühey;t.? Diye sordu. 

Süıht>y!fı so,'!uk kanlılı.1i;ını lboz
marum: 

- Siz.e söy:ediım, dedi. 
Nejat Sıdi.m ı;enis bı>r nıef~s al

dı; 

- Ala, sevişmek sevımeik genç 
kız1arın haık·kıdıT. Faikaıı od'aıl'an
na eoııkek al<mak h<ıkkma rrrı<ılik de
iiJil lerdiır, ne ise". 

13ecf1anın gözlenind.ın müteıına
dıiıyen yaış akıymdu. Fakat sevinç
t.en rni, kederden mi ıbelli de.itil
di. Kocası odGdmı çı.kınca humen 
kızımın boynuna atıldı hıCkıra -
raik: 

- Süh<":Vla, dedi, scıni temin e
dliyıorum. ki bir daha bö:vte bir 
şey yapnııyacağ:ım. · 

Liılkln ne fayda .. VaJ:'a hiıırnet
Qilıeri n .,ğ'z mda n bütün sem1e, do
}aıyısiıy J,.,. de ne ıkadar tanıdık var
sa oilların da kuf ağma .ıı.it'!ıi. Şim
di, kıınkma ya•klaŞtığı haldı~ Sü
hevıliı,ya lhfila tal]p çıkıınaınıı~ır. 
Ve oııtada, as<l lkendiııi feda eden 
vaırsa, o ·da annesi dıeğjıl', kızı ol~ 
mustu. 

Göğüsleri Kanat aşkile çarpan 
ortaokul gençleri! 

Türk Hava Ku.rumuııun (Ge -
dikli yuvası) na kayıt ve kabul 
başladı. Acele, Kurum şubelerine 
m!iracaat ediniz. 

NEZLE 

GRİP 

Romatizma 

GRiPIN 
-"'· 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

1 Gilrı.il.:n mev.z::ıar7J 
• lngilterenin Milli m •• ,.. 

dafaa kuvvetleri: 
[ İNGILl~ -?RD~~Ş_U_._j 

\Yazan: A BIDIN DA VER 1 
"------ - - .... , ı 

İngiltere Biiyük Haı·pte kabul 
ettiği mecburi askerlik hizmeti

ni, o harpten sonra terkelrniş, yi
ne ücretli kiiciik ordu usulüne 
dönnıiiştii. Fakat. son yıllarda 
İngiltereyi saran barış havası yii
zündcn, kara ordusuna, her se .. 
ne lüzumlu olan efradı bulamı
yor, bu noksanı .izale için çare
ler arıyordu. Nihayet Almanya
uınJ gittikçe artan tecavüzkar si .. 
yaseti, İngilizleri, adeta ııefret 
ettikleri mecburi askerlik hizme-

. tini kabule mecbur etti. Fakat bu 
husustaki kanunun !ilen tatbiki
ne 1939 temmuzunda başlandı, 
iki aya kalmadan da harp ııatla
dı. 

MUVAZZAF ORDU 

Harp çıktığı zaman Hindistan
da bulunan 57,000 İngiliz askeri 
hariç olmak üzere, İngiJiz muvaz
zaf ordusu 180,000 kişi tutuyor .. 
du buna 15,000 ücretli asker da
ha ilavesi miikarrerdi. Filvaki 
İngilterede, mecburi askerlik biz. 
meti kabul edilmekle beraber, 
ücretli ordu, hatta Teritoryal or
dusu denilen milis hizmeti de ip
ka edilmişti. 

Harbe takaddlim eden aylar
da. muvazzaf ordu, 1!)39 senesi 
başında, kadrolarında mevcut 
20,000 nefer 900 zabitlik noksanı 
sür'atle telafi etmekte idi ve 1939 
yılı bitmeden e\'vel 200,000 kişi 
olacaktı bunun 140,000 kişilik 
bir ihtiyatı da buhmacaklı. 

Harp (ıknıadaıı evvel, nefsi İıı
gilterede kısmen nıolörleşıniş 5 
piyade tümeni, 1 zırhlı lümen 
vardı. Fakat bu zırhlı tiinıen çok 
büyük ve ağır telakki edildiği 
için, daha hafif 2 zırhlı tiirnene 
ıııyrılacaktı. İngilterenin, Mısır
da, Fi.listinde "'c Mavcraj Erdün
de, 3 tiimen ile bazı diğer birlik
lere ayrılmış 36,000 kişilik Ya .. 
kın Şark ordusu vardı. Bu kuv
vetler Mısır ordusile beraber 60 
bin kişilik bir kuvvet teşkil edi
yordu . 

TERİTORY AL ORDUSU 

Nefsi İngilterenin miidafaa 
şına tahsis edilnıiş bulunan ve 
İngiltere haricine çıkması ayrı 
bir kanun neşrine bağb olan bu 
gönülJii mlUs ordusunLUt mev
cudu da azalmıştı. Fakat Alınan 
tehlikesi biiyüdükçe mevcut ar
tıyordu. 

1 

1938 de orduya 1759 subay ve 
43,400 er yazıldı. 1939 ıla ise o ka
dar çok insan Tcritoryal ordu .. 
sıma girdi ki, (giinde vasati 2000 
ki•i) hemen yeni birlikler teşkil 
edildi. O zamanki Harbiye Nazı
n Hor Belişa, Teritoryal ordu -
sıınun birliklerine de muvazzaf 
ordunun birlikleri ile ayni teşki
lat ve teçhizatı verdi. Harp baş
lamak iizere iken yeni gönijllj.i ı 
!erle şu birlikler teşkil edilmişti: 

5 hava defi tünıeni, ayrıca 2 
hava defi Hinıeııinin te kilatı bit
mek üzere idi ve 2 hava defi tü
meninin daha teşkiline başlanı
lıyordu. 

13 piyade tiimeniuin teşkilatı 
bitmiş, biittin erleri tamdı; fa • 
kat subay bakımından bazı ek
sikler vardı. 13 piyade tümeni de 
teşkil edilmekte idi. Yeni teşki
lat bitince Tcritoryal ordusu 33 
tümenden mürekkep olacaktı. 

MECBURİ HİZMET 

Mecburi hizmete ilk defa gi
ren sınıf, geçen tcınnıuzda yu -
varlak hesap 200,000 kişi temin 
etmişti. Bunlar evvela depo kıt
asında sonra da muvazzaf ordu
da olmak üzere altı aylık bir ta
lim ve terbiye göreceklerdi. Son
ra böylece, dört sene içinde 800 
bin kisi talim ve terbiye edilmiş 
olacaktı. Fakat harp bu hesabı 
bozdu. Şimdiye kadar mütead .. 
dit sınıflar siliıh altına alındı. Bu 
mecburi hizınct erlerinden nıü ~ 
rekkep birliklerin kadrolarını teş
ki1 etnıek üzere, 1nuvazzaf ordu
dan ve bu ordunun ihtiyatından 
terhis edilmiş olan 30,000 usta as
kerden, orduyu gençleştirmek i
çiıı vuktinden e\'\'el tekaüde sev
kedilıniş binnisbe ya~lı subaylar
dan, 12 senelik mm•azzafhk ve 
ihtiyatlık ıniiddetleriııi ikmal 
etmiş eski iicretli askerlCTden 
tekrar hizmete talip olanlardan 
istifade edildi ki, bu sonuncular 
da epey mıihim bir yekfın tut -
muştur. 

1940 ikincikiınununa kadar 22 
yaşındakiler de silah allına alın
dı. Bu sıuıf 240,000 ki~i tuttu. İkin
ci.kanunun birinci günii kral 23 
den 28 yaşına kadaı· olanların ted .. 
ricen silah altına davet edilecek
lerini ilan etti. Her yılın mevcu
du 250 - 300 bin kisi tutmakta
dır. Geçen temmuzda silfilı altı
na alınmış olan ilk mecburi hiz
nıet sınıfı talim \·e ferbive dev-

resini ikmal ederek yeni birli1' 
ler teşkil etmiştir. Temmuzd•' 
marta kadar silah altına çağır•' -
!anlar 900,000 kişi idi. Martta do· 
vet edilen 300,000 kişi ile bu JJl~ 
tar 1 milyon 200,000 kişiye balil 
olmuştur. 

ORDUNUN MEVCUDU 

İngiliz kara ordusu, harp pal· 
)arken şu kuvvetlerdeıı mli><~' 
kepti: · -
320,000 muvazzaf ordu, 
200,000 Teritorval ordusu, 
200,000 İlk mecburi hizmet sınıl 

80,000 Hint ordusu, 
Teritoryal ordusunun 33 pi~··· 

de tiimeııi ve 9 hava defi tiinıc· 
ni teşkilatı ikmal edilince, bu ar 
dunun mevcudu 200.000 den 65' 
bine çıkacaktır ki, harbin 7 n« 
ayında bu kuvvetin harbe haıı' 
olduğunu kabul etmek gerektir. 

İng-iliz hava defi ord1t>u 120, 
kişi ve pasif hava miidafaası i<' 
hazırlanan insanlar ise 1 ıniJ.yol" 
dan fazladır. 

Bugün İngiltcrede silah allı~· 
da bulunan insan nıevcudu 3 &ır 
çnk milyonu geçmiştir; fakat b" 
larm hepsi kara ordusunda .ıı· 
ğildir. Kara ordusunun ıne, .. cır 
dünü doğru olarak bilmek ınii~ 
kün değilse de, takriben 1,300,~ 
kişinin bagüıı harp edebile•·•~ 
bir vaziyette olduklarını ve di· 
ierlerinin de taJiın ve tcrbiY1 

gördüklerini kabul etmek yanlı' 
olmaz. 

DOMİNYON VE MÜSTE!f;. 

LEKE ORDULAR! 

Dominyon ve nıiistemlekeJrt· 
de, hatta manda altında bulııo•P 
memleketlerde de, ordular teE~ 
edilmektedir. Bunlardan Ka ' 
nada tiin1c1ıleri iJe bs'11 

Hint birlikleri şimdiden galP 
cephesine, Avusluralya Yeni zr· 
landa \>e Hindistan tümenleri ı' 
kin ve orta şarka gelmişlerdir· 
Yalnız cenubi Afrika ittihadı ı!U 
minyonu şimdiye kadar. Afri~1 

haricine asker göndermemek fi~' 
rinde sabit kalnıışlır. Bu domW 
yon, Afrikada harp olursa, harbe 
bilfiil iştirak etmek iizere, kııı·• 
vet hazırlamaktadır. 

İlk hamlede Kanada 3 tünı<P 
hazırlanııştır. Avustııral•·a 19·10 , ' 
ortalarında 100,000 kişilik tali••' 
ve terbiye görmiiş bir orduY" 
sahip olacaktır. Yeni ZeiandP· 
müten1adiyen yeni klıvvctler )"< 
tiştirmektedir. Cenubi Afrikı d:" 
harbin ilk ayında, 70,000 kişi gÜ' 
niilfü yazılmak için müracaal ıl 
miştir. Diğ'er ınüstemlekelerd' 
mütemadiyen göniillü (oplanııı•ı· 
tadır. 

MİLLİ HİZMET 

Askere davet cdiJınenıış ,·e)' 
askerlik çağını geçn1iş olan irı' 
lizler için •Auxiliary Territori.ı1 

Service» yani QYal'drn1cı Teritof 
yal hizmeti» diye, daha ziyaıl' 
nefsi lngiltcreyc uıahsus bir ge
ri h~zmetler teşkilatı yapılmı~ .' 
tır. lngilterede kısaca •Milli ~ıri 
met• dedikleri bu i&e, kadın el' 
kek yiiz binlerce adanı yazılı••" 
tır. 1939 temmuzunda bu hizı1lt' 1 

girenlerin yekunu 1,200,UOO ki~ 1 

idi. Şimdi, çok daha arttıibna şiif 
he yok!ur. Bu hizmette çalışan" 
binlerce kadın, askeri üniforfl•;ı 
&iymiş ve siliıbsız lıizmetlerd•P 
şoförlük, katiplik, sılıhiyecilı~·. 
aşçılık, emirberlik, anbarcılıl< f 
bi işleri deruhde ehuişlcr ,.c 1.>il~ 
lece binlerce erkeğin cephed1 

harp etmesini n1üınki.in kıluıı~' 
!ardır. Bu lıiznıetler valııız 1<arı 
ordusuna n1ünhasır d~ğildir. ıı:ı·." 
va ve deniz ordularında harp ? 
nayii fabrikalarında, aktif ve v' 
sif hava müdafaasında yüz bi~' 
!erce gönüllü vardır. 

Bir çok kadın ve erkek ica ' 
hında, İııgiltere haricine ..-iı1ccc~ 

f - k l ~ .,., se erı uvvct erde c;;alışm"k h 

göniillii mukave]clcri imza)a11ı 1 ~ 
lardır. 

FRANSADIJ:Kİ_JNGİLİZ aft· 
DUSU 

Fraıısadaki İngiliz ordıısuıı~~ 
mevcudu hakkında tnk'i malıW1 ' 
voktm. Harbin ilk haf!alarıııo.ı 
gönderilen takriben 150 bin ~ı· 
silik kuvvet, ınuntazaman artf 
rılnuştır. Bu ordunun, 1940 ıııP 
tında 32 tiiınene baliğ olacai(l111 

vaktile eski Harbiye Nazırı tJ•'1 

B.elişa söyl.emiştir. Bu 32 ıüır>r, 
run ,lıııharıp kuvveti 800 000 ~ 

• J ' ' şı tutar. Aynca hava ordusıl \' 
geri hizmetleri ile mesgul ol 
binlerce gayri muharib! -de h•"r 
ha katınca Fransadaki Ingiliz 0

1 
dusunun 1 milyondan fazla oı&< 
ktınu kabul etmek gerektir. 

Hülasa. İııgiltere, Almanl~t•''i 
meşhur .İngilizler, nıiittefiklrt 

(Arkası 6 ncı sayfada) 
ı\BiDIN DAV.t:I' 
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C ESVAPLARD 

;th; geee esv9ı., u~ de b~ tanıda ve en 
»on moda. 

mll'Vidir. .. 
İkinci .,.vq sr,..Jı ipekli kadifed.endir_ Ust kıs

:mm3 .ikişer santlın ara ile renkli boltCuklın: is -
lenmiştir, 

Pıırisin en biiyilk tcr:ı;ihanekıriniıı yaraliığı bu 
üç D1f>ıtel hakilaıteıı.194ll senesinin eu güzel geee 
esvırplarıdır. 

Bi:riaci es ap kn1m knıp satenden yıqıohmştır. 
Esvap siyah, sali)o;n şeklhtde gelen üst kısım 

Ül;Üllcli ~ kıep sate1l - tül g:reploen yapıl
ııaqtu:. Pembe olan bu eava8 geııç Jı:.zlara da -
ha bnla yakışır. 

Ehemmiyetli bir 
··ı 

Se1l'iın AJllU - 'Dııtı.!m Bo
yuımız kısa oJöuiııt İll'iO.aılitı - '*'~ 
liiıSlc ay.· &!.r,aı\:el-rm P.Yw.~ 
IJ\"i dili[' ~- &.et hv 
a'Yakkalb rlıoııl!a cfa!ha uz-m ~ 
lfo o1ıı.rsıınm. Faıkat sioae 'hİnrL 
;aca:YiP ge)miyor mn. ~ 
dıım. Uzun ~ol:/ )rliııı.i:ıı.y,ııınıııı.
ıda: ıızuın oilıilJ:!llJ;mmia. EDı!n er 
lun u;z, ~ hak:ml;n-~ 
ıtün kına j!Ôr'..i.rllcr si.Zi. 

Nebahat GiindoiduoE<lirne-
&l: ~e m a.an~9Cf vıeda,-eı;li,

J10l:UZ yaveı; yawıs. ~..ızi
ı:faıı 'La!tm. K':repdiit'.Jrıc 'ı:ıı.luz 
l:ıalli;a jcmhiJıan tıb •R.Us ~ 
, yau:ıtlııyoı;. 

Galetah kaza 3 .tan-> g<!

pi rzoı-· ıat, 4 taıııe yu
'----·----' mınlta l kiilıo 
ın. Galıatailiar ~ ~ 
B=ull!ınamış ol!aJı I>~ eY" 

""'1i ~ SQml!ı ııa:ıeta.y.a 
~ Ye 'br;ıım y.ağıı altı!'• 
ca'k: 'P'ımlbelıeş.~ kadaır' b
aaıvt.ıhcaık. 

T a'l.tD o D aır 

Örme caket 

l'ı ;~ w.'J"' llroooınııta -
~ en mııtkıbuJ. lied''JI"!, öra
cel!T.ıxiz ttr ~. sraı~ Jro.. 
llıa,v!hk dmıık iirl.ere gü:ıel mev
S'imiMk bir jallret modeli veri.Y<>
.mıız. Bu Dll'fl/Ef md:ı herıkeııe mzım 
dlım hu güm! i~t aı-;ıi< ibej :ren
~- 1llir 1ıeııı bi'I' yüz e>Turak 
liıPemn~. 

]·FAYDALI 
1 

- BiLGİLER 
-'- Sılkı. kapıman ş:işeıyi ac;ımıılk 

flı-iın k.a:ynm- Sl'.lVa.J>aılıı1d1ğıırru2 ibiır 

ıbeıdle iyice ojiuıı=. Şi.şerııiııı aı;;U

~ıru göroodksimio:. 
.,,.. Slll'.'a'.lftlt1ğ'l>llliG SQfra. ö:ı'l1iioıünii -. 
~ ooğulk suvlıa ısllaıtrmz. Üs -
'tıü.ne ince ıbu.z ddkıiinıüz. Biır saıaıl 

~ bıraımz. Leke ÇJkar. * Alı:m:inYIJın .kabıın sııeaık:kw kıa-
1"!!'.1(ını aıçınıı!k ir'lını saıpunn aJtma 
<ıiı;ı..llenden Gıilmıı manitan koyu -

= '.'1e m:m;!.aırı.n ilci y~ tu
t.aııı:ılk açmı.z. * ReQel ~miziın ilstiine 
v~tttacaığını.z etL!~lleııi yu

ımuıu;=ıın b-•~ ya;>ıştırımz. 

IH'" çıkmaz. 
* Eli in!lzizı, yamnaması :iıı;' ın ta.va~ 

nozın sapma sicim sarınız. Saıp ne 
Jmd.aır lkı= elinirz ya.nmıız. 
...ıı. Üstıüniliıe aökiilen sütlü tenı.i.z
:ı.ınre.k iıQ n hrnnen ıs.lak 'biT l:>Erl
H.ı .i!yice si!lınıiız. K;ııt'.i\ven Jıeil<ıe bı

ı:ıııılmı.az. * Ejıer ~= san .ise anJ:aırı, 
h-0r yııka~ sonra san ça.l.ka
ıad.ığııuz suy1111. içme bi:r kaç danı.
&.. limon damlatınız. ~ 
renıı:m mnha:fı&t.a edecek ve yu
muşak kalacaktır. 

~rem• !.atı~~-======================== 
1 - Kimsenin mjunu kul -

~.Yın. ısaırısı, 3 ikaış»k 1ı:ıar:ııı fllııırer. EN S O N M O D A 
~ yuınU'.llia sımm iyice vu- H A E R L E R 1 2 - Çocuğunuza mendUe 

tükür demeyin. lllfu..o:ıaik. içine :ıı-as :v-aı; o.lar>alt ·, fj 
fla.ııeır il!Ave edileOOk. :.....----------
Soğuk süt aıteşe kıoı:ııacalk yaı- * ~ün ~n iblıı.:dar çok gi- ı 

h ' .. ~~-- vıi]!iyor. 
V'11il, ya.va.ı; azrn an<m yum~ ~ l!lsvıroliar ve ı'billl .1:8'~ 

3 - Elinizi yıkad.ıktaiı son
ra .sabım\l çalkalamadan bırak
mayınız. 

4 - Kendi yediğiniz tabak· 
tan 'kedi ve.ya köpeZinize yiye
c'<Ok vermeyiniz. 

ôd.n~ d""·ülecek. Ve mütı.ıına:dif. I -.,.,.= """ z.ürcir ille süıılameik '.IlllJdadııI'. 
yen km:rştırua:rak: yarmı sıııeıt. ha.- * Şttı>'ralJıxra Qic<ir ·tıııkııncl< çıı1ıı 
:fif aıte;lıe pişeook:. SmakıkBıı. ufak ır~. 

kw;:J.aıııa bor;alıa.cak. * :Em"""mıa aııb ikıısmıına eıoı-
Maheıne : ikf::r~ spor ca!ketiletittıdeki gib!i 

- ıkı - ilç ı Bir kaı;e yo- b'; =ü <>aıpmalk moda olımuştur. 
. ğurt, iki ....... J' * Gece ayııııkkıı!lnlanna içiaı -

lotı.ıe şeker, ili; kase un. 125 gram 
'tereya~·· 6 yumuııtıa •lfu kadeh den toıpuk. ',Vaµiııyoır, 

>nyıık. Llmon k.albtığu. * Geco.:fıiftt ve ~8!t'lll> 
Yapılması: Sakerle yu.mucta ~ etıek :kısmımı ap.tiıcaayoan yaıµmak 

}'ice vurulur. Tereyağı beyaz o- ımodia olID'll.Şt:ur. 
luncuya kadar el'e karıştırılı:ı:. * En san rıenık oı".ıaor:aık R. A. F. 
Yaıviloll yavaş un i:lAve e<lilıir. Eıı rengi <iaın petaıil yeşiL lk®ullı 
lıaıını.ıra hazırlammış yumurta Jro- ~. 
tıur. Ve d-Ovülmüş ~ ll2Ye *' Eltalder bir ay~ l'.?Öre 
olur. Konyak ve reı,.ıeıenmiş Ji- ,,.., .iki sıın!lim ••ızamıl\lhr. 

· l!Jx)n ka.buğu ve bir kaşık bey - * Gece ew.aıplanııı.a ~ kıay-
ltin.g ııovıder kıon.ızr. Yaj'tlanrnış m;ı!k en iaz1a J;Bığ!bet ibullarn şe'kJ:lJı.. 
il:!JlBiııfe boıııaltı!r. Ve :hemen arta ıiit. :Sil!L • sa tam mil:l2Diın öıııiıii.=tte :fıruıd~ yar.mı saat pi- re .lroı+ı4 c ,Giııııık cloıırıetj ı:ok ibıeı-

~ar. 

5 - Gece geç te olsa dJşinizi 
\lvmadan yatmayunz. 

· 6 - Biç bir zaman burnu -
nuzu ce.kmeyiniz. 

7 - Kitap sa:liifeleriıri çevir
mek icin pannajpnm ıslatma· 
yın. 

8 - Hahlarmm s:ilhTken 
alt kattalri lromşunumn C8111.1-

I 
::. lmpalı olm11S1aa cliktkt e-

9 - v Bl!OlllV:daki ~klemı. 
guymru sarıınm>v:ı lJırakma -
ym. Sık sık değiştirin. 

1 ıo - .Pa.talı ... ede 'Yiyeceği-
.mz JNISİa'VJ seçmeolcn .evvel ö
bür 11ast !anı elinizi siinneylıı. 

1l Yemek ~iniz tabağa 
siııaramzı silkmeyiıı. 

12 - Ayakabıırızı hkhir za
man en~ hrcasile siljlÜ.rm&
)'iniz. 

İ KD A M 

Bulmacalarımızda 
hediye kazananlar 

MJa>t btWınaıcaı'arımmlan la'rli
ye har<ıı.ru:rolurın i.siınleriııtl lbııgiiıı. 
n<vediyaruz . 

İ:ı:miırdt - Karşıy.aıka<la 64 lih -
san Bil~e 1 mci, Kaıdı«öy A.Jıt.ıyol 
Bahrı)e Cad. ZS Ayşe i'.r.ı;.a 2 nci 
Aık;:ı.r"-yda O. O 631 AJ Numan 

3 üıııcii, A nfkaı-<ıd a Ce;bccide 85 
S'.!ıbil,a Ciibat 4 üncii 'hediyemizi 
kaza :ı:!};l~ '-.ı\ . .J u.~ 

ÇİKOLATA KAZANANLAR: 
5 - 1'.tı!D!kapı Erlkd< 0. 0. S>

ruf 3/'!./ No. 262 A.i Kar-asu.. 6 -
Vel'.a Erlkelı: L. 146 Mehmet, 7 -
Karlılköy 36 ~. 8 - Faıt'ilh 23 
M. AkoğLu, 9 - ı'ı;.ey.ıar P. L. 
3/IB Cevad, 10 - Kıaıd~köy K>Z O. 
O. 721 Jale Gençay. 

ŞEKERLEME KAZANANLAR: 

11 - Beya.z:ııt 7 Nuın'!'aıyaıt, \' 
12 - Beo%oz O. O. Tü"'1Ulrı Ar, 
13 - An'l<a;ııa tıft< dlrul taı.elıas.in -
den Ayten, 14 - Caığıı.lıoğlıı.ı AID
şmn Kız Saııı 'at aktW :IB Sani-ye 
P.i - KuııtU::Uı; 5 ~. 16 -
Alksaıray 7 Ayten, 17 - Dendn 48 
Ahl.ıuılll.'aih, 18 - lııı:niıt o. o. 653 
Aydemriır, 19 -Anıkaıra D. D. Yol.-
1a.rı Şu'be 14 meırnııru kızı Rezmı, 
20 - Yemköy 16 NID&t öaın. 

YAZI DEFTERİ KAZANAN -
LAR: 

2'l. - Kmt..ı....., 5 ~ 22 -
Oııl öy 3U ŞeoW.et, 23 - Kmıa 
~·ü;k 100 Sıfuri, 24 - T.Qplw.. 
""' 10-12 Mı~. 2:l - ~l.m 
202 Sı-:lk.ı, 26 - Dcilina Bahçe 
Saıra'Ymda adr.i., '1:l - Beşilk.t:ıış 
4 Nadfye, 2.!l - Balwlköy Kız. O. 
o . .,2 Şükran, 29 - Jstaırın11:ı IM
teııdattığ'ı kalJiıpGeııinJ ·ı Mekik, 
30 - K:içi.ik yalı Oelıı:l Günft;. 

CETVEL KAZANANLAR: 

31 - Eyüp 36 ncı hik o1ouil Or
han, 32 - Z. H. Mü'C!üriye1ıiıru:!ıe 
mumı.ır İfa!k..t. 33 - !'.:.dlIDa 36 Sa<. 
lih, 34 - Ka<l:ıkiiy 1 iınci O. O. 
677 Seyjiıılll!ab., 35 - Fa;tiıh 37 Re
cep, 36 - Ka.cl~a Miılıait, 37 -
Kaınıill.ilii. 663 Behire, 38 - Kıairaı
key 6 Koç.a, 39 - Küçük Mustıııt
f.a P. 3 Nıne1Jtin, 40 - KU;Zjl'lln
C'Ulk :,og Ulviıye. 

NOT DEFTERİ KAZANAN
LAR: 

41 - Beyoğlu Mu..ellli Lisesi 
149 Ro1borıt, 42 - Vlıfa ~'1ke.k 
L. 432 H.aısaın, 43 - Beyfkoo 3094 
S&ıie1ıtin, 44 - B1'Sill<;t:ış 38 inci 
.i!!ık ollml 277 N'Urten, 45 - Kruı= 

Pş. 117 OJW, 46 - K!lSllll Pş. 
2 nci O. O. ~ Mıı:illiı, 4 7 - Fın
d>k.ı 57 Neri.maın., 48 - Eskişehir 

Necatilley okuı~u 9 Naciye, 49 -
Beylerbe:>i 1042 Osımm Yıfonaz, 
50 - F1JnaJik ilık dkul sın rf 4 
Niliat Arda. 

Hedıi:yel.erimiız her ~.in ö~ıedım 
s:m:ra .!IUtUhcınmmta ~W:ıır. 

D'kkat; Hed.ıı.Ye lııazım•mloı-r ikii
çii!k Jioto~ ıillıı:rıını görıdetcMklıeı:ıi. 
l.alkıd:i.roe maıı:ınuni'Jl'!'lf;.e :ıılô~ 
~. 
(İNÔNÜ) NÜN BİRER F'O

TO(;R.AFINl KAZANANLAR: 
51 - Aıdıma Çmıarh Mal!ı.aılliesiı 

!No. Hl3 Eilkımet, 5-2 - EJ"iip No. 
39 Nerimcm., 53 - Uşalk Berll:ıar 
Osımaın, 54 -Mlıiıye v. ~ 
lilk. şefi Afı>rtııLJ.ııilı Keçeci kızı, 
İl!k:ttı:rr, B:ereci, 5li - Haydar pş. 
L. 23o;ı N.-elt, 56 - BeşHııtıaış 3 
J'ilıO. NeLillı, 57 - Swıtıa.n Se
Aıd~Le, 68 - Karagüımrük O.O. Su-
1iım &rlilkıa, 58 - Kıın.aıl o. o. 
S mi 2 A. Enis, 59 - Aı:ııı.aıv;ut
köy 34 H<ııliik, 60 - ESkişeıhir 
L. 3-C 485 TahSİ!n, 61 - Kad'ıköy 
96 HMaJ!'.1, 62 - Bursa 19 uncı.ı. 
1tk O. 2D imııaıcl, 63 - P.aşah&h
çe Baki, 64 - Eyüp _O. O. 415 
Zülbaılıaır, 65 - 10 eu F.lk O. 646 
Neıhi.l, 66 - Şıııir Zi'.l'·a P.ı;. Cad>
desi Saı'A, 67 - li"Yô_ve L. 10-C 
Aıdi:l, 68 - Kııragü:ırı.ııü!k o. o. Su.
aıt, 6D - Şohreıniıni 28 Haıtice, 
70 - ÜSkiidaır füikırnm Tebiiz, 

71 - Ka-r &gümrük 27 nci i.llk O. 
Me:nr,a, 72 - M~-a Yurti!anur, 
'78 - 41. Piyade alayı 6. Bl. Geı
dlkli B.ıu\;<:aVUŞU Has:ııı Gürer, 
74 - Göıı:...ıpe 6 Keıı:n.aıl, 75 - Ka.
dılköy S. Yığıt, 76 - Bodırum. Mlls
ta.La, 77 - tıımiıt Raılli'1'1Jİ., 78 - Boll:
vaıciın Ak çeşın'e i1k O. Mahmut 
79 - DeoüzJi 409 &rbahaıttın, ZO
Göi'ciilk Cevat, 81 - İıını:tt Kemal, 
8.2 - Ma1tepe Mw·aıt, 83 - Üs
k:üd.ar 57 Su:lıaıt, 84 - Eyüp O. O. 

705 VeC'.i!lıi, 85 - Kaııh.köy 12 
:Mü~t, 86 - Kuıt1tu s 13 Yu.
sııf, 87 - A.rnı<IBya 112 K,,.,,..ıtl, 

88 - Çorla.ı 488 Şereyrııur, 88 -
Eyıip Orta Oku,q 3 B. 415, 89 -
Galata 21 M. Samu.r\kaış, 90 -
i.islııüdu 17 İs-ıaıil, 91 - Kadılköy 
5/iB Saıeiıde, 92 - Kasıınııpaşa 327 

SAYFA-: S 

Çocuklara 
Monoloğ Ders numaraları! 

- Duıouın ~mddm, aı=ıtk 1ia s~ 
ze deıriiımıı söyliyeyiın: Geçen.fer
de nmnara kağ'ııimıı baıbaıma gö
tüırdlüım ve nezak~u.ıne v.ıı:xlim, 
dlrum.ıya baı;;ia;dı R.ea ederim, 
&İiı söyJ.eyWı, da'lıa yaa:zy.a vaır -
<madam nuanamıı«ıırıııı nfuıwyeoti aırı-
ıas.ız mı? 

Bizim bay peder daha Y3"'l'Y"' 
vaırnruııda.ıı kağıdı e1lııde.ıı atı.., vaıy 
efleırııd.iım vay... O ne hld.dıat o ne 
ışiıdıdet! ... Keıııruımi aliıınıı ll'lllı müı
~lerin huzurunda sanrlmı. 

- Ay bunlar "" lı'çinı nıınıa
ıra.lıı;r? Ştin' mm hail ne baı!,, ne fu
na ne feruı, boyun dıevni1"in. OC'll 
saaıa bu kadar eımeık vere)l!İm de 
oon. .. 
Lafımı ya:rıda k.as~im. Doğrusu 

ıaı;:arne<ti'JTIJe dolrunmuştı.ı. 

- '.Baıy Baıba ! dedim, onları bcrı. 
y;ırzımadıım ki, mua•llİı.'ll ıbaıy Yaıı'J
dı, fenal ığı om,. a.ıt.. 

Vay sen m:sm bı.uııu söyhye:n; 
Al saına, <;:ııt ... Al sana paL. Anı
ııı.eım eHnıdien zor kurtaırdı aıınma 

Bir liraya 
Aıhımet çak teın-Joo'. fakaıt çııık 

z<'lki 'biır çocu'ktu. Mak~.ıpıl:en çı'k
<t:ılkıf.ı.m sooıı:a es,,,;lı biır iş Cuıt.amar 
dı .. E.a"'"1az ve serscri c[ıdu. 

Bir gü.n parzsı.z kıalm1J;tı. Na
silia <!JeodaIT'ilk ~i ıbiır lira ib bü
:vü'k hh· fıçı a.rlı V<> i.Qi-.ıe çeşme 
'sUıyu dıa1du.rarak, baırdağ'ı bi;r 
lkl.IJrlli>a sıı:!.rmy a has' aıdı. 

M~;ı;,-.,. sa:mruya l::ıaıslad.ı -
ılm': 

- Y ab:ıı bu Qe9IDe ımıJıı.ma heo
. ? Z>.'/Dl'. 

Ailıımelt giiler€!k Y'< miıı .ıttt:i: 
- v alıilhi 'billihi fiçı.mıı bir 

h>aıva filmm!. 

* Gece o;\iu, lbern de dal<ııha gi'n-
iliın. Han de ne ~ pa!rlır 
lkilldüir. Kimse iş:imlesin !"'=& 
epeyce lkOl'kıtlJIJl ~; Içerilı> 
kap 'kaır a:nl.ıık, hıEım <)e tavmıda. 
faıx.feır oynuyor. Basladıım sessiıı 
sessiız a.,ğlamıya. Deıikıerı efendim, 
ağla.rikan uyikdıya dalnuşım, uyan
dı,ğ'ını zaımaın kaıpı VUi'U:i;uYorrlll;. 
Hemen a<)ll'ID; Ehi.rııde 'biır ~k şi
selur, tüıpl"'1ıle (kimya) yamına 
gird!i. Az daha lroıikudaın düşii,p 
bav ılac~tım. Bana: cHa<yd' ~il 

rü dedi. K~ar iç;m,dıe e?'•Y
ce ~lttlk, ı>İ'ha.yet lı.ocoonan bir 
saLo na girdıiık. Buır aıda \:xü. V ük b h: 
kürsü ı;zeriııı.de cfüısl"'° otwuyor
ı:lu. 

Biz lQeri giırinre şapkasına biı· 
çdk rıik.amlar y-azılı a:an hctıao: 
cGattiırin şu 1tttııbelıi• demez mi? 
Saınıkıi onu korkunç1uğu )"€'tınıı. -

Cdıalı, çak çiı!ltiın biır Q'.lOOl]ııtu. 
&.. gün Nuti aıdlı hlriy.1€ ta.nış
tı. Aır.km:ış O..üU. Nım Celalıdırnı 
yü? kıı.t daıha çinkindi. 

Bir gü.ıı Celfil, arkae.a.~ı Nur 
ar• ·ı bıaıhaısma ureza:ııte eı:lıerıelk; 

- Ben Nuni~ ö1üııceye ka.daor 
mlnınettar ınırooa.itıım, dedi. 

Gelfu.ıiaı lbaıbası lh«<yre1'le sıol'.'d u: 
- Bu mİlllll[ıtltaıılıık neden sa

na lıir ap.a1'tıman ıııey.a çttmk Il'.'.l'i 
lba1':>ş!aıclı.? 

- Hayır, baba! o olnı.am:vdı 
iben iııtaobı.tlım en çiti.kin bir ço
cu,i!'u <>Jııı;ra t:ının~ııJktmı. 

Sıimdi (çirikill lıilk şam;µiıyaııu) o 
olıdu!.. 

~ g:iıi, koca kafııJı, m;.
se: cGetilmı ıımu, IUımmL Y 8lt'J4> 
se: cGati:ria'ı şunu, knımı varıp 
lh......,;rp,j r•;ı tisı •> demez mi'?. 

B:iitiın e:lleod!im, bitL n k <'fk um
d.an tiır 1ıiir tiltriyerek, L ,, :m<lm 
~ve etırafı.mrio... uana şe
t.at aıeoa bıiır lıJımiJ '""J'.aıraic 
lrapıınım yaruııd'aki. dıw.aıı-a da• 
yaındıın; BaıyUıoılk btr baıldıeyim. 
Bu ~ içeri bi;zim bay mu
otllıim ı;ırdi, hemen koşu.,, a.ıyak

Jııınıııa bpandıım ve ·bir daha ııı.m
bellik ~ cla:ir söz W<'

am. 

* iSir tıkı:ıth ile u)'811'.ldmı., Ttınll!ın 
:biıtiln eJbiısıem sır sık!lmn alımuş
tu. Amı€cij!iın dolabın kapısını 

aQ!IlllS; Sıınki ıüvamdaın h a•berıcla... 
mııı gibi: 

c- A....ıtik Q'!hşacalm.ılı\ dej\:111 
crR?ıt 
Diıyuıdu, 

* 
Hekim oğütlerl : 

Saçları dökülenlere 
Bu mevsim saçların fndaca 

dökülme ıuuoanıdır. 
ofter gece yatarken, saçbınn. 

kiiklcrini '°' ilacla .masaj yq
-mak ılöklilmiye karşı çak fay
dalıdır. 

300 gram ispirto, 
'!.00 gram kolonya, 

O gram Hintyaği, 
2 gram 1i.es"1'cine 

Bunları karıştırıp .ı;isede mıı
hafua etmeli ve geccleri yu· 
karda tarii ettiğim \Ulkilde 
knllamnahdır. 

K.OKANDERE KABŞI 

Bu ınev-.ıimıle kabiııelerimi.
ze ı:eltm hııS..alaı:ın çoğB, ko
.r.andemım haııtal:ık kn anlar
Jhr. Bilhassa hastllhırmıızın 

1'iizde yetmişini çocuklar teş
kil etmektedir. 

Çocnklıır! 

Türk çocukları neş' içinde .• 
Tramvaylıılıda, evlc.rde, hi

sıh her yerde .koranderden sa
l kınımz! 

Çoc.ııkılUk bu ya, hepııi de txi -
:ııer 'haıyv'an :kıl:ı:ğıoo ~e:-di. 
A'Yl D.ıryı, IJ:ılr ~ ziıyıd'etl vm.. 
y<rndıı. '.Ifuı-.Tm .ile P2ı-Pln'i de 
dıwet 1E!lııniıı;ıtıl. Zil'P. fa aımca, fil 
ka~ dıe bu zivaJh.€ na,retliy
ıtillıer. Fil kartleı;: 

Diiıuyaruıu ~an 

t ÇOCUK HEKİJ.\Iİ 

NİSAN BİLMECESİ 

1 Bu suale cevap verin? I 
Eu:ı:ıü:n deniz 'keınarmd:ııki ika

yaıl~Ma ve çıııWlııkıt.a l<uşl.aor gör
cfük. Çalıl.ılktaıki ~ biri 
byalıktıaiti l<:u-şlarm arası;oııı, ll.lıQIN

yar ''e 'lrumlnla kııyaJıktııikii kuş
:ların saıyısı ç.alıJı;kLaroaıki kuş -

lııırın sayıısınıbn bir tane farzla 
gel!iıyor. Bixaz somıa kay~-. 

ne Jrorloızyo:rsıınuz ÇooıJklar? De- dalkıi ık.u • .,ı...,.ı..n ilcisi ~hH\ıı>Gnı. u-
di. S:ıI'tmn!2ıdaı yorgan Y".>k ki, cmıca çahJ*lılldaiki. kıJı;l311."11l -
'kı.vıgaınm ucu ~irııe dokıı:~e:k .. di- yısı .iki '"11tcyor. Şimdi her ö:ıi. 1'ar 
ye mı;11Ş€' edel!iım. Bütii'l! Tillik l ndtlki ~ m.ii&toı'i: o1ııwsı içio, 
çıocııll<ılırrı, ~ d'ayuıran ve yaşa;- ~a ve ctıWı,Jı;l..,..,Mneb
ta:n bu 1bpııa;.,"11! sam:ı:lıınıa<L ve Yf'-'" \ 
nilıın€'Z ıbekı;HNiffir. Haydi, 11ıeoy<- 'dar kuş V1111'? B'litıı!ım: bakalı.m. 
'fini:re bıık=!, HEDİYELERi!MİZ: Yu!kaırııdıııiıi, 

Dünyada Olup Bitenler 
Birinciye: 

' 5 LİRA 

btı'ımacamılfı. 

doğru buJao. 
laııııdan ı:mn

civt.' 5 J:ira, 

İki kere yıldırım isabet ettiği halde ölmemiş 
Yuıgıosıa..,..yanm Boona-Heı'Sek 

ıkıısrrn:rıda Goo~ar şehri ahali -
sim.den Rifaıt Ba.yıraıınoı?ılu isminde 
lbiır adaım şİ!llldi dünyanın en meş-
11.ıuır hir adamı olmuştur. Çünkü 
on daikilka tasıla ile keııd!isiııe iki 

Aa vıı.\dın.ım 'iısa<bet e.ttiil;i hal'de 
ö'meımWlıir. Taırıilhi .ı.a.vıAl.ar ve 
ncnın[ lınylthırıı göre bu adamın 
ölümden kl/'Iftullmus olıması bir 
h.aıri!kadıır. Rifat oi:!'t!ıik 9'tlrı1birlir. 
'Biır fıırtına esnasmtla tar1alaırı ge
zeıiken yıldı.rı.m ôsaJbet ederek 

lktcın.distlni bihuış biır b.al!ıde 3'fJre sen
:ımstıiır. EttrafnıdııB<tiıler :vwıhmıına 
koŞtnUşlar ve k.aJlbi aılımalk!ta ~ 

<iuğll!llu görerek başma su döke
rek 2'y-ıl.<tırnııılar. 

Riia.t a;;ağa ka.ıkmJ.Q ve ev.i:ne 

Rahmi, 93 - Kadıil<:öy 3 üncü O. 
O. Metm, ~4 - Balkaclı'k'lar 26 Ne
ritrnan, 95 - ~ L. 2. D 
187 Feridun, 96 - Kfü;iil< P. 6 H:ı.
san, 07 - Vefa Erlt<lk L. Hasaını, 
98 - Aılrsa.r'ay İsmet, 99 - Top -
b.aıııe 10 Mell'Mıat, 100 - .8aııdlk
lh ~ memuru o.ğlaı llrGıt E
ı>i.n. 

.dörumek ii:ıım-., -yoia diWaııüııtJiir, 
Bıix a.z vürürlii!ldıan som:a 1ıeık!rac 
Jıir -.ı.:drrını. J:ıevni üzerine diiş
ıınıüş1ıür. Bu dma Bızyrmnoğlu büs
ibütüıı :rere ~-

Arkada<llıarı • aadıınma lroışmuır 
J.aır ve <lOk çalı ~iklıdıııı ha ide aıyı-
11ıarnaımı...ıa.ı:ı:hr. Iki saoıt se>n.ra ar• 
!lııarlaŞ.a.rı araba ııetirip Rifa.t.ı hııs
OOJ!ıazıey ~ kall<:h.rllU1J0:iıml!ıır. 

Buıra.d:a yı?Jpılaır mu~ Ri
fatın bedenen ve aklen s•laıtloo
mııımış oldugu ·lietıblt edilmiştir. 
Mil"SSi!r lila~ fyh! kexrilmp 
!J!l'"".Wmm ™" <Mrıe göedd
'lll!ıelrine liizUl1ll gi'mlibxriiştiir, 

Şu · ikadaır var ki hastabaınenilı 
• aeır taMbi her- füfıim~ ;ırarşıı 

!Bıayııaımoı'll'itı!l'un, fıiı<lına tamaınım. 

~.ıcıt:iikten sıonma dıcJklt.oır Ü{,'ün.cii J).a
dcla daha saıiıkanm B&yramoğ~u
na :iı&aıbe~ edecei\:iııdeın korkmuşı
l!ur. Y~aıt:ıb cemiYrli. bu 
!har·•vı bütün dünya il:iıın ırrraiha
'fıi.lizrine b.aıher """1ll'lİŞ alduğım

daın Rifaıt. Bay.raıınaviç şimdi bü

'i.i.n A'l'I\Upada ve .Ameriıkada ve 
dünyamn. her taırafmda meşhur 
biır Siıına ~ t;aınmroak;tadıır. 

2 n~ urif 'hiır şapka, 3 i.i& 
oiive lir er Qanıl8sı ve asr..ea 50 
!kişiye de ~ hea:i~"eler ve
roo~. 

(!Bil'ınl€0i< müddeılıi Disa<ı. sonu.
~kadardır.) 

ektep çocuğu 

- B<ılba, smki ~ nıedaı 
gıidiıyoruım? Orada ibana h;.ç 1:>ir 
şey öğromnfyoruıın b. 
-Nedbn~ .. ö~ 

ge'.:miyor mu? 
- liaıYu:.. .&o pm;~ 
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8 eşik taşın Vefa ile berabere kalışı ile Fenerin 
Galatasaray ile berabere kalması hayli farklıdır 
Dünkü maclann tamıatııııı Ad- ı l ~ j nmı Akın vereccık. Beıı.:m h.İ6se- Yazan: EŞREF ŞEFiK 

DJC ete oyıınkıırın keneli ~ za
~ :yı.mc!Eo lJınUIIl.İ teıı.kJdı düştü. 

Tai<B.lmic'k.. maç sa-ası ır.i>ı bur
rada da Vefa ile 2--2 berabere 
lwiaıı İ.s'~ui şanı.piyonu Be
pi<t'J::Eın oyımu:ıxlan b;.ş.aoyıp Ge
'..aUIGaralylıa Feneı1baiı<.-eye ııeçe -
o.."1fn. Şunu p~ söyl<yeyım ki, 
k..aıııbu.1 şamp•yunu Bcş..kta; ıa
loını dün de Be'\'.ıra.\ ve göze haş 
gu.uı. bıır nı3Ç oynıy<ıımadı. İh -
raz ~ili ş.:ımpiyonlul< me"1<i.tne 
ı.ııygu.ıı bı;r oyurı ~a.ram;vHmanı 

iQ.n dl.o sey'..roııierı.n QOİıU Vdaruıı. 
her akım ve her muv:ııff~"'1r 
ıi marıevI1ilSllli d.:ııba ca ncl.arı ar 
lc.şiıyortardı. 

.Roi<ı.li.A.r',oen Jııu~ hlr tıala • 
mm berdıa. e kama maııı.ıre>J el1i 
vaı.tl'ır. Fakat dü.rıılcii Bı-şidaıı 
DY=wıda su gmüru:r mazertJl;ı.er
ckı tile b rı hatıra gı!.urı::ıa:ı.. La
lıe.ıtay. n bır ş~ oyı:ııadılar. 
Ve • ...ıeı.ı,a-;m bır .._arzxlıa ıoereıu.re 
kaıd• w. Far.aziyelcn, osııydı ile 
bıJ aydr.ın Qt)k ()].ıru'.Yan bır be
raoecı.k maç<eJl.11 ls.<ıo:>ul şampi.
)'OllUDWl itli>= lın'Ucveıım.ya -
cıı.iiıru douyucwaır dn ell>eute an.
lal'iar. Beş:ılııt.aşın nesi eksJ<i&? 
Vefanın nesi faua .idı? Gıbı su

ni ka.zmıma.'k hll:9.dıınnd>a eıınr
sal&:z lıir oyun çıkardı. 

:Ftırıerllıan~ - Galatasa.r.ı!Y be
rabed .ır/!iııiıı Beşiktaş - Vefa beırao
tıe.ı f kfuırll. aı fnı su ııokaı.~: 

.Feneıt .iJcr <>üıılı:ü oıyuına naza -
rarı mııçı ıkaııanall:iıJımeleci ihıtima
.& QO@<ıtu. JvWlıakkıılk gd olacaQr 
b:!I' veı:ıi}'<!'llİ Fen..r sağ a.çıltı F .Jk
reıt netf<:e<.ndiıuned:i. 1lkinci. dil.-

ha haıılıi- biır ürsatı da kullanama
dı. Sol ar.* F kreıt önü tamanL.e 
• 'b'c ~amaınd<ı. t.ao saJi: aıya-ğına 
~ JQtn ııd. çJkaıcaık bir l;iiitü 

ahc sıoı.rnı.ya da pek imkiııııı ııt>- ı ~~~il,~~·~~~;'.'.,~ 
reıruy<I'Wll. Aniar<Un ll:JQ;ela 
Vef.a. takımı usta:. ık ba:kmuııdoan 1 
Dlhl.l.JI nelen d:aıl:ıa dil.şülk: o.unl.u dB a::;:..$ .::.~ 

mırlan tfrdıni tutturan Gakırtasa
rayılı Faruk ve bi= da tam for
nııum!a o mayışı yüzünden u -
ruu ıfuğu kadar O}"U!tl. ç>karmadı. 
Mrurıa!ih ~e biı.ti.ncl sırıal sol 
açık a)'lll'lru ekısi'lttımedfi. 

Feıır ı oa!:ıçe - Galitasaray oyu
nu için su biirkrnü veıreı.i. iıriz: Ga
la.tasarnıv lıaikıımınm iıy' teŞkil e
clUır mis olması .,.., ÇJıkan fm;at... 

lar dünlkıü oywıdıa Turııeıı'.ilere hır 
tJcı say.tlı.r gal.ibirrot şansı. ve.. ımiş>
ti. Falkaıt sa.rı J.a.civuııtlJ;; er ı-.... 
beırl ilrteıııı Ot.esiıni kııvıraımııt!ıı.lıar. 
~ o'.lllın 00.cle gelec& sefe
re aıym şdlar dAı.ma lsltıiıf.ade 

!!&~. 

&Ul''aııı ve gayreti sayesinde be
rabere k~dı. O zaman Bıcş.k -
1'aş ıı.acmna naı:ııari b:c iliıw.n.ıclc 
çua...ıoı..ımı:ık. Böy"' bir ~ de 
yolmı. Vefa, lr.>yııi geÇir..ıınleşn 111 

ve efJC!Y al:ır~. B.ş]ataçtaıı. 
ta4um ıl.Jiiı:ıırııyle, d.Jha hı.ıh ve daı
ha orbıik (feRWdi.. İki Walın 
Jı:;a<;ıı-dıığı bar:.rı iı.maıt..ıa.r da o.ımır 
dı. u c;üooü sı.n.ıi f=U..ar çJi<.tı. 
Onlar da iloişer golıie nEtıcuendi. 

Fener G. Saray macından bir ~ 

Sabada ~ ~an 22 

dışm-ı ~ Hele yü2lle J'İi2 gol 1 
olacak bıır şütü Faırıığoo hıııvada 
lıaıld alk aıt.aroasma bir vütııt haı-
rı .. llıı.J:J !Yie kafa iL-c mı;ı.kmıat.'l her r •- ,, . ..,.. .. 

keW şaf;ll<"'..ıı, Bu dör~ fın;a(J:.ruı bi.
rınden btı" • 'ıv edılııruı> oJ- \ 
saıvdı, G. Sarayın vaıWyıuti tel_iıfı. 1 
eıbnesit~ ln.J.w.ı.l.l c•(<wn· .. ortı Çuı:; 

kıü Gol ..ı.asıın.vlılar bıu oesilt Jra.. 
çm...mış bır lııaç !lTSllll1 h-a=ılat:v ... 
ınedılar. Y alııı z •Jı:ınıta.mııa şeıre
:f. tıımamuı Cilhada ait o an bit
şiitü h:ıtırlıyahı. :u...... Onaı. 00 ea.
hat havOO:a kıılıç baağı g-lbi. ba
.ıdanaraık yıikala.clı. Galıaltcısarn.
yın d.f(a- şütıem Cııha aıvarırıdıa
ki bir kal edy i aa<lı.'.ı.tacaık :ıcl<ıiılde 
clıeğiı dl . NWıeJlııiıın o şütlerıi Oiıhaıt 
kendine peJk zor vaanıcıdı. zı tUU.U. 

-
Beden Terbiyesi 
GsnelOerektorünUn 
dikkat nazarlarına 

Fe erba e - Ga atasaray 
as berabere kaldılar 

-
=~~ ~:B= iki tarafın gollerini iki devrede sağ açıklar yaptı 
~.,sıx;:,~~mı~. Gene dün, l:Seşiktaş takımı da Vefayı yenemedi 
maçlan teıı:ıt.i;p edenler tar:ı.fmrloo ""'"~ -"'" ,_,,__ ma~'--- ı ı , - .

1 

Jı:ao.ıJıaaıda, kişe':ıe:d.2' göı;"ikılenodi• ...,~, .Ullllı 6'UUUI' v''""'"'" y D N N 
ler. KendJerm'ffi öd.ı..""Ill.iye b:d.andl. Ve gunün en he~ azan: A 1 A AKIN 

--" canlıı. l{ı..şıı Q\llnala:rıru ~ - - -----medbuır olmaıcHkl.;ıın ha.lıcfu n1"lll eden Fenı .. ıribahQe - Gaı..a.tasaray 
mevoruı:ıılm eımreUlıii!i "'-~Ri tııtat- Besık<!~aş - Vefa ~ Talk..>.ım 
n istendi. Dünyanın her taraı- --·""-da =~"' ~. 
fmıda bu rüsıımun ınüsalbalkalan .,.....,.., '_,,.,.,. 

.!Juo Tau<s m stadını dolduıran 

~~~ve~;;~ 9-10 biın seyjro. ö~.edı-rı jtfuareaı 
Taıks'.;m stadının yo!unıcfıa. kafilı.. 

bİ2ıde v~'lıerinl. ~ak üzere ıu..f.iıle bu maıç.J.arm notııce..eri haık-
Er"f!' meydanlarına lmsarı. gaze-
tıedller.in adeta valrasına yapv lk.ında il eri >?eri taılımm..er .vaı:ıa-

rıı!lc sta{)a it.nşe lk:lluşa l(.il.ıJ J-
~ ~:ı~·ı~:ı ~ mcl< için ad:t.a mücadetoe ı dıJ.. 
Vo. ,-er.s:ız b<.ıldu.k. Bu hilsu5'Ull'I "/'Q.[1 ';'.lt>Ul. n .. vanın l:w kış j!(ini.i-
d.'iitrel~l ımeshô Geııııel Diırel<ıtiia- nu at:dır:m sogu~ıma raWrıen 
deın be!IJ.eriz. Ts!kı,ııım stadının her koşesuıı lıık-

""'-lllW ... -'-ıı! .... _,_,'-ııl"'11Aıl'lllll. I 1ıan tııklım cto uuıran 1:ıu on bi
"' ne varan k.a4ıba 1ıl<., taırad't:ı.r o.. -

Muhafız, gençler 
birliğini yendi 

Aııikara, 31 - Milli küme maç
kırma Jıı.ı.g;in baı<daırıdı. Mutıa
fı.z Gücii. j!(izel bir oyun.dan SOO• 

ra Geır..ı,ıler Birli;;.;-i r>-.1 mı:'ğ:l.iııp 
eııti. 

fzmirde 
iİ:ı:mir, 31 - ~ ba$1aınan 

milli küme maif.aırı:ıun if ~ mfisar. 
bakası Attınardu ile Altaıy ara -
m.ıa OV'IHUldı. Nl:r.iicede ilk takım 
ikişer ıııcille berafböre kahl.:f'al'. 

lı1zAR· Baccacı Zailin adlı tef
rikamızm muharriri bir 
müddettenbeııi nhat -
ıızd.ır. Bu yüzı.len bu
ıttn kiri\ •oızı ko7a
madık özür dilerb. 

d'lllk .aın talkıml.a.rı nıaçLaırını se.v -
rooscık on1:.a-ı ıiikı.:ı. adıJar. v~' 
tcsci e11lii.ı..r. 

S.ı.m ~ünün müıli ım ka.rsilJ.Ş • 
mru;ı olan Fener - G:rla.t=raya 
gel:ır= s~y--oı..a; "1ı s;:Jbrı son haıdl< 
dôni huJııııu.,tu. Saat 15,50 dl! ha
lo. ım Afıımct Ademin idaıresirulı<ı 
oyna:r.ıaı:ilt bu maca i'kı ere.i ra
kip şu kaı.tro aıriıyle çıl<ıınıştı: 

F'ENEH.BA!HÇE: Cihad - Or
han, A.I R@a - Re-şad, Esad, 
ömer - F.ilkır tt, Basri, Melıib, 
Naci, K. F.ııkret. 

GALATASARAY: Osmaı:ı -
F1anılk, A<l:nan - Muısa, Enver, 
SaEm - Sa.Taiiım, Bodııır.i, Ot.mil, 
Sa. .aıhadtliaı, S üleyıınan. 

Oyuna şiıdıdıetli eıuı rüzgarı a>-
1eyV:ı.l.erlıı.e ııı"" feneniler başla -
dııılııır. Ve Hı: mırla saıj'( aıı;ık Fi!k
ret yalka~chğı bn- d:ll'Caltı yii!kscl<-
1ıın Mttıı.ğı bir şiJU1e iv. ba eıW. 
Fe:ııerin bu an! hiicuıınuna Galar 
1ıasarııtY'~W da ıııUl<allEf eye baş • 
1radıJat ve oruırrm w.nt.ı4ı. bic a.-

kalıyan sağ açık Filkneıt ceza ı;a.. 
haı;ınıın çoıl. uza.~ınciruı alıtıı(ı !ev
ka!Mı •. bir şüı.le GaJoaııasaıray ka.
'.e;ın ın safı ~~n Osma -
mn biı.e futtioı.ııo v=ııadığı biır 
şt1'<;ıd" l<'aıeıfoa:hv.nın golünü 
ya...U. 
GataLasarayın meşhur Majinosu 

karşısında l"ener dardaneli 
Gal&o~ayın 3fü1aan•yan meş

lhuıı: Maj L;o.-;uırıa mı.ı!k.ô:ıi.;c.I Fe-
r-t.ı a.c b~un Öı.-ner, .ESaıt ve 
M€1.ıtm€d &!Ş<.ıJ.ın Lt"şlul <.•~ı.lğl 
dwrdaııetl hrulıtında kuş uçW'l-
m~ ıo.unıyo.'. aıd.J. Fenerin bııl
h3'l>a bu haiJlıın ,e;ayret.ı~! o Gaı
J:or..asa Cl'.Yl sıW .. ııl.1<!mfT.l.(,U ba.;ıat
dılfı. görİJIÜ'.)o"Ordu. Bu tazyılk 
Ga.aıtasaTaıyıın Maj.i.noounu adam 
aklllı yıuraıLıvordu. 

Dewen.in 35 mcı doaıi< Boıısılldan 
ilU=cn oyun süır'a.tir>.ıi kısmen 
k.aı\ıbolımi<j bir V3Zl)o1.IJ1Je itli, 38 
inci dalk i<ıaıdaııı itılbaıren FenerLir 
1eır ~dLaı Jı.ücuıml:ar.ı.rıı sı.k. aş
t.J.dııl a.r. Elkser1_ye'..le sağ:dan i.. 
~ı-LLyanı Feı•.ırtt;hçe ıbıücuımlanı 
çok tehliikelıi. olmııil:rtaı d!ı."Vaan ... 
de-rl<en Me.ıJiı.in Fil>:>rete geQiro!i

j'ii hİl' paG! aııı istirf.ade edemi'.Yen 
Fen~ bıırinci devreyi 
ıtamamen h:.ııciım OY'Ullll aırına raiı
ml:n aocalk 1--0 bit' rdıô!di!Ea: .. 

lkinci devre: 
IBıu devırcniın ilk attıl>ııcı biııinci 

devreye nazımın çok ~n ve 
yavaş ~'u. Fenerli~ 
ri.t:ı •b'l1irıci de~ ene<rji'lkd 
binlbıı!ıdTe söı:ı.mtiş G all!aıtDsaraıy
hlar ise biır tiWlü açı!.aıruımış -
'laıtdı. 

Heyıocaıısıı: bl:r hıuie rerey;ın 

ulıen <>)11U1'.11Un ilk 1111.aırı:nda Fe -
rıe.tlıllı..llin llakırar hi.icuımı.ıan gt>
rüııiiy11u:lll. Sd.. açık J<·ıl<reWı 

ibır fll'S<lltı loaçıımnıasiıyle biıten l:ııü-
oom =asıı Gakıırt.asaa-aıya geçt.ı 

ve 10 uıııcu d~.lkarlta Salahad -
ıdlini.n meŞh.tir frJIGl(ini CııhOO. me
iıaı'Elt.le çevia:di.. Hücum.aı:uu 
®.=iın mfu:ta.t:rası öıurine bil-
l!eçlıiıren GaJıaıtasaa-a.yJ.tlar daha 
~ l:ıGayOO.ardı. 

FENERiN GEÇlRDlô-i 
TEHLlKE 

Beşiktaş : 2 - V cf a: 2 
Dünkü Feııı.ııtbaıhçe - Gıci.atasao

ray maçından evvel milli küırrıa
nin ııJJk kaorşıll:ışınası Beşi!ktaş -
Vefa .aırasıınıda yap.ıı..roıştır. Ha
kem Taınğm ıiıdaresind.e oynanaın 
bu an.aça Beşilkıt~.ı aır şu kaJ
rolar•} le çıik.nıı.şlıanlı. 

.BE.:;;lK'l'A.';ô: .M. Ali - Hüsnü. 
Taci - Hı.iooym, Rıi«l, C lh'-d -
Rıdlvaın, lbraı!um, Beclıı, Şı.ıreıf, 
.EışııA. 

Vefalılar da Muht.eşemden 
matıı..ıuım oı.arak şu ŞOKJ.ld eıd~cr; 

Sa.fa - Vaını.d, Sl.L e)ım;..ın -
G<!r' '. LiilJ~ :;.U:krü - N<!e.p, Hü.
seyı.n, Halkıi<.ı., Su.lıh.i, l'ıı'.khmet. 

Oyun Vefanın .hücumiyJe b* 
lad.ı. tk.i taraf da ilık anluda 
QOlk l(a.yret.ı CJ)'lll.L}urlaırdı. .ı:ı.u 
gaıyrot daha fazı:a Ve.fa :ı.ıarda ,e;ö
l'UIJIÜ'.YoOOiu. N ıtıekim sv.daıı ; a.p
tıiü.aırı b.ır ılıü.cıı.ında l\lduıı.."'t 
b.ır .e;<ll. fıırsaıtı k..a<:ıırdı. Yuw.ş, 
yıwaş Vefa tazy>k ınden kend•• 
sın:.· S>yıx.aın .Beşı.uaşmar mUl><~ou 
hücuımılarına ~-\itli.er. 

Beşiktaşın bırmci golü: 
3 üncü dııtl<ikad.a kornerden 

orta.ya ge en topu V4'fa mucid
fiarer> çe.lmedıiler. Top Vefa ce
za salııııs.ınrla dıolaşır.k. n Şeref 
bu .fıa:ı><ıı!.ı kaıcıııınıyarnk Ye yer
dıen br vuııu:ş.a b:ırınci golü 
ya'PtL. 
Vefanın birinci qolü: 
28 i:ııci dakiıkaıd.a, l!l' r»:lıen bir 

pas alan Ha:k.kı <ahsi bıir gay -
ret!le topu sürdü. Müdafilec i aı.
llilllıtı ve biır şütı.e takımının oo 
rat:ıert. k sayı.smı ya.ptı. 

Devrenin bun.dan soor.ııki za • 
maııt daha fazla Vefaırıın haki
miyeti altmdıa devam ediucek bi
rinci devre 1-1 bitti. 

1KlNC1 DEVF..E 
İ!riıııci ct.ovreye Be<;i,lctaı;hfar 

basladı.u.. Bunu Vefa müdaf~ 
lıe<1.ı kesiıp muikıalbiL hücuma geç
t.hlu. Bu devrede Beşi.ktaşlılar 
hücumi81'1lll Siklaştırı}'OI', oyun 
sür'aıt kıa:zauıtl''f>rdu. 
Be~kt~n ikinci go:ü: 

ayu.ııcu içi<ıd. B~ S<i i<,'li. 
Şerci eSkl>denıb..&1i m.aJ.um o.wı l:ı.ır 
w güzel sıyl'.o.ana ve hır kaç mun
tazam oyu.nu açma haTel<ew;y JEı 
ct.o<ıka.Li çili ili. H ÜSDÜ esim. yeri 
ıı.e, müdıafaıaya R-Qt >ğirıden, ge
çen hatta 1''eneııu:;.1>ı;ıe loa.rşısın

dıa o..<luıiU Rıbı BeşJ:.taş nam.ın& 
vd,al aı..ında kaimadı. lyı yer 
1:uıi<n ak d\lZ.RÜn fena çl1kıŞ ariy .e 
ağa' ıııik.u;:ıi eden Y-<fa hu.cumla
nııı kaı.şıılaımıya muva.1 ı aık o.ldu. 
~ oyunct>..ar b;ır .ıtıırı.nn d<on
fı. dma&ıum maçın sonoroo kıadaır 
Jwnulaınad>lar. 

Bu ber.:.JOeruJkıten iki tarafın 
da ş..kiıye1>e hıııi<ıkı ydkı•ur saru -
rım. Vefa.tar lıir peı:altıyı ka -
ı;:ı.ımaılanna ııajimen o ma<;uı 
b3ldkı bu ne11iıce idi 

MevWıııı.n oba.şındaıı.bc:ri golcü -
I\iinine güwr.Ll en Gaıatasarny hü
cum haıttı dli.ın uznık1:aın ferdi bir 
ga'Vret rıetio.ısirui:ı çekilmiş ş;üt-
leri hariç kmnbi.ııezrıncu biır 

ATLle:Tft~M kın Fener ikıaılıeslrıe ep.ıy 1ıeQıhkıeo
li ml-aI' yaşaı't.ı. Oyun çok :ııevk· 
l'i ve süır'at:i olııyor, Fener!.i.lıec 
rıiltipleriaeı her hatta mıııkıaıl:xılıe-

19 uıncu dalk: !kıaıda Sarafiı:n fev
kıaıliııde bir fıxsa<tı Fener kaksine 
~ top CitıaWıı ellx.rinr 
dle kal.da ve bu ıruıretle Fenıerılıi.
ıe.- muhalklk.alk biır goltlen knwlô IAo 
rini 'kılll1tardliar. 

Bu devre daha fazla Galatıasa -
raıylıılan:ı ~ allbnda. ay -
n.amyo;;dıı. 

12 rııci dıaikikada Rıdıvanm 
oıüzel• :bir ortaısıru Vefa. müda
filıecıi (,1.lemeclil.eır. Bedii ayaktan 
aıyağ.a dolaşaııı toou bir vur.uş.la 
Vefa kaıleı ne atarak tıaO<ıı r.ının 
ilkinci gınl:ünü yaıotı. 14 üncü d>a
kill«ırd'a Veraı::ıı a.rm bir hlicu
muın.ııa B.sikıtas ka ec'.:,'i M. Ali 
bil' ça.ıııoşma sonunda sa.kaıtlan -
d'ı. Su aırada uıfalk ibiır hadise 
de r.Jkacal<ltL Bereket araya ·i
renler işi çaıbu'k öııt bal5 etıtıiler. 
Buıııdan ooııra aynın biraıı: sert
Wi.. 

GALATASARAY-F. BAHÇE 
T.al.<ırni ar salhi11Ylı. çıkanken tıri

bün.erdeki m~ı-::lk:War haıyretle 
bJ.Ll;:Hlerine i>a:orruY<> başladlılar. 
Gaılatamr;;.yı.llar araısıncb. uzun 
midJ.ıJte~ ıtörüıımiıyen eskıi 
sağ .iç Su.leyman da vardı. He
le taaum. 3!' ci=..'>P SWeymarun 
ııaj( açik oynı) aca{p. anlaşılı.ooa 
hayret oa:zan.arı büSbiitün ~ 
d:ı. Ve oyun ~ıvaın etıtil<Qe o na
zarw da<ına ama. 'ilik oyun un son
larına ~ biitun t.riıbünü kap -
}adı, 

Gar'~ dcği m di.r ki, di.inldi 
maçta ye.ruru h.cç dodıuıramıyam ve 
Gaıatasaray s~ taırafmı yı;;rtinde 
sayd.ıı....ı s::,I! acı~ attı,iiı golle 
sarı kınnrzhaır ber..ıbcrlijli te
mm e.ı.ttlı.;c, Feneıba..,çenin go .. 
de diın en kifa yet.;ı;z Fı.ner mu
hac..n d aT...k ,e;Orunı n sağ a<:ık 
Fmet taırafın<lıan yaıııı. dı. 

Dünün ş3haınc oyuınçusu Gafa
tasarayı.ıı haıkı.ıkaten m~ 
mud-aıfii F.aı.uk idli.. Fbıt:i . t>
memı k, ::ık:ınlan her tarnfıta ke&
od< ve bütün ovımcı.Ler aN.SUı
da bi>tWı seyirci.erin t.akd:i?ıltır--

varlık gOOteremedi. ' 
Bana .ka!'..oma bunun yegane se

beb <sas..:n aiix:"--a ol aın CerniLiın 
sa{?; taırafınm akıcı biır oyun çı -
kamııa kalı~ mabnım 

bU.t.ınUŞU idi. Sağ açıık Sıü.ley -
nıarun yanmdıa, iy günlerinderıı 
biruıdı olıımyaon Sa.ahaıddin de 
muvaffalk olamadı. Gaıl.aıtasa.ra
yın sıaıP dün duraıldiıma oyum! 

oynuyordu. Bu vazi,yeti biriııci 
devrede ~ tıi hal de iıkiru:i 
devrede de SaıUıhadcliıı; açığa, 
Sü!eyman.ı. iQe alarak bil' tecrü
.be yapnj.ıma arana 1ı.ııı:im wm 
• lııiı' çdk1 arının da ııkıllaırı umcdıi.. 

Feneri;.JhÇey-e ~lince; R:ıGtilbiın 
takımını fena teŞkı l etımı:.Slmlen 
istifade <rlelıiiecElk devamlı iblı-
1.a:zyik sisteııni meytliınııa koya -
madı. Mevzii müoad. erdti<i 
fa~et!le !ot& ed.cor giiründü. 
Taıkımuı tamaıın.ıına şalllll, nııki -
bıaı ve O'VUl!lWl icaıb1."1111a uy
gun b!ır ~ ta1r2mı htı'klın kia.
mad'lk! .arınd:ın zaıman zaman ba
riz bir hır! al.aınııtaeyiklıc:ri ~rl. 
niQııwyet iiçedi pası aşmalaıra inhi
saır ediyordu .. 

SQl.. açık Fjkret en iıyoi oy.uWa -

• .. ... ... • '"ı 

Halkevleri 
koşuları 

kır 

Şt..,J i Ha.kev inin 1eı'f.ip etıtiıl(' 
ikır kxışut.'U diün Sıibah Y34llln~ 
tı:r 

.Kaı:anım:lar şım'l:ırd>ır: 

Bırinci: Mdmı.eıı Kıa:fadar 17 
dıakilka, :tkiııd: Ha;ıan Öroiir' 
17,3/5, Üçıi.incü: Kadri Ulı.ıkan 
17,5/6. 

BAKIRKÔYDE: 
B<ıi<ı:.Oı:öy Ha.ıkevi tııırafılll:l.'an 
~ edil en il= kıışuıltınnın ikiıı.
cisi d'ün y.;ıııı'l.mı.ştıır . 

Birincı1iği Ş:şlı klürbündı:n PSl'o 
t.ro 11 dakilkoa 35 .e, İı'Jnciliği Be
ş <taşta.rı. Bodori 11,JG •anıye
d~. Üçüncü.üi(ü Garbis 13 dakika 
da manmışlardw .. 

ÜSKÜDARDA: 
Üslldidı::r Ha.ıkıevi tııını.fınd:ın ter. 

tie> utillcn kır koşulMınm ikirıc»
ııi de 4000 me1Jre ücreri4ıden ytı.pılı
mıştı.r. 

Ni.ıtroede Mehmet Kafadac 17 
dılkiıkada bi'!1inci, Hasan Özgün, 
17,35 11! ikinci, Kadl'i Ulukan 
17,5/6 daı üıQüıri oldular 

... ..... '" 

Dün sabah yapı- ~aıveııneıe uawa!fırk °" 
lan müsabakalar GALAT~s~r11 i~çtRDtcı 

Mewmmn lk at:etıirzıın müsıaıba- Devreniııı 12 nci d~aısıında 
kası dün sabah FıtneııWıçe sta- G~ay hücımıunıdan lb.ır-
dmda yaıpıılml$ır. ~ 1ıQptı iMd.lilh ikeııdi saba -

Eı.d! ediıhı rıdwilı: oeticeler SJıOıda yıılktı&<b Galatasaıraym 
~: ~ Majiııo mriirl-ıJJ'aasmı ~ 

Birinci katagori; (100 M.) ti fa!ııat Salim 8111'1 brmıı:ı ka-
l - Mımııfll<r 11,4. (l4Uı<atier Eıriıni Q>~ mufııılılı:ııQr Pleıı lwı--

nıkiıpsiz iıoşmll$ul'). tardı. 
400 metre: Telkırar Faıiel'lf.er hücuma ~ 
l - Gö.- 57 ııaniYe, :ı Zere, tüır. Gele otlla1aiı IJıer~ bi.r 

3 K8.zım. :biŞt:e ll&ılimıı. iJi,r ııütii 0aınıa. 
800 Metre: nın lııuıcıığmda Jmll.ı. 
l - ZiıYa. M!Et, 2: A.bdliJJOO, Feıı:ıeriın. hücıımımdım sonra Ga. 

(Bu yanşa Gören de g.lıımişsı;;1 die laıtasaır:ıoy da aıkınlara lbaıŞ!adı.. 
müsalbQkayı yanda terl:ıc11ııni$tir). Biır Siöforiııdıe Cemil Fenea: lııa-

5000 Metre: , bıiaıe erey 11eh!:ike!« J!'E'Çiıntti 
1 - Arttan, 2: MeNh. (Qımaııı ~bu sınııdıa Cihad: l)rohmd'an sa-

ve M iıtaıt :yarışı teı11retımi$lerdir). kıit.laındı. 
Üçüncü katagori: (100 M.) Ga!laıtıasaıraıy bu hü.cumıu uzuın 
1 - Twlhan 11, 7, 2: Sezai, 3: süıııınıedi. Feneırl:ieır va:ııiyE!!la 

Sall Wkıror hakıiııı olarak 'biribiırini 
400 Metre: ' talkıiıp edm bücımıJara grri$tii!leır 
1 - Saıit 1,25, 2: Alf.eıı:Hn, 3: Fenerin golü: 

om.an. . Dwı-enin 2.2 n.ci dal!dkıımııdaı 
Dördüncü katagori: (100 M.) Fetıeı11.iaeırin bücımiaırı de\lam e-
l - RaQit 12,3, 2: Ferli, 3: deoı«ınıı sol açik Fikretin oııt:aıla-

~iD. ~ 1:opıı saııı1ıref« Jeriole Ja>o 

Galatasanıyın golü: 
ru. .iıııc> ıdadıiıkada R11a·tk er 

ıtrucuıOOa Jr.enı 41o4>u kurtaran F&
ııuk urzwı. bi:r vıuruşla Süleymaı
oa 'l:ıi!r paıs verdi. O da lopu çok 
waJııtaııı sürer<k Ciıhadm kalesi
ni terlretımek sırretıiyle yaptııtı 
hatadlıın isi.ifade etıti """ bir vu,. 
nıŞla tx:ıpıı Feneıbah~ \lralesiDıe 
~tabmnm ~ 
temin ... 

IBu gol Gıaılatıııııareı cad~ 
dı. Ve hiicım1laımı ~ 
lar. • 37 ı:ıtıi <Wdkada Feno:l"liler 
tekırar hücuma _g(qti:ler. Nacinin 
ani bir ş;ıtiini.i yakal.ıyamııyan Os
ma.n ın el ı:ırllen llraıırdı l!ı iopaı 
Basrıi :yoeıtişti fıikat ~ kaleye 
aıtamıııdı. Bu sırada Osman bir 
sabıtJıaır.ıına ~ ve sa:ha~ tet-
kıu'..ıti. Bu esnada oyun iki daki
ka in1otaa uğradı. Osına.nın 
yttİııle Cemil :k:ieye g.,çti. Hü
~':ılr sııkla$tı. Fılk'<llt Fc.nerliıl.er 
Cemıi1li Meda av~ ve 
Omıan t.d<ııur yem.; eldı.. Maçın 
hından oorıraı.i dakıikalan iki ta.
rafm k:arşJl.ıilılh hiicıım.J.aırfıe #(eç-

tt ve bu mül>ir!ı 1ı:aırşıla(,ma ba bu 
ıum13e 1--J. ~ biAlli. 

Kaçan penaltı.. . 
35 inci dallC Irada V efanırı l"1' 

büC'Ulllll.IOla top Hi.ireyinin loo
kırıa çaJl'l"'ltt. HaikEm'iııı veııdiı(i 
ncınaitıyı Halkıkı M. Ailınin ku -
canına attı. 

Ve'faf ılar belkıı:aır hiicuıınlocuı.a 
bllflhırl.ı.'ııt'. 
Vefanın beraberlik golü: 
40 nx:ı dakiJloadlaı Ha:klkıdan Ne

cibe geçen 'bir\. pası. Neoip b ·!' 

triitle Beşl1ııtıış (<alesi?f<.ı .ııtaraiıı 
talı:ımm>Il beraterlli< sayısım 
yacıb- Ve maçın mütebaki ka
mı da i!ki tarafın karşılıklı hii
cumlariyle ~ek oywı 2-2 
bt.-ahere bitti. 

Günün mevzulan 
(Baştarafı 4 üncü sayfada) 

nin son neferine kadar harbe d& 
vam edeceklerdir- propaganda -
sını, geçen htrpte olduğu gibi, 
bu harpte de bilfiil sıfıra indir -
mektedir. Muazzam bir İngiliz 
kara ordusu, müşterek dava için 
müttefik ordunl(n yanında dö
ğüşıniye, ölmiye ve muzafier ol-
mıva ha:r.ırchr. . 

ABİDİN DA VEB 


