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Erdün emirinin Ankara 
ziyareti yakındır 

LOndra, 28 (Ö.R) - Londra siya.fil inabfilleri 
Şarki Erdün emiri AbdullaJun Ankara :z.iyare
tinin ehemiyetinden bahsediyorlar. Erdün emlri 
Ankarada blı hafta kadar kslnrak Türkiye rica
liyle tem~larda bulunacaktır. 

•• 
uşm ar mu has ra ildi e 
Müttefik piyadesi donanma himayesinde · ilerliyor 

f"l<v·a·1i .. "IDiDtak·a·s1naa .... yap11·ait .... AlDl·a·n· ... 1·a·a·r"i~U·: .. ·ı 
1 zu pek ağır zayiatla püskürtülmüştür 
............................................................................................................................................................................................................................ 

Oslo hava meydanı şiddetle 
ordular şinid~ Cenuba 

bombalandı. Müttefik 
Norveç ve Alınan cloııanma amiralleri 

NorVeç 
doğru ilerliyorlar Donanmas~ 

Norveçin martıf Geyranger fıyordımdcm bir göriiniiş 

Stokbolm, 28 ( ö.R) - lngiliz tayyareleri Oalo hava meydarurn fiddetle 
bombardıman ederek tahrip etmİflerdir. 

Bir çok Alman tayyareleri har.ara uiramıt bazı tayyarelerde ağaçlara 
çarparak hizmet harici çıkanlmıştır. Alman kumandanlan bava meydanmı 
ıeN,Jetmek ve Skeje ve Fredikstad mmtakalannda yeni bava meydanlan 

tesisi için Oslonun bütün belediye amelesini selemer etmİflerdir. 

** Norveçteki Alman, komiseri iaşe va- gal eden Alman kıtaları tarafından ta· 
ziyetinin Norveçte pek vahim olduğunu kip edilmekte olan 400 Norveç askeri 
beyan ctmi tir. l9'·eç hududunu geçmiştir. Bunlar si· 

Londra, 28 (A.A) - Harbiye ne- }ahları alındıktan sonra tevkif edilmiş-
zaretinin bildirdiğine göre: ]erdir. 

Steinkjerim şimalindeki mıntakada ~tokholm, 28. (A.A) -. Müt~fik-
her iki taraf da mevzilerini muhafaza lenn Norveçtekı muvaffakiyetJeri ıe· 
etmektedir. lngiliz keşif kollan bir kaç nif. mikyasta yapJ~~ bir. çok harek~t
esir almışlardır. Cubrnnsdalem ovasın- lenn mukaddemeıını lCJkil etmektedır. 
da Kvan mıntnkasında Almanların Norveçte faaliyet bir plan dairesinde 
müttefik kuvvetlere karşı yaptıkları bir ce'?'~n ederken mütl~fi~ ~av~ kuvv~t
taarruz ağır zayiatla geri püskürtülmüş- lcnnın ve harp gemıleranm himayesın· 
tür. de karaya yeni kıtalar ihraç edilmekte-

Bu :mıntakada Alman tazyiki devam dir. 
etmektedir. Almnn tayyareleri mütte- HaEen .Nor:veçte Üç cep~e teşekkül 
fiklerin muvaşala hatlarını ve üslerini etmektedır. Şımalde N.an:w~e Alman 
tazyik etmektedirler. kıtalan muhasara edllml§hr. Bunlara 

Narvik mıntakasında kayda değer yiyecek ve ıilih ıöndennek imkanı kal-
bir şey yoktur. mamıştır. Buna mukabil müttefik pİya-

Stollholm, 28 (A.A) - Rosrasi iş- - !'\ONU 3 ÜNCÜ SJ\DlFEDE -

'
loNDAKfKA ............. Müttefik harp şôrası 

lngiliz -·----
liava nazırı Norveçte harekatı süratlandırmağa 
~adyoda· çok mü- ve yeniden asker sevkine karar verdi 
hirn nutuk söyledi NORVEÇE ZIRRLI nım'.iiü.ERIN DE SEVKİ KARARLAŞTL. 

-e-- Londra 28 (Ö.H) - United Press bil-
~ d~~M: 

lıiı~~clra, 28 (A.A) - Royter ajansı Dokuzuncu mütt .. fik harp şurasınm 
İn ~ror : meşgul olduğu en ı11ühiın mevzu Skan-

~Oda gi ~.z hava nazırı S.-ımucl Hoare rad- dinavyn harbiyle bu harbin yeni ve 
dt-llı. 5?Ylcdiği nutukta ezci.imle şöyle muhtemel sirayet m:!ltnkalarıdır. İngil

ı§tir : .._ tere namına general .'\yronsayt ve Fran-
~tır •Bay Ribbcntroıı bugün öğleden sa namına general Gamelen Norveçteki 
~I a ~adyo ile ilfiıı edilen bir nutuk harekat hakkında şfırnyı tatmin edici 
'~Iakdı'. B. Ribbcntrop umumi işlerde izahatta bulun:ırnşlardır. 
~,. .. etlı bir rol oyn:yan tehlikeli bir Munyycn bir askeri tabiycnin tatbi-
~u~ştçidir. kinden dolayı Nor. cçte tesadüf edilen 

ltıı~ arnuslu bir insan onun sözüne inan- müttefik gerilt ınc..,inin esbabı üzerinde 
tiıı~0~· liakiki bir bitilraf onun söyledi- verilen izahat l ilhass::ı şayanı kayıt gö
lo ~ ın~mıyor. Bitaraflnra karşı komp- rü1miiştiir. 
~~l~Pbgıınızı söylcrkm alçakça yalan Alakadar askert mahfillerin kanaati
;ı~or. Ne riyakarlık; bizi itham eden ne göre müttefikler Norveçte henüz 
tili 1 Çekoslovcıkyamn, Polonyamn ka- esaslı bir muharebeye girmiş değiller
~ ha an adamdır. Bu Pdamı yalanlan dir. Şimdiye kadar tatbik edilmiş olan 
~lld· ~b~ bırakalım da Hitlerin ve askeri harekM, ileride yapılacak hare
»~ oı:f111n Norveçte irtikap etmek üze- katın hazırlayıcı :1eb->plerinden başka 

·~klan cinayete geçelim. brr şey değildir. 
liı-d· hayati ve h::ıraretli brr safhaya Yine ayni mahfiller. pek yakın gün-

ı. lıiç şüphesiz düşman merhamet- lerde Norveç cephelerjnde askeri hare-
~NU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - katın büyük inkiş~,nar göstereceğini, 

- z:e::s::_ 

Fra11B1Z başvekili B. Reyno 

yeniden takviye kuvvetleri, zırhlı bir
likler, motörize kuvvetler yetişmekte 
olduğunu beyan ediyorlar. 

ı: _ 

.:-··· ~ ········ ' -
Bcrlin radyosunun sansasyonel haberleri ............. 

• • 

l A imanlar T rondİıaym' de müttefik 1 
1 orduları Ptağliip ve esir etmişlermiş 
~ --·---_,_ ___________________ __ 

! Norveçteki Fransız ve lngiliz ordularının baş kuman-
~ danlar1 esir edilerek Berline gönderilmiş 
~ l'oStokhoJın, 28 (Ö.R) - Berlin radyosu bu geceki emis
: l' "Unda &ıhhatinden şüphe edilme::;i kap eden bazı . şa-
~ n~t dikirrıt hnberler vermiştir. Parbte ve Londrada he·· 
: '1{ teyit edilmiyen bu haberler sırasiyle şöyledir : 
: 'll - !ierlin askeri mahfilleri. Noı .eçte, Trondhaym 
: ınt:ıka~n 1 l .. ed k 1 h : .\lı · qa mgun cereyan en ~ır. ı arp ı•snasmda 
: bi ~an 1 uvvetlerı düşman kuvvetlerini m~asara ederek 
.. ı_ r _.,,sknc . . l k k : ıı:iliJ'k • .. ıçıne a nuş, ıs aç kap.uıı:1ca takriben 20 hin 
' ? 

1 
• tııuttefik kuvvetJeri esir edilmi~. 

"'- nı (."ephede bulunan Norve<;tcki Fransız ve 1n-

Bcr!iııe gönderiLr.i.ştir. Bu kumandanl:ıra gayet nazikane 
ınu~;:nekde bulunulmuş imiş.. : 

3 ·- Şetlandda denize inmek mecbu":'iyetinde kalan bir: 
İngıliz byyaresinin zabitleri bir Alman denizaltısı tara-5 
fınd•ın kurtarılmış, fakat harp icabı e.!:ir edilmiş. : 

ı - Almanlar asker taşıyan bir İngiliı. vapurunu ya-: 
kaf:ıınıslar.. : 

5 - .kinde ağır ve hafif tanklar bulunan b~ İngiliz: 
harp geınisi Abnan harp gemileri tarafuıdan batırılmış .. ; 

Berlin radyosunun ehemmiyetle verdiği bu haberlerin,i 
Alın:ıny:ı~.a halkın gevşiyen sinrrlerini takvjyeye matufE 

• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ostoda iaşe vaziye-

:i çok fenadır 
-·-

Londra, 28 (ÖR) - Gelen haber
lere giirc Oslod:ı iaşe vaziyeti gayet 
kötüdür .. Halk dı.hn şimdiden sıkın
tıya diişmü~iür. Oslo halkının ancak 
daha üç hafta ;yetecek kndar buğday 
stoku mevcuttur. Sonra ü.ikenecek
tir. Almanlnr Oslodaki yiyecek 
maddelerini ordu emrine taru.is et-
tikleri icin halk aClığa rruihkiiındur. 

···········i······························· 
Londra, 28 (Ö.R) - Deyll Ekspres 

gazetesi ştlranın son toplantısı münase
betiyle yazdığı bir m':lkalede, Norveçte 
bugün yeni ve geni' nisbette hareltAt 
başladığını .kaydeylemektedir. 

Londra, 28 (A.A) - İyi haber alan 
mahfillerde söylendiğine göre 27 nisan-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -
==-= 

lsveç 
--*

Ribbentrop'un nut-
kunu 11Jphe ile 
karıılamı,tır -·-Stoklıolm 28 (A.A) - hveç radyosu 

ak§amki nqriyatında ~yle demiştir: 
clsveçin bitaraflık taahhütlerine cid

diyetle sadık kaldığına dair Von Rib
bentrop tarafından yapılan beyanat 
Stokholmda hayret uyandırmıştır. Bu 
beyanat tabii olan bir vaziyetin~m~e
desinden ibaret telAkkI edibnektedlr. 
Bununla beraber siyasi Jsveç mahfille
rinde Von Ribbentropun bu noktayı İ!?&
ret etmiJ olma ı ın.mnunly~t uyandır
mıştır. 

Isveç hükiimetl bitaraflık siyasetini 
her istikamette avni az.imle tatoik etmi
ye karar vermiştir. bveç radyosu bun
dan sonra Isveçin müdafaa te§kilatuıı 
ileri götürmelt hususundaki faaliyetine 

.. ............................ . 
Adana da 

Petrol araştırmaları 

~yet müspet oetic~ 
vermek üzeredir 

Adana 28 (Hususi) - Şehrimizin ya
kın mesafesinde bulunan Ali Hocalı kö
yü enginlerinde kurulan petrol arama 
kampı son günlerde faaliyetini brr hay-
11 ilerletmiştir. Sondajcılar yüzlerce 
metre derinliklere inmişfordk. 

Şimdi elde edilen neticeler o kadar 
ümit vericidir ki, açılan kuyudan pet
rol fışkırdığı tnkdirde civar araz.iyi istila 
ederek mez.ruata zarar vermemesi için 
her türlü tedb~ler almmıstır. Son sis
tem sondaj makineleri yapılan ameliye
de üç grup üzerine günün -48 saatinde 
çalışmaktadır. 
.. İlll ......................... ... 

--·-Alman nakliye gemi· 
lerini denizin dibine 

indiriyor -·-Londra 28 (ö.R) - Norveç başvekili 
Deyli Maile b~·anatında Norveçteki as
keri harekôt hakkında izahat verdikten 
sonra şöyle. demi.şfü: 

cMüstcvliyi Norveç topraklarından 
kovmak zannedildiği kadar zor olmıya. 
caktır. Almanlar karada yapacakları ha• 
rekatı, daha şimdiden kaybetmiş sayı.. 
hrlar. Bu sebep, lüzumu kadar asker ve 
malzeme getirememeleridir. 

Norveç donanması, kendisine düşen 
vazifeyi layıklyle yapıyor. Donanmamıı 
Alman nakliye gemilcripi denizin dibine 
indirmekte devam edecektir. 

Amcrikadan bize yapılacak yardım:uı 
ve kredinin çok genis olacağını limit 
l'tmckteyiz. Amerika bize tayyare ve si-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHtFEl>E -
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Milli küme maçları 
-----------------------·x*x---------------------

Altınordu takımı Vefaya galip geldi 
. 

•••••••••••••••••••••• 
--------------~·x*x---------------

• ••••••••••••••••••••• • MAÇ NETİCELERİ . . 
izmircle Altınordu Velayı 2 • J matl6p etmiş, i 
Altay Be,iktaşla ı · ı berabere kalmıştır ••••• : 
istanbulda Galatasara y Gençler birlietni o • 5, s 
.!~~!!~.~çe Muhalız gücünü 1·3 yen.~~!~~~-~~~ 

lzmirdt• beş puvan kaıanaıı Beşikta§ takımı 
Dün İstanbulda ve :b.mirde yapılan betle daha iyi bir oyun çıkamiasına ve 

Milli Küme maçlarıwn galipleri İunir- Vefayı ınağlQp etme~ne rağmen mu. 
de Altınordu, İstanb~Jda Fenerbahçe ve vaffak olmuş sayıla.naz. Vefaya karp 
Gala\asaraydır. Beşiktaş ve Altay ta- daha iyi bir netice alması elinde ike11 
kımları berabere kalmışlardır. bunu yapmamı§tır. Altaya gelince Be .. 

Altınordu takımı, t:vvelki gilne nis- - SONU 4 ÜNCO SAJdırmB -

ilkbahar at yarışları bitti 
-----------------------x*x-----------------------

Son hafta koşuları alika 
ile takip edildi 

At 



YAZAN: ~ahin Akduman 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 elriko: 56 
•••••••••••••••••• 

Yarım saat zarfında sarayın kuşa-
tılması işi ikmal edildi ... 
~~~~~~--~~-x*x~~~~~~~~-

Süleyman paşa ile maiyetindeki Paşadan .bu ~ri alan kumandan-
taburlar Beşiktaş caddesine indikle- lar bir san~ye .ıç~nde oradan ayrılıp 
ti vakıt, ilk. yağmur taneleri de ar- herkes vazıf esmın _. ba.şı?a _ koştu .. 
ok ortalığı 111atmağa ba§lamıştı... Artık ortalık geregı gıbı. agarmıştı. 

ilk. evvel hafif hafif bqlıyan yağ~ Şimdi minareler~e meyzınler sabah 
mur biraz sonra tiddetlenerek orta- ezanını okumaga ba.şlamışlardı ... 
hğı adamakıllı ıslatmağa koyuldu ... Kumandaları altı~a ver~!e~ kıt~ların 

Süleyman paşa Avniyesinin baş- başına geçen .zabıt.le~ buyuk _bır ça
Jığını kafasına geçirdi .•. Ve kendisi buklukla vazıfelerını yapmaga gı
gibi başlıklarını takmağa uğraşan riştiler ... 
yanındakilere eğilip dedi ki: Yarım saat zarfında sarayın ku-

- iki aydanberi ortalık yağmur- tatılması işi ikmal edildi ... 
suzluktan yanıp kavruluyordu... Yağmur hali devam ediyor ve 

T eaadüfe bakın ki, bu akşam Tür- Süleyman paşa at üstünde oraya 
lcün üstüne çöken kabusu izaleye buryaya koşup etrafımı muttasıl 
ko§hığumuz sırada rahmet te mem- emirler yağdınyordu ... 
leketteki kuraklığı gidermeğe başla- Gün doğmadan evvel biitün iş
mış bulunuyor ... Bundan daha gü- leri bitirmek ve Murat efendiyi dai· 
zel, daha manalı bir tesadüf olamaz. resinden çıkarıp. evvelce görüşüldü-

• Süleyman paşa bu sözleri söyle- ğü veçhile seraskere teslim etmek 
diği sırada atlar yürüyüşlerini biraz istiyen mektebi harbiye nazın o sı
yavaşlatmışlardı. Süvariler asken rada derin bir telaş ve sabırsızlık 
kıtaların gerisinde kalmış oldukla- içinde bulunuyordu ... 
rından mahmuz darbeleriyle doku- Onun ruhan üzüntiilü bir halde 
ııup hayvanlarını hızlandırdılar. Ve olduğunu, acele acele verdiği emir· 
bir kaç dakika zarfında taburların ler ve bir yerde oturmayıp at üs
önüne geçip o vaziyette askerle bir- tünde muttasıl oraya buraya koşma
likte ilerlemeğe lcoyulduar... 11 da, kafi bir sarahatle anlatmakta 
Yağmur dakika geçtikçe şiddeti- idi ... 

· ni bir kat daha artırmakta idi... Nihayet bütün iıler b:tti... Artık 
bbitan, Avl\İyeleri olmasına rağ- Dolmabahçc sarayı demir gibi bir 

men, iliklerine kadar ıslanmaktan askeri çenberle baştan ~ kn~tıl
kendilerini lc:urtaramadı1'1an gibi aş.. mı bulunuyordu .•. 
lcerin üstü batı da aıra.klam keail- - ., __________ _ 

mitti ... Fakat hiç kimaenin bundan KJ.IACA : 
şikayet etmek akıllarından '.geçmt- • • • • • • • -
yordu... ip Ue tel kardeper 
Yağmurun· ne ehemmiyeti van · -.f:r-

• Asker vatanın üstüne saldıran tehli- J' AZAN: l:c.ıAcı K. K•mil Akıcı 
• keyi defetmek için kendisini ateşe 

bile atmagw a hazır bulunmakta idi... İp ile tel, ince ve l'UJZ oldukları hal-
de -salabet ve metaoetleriyle her şey) 

Nihayet Dolmabahçe saraymın saran ve bağlıyan llti kardeş gibidirler. 
önüne ~elmiıler ve Süleyman pap f p telin babayıüıi bit' ;)ğabeysi gibidiL" 
tarafından verilen emir üzerine ta· :pi en çok vapur ~üvertelerinôe. tente 
burlar birdenbire olduktan yerde ve çadır gibi ~· örllrüz. Her ban--
durmuılardı.. Jgi birolgöçaktealşte ~lkletı: ~rd ~-

•• . . amış m a, en il\O& vazıye~ e o ..... 
Suleyman paşa, boşuna hır sanı- lığı derleyip toplayışta en büyük amil 

ye geçmeaini bile muvafık görmi- iptir. İpi elinde blr ııdam, bağlıyacak 
yerek arkadaşlarını hemen yanma yapacak, becerecek, t.>plıyacak, denkli.
çağırdı.. Ve onlara vazifelerini an- yecek bir adam tipi varatmış iken, ıJ.. 
ı tm - ı..~-la"' . siz., eli boş denkleme. derleyip topla,· 
:ıa aga uas aı · • malda, hayata intibakta bqı boş bir 

- Seyfi paşa hazretlerı sarayını iıısan ifadesi olmu~tur. 
saat kulesinden itibaren Veliaht İp deyip geçıniye'ir.ı taril}te insan 
hazretlerinin dairesine kadar olan boğmakla da mamftur. ip ailesi geniŞtir, 
kıammı sarma.ğa memurdurlar .. Ve- ç-.uu~u: . i~i, kı?nap, h:Jat, tımı~k~ pa:-

ı . h d • 0 d s• !'IA hama- muk tplığı aynı soydandır. 
, ıa t .. aır~n en ınan par- Karagöz oyununun marul jön prümi-
mı kolCSıne kadar olan. kısım, da yc.>Si •Kınnap zadu• bile asaleti ipten 
mektebi harbiye talebesı tarafından almıştır. İp familyası her yerde kuvvet 
1'uptılaca1'br ... Talebeye dahiliye ve kudret olmuşken iderindeki pamuk 
müdürü Ahmet bey tarafından ku- ıpliği bu aileye şerefsizlik vermiş, ~ 

da _ ..l·ı '- t.ı_ -- D--it bey muk ipliğine bağlanan her şeyin akıbeti rnan eaı ecel[. nao •u:ag ·1 • . ,,. ... _ta ~ taraf l . l · · K lağ ıp aı esının aoe ıena ı o muştur. 
Seyfi pap hazret erının ve ~ ası ip ile tel arasındıı kayış vardır. kayış 
Bedri efendi de Ahmet beyın ya• ip familyasından ulmamak.la beraber 
nanda bulunacaklar, harekat ku~ akrabalıktan muha.,...k."\ktır, kayış üz~ 
mandanlanna lazamgelen yardımla· rindeki tokasiyle wmruc ve sıkmak me-
rt yapacaklardır... ~clelerinde ıa:ıdini bi~~ ~ ~l~ş. 

Diğer zabitan hep bir arada ve katirmiştirrd ..• lTel ohayldeddL~ldır.demetelinkıp ldıle 
be 

. l cak eş o uşu, enın ne o u-
nım ~anımda hu una ·•· ğunu bilişi, yerine göre kalınlaşıp ince-
(Seyfi papya bakıp) hemen Şam lişi ile bütün a.vi medeniyeti üzerine 

askerlerini ve T aık.ıtla taburlarını alışında ipten çok üstün olduğunu hat
alıp size ait olan kısmı kuşatmağa ta mukayeseye bile cıkrnıyacağını hep 
baılayınız... (Ahmet beye döniip) biliriz. Tel feleğin Çt:mberinden geçmiş 
miralay bey ... Siz de mekteplilerin telgraf, telefi on,lekttel~-~Y~~· t~~~~ tel~ifı: 
l)a · · V · la k kelimeleriy e e ngın ucr ŞC1U11Ie çı -

§lna geçmız:. c sıze ayn n ı- le telli oynatmış bir ı:Uacan olduğu hal-
sım da on. dakika ~?oda her taraf- de babayani ipin h:ıyata verdiği ınan~ 
tan sıkı bır çeıabcr ıçmc alınmalıdır. yı maalesef verememi-:-tir. 

Tarafımdan emir verilmedikçe İp eksikliğiyle urtuya bir ipsiz tipi ya-
saraydan dışarıya ve dı~ıdan sa- r~tmışkea, tel keneli no~n~. ile. telsiz 
ray dahiline hiç kimse bırakılmıya- dıye meydana asrııı Ch buyük ıcadını 

k uzatmL$tır. İpin var:lığı kudret, telin 
ca tır .. · • , . yoksuzluğu kuvvet olm~.. İşte baba~ 

Haydı marş arkadaşlar ... Vazıfe yani ip ile. ı ıodern iclin aralanndak:i 
başına... fark. 
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DEMiR ·MASKE ~ 
Büyük tarih ve 

(ıKINCJ 

macera romanı 
KJSJM) 
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Yine bu sabah, uzun haftalardan be- O şimdi bütün benliğini saran derin 

:ri mahpus tutulduğ•ı odasında, biçare bir ümitsizlik içinde, aziz Ivoniyle sevgt
Monsenyör Lui de uyanmış ve yatağın- li çocuğunu düşünUyordu .. Ve bu arndn 
dan kalkmış bulunuyordu. sadık arkadaşlarını da hatırlamakt~rı 

KüçUk bir masanın yanındaki büyük kendisini alamıyordu ... 
bir koltuğa oturdu .• Başını ellerinin ara- Bu sırada kendi kendine. hafif bir se ·. 
.sına alıp derin derin düşlinmeğe koyul- le mıraldandı: 
du .. Aman yarabbi... Onun yüzü ne ka- - Allahım.. Sen büyüksün.. S nın 
dar değişmiş, bozulmuştu .. adaletine sığthıyorum ... 

Çehresi o derC'cede sararmıs ve oyle Ve derin bir kedC'r 
hazin bir renk peyda etmis idi kı ona özlcrıni gok ) ü1iinC' t 

bakıldığı vakı~ çektigi azap vv- lır bın v tti· 
----~--Mi~'"-MI--~ ~1---~~~=== 

$EHiR HıABERLEAi ·p OKTftA:UN;j 
•••• ~toı :s;e 

Muailirolcrin -·--izinleri ve ~ağlık 
raporları -·-Maarif vekaleti muallimlerin sağlık 

raporları ve izin vaziyetleri • ile alakalı 
makamların vazifeleri hakkında yeni bir 
karar ittihaz ctmittir. Yük.ek, orta, ilk 
ve meslek mektepleri muallim, talebe 
ve memurlarının hastalık raporları ve
kaletçe ba.atırılan raporlar olacak ve 
hastane sağlık heyetleri tarafından ve
rilecek raporlar müstesnn diğer rapor
lar katiyen kabul c<fllmiye.ccktir Mual
limler bu raporlan mensup oldukları 
mekteplerden alarak mektep doktoruna 
veya resmi doktorlara vererek tanzim 
ettireccklerdır. Hllltam~ ve resmi dok
tor bUlunmıyan yerlerde raporlar ser
best doktorlara tanzim ettirilerek ma
halli sıhhat müdürlü~üne ve yahut hü
kümel dolctoruna tasdik ettirilecektir. 
llk mekı.ep muallimleri bu raporları 
maarif müdürlüğüne, diğer mektepler 
muallimleri de mektep müdürlüğüne 
verecekler ve raporlar 24 saat içinde 
maarif vekaletine ı;'önder'ilmd• üzere 
postaya verilecektir. 

Hastalık, teda?i veya dolayssiyle vi
layeti mtntaka11 dı11nda bulunan bütün 
muallimler bu raporlarını bulundukları 
yerlerin maarif müdürlüklerine verecek
lerdir. Maarif müdürlüğü ·rapoTu ,.cka
lete göndermekle beraber muallimin 
menaup bulunduğu maarif veya mektep 
müdüriyetini keyfiyetten telgrafla ha
berdar edecektir. Mensup olduğu maarif 
veya mektep müdürlüğü muaUimin da
ha evvel izin almışsa müddetini ve ye
niden izin almaia ~imd.iye kadarki izin 
vaziyetinin kanunen müsait olup olma
dığını velcilete bildirecek.tir. V ckaletc 
gelen raporlar. dairesi tarafından 24 
ıaat içinde teftiş heyetine gönderilccelt 
ve müfettişlik de 2 4 saat içindt- rapor
ları tetlc.ilc ed~eok, mütalaieını alakalı 
daireye bildirecektir. Alalcalı daire de 
en .kısa zaQ'\anda rapor h.aklı:ınd11 yapıla
cak muameleyi tekemmül ettirerek ma
karna arz ve neticesini muallimin men• 
~tup olduğu maarif veya mektep müdür
lüğüne bildirecektir. 

Orta ilk ve mesleki tedrisata bağlı 
muallimlerin bir günden bir aya kadar 
tedavi veya istirahati icap ettiren ra
porları, h~r ders senesi içinde bir defa
)·a mahsus olmak üzere vekalete gön
derilmiyerck mahallinde tetlr:ik ve vali
ler tarafından taıdilı.: olunacaktır. Müd
deti her ne oluraa olsun ikinci bir rapor 
ibrazında vekaletin müsaadesi fizım ge;. 
lecektir. Viliyetlercc verilen ai.ae eaaı 
olan raporlarla muallimin 'ti teı:k. ve \)&f
lama tarihleri maarif vekaletine bildi
rilecektir. 

~-·--Beden Terbiyesi 11mum 
müdürlüiüttün yerinde 
bir teıebbüsü 
Balkanlılar nrasnıda E>vvelce teri.ip edil

mekte olan futbol şampiyonası muhtelif 
~ebcplerlc bir kaç senedir yapılmaıruık
ta idi. Haber aldığınııza göre Beden ter
biyesi umum mUdür\iiğü bu milsabaka
ları yeniden eaıılandınnak için bazı te
~bbüslere girişmeğe karar '{ermiştir. 

Balkan milletleri ar:ıs.ında deplasman
lı futbol maçları yapılması ve bu müsa
bakalara her milletten iki takımın işti
rak ettirilmesi düşünülmektedir. Bu te
şebbüs kuvveden fiile çıktığı takdirde 
bizden milli küme birlııci ve ikincisinin 
bu ınü5abakalara iştirak ettirilmesi ka
ınrlaştınlmışllr. Bu mesele hakkında 
bit- kongrenin nkdi federasyonca Bal
kan fcdera.syonlnruı.l teklH edilecektir. --·--T'ÖRKİYE 
Futbol birinciliği 
Devam etmekte olan milli kümenin 

nihayetinde, milli küme haricinde kalan 
şehirlerin teşkil edc-.eklcri grupların bi~ 
rincisi ıle milli küme birincisi arasında 
bir müsab:ıkn yapıhı.c;;.k ve galip takım 
Türkiye birincisi unvnrunı lqızanacaktır. --·--Belediye kanununda 
deli-klik yapılıyor 
Dahiliyt vekaleti, belediyeler kanı.i-

nunun istimlaklere ait olan dokuzuncu 
maddesini değiştiren ve on sekizinci 
maddesine bir fıkra ilave eden bir ka
mın projesi hazırlamaktadır. 

Saı·t kermesi 
Pazar günü yapılacak 
şenlikler ·güzel olacak 

----~--~~--,x*x-----------
SaliWi C.H.P. kaza idare heyeti hima- köylerin 100 fakir yavrusu sünnet etti-

yesindc halkevi, kızılay ve çocuk esirge- rilecek, pehlivan güreşleri hazırlanacak, 
me kurumları tarafından Sart harabe!~ muhtelif kır k~uları, milli oyunlar oy
rinde Sart harabelerinin tarihi ve turis- nanacaktır. Burada yeniden meydana 
tik kıymet ve ehemmiyetini her kesin çıkan Lfıht ve son kazılar teşhir edile
önUne sermek gayesiyle bir kermes ter- cektir. 
tibine karar vcrilm~tir. Bu kermes şen- O gün için Salihliden Sart harabele
likleri her sene tekrar edilecek- ve her rine müteaddit tren seferleri tahrik edi
şcyden önce iç turizm hareketlerine leceği gibi Izmirden ve Manisadan da 
meydan verilecektir. bir çok kimseler Sart kermesi şenlikte-

Sart kermesi 5 Mayıs Pazar gi.inü ya- rine iştirak edecclderclir. 
pılacaktır. Trenlerde bu ınünasebetfc tenzilatlı 

Bu sene yapılacak kermeste. civar tarife tatbik edilecektir. 

Kültürpark tenis kulübü 
bu hafta törenle açılıyor 
Balkanların en mükemmel kortlarına 

bu ·suretle sahip oluyoruz 
--~--~~---x*x--~~~~-

Kültü.rparkta ~-;a ~ilen ve lunirin müsabakalarının bu kortlarda yapılma
spor tesislerinden en mühimmi olan le- sı pek mümkün ve elverişlidir. 
nis kulübü inşaatı ikmAI edilmiş, tetri, hmir tenis k.uliibü yalnız blr spor te
işleri tamamlaruruştır. Tenis kulübünün şek.külü değildir. Ayni zamanda içtimai 
açılma: merasimi Çarşamba günü sa:ıt bir teşekkül olarak faaliyet gösterecek-
17 de valinin ve belediye r.eiSinin huzur- tir. Aza aidatı olarak senede on lira alı
lariyle yapılaeaktır. ııacak ve kulüpte kayıtlı azanın eşi n 

Balkanların en gil?.el tenis kulübü aile mensupları da aynca aidat ödemc
olan Kültürpark tenis kulübünde dört den kulübe devam edeceklerdir. Bu su
mlik.emmel kort mevcuttur. Büyük fe- retle kulüp, bir tenis ve çay kulübü 
dak.arlıklar iktihamı suretiyle meydana mahiyetini almq bulunuyor. 
getirilen bu eserin eşi memleketimiz.de · Kulübün reisi B. Ali Hallın Bayer 
ve Balkanlarda mevcut değildir. Bun- aza kaydı için huırlıklannı ikmal eyle
dan sonra milü ve beynelmilel tenis ıniştir. 

lngiliz 
leri 

ticaret he yet-

15 Mayısta 
geliyor 

lngilii devlet aermayeaiyle ıe.,eJc.kül 
etmif olan E. N. C. O ,arketi faaliyete 
baflam~ır. lnciliz iktısadi f~iyetini 
bankalar Üzerinde daha esa.slı bir su
rette harekete getirmek için teşekkül et
miı olan firket Balkanlardan mühim 
mikdarda miibayaatta bulunacaktır. 
Dün piya•mıza gelen haberlere göre 
lngiliz şirketinin Bali.an mümessillerin
den mürekkep büyük bir heyet 1 S Ma
yısdf\ lstanbula gelecektir. Zannedil
diğine göre ıirketin ,.arkıaki merkezi ls
tanbulda lcurulacak ve bütün Balkan 
memleketlerinde mümeseillikleri buluna
caktır. lniilizler bu sahadaki laaliyetlc
rini en ziyade Romanya, Yugoslavya. 
ikinci derecede Bulgaristan Türkiye Ma
caristan \"e Yunanistan üzerinde teksif 
edeceklerdir. Hale.ıı Balkanlaıda Alman 
ikwadi tazyikinden en ziyade mütees
sir olan memleketler Romanya ve Y u• 
coslavyadır. Bu memleketlerin harici ti
caretinde Almanya hemen hemen yÜ.z:· 
de 80 derecelik bir mevltü tutmaktadır. 
Türk.iyede gerek harp afat ve edevatma 
yanyacak miden ve her nevi diğer mad
deler gerek bir çok gıda maddelerinin 
ihracı menedilmit olduğundan lngiliz 
ınübayaatmın muayyen mallar üzerine 
inhi.oıar edeceği tahmin edilmektedir. --·--Futbol müsabakaları 
ve mektepler 

, Maarif vekaleti, mekteplerin yaptıkla
rı futbol müsabakalarında beden terbi
yesi genel direktörlüğü milli küme mü
şabakalan talimatnamesi hükümleri ve 
sayı beraberliğinde de avaraj usulünün 
tatbik edi11De$İni kabul etmiştir. Vekil
let ayrıca voleybol müsabakaları tali
matnamesinin altıncı maddesine nşağı
daki eki illve etmiştiı-: 

«Hükmen mağltlp 1akunlann aldıkta
n sıfır. puvan.a mukabil, bu miisahaka
nııı galibi takıma iki ilAveden başka 30 
sayı verillı·.' Puv:xn beraberliğinde ava
raj yapılır.> 

Ticaret a trf eliklerile 
_yapılacak muhabere 
Viliyete aşağıdaki tamim gelmiştir : 
Muhtelif mem1ela:-1erde halen vuife 

görmekte olan Ticaret a~ 
mesaisinin bugünkü ,şartlann icap ettir
diği faal;yetlere müle\·eccih ola.rak. tek
sif etmek ve bu suretle ınemlcketiınitln 
en fazla ihtiyaç lili;;;etmekte olduğu Ti· 
caret münasebetlerini bU kanalden tak
viye elmek hususuca itina edilmekte
dir. Bu münasebetle bau işleı·in teahhti
rü dolayısiyle yapılan anketler netice
W.mle vekaletlerin ml'htelif dairelerin
den ıni.itema<liyen iş :ılmakta olduklan 
göri.ilmü · ve bu şekil mesai bugü.ôkü 
mahdut kadro ,·aziyet1eri dolay·ı:.iyle iş~ 
:eri taın bir intizam rfahilindc zamanın· 
<la ,.c matlı'.'ıp şekild~ ifaya imkan olına
dığı neticesine varılmıştır. 

Bu ilibarla veki.le!lt.>rioin hariçte ata· 
şelikleriıııiziıı mesai~!ııe ihtiyaç gÖ~1e
ren faaliyetlerinin de diğer bütün vesa
if arasında Jiryıldyle !fa edebilmesini te
min bakımındarı kendilerine veriln1esi 
;mıtlup işlerin vekaletin kanaliyle gön
dedlınesi her bakımdan faydalı olacağı 
ınüliluız.a edildiğinden bu husu,.,un ala
kadar dairelere bildirilmesi.. --·--Dünkü konlerans 

Şehrimize gelen döçent Dr. Mazhnr 
Şel'k<'A lpşir tarafmdnn dün akşam saat 
18 ele halkevi salonunda <Avrupa kül
tür taı ihinde rönesans> mevzulu bir 
konful'.ans verilmiş ve büyiık hir dinle
yici kütlesi tarafından takip edilmiştir. 

....................... 
Dünkü cenaze merasimi 

l\iCdu>m hazine avukatı B. Ha~1alinin 
cenaze merasimi dün saat 14 tc yapıl
mış, Kemeraltı camiind~ namazı ktlın
mış ve Kokluca kabristanına defnedil· 
miştir. Merhumun mezarı başında baro 
namına avukat B. Murat Çınar. hazine 
avukatları namına muhakemal müdürü 
B. Ali Ulvi birel" hitabe irat ederek K 
Hayatinin ınc•ı.iyellerindcn bahsetmis
lerdir. .......................... 

sanlar ne kadar iıciz kalıyoruz'. .. Hi~ .\l- 'ki dal" pcnçerenin yanına ko_tu .. Kulcı
lahın lakdırine karşı gelmek ve on•ı gc-- ğını pcnçcrcye dayıyarak dışano;ını 
riye çevırıµck mümkün ınü? AcabJ ne iy~ dinlerueğe. koyuldu .. 
güna'h işledim ki simdi bunun ceznı:;mı qte aldanmıyormuş!.. Yüzlerce adanı 

ccgine zahip olıııaktasmı:t ... 
Beni kurtaı·ınak için bu müthiş hisarı 

zaptc.tmck laz.ını_ Halbuki bu öyle ko
lav kolay ınümkiin olabilir mi? .. 

çekiyorum'?... etrafa tehditler yağdırıyor ve multa~ıl 
Talisiz asilzade bu sözleri 5Öyleme.s,ııi haykmyorlar: 

müteakip tekrar başını ellerinin ar~·na - Bastile. .. Bastil üzerine yürüye-
gizleyip acı düşüncelere daldı ... Acaba hm, diye kıyamet koparıyOl'hu·dı ... 
ne kadar 1.aınandanberi burada mevkuf Monsenyör Luinin gözlerinde birden
bulunuyordu?. Bu zındanda geçirdiğı bire şimşek ziyasını andirnn b~r paı:Itı 
geceleri ve günleri hesap etmeğe koyul- }ıasıl oldu •.• Fakat hu parlJtı bır sanıye 
du .. Ve kim bilir belki de ömrünün so- jçinde sönmüştii... ve fııııilsi1Jikle krıfa
numı kad'ıtr burada kalacak. giinesi \'C sını yavasça sallayıp: 
havayı serht-~1çe gürmei?P. scvdik!rrine - Bu vaziyette ünıide düsmek ... dc-
tekrar kavu mana mm•affak olamıva- -di .. delilikten ba~ka bir şey olamaz .. . 
caktı... Heyce.andan bozulnn yiizi.in.de o da-

Ve bu halde yasaınaktansa i;liiın o ).;ikada ince bir şe{kat vp muhnbb(•t ına
saatte ona daha ehven J(Öriinüyordu... na.<ıı peyda olarak yüksek sesle de\•nm 

işte hmı bu sırada çok müphem bir etti: 
velvele seklinde u;ı:aktan bazı güriiltü- - Sen, aziz Faribolum .. Ve sen, sev
lı,rin, <:eslerin geldığini duyar gibi ol- gili cesur Mistuflem. .. Benim ~ad ık, 
mu ttı. .. vcfkar do llarım ... I te bu dakikada ba-

Ba mı kaldırıp clir' ~meğe ko) uldu.u na karşı olan muhabbetinizin. sad:ıkati
Bıl"denbin- kalbinde 1 ır carpıntl pr) da n.izin yeni bir deliline daha tesadüf <>t
olnm<.111 Evet. avluc1 n hazı s c:lf'rin mi<; oluyorum ... E\•et beni kurtannak 
'iık 1 fi •ıı hı st.>f r rih bir ırette ıçın \ Pni bir teşebbüse atıldıgmız anla-

Monsenyör Lui. bu sözleri ~öyleyip 
bitirdiği bir sırada, bu sefer kendi odası 
önündeki koridorda peyda olan başka 
bir takı111 sesler daha duydu ... Kapının 
arkasındnkı surgunun aluımasmdan 
mütevellit bir gürültü hasıl oldu ... Bu
nu müteakip te kapıyı hızla iterek bir
denbire açtılar ... 

Ve §aşırmış bir halde oldukları yüz
lerinden belli olan iki adam o anda ka
pıdan içeriye daldılar ... 

Bunlnrdan biri , Mösyö dii Sı>nınars 
idi. .. O dakikada gözlerinde, fcvkaliiciı• 
korktuğunu ima eden bir mana okunu
~ ordu .. 

Diğeri ise bjnb•şı Rozarj olup bunun 
vaziyeti de nrkacaşı derecesinde bir 
korku duyduğunu göı:.-teriyordu... Bn -
til kumandanı monsenyör Luinin yanı
na doğru ilcrl<.'misti . . O derecede <ı!.
k ın bulunuyordu ki on dordUncti Lui 
laraf ından, biraderine büyük bir hı.ir-

~uitanhısarda 

portakal bayramı 
----*--

YAZAN: Dr. G. ~· 

Sultanhisaı·hla.. her sene yaptı~ 
portakal bayramını bu sene de tet'•~ 
etmişler. Yemiş memleketi, o~ 
bir çoğwıun da ilk vatanı olan Y bef 
muzda böyle bayramlar yaptığını ha ~ 
almak, tabii, bütün yurtdaşlara ke. 
veriyor. , 

Fakat, Sutanhisarda bu sene )·ap1
:;,: 

bayramda ilmi aktüaliteye uygun 1 

hususiyet bulunduğu, belki, hatırıoııl 
gelmemiştir; Oradaki portakal ~>: 
mı, şu son 7.am.anlarda chcmmiyetlı ~ 
kiklere mevzu olan. Sultanhisarı~ .~ 
yük bir hemşerisinin on dördüncu l 
yılını kutlamış oluyor... isİ 

Sultanhisarın bu büyük heınŞef' da 
miladın altıncı asrında eski ıstanbııl»r 
ve Romada pek meşhur olmuş tskefll'"' 
hekimdir. Galinos Bergamanm he~ 
risi olarak ne kadar şöhretle- tanının!, 
Iskender de Sultanhisarlı dive o leli"'"' 
şöhret almışlır ... Vakıa onu~n cloğ<): 
kasabanın. eski adile Tralles kasa 11 
nın yerinde şimdi Aydın bulundoğd'1 ri 
iddia edenler varsa da o kasabanı~ Y~i 
şimdiki SultanhLc;ar olduğu ihtılfl ı;. 
araları ciddi tetkik etmiş arkeoloji ~1,. 
tehassıslarmm fikrine göre, daha 1.ı'f 

detdi~. ı.· t düf" dah O b"" "' k hefct yı uır esa a: uyu· 
mio doğunl yılını miladın a1tıncı a-ıı;:: 
da 540 ile 550 arasında gösterirler:,..H 
ğum yılı böyle on yıl arasında ıı~~
vcş olarak gösterilen büyük bir a~ 
doğumu kutlanmak istenilince en -~ 
şüphesiz, tamam tamam kestiril~~ 
zamanın başında kutlamaktır_. lfillJ.:ı., 
bir hekimin doğum yılını lı:ııtıaoıak ..-:. 
de. bir taraftan şifa verici tür.lii -~ 
vitaminlerilc. bir taraftan da insaP-.,. 
kanına kuvvet ve muvazene vereo İJtt 
rfhte meşhur bir güzelin dedi~ ..,. 
kadınlara da ebedi genc;lı1t veren -_..h· 
günkü hekimlikte pek klymetli _...-.__ 
ğı nefis bir yemişin bayramını y~ 
tan daha zari{ bir şe>· olamaz. ... Bu i;' 
takal bayramından, on dört asır ~ 
Sultanhisarda doğmuş 1skender ~· 
min ruhu da keı-f duı·muş olsa gere 
tir. _ • _..aret' 

Büyük bir hekimden babseOP~. 
onun ruhunu da söze kar~ ~...,jıl 
ına taaccüp etmemelisiniz. He~ 
çoğu ruh iŞlerine karışmamakla_ ~ 
nuştır. Fakat .Sultanhisarh ~ıf 
maddi :hekimltle Nh .işlerini karır-
olan ilk ilini hekimdir. · 

Bu sözüıille de onu efsuocu, ~ 
çü bir şat".lalan zannelmemelisinıı. eti': 
büyatta, fizikte tetkiklı:rri Q kadar el ~ 
dir ki orta çal!lardaki sarlr heJc!~ı.rı 
El Iskende.r Tr.ılinos diye ~bir 
Su\tanhi.sarlı hekimin ıneŞ\ut orı ti• 
kitabını Galin~dan öneco tC'f'Ct"rnt' fıtJ' 
mişler vı• eski Istanbulun bu nıec:lal' 
hekimini, hiç bir din 1anunanll5 .. 01er
c.ski Yunan filozofları arasında gOS 
mislerdir. ıı'· 

Şimdiki hekimlik tarihinde de ~r.,;. 
hisarlı lakendcrin. lpohat gibi. l'~ 
gibi. natÜrAlist hekimler :fırasrnd• 1 "''. 
vardır. Kitaplarında yazdığı ha~t• 1ııtr 
rın ve maddi iliıçların tarifi hil~ ~· 
bc.r tutulur. Bununla berabeı- ~,.rt 
hastaların tedavisinde ruhi "\·,;ı# 
reddetmemiştir. Onun kendi t~ •1 tıır 
chir insan ızhrahını gidemw:k içi" jJit·' 
kim her vasıtaya müracaat ed~1 ~' 
Belki ona bu fikir en ziyade 81111 dıY 
fikir hastalarını ted8\·İ el~~ 
layı gclmişıir. lskender eski Uta .;"'\ 
en çok Salgın Nıkris hastalliınlll•. · .; 
olarak, mütehauası olduğu gib~. ~ 
fikir hastalıklarının da ilk mul ~ 
)arından diye ıanınınıştır. On~ -~ 
hastalarına tathik etti~i uaule ~ 
miitehasaıslar c teJldn• derler. 1'_. 

Gene lstanbulun, fakat Fatih t')tA' 
nındaki lstanbulun, ilk büyük V'ddİ <I' 
hur hekimi Ak Şenueddinin ror "e.Jr 
ruhi hekimliği de SultanhiAaflı 1 rf-ft,11 
ıin usnulünc pek ben7eJ ~ bir t• .,et': 
mikropları görmeden önc;c habddi bit 
cek kadar derin düıünen mablti it"' 
alim. bir taraftan da - Ankara ·f 
Bayramın dervişi - bir mütcsa~~ ·~ıeeJ 

Onun için Sultanhisarlılar k~ b-' 
yıllarda tel.:rar edecı:kleri portıl pı~ 
rnmlarına Oıımancıkt~~ d~ ~r betti«"" 
sil davet ederle~ ıkı bU}'"llk 
birdrn ho nut etmiş olurl3r. '4· 

G. 

-·--Çocuk mecmualal" 
ve talebeler cı11tlP;I 
Baı.ı {;ğretmenlerin, Çoc~ ~ue tsl~ 

ve gazet~erini.n rn~bayaası 1~A~\)" 
!eri tazyik ettıklerı )-apılan lcaleh ~ 
den anlnşılnııştır. Maarif ~e .,.,~ıt' 
hususta alakalılara bir tanı•"~.:d. JJH 

talebeler tarafından okun~,_, 
da tasavvur t-dilen mecmua ~nıJfl ,,,t 
le.rin kendilerine ıav.,iye ,.e bll,,etUe';. 
dası hakkında kendilerine :~ eıı 
teklif atta bulunulmasını, ın. )<ııtı1 
tıu alına hakkındrı tale~n~fr. 
tazyik edilmemesini bildu·ınıŞ 1 

--·..,,,_~ ~ 
Hurda .demir_ fhl ıuo•"1'~ 
Ellt>rinde hurda deıı~u· ?~11 Woı ,

ziraat bankasınca takdır cd•
1 

rni11"~ri 
tonu on seki7. liradll". _ Der~bB\'•ıı cıı 
ta başlanmak üzeredır. Mu · • 
gelmiştir. 

BAHAR:A~ 
Çar~amba guni.ı 1 Ma)' ıs baJıal'. 

mıdır. Bahar b ) 
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Samoel Hoarın nutku 
"Almanların kadın ve çocuklarını 
dehşet içinde bırakarak mağ

liip etmek hatırıwızdan geçmiyor,, 

DIKKA TI.ER: 

Çok hazin 
--·--

Bir alakasızh k karşı· 
sıoda bulunuyoruz 
Ep reuamlllnnm her sene oklu

ia aD bu Mae de çok çalıprak ha
mw.ldan (Ep reuamlan relİal 
..pi) nin din aaat ıs te, Halken 
.......... açılması ve merasim ya. 
pdme11 mubrrerdi. Hallreiiiün Çok 
çekıbn serıi ve müze konıitesi tö
ren için huubk yaparak tehrin mü
nevverlerinden elueriaini ve ileri ge
leDlerini açılma töreninde hazar bu-_*_ lummya davet ebnİf bulunuyordu. 

_ BAŞrABAFI ı iNCi sA.HiFEDE - ğına kanidirler. suretiyle müthiş kuvvetimizi gösterdik.. Dünkü gün, serginin açılma aaab 
ıJz olacak, çirkin bir rurette harbe sU- Kral Hakonun kahramanca hattı ha- Stavanger, Kristiaı17.at, Alborg, OsJo, 
rl1k.lediği asırlann müsalemewerver reketinden dolayı ı;eviniyoruz. Hakon Trondhayrn, Vesterlarıd bava üsleri de ıeldiii zaman Halkevi aalonuna bu 
milleti cesur Norveç milletini esir ede- hakiki bir kral, hakiki bir muharipler bombardıman ec:Ulmi~. düşman ağır za- törende bulunmaya gelen tek miaa
miyecektir. Almanya.'\11\ alçakça hattı zUmresinin şefidir. İngiliz donanması yiat vermiştir. firin bir öiretmen olduğunu söyle
hanıketini taklit etmek istemiyoru%. düşmana daha şimdiden bütün öğünme- Hoare İngiliz pilot!annın başa.rdik1an melde, orbıcWQ vaziyeti anlatmq 
Mildafaasa. gemilerin boğulmasını uzak- sine rajmen gizliyemediği müteaddit kahramanlık eserleriıai kaydetmiş be bil- olacajmuza bniiz. K omite, bu ha
tan seyretmek istenuyoruz. Açlk şehir- darbeler indirmiş bulunuyor. hassa ekseriya müthiş bir havada şimal bra ıelmiyen alikuızbk ve likaydi 
]eri bombardıman etmiyeceğiz. Alman donanması Koğuklardan çık- denizi üzerinde yüzlerce mil mesafeyi 

Almanlann kadın ve çocuklarını deh- ınağa mecbur edihniş ve muharebe ede- buzdan donmuş ve ba7.8D da bu ytwlen önünde İfİ anlamamazhktan gel
~ içine salarak maili)ı> etmek istemi- mez bir hale konUlmuştur. Alman do- hasara uğrıyan kanatlar, yaralanan mü- mek ve hidi"'Din çok hazin olan iç 
yonız. Bütün h\mlan diişmana bırak- nanması artık kuvvetli bir harp ileti retebatla kat'a mecbur olan bu pilotla- cephesini kapatmak lüzumunu hia.
:r:naiı tercih ediyoruz Fabt enerji, ma- değildir. Abnan vapurlarından ekserisi- nn her şeye rağmen hedeflerine vardık- Httİ ve açılma törenini 1 Mayıı ta-
haret ve azinı inhlsannı ona bırakmak nin tahribi b~ den.ızde her zamandan lannı söylemiştir. rihine talik etti. 
ta Utemiyoruz. :Müttefik kuvvetler Al- ziyade hareket serbe<rti.si temin e~r. 8. Hoare sözlerine c;öyle devaın etmiş- Bin bir emek vererek sergi irWn 
manyanın Norveç hava üsleri ile liman- Stratejik ihtiyaçlarımız için müdafaa- tir : -r-· 
lanndald tazyikini adım adım tahrip et- ınw temin etmek için bize lhım olan - İstikbalde da~ ağı.r işler görmek eser baZJrlıyan aanatkirlar için bu 
ınelidirler. da tam budur. Almanların tesirli suret- mecburiyt•tindeyiz. Inciliz hava kuvvet- libythk, ıüpbe edilemez ki gayet 

llUttefikler mazlôm Norveç :nıilJeti.oe te henüz kullanablc.'C.0>"k]eri başka siJAh- lel'İ bu işleri karşı!r.mağa amadedir. kötü bir tefvik sistemidir. Münev
du.naru tepelerden, vadilerden, liman- Jar vardır. Tayyarelerimizin muVRffakıyetine hl- verletin ve dütünenlerin bu gibi u
ludan ve ~relen kovmak için 1lzun Hava kuvvetlerini Norveç sahillerin- dim olmak için muvaff&kır.tine amade nat 1eri •• ünde aJika1annı c:el>-
olan sillhJan vermclidirlıer. Bu iş bir deki mevzilerimize ve Norveçe giden bulunmalıya. Büti.in hava kudretimizi eclebii:91:' ~ ime • 
günde yapılmıyacağı gibi ehemmiyetli münakale yollarına kar.şı kullanıyorlar .. seferber etmek mecburiyetindeyiz. Tay- IÇID ne ~ '! ~ 
fedakarlıklar ve sanı!maz blr lman ol- Bu hava harbinde avantaj bize deınldir. yare fabrikalarında l-adın, erkek herkes ediyorsa, bunu da lerSI lromiteernm 
madan da yapılmaz. Almanlann ancak Almanların üsleri var, bizim yoktur .. tayyare ve motör miktarını arttırmak p,retinden beldiıoum. Buna ~ 
bir ihanet ~yesi.ode kazandıkları avaq- Norveçte uçan Alman tayyareleri Nor- için gittikçe· daha ziyade çalışmalıdır.. cleiilae, tehir biyiilderinin telifi et
tajın fimdi çetin bir muharebe enerjik veç toprağından kalkıyorlar. Biz ise mu- HUkümet havalara hlldm olmak ve bu melini beldemelr icap ... 

. bir icraat mUttarit blr pllnla ellerinden harebe sahnesine varmak için açık bir h.lkimiyeti denizlerde olduğu gibi hava- Ad. Bilpt 
alınması icap etmektedir. Bu avantaj deniı: üzerinden 300 mil uçmak mecbu- da da muhafaza etmek azminde tereddüt 
.Almanlann ellerindcm alınacaktır. riyetindeviz. Fakat bUtUn bu engellere etmemeUdi.r. Bqvekil bu azıni şiddetle 
Dünyanın en bflyilk deniz kuvveti rağmen İngiliz kant ve deniz tayyare- idame etmektedir. Kendisi bu mUhim 

olan İlıailiz bahriyesi dünyaııın en gü- leri son on beş gün z:ırfmda parlak bir Anda bize lhım olan adamdır. 
ze1 ordusu olan Fracıs12. ordusu dünya- ij görmllşlerdir. Başvekilimiz bu buhran de]dblan 

. nıll en mahir ve en iyi hava kuvvetleri Skandinavyada düşman gemilerini de için mükemmel evsafıt malik sotuıckan-

l•oeç Rihbentrop'an 
nutkunu fiiplae ile 

karıılamııtır olao tayyarelerimi.& Norveçi lrurtaraca- düşman üslerini bombardıman etmek lı , fakat sen icraatla bir devlet adamıdır. 
- BAŞ'rAaAft 1 iac:i SAYFADA -
deYam edeceğine dair bazı haberler net-

Başvekil ltalyan retmifti.u ı Amerikada 
--~•--~ 1 - · --- -·- 1sveç slyasl partilerini birleştirecek 

olan 1 Mayı.s pnlikleri bUtiln milletbı, 
memleketin sulhperverane mUnasebet-

Dün Elazıg'ta tet- lBir tayyare kazası 
k•kı t N.Yyork. 28 (A.A) - Manb••et 

K r ah Milano ıeriain lhl&li teşebbil.!lerinin müttefikan 
takbih ettiğini ispat edecektir. 

sergisinde : ........................................ , 1 e r yap 1 ld5rfezinde vuku bulan bir kaza neti· 
ce.iacle 3 tayyareci ölmüttür. Tayyare
nin kontrolunu kaybeden pilot dikine 

i ADABA POSTASI i 
Iluma, 28 (Ö.R) - Kral Viktor Eına- ......................................... . Elazıj 28 (Hususi) - DUn gece saat 

23 te Elaı.ıga gelen aaym başvekil Dr. 
.Refik Saydam, refakatlerinde Iktısat 
vekili. dördilncll umuml müfettl,f ve Bl
azıt valisi bulunduğu halde bugün Per
iek köprüsüne kadar ıitml§ler, avdette 
memleket hastanesini, cUzzamlılar has
tanesini görmUşlerdir. Bqvekil umumt 
ınUfettişlik binasına gelerek bir mUddet 
ıneşgul olmuşlardır. -·--DENDISPOR QAr.tp_ 

Ankara, 28 (Hu.ıousi) - Bugün tur
nuva roac;ında Demkspor takımı. Kur
tı.llutu bire karşı yed: golle mağlup et· 
miştir. -x-Bl8blandva ...... 
kurtalda-
Londra, 28 (A.A) - Timea Jlğ~n

da karaya oturan 1 •OOO tonluk High
land adındaki petrol vapunı bqka bir 
amaya uğramadan Londra limanına 
'ıtrmı§tır. Hamulesinden zayiat yolttur. -·-Bir Opera sanatkArı 

Roma, 28 (Ö.R) - Meşhur opera sa
natklr1 primadonna madam Tirazini 
.. uglin Millnoda ölınfu:tür. -·-tTALYAN 
lltblalcallt ll8Zll'I 
Budapeııte, 28 (A.A) - Ticaret na

zırı Varguın diveti üzerine lta.lya nıü
nakalit nazırı Venturi yann Budapqte
)'e gelerek bir kaç gün kalacaktır. Nazı
ra hariciye nezareti tube müdürlerinden 
Cinnini refakat edecektir. --·--Düşman Narvikte 
muhasara edildi 

inmiye mecbur ltalmıt ve nehirin ınala
Tına batmıttır. Kazanın sebebi meçhul
dtlr. -·--ısn:ç · DA.NblARKA 
Posta mtblablAta 
Stokholm. 28 (A.A) - lıveçle Da· 

nimarka arasındaki posta münakalah 
geçenlerde normal olarak tekrar bat
lamıı ve Malmoden Kopenhap vapur• 
larla temin edilmekte idi. Po.ta bu sa
bah geldiği zaman Danimarka inakam• 
lan postayı alamıyacaklarını bildirerek 
geri çevirmiflerdir. Bu suretle Almanya 
üzerinden geçmiye mecbur kalan posta 
büyük bir teehhüre uğramıfhr. -x-Garp cep11eslnde 

Paria, 28 (A.A) - 28 Nisan sabah 
tebliii: 

Cephenin muhtelif noktalarında dev• 
riye ve topçu faaliyeti kaydedilmi'11r. --·--Mü tt ef i k harp 

... 
şurası 

nüel sabahleyin MilAoeya gelmif ve ANKARA - Lise ve orta okullarda 
l:alk tarahndan ~· İtalyan talebe sayısının getüş surette arttığuu 
kral ve -....1arv. Milfıoo.w..,.. d- nmn ililıiua alan 1ıfaarif ftkAletl bU 
yaret ederek bir müddet serple kal- .ene ~eni okullar ve li.telft açacaktır. 
ınaştır. ANKARA - Seferde ukere stdeaJe.. 

-----·-- rln allelerine yapılacak yardım hakkm· Kanada bıqytddll da Dahiliye ve Milli müdafaa veklletle-
YaflnltOllda ri tetkikat yapıyor. Askere gidenlerin 
V . Ö ailelerinin iaşe ve ibateleri temin edile-

ekiUaş~n, 2!l ( .R) - ~ada bat- cek ve buı muafiyetlerden istifade et
v. . -...a.enzı Kiı~ Vaşiııgtona gel- tirilecektir. 
ınıştı.r. Pazartesi günü hariciye naıın ANKARA Milli · ·d · 19 ile göriL'4!Cektir - pıyango ı aresı 

· · Mayıstan bqka 30 Ağustos ve 29 Te.ş.. N .a .~.·-T - rinievvel tarihlerinde fevkalAde keşi-
.a .a . A deler yapm.ala karar vermiştir. 

ÇOCUK YAZDll ANKARA - Yangın ve sair sebep-
'Maraş, 28 (Husust) _ Dün .Marqta l~rle mahkeme ve adliye dairelerinde 

16. 17 yaşında okul ~ağındaki çocukla- zıyaa utrıyan dosyalar hakkında yaptla
nn yuımı yapılmıştır. Bu yaştaki ço- cak muame~lere ~r mecllııe bir kanun 
cuklann sayısı kız ve erkek olmak fue.. llylb.ası verilmiştir... . 
re 5916 olarak tesbit edilmiştir ANKARA - lngllizlerle 25 bm san-
-------- ----· --- dıldık bir yumurta anlaşması yapıldı. 

A k R 
Hemen Istanbul limanından bu yumur-

D ara adyosu taıarın ihracına bqlanacaktır. 
ANKARA - Romanya ile yapılacak 

~ ticaret mli.zakereleri için dış ticaret iş-
8UG01' leri umum mUdürU Servet Berkin riya-

DAJ.GA U!Evuwuou setindeki heyetimiz Perşembe günü 
.... BUkreşe hareket edecektir . • 

1131 m. ıa Kcs./lZI Ww 
- BAŞTARAFI 1 İNci SAHİFEDE - T. A. Q. lt.1t m.HllS Ka./ zt Ww. 
da toplanan yüksek müttefikler mecli- 12.30 

: ········································· : btanbal Postası : 
sinin müzakereleri pc;nasında bilhassa ~ ve memleket saat aya-

rı, 12.35 .. a~ans ve meteoroloji haberleri, 
Norveçteki \•aziyct tetkik edilmiştir. 12.50 muuk: Muhtelif şarkılar (Pl), 
Norveç cephesinin .bazı noktalarında 18.00 program ve memleket saat aya
kaydedilen muvaffahvetsizliklerin se- rı, 18.05 ınlizik: Radyo Caz orkestrası 
bebi meclisçe araştırılmıştır. Bilhassa (Şef: rbrahim Özgür), 18.40 konuşma 
Dombaasın cenubunda Oester vadisi (Çocuk esirgeme kurumu tarafından) 
uzunlug~ unda gayri kifi olan Norveç 18 55 se..J..._...... ı ' · ı-~ .saat, 9.10 memleket saat 
kuvvetleri Alman kuvvetlerinin Trond- j ayarı, a ~ ve. meteoroloji haberleri, 
hayıne doğru geçme!rl!'e mlni olamamış- 19.30 müzik: Piyasa şarkıları. 
lardır. Ayni mahfillc:rde beyan edildiği- ÇALANLAR: Vecihe, Cevdet Kozan, 
ne ,göre müttefikler mümkün ol<luğu Iaettin ökte (Yaylı Tanbur). 

...........•............................ . : 
ISTANBUL - Osmanlı hükümeti 

Harbiye nazırlarından cEnver paşa> nın 
Kuruçeşmedeki yalısında mevcut umu
mi harp esnasında Almanyadan getiril
miş dört adet bronz. heykel satılığa çı
karılm~ır. Bu heykellere lımir be1e
diyesi talip olarak dördüne 3500 lira 
teklif etm~. Istanbul belediyesi hey
kellere 40000 lira verince varisler mu
tabık kal1W§lardır. 

ISTANBUL - ŞAir Fikretin işiyanı
nı lstanbul belediye.!!! satın aldı. MHze 
yapacaktır. 

kadar sUratle Norveçt> asker ihraç e&- OKUYAN: Müzeyyen Senar. 20.00 
mektedirler. Asıl mesele avcı tayyare- müzik: Malatya haJk türküleri. Malat
leri meselesidir. ÇUnkU Almanlar bom- yalı Necati ve Sadi Yaver Ataman. 

- BAŞTABAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - bardıman tayyareleri sayesinde taar- 20.15 konuşma (fen ve tabiat bilgileri) 
de kıtalanaun faaliyetine donanma da ı uzlarmda bir üstünlük temin etmekte- 20.30 MUzik. ' 
İftirak etmektedir. dirler. Avcı tayyarele:ri Alman bombar- ÇALANLAR: Fahi~ Fersan, Refik 

Merkez iki mmtakaya aynlmqt ... En ô.ıman tayyarelerinir. faaliyetine mini Fersan, Reşat Erer, Vecihe. 
karıtık ve mühim hareket Naıuoı mın- olmağa çalışacaklardır. İngili% mahfille- 1 _ OKUYAN: Muzaffer Ilkar. 

ISTANBUL - Fort fabrikası lstan
buldaki faaliyetini yarı yarıya azalttı. 

ISTANBUL - ipekli kadın çorapla
rının standarlze edilmesine karar veril
miş v~ ilk tecrübesi yapılmıştır. Çorap 
cinsleri azalacaktır. takası ve Trondheim fıy' ordu mıntaka· rinde hlkim olan kanaate göre avcı tay- t p 2 H - eşrev, - afız efendi - Sevk-

alftda yapılrneJctad... Banıcla müttefik- yarelerinin Norveçte- bulundunılması efıa beste: (Hü.mü zatın), 3 _ Suphi 
ler Almanlarla irtibah temin etmifla- meselesi de yüksek mecliste gôrUfUI- Ziya - Şevkefza şarkı: (Şimdi ay bir 
cliır. Bu IOllunc:u mamk..U mittefld.. miiş ve Norveçe yapılan sevldyatın bil- serüsimindir suda), 4 _ Şerif leli • 
Nanıoı ile Trondheim araawnda kain hassa malzeme sevkıyatının tlcili için Sevkefza şarkı: (Günlerce onun), 5 _ 
Stenkjaere kadar aertemitlerdir. 23 Ni- tedbirler alınmıştır. Dede • Sevkefza yürük semai: (Seri 
aancla Alman han kao etleri bu ,.mi Meclis Norveçin muhtelif noktalarm- zülfü anherinl), 6 _ Saz semaisi. 

ISTANBUL - Galatasaray kulübü 
idare heyeti istifa ettiğinden 3 Mayısta 
fevkallde kongre toplanacaktır. 

ISTANBUL - Rizeli Yustıfa ait ba
lıkçı ınotörü Galata köpriisü altından 
geçerken dubaya çarparak battı. 

hahrip etmitlerdir. Miitteflder fİmal ve d11 müttefiklerin haı'f'1'etini tanzim me- 2 OKUYAN Se >L. •• ...._ - : mahat v.r;dense.s. :••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
:r-o-. istikametinde tahatfit etmelıteclir- selesi hakkında da k:lrarlar ittihaz et- 1 - Sadettin Kavnak _ Uı-:c;ak sarkı : • : 
ı.... 24 Niaanda karaya çan A1rnmı miştir. ~ meselenin müttefiklerin (Yıktı bir ınelteın). 2 _ Melekzct. :.· Bayanlara IDÜJ•de :.= 

"u.vet1eri bu teltri zaptetmiflerdir. Norveçe ayak hasmı~ olmaları olduğu Us.qak şarkı: (Usandım acslayıo). 3 _ • 
Cenup mıntakalarında Lillhamner ve mahallt muvaffakıvetsizlikJere rat- Melckzet _ Hüseyni türkü: (Sarı gü- : HUkilmet caddeı.ıııde ADNAN KA-! 

hllittefilderin konti'oli albndadw. Mtit- men başlanan harelta"tta nihai ıaferden lüm var benim) . RAKAŞ mağazası, 30 nisan salı ve: 
lefikler Almanlann iddialanna rajmen emin olarak devam ediJeceği ayni mah- :l _ OKUYAN: Necmi Riza Ahıskau. 1 mayıs çarşamba gilnleri saat 15 teni 
~~. do_!u_~t~t~~~,_l!_u bt ... e- fillerde ilave edilmektC'dir. 1 _ Şehn.,ı şarkı : (Ben perişanım), 17 ye kadar Parısio ilkbahar ve yaz : 
~ ._.,,. ........ T'"'" aı ~ ---• - 2 _ Musa Sürey,·a _ Suzinak sarkı : ropları. tayyör ve kostüm modelle-
:.:.• ıetireceii takviye kıtuhna beih- Noruec clonanmaaı (Se~iz geceleri), 3 - Hacı Arif bey - rini canlı mankenlerle teşhir ede-

• Suıınak şarkı: (Bir dil ki esiri ~am). cektir. Bu ekspozisyonu görmeden 
Havaa Ajanaınm muhabiri Alman lıu- - BAŞTARAFI ı inri SAYFADA - 21.15 MU7ik: Senfonik müzik (Pi.\ , hj~ bir mübayat-tta bulunmamanız 
~- miittefildelio kontrolana Jih verirse düşmana karşı muharebe takdim eden: Halil Bedii Yönetken. 22. 'lıenfaııtiniı ikti7.a::ııdır. 
'-lta.t ,,.,._._ Fiw--..ıuna ~! -- "' '' - k d · Dl°KKAT S h 1 ·1•:1. vmo .,,ura .. y-- "" u retimiz artar. Bu hususta görüşme- 15 memleket saat ayarı. njans haberle- . .. : ·avı•: aya~> ar~n . 1 
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1 

.... uk.; f!icanmJa mwnffak olcl. ler devam etmektedir. ıi, ziraat, esham - tahviliit kaınbivo-nu- edılen ~ıın ve -;aat,e tesrıflerını nca 
....... 1 lı .... S. .......... W- Bitaraflık kanununun Norveçe kaqı kut borsası (fiyat), 22.30. müzik; Caz- ederiz. Mal nlrıal. mecburiyeti yok- : 
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SON HABER 

Yedi Suriyeli 
----------------~*x------------~---

Devletin 
idama 

emniyetine kastten 
mahkum edildi 

Kahire 28 (A.A) - Ahrem gazetesinin Beyruttaki Fransız mahfillerinde 
edineli~ ınallımata göre Şam diva.nlharbının 7 Suriye nasyonal sosyalist hak
kında verdiği telam kararı kat't delildir. 

Mah.kfuular Suriye başvekiline karşı bir suikasl tertip eylemiş oldukları 
için g~en Temmuzda tevkif edilmişlerdi. 20 Suriyeli de devletin emniyetine 
k~ı s<ılkast t-ırtip etmek suçu ile ayni zamanda t"kif edilmiştir. 

Darüşşafakanın yıldönümü müna-
scbetile Istanbulda merasim yapıldı 

-----------------:x*x---------------
lstanbul 28 (Telefonla) - Bugün Darlişşafakanın 67 inci yıldönüınü mü-

nasebetiyle mel:teple merasim yapılmıştır. Merasimde vali, ve diler davet
liler bulunmuştur. Merasime istiklal marşı ile başlanın~, mektebin eski me
zunları hatıralarını anlatmışlar ve talebeler mektep için yazdıkları şiirleri 
ukumu~lardır. 

Meruimden sonra talebe eski meıunlaı· ve davetliler "hep bir arada ye
mek ye:iiler V'.! merasime ı<Mt 17 de son verilm~ir. 

Çukurovada istihsalat geçen sene-
den yüzde elli fazla olacaktır 

----------~x•x----------Adana 28 (Hususi) - Ziraat vekilinin Türk köylüsünü fazla isti.hsalit 
yapın.ağa davet etmesi üzerine bütün köylerde bliyük bir faaliyet baflamıı
tır. Ekim sahası geçen seneden yüzde yirmi beş nisbetinde genifleınektedir. 
Yapılan h~plara gö:-e istihsallt, yajmur, Afet, su baskını gibi halleri istisna 
edilirse geçen seneden yUzde elli fazla olacaktır. 

Adana ziraat mektebinde 16-18 yaşındaki çiftçi çocuklarına mahsus bir 
kun açılmqtır. Bu kursta traktör, harman makineleri ve dijer maldne ve 
malzemenin ıwıl kwlanılacatı göaterilmektedir. 

Beynelmilel Paris fuarı Mayıs 
ayıoda büyük merasimle açılacak 

~------~---~-x•a:---~~-~~~ 
Parla 28 (Oll) - llayı.sm on birinde Paril beynelmilel fuarı ıneruimle 

&ÇJ111C"ktır. Fuara ~sta Inalltett olmak üz.ere Belçika, ltalya, lsvtçre ve 
Hollmda da 'qtlrak etmektedir. 

Fuar çok ıu-I huırlammftır. Geçen seneden daha parlak bir şekil alan 
940 Paria fuanna iftirak edecekler aruanda Türkler de vardır. Fuar 1 S 
sün devam eclec:ektir. 

Bir Hint münevveri harp hakkında 
görüşlerini izah ediyor 

Londra, 28 (ö.R) - Hindiatanın methur avukatlarından Seyid Sultan 
Ahmet eöylecliii bir nutukta demiftir k.i: 

- cMüalü.man dÜUJ'U& müttefikler .leyhindedir. Balkan deTietlerinin c;... 
deri olan Türkiye,- yıuwıda Mı.a&r, lran, Irak, Afganİ9tan ve Sürye Olmak 
üzere müttefiklere yardım etmektedir. 

Dünya tarihinde hiç bir zaman mü91üman devletler yoktur lcuvvetli bir it-
tibed aö.teıememifler~r. 

MO.alUınan mlletlerin müttefiklere bu yardunı, Jnsiherenin ve F ranaan111 
kliçik milletleri himaye etmelerinden ileri ııelmektedir. 

Tunada seyrisefer mesel~si Maca-
ristını ciddi surett~ düşündürüyor 

-----------------~*x---------.------BudaPCfte, 28 (A.A) - Mac:arİ9tana gelmeleri ar:ı.u edilen ecnebilerin 
memlekete girmelerinin menedilmesine dair ltaramame nettedilmittir. Bu 
kararname memleket dahilinde bulunmaları muhtmel olan bu gibi ecne'bilerin 
de bulunmasını kolaylqtıracaktır . 

Budapefte, 28 (A.A) - Tuna üzerinde Yugoslav mıntakaiarmda seyri•~ 
fer meaeleainin Macar mıntakalarındaki seyrisefer meaele.ainin aynı olmadıiı 
siyasi Macar mahfiJlerinde beyan edilmektedir. Bu itibarla Tuna hak
kında Macaristan tarafından Tuna hükümetlerine R(;nderilen teklifle.. 
rin mÜsftİt bir şdci!de karoılanacaaı ümit edilmektedir. 

iki lngiliz lrraoaz6rünün haaara uğra-
tıldıfı haberi tekzip edili )'Or 

------~------x*x~--~-----
Roına 28 (ö.R) - Alman tayyareleri iki lngiliı. kruvazörüne taarruz ede-

rek h:ıva bombıadıı!lanında hasara uğratmışlardır. 
Londra 28 (0.R) - Iki lngiliı: kruvawrüniln hasara uğradığı hakkında 

Berlinin ipa elliği haberler resmen tekzip edilmiştir. 

lngilterede 300,000 asker müra-
caatle dün kayıtlarını yaptırdılar 

--------·---:--x*x.----------------
Londı·a 28 (Ö.R) - Dün Ingilterede 26 yaşını ikmal eden 300.000 ki i u-

kerlik daırele.riDe müracaatle askere kaydedilmişlerdir. 
Yenl kuvveti.er hemen talim görecek ve cephelere scvkedilecektir. 
Gaı.eteler, büyük Britanyanın, düşmanını ezecek kuvvetler havrlamalcta 

oldutunu kaydediyorlar. 

500 Kuleli mezunu törenle 
geçmiştir Harbiyeye 

Iata.11Jul 29 ('felefonla) - Bugün Harbiyeye geçen 500 Kuleli mezununun 
uturlaına menl!limi ·yapılmıştır. Merasimde merkez kumandanı, vali \'e diğer 
davetli zevat b\!lunmuştur. 

Me~t.ep müdürü Ekrem söylediği nutukta, askerliğin ku?5iyetinden bahs
etm}ş ve caskerlik Türk milletine karşı bir namus hizmetidin demiştir. 

Bundan soru~ talt-beye diplomaları ve birincilere ınükMatları tevzi edil
mifti:r· Merasimden sonra talebe tarafından )'apılan zimnastik hareltetleri 
takdirle karşılanmışt r . . 

Amt r jka Kızıl haçı Norvcçtelci 
hastalara para gönderdi 
-------------,.....:x*x----------------

Nevyoı·k 28 (Ö.R) - Son üç ar içinde Amerikarun tayyare ihracatı 18 
milyon sterline halli olmuştur. Bu tayyarelerin en mUhirn kısmı Ingiltereye 
ve Framaya ihr~ç edilmiştir. 

Amerika Ka.ılhaçı Britanya hükümeliııe 25 bin dolar göndenn~. bu para
nın Norveçleki hastaların ve yaralıların tedavisine hasredilınesini rica et-
miftir. 

Filistinde 
Kudüs, 28 (A.A) - Filiıtin makam· 

larının Nebi Musa da mevludu nebEwi
nin tesidini menettikleri hakkında llft. 
lin radyo11a ıarafından neşredilen ya· 
lanlann tersim! olarak ömer CAmiinde 
büyük mevlüt okunmuş ve E.laaker ca
münde okunan mevlut da Tadyo ile 

Bir suikast 
Cüito, 28 (A.A) - Burada bir .Wr 

kaıt kqfediJmııtir. E.ki diktatör gene
ral Enrigueı alcyhince suikast tertibin· 
den suçlu 16 ki,i tevkif edilmiştir. 

Yaıosla• maliye naZlft 
Atina, 28 (Ö.R) Yugoslav mal?"• 
~ • f!!lm ~· Seyahat bluiu-



:ız: m 

Türkiyenin 
. 

Denıokrasiler arasındaki yeri 
Fransa ve lngiltereden 

olduğu iddia edilemez • 
2'erı 

i:merikan 
. H 

mecmuasına gore· 

".f ürk askeri sert, mütehammil, zeki, sabırlı, 
soğukkanlı, c~sur ve kahrama·n bir askerdir,, 

Uyanık 
Larını 

Türk ordusu, her bakımdan hudut
müdaf aa ya muktedir bulunuyor 

. .,, 
Mecmuanın 

dikkattir: 
- «Türkiye tam manasiyle 

Demokrat bir memleketti,·. T iir
kiye Milli Şefi, Demokrcuiler için 
Örnek bir liderdir. Garp demok
'ra.ileri, çimcliki miittelikleri 
Fransa ve lngiltereclen hiç le geri 
.Je{Jildir.» 

Amer-:kan mec~ kahraman ve 
ceşur Türlt: asilerini cSert, Müt~hammil 
Z ,. ' 

em, Sabırlı ve soğuk kanJrn bir beha-
dır olarak tavıif eyledikten sonra, mü-
ter.ddit dünya harplerindeki kahraman
lıklanna dair menkibeler naklediyor ve 
bugünkü harp karfısında Türk ordusu
nun bütü::ı dizi tamlariyle, ordu ve ko
lordulariyle, fuiul ve alaylnriyle hazır 
olduğunu beyan ediyor .• 

Amerikan mecmuası, Türk or.;l•su
nun hu-illnkü harp kaflısında memleke
tini müddaaya hnır ve uyanık kuvvet 
..,,,., kdretini heyecn!llı bir ifade ile ta
rif ediyor. 

Life mecmuası, Türlıiyeyi idare eden 
Amcriknn mecmııaeın n Jıakiki kıymetini tebartız ettirdiği halıramaıı Türk ordusu mcınevrnlardıı ııeflerin, dünya yüzünde inkilib yapmıt 

L:--~?~dra, 28 (ör) -AD~J.~dın ~n akd ve imza eden, kendisine savrulan hemen değiftirmelidirler. Kendi- liderl~rden hiç biriyle kıyas kabul etmi
_,u mecmuası 0 an ve rntı:TJ&A a ın- tehditleri kulak kahartmağa bile lüzum l · T ··ı l · süsünü yecek olan cDeha» ve basiretlerinden 
ti~r eden meşhur cLife • Layb mec- görmeyen kuvvetli Türkiyenin bu°günkü erme anrmın go ge erı bavrnnlılda bahsetmektedir. Mecmua, 
muası son nüshasının en büyük kmnmı ıiyaıi mevkiini Life ıöyle tarif ediyor: vermif paditahlarm evlatlarını ATATORK VE INöNONON ve bütün 
Türlc:iyeye tahsis etmiıtir. Türkiyeye dair saraylarda hapsettiği mektepli- mesai arkadaılannm memleketi - ikbal 
elliyi mütecaviz fotograf ve sütunlar i I .... 1d .. d··-·· b' ' - k d ve idbannda - sarsılmaz bir aşkla ıev-
dolusu ıitayİfkar yazılarla süslenen bu - « Türkiyenin aünya itleri erını 0 ur ugu, ır yıgın a ın diklerini yine canlı cümlelerle tebarüz 
mecmua, yirmi sene önce harp mnumi- üzerinde ne kadar kuvvetli bir efendiler ve cariyelerden mürek- ettiriyor. 
nin mağlubiyeti içinden harabe halinde amil olduğunu, hele Avrupa me- kep bir sürü teskil eden köhne Life mecmuasmm n~rettiği resimli 
çılmı~ bir memleketin, e~ls~ l!<ferleri aelelerinde ne kadar sözü dinlenir saraylardan fİ~di eser yoktur. hilhaua pyan dikkattir. Türkiyede iç
aayesmde nasıl modem bır Türkiye ya- timai, sanai ve askeri hayattan ve san
nttıklannı ıayet obiPktif b·ır tekilde liderlere sahip olduğunu öğren- F eaden, har.em den, arap harfle-..- at faaliyetlerinden canlı birer ifade ve 
ifade eylemektedir. mek isteyenler, Türkiye hakkın- rinden ve müsrif •ark debdebeıin- manzaradır. Mecmuanın on dört sayfası 

Jngiltere ve Fransa ile Ankara paktuu daki ~ki bilgilerini, kanaatlerini den de eıer yoktur.» bu yazı ve resimlerle süslenmittir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Milli küme maçları 
Altınordu takımı Vefaya galip geldi 

~-----------x*x·~--~-----

•••••••••••••••••••••• . MAÇ NETİCELERİ •••••••••••••••••••••• . 
~ izmirde Altınordu Verayı 2 • 3 mağliip etmiş, 
: Altay Beşiktaşla ı · ı berabere ka!nuşbr ••••• 
~ istanbulda Galatasaray Gençler birliğini o • 5, 
: Fenerbahçe Muhafız gücünü 1·3 yenmişlerdir 
••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

- BAŞ'l'AUAJı'I J İNCİ SAIIİFlillE - Devrenin sonlar:ıııd doğru, 43 üncü 
~kta:şla mükemmel bir mnç yapmış ve dakikada Altınordu ikinci golü de kay
Jstanbuldaki nğll" mağlubiyetini telafi detti. Kalenin iinündc toplanan Altı
etmi~tir. Bu hcitayı nltışar puvnnla bi- nordu muhacim1eri topu ayaktan aya-
1irenler Galatasaray ve Fenerbahçedir.. ga dolnştırdılar. Bir nrnlık Mazhar boş 
Beşer puvanla Altay ve Beşiktaş gel- bir zaviyeden topu kaleye gönderdi .. 
mekte, Altınordu ve Vefa takımları da Top kalenin iist direğinin içine çarpa
dörder puvanla üçüncü dereceyi muhn- rak falsolu bir şckild(' dışarı çıktı. Fa
fazn etmektedir. Şimdi Fenerin 17, Ga- kat hakem gol görmiiştü .. 
ıatasarayın 16, Altay ve Altınordunun Devre 2 - l Altınflrdu lehine bitti. 
on dörder, Gençler birliği, Vefa ve Be- iKiNCİ DEVRE 
~iktaşın on iiçer puvanı olmuştur. Mu- İkinci devrede vazıyet değişmedi. Ya-
1,afızgücünün on iki puvanı vardır. ni İzmir şampiyonu hakim oyununu 
Maçların tafsilfitı söyledir : idame ettiriyordu. Fakat Heride Saidin 
ALTINORDU - VEFA biraz gevşek davranması Vefa müdafi-
Dünkü Milli küme maçları, bir gün lerine pek iş bırakmıvordu. Bilhassa sol 

evvelinden daha c;.:ık kalabalık bir se- açık Namığın bütün akınları fena vu
yirci önünde icra edildi. Hava yine sı- ruşlarla öldürmesi takıma gol yapacak 
r-.ı.'ktı. Buna rağmen her iki maç ta seri imkan bırakmıyordu .. Vefa ise arada sı-
ccreyan etti radn Hakkının gayretiyle yaptığı akın-
Maçların neticeleri şunlardır : !arda daha fazla gol fırsatları elde edi-
Altınordu : 3, Vefa : 2.. yordu. Bereket versin ki kaleci Necati-
Altay : 1, Beşiktaş : 1.. nin fevkalade güz.el oyunu topun kale-
Birinci maç Altmordu He Vefa takım- ye fazlaca girmesine engel oldu .. 19 un-

hırı arasında yapıldı. cu dakikada Vefa beraberliği temine 
Hakem : Ferit Simsaroğ)u idi. muvaffak oldu. Yine Hakkının sürükle-
Bugünkü oyundc. İzmir şampiyonunu diği bir hücum da Altınordu müdafile

bir gün evvelinP naz:ır.m daha derli top- ri topu l<ornere attıl:-r. Kornerden atı
lu oynadığı, Vefanın ise evvelce gördil- lan top Hilminin ayağına geçti o da sıkı 
ğümüz gibi sistemsiz bir şekilde gayret- bir şutla gol yaptı. Gol, Albnorduyu yi
Ji bir çalı~ma ile Altıncırduya mukabele ne harekete getirdi. Eğer Mazhar or
ctmekte olduğu gö!'\ilüyordu. Maama- te1da biraz hareketli olsa sayı yapmak 
fih vaziyete Altınordu hAkimdi. Tevali fırsatı daima mevcut olacak.. Bugün 
eden hiicuınlnrdan birinde, 14 üncü da- Hamdi şanslı.. Takımı ınağlUbiyetten 
kikada S:ıltlen ınÜ'>l'Iİt bir pas alan onun görerek şut :.ıtınası yüzündendir 
Hamdi sıkı bir vuru~:l Altmordunun ilk ki Altınordu sahadan galip çıktı. Otuz 
golünü kaydetti. Faİrnt Vefalılar da ça- dokuzuncu dakikada topu yaka1ıyan 
lışıyor1ardı. Nitckiııı boş bırakılan Hak- Hamdi önii kapah v~ sıkışık bir vazi
~ı J,.\.rminci dakikada Vefanın beraber- yette yerden bir şutln Uçüncü galibiyet 
Jik sayısını çıkardı. Vaziyet bir aralık golünü attı. Maç ta hu şekilde 2 - 3 A1-
Vefa lehine inkişaf .-der gibi göründü tınordunun galibivetiyle bitti. 
;se de tekrar toparlanan Altınordu oyu- ALTAY - BEŞiKTAŞ MAÇI 
nu kendi temposuna tutturdu.. Fakat .. Bu maçtan sonra iki siyah - beyaz ta
bugün de Vefa müdafileri mkışık oyna- k1m karşılaştfıar. Altay beyaz forma si
dık lanndan forvetleı·e müsait vaziyetler yah çorap Beşikta'i ta siyah forma lle 
pek geçmiyordu. 32 inci dakikada Sait oynıyorlardı. 
müdafileri geçü)ten ıK'nra çektiği şut eli- Altay ~ JMıtikta, ~11'0QllD 

L--~aaa ......................... w......1~~-::..:ı.. .... ..J.;ı.a. ... ~llllİlll!l!iaı:llııİılr...tliı ... lııı.a~lıiııllllılııiıi .. ... 

Maçtan l.ıir enstantane 

İki devı·cdc de Altny hakim oynamış 
ve fakat penaltı dn cl::ıhil olmak üzere 
bir çok fırsatları şan::.ııhk yüzünden ka
çırmıştır. Buna Beşiktaş kalecisi Meh
met Alinin çok şanslı oyunu da ilftve 
edilince Altay forvetleri Beşiktaş kcile
sini bir türlü delemedi ve güçlükle be
raberlik golünü yıı.pc.rnk mağlubiyetten 
kurtuldu. Beşiktaş Lirinci devrede bir 
gol yaptıktan sonrd ikinci devrede Hak
kıyı ikinci santer haf oynatmak sureti
Je müdafaaya çekilmişti. Yani hiç ol
mazsa beraberliği kurtarmak istiyordu. 

Goller : Birinci devıenin yirminci da
kikasında Hayati ve ikinci devrenin yir
mi beşinci dakikasında da Salahettin ta
rafından yapıldı. Bundan evvel Altay 
lehine bir penaltı oldu. Fakat nedense 
Vehap diln olduğu {!ibi bugün de ken
di atmıyarak Hakkı) a çektirdi ve Hak
kı mUhakkak bir gl>l fırsatını havadan 

bir vuruşla kaçırdı. 
Maç l - 1 berabere bitti. 
İSTANBULDA 
İstanbul, 28 (Hususi) - BugÜn Mil

li Küme maçlarına ~hrimizde dört ta
kım arasında devam edilmiştir. Kalaba
lık bir seyirci kitlesi huzurunda yapılan 
Galatasaray • Gençler birliği maçına iki 
takım halkın alkışları ara<;ında çıkmış

tır. 
Galatasaray takınu bugün rakibinden 

daha güzel ve hakim bir oywı çıkarmış, 
jlk devreyi O - 3 ga1ip bitirmiştir. 

Galatasaray ikinci devrede daha iki 
gol yaparak maçı O • 5 ikmal etmiştir. 

Bundan sonra yapılan Fenerbahçe 
Muhaf ızgücü maçı daha heyecanlı ol
muştur. Fenerbahçe jlk devrede 1 • 2 
galip gelmiş, ikinci devrede daha bir 
gol çıkararak netic<J.:!e 1 - 3 galip gel
miştir. 

ilkbahar at yarışları bitti 

Son hafta koşuları alika 
ile takip edildi 

Ilkbnhar al koşularının son hafta ya
rışları dün KızılçulJu alanında yapıl
mıştır. Çamlaraltı ve tribünler tama
men denecek derecede dolmuştu. 

Birinci koşu üç yaşındaki ve hiç ko
şu kaz.anmamış yarım kan lngiliz erkek 
ve dişi taylara mahs\ıstu. Mesafesi 1000 

olu~ umum ikramiyesi 250 lira 

bay Fevzi Lül.fi Karaosmanoğlunun Ni
san'ı girmediğinden dört hayvan koş
muştur. Fevzi Lütfi Karaosmanoğlunun 
Mehlikası birinci, Tasvir'i ikinci Ahmet 
Kaparın Dölol'u üçüncü gelmiştir. 

Ik.inci koşu üç yaşındaki saf kan arap 
erkek ve dişi taylara mahsustu. ikrami
yesi 190 lira, lftel8feai 1200 metre kli. 

29 NiSAN PAZARTESi 

lngiltere 
Akdeniz filosunu takvi

yeye karar vermiştir 
~-----------'x*x----------

'' l n gİ l ter C Türkiy,.nin yardımile Mar-
mara ağzında büyük rol oynıyabilir 

fogilizlcrin Maltada Valctta deni: ii" ı 
Londra, 26 (ö.R) - Royter. Büyük yor: 

Britanyanın Akdeniz filosuna iki tor- fJ\kdenizin Jngiltere ıçın stratejik 
pido muhribi daha il&ve edildiğini ha- ehemmiyeti sanıldığından pek büyük• 
her veriyor. tür. Süveyş ve Cebelüttarik lngilterenin 

Sofya, 28 (ö.R) - Zora gazeteRİn- can damarıdır. Kıbrısta ve Maltada mü• 
de Danail Krapçcf Akdenizin ehemmi- kemmel organize edilmiş deniz üslerine 
yeti ve müstakbel vaziyeti hakkında maliktir. Donanmasının en büyük kıs• 
yazdığı bir makalede tarihte en büyük mını Akdcnizde tutmakla, Akdeniz ha• 
deniz muharebelerinin cereyan ettiği kimiyeti kendisine aittir. 
Akdenizde halen tam ve mutlak bir ltalyanın iyice yerleştiği on iki adaya 
sükun hüküm sürdüğünü kaydetmekte- gelince, lngiltere şarki Akdenizde 1ür• 
dir. · kiyenin muvafakatiyle Çeşme koyunda 

Zora gazetesi, Mussolininin evvelce bir deniz üssü meydana getirmektedir. 
Akdeniz için söylediği cAkdeniz hal- Bundan nz.Bmi istifadesi vardır. lngilte• 
yanın kendi evi sayılır çünkü hayati re Türkiyenin yardımı ile Marmara ağ• 
menfaatleri bunu icap ettiriu !'IÖzÜnÜ zında büyük bir rol oynamıya namzet
hatırlattıktan sonra şöyle devam edi- tir. 

= .............. ; Cihan Ha tun u ............. = - -- -= ı = - -: Abbasiler Devrinde Türklerin nüfuz ~ - -- -: ve kudretlerini gösteren büyük :: 
= -5 ve Tarihi Aşk romanı 5 - -- -ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:ımııııııııırııırıııııııııı 

Tefrika: 40 YALAN: Curci Zeydan - -
(Mutasam) orta boylu, uzun sakallı, 

beyaz renkli, kırmızımtrak saçlı bir 
adam idi. Ce.sur ve cengaver ve vüculç.ı 
çok kuvvetli idi. Yürüyebilirdi. Bir in
sanın bileğini şehadet parnıağiyle orta 
parmağı arasında sıkıştırsa o bileği ezer -
di. Bir demir küsküyü kollariyle büküp 
çenber haline getirirdi. Bir altın sikke
yi parmakları arasında sıkıştırıp yaz.ısı
nı silerdi. Gayet gazup ve intikamcCı idi. 

Bütün merakı ata binmek ve çögan 
oynamak idi. Mutasam sarayın iç kapı
sına varınca nttan indi. Ekseri kuman
danlardan vP. harp adamlarından olmak 
üzere orada duranlara selUm verdi. Ay
doğduyu görünce güler yüz ile kar<;1la
dı. Selam verdi. Aydoğdu derhal Hali
fenin yanına ynklnşarnk elini öpmek is
tedi. Mutnsnın önu el öpmPkten menetti. 
«Sen hurr.da mısın?, diye sordu. 

- Emrinizi telakki ettigim dakikada 
koşup geldim. • 

- Dün burada olsa idin seni de ava 
beraber götiiı"ürdiim. 

- Bendeniz de efendimizin yanında 
hizmetinde bulunmak isterdim. 

Halife sarayın iç kapısına doğru yü
rümek istemiş iken sanki bir şey hatı
rına gelmiş gibi birdenbire durdu. Ora
da duranlara gitmek için işaret etti. 
Hep çekildiler, yalnız Aydoğdu kaldı. 
Halife: 
~ Şimdi seni memnun edecek bir şey 

göstereceğim. Korkunç bir Arslan av
ladım . Arslan gördükçe seni hatırlarım. 
Çtinkü sen de Arslan gibi bir kahra
mansın . 

Halife teşrifat memuruna işaret etti. 
Memur yanına geldi. (Mutasam): 

- Git, Arslancılara söyle. Arslanı 
Kerevitin yanına getirsinler, dedi. 

Halife, Aydoğdu ile konuştuğu halde 
bahçenin bir tarafında bulunan Kere
vite doğru yürümeğe başladı. Arslanı 

tetirinceye kdar geçecek zamanı Ay
doğduya bazı sualler sormakla vakit ge
~irmek istedi : 

- Bu seyahatte bizi memnun edecek 
hizmetlere muvaffak olduğuna eminim .. 

- Efendimizin emri mucibince heye
te refakat ettim. Matl\ıp olan cariyeleri 
satın aldık .. 

Mutasam sözü ke:::erek : 
- On lan sen mi satın aldın? 

dan Tuna yalnız olarak koşmuş, 1200 
metre olan :mesafeyi muayyen zamanda 
katettiğinden birincfük ikramiyesini al
mağa hak kazanmıştır. 

"OçUncü koşu dört ve daha yukarı 
yaştaki yerli yarım kan Ingiliz at ve kıs
raklarına :mahsustu. Ikramiyesi 275 Ji
ra, mesafesi 2400 metre idi. 

Bu k .. p · 

- Hayır, efendim. Kulunuz tacirlik 
bilmem. Fakat heyete yardım ettim. He· 
yet pek yakın hır ı.amanda buraya mu· 
vasalfıt edecektir. KuJunuz ise Emirül• 
muminin cfcndiıniziı~ emrini alınca der• 
hal emre itaatle burnva koşup geldinı. 

Mutasam bu sözle; üzerine işi pek z.i
~ adc ehemmiyetli tuttu!,'Wlu gösterir bir 
tavır aldı. Biraz yere baktıktan sonra 
cevap verdi. 

- Pek yakında bu i:ş için konuşuruz. 
Sonra bahçenin kapısına bakarak gü

lümsemeğc başlndı. Aydoğdu da yüzü· 
nü o tarafa çevirip baktı. Bir takıın 
ndnmlar, içinde bir ::ırslan bulunan de· 
mirden bır kafes koll:ırı üzerinde getl· 
riyorlardı. Arı.lan pc'k azgın bir ha1de 
korkunç korkunç gürliyor, gözlerinden 
<ıteş saçıyordu. Aydoğdu arslanı bu hal: 
ele görür görmez heybetli ve tchlikelı 
bir manzara karşı~ında bulunduğun\J 
hissederek kaşlarım ('.atlı. Yırtıcı hayva· 
nın yüzü, azgınlığı, vehşi sayhaları şe· 
caat ve satvctin miit..lıiş bir nüınunesl 
idi. Bu şecaat manzarası Aydoğdunun 
hamaset damarlarını kabartıyordu. 

Mutasam !hala orada duruyordu. Ars· 
l&ncılar kafesi getirmce yere koywal~" 
rını emretti. Yere kuydular. Arslan vt1• 
cudu ürperten ve kulakları tıkıyan kor· 
kunç gürlemelerine devam ediyord~·· 
Mutasnm Aydoğduyoı hitaben dedi lu 1 

- Hayvan çektiği ı:ığndan gürliyor .• 
Çünkü ona attığım ok göğsüne isabet 
etti .• Aldığı yaradan ölecek diye kork\J"' 
yorum.. Şu gördüğün avın bat.J.raSlnf 
muhafaza etmek için arslanın ~ğ kal• 
masını istiyorum. 

Halife bunu söyledikten sonra kafe• 
se yaklaştı. (Aydoğdu) halüenin yanın" 
da durdu. Halifenin elinde bir ok vaf" 
dı. Ondan başka hiç hir sillh taşunıyot .. 
du. Çünkü saraya geldiği zaman esva;; 
çıha.ş1sı onun ütt~de bulunan si~ e 
almıştı. Halife oku eğlenmek için ennd ars-bırakmıştı. Kafesin yanına varınca • 
lan ile oynamağa, sanki vuracakmış şı .. 
bi elindeki okla korkutmağa başladı. ala 

Arslan acı acı bağırıyor, kan b _ 
göğsünden akıyordu. Göğsü, iki ön aya_ 
ğı kandan kınnw kr.silmiş, kan asar• 
nın bir kısmı kurumu~ idi. KırJ111Zll~ 
mış olan gözleri sanki uykusuzlukta 
kızgın ve sönük görünüyordu. .--

ikinci, Ali Amasyalının Akın'ı iiçüncii 

gelm~tir. . ·di. 
Son dördüncü koşu Handikap. Jı,

Dört ve daha yukarı yaştaki yerli h
lis kan Ingiliz at ve kısraklarına ın\ .. 
sus1u. Mesafesi 2400 metre, uınutrı 1 

ramiyesi de 500 lira idi. :..tir•~ 
Bu kotuya yalnız iki hayvan .lil-:-. . . . 


