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Kazanan numaralar 2 nci sayfada 
lngilizler Markoniye 

taş çıkarttı 

Sut kasta lJğrayan 

Huey Long 
öldü 

Onların buldukları ölüm şuaı Ruzveıt bir 
talyanlarınkinden daha korkunç rakipten kurtuldu 

(Yazısı 4 üncü sayfada) Amerika siyasası-
------ nın "sa§ıamıaşma-

Bursanın kurtuluşu yıl dönümü 
Bugün Burıanın kurtulufU yıt dönümü olduğu için bütün yurd· 

iClflan kutlulanz. 
Re.mimiz, Ye§Ü uraa Türk ıeh rini göıteriyor. Kurtuluı hatıra · 

sına dair altıncı ıayılo mızda bir yaz ı vardır. 

Kamyon dükkana girdi 
Bu g-~bah Sultanhan.a mında ., 

geçen 3839 numaralı kamyon taru 
köıeyi dönerken drekıı!yon dem· 
rinin kırılması yüzünder. idare e 
dilememi§, kamyon hız1a ilerliye · 
rek Vitalinin manifatur8 mağaı.ı· 

sının camekanına çarpr .. ş, came 

kanı parçalayarak içeri ,virmi§t;r, 

Nüfusça bir zayiat olma:mştır. Zn 

bita kaza hakkında tahkikat yap 

maktadır. (50) \1981) 

Barbaros tan 
intikam!? 

Romanımız bugün başladı 
Yazan: (Va - NO) · . 

sı,, mümkündür 

Hucy Long daima böyle neıeligdi. 
A rmm kendisini çok severdi. O da a • 

vam için çalışırdı. 

iki gün evye} bir suikaıde uğra
yan Amerikanm Reiaicumhurluk 
namzedi Huey Long ölmüftür. 

Huey Longa üçüncü kan nakli 
ameliyesi yapılmıfb. 

Amerikanın bugünkü Reisicum
hurunu solcu gİyasaya aevkeden, 

Huey Long'un siyasal tah:-ikntıy

dı. Şimdi Reisicumhurun aağa doğ 
ru dönmesi bekleniyOl". 

Ruzvelt, aynı zamanda en mü
him rakiplerinden birinden kur • 
tulmuı oluyor. 

&ton Rouge, 1 l (A. A.) - B. 
Huey Long'un cenaze töre,ıi, per

tembe günü yapılacaktır. 8 . Huey 
Long'un, Louisane hükUmeti ka-

pitol binasına gömülmesi :: .uh -
temeldir. 

Fettan bir yenge 
yüzünden 

Cinayet 

Bu roman ılmdiye kadar okuduğunuz deniz maceraaı romonlan ·ı 
""' hepsini.,. t/f!M mültemmeldir Tarihi haki.kat/ere tamamiyle Katil Emin re Jandarma Muaa onbQfı 

'illa...._ , : (S inci •11lamuJa oh~z), . . .{Y mı11 4 iincii aıqit#Ja) • 

Tayyare 
bugün 

manevrası 

başladı 
ee, buçukta 

t5 tayyare ls

tanbuldan lzml· 

re hareket etU. 

• 
lzmlrden kal· 

kan tayyareler 

a,54 de latan· 

Tayyarelerimizin takip edeceği yolu gösteren harita 
bula geldl. 

• 

Tagvarelerimizin maneıı, ralarmdan bugünkü intibalar 

(:Yazısı 4 üncü sayfada)° 

J 
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Bugün Uluslar 
Kurumunda inglllz 

Dış bakanı konuşacak 

Bir garibe! B •• k•• k •d d 
Yumurta ıçmde · uguµ U eşı e e 

.YU"lurta kazanan numaralar 
Ulualar Kurumunda neler lnglllz Dıfbakanı bugUn Amerikada Mitiian' dan bildiri-

oluyor konutacak liyor: 35000 
Jtalyaya kartı verdiii tiddetli Londra, 11 - Sir Samuel Ho • Burada Lerhqm tavuklumdan 

cevaptan IOn1'a azledildiii a&yle • are bugün Cenevred~ bir söylev biri yumurta içinde yumurta yu • l• k 
nen Habet deleıeai avukat Jeze'· verecek, lngiliz dunımunun teşri· murtlamalda herkesi hayrete dü • ıra 8Z8n8n 
n1n sallhiyetinde hiçbir deiitildik hi mahiyetini anlatacaktır. türmüftür. • yapı1-dığI Adioababadan bildi- Sir Samuel Hoare'in lnciltere - içerideki yumurtanın da !:abu- a9848 
rilmektedir. nin hareket prensiplerini de bildi· ğu vardı. 75 atalı 75 yukarı 2 ıer lira 

Habetler namma .az IÖyliyen receli tahmin edilmektedir. Bu Halk, bunu türlü türlü tefsir et. amorti kazanmıtlarclır. 
bu mütavir Framız avukatı, eski· aöylev, yalnız Habet meaeleıine mekte, falcılıklar yapmaktadır. 
ıi gibi vazifesinde devam edecek- inlıiaar etmiyecek, bugünkü duru· --o--- 10000 
tir. mu ıenel bir tarzda rözden geçi. Çaldaris kralcı' 

Be,ler ~omiteıi Cen~vrede top recektir. . Yunan baebakanı • Lira kazanan 
)anarak diln a~ca seçal~ Ye hu- H•b•• lmparetorunun Kızılhaça nihayet 'fikrini 
kukçulardan murekkep tllı Betler •rmeıanı söyledi 9999 Komitesinin tetkik neticelerini Adisababa, 11 (A. A.) - Ha· At' 10 _ Çald · uJ h" .. d • · · ına, ana u.a ı· 
goz en geçtmııttır. bet imparatoru, Harrar' daki özel tabe bi be ed k 1000 L k 1 

ikinci komite, Habet ve halyan malikanesini Kızılhaça armaian nl dar kYAMamell..1 ..... __ neşr ere • 8ZBD8D ar 
mak ı d 1 

• gene oy ra 'ILUUI fan& rey 
.am arın an. ge en "Yetıkalan etmittir. vermelerini dileaıittir.Çaldaıi. bu 19649 29966 540 S 7 4 

~etkık etmektedır. ltalJ• harpten vazgeçmiyor ıuretle ilk defa olarak kralcı ol· • 
' Söylendiğine göre, Betler Ko • Cenevre 11 (A. A.) _ Betler dutunu ilin etmit olmakt •ır 500 bra kazananlar 
miteleri itini yarma kadar bitire- Komiteai~in dibı akpmki komıt. Bıınım üzerine cumhuri::ı~i o- 7283 28182 10814 11153 

cek ve kararı~ı Uluılar ~'':~~ ~arından ıonra, Ulualar. Soıye- lan Jçiıleri Dekanı Ralliı istifa et· !::~ 2
:::: ~== ·:::~ 

genel .se~eterı~ (umumı katibı· teaı çevenleri bedbin rörünmekte mittir. Bqbakan Çaldaria iıtifayı 7742 
ne) bıld1recektır. icliler. kabul etmit ve lçiı~ri Bakanmm 150 ı• k J 

1 Bir rivayete göre, Habetiatan· Son günlerde B. Aloiıi He bir • vazifesini u.tüne almıttır. ıra 8Z8DBD ar 
Cla Uluslar Kurumu lzalarma çok konuflllalar yapmlf olan Ar· Yunan Kr•lı lnglllz Kralının 29642 11252 29672 29631 22.876 
men,up kuvvetlerin kumaıvluı al- jantin murahtıuı ve Betler Komi- ' mlaaflrl oldu 25762 20268 2068 3216 1:sıe 
tında yerlilerden milrekkep bir teei Rei9i Madariaga alqamp. doi Londradan gelen haberlere ıö· 5345 29571 22243 17820 19810 
jandarma tefkilitı ricada getir· ru meslekdqlarma bu konutma. re eaki Yunan Kralı Jorj lugiltere 19446 22~53 23838 18281 21382 
mele, Betler Komitesinin '°apaca· lar hakkında izahat vermif ve 1- Kralmm miaafiri olarakB-\lmoral ·.ııp.ıapp~anpe .l!JWIJUI -ı>Haı 
iı teklifler araımdaclrr. talyan delereıinin menfi bir du. u:ayına ıelmiıtir. 100 lira kazananlar 
· lnailiz ve Frama Dıı Bakanla- nım takmaraık ltalyan İltf!klerini Yunan Kralı nezamen dinecek? 5072 6660 2380 11654 1872 

n da Cenevrede bulunU)'Or. Bun- t.n1ı etmekten çekindiiiııi t&y • Londra, 11 - Deyli Meyi ra • 9530 20897 20166 23293 2927 
lat biribirleriyle mun uzadıya ko lemiftir. zeteai Londrada bulunan •nühim 26738 29949 21983 13805 13802 
nutımıtlardır. Yum toplanmHı Maamafih, B. Muaolini, ffa:he. bir Yunan tahıiyetinden aldıiı 3884 5799 707;1 19367 3742 
beklenen Uluslar Kurumu toplan· ti.tanı ıüel iHal altına almak hu- mal6mata atfen Yunan Kralmm 27282 8189 19215 9152 13985 
trımda lngiliz Dıı Bakanı büyük ıuvundaki projesinden vazgeçme- ikincitetrinin ikinci veya üçüncü 18463 28279 15329 22252 4283 
bir ıöylev verecektir. mit görünmektedir. . baftumda Yunanistan& döneceği- 28812 29516 &mS 22077 5477 

lmperetort9enln •IJl•YI Musonni'nin bu aran, anrulu- ni yazmaktadır. 50 1• k 1 
...ı ..:ı1-enlere riavet edilmeıiui is- ıra azanan ar 

uH&lıf 4itijMmitoriçe•i, Adiaa • ~.... " 101H 1801'1 1192'1 llOI 
baha-t-iulyoebncla haıbeıçe bir IÖy· teyen bütün devletleri rencide et· lacaktrr. 
bv vermit, kızı bu söylevi intriliz· mektedir. lıimlerini kaydettiren hatipler ı:~ 2~~~ ~~: ~= 
ceye tercüme etmittir. Bundan ötürü komitenin bazı ü- arumda B. Teclehavariat Yen - 13137 15138 21030 

yeleri, Beıler Komiteainin ç:ılıı • bruce ve Halvada.koht bul•.anmak-
16163 

Heheflatanın reni proteatoau d 15454 22750 1899 18741 
malanna müıbet bir tekilde de • ta ır. l0523 1218 14248 8781 

Eritre ve Somali deki ıon taht i
dat haldnnda, Habetiıtan, Ulue • 
lar Kunmıuna yeni bir protesto 
gön·lernıittir. 

Alman· lteıran yaklnhlı 
lıviçre ıazetelerinde çıkan bir 

havadise ıöre, ltalyanm Alman • 
ya • Polonya andlapnaıınt. ben • 
zer bir andlatma imza etsmyi Al· 
manyaya teklif eltili tahmın edil· 
me':te:Hr. 

Bu ıazetelerin aandıima röre, 
bu teklif, ltalyanın yeni Bedin el
~isine yapılan dostça kabulü izaJ 
etmektedir. 
ltalyen donanma•• haberalzce 

Yunanlatana gltml• 

vam edebileceiinden tüphe et • Fransanın buldulu hal çareal 
mektedirler. ltalyayı tatmin etmek üzere 15986 20857 5762 20756 

Temin edikliiine ör in iliz Habeşistan meselesinin ıulhan hal 29960 1f1903 20288 3459 
delegeai, ltalyan dur!u~:Ja.: ö • li i~i~ Franaanın düıüntlüğü plim 22956 7651 6181 5202 
türü ne dereceye kadar fena mev· lngıhz gazeteleri ıu yolda tafıil 28324 29613 14235 14597 
kide kaldıiınm tesbitini komiteye etme!~tedirler. 18539 10419 29802 333 
teklif ebnittir. 1) Habetiatanm tehlike mınta· 12957 4820 13587 29137 

B 
_,_. 

1 
. kalarmda asayiıi korum:ık için 15023 9115 589 14773 

unun llllQlne o arak B. Lr .. valın . . . 20860 9624 19842 15880 
k "t · ö ·• l · ak ı t arsıulusal Jandarma kuvvetı teaıs 
omı enın ı rut erı y ınıııt ır • d'I k 13298 29328 11486 10205 

mak için yapılabilecek büti\n te • e 
1 

ece ··• 29982 17025 6620 19221 Yani, jandarma efradı, yalnız 
tebbüaleri yapmadan bir k~rar al· 2620 2344 27787 17192 yerlilerden olacak. Jtalyan aıker-
mamuı hakkında ıırar ettiği ıöy· 1 3682 23ıu1 2280 10535 leri de bu arada bulunabiHr. n • '? 
lenmektedir. 1 28367 21274 29101 21057 giliz, Fransız, ltalyan, ıveç, Bel-

B. Lavalın bu dileiini kabul e • 23091 10425 5718 12280 çika ve belki diğer bitaraf dev • 
den komite, toplantııını pertem· 5718 12280 18296 13081 !etlerden bu tetkilatta zabi.:ler bu-
be gününe brrakmıftır. luna.caktrr. 16396 27674 10145 24489 

Yapılan çalıtmaların aonucu 28973 23503 2684 5457 
L-•-'- 2) T eblikenir, geçtifi aıılaııld?· 

Atinadan alman haberlere gö- DIUU(mda t~dilik nikbin 3örün • ğr vakit, bitaraf devletler :?abit?e- 7420 21978 6913 28885 
re, Sira, ltak, Jilot limanlarına mek imkP.nsızdır. rini çekecekler ve kontrolu ltal • 2424~ 295114 14048 10307 

iJ;:nh:~1::~i;:~=~: oı;;ra;;ğıi. fii";iy·;··u~iğ~~İ~t";;;·· ya;~·l:aı~~.·;;!'~:~:n lzerin- !:! 20~ :~ •= 
gö~lmüttür. ~una4 hi!kür.:.cti, bu tank göndermemiş de "A,, modeli bir manda hakkı 24411 10116 18146 20449 
1-.adıcc do?ay111yle ltalya hukUme- Ank 

10 
A A 

8 
verilecektir. Bu model, evvelce ı. 7213 8227 794 12071 

t . d' d b ara, ( · .) - azı 12255 97 19019 15585 ı nez ın e protestoda uhınmuı· 1 l"-Z t 1 d l 1 f b 'kal rak üzerinde lnıilterenin tatbik 
t e e er e, ta yan &. rı a· 24576 17A49 728 25609 ur. 1 d 1 ettiği bir mandadır. Aynı 1'1odel ı · 

• • ,,. : rın a yapı DUf olan ıon ıiıtem 23628 4528 2331 14610 
ı 61 k manda, timdi lncilteTe tarafından 

At: 11 y rk .. "h : tan ın ıizlice Varna lima· 2785 6386 20735 7340 

bi 
'.na,. . - "?an ~ ~ ~nı ar·. I nına çıkarıldıiına dar bir ha· Filistin üzerinde bulundurulmak· 11774 y~ı reısı gllzetecılere ız-ıhat ve· d' . t" . . tadır. · 18282 16502 26048 

va ıı ın ışar etmııtır. 13012 5847 21or.~ 7905 
rerek ltalyan harp ıemaerinin ltalya büyük elçiı" D 8 • Bu demektir ki, ltalya, Haıbe • '1{J 

Yuruuı limanlarına ıirmesinin ar· kanlığımıza verdiii hir :k .a tiatanm - kendi batma kalabile- 28530 22398 21858 15488 
ıruluul teamüllere uypn .Jlduğu. d selenin katiyen •ılü nr- cek bir mertebeye çıkmcrr- ka • 8236 23693 9520 24915 
nu aöylemittir. Fena hav .. lar& el med .., nı ve bunun t-ı-z~b1~1' dar - idareıi Ulualar Kurumu 17568 14014 14740 7712 

1 6--· !L • • oma ıgı ıca 1 ıne 1 43114 9730 4445 13613 
vey~.-a: e ..-u~~ewi'aç ııJı~dr d~lilet edilmeıini doıtane bir =~dan talyaya teYdi edile • 240 27833 13414 22963 
!_~1 ~. ~ 1 r unanıa gır • liaanla beyan ve iltimas et· 26667 3292 25437 7524 
meaen caızuu. . . 4) Habeıinan Eritre ve Somali 

• • • t .. ~~~~~: .................... - ... --........... ıibi ltalyan müstemlekelerinin =========:::::!:========= 
Roma, 11 - Bundaki cıalG • hinterlandmda ltalyaya toprak yapılan Üçler konferansında ka-

mata alre miilaade almadan Yu- aenel toplenll bugUn imtiyazları verecektir. rarlapnıttı. 
nan limanlarına ıiren ltal;an ıe- Cenevre, 11 (A. A.) -· Genel lnsiliz ve Framız menfaatlan • Ancak, lnfiltere Habeıiftaıım 
mUerf, donanrneya memu.> aar • ıekreter raporunun genel torlan • na dokumnıyacak olan ekonomik istiklalini konmıak niyetindedir. 
•" petre! semt1e~ir V:? fırtına bda görütülmeıine bugün saat ve finanaal (iktısadi ve m':lli) İm· Ve Habeı imparatoru olan "Kral
yUstinden limanlara iltica u~ 10,30 da batlanacaktır. tlyazlar da ltalyaya verilece.lctir. lar Kralı,, da Jtalyan ves-ıyetine 
mecıhar ke)nntlardır. - · 18'önce 8. Samuel Hore ::öz a• Bu aon madde, ıeçen ay ı'ariıte kolay ıirmiyecekitr deniyor. 

l JO lira kazananlar 
6932 47690 

6 20082 
28673 16293 
13602 146727 
12201 1299 
24567 16564 
6373 16055 

19966 11893 
13314 29334 
1&.402 7770 
25755 29876 
1059 10600 

24086 5542 
5522 18889 
2514 16923 

21444 14093 
21116 3371 
26857 25258 
19717 24249 
23469 24900 
1288 28484 

14461 13516 
29167 27331 
2055 16064 

20238 25377 
13832 20104 
29093 2761 
210. 1640 
19325 20982 
29456 28139 
22566 21187 
17428 27315 
4468 26457 

29900 21123 
12670 11455 
!ı489 5860 

10787 9451 
14932 8877 

7243 951 
7896 9139 
85a> 22.'Mt 

27817 ~203 

642 5768 
4454 14470 

28484 11526 
2682 27256 
1998 23771 
sııo 23060 

27102 15739 
25518 16867 

19227 
25870 
11200 

26065 
1855i 
11942 
15258 
15250 
10545 

8417 
1491 

23832 
16517 
7632 
1014 

25720 
13164 
13204 
10123 
18194 
2262 

16391 
1352 
3251 
4576 
8139 

20823 
6913 
8573 

18699 
11599 
5599 

19340 
11330 
3838 

23763 
3967 

20886 
29541 
29926 
10527 
7~ 

29473 
18581 
16241 

279 
807 

6085 
7709 

16792 

11831 
1122 

29029 
697, 

25515 
5794 

22973 
18958 
10393 
1149 
133 

18084 
18880 
4135 

19488 
664 

3747 
16099 
15491 
12466 
14383 
4607 

18858 
2733 

20222 
22633 
6058 
9297 
4486 

19685 
2214 
5575 

19335 
26741' 
14272 
25528 
9885 
2048 

17225 
6333 

11015 
13561 
19291 
20589 

625 
5975 
5845 

14795 
220 

29659 

SON DAKiKA 

Moda vapuru bir 
kayığa çarptı 

7 ki!;i denize 
dÖküldü 

Gazetemizi mal:iner.e v ~rdiii • 
miz bir dakikada köprüniln Kadı· 
köy iakeleaindeu yedi y:oku nla • 
rak Hayciarı>ataya doğr.ı . 
Huanm idareainc:leki kayığa Mo
da vpuru çarpmıf ve devri!r 

Yedi yolcu da denize dökülmüı 
lerdir. Etraftan yetiten sa.nJa.lcr
lar kazaya uğrayanları ku . .-tarmıı· 
lardır. (2471) ('-'50.Y.) 

(2861) (.Y.SO) 

Serseriler-
Y atağı 

Ciltleniyor 
Romanımızı birik"tirm iş olan oku • 

yucularımızdan bunları clltletmek is. 
tiyenlere: 

EyldlUn 15 inci günü akşamına ka
dar Ankara caddesinde V AKIT kütüp 
hanesine bir numara mukabilinde bı
rakmalrdı rlar . Du tarihten sonra mü 
racaatları kabul edilmez. 

Ciltletme ücreti on kuruştur. 
Serseriler Yatağı romanı ciltleri 

1 numaradan 237 numaraya kadar 
hazırdır. Müracaat ederek nlınmı! ı. 

RagMtanın oğlu 401 den 469 nuına r:!. 
ya kadar hazırdır. 
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9Jic Amecikan fıltuısı: 

İskenderikebirle 
Musolininin mukayesesi! 

Ame.-ı!tanın meıhur sazetecisi 
"Artur Brızleyn,, Habe, - hal · 
yan işleri üzerinde yazdLğı küçük 
bir fıkracia diyor ki: 

"Habeı imparatoru Mussolini· 
ye bütün bir vilayet teklif ediyor 
ve bir lt3lyana saldırac&k herhan· 
gi habe~linin idam edile<-eğini bil
diriyor. 

Iran hükümdarı Büyük isken· 
dere kızınıvermek istemi' ve on 
devenin taş ya bileceğinden 
çok altınaa birlikte memlektin ya· 
rısı:u teklif etmişti. Parmenyon 

(Büyük f&kenderin ıüel müşavin) 
bunun üzerine lskendel'~ ~öyle de· 
di: 

"- Ben lskender olsaydım bu 
teklifi kabul ederdim ... ,, 

isken der ise şu cevah: verdi: 

"- Eğer Parmenyon c:lsaydım 
ben de kabul ederdim.,, 

Fakat Parmenyon değil, "ls
kender,, olduğu için zavallı bü· 

kümdarı ölüme sevketti Ve he.· 
ıeyi aldı. Mussolini de belki hep 
sini alacak .•• 

Arifiyede tren 
kazazası nasıl oldu? 

"Ah, Sudi ağabeyciğim! btltün kabahat 
bende! intihar etmelfylm!,, 

.. ~r!f~yede iki kişin~n ölüm~ ve j 
\'?o; kıfınıa yaralanmasıyle netıce· 

lenen tren kazası tahkikatı neti · 
cesinde istasyon memu~-a 
tevki f edilmiştir '. 

Azm( 

Yaralılar arasında bulunan fet 
dö tren Sudi Zeynep Ki.mil hasta 
han ::sine ltaldırılmı§tır. Sıhhati 

gittikçe iyileşmektedir. Sudi kaza 
yı §~V le ar. latmışbr: 

"68 numaralı marıandiz katar• 
yirm'. ta ne yük, bir de ü~üncü mev 
ki biı yo~cu vagonu olduğu halde 
HaJdarpafadan kalkmıştı. Pen 
dikten 20 vagon çimento ve lzmi'' 
len de altı vagon kömÜT aldıktar. 
son: l 703 ton ağırbğındt. 12 din 
gille hmitten hareket f'ttik. Kata 

rımız Arifiyeye yaklatn ken ileri 
İ.§a.retini vermiıti. Arifiyede ma· 

kas haıına &-7 metre ke.lmııtt k~ 

yol vermiye memur olan Azmi 
gaflet eseri mi, yoksa aeeoıilik e

seri mi bir yanhtlıkla bb:e dör 

düncü yolu ve arkasından da be-
tinci yolu açtı ve koca katar bü · 
tün hızı ile orada durmakta olan 
buğday vagonlarının iç:ne saplan· 
dı. Ondan ıonra ne olduiunu bil· 
miyorum. 

Tedavi edilirken Aznıinin tela. 
içinde "Ah Sudi ağai:eyciğim ~ 

bütün kabahat bendedir. intihar· 

dan başka çarem kalmadı,, dedi 
ğini işitHm.,, 

Devlete ait mal- Polıs noktaları 
ları boğuntuya kaldırilıyor 
getireceklerdi! 

Dün gümrük salış ambr..rında 

san=psiz eşyalar satılığa çıkarıl -
mı~tı r. Satış artırma usuliyıe ya -
pılır1.-en bazı k imseler fiyatiarı ar. 

brm3.ğa başlamışlardır. 
Gamrükte iş gfö·e.1 bazı açık • 

gözler devlete ait olan bu malları 
arhranlara fena halde kı'!m·~lar, 
arhranları tehdide batla.m.ıılar, 
ıonra da biribirleriyle kavgaya 
girişmişlerdir. 

Satış ambarındaki bu kavga 
muhafaza memurları tarafından 

önlenmiş, kavgacılar ve tnhditçi· 
ler yakalanarak polise teslim e • 
dHmişlerdir. Bunlar Cemi], Sala· 
mon oğlu lsak, İsak oğlu Nesim, 
Leon, Mişon oğlu Şarmat, Avram 
oğlu lsak, Avram oğlu lsraildir. 
Kendileri, haklarındaki tahkikat 
evrakiyle birlikte, adliyeye ve.-ile
ceklerdir. 

--o-
Mühendisler arasında 

değlştkllkler 
Akara, 10 - Zonguldak bat· 

mühendisi Rasim Siirt ba,mühen
disliğine, Simav başmühendisi 

Zeki Zonguldak başmühendisliği· 
neı, Erzurum başmühendisi Cev· 
det Bursa baımühenditliği7'e ta
Yi.n edilmişlerdir. 

-o-

Avukat Galibin 
katili yakalandı 
Urfa, 10 (A.A.) - lllusal ga· 

:ıete sahibi Kazım Ya'lgı:ına karşı 
,."ılan suikast dııvu1 : l• Urfada 
öld•frülen Yenilik gazetesi sahih\ 
avukat Galibin davası Yargutav 

Yerlerine deriye 
usulü konulacak 

Öğrendiğimize göre ·~~:ıniyet 
direktödüğü İstanbul polis teşki

latında önemli bir değişiklik ya -

pan bir karar vermiştir. Bütan a· 
na caddelerde, halkın en çc.k top
landığı yerlerde bulunan ve adet-

leri İstanbul zabrta11nın kAdrosu
na göre çok olan poliı noktala • 

rı,, kalkmaktadır. Yalnız bazı 
noktalar bu karardan iıtis!la edil
miş bulunmakta.dır. 

Aldığımız malumata glre la
tanbulda 200 kadar nokta bulu."1-
maktadır. Bunlar için 400 kişilik 

bir kadronun noktalara ayrılmaaı 
icap etmektedir. Bu da büfün 

mevcudu 2500 kişiyi bulmıyan ls
tanbul polis tefkilatı için önemli 
bir tutar olmaktadır. 

Takarrür eden yeni duruma gö
re bundan sonra nokta polisleri 
yerine devriye polisleri konulmuş-

tur. Bu polisler muayyen bir me
safe dahilinde daimi ıurette ge-
zeceklerdri. Böylece polis dev

riyeleri karakollara kadar birbir
leriyle temasta bulunacaklardır. 
Bu şekilde, emniyet İfyar~armm 
(memurlarmrn) her tarafı görme
si ve halkı\ d::\h~ ··nl ·ından lcma11 

bakımından, daha ç.ok istifade te· 
min eclileceği muha1kkak görül
mektedir. 

hak1eri lrararile Adan" ağır eza 
hakyerine nakledilmişth . 

Pollı, avukat Galibm katlHr i 
yak:ıJamtf, katil suçunu ıliraf et· 
mittir. 

nAnER - Akşam Po~tam 

Çikulata 
buhranı 

Fabrikacılar kakao 
selmedlğlni 
söyliyorlar 

Şehrimizdeki çukulata fabrika
törlerinden bir heyet T eciın (Ti • 
caret} Odasına ~§vurarak çuku
lata endüstrisini önemli (,1,ühim) 
bir kakao buhranının tehdit etti -
ğini bildirmişlerdir. Heyetin söy· 
lediğine göre bütün me~leketteki 
çukulata fabrikatörlerinin c!lin • 
deki ıtok bittiğinden bu hafta ıo
nundan ba§lıyara.k nihayet bir ay 
somaya kadar bütün çukulata f ab 
rikalan kapanacak ve yüzlerce 
amele ip iz kalacaktır. 

Bu husustaki müracaati Tecim 
(Ticaret} Odası derhal Ekonomi 
Bakanlığına bildirmittir. 

Bir muharririmizin dün çuku
latacılarla yaptığı temasa göte 
kakao buhranının sebebi ıudur: 

Kakao çekirdeği memleketimi· 
ze lngiliz ve Holanda aönıürge • 
lerinden (müstemlekelerinden) 
gelmektedir. Halbuki ge'l'ek ln • 
giltere, gerek Holanda ile aramız· 
daki tecim anl8.§masmda ıömür • 
geler]e tecim İ!İ dahil edilmemit· 
ti'r. Bunun İçin buralardan diler 
giri (ithal) maddeleri gibi kakao 
".la gelmemektedir. 

Çukulata endüstrimizin yılda 
200 ton kakao çekirdeğine 1htiya
cı vardll'. lstaıibulda yalımı çuku
lata yapan on fabrika bulıL-mıak
tadD'. 

bilet satıyorlardı 

ilk mektepler ~e 
talebe kaydı bitti 

Fakat daha talebe müracaat 
ed1eceği anlaşıhyor 

Uk okullara talc.be kaydı mua-) 
meleleri dün akşam kapatı!.nıştır., 
Bu yıl ilk okullara ge~en yıllard&n 
daha çok tehacüm oh"luştur. Esa
sen aon yıllarda ilk ok1ı.Uara ta!e
be müracaati dalına bir )·ıl önce
kinden üstün olmaktadır.. Bunu 
göz önünde tutan kültür ,,\rektör
lüğünüıı hu yıl aldığı tert\bat iyi 
sonuçlar vermiş.tir. 

Şimdiye kadar yapılan nıilra· 
caatlardan bu yıl ilk okullara gir· 
meai lazım gelen talebeden ola.ha 
mühim bir kısmının müracaat et-

·e-liği anlaşılmakt:ıdır. Oda c· 
kullarda olduğu gibi ilk olaılla-:-cb 
da kayıt müddeti h"t:H:tc•1 ::--··a 
birçok müracaatlarla karşıla.şıl.:ı. -
cağı sanılıyor. 

Kültür c!irektörlüğü bunan için 
dün akşam bütün ilk ohu!l=-.r-' c:n 
kayrt mevcudunu i~temi~tir. Veri
lecek mevcuda göre bu hm:~sta 
bir karar verilecektir. 

Bu yıl ilk okullara 928 riC'ğum
lulal' almmııtır. Bu doğu~lu ~ 
cuklarını okula verm.iyenler hak· 
kında kanuni ~ibat yaprlncaktır. 

Beledf ye memur · J"Etıbba odası,, kUttip-
alıyor hane hazırbyor 

Uray (belediye) nıuliue6e.tne ' "Etihba Odası,. idare heyeti 
yeniden memur almacaktrr. Bun- Tıp Yurdun.mı altında bulunan 

lardan yUkıek mektep mezunu o- diikkb.lan hlr kütüphane haline 
lan ve ecnebili.anı bilene yüz li- k'.oymaia karar vermittir. 

ra, diğerlerine altmıt lira maaş Bunun için bu dükkanlar ~ıal· 

verilecektir. Altmıt lira maqh tılmrı ve birlettirilerek büyük bir 

memurluklara istekli olanlum li· aıaloa haline konuhnağa baılan

ae mezunu olması 18.zmıdll'. 
-0--

Denlzdekl taşıma 

vasıtaları muayene 
ediliyor 

w:qtır. Kütöphane ,.Umda açıla .. 
caktır. . 

o 
Nofos sayımı hazır

lıkları ilerliyor 
N6fua yazım bürosu merkE>z he

yeti dlbı toplamııış, binalarm nu-
Denizdeki b.fıma vasıtaiarmm 

senelik .fenni muayenelerine ba,... 
lanmııtır. Vesaitin muayene eliz. 

danlan alabilmeleri için maliye 
pıbelerinden kazanç vergilerini 

Betiıktatta oturan Arif oğlu Ce- adediklerine dair beya.nn • 
lal ile Safa, sağır ve dilsizler ce- tlnn l • k amB e ge 

maralanması itiyle '{ltbele!tdetf'}i!d 
zmı liazırlıldan etrafmda gelen 

malGmah ~ geçinni~tir. N
naralama, Erenköy, KızrHoprak, 
Beykozdan batb büütn yerlerde 

tamamen bi:tmittir. Bazı unutulan 

yerler çıktıkça bunlu cetvellere 1 
ili.ve edilmektedir. 

· · · .. h b·ı t' e en esası onmuştur. u ıe • 
mıyetı namına tenezzu ı e ı aa- kı1de . . •• 
tarlarken yakalanmıılardır. malıyeye vergı venhp ve-
Kaçak et rilmediği de kontrol edilecektir. 

Küçµkpazarda Hacıkadm ma- -o--
hallesinde kÜap Raifin dükkinm Valf muavini yeni o 

da araıtırma ya.pılmıt, 37 kilo ka- vazifesine gidiyor 
çak sığır eti bulumnuıtur. 
Parmaklarını 

Rftşvet cttrmtl 
meşhudu 

kaptıldı 
Eyüp Niıancnmda otunn Ba

hariye lastik fabrikan anı"Jesin
den Ali Cemil lastik ezmeye mah
sus silindir malcines~ sol elinin 
parmaklarını kaptırmıı, Cen-,h 
pap.ya kaldırılmııtır. 
yQn götOrOrken 

Eyüpte İplikhanede Ahmedin 
mensucat f abrikasmda. amele Can 

Vali muavini Rüknettinin İçel 
valiliğine tayini hakkmdakl emir 
gelmif, kendisine tebliğ edilmiş
tiT. Bay Rüknettin birkaç gün 
sonra yeni vazifesine gidecektir. 

Vali Muhittin Üstündağ Rülmet
tin ıerefine dün gece Perepaluta 
bir ziyafet vermiftir. 

lstanbul vali muavinliğine ta· 
yin edilen Hüdai de yaknıda ite 
baflıyacaktrr. 

Yunaniatana gitmek ib.eTe JD6o 

!iyece alakası olmadrğma dair ve

sika Uleyen LOleci hendek caddoıı 
•İnde oturan lstematm itini takip 
eden Niko, muamelenin çabuk yaıo 
Pılma.r için Galatada Kapriçi 
mevkinde iiç(bıcü komiser Veh • 
biye ilri lira rilfvet teklif etmiı, 

puayı muanm üıtünde örtülü çu
han.m alhna. sokarken cürmü meş .. 
hut halinde yakalanmııtır. ko dört harar yiik götürürken çev .. ================ 

oturan Hediye evinin merdivenin- ~ rilmiş, bunların Alibey k5yünde 

amcası Şerife ait olduğunu ıöyle .. 
mittir. Tahkikat derinleıtirilince 
fabrika kapıcısı Salimin ve usta 
Ahmedin birlik olarak dört harar 
yüğü fabrikadan çaldıkları anla. 
şılmış, üçü de yakalanmışta. 
inerken düştü 

Tophanede Gecekuı solıa ğında 

den inerken düşmüş, sağ kolundan Otomobil çarpışması 
yaralanmııtrr · Kurtuluş • Beyazrt hattır.da iş • 
Şapkası uçunca liyen 155 numaralı tramvny ile 

Şişlide lskenderoğlu ıokağında 2122 numaralı taksi otomobili bu 
oturan 86 yaşında Karabet Şiıli • sabah Bankalar caddesind~ ç:.ar • 
de meydandan geçerken ,apkası pışmıılardır. Otomobilin ~:unur • 
uçmuı, Karabet peıinden koıa,r . luğu parçalan.'"llıştır. 
ken sol ayağından yaralannıı§lır. c~so~) (4831) 

( ŞEHRİN. DERDLERİ J 
Bir Gedikpaşalının dilekleri 

Gedikpaşada Tathkuyuda Esirci Kemaleddin Ca -
mi sokak 12 numarada Ali Ertürk diyor ki : 

- Gedlkpaşada Saraç ishak çeşmesi yazın başlan

gıcındanberi almuyor. !ttalıallemizdeki Tatlıkuyu ca -
mli sokağı pislik içindedir. Halk buradan geçerken dün 
yanın sıkmtısını çekiyor. Tiyatro sokağında da toz 

diz boyudur. Belediye burasını sulatamaz nu '! 
Cinci meydanının karışısındaki Şey/ısüı·ar sokağı 

karanlıktır. Buraya bir iki ampul konulsa halk pek çok 
sevindirilmiş olacak. 

Bundan b:ışka Un!:apanı köprüsür.den .')clt:.adcba • 
~ına çıkan yol çok tozlu ı·e çok bakımsızdır. Belediye 
nın bzı yolu ta.'nir et tirmesi gerektir. 



' 
Tayyare 

bugün 
manevrası 

başladı 
Dün bildirdiğimiz gibi bu ıa -

bah memleketimizin üç yerinden 
çelik kartallarımız hareket E-de • 

rek memleketi dolaıacak olan bü
yük bir hava turuna çıkmışlardır. 

Sabahleyin tam saat 5,50 de 5 
bombardmıan tayyaresinden mü· 

rekkep bir kol Y cşilköy hava is • 
tasyonundan kalkarak Marmara 
kıyılarını takiben lzmire gitmek 
üzere yola çıkmıştır. Bu hava fi -
losu öğle vakti lzmire vardıktan 
sonra saat 14 te oradan da hare· 

ketle akşam üzeri Antalyaya va
racaktır. Geceyi orada geçirdik • 
ten sonra ertesi sabah Men!n, A
Clana, Elaziz, Maraş yolu ile Di • 
yarbekire, · öbürgün de Diyarbe -

kirden kalkarak Sıva.s, Tokat yo
lu ile Ar~araya ve aym 14 ünde 

de Ankaradan hareketle tekrar 
lstanbula gelmit olacaktır. 

Ankaradan bu aabah hareket e
decek olan tayyareler iae öf;le 
vakti lstanhula gelip akp.ma iz -
mire gidecekler, ve Sıvastuı ha -
reket edecek hava filomuz da öğ· 
leyin Ankarada olacak, ve akşa
ma lstanbula gelecektir. Dunlar 
da aynı yoldan geçerek Ti1rkjye 
turunu tamamhyacaklardır, 

lzmirden kalkan tayyareler 
8,54 te şehrimize gelmişlerdir. 

Tayyareler aynı zamanda f., -
tanbulda Davutpa~a ile Metris 
çiftliği arasındaki sahaya bomba 
atmak tecrübeleri rapacaklardrr. 
Hedefle!'e isabette en bür~k mu
vaffakiyeti gösterecek olan tay -
yare koluna büyük bir kupa hedi
ye edilecektir. 

lngilizler Markoniye 
taş çıkarttı 

Onların buldukları ölüm şuaı 
ltalyanlarınkinden daha korkunç 

Uzun zamandır tek ba.ıma üc
ra bir laboratuvarda ç~!ııan b 'r 
lngHiz mütefennininin; !,.ılduğu t 
Iüm ıua1lından iki gü:1 önce hah 
setmiıtik. 

ln2Hizce "People,, gaz,tesine bu 
fen adamının verdiği b~ r diyevin
den anlaşılıyor ki, bu ~fü\In eşrar• 
şimdiki halde "Sulhun :-ruhafaz:ı_
sma yaramak üzere, İngiliz kab\-
8'Sİ'llE xerilmiJtir. 

Jngiliz mütef ennini diyor ki: 

•·Benim düşündüğüm !ı:udur: 
lngiltere, böyle mütbit bir si 

lah. elinde bulundurmakla aulhu 
muhafaza için sarf ettiği ve diplo 
matik gayretlerde belk; muvaffa:k 
olur. Şundan eminim k: ltalyan 
mucidi Markoninin de ~u]duğu v::: 
geçenlerde tecrübesini yaptıklar · 
§Ua, benim bulduğumun aynıdır 
Fakat lngiltere ltalyadan bir ba· 
saınak daha ilerdedir. Markoni 
şuaına kar!tı bir müdafal\ yolu da 
buldum! Ve lngiliz kabinesi 
§imdi bunun esraaına ds vakıf

hulunuyor ... ,, 
İngiliz fen adamı, fllhakika, ö· 

lüm suaına kar!I tedafüi bir tedbi 
'de ~taya koymuş ve bütün ince 
likleriyle hükumete bilJinniıtir. 

ı • lngilizin ica.t ettiği !Uaın ad\ 
"Z,, şuaıdır. Bu §Ua ile zehirH 
gazlar nakledilebilcektir. 

Şehirler üzerinde hava tahav· 
vülleri vücude getiren ahaliyi boğ 
'mak mümkün olacaktır. 

Tayyareleri indirecek ve oto 
mobil motörlerini dur~uracakt!r · 
Geniş muhitlere mikroplarla afet 
saçabi1ecektir. 

Hafif bir nakille, bu şua 45!'l 
küsur metre ilerideki otomobm 
durdura bildiği ve ite yaramıya · 
cak bir hale gelecek makineleriyle 
tayyareleri yere indimıeğe mec 
bur edebildiği gibi kuvvetli bir na· 
kilie §Uaın faaliyetini da ha il erile 
re götürmek kabildir. 

İngiliz muhterii töyle anlatıyor . 
''Düşman bombardıman tayya

releri Londranın yahut sahilleriıı 
millerce mesafe ötesinde kalacak. 
yanapınıyacaklardır. Bu ıua yai 
nız makineleri faydasız bir hale 
koymakla kalmaz. Belki bir tay 
yarenin haznesindeki petrolü dt! 
parlatarak tayyareyi alevler için 
de bırakabilir.,, 

Kendi ba§ına ve giıJi olarak 
yaşryan İngiliz mütefenninin şim · 
di ölmüş bulunan zengh1 biri tara
fından paraca yardım j!Örmüt ol· 
du~ı yazılıyor. 

Markonl neler yapıyor ? 
Cenova, 11 (A.A.) - Santa 

Margarettada süel mütehassısların 
huzuriyle kısa dalgalar hakkındl 
ki deneçlerini bitiren Markoni bu· 
gün Riyo de Janeryoya harekete 
diyor. Yeni büyük telsiz poatas;· 
nı~ açmak üzere Santosa gidecek 
tir. 

Gözlerini kan 
bürümüş! 

Cibolide Yeşiltulumba meyda -
nmda 36 numaralı evde -.>turan 
Balat inhisar kısım deposu t mele
s inden Süleyman oğlu Cafer dün 
gece saat 24 de Cibalide tütün 
fabrikası arkasında bostan sergi· 
sinde otururken iki senedenberi 
doıtu bulunan Hasan kızı Zeynep 
yanına ge?miş, hakarette hulnn -
mUJtur. C:ıfer bu hal<arete tözde 
tahammül edememi!, yerinden 
fırlıyarak bıçağını çekmiş, Zey -
nebi sel kolundan ve sol kalçasın· 

dan yaralamışbr.Bu ıırada yoldan 
geçen Şemsi nminde birisi arala
mıa girmiş, Cafer buna da kızmıs 
Zeynehin kalçasından çıkuttığ; 
kanlı bıçağını Şemsinin sağ kolu· 
na saplamıştır. 

Her iki yaralı har.taneye kaldı • 
rılmrttır. Yaraları ağırdır. Cafer 
yakalanmı§trr. 
--~~~~~--------~~~-

A rttst Anna Rella 
kaza atlattı 

Angulenı (Fransa da)' 11 -
Fransız sinema yıldızı An.na Belb 
bugün bir kaza atlabnıştır. Bizzat 
yıldızın idare ettiği bir otomobH 
yolda devrilmi,, Anna Bellanın 
iki arkadaıı yaralanmıştır. Artis~e 
bir §ey olmamı§tır. 

Şirketi hayrlye 
tarifesi 

Ankaradan gelen haberfor ~ gö
re, Şirketi Hayriyenin A\ladolu 
kısmı tarife&inıin altı ay daha ol • 
dnğu gibi kalmnsı tarifeler l:omİ$· 
yonunca kararlatmııtır. 

HABER: 
- Niçin? 
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Dil bayramı Nanıus gayretkeşliği 
• Istanbul, 10, (A.A.) - Türk dill a -

~':~rmakurumug•••tsekreterıığin- Fettan bir yenge 
Geçen yıl olduğu gibi bu yılda ge 

niş ve ulusal ölçüde kutlanması ulu~ yu·· zu·· nden cı· na yet ' 
önderimizce yerinde görülen 2.6 eylul • 
1935 dil bayramı için hazırlanan prog 
ram aşağıdadır: Tire (Ozel aytarmnzd11.n) -
ı _ 26 eylCil, birinci dil krultayının Tireye bağlı yeni çiftlikte iki kişi· 

toplandığı tarihtir. Kurultay, bugün nin ölümü ile neticelenen tüyler 
dil kurumu üyeleri arasında kutla - ürpertici bir cinayet olmuştur. 
nacak bir bayram günU olarak ka • Tafsilatını bildiriyorum: 
rarlaştmlmıştır. Dil işi bütün ulusun 
ortak bir işi olduğundan, bu bayram Yeni çiftlik köyünde Hu.an ve 
- geçen yıllar olduğu gibi - bütün Emin isminde iki karde, var. Bun· 
halkevleri ile basın ve yayın kurum- lardan büyüğü Hasan dört tene 
ları tarafından geniş ölçüde kutlana- evel S3.fiye adlı fettan bir köy};· 
caktır. dilberiyle evlenmi,tir. Fa ~n~ do .. 

2 - Türk dili araştırma kurumu, 26 la~an rivayetlere nazaran Safiye 
eyhiJ 1935 ~ünü radyo ile bütün yur. evlendikten sonra d:ı bu fettanlık 
da bir ayta verecektir. Bu ayta için 
İstanbul ve Ankara :radyo merkezleri huyundan vazgeçmemi!, bi.:dıaı&a 
birleştirilecektir. Aytanın hangi saat- Mehmet isminde biriyle gÖrufÜ

te, hangi radyo merkezinden ' 'erilece. yormuş, hatta kendisine bir ele 

Dört kişi yerre\ ~,,,_-fr.-' ·~ .n l.:ıir 

ara Emin sofradan kalkarak dışa 
rıya çıkmış, orada saahını ~olJur 
duktan sonra: 

- Ağabey seni k=:.!lveden iıtl-

yorlar ! diye Hatanı dışarı ._;.;ığır 

mış ve elinde tabanca olduğu 

halde içeriye girerek Men:ı:ıed'n 

kafasına üç kurşun sıkmış ve dj 

ğer ü-; kurşunu da kaçmz..'.r:a olan 

Hasan Aliye boşaltmıştır. 
Bu esnada vaka yerine ,,t·1mo

bille jandarmalar yetişmiş ve E 
mini iki kurbanının yanınd \ yaka 

1amıştır. Emin: ği ayrıca kararlaştmlarak bildirile . mendil hediye etmİ§mİ§. 
•pktir. O saatte bütün halkevleri K · Safiyenin kocası Has::-n ;şi tat- - ardetimin namusunu temız 
dil, taı·ih ve edebiyat şubelerinin ön -
cülüğüyle toplu olarak bulunacak ve lılıkla haletmek istediği ha!de bir ledim. Onun namusu benmı na 
aytayı dinliyecektir. türlü karısiyle başa çıkamamış, musu~'ldu demekt~dir. 

3 - Halkevleri, dil bayramı için ön
ceden hazırlanarak toplantılar yapa • 
caklardır. Bu toplantılarda okut' -

en sonra Me~madi öldür-:::.:ğe kp 
rar vermittir. Bu fikrini kardeş: Portekizde 

nacak şiirler, verilecek söylevler için E"'.lline açınca Emin, ağa!ıeytine Bir hükQmet darbe• 
kapsal olarak şu yönerge verilebilir.: kendisine hapiste iken b.akmas! si teşebbüsü oldu 

a -- Elden geldiği kadar öz, sade şartiyle bu cinayeti kendisi yapa.
güzel, anlaşılır türkçe ile yazılmış ve 
söylenmiş olmak • cağmı söylüyor. iki kardeş bu ~t.· 

kilde uyuşuyorlar. 
b - Konular, genel olarak. Türk 

kültür varlığının eskiliğini, genişli - Bundan sonra Haıan M~~hinedi 
ğinl, büyüklüğünü ve özel olarak cinayet gecesi aktam yemeğine 
Tilrk dili denen dilin bir yandan Türk 
ulusunun en geniş ölçüde biribiriyle çağırıyor. Mehmet de yalnız gel· 
anlaşmasına yaradığını, bir yandan meğe cesaret edemediğir.:::!en e

~a bütün yeryüzü kültüı dillerine kay niştesi Hasan Ali ile birliı~rte g!!li
nak olmuş en eski ve ana bir dil ol . yor. Hasan Ali milli müc:.deled<" 
•luğunu anlat~ağa yarıyacak yolda biiyük yararlıklar göstermi,, hattz 
seçilmek. 

4 - Halkevlerl toplantılannda s15y-' üç silahlı Yunan askerini tek ba· 
lencn şiirler ve söylevlerin birer kop. ;ma yumrukla öldürmü§ bir b:ı' 
ycsi dil kurumu merkezine gönderile- yiğitti. ' iW111 ı 
cektir. 

5 - Halkevlerl toplantılan, dil ku - .. 
rumunun radyo ile vereceği aytamn Türk iyede bir 
saatine göre, bu aytadan önce veya 
sonra yapılabilir. Ancak başrnda veya ro ben 50 n 
sonunda ikinci maddede yazılı olduğu 
gibi, bu ayta dinlenilecektir. 

6 - Radyo merkezi olan yerlerde 
halkevleri toplantıları da radyo ile 
verilecektir. 

7 - Türkiyede çıkan bütün gazete • 
lcr o gün için dil işinin değerine, llt 
yılda alınan yolun ve önümüzdeki ça
lışmaların önemine dair yazılar ya. 
zacaklar V!? dil bayramını canlandıra. 
caklardır. Bu yazılar için de üçüncü 
maddede yazılı yönerge gözönünde tu 
tulmalıdır. 

-o-

Hitler'e 

Bursa, (Cumuriyet !lr.arı bild~
riyor) - Bunanın Apo!~ont gölü-

nün ortasındaki adalardan birin 1c 

Naiı isminde bir adam iki sened ı r 

yalmz batına bir Robenson haya•1 

ge;!rmektedir. Bugün Sf• yaşıncı. 
olan Nail ancak 35 yaşmda görün 
mektedir. Kendisi Seli nikte yük 

sek sahsilini yaptıktan sonra Fran 
saya gibniş, orada da iki sene yilt~ 

sek :ziraat okumuştur. Ve hayatın
da evlenmemiştir. 

Bir köpeği, bir horozu,. tavuk
ları ve güvercinleri olan Nail bı1 

Lizbondan bildiriliyor: 

Hükômet, komünist uns\lrlarla 
birlqen ve eski sol cenah parti 

lerine mensup şahsiyetleri de el 

de etmeğe çalıtan bazı ulusal 

sendikalist grupu üyelerinin bir 

hüldimet darbesi hazırlad~kların 

dan haberdar edilmiş ve §iddetli 
tedbirler alınmı~tır. 

50 tersane amelesi ve bir deniz 

zabiti tevkif olunmuştur. Öğleden 

sonra şehir tabii halini almıştır. 

ı . ... 

--

t. ... ~· 
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TARiFESi 
Tıcaret: ııanıarının aat:ırı 12.so 
Reemt ııanıarın 10 kuru•tur. 

Sahibi ve Neırigat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı ver fV AKIT) matbaan Şarmayn 

kıhcı verildı adayı hükumetten satın almıştır.-------------

Nurenberg, 11 (A.A.) - B. Hit 
ler. B. Rudolf Hesse ile birlikte 
dün akşam uray dairesin~ gel • 
miştir. Şarbay hoş geldi11iz dedik 
ten ~onra, süel kanunh Alman 
yaya hürriyetini iade ettiği için 
B. Hitlere teşekkür etmiş ve kendi 
sine Şarlmayn'ın kılıcmm bir 
kopyesini vermiştir. B. Hitler, 
bu silahın önemini kaydettikten 
sonra kongre için bu sene yapılan 
tesisatın Almanyanın hC.rriyet ve 
kuvveti remziyle açılmasrnrlan do
layı olan memnuniyetini bildirmiş

tir. 
--0--

Maslak yolunda 
otomobil kazası • 
Bu sabah Büyükder~den lstan

bula gelmekte olan 2565 numaralı 
takai Triyondafilosa ait 5tüdbev-

Kışın burada bulunan eski bir 
manastır harabesinin \.ir kısmını 
ev olarak kullanmakta, kendi ek
tiği ıeyler ve adadaki ağaçlarır., 

verJ,ği meyvelerle geçbmektedic. 

Pek nadir olarak balıkçıların hı · 

raktığı balıkları almakta ve köy
den erzak getirtmekten~•. 

Nail kendisini ziyar-~ t eden ga· 
zeteciye şu sözleri söy!c:mİftİr: 

-- Ben ne dervif, ne ele keşişim . 
En·e)a tabiata a!ığım. Sonra in 

san olmağa çalıtıyorum. Bence in 
sanlar tabiatten uzaklaştıkça in· 
sanhktan da uzaklaşm!Ş cJuyorlar 
Ben;m için en büyük snaaet tab i· 

atle bathata kalmak ve Löyle mün 
zevi hiT hayat geçirmekt.r . Gür. 

düz köpt-k, horoz ve güvercinlerlt: 
geceleri de ay ve yıldızlaı la konu· 
şurum. 

Lira 
300 

20 

320 

ZAYi iLANI 
Dosya 
1655 

isimleri 
Lühburgaz istas

yon müdürü Necmi 
1651 lspartakule istaı· 

yon müdürü En • 
ver U.tif 

isimleri yukarıda yazılı bono • 
ların muhteviyatı olan 320 lira • 
nın tahsili zımnında 21 ağustos 

935 tarihinde üçüncü icrayl\ mü • 
racaat edilmi' ve icra tarafından 
tebligat yapılarak borçlular tara• 
fmdan da kabul edilmit ise de bo· 
noların asılları her nasılsa -ıayi el· 
muştur. işbu ziya keyfiyetinden 
borçluların istifade ed em em eleri 

için mezkUr zayi bonoların hü • 
ki.imleri olmadıP,mı ilan ederiın· 

Ketencilerde 46 numarada 
Ayyıldız bakkaliyesi ~hmet ... 

ker araba ile Maslak yolun·\.• çar· Ku··çu·· k çı•ttıı·k parkında 
Pl! MI§ ve Stüdheyker araba tama· •ı--
mile tersine dönmüttür. Ku:a Al E F T A L y A 
man gazinosiyle Ayasağa .;eşmesi SADi 
arasında olmuıtur. lnsar.ca zayi-

l 
Va Arkadaflarım Her Ak,nm dlnllyeblllrsın:z. 

dyok~~ (2315) (50) ~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~ 
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ARBAROS 
• • 
INTIK 

Tef1rOka l1i1 lUlliililcSllf'aSo : 11 Vaı~an: ( V<!ı m N lOı) 

Prens sabaha karşı, tath tatla rüya görüyordu. 
Kuşİüyü bir yastığa sıkı sıkıya sarllmış, 

şöyle sayıkhyordu: . 
- Ah karıcığım!... Seni hayabmda ılk .. d~.f~ 

olarak n'ihayet koynuma alabildim .. Ç~k şukur ... 
, d. ·sinden intıkam aıamı-Fatih, tstanbula girdikten son Barbaros un iri .. 1 r 

ra, donanmaya da ehemmiyet ver- yanlar ölüsünden oc aımıy~ kal~tı a 
mişti. Anadolu ile Yunanistan a - ne olabilir?... Türklüğe katılmak münha~ kalan hır .yaatıgına, sıkı 
rasmdaki adalardan bazdannı, emeliyle taç ve tahtlanru terket . sıkıya, aııkane, sadıkane sarılmlf, 
mesela Yunanistamn şark tarafın~ elen· "kan rekmesi nden başka bu yumupcrk ve tombul ( !?) se-

m :ı " d · · b tırıyor· da ve hemen yanında bulunan. k~s- nasıl izah olwıa.bilir?... ce arka aımı aıneııne aı 
• koca Ağnboz adasını Venedıkh • Hayır, bu, "müslüınanlık gay · du. . . ta· 

lerden aldı. Aradan pek az hir za. f değildi. Çünkü, Yakup Be - Ve adeta konutur gı~ı, tane 
ınan daha geçmişti ki, Midilli ka- ~~;'iki cengaver oğlu, şimali Afri- ne, gayet anlaııhklı bır ıurette, 
lesj ve daha birçok adalar zapte • kada rastladıkları diğer akıncı f(>yle sayıklıyordu: .. 
dildi. Fakat, Papaya sadık Sen - Türklerle derhal kaynaşmışlar, on _ Ah, kar~cığım ! ... Sevgılı A· 
Jan şövalyelerinin elinde buluna!' larla mukadderatlarını birleştir • nitacığmı •.• Nr?ayet.koynuma gel· 
Rocfos bir türlü fetholunamadr. · 1 e fakat yerli müslümanlara din, bir gecenı henımle beraber 

' · ·ı · mış r ' d "''l ·? R hülku Bu sövalyelerle Türk gemıcı erı b · t" lü bel bağlıyamanuşlar, ı - geçirdin, egı mı.... u • 
arasm~da, denizlere hakim olmak s~a:mışlardır. Arap "din kar - düs'e çok tükürler olsun! Hırçın 
için, büyük bir rekabet göze çar - <leşlerinden,, her ful hiyanet gör- beyaz gÖvercinim. ',YU'VUID& gel • 
pıyordu. meğe hazır olmuşlardır ve gene di ..• 

Barbaros Hayrettinin babası hikayemizde okunacağı gibi nice "Tak! Tak! Tak!,, 
Yakup Bey, Midilli ada~ı zapt~- nice kahbelikler görmüşlerdir!.... Kapı, boyuna vuruluyordu. 
den Türk kahramanları ıçındeydı. Bir "mürted Rum,, un (? !) bır Fakat Prens Cilberto, geceyarı-
Orada kale muhafızı olarak ın:ıdı iki batın içinde bu kadar Türkleş- sındanberi devam eden tatlı rüya 

Yerli ahali hıristiyan oldu~n- miş ve Türk camiası tarafından sının pek harikulade bir yerinde 
dan müslümanlara kız vermek L<::- bu derece benimsenmiş olınasmR olduğu için bir türlü uyanamıyor· 
temlyorlardı. Halbuki, muhafızlar imkan var mıdır? Bilhassa, Midi!- du. Kapmm vurulmasını atılan 
arasında da kadın yoktu. "Ne ya. li gibi bir Rum ve hıristiyan muhi- toplar tüfekler sanıyordu. Fasih 
palım?,, diye Fatihe sordurdular. tinde yetismişken, bu, kahil mi- ve beliğ ıayıklanıaıma !U suretle 
Padi~ah da "Beğendiğiniz kızı a- d.r., ~ devam etti: 

':i 1 • 

lesinden isteyin. Eğer vermezse Barbaros, damarlarındaki ka- _Varsın alem biribiriyle mu· 
zorla alın!,, diye iradede bulundu. nın' icaba tını yerine getirmiştiı· l harebe etsin ... Biz, bu seslere ku-

Yakup Bey, böylece evlenerek, Varsınlar, Türkten her büyük- laklarnnızı tıkayalrm... Nemize 
sıra ile, İshak, Oruç, Hızır ve ~l • lüğü kıskanan mutaassıp !renkler, lazım: Türklerle Sen - Jan ,öval
yas isminde dört erkek evladı mimar Sinana atılan iftirayı, Bar- yeleri biribirlerinin gqzlerini oy. 
dünyaya geldi. Hızır, Barbaros'tm barosa da atsmlar ... Fakat, altın; sunlar.:. Bize bir zarar gt-lmesir 
asıl adıdır. "Hayrettin", 3onra · miheke vurulunca nasıl kendini de ... Biz, Hızır Reise bacımızı se· 
dan, padişahça kendisine ~·erilen belli ederse, Barbaros da miheke neden seneye muntazam olaraJ.. 

lakaptrr. vurulup sunu ortaya koymuştur: veririz ... O, bizi korur ••. ötesi ne-
Fransız.ların büyük "Larousse,. Garpl~lar, Türklüğün büyüklü - mize lazım? ... lşıte bu güzel sara 

ansiklopedisi, Ba.rbaro~~ "i~idat ğünü çekemiyorlar. o.n~n yüc~ ynnrzda, yer, içer, keyfinı\ze ba • 
etmiş bir Rum,, olarak gost:rıyor~ şöhretlerini lekelemek ıstıyorlaı kar, eğlenıriz ... Değil mi, yavrum? 
sa da, bu iddianın küstahllgı tek- Lakin beyhude! Yalancmm mumu Oh ne mes'udum! ... lıte, nihayet, 
mil tarihi vesikalarla ortadadır. yat..c;ıya kadar yanar!... fihlrlerimi doğru buldun... Bana 
Papazlar tarafından uydu~·ıılan ?n Bu koca Türh.iin dirisine birşey "Mi$kin, korkak, uY'UfU.k !,, demi
yalan, bütün manevi hazı~cl~ı:,1 .. - yapamıyanlar, ölüsünden bu ma- yorsun! ... Benden nefret etmiyor
miz gibi, Barbarosun büyııklugu- neyi initkamr almağa kalkmışlar- sun, beni seviyorsun, koynuma 
nü de bize bırakmamak içirıdir. dır! Ne zavallılık! ... Fakat, Bar- geldin •.. llk defa olarak, bir gece· 

Diğer ispatlar, vesikalar, mese· baros, hele kendi milletinde tarih yi benimle geçirdin, benim oldun, 
la "Gazevatı Ha)Tettin Paşa,, da şuurunun uyanmasından ~onra, karıcığrm ! .. Karıcrğrm ! ... Anita'-
kentli anla~~ıkla~ be~raf. B~r- Beşiktaştaki türbesinde huz~r cığım ... Anita'cığım ... Anita ! .. A-
harosun, Turk oglu Türk oldugu içinde _ ve ölüsünden bile intı - nita ! ... Ah, Anita ..• 
nu bizzat yaptığı işlerle ne t\ÇI~ o- kam alınamamış bir cinhangir gu- ''Tak! Tak! Tak! Tak!., 
]arak ortaya koyar! Kardeşıyle runı ile - yatıyor! "Güm! Güm! Giim ! Güm!,, 
birlikte tesis .~t~~ği şimali Afrika Onun hayli yüzüstü bırakılmış Kapıyı vuran adam, prensin h~-
devletinin hukümdarı olriuktan türbesini layık olduğu mamurlu · susi hizmetlerine bakan, ikinci 
sonra, Rumluğunun ( l 1) te~me · ğa kavuşturmamız lfizrmgeldiğini derecede bir asıb:ade Kont Benito 
sinde ne mahzur vardı? ... Hıç de- b d bu münasebetle hatırlat. d'Ambro isminde biriydi. Efendi-R h .. kü ura a, 
ğilse, bir nıüslüınan um u m- tıktan sonra Barabarosun hayatı. sini uyandıramıyacağını anlayın. 
dar olarak mevcud~yet sü;e~ez na ve hayat~da ondan almmak ca, tokmağı çevirdi. 
miydi? ... Tarihi tetkıklere ı~tınat istenilen intikamlara ~eçelim: Aralrktan başını soktu. içeriye 
eden aşağıki romammızm ~~un - Aşık kadmlann ve mağlUp ku- baktı. 
ınasmdan da anlaşılacağı nzere, mandanlarm Barbarost..·m inti - "-Ne? ... Anita'cığım! Anita 
Hrzrr Reis ve ağabeysi Oruç, 

0 
za- kamlarına!... mı diyor? ... Ne münasebet? Pren· 

manm Osman~r pad~:ıu ola~ Ya: "Bakire bir zevce! ses kocasının yatal< odasm:ı aya· 
vuz S~ıltan Selımden, oncelen, epı " . g" ını basar mı?,, 

· d ·· üşlerdi · Kendileri Ağrrboz adasının genç prensı 
zyıyan a kgo~şi ve ~kibi Sulta~ Venedik asılzadeJerinden Sinyor Diye adeta dikkate çarpan bir 

avuzun ar . b d'Alb . k t•• .. t IA l so·'ylendi K kud'l d t oldukları için Ya- Cıl erto ertıno, uş uyu ya- e aş a · 
ur a os , h' h ı· .... 1 lrl:i'erek, eşikten i~eriye bir &· tahta kt ktan sonra Midilli· tağında o gece ır ayı saga so a 

vuz çı ı , . . · 1. dım attı. Knş'arını çatıp gen!ş tül d ı.· ·I · · yurtlarım . er ket döndüğü ıçın, ınce tentene ı ve ıa 
e \.l yeı erını ı·k · . . dbinl~kler ic_indeki kuytu \atağa ... b t tulmuşlardı fi ipek gece ı entarısını epeyce 

nıepge mele ur '~ ürted Ru~ de- buruşturmu,, berbat etmiş~i !... dikkatle baktı. Efendisini. "mün· 
apaz ann m . ,, . k d ·· ı . ·· hal,, yastığa sanlmıt olara~. o ko-"';.!·•-...ı !u1 ailenin, böyle bır vazı· Sabaha a ar, ne.ruya a. goı . 

~-· .,.... bb mik vaziyetinde görün<:e yüreğme '~ette _ nele Afrikada koskoca müştü, am.an .. yara 1•• T'ır;\ • • 

,,b' ·· t k'I saltanat kurmuş • Kapısı ılkonce ha.fıf hafıf, son- su sen~' ip güWm!'2tli: 
ır rnus a ı ... 1 ... b ı d _ Sa'~ra.mento ! ~diye Cir kü·ı ken _Türk camiasına tekrar ka- ra h:ı:zh hızlı vuru maga a~ ~ '· 1 _ 

O h•J"' ·k· k. Tk tagmın für s:ıvudu. - Meger gene her· VUşmak için can atmasında sebep a a, ı ı ışı ı ya 

Balkan e tletizm 
müsabakaları için 
bütün hazırlık bitti 
Koşuların bitişi sesli filme alınacak, 
Yugoslav ve l'unan atletleri ne halde? 

Balkan atletizm olimpiyadı için mütekabilen diğer hükib.etJere 

tehrimizde yapılan hazırbkbr hi~ bildireceğiz. Hakemler beyı..z pan 
mek üzeredir. Fenerbahçede yenı talon, beyaz ayakkabı ve koyu 

yapılan tribünlerin boyanması bi- renk ceket giyeceklerdir. Türk 
tfi.ilmit, sahanın son bir m.ıayene- hakem takımı IOD dafa öni;müz· 
ai ve ölçülmesi yapılnııf, matluba deki cumartesi günü görüşulmPk 
tamamiyle muvafık bulunmuttur. üzere Fenerbahçe stadına rlav~t 
Tribünler tam 10000 kifi almak • edilmiılerdi:r. 
tadır. Biletler de bugünlerde 3a. ATLET 

tıta çıkarılacaktır. ... Vugosıavve Yunan 
Tribünler, A, B, C, D, '"·> F, G atıetıerl ne halde? 

krannlarma aynlmıı ve numara- Yugoelavlar, altıncı Balkan o • 
lanmıttır. 100 kurut ~e~~ 0~.an yunl lftiri.k edecek takmıla-
b• • • ·· gün bıletm ustun- arma 
ır ıeyırcı, uç d tamamen ıeç:ndtlerdir. Bu ta-de yazılı olan numaralı yer en rmı 

maçı seyredecektir. Kapımn iç kmı l'eçeD pa:ar g(lnü Avusturya 
tarafında kolunda A, B, C, D. E, ve ltalya atletlreinin lftiri.k ettiği 
F, G, harflerinden biri yazılı me- anrulusal bir m&abab.da •on de
murlar bulunaca.11:, ve biletin U.. fa tecriibe edilmif ve çok iyi dere• 
tünde bu harflerden birini g<Sren celer teı1plt olUDmQ.ftm'. 
seyirciler bu memurlara mü.rucaat MGlabakalann +aıw11ıd tasnifin-
ederek bunların tavasautiyle yer-- de A'9USturya 98 pannla birinci, 
lerini bulacaklardır. S~dyum k~- İtalya 89 paft.llla Rdncl, Yugos • 
pısmda izdihama manı 0~ içm la da 65 pannia OçOnc;ü ol • 
biletlerin Kadıköy iıkeles!1'de ıa- ~ A cwtw a " ltalya ta • 
'1lması da düşüttülmektedı.·. =· ~ ku+:etli kadrolarla 

Yugoslav, Y~n, Bul~l',dVe geldifl için kendi talmnlaruun ü • 
Arnavut atletlen aym 18 ın e, 
Rumenler 19 unda §ehrimize re- ~Dinkte kalmuı Yugoslavları 

1 ki d. Y----1ılar 30 u at· pek müteeeeir etmemittlr. ece er ır. unnw 

let olmak üzere 60, BulgarlaT 55, Yunan\standa dikkate de~eY h'a 
Ougoılavlar 60, Rmnenler 40, diseler olmuftar. AilKii raz e eri· 
Arnavutlar 30 ki§i olarak gelecek- nin verdilf maJ6mata sare maruf 
)erdir. ~elenler Tokatlıyan °· atlet Mandikaa, antren&rle ar~la· 
telinde misafir edilecet?er~ir. rmda çıkan lıtil!f ,oztlnden f ıı· 
Aynizama~nda kotularm fı~l~ d.e tanblıla gltmiyecelbıl federas:ro· 
seıli filme alınacak, ve hır ıhti- blldimriıt ona mftteakip yor • 
laf zuhurunda film derhal hakem na ' w 

· ·· ·ı kt · Atletizm gakopulos da aynı fikirde oldugu-heyetıne gosterı ece n. • 
1 

• 

f d ·zamanda Avru- nu haber verm.İftir. Bu iki al!etın e erasyonu aynı • 
d · d 20 tane kronomet· lstanbula gelmenıesı Yunan takı • pa an yem en . . • -· .. 

re, çelik metreler siparıf etmı§ ~ 24 p~an lr:"yb~ttir~e~ı ıç?~ 
e kronometreler gelmişti.-. Atınada hır haylı telaı edıl . .oış, nı • v • 

Balkan devletleri atl"1lerinı 

kati olarak 14 eylulde seçecekler· 
dir. Yunanlılar bu tarihte Avus
turyalılarla bir atletizm müsaba· 
kası yapacaklardır. 

Hakem takımı atağı yukarı 
tesbit edilnıiıtir. Yakında kom~u 
hük\ımetlerin hakem listelerini bi· 
ze bildirecekler, ve biz bunları 

mutat ıayıklıyorunış ! 
Yatağa yaklaftı. istihfafla 

prensi bir kere daha süzdükten 
sonra, omuzuna dokundu. Fakat 
uyandığını görünce, hürmetkar 
bir tavır takınarak, yerlere kadar 
reveranslar yaptı: 

_ Zatı devletlerini rahatsız et· 
tiğim için kulunuzu mazur görün 
fakat adamızın ufkunda korsan 
g~mi)eri göründüğünü haber ver · 
diler, efendimiz! - eledi. 

Prens, yerinden sıçradı. Şaş.km 
!aşkın, bir kucağın ~aki yastığa, 
bir kontun yüzüne bakarak: 

- Nasıl? ... Hani Anita? .. Ne· 
reye gitti? .. Ah, eyvah ... Ya ... Kor-

hayet IÖzil geçen zevatm araya 
girmesi üzerine Mandikas ve Y Ol"' 

gakopulos fikirlerinden va-ıgeç · 
mi§lerdir. 

Yugoslav rekaf>etinin adeta 

tehlikeli bir §ekil aldığı §U .;ıralar· 
da Ymıa.n takımmm geçirdiği teh 
like bütün Yunanistanda ehem -

miyetli akisler uyandınnıı. hatta 
lstanbula gidilmemesi tekJifleri 
de ileri sürülmü§tür. 

Romanyalılar da takımlarını 

son bir denemeden sonr.c\ tespit 

etmişlerdri. Bu denemede alınan 
dereceler, bizim son Tüt-k.yc bi · 

rinciliklerinde aldığımız sonuçlar 
kadar parlak değildir. Bu durum, 

Türk milli takımının, hedefi olan 
Balkan üçüncülüğünü alabileceği· 
ni gösteriyor. 

Atletlerimiz kampta bul·1nma.1[. 
tadrrlar. Antrenör ve fedeMıuyon 

mümessilinin nezareti altında tam 
bir spor hayatı yaşamaktadırlar. 

san gemileri mi? ... Sakın ~en· Jan ----=-----------.. 
tövalyeleri olmasm? ... Övle ya : 
Hrnır Reis d<ıha ı:;e!me ...... Ba~ top· 
lamasına üc ay var ... Anlaşılıyor: 
Bu sabah b-ir felaket var! Ah, hir 
an evve~ ['t;' Tre'i'uttum •.. işle saa • 
detim •-... -··l 'ı· .. - dir.e <:ı.5:;ıbiyet 

K U P()N 
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Yeşil Bursa 
Bugün kurtuşunun 

yıldönümünü 
kutluluyor 

GENELER 
ASIN DA 

ÇiN 
·AR 
Hca&yaıittaın 

No68 \'azan: Osman Cemal Kaygısız - ... 

On üç yıl önce Türk kuvvetleri 
Bursayı nasll geri almışlardı? 

kendinıe evlat ettinı; Ben seni 
anca beraber, kanca beraber! 

Yeşil Bursa bugün kurtuluşu 
nu.1 on üçüncü yıl dönümünü ku t
luluyor. Yurdumuzun hemen he; 
tarnfı i~gal edildiği kaı anlık de
virl~rde; Yeşil Bursa, 8 temmu ~ 
336 dan 11 eyliil 338 e k~dar, tanı 
iki yıl, iki ay, iki gün, İ!;ine istik
lal ve kl1rtuluş güneşinin girmedi· 
ği julı şehirJerimizderı biri ola · 
rak kaldı. 

Ustfü;te zorlamalarla Anadolu
dan periıan bir halde Marmara ve 
Ege denizlerine koşarak canını 
kurtarmağa çalı,an işgı..~ kuvvet
leri, Bursadan ayrıla.c:u ı arı son 
gün, bu güzel ve tarihi şehri yak · 
mak için, bomba ve kundak gib\ 
yıkıcı ve yakıcı vasıtalar temin.:-

13 yıl önce Brırsaya ilk giren süvari 
bölüğü kumandanı Rüştü 

çalı§t.ılar. Fakat Dumtupmard-l 
çakan yıldırımın gürültüsü ve pa · 
tırdı!ı, zaten telaş içinde çırpmaL 
düşmana fırsat vermedi ve Burs : 
için h.'lzırlanan ateş, zavallı Ihn
dırmayı küle verdi. 

Bursa 10 eylUl sabah~ bir sava, 
yerine dönmüştü. lnegclden ;rü
rüyen üçüncü kolordum'n top ses 
)erine, öğleye doğru B•nsa tepele
rine yerleştirilen düşmaı. topçu
ıunun ke.rşıhğ1 karışıyo. du. Buı 

salılar, bu iki ses ara.nnda, heı 
dakika ölüm korkusundan kurlu 
luı sevincine, ümitten .rue ka)lı 
)arak uzun ve çok sıkrnb·İr bir gün ı 
geçirdiler. 

Ovada köyler yamyoı , şehrin 
alt başındaki cephaneHk korkunç 
patlayışlarla havalamyo~·, top V..! 

tüfek sesleri hiç kesilmiyordu. 

Akşama doğru, şimdıki askeri 
lisenin bulunduğu tepeaen ateş 
edeu düşman topçusu, oirdenbir ~ 
ve akşam karanlığı buuken, U 
ludağ yamaçlarından !&&en · dağlı

lar şelır~ girdiler. Doğu tarafında 
da yüzbeçı Reşit Bey kumanda 
ettiği miJli ordunun süv.ui bölüğü 
par·• p.'.rça Dunay:ı ~:rdi. 

Göni.ı'ler'İn~E.. ist•.-1~~ ve k'ırtu
lu~ günct1nin 1~ıklart patJ1yan Bur 
salılar, geccn~n - art :ı- korl.un~ 
olmıyan - karanlığı :ç~nde cad
delerde dolaşıyorlardı. 

Erteli sabah (11- evJul), ordu 
ıehri teslim aldı ve kolordu karar
ıih• belediye dairesinrlt: kuruldu. 

· Bunanın nasıl ku :tulduğunu 
anlatmak için, bu İfte en salibi· 

General Şükrü Naili Bursaya giren 
kuvvetlerimizin kumandasında bulu -

duğu sıralarda 

yetli ad~mın, Bursayı kurtaran ü· 
çüncü kolordu komuta.:ı. General 
Şükrü Nailinin sözlerin: buraya 
ahyoruz: 

"- 8 eylul akşam Ü.teri, bütün 
cephede bir taarruz h'lzrrl<lr.dı 

Bu muharebede yeşil Bunay• dü~ 
mamn zulmünden kurt.ırmak ~çin 
efrat ve zabitanda öyle kabramaı1 
ca bir atılış ve ıevk varaı ki, düş
mamn yağdırdığı şiddetli makine 
li . tüfek ve topçu ateşine rağmen 

kıtalarımız durmadan Berledi. 81 
rinci tel örgü manialarrm cesuran.! 
aştılar ve Ô~rinci hat mevziler im 
zaptetti!er. 

10 eyJul sabahı şafakla hera 
her takip başladr. Süvari fırka 

mız, Bursadaki düşmarıın mevcu 
diyetine ve faaliyetine rağmeu 

hemen düşmnn gerilerht! dütecek 
ve Bursa - Mudanya şosesini ke 
secek surette, Samanlı --Ome· B 
üzerinde Nilüfer vadisıne doğrJ 

sevkedildi. 

Süvari hrkamız, verı.en emir 
veçhile Ömer Bey- Pınar köyu 
civarında, düşmanın otomobil kol
larını durdurmuş ve Bursadakı ı 

kolordusundan Gemlikteki fırka 
sma otomobiHe emir tZÖtüren bt,, 
erkanı harp zabitini yıı..kalamıf, 
ondan düşman hakkında, bizce 
pek ehemmiyetli mal\1mat almış 
bulunuyordu. 

Şimdi, kolordunul'J ön~: "lde •. I 
iki b::!def belirmişti. Bir= , düşmaı 

Geçende Beyoğlunda bitahane
de karııma dikilip bu kada1 gün • 
dür biT türlü çözülem:ycn muam • 
ma işte sonunda açıldı. O uzun 
boylu zayıf delikanlıyı şimdi ha· 
tırladım. Hakikaten FeriJun bu 1 

yarı efendi, yarı külhanbeyi geçen 
yaz gecesi Kazıklıdaki aJemde 
şöyle bir görünmüş, orada biraz 
somurtmuş; &onra da ben farkın· 
da bile olmadan oradan savu§ • 
muştu. Tevekkeli değril, katır, o 
gece bana: 

- Sen lstanbul Çeribaşııı değil 
misin? 

Diye soruyordu. Demek o gece 
birahanede boyuna bana 1.ratmak 
İstemesinin sebebi Emineyi ben -
den kıskanmasındanmtş ... 

Ey 1rfan, şimdi artık san=ı dü • 
şen iş, annenin dediği gibi bu iş -
)erden biraz ayağını tetik almak 
ve artık usturuplu hareket et -
mek ... .. "' 

iki haftadan fazla oluyor; ne 
Çakır Emin-enin, ne ablası Rana· 
mn, ne de onların takımından bir 
kadının yüzlerini gördüğüm yok ... 
Reha Bey de artık beni hiç arayıp 
sormuyor gi•bi... Yalnız arada. srra· 
da §Ununla bununla bir selim gön
deriyor. Hiç itkilsiz o da ortaya 
yeni çrkan bu Feri dun İ§İni bili • 
yor; onun için benimle buluşmak· 
tan çekiniyor. Halbuki daha bir. 
kaç ay önce bana: 

- Ben seni kendime evlat et· 
tim; anca beraber, kanca bera • 
berI 

Diyen Reha Bey !İmdi yanıma 
bile uğramıyor. Dün Etemden 
haıber aldım: Yakında Loncalı 
meşıhur Maytap Ablanın torunu 
kanuni Şahapla Üsküdarlı kema. 
ni A:kifin Ferdane ismindeki kızı
nın nişanları olacak ve bu nişan. 
dan bir iki gün sonra da gene Lon
cada büyük, tantanalı bir düğün 
yapılacakmış ... Etem, dün Unka -
panı taraflarında ayı oynatırken 
bunu kendisine Tornavida Hasan 
söylemi§ .... 

Geçen yılki gibi bu düği~nü de 
gidip görmek benim için çok gü -
zel olur amma ..• işin amması var. 
Tabii bu düğünde de orta çengi
liği edecekler Sulukuleli Seher,ZiL 
net, Rana, Emine filan fa!andır. 
Halbuki benim uzun müddet Eıni· 
neyi görmemin caiz olmadığıma
lum ... Hele bakalım, o zaman bir 
gelsin de elbet birşeyler diişünü -
rüz. 

tarafından yakılmadan kurtarıl 
rnası lazrnı gelen Yeşil tlursamız 
diğeri ve askerlikçe dah:ı mühim·· 
mi, Deliçayla Gemlik &.ı asındaki ==================:========::. 
düşman kuvYetini imha etmekti. nu işa-ale muvaffak olmuftu. 

Süvari fırkamız, bu C.üşmanla, Bu itibarla 10 eylul akşamı 
Bursadaki dümdar kuvıetleri ara- Bursa, düşmandan kurtulmuş bu
sına girdi ve bunların irtibatın. lunuyorc!u. 
kesti. Birinci piyade f r,·kamız da, 12 eylul sabahı kolordunun 
düşman sağ cenahı hi-...2 sını gec yaptığı taarruz, dü§manın 4 alay 
miş Bursa ya doğru ya!\.laımııtı. lık l 1 inci f ırkasınm esaretile ni-

Düşmanm kaçması-3' mani ol· yabet buldu. Bunlardan başlw 
mak maksadiyle Süvari fırkarnız Mudanyada düşmandan milyon· 
Bursadaki düsmana {~hemmiye': larla liralık muharebe vesaiti 
vel'miyerek, ~ludanya ı~tikameti- (cephane, erzak, her türlü taşıt a · 
ne ı.-.-,..;h .-.~111.Ji. e:riT> · frrkay· rakları "otomobil, kamycn~ araba . 
ı-:o Burs -!. istikametin.J•: düşma4 mekkare,,, dört top, yüzierce ma-

' dii~.c.1.u-l.a,:m ı tart vazif , s• verildı . kineli tüfek ve binl~rce saah) ga · 
Akşam üzeri, birincı fırkanı&-:. naim alınmııtr. ı 

bir kısım kıtaları, Bursanın güney Bu vesaiti orduya, ~sJrleri dtı 
aksrımmı ve §İıDendifer &sbuyonu Bursaya hediye ettik.,, 

Acaba, timdi Emine ben:len u
zaklarda, benim için neler uüşü • 
nüyor; yok$a bu işte biz ne<lense 
ablası tarafından kurnazca atla -
tddık mı? Amma bunu pek zan • 
netmem ... Çünkü Rana ols·:.ın, E -
mine olıun, ikisi de beni gerçek -
ten çok severler. Hele Emine! ••• 

~ 'I< lf. 

Ha:h... Dediğim çıktı işte... Ni· 
hayet Emineden p.oata ile bir mek· 
tup geldi. Hem de ne içıten gelme, 
ne dil dökücü ve içi türlü şarkılar, 
maniler, beyitlerle dolu b\r mek
tup ... itte Eminenin mektubu: 

"Ey benim ruıhu revanım, katı 
kemanım, dilde ni'hanmı, körpe 
civanım, dudu dilli irfanım! 

Evvela mahsustan selB.mlar e -
dip olmübarek, gönülden nazik 
batrrı şeriflerinizi sual 1.~derim. 

Eğerkileyim siz de bizim tarafı -
mızdan aual ·buyuracak olursanız 
elhamdülillah yarabbi tükür biz · 
ler de cümJeten saaıtte olup ..;izder 
gayri bir kederimiz ve Re~ıa Bey
den ba.§'ka da bize ba'balrk eden 
bir başka pederimiz yoktur. 

Gel gelelim, benim halim çok 
aynasızdır bugünlerde... Senin ol 
mabı cemalini gönniyelidenberi • 
dir yüreğimin yağı eriye eriye tü
kendi.., Benzimde kan, yüreğimde 
can kalmadı. Huretli iştiytıkmız· 
dan benzim betim sararıp soldu; 
sonbahardaki Çırpıcı çayırına dön 
dü. Geceli, gündüzlü: 

"Yar ağlamadan didelerim ka
na boyandı!,, 

Dardma, gücenme amma sen 
ne mefasızmışsm ayol! Ad'J.lll de
mez mi ki hiç ben ku kızcağızı ya
nımdan metruk edip kaçtım am 
ma, yazık günah değil mi, bir 
mektupla olsun bir kerecik hatırı · 

nı sorayım; gönlünü alayım! inan 
olsun, haftalar var ki gecelerin o 
tatlı uykuları bilem bana haram 
oldu. 

"Ah ne imiş, ne imiş, ne imiş,, 
"Ateşten gömlek imiş:,, 
"Gizli sevda çekmesi!,, 
Ey benim Şehlevendim, Sahha

zım, ilkbaharım, ilk yazım, du · 
daldan kirazl'Dl, lrfancığım ! 

Bilmiş olsan ki senin o mehce . 
malini ne kadar göresim ve yüzü
mü o pamucuk ellerine ·.üreshr 
geldi. Nah, inan olsun ablam ıa · 
hittir; evde, sokakta, her yanda 
hep senin ismini, cismini sayıkla
mıyorsam nimet beni çarpsın, ik1 
gözlerim önüme aksın, el kapısın
da dileneyim ! Zorla değil ya ayol, 
kim ne derse desin, seviyorum se· 
ni işte! 

Hani ya: 
"Katip benim, ben katibi.n el ne 

de karrşrr?,, 
Dedikleri gibi: 

irfan benim, ben lrf anın el ne 
de karışır? A benim canım, ciğe. 
rinı, gülbe§ekerim lrfancığım ! 
Sen elaleme bakma, elalemin tom 
ağzr tortba değil ki dikesin; kırba 
değil ki bükesin ! Sen elaleme 
bakma, gel benim lrfancığcm gel! 

Zere: 
"Hasretinle kalmadr artık sah

ra mecalim,, 
"Aaa ... Benim cilYeli yarim, ben 1 

. ' sem ararım.,, 

itte ıana yeminle lrf ancığnn, i .. 
te sana hem vaUahi, hem billahi, 
hem tallahi her gün evde pifen en
vai türlü yemeklerin hiçbiri ıen -
siz boğazımdan geçmiyor! Dün 
akşam bizim oradan geçen mu -
hallebici Alık Ha.sandan uınem, 
üzeri fındıklı üzümlü koskocaman 
bir kase a§ure almıştı da o kadar 
zorladığı halde bana bundan bir 
kaşrk bilem yedirememitti. Hani 
Macunt Hafızı tanırım sen; Alla
hm günü tablaylan bizim oraya 
türlü türlü macunlar getiriyor, her 
kes o macunlardan parmak pal"' 
mak lüpletiyor da Allah bir hakkı 
için ben o macunlarm yüztine bi· 
Je baknuyonmı. Rana abl&mdan 
bqka bizim Seherle Ziynet bilem 
ıbana acıyorlar. 

Evelisi gün Ayvaruıarayb Kü • 
heylan ablaya yolda ra:stlamıı • 
tmı; yüzüme baktı, baktı da: 

- Akı, dedi, bu ne hal böyle, 
ne olmU§ sana ·ki yüzün dönmüt 
böyle suyu çek.ilmi§ limona? 

Sonra seni sordu; hiç gördüğüm 
yok diyince kurnaz kan tutup da 
yolun ortasında bir kolunu belioe 
dayayarak bana töylece nispet 
vermesin mi: 
"Bağa indim, üzüm yok,. 
u:E1 yarinde gözüm yok,, 
"Ben yarimle r~nldrm,, 
''Barışmaya yızüm yok!,, 
Çakıyorsun yt lrfancığrm, yol 

ortasında, elale:t1e kartı, hmzır 

karı bana ne do~unaklı taşlar at
tı. Bunun üzerine hen de dayana
madnn, kendisine ağzıma geleni 
verittirdim; haspanın ne natırlığı
ru, ne hamam analığını bıraktım. 
Nyese, gene alacağı olsun, hele 
seninle bir buluşalım, ben gene o· 
na görsetirim ! 

Benim canımdan aziz, tekerden 
leziz, baklavadan enfes lrfancı -
ğım! 

Bilmiş olasın ki l'enaiz buralar
da henim halim pek peruşandır. A 
mefasız çocuk, biç insaf m yoksa 
merhametin de mi yok, baua acı 
biraz, beni bıralmıa böyle yapa · 
yalnız hicranlar içinde... Sensiz 
bana timdi bu hayat çekilmez bir 
hale geldi. Ne yana gitsem hep gö
zümün önünde senin hayaletin 
keriz ediyor: 

"Her ne yana gitsem, ne tarafa 
k1~sam,, 

"Karşımda sensin I,, 
"Sen meleklerden, perilerden de,, 

"Güzelsin ! ,, 
İnan olsun ki sana lrfancığrm, 

nah işte tekra.r yemin ed:ycrum 
sana, eğerleyim yalan söylüyor -
sam, şuracıkta yatan menşur evli· 
ya Etem baba beni çarpsın ki ae • 
nin hasretinden ben nerdeyıe ince 
hastalığa yakalanacağım! Hani 
menşur farkıdır: 
"Hastadrr kesbi ~ifa etmez ,gönül 

yok çaresi!,, 
Hani ya bu ince şarkıyı benim 

üstüme çıkarmışlar deseler caiz • 
dir. 

Dün avşamlayın ablam heni ka" 
lantor bir kına gecesine götürmPk 
için o kadar zorladı , o kadar zor• 
ladı da gene gidemedim. Ablan! 
kızdı: 

~(Devamı var). 
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HIKArE 
.................................... 

Ben tqçıyım. Her ıün aa.bab • 
tan akf&JD& kadar taı ocaklann • 
da çalqmm. Ocajmıız açık ve 
rünete çok kartı bir yerdedir. Gü· 
neı her gün aaba:htan aktama b· 
dar kafamızı kaynatır. Ve ben, e
limde ağır bir çelik kazma olcluiu 
halde durup dinlenmeden güne· 
!İn sıcaklığını yiye yiye ateı keıi· 
len tatlan parçalarım. 

On senedir bu iti yaptıfmıdan 
usta işçi sayılıyonım. Kollarım, a· 
dalelerim katı tatlarla çarpıfa çar 

Pıta demir gibi olmuttur. Deime 
babayiğitin yanm saat kullanama 
dığı kazmayı ben saatlerce aalla
y~bilirim. 

Bir ıenedenberi evliyim, karım 
wenç_, ve güzeldir. Her gün sabah· 
tan akp.ma kadar tat kırmam yü· 
reğimin laf keailmiı olmaama de
lalet etmez. Genç ve güzel bmnı 

çok se erim. Nasırlanmıt kalın 
ellerimle onun ..n ipelr gi.bi 711 • 

muta.k saçlarını okıamak, bütün 

gün güneı karııımda dura dura 
kararmıı airr batımı onun göğsü· 
ne dayamak, kalbini bir mua sa· 
ati gibi dinlemek çok botuma gi· 
elen şeylerdendir. 

Karım da namuslu, ve iyi bir l<a 
dındır. Mütevazı kazancımızı iyi 
ic .• ı, .. 1: ·~der. 

Bir ay oluyor ... Bir rün rene taı 
<>cağında çalışır, ıivri çelik kaz • 
tnayı sert taşlara bütün kuvvetim
le vurup parçalarken aklıma bir
denbire birıey ıeldi: 

Bu sivri uçlu ağır çelik kazma • 
Yı, ıert tatlan parçaladığım gibi 
kuvvetle karımın kafaıma indir • 
'ent ne olur 7 

Bu fikir aklıma gelmek beraber 
tüylerim diken diken oldu. Bunu 
nereden düıünclüm diye kendi 
kendime alır bir küfür savurdum. 

Fa.kat! 

Şeytanların zihnime üflediği bu 
fikir sanki beynimde demir atmrı· 
tr. 

Birin elimdeki kazmyaı rahat 
ta.hat uyuyan karımm sarı saçlı 
batına bütün kuvvetimle indirdi
hnt tasavvur ettim. En ıert ka • 
l'alan bile peynir gibi doğrayan 
bu nıüthiı çelik, elbette karımm 
da kaf ata11nı kolaylıkla delerek İ· 
Çtriye gömülecekti. Bir anda kan· 
lar ve beyin parçı-ları etrafa f lf • 
kıracak, sevgili karım müthiş bir 
Çr~lık koparacak, sarı aa~!arı kan• 
dan kıpk:rmuzı olacak, taze beyin 
Parçaları duvarlarda asıh kala • · 
~k ... 

Arnan Allahım ! Neler dütünü • 
~0ruın? Hiddetle kafama bir yum 
l'llk vurdum. 

NaFite! 
Bu fikir yeni doemu~ bir kuzu· 

nun h:>ynunn yapı§an bir kene gi .. 

bi bir türlü kafamdan çıkmıyor • 
du: 

- Biraz sonra unuturum! diy~ 
aCiylendim. Ve bunu dütünmemek 
için baiıra batıra ıarlcı ıöyledim . 
Kartı tepedeki aiaçları, ıu içmek 
için it batmdan kulübeye gider • 
ken yolun kaç adım olduğunu say 
dım. Canımı acıtmak için baldır • 
larıma çimdik attım. 

Fakat bütün bunlarm hiçbiri pa 
ra etmedi. Aiır kazmayı karımın 
kafaıtna indirmek fikri benden 
bir i.n bile ayrılmadı. 

lıten ıonra eve dönerken yolda 
kazmanın elimde oldufunu &örün
ce büyük bir hayrete düttüm. Her 
alqam kazmamı kulübeye bırakır· 
ken bu akıam neden bırakmadım 
diye dü,ündüm. Bir an geri dön • 
meğe karar verdim. Fakat yol 
hem yokut, hem de uzaktı. O ste • 
lik ben de çok yorgunduın: .. 

- Maın MD ul s.balıleyin 
götürürüm olur, biter diye dütiln· 
düm. Gene aklnndaki me,'um fik· 
ri unutmak için dün yediğim ye · 
mekleri hatnlamağa çalıştrm. 

Kıl".k ya§ında olduğuma göre §İm· 
diye kadar kaç gün yaıamı§ oldu· 
ğumu hesapladım. Bu esnada da 
eve vardım. 
Karım beni görür görmez: 
- O, elnideki kazma nedir? 

diye sordu. Bu ıual beni büyük 
bir tatkınlığa düıürdü. Cevap ver 
mek için kekeledim. Karım itimat· 
ıızlıkla yüzüme bakıyordu. Bu ha· 
kıılar beni büsbütün ıaıırtıyordu. 
Nihayet hiçbir fey s8ylemeden 
sustum. Kazma elimden düşerek 
tok bir aeı çıkardı. Karım onu 
yerden aldı. Ve kapının yanına 
dayarken: 

- Sende buıün birtey var. Di
Y.e söylendi. 

Yemekten sonra hemen yattık. 
Biraz sonra muntazam tekilde ne
fes almaıından karımın uyuduiu· 
nu anladım. Benim rözlerim fal
taıı gibi açıktı. Odadaki lambayı 
ıöndürmü§tiik. Fakat onun yerjne 
kuvvetli bir ay ıtıiı odayı gündHz 
gibi aydınlatıyordu. 

Uyumak için bHvük bir kuvvet 
aarfediyordum. Fakat nerede? 
Hiç, amma, hiç uykum gelmiyor ~ 
du. Bütün ıayretime rağmen göz
lerimi Y'Umamıyordum. 

Karıma baktım. Ay ışığı yüzü· 
ne vurmuı; sarı saçlarını mor bir 
renge boyamııtı. Uyurken dudak· 
larını hafif hafif kmuldatıyordu 
Elimi uzattım. Kendi kendime: 

- Saçlarını Oktıyac&iım ! di . 
yordum. 

Fakat katı parmaklarım karı • 
mın kafasına çarptı. Karım kısa 
bir çığlık kopararak uyandı: 

- Ne yapıyortun? diye tordu. 

R A RER - Ak$am PMtaM 

DELiREN ADAM! 
- Hiç! Ne yapacağını? Uykum 

kaçtı da. 
- Raşım<'. neden vurdun? 
- Şey ... Bir sinek konmuıtu. 

Kovmak istedim. 
- Sen ne konu§uyorsun? Gece 

\•akli sineği nasıl gördün? Of, ba· 
~ım ... Elin ne kadar da ağır! 

., il - ..... . 
- Sende bugün birteY var. Sen 

her zamanki gibi değilsin 1 Değiş· 
miısin sen! . 

- Yok canım ... Ne olabilir? 
- Bunu ben de bilmiyonım ... 

Yaptığın itlerin farkında değil • 
sin ... Mesela hiçbir ıebep yokken 
akıam üzeri koca kazmayı bera • 
ber getirdni .. Şimdi de uyurken 
kafama bir yumruk attın ... Ne ol· 
dun böyle? 

Kazma lafını iıitince yeniden 
tülerim ürperdi. Heyecanlandım, • 
ve ıık ıık nefes almağa baıladım. 
Bu heyecanımı belli etmemek için 
konll!maia cesaret edemiyor • 
dum. Hi~ ses çıkarmadan yattım. 
Yorganı kafama çektim. 
Karım daha bir müddet ıöyl~ 

di. Sonra o da yattı. Biraz sonra 
nefes ahımdan yeniden uyunıut 
olduğunu anladım. Derhal yorga· 
nı baırmdan çektim. Ve yatağın İ· 
çinde yeniden oturdum. 

Birdenbire aklıma birıey geldi. 
Sakm, ben delinnif olmıyayım? 
Hayır! ..• 
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Yazan: 

Murad 
Serlöğlu 
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Peki ya bu fikirler ne? Neden 
durup dinlenmeden karımı öldür· 
meyi dü§ünüyonmı. Karımı sev • 
miyor, istemiyor muyum? 

Kat'iyyen! .. Onu sevdiğim mu· 
hakkak ... 

Peki o halde o ağır kazmayı ne
den evime getirdim? 

Dalgınlık ! ... 
Karımın kafasına uyurken ne • 

den bir yumruk attım? 
Dikkatsizlik, daha doğruıu ak· 

ıilik ... Çünkü elimi uzatırken saç· 
larını okıamayı dütünüyordum. 
Elimi ay qığında menek§e rengi
ni alan sarı ıaçlarmı okıamak İ· 
çin uzatmııtım. 

Böyle dütünürken birdenbire 
karyoladan inmit olduğumu gör . 
düm. Ayaklarım elimde olmadan 
beni bir yere doğru götürüyordu. 

Nereye gidiyordum? 

Bunu dütünmek bile beni ürkü· 
tüyordu. Kendi kendime: 

_ Şimdi kapıyı açarken güriil 
tüden karım uyanacak, beni ikaz 
edecek diye ıevinçle düşündüm. 

Fakat hayret! Her vakit açıJ> 
kaparken büyük gürültüler çıka • 
ran kapı o kadar sessiz açıldı ki? 

Bir kuvvet beni omuzlarımdan 
itiyordu. ilerledim, ilerledim. 

_Merdivenlerden inerken tah· 
ta gıcırtılar' kanmı uyandıracak 
diyordum. 

Bu zannım da bo! çıktı. Bir ke
di bile inip çıkarken gıcırdıyan 
merdiven kat'iyyen ses çıkarını n 

yordu. 

Boşuna gayret! 1leriye doğru 1 mak için ayaklarımı yere vurmak 
yürüdüm. Etraf zifiri karanlıktı. / istiyordum. Fakat nerde? 
Bu karanlıktan memnun oluyor Bağırmak istedim. Derin derin 
dum: nef eı aldmı. Ağzımı çeneleri mi a· 

- Karanlık sebebiyle elbette cıtıncıya kadar açtım. Yumrukla· 
kazmanın nerede olduğunu göre- rımı göğsüme dayayıp kaburga 
miyeceğim, kazmayı bulamıyaca · kemiklerimi acıtarak bütün kuv • 
ğım diye seviniyordum. velimle bastırdım. 

Kazma aklıma gelir gelmez ye· 
Bu da fayda vermedi. Ağzım .. niden titremiıtim. 

dan bir sinek vızıltı11 kadar bile 
Ben kazmayı :ılmal: için mi a . 

ıağıya inmi§tim 7 
Y oo .•. Neden ıanki bunun için 

inmit olayım? Yalan! 
Peki o halde neden indim? 

- Bilmem! Kim bilir, belki dP. 
Dqlaımak için filin .•• 

Hem böyle dütünüyor, hem de 
zifiri karanlık içinde ilerliyordum. 
Ayağımın bir tencereye çarparak 
gürültü çıkarmasını, ve uykuıu 
çok hafif olan karımın uyanması· 
nı düa ediyordum. 

Birdenbire kafama isyan etmİf, 

kendi kendhıe yürüyen ayaklarım 
durdu, belinıin büküldüğünü, ve 
kolumun uzandığmı hissettim. 

Bu karaıllık köıede ne arıyor • 
dum? 

H. r 
iÇ •••• 

Parmaklanm kah birıeye temas 
etti. Bunun ne olduğunu diifün • 
memek için bütün kuvvetimi har· 
cadığım halde kazmanın sapı ol • 
duğunu anladım. 

Doğruldum. Ve gerisin geriye 
yürümeğe başladım. 

- Kazmayı merdivenin yanı • 1 

başına bırakacağım, diyordum. 

Merdivenin batına geldim. E • 
!imdeki kazmyaı yere bırakmak 

için parmaklarımı açmağa uğra -
fıyordum. Sanki parmaklanm 
mel'un kazmanın sapına yapıt· 
mııtı. 

- Merdivenin üst tarafma hı • 
raksam ne olur? diye dütündüm. 
Ve gürültü yapmak için bütün ça 
hımalarıma rağmen hiç gürültü 
yapmadan merdivenin üıt tarafı· 
na geldim. 

Kazmayı buraya da bırakama · 
dım. Bir fikir zihnimde: 

- Canım, kazmayı yatak oda
sına bıraksan ne olur sanki? diye 
feryat ediyordu. Böylece yatak o· 
dasına girdim. Karımı uyandır . 

ıes çıkmadı. 

Karyolaya doğru ilerledim. Ka· 
rım, sıcaktan olac:ılc, üzerinden 
yorganı sıyırmı~tı. Bacakları, ve 
göğsünün yarısı açıktaydı. 

Elimdeki kazmanın ağzı ay ııı· 
iında pırıl pırıl yanıyor, ve hain 
hain gülüyordu. 

Bir an kazmayı başımın üstün· 
de gördüm. Bunu nuıl kaldırdıiı· 
mı bilmiyordum. Kendi kendi • 
me: 

- Kazmayı kaldırmak, bir§eY 
ifade etmez... Kat'iyyen karınım 

kafallll& indirmiyeceğim diye dü
•ünüyordum. 

Birdenbire her yanı kıpkırmızı 
görmeğe baıladım. Karımın me • 

nelqe renaindeki saçları, ve kaz
manın demiri kan rengindeydi. 

Omrümde lıiç duymaClığım bir 
çığlığın ahi kulaklarımı çmlatı • 1 
yordu. Karımın, bir alev gibi kaiı· 
dan kıpkızıl olmuı aaçlannı, Te 

denizden diri diri çıkanlmıt t;i; 
balık gibi kıvrım kıvrım kıvranan 
vücudünü yarım bir hayal halinde 
gördüm. 

Yatağm yaatıJında bir knıl le- j 
t<e gittikçe büyüyordu. 

Kulaklarımda bir ujultu ! 

Batımda bir uiul~~~ .ta• 
Göz kapaklarım h~e 

rer çelik levha gibi indiler. 

Parmaklarımın gevıeCf iğini, 
Dizlerimin büküldüğünü hia • 

ıettim. 

Ve ••• 

• • • 
Ertesi günü lafçıyı, liarıamm 

kazma ile kafası parçalanmı§ ce • 

sedinin yanında §8.§kın §atkın ba· 
kınırken buldular. Üstü baıı kan 
içindeydi. Hiçbir §eyi hatırlamt • 
yor, ve hiç kimseyi tanımıyordu. 

Hatta kendisini bile ... 

135 kDDoUuk bDır kapoum!Q)ağa 
Dünyanın en biJyük kaplumbağa ları, ,ff adagm;kar civarında GalapagOI 

ve A.ldabra adalarında bulunmaktadır. Son günlerde bunlardan tutulan on 
Hklz tanesi Londra hayvanat bahçesi ne getlrilnıiııtir. Resmimiz kaplumbaiio 
ua nasıl yiyecek ı·erildlğlni glJsterlyor. \ 

Ayaklanmda duyduğum soğuk
luktan tatlığa inmiş olduğumu an 
)adım. Son bir b.-u,·vet sarfederek 
ıeriye dönmek için çabaladım ... 

Bu hayı•amn ağırlığı 135 kilodur. Üzerindeki kabuğunun boyu 120 r.antim 
gelmektedir· Bunlaruı 100 YCifından faz la Oldukları tahmln edilmektedir. 
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Ulusal güreş takımımız dün seçildi 
Balkaıı şamp~·yonasında Tiiılc takzrııını: Hüseyiı1, l7aşar, Saıl1ı'4 AnkaıaLı 

Hıiseyın, Nuri, A1ustaf a VP. Çoban Mehmet temstl edecek 
Yakacıkta kanıpta yapılan 
seçmeler çok zorlu oldu 

Bir haftadlr, Yakacıkta kampa çe -ı 
kilmiş olan Türk güreşçileri ara.sın • 
dan, dün kampta çok ciddi seçme mü. 1 
sabakaları yapıldı. Ve BaJkan şarnpi -
yonasmda güreşecek takım elemanla
rı seçildi. 

Dünkü müsabakaları kazanmak, a. 
şağı yukarı Balkan şampiyonu ol -
mak demek olacağından, kamptaki 27 

- güreşçi arasında, federasyon iiyele -
rinden Seyfi ve Sadullah, lstanbul gü 
reş heyeti başkanı lsmaiJ Hakkının 

huzurunda yapılan seçmelerin çok 
mühim bir ehemmiyeti vardı. 

Karşr1a:?malar, tam güreşler ya • 
pıldığı esnada alınmış olan aşağıdaki 
notlarda okuyacağınız sıralarda. gün. 
düz saat <14) den gece karan lığında 

· saat 20,30 kadar devam etti. . 
Müsabakalann içinde en zorluları, 

Saimle Yusuf Aslan, Nuri ile Ahmet 
YaşarJa . • Ömer ve bir de 56 kilo • 
daki bazı güreşler oldu. 

• İşte Yakacıkta halkın kamp 
· bahÇesindeki minderin etrafında bü

yük bir çember yaparak heyecanla sey 
. r~ttiği müsabakalarda ahnan notlar: 

t 56 kiloda: 
iLK GÜREŞ 

. . İlk güreş Seyfi (Eşkişehir) ile O -
mer (Koç) arasında oldu. Ayakda 
zorlu hamellerle ilk dakikalar geç • 
ti. (Altıncl dakikada) Ömer bir kafa 

~k4H.la,,.,Esk~hirle Seyfiyi tuşla yendi. 

· ~et GOREŞ 
Balk~n şampiyonu Ilüseyinl~ Bur. 

sah Hüsnü arasında yapıldı. Hüseyin 
ilk dakikalardan itibaren tam bir ha-

• kiİniyetle güreşmeğe, hasmını ezme -
~e haşladı ve <üç buçuk) dakikada 
tuşla yendi. 

ÜÇÜNCÜ GÜREŞ 

J\enanla, Borsalı Ahmet arasında 
~ yapıldı. 2 inci dakikada Kenan ani • 

bir oyun yapmak isterken alta düş _ 
tü. Bir dakika sonra ayağa kalktı ve 
bir kafa kaplşla. {4) ncü dakikda Ah
medi yendi. 

61 kiloda: 
BlRlNCl KARLIŞMA 

Yaşar la, Cernt (Bursa) arasında 
yapıldt. Ve birinci dakikada Yaşr 
bir kafa kapma ile tuşla galip geldi. 

ve çetinlikle saldırıyorlardı. Maama
fih iki güreşçi de biribirine tek bir o
yun bile yapamadan müsabaka bitti. 

Neticede Nuri sayı hesabiyle galip 
geldi. 

87 kiloda: 

köprü ile bir tehlikeden kurtuldu.! 
lki taraf da biribirine oyun vermi -
yordu. Böyle 3 üncü devre de bitti. 1 
Ayaktaki 5 dakikalık son devre baş . 
tadı. Dananın kuyruğu kopacak bu 
son dakikalarda hiç olmazsa bir pu -
van alabilmek için iki taraf da biribi-
rini zor]uyor, fakat oyun vermemek İLK VE SON GÜREŞ 
için de çok dikkat ediyordu ye bu çe. Meşhur Mustafa ile yeni yetişen 
tin karşılaşma da böylece iki tarafm gi.ireşçilerden asker Mehmet arasında 
biribirine faz)a bir şey yapamamasiy-' yapıldı. Ye ilk anda Mustafa rakibini 
le bitti. Neticede Saim Yusufu bir belinden kaptı.Fakat Mehmet kurtuldu. 
kere köpı·üye getirdiğinden hükmen Ye birkaç dakika da çekişme ayakta 
galip geldi. devam ettikten sonra. Mehmedin bir o 

yunundan istifade eden Mustafa ra-
lKlNCl GÜREŞ kibini altına aldı. Ve biraz ezdikten 

A ,·usturya maçlarında gördüğümüz sonra geri çevirerek yedi buçuk da -
Sadıkla, Bursalı Muzaffer karşılaş - kikada tuşla yendi. 

tılar. Sadık 2 nci dakikada rakibini 2 n c i dev re 
altına aldı. Ezmeğe başladı. l\luzaf • 
fer tuş vaziyetlerinden çok kuvvetli 
rakibi altında güzel köprülerle kur -
tuluyordu. Nihayet dördüncü dakika
da Sadık tuşla galip geldi. Sadlk pek 
yeni olmasına rağmen hakikaten fev. 
kalade denecek güzel bir güreş yaptı. 

.72 kiloda: 
lLK KARŞILAŞMA 

Asker Osmanla, EskişehirJi İhsan 
arasında yapıldı. Çok mütenasip vü -
cutlu bu iki yeni güreşçi, ilk dakika -
kan itibaren biribirine çetin saldırış. 
lar yapmağa başladılar. 7 nci dakika 
da ikisi de tehlikeli oyunlar yaptılar. 
Köprülerle kurtuldular. C9) ncu daki
kalarda tekrar sıkı bir hamle yapıl -
dı ve İhsan tuşla galip geldi. 

Balkan takımına 
kimler seçildi 
Yapılan mUsabakalardan 

sonra, Balkan f&mplyona
smda gUrefecek takıma fU 
kadro aeçlldl: • 

56: HUsayln 
6t : Yaşar 

66 : Saim :::': 72 : Ankarah HUsayln 
79 : Nuri 
8t : Mustafa ; 

A§ır : Çoban i 

56 kilo 
BlRlNCt MAÇ 

ikinci devrenin ilk maçında küçük 
Hüseyinle, Seyfi (Eskişehir) karşılaş 
tılar. İkinci dakikada Hüseyin raki • 
bini altına aldı. Ve oyunlar yapmağa 
başladı. lki dakika sonra Seyfi alttan 
kurtuldu. Ayakta güreşmeye başladı
lar. Fakat bu çok sürmedi. Hüseyin 
rakibini tekrar altına alatarak ezme -
ğe başladı. Ve birinci devre böylece 
Hüseyinin hakimiyeti ile bitti. İkinci 
on dakika Hüseyinin arzusiyle ayakta 
yapıldı. Fakat Hüseyin birinci dakika. 
içinde Seyfiyi altına aldı. Ve ilk dev 
redeki gibi ezmeğe oyunlar yapmağa 
başladı. Son dakikalar Seyfi tekrar 
ayağa kalktı ve bir dakika kadar da 
böyle devam ederek müsabaka bitti. 

Neticede Hüseyin syı hesabiyle ga
lip geldi. 

tKtNct MAÇ 

ömerle, Hüsnü (Bursa) arasında 

yapıldı. Ömer birinci dakikada Hüs. 
nüyü altına aldı ye ikinci dakikada bir 
siipleksle tuş yaparak yendi. 

61 kilo 
BlRlNCİ GÜREŞ 

ikinci devrenin 61 kilosunda ilk ilk 
güreşini Balkan şampiyonu Yaşarlar, 
kıymetli usta güreşçi çolak Ömer yap 
tılar. 

66 kiloda: ·······-··-··············································· 

Kilolarmın bu en iyi iki güreşçileri 
ilk andan itibaren biribirine zorlu 
hamlelerle saldrrmağa başladılar. Ya. 
~arın müthiş kU\~eti karşısında Ömr 
rin bir çok usta. hareketleri yüzünden 
iki taraf da biribirine bir şey yapa • 
pıyordu. Birinci devre böyle bitti. 
İkinci on dakika için kur'a çekildi ve 
Yaşar alta düştü fakat bu devre de 
bir şey yapılamadan bitti ve Ömer alt 
ta güreşmeğe başladı. Yaşar üstte 
daha i}i çalışıyordu. Ayakta yapılan 
dördüncü devreden de iki rakip faz 
la bir şey yaparnadıdan bitti. Neticede 
Usta Ömere karşı kuvvetli Yaşar sa
yı hesabile galip geldi. 

lLK GÜREŞ 

Günii1t en mühim karşılaşması bu 
idi. Balkan ~mpiyonu Saimle, kıy _ 
metli güreşçi Yusuf Aslan güreşiyor. 
Jardı. Balkan şampiyonasına iştirak 

etmek hakkım kazanmak için, bu iki 
kıymetli güreşçi bu mlisabakayı mu -
tlak kazanmak ister hamelelrJe 
biribirine saldırdılar. lki taraf da bil
has._"3 Yusuf sinirli görünüyorlardı. 
2 nci dakikada minder dışında ikisi 
de toprağa düştüler. Sonra tekrar a. 
yakta güreşmeye başladdar. Sinirli 
hava bütün hızlyla devam ediyordu. 
Bir ar'1hk Saimin kulağı kanadı. (6) 
ncı dakikada Yusuf alta düştü. Ve 
zorlu güreş bütün hızıyla bir müd -
serhestDört? 
det böyle devam etti. Ye ilk derre böy 
Jeve bitti. 
İkinci devre başlamadan evvel kur' 

a çekildi, Saim alta düştü. Güreş böy 
le başladı. Saim ilk dakikada Yusufun 
kolunu kaptı. Yusuf 30 saniye sonra 
bundan minder dışında kurtuldu. Yu
suf üstte mutlak oyun yapmak isti • 
yor. Saim ise oyun vermemek için ka 
panıyordu. Bu üç dakika böylece bit
ti, ikinci Uç dakika, Yusuf alta geçti, 
Saim il8tte çahşmağa başladı. 

Bir dakika sonra Yusuf güzel.bir 

lJi"lNCl KARŞILAŞMA 

Ankaralı Hüseyinle Bursalaı Sala. 
haddin yaptığı karştlaşmada, Hüse -
yin ilk dakikada hasmmı altına aldı. 
Ve bir dakika (10) saniyede tuşla yen 
di. 

79 kiloda: 
BlRINCl GÜREŞ 

Türk t.akrmı kaptanı ve en eski gü -
rcşçilerimizden kıymetli Balkan şam. 
uiyonu Nuri He, ·yeni yetişen aslan 
gibi güre~~imiz Mersinli Ahmet karşı 
karşıya geldiler. 

Mersinli Ahmedin dudağındaki ya
ra henüz iyi olmuştu. Birinci dakika. 
mn sonlarında Nuri ani bir oyunla 
Ahmedi altına aldı. Ve ~ok çetin baş
Iıyan bu güreşin, ilk üç dakikası böy
le ge~ti. Dördüncü dakikada, Ahmet 
attan güzel bir oyunla kurtuldu. Ve 
ayakta, nefes nefese zorlu bir yeniş . 
me başladı. Kiloları ağmlğına rağ • 
men, en ~etin, en hareketli ve Pn he . 
yecanlı güreş bu oluyordu. 8 nci da . 
kikada Nurinin bir kol kapmasmdan 
Ahmet güzel ve sıkı bir köprü ile kur
tuldu. Ve ayaktaki ilk devre böyJe 
geçti. ikinci devre galip ' 'aziyctte o -
lan Nurinin isteğiyle ayakta başladı. 

. lkftaraf ta biraz yorulmuş görün • 
melerine rağmen biribirlerine eski' hız 

56 kilo 
ÜÇÜNCÜ GÜREŞ 

Bundan sonra 56 kilonun uçuncü 
devre güreşleri yapılmaya başlandr. 

Evvela Kenanla Koç Ömer karşılaştı. 
Kilolarının en iyilerinden olan bu 

iki güreşçi, birinci devreyi biribirleri
ni denemekle girdiler. ikinci 3 daki • 
kalık devrede Ömer kur'a ile alta düş 
tü. Fakat bu devrede kimse bir şey ya. 
pamadan bitti. Üçüncü devre 
Ömerin bütün gayretine rağmen \•azi· 
yet değişmedi. Son dört dakikada iki 
sinirli ~iire--ci ele ayakta çekiştiler Ye 

... ne bir şey yaparnadı1ar müsabaka 
böyle bitti. 

Arada 20 dakikalık bir istirahat ve. 
rildlkten sonra ilk karşılaşmada bi . 
risinden birisini ~alip ilıin etmek im • 
kanı olmıyacak kadar beraber güre . 
şen iki genç tekrar karşılaştırdılar. 

Kıymetli giireıçileri mizd{?n bir grup 
llk on dakika Ömer biraz daha hakim 
güreşti. Son olarak dört dakika daha 
ayakta güreştiler. Bir ara1ık Ömer 
düştü ve burnu kanadı. Netice de he. 
men beraberken bu güreşte Ke -
nan son dakikada rakibini köprüye 
getirdiğinden galip geldi. 

66 kilo 
BlR1NC1 GÜREŞ 

Bu kiloda, ikinci kısmın ilk güre
şinde Saim le, Muzaffer (Bursa) kar • 
şılaştıklar ve daha göz açıp kapama • 
ya vakit kalmadan 45 nci sniyede Sa -
im tuşla galip geldi. 

lKlNCI GüREŞ 
Sadık Yusuf arasında yapılacaktı. 

Yusuf boynundan hastalandığından 
müsabaka yapılamadl. 

56 kilo 
DORDONCY GÜREŞ 

Ahmetle Hüseyin arasında yapıldı. 
İkinci dakikada Hüseyin salto yapa • 
rak hasmini tuşla yendi. 

72 kilo 
BIRlNCI GÜREŞ 

Ankaralı Hüseyinle Eskişehirli lh -
san arasında yapıldı. lki hasım da çe
tin güreşiyorlardı. Bilhassa genç Es. 
kişehirli çok cesur güreşiyordu. Hü -
geyin 3 üncü dakikada rakibini altına 
aldr ve (8) nci dakikada tuşla yendi. 

lh!<an, mağliip olmasına rağmen, 

çok mükemmel bir güreşçi olan Hüse
yinin karşısında muvaffakıyetle bir 
müsabaka yaptı. 

66 kilo 
ÜÇÜNCÜ GÜREŞ 

Hava kararmağa başladlğı sıralarda 
günün en mühim güreşini yapmak ve 
66 kilonun şampiyonunu tayin e.decek 
neticeyi almak için, Saimlc, yeni ye • 
tişen zorlu güreşçi Sadık ortaya çık
tı. 

Yusuf Aslan hastalıktan güreşme . 
miş olduğundan Şadık bugünkü ikinci 
ve en çetin güreşini yapıyordu. Sa -
im ise yaptrğt iki güreşe rağmen yor
gun görünmüyordu. 

İkinci devre kur'a ile Hüseyin al "' 
ta geçti. Ve üç dakika biribirlerine 
bir şey yapmadan çekiştiler. Uçilncii 
devre Kenan alta geçti. Fakat bu da. 
bir netice alınamadı. Son dört dakika 
başladı. Bir aralık Hüseyin Kenanı 
altına aldı ve bir dakika sonra Kenan 
bundan kurtuldu. Neticede HüseyiD 
sayı hesabiyle galip geldi, 

SON GüREŞ 
Son güreş 56 kiloda Omede Hüseyio 

arasında yapıldr. Gece olmuştu, OteliJ! 
kapısında yanan elektriklerin ışığmdll 
iki rakip güreşmeye başladılar. Birin~ 
el devre neticesiz fakat heyecanlı had 
lelerle devam ediyordu. 9 uncu dakik• 
da Ömer kamurgasmdan 88.katlandıı 
ve son güreş de böylece yaran kaldı. ' 

AQır sıklette 
Afır siklette çobana rakip buluna , 

madrğından müsabaka yapılamadı. 
Yalnız Çoban yan ağrrdaki Mehmetli 
birkaç dakika çalıştı. 

l. M. A, 

Romen güreş
çileri geldi 

BaJkan şampiyonasına iştirak ede 1 

cek olan Romen güreşçileri dün Preıt' 

ses Mariya yapuriyle dokuz kişilik bjt 
kafile halinde lstanbula gelmişler 11 

Kontinantal oteline inmişlerdir. 
Gelenlerin yedisi güreşçi ikisi idare

ci olmak üzere isimleri şunlardır: 
Trayan_Şuşoba, Frans Bülüs, Fran~ 

Yorgos, Juan Baldea, Filip Bonno1f! 
Maksimilyen Şemberg, Şurememem J 

hek, Ogut Ber, Jusy Kazar, Valötot 
Batı. . ..................................................... _... .. . 

Balkan 
şampiyonasında 

Güreş 
minderi 
8 X SM. oluyor llk deHe ayakta ,.e iki tarafın mü. 

savi hamelleri ile ge~ti. ikinci devre 
kur'a atıldı Sadık alta düştü. Bu dev Duyduğumuza nazaran, Bal-
re Saimin yenmek ve Sadığın da ye _ kan güreş olimpiyatlarmda, Gü-
nilmcmek için sarf ettikleri kuvvetle- ret F ederasyonuınuz minderi 
büsbütün çok zorlu oldu. Üçüncü dev 8X8 metre yapacaktır. 
re Saim alta güreşti, bu da bir netice Şimdihi minder 6X6 idi. Hal· 
Yermedi. Ayakta yapılan son devre 

buki ıon zamanlarda, arsrulu • de de büyük bir şey olmadı. Neticede 
Saim sayı hesabiyle galip sayıldı. : sal federasyon 8X8 kabul et .. 
56 kilo miştir. 

BEŞINCl GÜREŞ Minderin böylece büyümiif 
Günün sonundan evvelki güreşi, 56 olmaaiyle, güretler bir kat dah~ 

kiloda Kenan ite Hüseyin arasında güzelle,ecek, ikide bir minder 
yapıldı. Kilolarında hiç yenilemiş o - dıtına çıkmak ve kaçmak imki' 
lan bu iki gi.ireşçinin karşılaşması da 

nı olmıyacaktır. 
müthişti. Galip gelen birinci oluyordu. 
Artık hava tamamen kararmışt. Güre:. Gene anruluaal f ederaı.yo ~ 
ayakta devam ediyordu. 5 nci da.!dka. nun verdiği hususi bir kararl~ 
da Kenau çabuk bir oyunla Hü!lleyini minder riıtına iu~scie11 icaçaf1 
~üşürdü fakat tekrar ayağn ~al~larj müsabıklar, ikinci ihtard~n ıoJ1' 
Sonra kapıştılar Kenan alta duştu ve ra diıkalifye edileceklerdir 
ilk devre böyle bitti. • • •••n••••••••-•••••• ....... .,......,.. ................ , ••• 



Türk güreşçı1erile karşılaşacak Balkanlı güreşçiler 

lıJ;JI) 'lJallw11 ~ampıyotıluguuu Kuzcıııacak taKıma veı ıl . 
mek üzere bir Türk sanatkan tarafından lıazırlanan 

80 santimetre boyunda Bronz heykel 

Yugoslav Pot Karlo 

Dimltar 
\ 

Zaharyaı 

Yugoılav Şnekberger 

Yunan mUtı takımı güreıçUerl 
Papada/da 

Romanyalı Sarlnikreao 

Bulgar milli takımı güre~çüeri 
TodDr: N aj_denof. 

V.ıte Romanya takimuulan Gyor• 
le&, altta gene Romanyalılardan 

Tojar 

Fologt Gorgi.gd. 
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AA BER :_ J.kşam Postası 

Artık yaza. veda 
• 
1 zarnar11 geld ' • 

l 
Rüzgar çıktı, sinemalar açıldı' 

kestane satıJıyor!. 
Kıır gezıntUeırnmız - En güzeo yeırieır me6EaırDaıra veırnomoş 
_Bu seneki mazot lhladDsesn - De,nnz kaırşosoıncdla şca fi ırll6k 

Mayodan paotoya - GeDecek yoODaır, blır öncekDOeırU lfil 
ınat:aoarını tamnıroe geçmemeDDdDır ı 

Rüzkar çıktı. Sinemıtlar açıl

dı. Kestane satılıyor. Bunların 

üçü birden, bu yılki v~zın da 
geçtiğini haber veriyor. 

Ama diyeceksiniz ki: 
"Ben gene denize giderim. 

Eyiiıl sonuna katlar denız deniz
dir.,, 

Ona bir fey diyeme.n. Deli
kanlılar ve hatta yaf uaı ba,ını 
almıı insanlar var ki, !'iıtün yıl 

boyunca denize dalıp çıkıyor. 
Fakat dört ba,ı mamur, ge

rine uzana, saatlerce o ılık ve 
hudutsuz plaj tadını cluyabifü· 
misiniz! 

Ninemin dediği gibi: Günqia 
harı (fidi.yor oğlum.,, 

,,. . ,,. 
Yaz demek yalnız dt:niz de· 

mek değildir ama, bili} or musu
nuz, bu yıl Boğazda l>"tan ma
zot gemisi hadisesini ayrı tuta
cak olursanız, deniz yaz. çok gü
zel geçti. 

Yalnız mazotu saymayın! 
1ıtanbulun kıyı sular.na, bu 

sekiz yüz bin kiloluk o1 fiuğu söy
lenen m!lzotun y:ıyıltşı tarihe 
ıeçecek feydir. 

Önce boğaz, sonra f!orya kap
lcara olmuıtu. 

Herkes denize gir<:rr emekle, 
ade~a bir vazife yap'1madığıuı 

sanıyordu. Nihayet bh-kaç kiti, 
nıazotları dağıtıp bi:-birlerine 

rnotör gibi yol açaraı. yahut 
donmuı bir suyu kırıp hemen o

racıkta yıkanır gibi, r,!dukları 

Yerlerde, suyun, içinde çırpın

nıaktan olsun kendilerırıi alama
dılnr . 

ı-:skidcn bizde yaz deyince muhak -
kak akla deniz de gelmezdi. Halbuki 
son senelerde bu vaziyet değişmi~tir. 
Şimdi yazın herkes denize kofmak i· 
çin fırsat k-Olluyor. 

Yüzme iyi bilenler, kayıia bi
nip, mazotların daha inci! olduğu 
yerlere kadar giderek oradan 
denize daldılar . 

Mazot tam altı saat Florya kı
yılarını bir etek gibi kavradı 

.y. .y.,,. 

Yazın günetin kızuthğı yüz· 
fer, gövdeler, artık yıl baş:na 
doğru büsbütün beyazl.ı.nmıf, ge
ne eski kireç veya kırmı21 atlas 
rengini almıt olacaktır. 

"Pencereyi kapat, kapıyı açık 
tutma .. Sobanın kömüri.i erİmİf .. 

Aman boyun atkımı almadan çı· 
kamam.,,, gibi sözler hundan bir 
iki ay sonra sık sık duyuıacak sı· 
zıltılardandır ... 

Bir de ondan bir iki ıı.y önce, 
deniz kıyılarında çırçıplak: "Ola, 
biraz daha eHe ! ŞuraJo biraz 

olsun serinlik var. Ben oraya gi· 
diyorum ... ,, diye bir direğin göl
gesine doğru gölgenizle birlikte 

-- -------- --------------

Zafer bayramında Pal.ıkuir Çocuk Eıirğeme Kurumtı tar""lın 

dctn 55 fakir çocuk geyd•rilmif ve siinnet ettirilmiftir. Ço<-ahlar incP. 

•a.z ve süel lxmdo taralmdan çalı nan uluıal havalar, türlü türlü eğ . 
1enceler ve monoglarla eğtenclirilm aftİr. ilbay ve Şarbay Salim Gün 

doğan ve halk tamlından ~ocuklıı rın lıahrları •orulmuf, hediyele1 
Uerilmiıtir. 

k~tUfUDUZU hatırlayın... \ 
insan veya mevsimler tuhaf-

tır. 

• • • 
Yazdan kıta geçmeden önce, 

fU aradllki sallanan mevsimde. 

artık ıoyunup dökünme den, bir 
Takım. gezintiler baılar sanıyo
rum. 

Pardösüye, paltoya daha va
kit var ..• Hoı, akıamları, birka; 
genç kızın bile sırtlarına hafif 
birer uzun ıey geçirdilde:rini ıö 

rüyorum ama, haydi onlar pek 
ince oldukları hi11ini vermeğe 

çalıtadursunlar.. Siz, kimbilir 
pazar oldu mu, hatta p:ızardan 

önce, ıençaeniz yürüyüıc, yqlı 

iseniz - alqam erken dönmek 

tartile - gene bir açıklı'k kahve
ye, gazinoya, kıra - · ~ğer UJ 

gunsa - yiyeceğinizi de alıp çı
kacaksınız ... 

Ah, fU yiyecei.inizi d~ beraber 
alıp yaz Yeya. ilk ve aon bahar 
mevıimlerinde bir açıldık, bir 
manzaralı toprak üstünde yemek 
bizde nuıl bir meseledir 1 

"Bizde en iyi mevkilu mezar. 
lıklara·verilmiıtir.,, der1er. Bunu 

yabancılar da böyle ıezmittir . 
Yemeğinizi alıp mesela Eyübün 
sırtlarına çıkayım deseniz, buluu 
duğunuz en görünütlü yer, bir 
mezarlığın içidir ... 

Eyüp lstanbulluların, ama Is
tan bulun her köteıindcki insan
ları dütünerek söylüyorum - en 
çok ihmal ettiii bir gÜzf!J görü
nüt yeridir. Gene yabancı mu
harr:rler, en "uhrevi,, yer olarak 
lstanbulun bu resim gibi kötesi
ni gösterirler. Halbuki <.n iyi ha
yat yeri, dünyalık yer orası .. 
Kimbilir, belki de ölüm:i güzel 
göstermek için eskiler Eyübün 
bütün sırtlarına durup dinlenme
mek üzere armaganlat<ır.ı bırak
mıtls.r ve bırakmıtlar ... O kadar 
ki, bugün orada yeni ,.~ fesen 
bir hayat belirmif .. Or~yı, oraya 
gitmeden de yaııyabili ıeınunuz 

Utf>nırJ/Jil k<ız<ı~:ı 
ı eA·< Jı ıı 

Japonyada ctomo-bil Frı:snıa ve ! 
Amerikadaki kadar yayıJ ·'.ıamış 

olmakla beraber, en çok o~ ,mohi] 
kazası Japonyada clma!dg::Ju. 

Yalnız Tokyo şehrinde ,on altı 
ay içinde 14.600 kaza olmuş tur; 

1 
yani günde 81 kaza! iş bövle ol · I 
duğuna göre, Japon otomo\:il fab· ı 
rikalarının iyi satıt yaptıkları fÜp 
hesizdir. Fakat otomobil fiva~lan I 
orada ucuz olduğuna göre. fabri· ı' 
katarın karları çok olmasa ıerek· 
tir! .• 

Yazan: Hikmet Münir . 
Hemen boğazınızın ucunda... \. ... 

Gelelim denize .• 

Bir tanıdığım dedi ki: "Ser& 
ol•aydım~ denize bir veda yaztll'· 

dım. Ve bunu her yıl ycr.zardım. } 

Şair olmadığım i~n yazamıyo
rum.,, 

Ben dahi ıair olmadığım için, 
böy\t, tanıdıiımın anlattığı gibl 

dizi halinde mısralar yazamıya

cağım. Fakat yazın denizinden 

ayrdan gençler, • kız ve erkek -

tabiatin ve insan haya':~nm ken

disine bağlanmıt birçok habrala

rile de birlikte ayrılıyor. 

Geçen her yıl imanı tair ede. 
cek ıeydir. Fakat biHyonunuz 

Yüzme sporu, muhakkak ki ıporla
rın en faydalı ı•e en zevklilerlnden bi · 
ridir. 

ki, tair iyi söyler, ıair acı söyler 
artık o yıl içinde aldığı tesire 

bağlı ... Siz de duygu~nrmızı ut 

turuplu birsurette dökemiyece~ 1 
olsanız bile, herhalde bunların 

bozuk düzen bir takım ~ıı.tıralar
dan ibaret olmasını isten:em. Ge. 
lecek yıllar, bir öncekil~ı i tamir
le geçmesin ..• 

• • • 
lstanbulun "yazı kıımdan da• 

ha iyidir,, de1em bilmem bu ha· 

kikati kaçıncı aöyliyen ı>Jurum .. , 1 

Ve aiz de, "neden?,, diye elbette 
ıormazamız... f 

Kııın, iyi vakit geçirme'lt için 

bir ıehre gereken bütün vaaıtlf.ı 

lar yok da ondan. Kör dt'fneiini 
beller gibi boJUD& bir yere, iki 
yere gider dunınun .. Gibnediğin 
vakit de gidilebilecek y~r oruı· 

dır. Gittiiin vakit de gene o .. Bu 
tehir, aile hayahnm, ev toplan
malarının en yeni ,ekiller alacat 

yerdir, diyebilirim. Çünkü iyi va .. 

kit geçirme imklnı, dauap dola
fıp kendi evine, ailen ve tanıdık
larınla birlikte kendi çatının al .. 
tında bulacağın yenjJ~lere Rit8üu1 
nıp kalıyor ••• 

Halbuki lstanlMılun vazı öyle 
midir ya! "Tabii,, denen ve tabi . 

atla prçekten bqbqa zevklere 
insan elinin ekliyeceği teY zaten 
pek azdır. lnaanm iti. burad~ ı 
bu zevke eriımeği kolaylaıtır .. 
maktır, itte o kadar ... Y o.zın ı .. ' 
tanbulda, bir çok kimseler birbi- ' 
rinden f arlaız, sürekli ve niha

yetsiz surette değiıik eğlenir . .; 
Kıta geliyoruz ! .. 

• • • 
itte "Sinemalar açıldı" def 

ken kııımızm nazarlık ı'bi ei• 
lence vasıtalarından b:rinin, ıı• 
raıı gelmit bir aktör gibi, sahne 

gerisinden fırlayıp, bilmem ka· 

çıncı yavan temsildeki rolüne 

çıktığını göstermek iıtiyc rum. 
Kestanelere gelince, onları 

rüzgarlı bir havada çıtrtdayarak 
yemek, birçok ıeylerden ;yidir. 

Ji.umların iistü11de u:anıp karamı ak yaz mevsiminin lıemen herkesin rl • 
ayet ettiği bir ôdet halini aldı! 



HABE IKnDoç dö~Da 
(X : 9) un H·ndistan orman arındaki macer arı2s -

- .......... .. 
sonra ird~n aya 9Q 
ye1-/iltre iş•- ... ,.,t vı1-d/_ ·· · 
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Ya ova Kaplıcaları 
Büyük Oteli fiatlarında 

Mühim tenzilat· 
.. ansJyon komplo 
Pansiyon komple 
Pansiyon komple 
PansJyon komple 
Pansiyon komple 
PanaJyon komple 

b:r kişi lçln 
Bir kişi için 
Bir kişi için 
lkl kl•I için 
iki kişi için 
iki klfl için 

400 luıruş 
450 kuruş 
SSO kuruş 
680 kuruş 
775 kuruş 
5>30 kuruş 

Süngercilik Türk Anonim 
Şirket·nden : 

Şirketimiz sermayesinin henü z istenmemiı olan ikinci o/cı 50 si· 

nfr.ı taleh ve ta:hsU edilmesjne ida re meclisimiz~ karar verilmiş ve 

keyfiyet hissedarlara ııyrr.:a iş'ar kılınmıt olduğu tirıketimiı e$as 

mukavelenamesinin 9 ncu maddeıi mucibince ilan olunur. 

. , Yahu yüzün ne oldu, 
maşallah ne kadar 
parlamışsın?. Hayret 
ed leC'ek ne vara kar
deş Bu gencıeşmem 

yva,h ! Ôtlda111 /hı( 
tııey; o~n s~ kal

dırdı. Dikkat 
et,,, ellyiz ~ 

rAsipin kenanssoo 
g Sizi soğuk algınlığından, nezleden, gripten, 1 
~ baş ve dış ağrılanndan koruyacak en iyi ilaç 
§ budur. 

-~~.~s~ 
~- • Petrol N·zanı 

aç arı 
Besler - Kuvvetlendirir -

Dö'<ülmesini keser u7atır. 

PETROL NiZA 
Tfcrübe edılmiş en iyi nç ilicı:lır . 
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rlmln yemeği bana aittir Mösyö Gre
pvar 2 

Bazan hiddetli, soluk bir tavırla 
otele gelil', lokantaya girerek kızar • 
mıı bir ild semiz piliç seçer ve bir 
ekmekle bir şişe şarap da abp gar -
eon veya hizmetçiye bir Ekü (1) fır. 

latıp glderdl. 
Eğer birisini merak edip o -

nu takip etseydi, Pardayanın son de -

rece fakir insanların oturduğu bazı 
kulübelere girerek elinde taşıdığı ye
mek paketlereini onların önilue bırak
tığt, sonra horoz tUylü şapkasiyle bu 

zavallılan selamladıktan sonra bir 
şey söylemeden çekilip gittiğini gö -
rürdU. 

Yavaş sesle de: 
- Ne çare ı lşte bir daha babamın 

isteğine itaatsizlik etmeğe mecbur ol

du.nı. Bundan dolayı ahrette mutlaka 
cehennem auıbına ufnyacağım l söz
lerini söylerdi. 

Bununla beraber Şömlye bu hayat
tan yavaş yavaş usanmağa ba~lmış -

tı. Bu suretle geçen serseri ömrün, 
beslediği büyük emellere kavuşmağa 

kendinde bir kudret gören bir adam 
için ne kadar utamlacak bir şey ol -

doğunu düşünüyordu. 

Bazı gizli ihtiraslar yüreğini he -
yecana. getiriyor onu adanı akıllı coş
turuyordu. 

Bu esnada yaşadığı en mes'ut daki -
katar, ateşler bakışlarını • karşıdaki 
eve dikerek tatlı tatlr düşündüğü za
manlardı . .Bu suretle saatlerce bekle
dikten sonra evde oturan genç kızın 
giizel yüzünü hir sanh<' kadar 

(J) 3 Frank l:ıymetinde giimiiş bir 
para. 

görse gizli ve büyük bir sevinç du -
yardı. 

Kız da yavaş yavaş daha uysal gö -
rünmeğe başlamıştı. Artık eskisi gibj 
acele pencereyi kapamıyor,başmı ka 1-
dırarak delikanlının sevgi dolu bakış
larına karşılrk veriyordu. Fakat iş 
bu kadarla kalıyor, daha ileriye git
miyordu. 

Pardayanla Luiz, biribirinin duy • 

gulannı bilmiyorlardı. Biribirlerini 

sevip sevmediklerinden haberleri yok

tu. 

Şövalyenin bildiği bir şey varsa o 
da genç kı'Zln siyah elbiseli kadın is -
mi verilen meçhOl güzel kadının kı -
zı olduğu ve her ikisinin de kibar ai -
leler için yaptıkları nakışlann para -
siyle kimseye muhtaç olmadan ge~in· 
dikleri idf. 

Bir gün Pardayan odasında ceketi -
ni tamir etmekle uğraşıyordu. 

Bu işlerini her vakit madam LAndrl 

görürdü. Fakat güzel kadın Şövalyeyi 

karşıdaki eve bakarken yakaladığı i -
çin bir kaç gilndenheri dargrn bulunu
yordu. 

Pardayan bu işleri görürken Adeta 
içine sıkıntı basıyordu. Çünkü yıp -

ranan elbisesiyle artık bir kızın dik -

kat nazarını c:ekemiycce~ini anlıyor -
du. 

- Saray .Jantiyom1arr gibi güzel el

bb~e giymek çaresini bulmadıkça bu 

kız da beni sevmiyecek ! Elbisesine 

rnrıncaya kadar her şeyi sefaleti an -
latan bir fakir adam se,ilir mi? diye 

düşünüyordu. 

Bu düşünceden de "ı>ardayanın çok 

saf ve temiz ruhlu olduğu anlaşılır. 
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PARDAYANLAR 

Pardayan yırtığını iyi kötü yamadı
ğı ceketini arkasına giyip kılıcını be -
line takarak her ne bahasına olursa 
olsun düşündüğü süslü elbiseye ka -l 
vuşmak çarelerini aTamak için dışarı 
ya çıkmağa hazırlandı. 

Fakat bir kere daha pencereye git. 
ti. Bu anda siyah elbiseli kadının ev
den çıkarak Sen Antuvan tarafına , 
doğru yürüdüğünü gördü. Ayni za -
manda Luiz de pencereden göı·ündü. 

Şövalye bu anda ne yaptığını bil -
mez bir halde, içgüdü (se,·kitabii) ile 
kıza bir öpücük gönderdi. 

Hakikaten Luiz kızarmıştı! Fakat 
bir saniye daha şövalyeye baktıktan 

sonra ~·avaş yavaş içeriye çekildi. Kal 
bi heyecanla çarpmağa başlı) an 
Pardayan kendi kendine düşündü: 

_ Oh, yaptığım çı1gın1ağa kızmadı. 
Demek ki artık bu hususta ümit bcsli
yebilirim. Öyle ise hemen gidip an -
nesiyle görüşmeliyim. 

Eğer onun yerinde ahlaksız bir a . 
dam bulunsaydı mutlaka gidip bu kı -
zın yalnızlığından i~tifnde ctme~i 
düşünürdü. 

Daha fazla düşünmeden Şöv:.ılJe 
merdhen bas:lmaklarınd3n düı der 
dörder inerek sokağa çıktı. Ve siyah 
C'lbiseli kadına Sen Denis sokağının 
köşesini dönüp Baı:ıtil hıtikametin den 

Sen AntuYan sokağına geçmek üzere 
\ken yetişti. 

Fakat o zaınan cesareti büsbütün kı 
nldı. Onun için siyah elbiseli kadın 
hiraz u1..aktan takip etmekle iktifa et

ti. 
J -.ııı Debarre sokağına saparak bir 

evin ı inde durdu. Bu eski Debarre 
manastırının arsası ÜZ<'rine yapılan 
bir evdi. Dış görüniişü süslü, etrafı 
güzel bir bahçe ile çevrili olan bu el· 

gerçi küçükse de biraz t-3 1 arengizdi. 
Pardayan, siyah elbiseli kadının 

kapı tokmağını çaldığrnı ve sonra açı. 
lan kapıdn içeriye girdiğini :,:ördü. 
Kendi kendine: 

- Çıkıncya kadar beklerim. Her -
halde konu~mamız laıım •. diyerek bek 
!emeğe başladı. 

:(. :ıt- "" 

Güçlü kuvvetli bir hizmetçi kadın 
J:ını birinci katta büyüle ve güzel dö. 
. o-"1:. bir o laya soktu. 

Jan içeri girince )an yana oturar 
Lı . ~e . ; eı •. exle lir kadın başlarını 
ona döndürdüler. 
Kadın: 

- lşte benim nakışçım geldi, dedi. 
Genç erltek Jana döndii: 
- Size tnrif ettiı;im ~eldi aklınızda 

tuttunuz değil mi madam? 
- Evet 1\tösyö. 
Genç kadın: 
- Nasıl şekil? di~·e sordu. 
Genç adam solgun ellerini se\inç1e 

oğuşturarak cevap verdi : 
- Şimdi görürsünüz! 
Bu delikanlı en çok yirmi yaşında 

kadar görünüyordu. Zengin bir asıl • 
zade gibi siyah çoha elbise giyinmiş. 
ti. Basındaki si)nh kadife şapl<anın 
üstünde büyiik bir elmas parlıyordu. 

Orta boylu narin, yüzü solgun, alnı 
çıkıktı. Gözleri hilc>kfır sahte bir ışık
la pal'hyor ye ekseriyetle meş'um bir 
gülümseme ill• bül\ülcn dudaklarında 
lm anda samimi bir giilümseme görü. 
nüyordu. 
nazı lıan•ketleri bu adamın a.s:ıbi 

bir hastahğı olduğunu anlatıyordu. 
Sel-eb~iz yere bayılırcasına güldüğü 

olurdu. Bu sıralarda ise gözlerinde 
parhyan keder ifa'1<-sii görenleri hay
rette bırakırdı. 
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Kadın erkekten üç dört yaş daha 
büyük görünüyordu. Kibar tavır~ ya. 
kışıklı bir sarışuıdı. Delikalıya bakan 
gözlerinde son derece bir sevgi ve 
§efkat parlıyordu. tik bakışta genç 
adamı çılgınca sevdiği bu uğurda i -
cap ederse can vermeğe tereddi.it et • 
miyeceği belli oluyordu. 

Genç kadın merakla : 
- Hani, şekil göreyim! dem. 
Delikanlı, işlemeyi siyah elbiseli 

kadının elinden alarak: 
_ Bak Mari I diye gösterdi. 
Bu işleme, biribirine sanlı ve kuma 

şm dört tarafını saran bir takım 
zambak demetlerini gösteriyordu. Or
tasında mavi zemin üzerine işlemeli 
çiçekli bir çerçeve bulunuyordu. Bu 
çerçevenin içinde ele sırına ile işle • 
nen "ben herkesi büyülerim,, cümlesi 
göze çarpıyordu. 

Mari ismi verilen kadın delikanlıya 
sorgu dolu bir bakış fırlattı Genç a
dam kansız ellerini ağır ağır oğuş -
turarak gülümsedi: 

- Sevgili Mari; maksadımı hali an -
Jryamadın mı? 

- Hayır sevgili Şarlım .. 
- Öyle ise ben söyliyeyim .. Bun • 

elan sonra bu cümele senin rumuzun 
olacaktır. Onu ben buldum .. 

- Oh Şarl •• Güzel Şarlım .. 
- Mari, sonunu dinle l Eşyan gü -

müş takımların, vesairen için için bir 
'işaret düşündüm Ronsara, Kollej dö 
l<'l'ans'ın Yunan ve Latin dilleri ho . 
cası .Jan Doroya sordum. Fakat bun -
Jar benim istediğim gibi bir şey bu -
Jamadılar. Bunun üzerine kendim is. 
tediğim gibi bir cümle aramağa başla
dım. Ve nihayet buldum. Görü:rnrsun 
ya Mari, böyle buluşlar yalnız aşkın 
wrece~i iJha m la kabildir. 

- Şarl, Şarlt- Beni ne kadar mes'
ut ediyonun!. 

- Sonuı\u dinle ~elim l Bu etim • 
leyi nasıl bulduğumu biliyor musun? 
Keşfet bakalım .. 

- Nasıl keşfedeyim sevgilim? 
- Bak bunu senin isminden çıkar -

dım. Ben herkesi bfiytilerlm CJE 
CHARME TOUT) cümseli ismin olan 
(MARlE TOUCHET) nin değiştiril· 
miş bir şekli değil midir? Hele dik • 
katli bak!. 

Mart Tuşe hemen yazı masasına ko
şa.rak ismini bir kağıt üzerine yazıp 
(JE CHARME TOUT) cümlesindeki 
olan harflerin (lARlE TOUCHET) 
de 6ulunduğunu gördü (1) 

O vakit ha.kikt bir saadetle kendin • 
den geçen Mari sevgilisinin kolları 
arasına atıldı. Delikanlı da onu tarif 
olunmaz bir sevgi şefkatiyle göğsü • 
nün üzerinde sıktı. 

Jan dö Piyen, saf ve yüksek olan 
bu saadet levhasını sakin Ye yeisli o -
larak seyretti. Kendi kendisine düşü • 
nüyordu: 

- Biribirlerini ne kadar seviyorlar? 
Ilu iyi kalpli aksoylu (asil) delikanlı 
ile bu güzel ve sevimli kadın ne kadar 
mes'utturlar? Heyhat, ben de acaba 
bir gün böyle bir saaete erişebilecek 
miyim? 

Delikanlı yavaş sesle söze başladı: 
- Evet Mari, son zamanlarımı hep 

bunu düşünmekle geçirdim. Çünkü 
Luvr sarayının içinde yalnız seni dü
şünürüm.. Vaktim hep saadetinin 
hülyasiylc gc~er. Annem beni Hüg -
noları mahvetmekle uğraşıyor san • 
dığı, kardeşim Anjunun "protestan -
lan öldürmek için nasıl bir çare dü -

<T) Jile t lıarlelerinin majüskülle
ri el yazısı biribirinin aynıdır. 

WJ,Jpaıtiı ne..C1mJ:> .ııq ıqı.8 l{awaw}a ll? 
•l?JJ auııuıa uıwt?quq uJ511sypuax -

: np.zos acsas §UA'BA dıs 
• 1?[1[llA l?UIUl?A unuo Ul?A'Bpl'Bd Ua}(lIU 

'!!Ull?H JOzaıA:a.:1 
uaın-ı!!PI!? "!~! nfnpıo u:>p1J!1J"!P 

U'B1Sal0ld lq>Ullll'g!llt?'f !Ula{l.nta • UitS 

·t?'[.rm?q a~am}a dpıt.'l nuo up l{l?§a 
·ıı§up111zn 'f"E.Judu.f 

na.ıu§ı upaA .ıyq eı.<na 'sıqmi nJq5aw 
•ıplllJt? u.ıo 

•B[Vt) a(A!~!PT!Aa5 J.Il?A!}s .ıtq uaza.8 ap 
·uy.razn ıu y.ıaq uupun~np~op u.ıuos 

·ıp.raA ıuıq 

- t:Aa:> 'wnıoJ\ıpa 1nqu11 ıı-e "!Jfad-
: an 

I.IAl?J 11wı .ııq uapa ınq1?1J JUJ.ıanaw 
.. ınq UJUJıJq ul?pmsul?qaı uu.<qıı"Bd 

'WJıapauuuz 

l'Jllfa:>apJ.3 uznun§oq JWS! uıu1M,<-eq 
u15ı znun~npıo uuw11.ıqtn1 .rnpu}f .ıo 

• .11p1ws1 U1UDUlDJ1/D:Y .ı1q UD[D 1a.1ygs 
apu1.1azaunsıa uliuodrq .1.ouroo (l) 

·1?[1?!) ap ZJS '.IJPJSJAJ ua UU'lrUt? Ul?UD[ 
-nq vpmull{'B (1) .ıouıun •zJUJpa ınqln( 
ııv n§ n~nıını uıwı!fu§n ){u.rnıo nro.z 
-ı}uq unJnpusaı nq wzmıııo 5!H -

ı wawaısı ..Ca§ .ııq5JH -
·w!.ımquucnq 

anauızJll ııq ııs-eu azıs l['B.Il?!O lf.111§.ıını 

-eunq znunpunınq ap1f!IJA! .ııq 11n..<nq 
uu-eq ap11:q.1aq 'unsıo ~ınıo as: -

: a.&. ıpı?Wl?I'B uaılf.awa.rın 
JUfpU<ı.>f sıqu§ Jtllf.5am Pi n§JWU<ı[ı\~s 
an aAJ§ .ııq 11n~oq aı.<g zgs uos ng 

·wn.zo.&:ruf.ICJ:Jf uapuJsawıa.3 ıa'ltılcl.J 
.ı!q muı§-eq UJS! ununa ·wma >fHZJSl"S 
-un aupma !,ımr uıwuq-eq '.n..cun -

'Jpap ;, mayo.\ znu 
-nsnw .to.Aıuaı~tll l!W ıaıCımp .ııg -

:rnu IU'I 
- 5aw uucıd1?1( aıa.ı,\uq uap.ıaızgs ng 

·wypaı 

..§! l3..i1?up .ıra I J!.Jap it(A9, '.ı1A:Uff -
· ı znuns.1oıCyıyp 

- UJ .ıaıaq.r-ep §11nnw aN iJUaMn~ JUll 

·'B:Jf au znun~n.zwn.x ;,zıuıp.rt?}JD1{ uap 
- uııaw~ uutrızıs.ııq nq !uaq 'leA3 -

"Jpap ;,znunsnw .ıo..<n 
• ıq nwn~npıo §ımdu..\ au '~.ls~Jo\I -
: ıp.ıl?lJı5 aııauı.ınq ıuısu)fd~ dmıos uu 
- Illl'f ruıaıını uu.<trp.rud 9.P a.\[t?AgS 

·ıp~uq a . .\!P i U!sıa SJp~ !Z 
- 1s ı.ıut?J. .. zıurp.ıuı.rn'I ıwqu.<r-u -

: sıqri ıuqaaw 
l vuwnınq apuı.ıazn uıı-e 'np.-e.rıs na 

·.ıamu.3 dJmıaa uap 
- awıa nırn.ınlf 1111.ıuıt? muuıııuın..\ ap 
.ıaıas nq !Q!.8 lll?l:Jf!ldnıC u-ewuz J<>M 

ı ~m 
• l'B{IPIUl?l IUt?.(l?pll?J JlaJlffi>laA !ll!UI 
- S! ua.ı~Aap ~up upur.ıuıuu ns110 .x 

;, .11?1 
· ıpııı\ nu nnpuı~ıJt?}sn Pll?ll{IJı:>R~ nl!J 

HV'INVAVUHVd 

PARDAYANLAR !it 

bu senyorun ismini öğrenmekliğime 
bir engel var mıdır? 

- Hayır Mösyö. 
- Öyle ise ismini söyler misiniz? 
- Bu zat, mareşal dö Damvil, Mon-

senyor Hanri dö Monmoransidir. 

-12-
DEBARRE SOKAGINDAKl EV 

Jan dö Pardayan o akşam Devini -
yer oteline yeni bir misafir getirdi. O
tele Yardığı zaman kapılar kapanmak 
üzere idi. Kimseye bir şey sormadan 
Galaoru ahıra götürerek iyi bir yere 
bağladı ve önündeki yemliğe yulaf 
doldurdu. 

Galaor boz renkte, dört yaşında ka
dar, başı narin, alnı geniş, burun de • 
likleri açık, sırtı gayet güzel, sağrr -
Iarı dolgun, bacakları ince iyi bir A · 
rap atı idi. 

Birdenbire Llhıdrinin sesi duyuldu: 
- O .• burada ne yapıyorsunuz? 
Pardayan başını bu yağ tulumuna 

yavaşça çevirerek cevap verdi: 
- Son cinayetimin karşılığını mu · 

lyene ediyorum. 
Landri titı·iyerek: 
- Demek bu hayvan sizin öyle mi? 

Mösyö lö Şövalye? dedi. 
Pardaya11, yemliğin üstündeki ot 

yerine bir demet yonca koyduktan 
sonra: 

- Evet, size söyledim yaI sözlerini 
mırıldand. 

- Hay Allah belbını versin! Bu 
hayvam da ben mi besliyeceğim? 

- Bu cins hayvanın açlıktan öl -
mesini mi istiyol'sunuz? 

Şövalye, Galaorun hiç bir şeyi ek · 
sik olmadığını anladıktan sonra hid. 
detinden çıldırmak derecelerine geJen 
otelciye geceniz 'hayrolsun deyip yat
mağa gitti. 

O zaman Landri Gregu,·ar H~i eiiy;e 
sivri kafasını tutup yesinden saçlarını 
yolmak istedi. Fakat murnffak ofama 
dr. Çünkii başında saç yoktu. 

Bugünden sonra Pardayan hergün 
atına binerek dolaşır ve Pipo da bur
nunu havaya kaldırıp yiyecek bir şey 
arayarak önden giderdi. Galaora ge • 
lince o da tutturduğu istikametten ne 
olursa olsun ayrılmazdı. Yani yolda 
giden ahali hayvanın çiftlerine he • 
def olmak istemezlerse herhalde bir 
tarafa çekilmeğe mecbur olurlardı. 
Şunu da söyliyelim ki ahaliden biri 
biraz hiddet eseri gösterse biraz ho -
murdansa Jibule de hemen kınından 
çıkardı. 

Atıyla dolaşan Pardayan Piposu ve 
Jibulesi ile mahalleye dehşet ,·ermiş -
ti. Fakat onun zoru mahal1enin na -
muslu adamlariyle değil serseriler, 
gece hırsızları, ka,·gacılarla idi. Çün
kü Şövalye bir kavga~·a ancak zayıf 
olanı korumak için girerdi. Ekseriyet
le bir kaç dilenci beraberinde getire -
rek onları masasının karşısına otur • 
tup yemek yedirdiği, şarap içirdi3i 
de olurdu. 

O zamanlar Landri, her ne kadar 
işlek dükkanında böyle clerbederlerin 
bulunmasından biraz sıkılıyorsa da 
neşeli ve şen görünürdü: Hakikaten 
O günlerde yalnız bulunduğu zaman 
para vermiyen Pardayan borcunu 
fazlasiyle öderdi. Bir kere otelci kor· 
ka korka bunun sebebini Şövalye,·e 
sormak istediyse de cevabım aldı: 

- Azizim. Siz kendinizi ne zanne -
diyorsunuı? ister kral ister Dük dö 
Giz olunuz. Du·et ettiğim kimsele -
rin parasını vermeğe hakkınız yok · 
tur. Böyle bir saygıszdığa hiç bir za. 
man tahammül edemedim. Misafirle -
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