
..... Sayın Şık Bayanlar ...... 
• 

Bayramlık tık pplra, çamafır ve elbite- 1 
Jerinizi ucuz fiyatlarla MODELLA ma
jaza ve atölyelerinden tedarik edin.iz. 
Daima ıon ve yeni modeller bulunur. ı· 

MODELLA 
•• .. 3EYOCLU lSTIKL.J.L CADDESl 318. ••• 

2a lklnclteerin 1937 PAZAR İlan işleri Tel: 20335 

Fransız delegesi Hatayda 
yapıyor! tahrikat 

Hatay Türklerine 
karşı cephe ahndı 
Fransız milmessfll Halayda unsurlar 

arasında lhtllAfı kllrilkllyerek 

Fransanın Hatay 
hakimiyetini devam 

Ü sküdarı birbirine 
katan üç manda 

iki kadını .,,araladıktan ·sonra 
. .__ettirmek istiyor "IJÜze "IJÜZe SirkecİIJe geçtiler 

Denizde ve ka
rada halkı t:or
kutan maın<dla· 

~ 'k -ı Çerkesler 
orsı a l sil8hlandmhyor 

ita ovan ı 
tetııaftdl Çerkeslerden müstakil bir 

ıardan Dkası 
öDd lClı rrü ld ü ....... ne •abur tetkll edllecekmı, 

"' 1 Cl R" lUJ m U Ş 1 Dün eğleden sonra Üıküdar iskele-
ll'ra z n ii sinde halkı b!ribirine katan ve iki kadı-n sa lta!ya arasında 

1 
•• 

l\ri Y~rı i bir mesele 
)t "'-

1
• 28 (A.A.) - Franaız babri

~ ..... ~ırı Carnpinchi'nin geçenlerde 
~ ı }'ledi&i bir .nutuk dolay11iy 
~ Pzetelerinin Fran•z nazırı 

Sok l.ğır ve hakaret lmiı rle§
bulunrnaları Fransa ile İtal}'a a · 
~enf bir mestle çıkarmak iıtfda 
erıneğe baılamııtrr. 

!f 1 

1Coraikıh olan ve radikal......._, ... ~ 
~ "1ıri~ine menıup bulunan Fran
~ fe nazın ayın 23 linde Tulon 
lltt ıi). da ''ıeneral Bonapart,. vapuru
~ ltet ettiği sırada vapurun Kor-

~-n rn;irettcbatına pmpanya ik- il 
1ı.._- 1.,111 :ı 
~ 1 1 ve onlara "vatanlan Koni- :: 
~h. ta .. lya tehdidine maruz bulundu- ii 
~~"ı ii 
~~<>yliyerek onlara ftalyaya karşı i.I Hataydakl eski Fransız delegesi 1 
>t...:" Yı rnudafaa edet.:eklerine dair Dilryo'nUn giderken yerini tam 
~. " t ttirfni§tir. :ı kendisine lAyık bir halefe br-

-__ :,c ttalyanlann bu mealde olduğu- i.!İ raktığr anlaşılıyor. 
~hıa ettikleri bu sözler Uzerinedir ki İ Ankara, 28 (Hususi) _Hatay
~ ~r~ &aıctelcrinde nazır ve dolayı siy- ~I da yeni rejimin yann sabah ilan 
~~ aleyhinde şidetli bir neşriyat :ı edilmesi mukarrerdir. Bu bay· ı=ı 't ~r. Jurnal D' İtalya gazetesi iİ ram günü için Hatay Türkleri • 
~ Çoı 

1 
'r rnakalede Fransız nazırJan- ii baftalardanbcri hazırlanmakta, 

.._~-c ~tır kelimelerle hakaret ettikten ·.::. -~ -o sokaklarda taklar kurulmaktay-
~ tanitten ıtalyaya böyle karşı ii dı. Fakat gelen son haberler, tah- • 
~ • !,, demektedir. U rikçilerin fesatkar hareketleri do- ff 
~ ~ 27 (A.A.) - Hariciye neza- il layısiyle bu bayram gününün Ha- g 

t~ lllt kitibi Elexis 'Leger, bu sa- ı l taylılar tarafından neşe ile kut- il 
tir-, '}'a ftlaalahatgüzannr kabul etmi~ İ lulanamıyacağını göstermekte -ı · 
İ!! c_" l!ıiillkat esnaaınıla Fransız na- .. . 
~ ~Pİnchi'nin nutk.. dolayısiyle 1 dır. . _ . 
~ tlzetelerinin yaptıktan hücum Bu yaz ı§e başladıgr zaman bı-
~dildiği zannedilmektedir. Devamı 3 UncUde 
~ :::=m:a.rm::==r.:::c..--:::ı:::::::u=-l z adası açıklarında 

ı.. 1 op sesleri! 
\'j ltı muhribi, meç
-.1~enızaljı gemlsl-
1 1111 kovaladı ? 

ta bulmuılardır. Ancak bu karga§&hk 
esnasında içlerinden bir tanesi iki kadı
na çarparak yaralamııtır. 

Uç mandaımın denize atıldığıru gö
ren hayvan aahibi hemen bir san.dalla 
takiplerine çıkmııtır. Bu arada denizde 
bulunan birkaç kayıkçı, üç milthiı de
niz canavannıun( !)üzerlerine geldiğini 
görünce çala kürek kaçmıya koyulmuı
lar.dır, bu aç kafa dengi arkaıtan bir ta 
nesi yUzerek Sirkeciye çrkmıı ve gUç 
halle yakalanarak oradaki ahırlardan bi 
risine sokulmuıtur. Ar1.:ak hayvan ora
da da rahat durmamıı. kapıyı kırarak 

dıprı frrlamıı ve etrafa saldırmağa 

başlamııtır. Umumi bir telit uyandıran 
bu hal üzerine manda, polis tarafından 
üç kurıunla vurulmuı ve daha ölmeden 
- kilol~rca etin ziyan olması enc!ite
siyle - hemencecik kesilmiştir. 

Azılılardan ikincisi Sarayburnuna 
çrkmı§ ve o da ayni akibete ufram1~tır. 

Üçüncü manda ise uslu uslu kendini 
akıntıya kaptırarak Ahırkaprya kadar 
gclmiı ve orada karaya çrkırt:a ya!tala
narak bir ahıra kapatılmııtır. 

~'4Sr~t ~Akdeniz.de kontrol vct.ıife
' '1 bır İngiliz muhribi, Çeşme liına 
~hreı_, ettikdcn sonra Sakız adası 
:-,nı1dogru hareket etmiştir. Mt:hri
"lltt, llat·~lııtdan bir mUdet sonra, Çc1me 
' dli ~•t~. patlayan top seslerile heye
~blll r.uılerdir. İngiliz muhribinin 
"- ate ır <lenizaltı gemisine rastladığı 
.,_. 1 lyciığı zan olunmatatır. 

'Qdıb·,. gecesi ve ı ,~. ;;;;~;;d~k't ;;· j°1'f~;kiİiit'" '"'°"" 
!_.t.._b aqram 1 C • d · ı 

~~ı:~:::~=~~::a::ı~·ı e.~ayı~. en para ı e 
~ .. \'e -.,11aınba gecesi) ~:Lerlei g on u·· ı ı u top 1 a m 1 ş ' hal'- lrinctkAnunun dordlln- e 
·~ Olta 11.~.,i ı;iinU bayram olduğu 

~ "".. Oh' :\)ra~ namazı: Tevkif Edilen hava ~eneralı m m 
~t:: ; · ~i itiraflarda bulundu 

3 08 _.. Yazısı 4 üncüde 

Su sabah yapılan maota 

Fenerbahçe 
Yunan takımına 

3 ·- 2 ye Dildi 
Maçın ikinci devresi çok slnlrll ve sert 

bir bava içinde oynandı 
Dün Güneşe 2·1 mağlub olan ·Yuna- Öğleden sonra keqdi salıasında Sü-

nistanın Enosis takımı ikinci maçını, · Jeymaniye ile bir de lik maçı oynamak 
bu sabah saat 11 de Taksim stadında mecburiyetinde olmasına rağmen, Fe-
FenerbahGt ile yaptı. _.. DevJLmı 8 incide 

.. 
; ""' .. 

Bir kıa1oonçlık vakıa.tı .. , 



Vış Sivasa 
~=~~~~~~~~i5~i~~~~~~~~=~~~~ 2~t~q~-193~ "3cavata dar;-

Su'h formüllerinin 
korkunç bolluğu 

Yazan : Şehip Gündüz 
e RlTANYA Kralı ve İngiltere I katlanmıı ol kla he abe . : 
a;;;ı, lmparatOru s. Majeste Altın· ma r r 11tıkbalde 

aene sulhperver çalrtnıalanna devam 
cı J orj'un has mtişa virJerinden Lord 
Halifaks Berlinden Londraya yollan
dığı gün, Macaristan Kral Naipliği 
Hükümetinln Reisi Daranyi ile Macar 
Hariciye Nazırı dö Kanya da Berlin 

· ziyaı-eUnc ı;ıkib1S]a:rcJ1. Lord Halifa.ks
ın ziyaretini takib eden bu ikinci zi
yaretin gelişigüzel bir tesadut eseri 
olarak kabul edilemiyeceği bugiln a. 
çıkça göze vurmaktadır. Berlinin 
Londradan gelen bir misafiri uğurla. 
dıktnn sonra PeştCden gelen iki misa
firi karşılaması, Alman diplomasi me
~ani~~sınm gayet hesaplı ve ayarlı 
ışleyışıne bir misal teşkil etmektedir. 

.. Dara~y,i.' bugii.nkü Almanyanm bU
yuk sala.hıyetli devlet adamı General 
Göring taraf ı~dan kabul edildi, sonra 
devlet reisliği sarayında şeref ine ve
rilen ziyafette bulundu ve AI.manya 
hariciye nazırı fon Noyratm söylediği 
nutka mukabele etti. Bu iki nutkun 
metnine §Öyle bir bakmak, Almanya
nm kabUl ettiği bu Ziyaretle neyi ih
su etmek istediğini mükemmel tru· 
rette izah eylemektedir. Bu iki nu
tuk, Bitler tarafından Lord Halif aksa 
bildirilen Alman isteklerinin Orta 
Avrupada çahpn Alman diplomattan 
taraf mdan Uç yıllık bir Ç&bfm& dev
resi içinde ne derece olgun bir hale 
getirilebildiğini dünya.ya ve bllhaaa 
Lonıiraya anlatmak mlibadıyle e&yle
nilmi§tir. 

Musolininin ziyareti ile ''Roma be
rinde milessir bir efyut merkez oldu
ğunu,, İngiliz başvekiline anlatmıya 
çalıgtığmı ha.tırladıfmnz Berlln, Ma
car devlet adamlannm zlyaretint ka
bul etmekle de Orta Avıııpanm Jdtçtlk 
devletlerinden bazılan için ılmdiden 
"heybetli }>ir m·~· hallni almıe 
bulunduğunu anlatJnxya . çalışmakta • 
dır. 

etmek azmindedirler. Hedeflerimizin 
haklı olduğuna inanarak hakiki ve 
doğru bir sulh için mücadele edece. 

i'iz..,, 
Bu sözler Macar başvekilinin seya

hatine Orta Avrupa siyasası bakı
mından birinci derecede bir ehemmi
yet katmış bulunuyor. 

Almanya ne istiyor 1 
Birçok eeyler... Müstemlekeler, do

nanma kadrosunun genişlemesi, şun • 
lar bunlar vesaire vesaire. Fakat en 
başta istediği Orta A vrupada tam bir 
çal~11. rahatlığı ve hUrriyeti değil 
midır? Öyle bir hUrriyet ki iktısaat 
faaliyette kendisine rakib ve · engel 
bulundurmryacak, siyasi faaliyette 
de bilhassa Alman azlıklarmı bir mer
diven gibi kullanarak kademe kademe 
ilerliyecek. 

Macar Başvekilinin nutku bu kade
melen!en birinde, yani Macaristanda 
Alman a~unun artık mania tanı
mamakta olduğu zannını hbıl etmek
tedir. Almanya bu görUntifle Lon
draya adeti §Öyle demektedir: 

''- Tekliflerimizi kabul edip etme
mek ılzin bileceğin.iz if. Biz ortadaki 
pUrlizleri mutlaka. halledeceğiz. Orta 
Avnıpada hedeflerimlr.e biz zaten u
lqm11 gibiyiz. Yamı bir emrivakii 
kabul etmelrteruıe bugün bizimle doet
ça bir puarlrk yapmız.,, 

Demokrat devletler sulh istiyor. 
ttaıya sulh JlltiYor. 
Almanya da 8Ulh latlyor. 
Macaristan da bir llllhten bahaedi

yıor. 

Bu ırulhJerin hepel hlll bqka bq
kadrr. Bir ha.rb bile sulh f ormQilerf. 
ntn l)u bolluğu kadar korkun<: ol&· 
maz. , \ ., 
~m&krat ~Etvletler ~ilderi sulhe 

"cihan sulbü" ad~ı v~İ,ıeriu. Bu 

!şte fon Noyrat'm nutkundan mtı- bozuldu. Dilielebilecek mi? Ke&irile-
him bir parça: mez. 

. :'- Almanya ve Mac:ariıtan sup 
ımtıhanlarla dolu bir dev.re aeçirmiı
lerdir. Dirilmek için çektiiimiz zor. 
luldarı ve )'llfadıLımz - I 1 •• pç ~-
an unutmadık. Hitler devletinin 
b:ı~rağı altında birl4!ıen Alman ınil
Jetı, Macar milletinin ikmal etmef 
ç~lı§tığı kudretli Jcallanmayı en arc~ 
bır sempati ile takip ebnektedir. A
ramızdaki dostluğa, birçok neıiller-
denber' M · •--d · 1 acansuı.n • yerleımiı olan 
Almanlann cf8 ayni sevinç ve sem-
pati ile..iıtirak etmekte olduklarına 
inanıyorum. Macaristanda yqıyan 
Almanlar aııllannı unutmamak)~ 
A l m a n l ı k birlijiae • a d ı k 
kal~ beraber. sok aacbk birer 
Macar tebaaır da olmuılarchr. Dev
letlerimiz gayet srla bir surette bir
leımitlerd~r. Aranarzdaki dost . mü
naıebetlenn tekli aiyasi is..:ı .. L-1· • •. b' ~ımız 
ıçı~ ıze tam hir emniyet vennek-
t~dır. Nazarlarmıız memleketlerimi
zın sarih haklan tizerine dikilrniı 
bulunmaktadır. Bununla beraber 
Avrupada aarulmıyacak ve makul o
lacak bir sulhun devamını da iste· 

mekteyiz.,, 

Macarista.ııaa yaşıyan Alırian ulığı
nın sayısı yarım milyondur. Macar 
başvekili Macaıistanda yaşıyan bu 
yannı milyon Almanın Almanya hari
ciye nezareti ite olan çok ya:km al~
kasını bizzat Alman bari . 

v cıye nazm-
nm agzından böylece dinledikten son. 
ra en ufak bir hıtigrap duymamış ve 
şu cevabı vermiştir: 

" M . - arar11tarıda ya,ıyan Alman-
lar Alman milletinin çe>cuk!andır ve 
Macaristan büyük Alrnanyaya em
niyet· edilebilir bir Cll'ıa dayanan ui 
lam bir dostlukla bağlıdır. Bu P.mni· 
yetli esas ıudur: 

Müşterek menfaatler. 

İtalya. istediği sullie ''Romanın sul-
hu" admr vennt§tl. Bunun için İtalya· 
nm bUyUk bir imparatorluk ku.rması
nr kabul etmek 18.zrm. Bu kabul edi
lebilecek mi? Bir başka imparatorlu
ğun batması pahasına olursa ... belki. 

. Şi.mdi Alma~yanrn istediği sulhe ye
nı bır ad taktıgınr görüyoruz: 

"Makul sulh". 
Ve Almanya ancak böyle bir sul

htın d~vam edebileceğini ihsas ediyor, 
Macar~tan da galiba "hakiki ve doğ
ru sulh'' diye bu "makul sulhh" U ku
tetmek istiyor. 

Acaba Orta Avrupaya mukadder 
olan sulh bu mudur? 

Bekliyelim. Şimdilik "Dranck nach 
Osten" planmm ilerlediği görUlüyor. 

Sekip GONDOZ 

Inglllz heyeti gitti 
Bir haftadanberi Ankarada bulu

nan İngiltere hazine müsteşarı YeY;-
11 ile, kredi dairesi direktörü Nikson 
şehrimize gelmişlerdir. 

İngiliz maliyecileri Ankarada bu
lundukları mUddetçe vekillerimiz
le bilhassa Maliye ''ckilimlz Fuat 
Ağrah ile temas etmiş, Başvekil Ce 
lAl Bayar tarafından kabul edilmiş
lerdir. 

Milsteşar Ve)•lt '\'e kredi şefi Nlk
son Ankarada Türkiye Jlc İngiltere 
arasındaki t.tcarI milnascbetlerin iıı
ldşafı çareleri etrafında tetklkatta 
bulunmuşlar, bu maksatla hlikfımet . 
ricali nıtzlc görUşmilşlertll r. ı 

Yaptıkları tetkikat netlcc~lnde 
çok iyi intiba edindiklerini söyle- • 
mcktcdlrler. 

J!Ieyet bu akşamki ekspresle Lon 
draya gidecektir. 

lf!! 1 
~ ... .:..;.\:il 
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tlUNCITEŞRtN - l937 
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Gllnqln dotuıu HUn~ln batıtı 
7,02 16.43 

- Nel«ıilar çok citlayet 
- l spanyadl.ı, Çimle ... 

Tiyatroya dair : il 

Sehir tiyatrosu· 
sınd tiyatrosu 

olamaz! 
Yazan : Muhal n Erlulrul 

BaJka bir tanıdığım dedi ki: mm yanına gelip oturmuına ta:Iıarnm. 
"Her )'er •ili Jnıruı diyorsunuz " mül edemem... Hiç olmazaa bizler için 

bunu hir Eevkalidelik gibi de ilin edi- de yer ayınnalıydmız, dört bet aırayı 
yonunuz. Düıünmiyonuauz ki ben b )'ÜZ elli lnüut JllPmaliydrDız." · 
mnla benıber bir tiyatro,a giclenem Dogru bir teklü .. İpten.de ilk tesiri · 
mutena bir yerde oturmak iıterim. Oy pek müsbet ve makul gömken bu söz
le her elli kurut """ peıpayenİn kan- Ierin sahibine lehte Te aleyhte söylene-

Doğru 

/Jeğil mi? 
vaomur altın

da verııen 
dersler ı 

latanbul Vniveraitesi günden gü
M tekdmül ediyor, m~m bi
naları 11e her türlü telcnik va.tıta
lariy"le !leni yeni eMtitüler kurulu
yor, Tıb Fakültesi için muhtelif 
lıaatane'lerde paviyonlar, dershane· 
Zer i~ ediUyor; hu'l&a. Vniverai
femiz dünyanın ~m m-Odern iZWı 
müeaaeaelerinden biri derecesine 
yü~Ziyor, Sevinmemek ue iftihar 
duynwımGk kabil mi' Gençlik na
mına, nt.emleketin ilim i3tikbali na
~ına Mr~ bu gayret ue bu faa-
ıyetten tnemnuniyet duyuyor. 

'M F>0.1c<ıt, giderilme8i 1ıfacık bir 
mmete ve e1ıemmiyetaiz bir mas

r~fa bağlı bir dert -var ki, nedenae 
~m.!enin gözüne ilt .... iy'OT • Vni-
1't'r . t "Y ... • 

,,,_:_ı c Tronferans sakmıown akan 
uurn1! 

ProfeJJörlerin ''Hipodrom" adını 
;;"dikler; ve ddi bir salqta.n farkı 

1 
m.ıyan !>" koca ber1!-"ne muh.ak

l ~ ki fınıdUci Vtıiveraiteye Myık 
ıır derahone değildir; bunıaını yı
kıp .Yerine veya mü.na.Bip 00,1oa bir 
Yere mükemmel bir anfi yapmak 
Mrhade «iıımaır. U1:in o Mmana 
kadar • hiç olmaz3a - btı Mla§ın 
~muıı aktarmak da mümkün de
gil. mi1 Bir ay kf:ıdı:Jr evvel ayni 
nıevzua tema,, ettiğimizi hatırlıyo
ruz i f akıat vaziyet gene aynidir 11e 
Bon 1/ağm.ur14rda ·talebeler tauan
dan §arıl ~rıı akan sulara kar~ 
>ıcredeyse ~etMi11e açmak lüzumu
nu duyacak derecede azap rekmi.<t
lcrdir. 

'ünirer8ife idaresinin bir adm 
aktarnıc.ria kafi gelecek parası ol
du"'ımu 3ıınıyontz. 
HAM.tŞ - Akay'm "Ere,nköy" 

vapurunda da bir ''dam aktarma" 
ameliyesine tuzum var; çünkü bu 
vapurun kapalı güvertesinin füıtU 
de fena halde akmaktadır; alaka
darların malumu ola! 

cek çok .CSı: bulmak mümkündü. Fakat, 
ben bapa yoldan maksada varmayi ter
cih ettim. Makaad da ıudur: 

Yukarki teklif efet.elki bk ~tro 
üda • , ~- ~:ıı:- X ,=.;.;;:.ı1 ut'I 

m ~ tarauDWl13_0rta~ r.1w.muuyor. 
... aemek oluyor ıa füz eski bir seyirci· 
mizin ayağını pyri makul bir. ~ulle.ti 
yatrodan knmifiz. Bu tiyatro sanatı i5in 
batlı bqına bir zarar. Tiyatroyu sevmi
yen ve bize ıetmiyen kimseleri aiııtır· 
mak için bir tedbir oruya atarken se
ven ve gelenleri uzaklqtırmaktan daha 
mana11z bir hareket ne olabilir? Şimdi 
bütün mesele bu zatın C1ikidenberi ti· 
yatroya gelip gelmediğini araıtırmak, 
ağzını yoklamak ... 

Yoksa. ona desem ki diitünceniz pek 
dogrudur. Yalnız sizin gibi düıünenler 
çok az .. Esasen Qnlar için de localar var 
Ora.da, yukarda buyurduğunuz gibi, her 
hangi bir pespayeye sürünmek tehlike
si yoktur. Oraya buyurabilirsiniz. fakat 
bize yerlerin pahalılaştınlmasmı teklif 
etmeyiniz. Bu bizim yıltardanb~ri iıte· 
yip isteyip de bir to:lrlil tatbik edemedi
ğimiz ~ir 1eydi. Çünkil ekseriyet clli}cu 
ru!u bıle vermekte gUçlük çekiyor. Ti· 
yatro nihayet yalnız muayyen bir zUm
reyi alakadar ederse o zaman gayeden 
uzaklaphnı§, bir nevi ımıf tiyatrosu ya
prlmıt olur. Halbuki belediyemiz (yol· 
ıuz memlekette tiyatroya n'e liUum var) 
diyen amansız arslanların ağzından ayı 
rabildiği küçilk bir lokmayla hallCı nı
hen yükseltmek, onlarda sanat zevki u· 
yandırmak, tiyatro}C& ahfbrmak pyeai 
için bir belediye tiyatrosu teıia etmiftlr. 
Şu halde bizim gayemiz, muayyen bir 
zümre tiyatrosu yapmaktan ziyade, ke
limenin bütün manaıiyle, ceniı bir hallC 
tiyatroau kurmak, her hanci bir yerde, 
hatta bir kahvede bile haıt.:iyacağı para 
ile ona mükemel bir tiyatro eseri seyret 
tirmek, pahalı bir kitabı canlandırarak 
ucuz okutmak, üç ıaat içersinde orıa ıu 
veya bu beynelmilel tnuharirin eserini 
tanıtmaktır. Bunun içinden her ıeyden 
evvel iktıaadt yoldan gitmek Jbıtrid.r. 

Fiatlar ne Jeadar ucuzlatılırsa gayemize 
o niıbette yaklaımıı olacaktık, o niıbet~ 
te diğer noktalar kendiliğinden tetbik 
edilmiı bulunacaktr. .. 

Bu sözleri söyleseydim belki uıl ga 
yem:zi izah ederek rm.ıhatıbınu suıtu
rabilirdim .• Ukir ben büıbütün baıka 
dolambaçlı yoldan maksada gitınefi ter 
tih ettim. Çünkü maksada vardiktan 
aonradolamba~lı yolda bir yoldur. ıö.z 

Bu dostluk uzun zamandanberi 
sulha hi7.met etmİ§tir. Bu clcıtluk bü
yü harbin çelik ve ateıi içinde yoğu
rularak aailamlatmııbr. iki millet 
birçok ınahAtıniyetlere ve azaplara 

''al•lt S:ıb:ıh Oğle ikindi AJcsa. ı .t'atsı lmaaıc 
15.3• 12.02 1',29 16,•3 18,20 3,115 1 _,~~-"!'!9 __ ..., ___ 1!1111!1' ___ .. arasında dedim ki: 

- "Per Günt" gibi eıerlcri sever 

Anket 
BAY Yaşar. .Nabi, kim oıdulutiıt! 

söylenıerugı bir .ınubar r 
karşı anketi müdafaa ediyor (Ul°{ 
2!:i-ll-37). Diyor ki: "Hususiyle bbi 
zlm.ki' kadar hareketsiz bir ede 

ı a· muhitte .anketler, uyandırdıklar \'ik 
1tka ftfbarile,· tenkid defU, teŞ 
görmelidir.,, 

Bay Yaşar Nabi'nin fikirleri ara; 
sın<la fşttrak ettiklerim azdır; faJta 
anket muhabbetinde · birleşi>'oruS· 
(Hatırıma gelmişken söyliyerl~· 
Varhk'ın 15-11-37 tarihli sayısın ~ 
s;ok lıoşııma..glden bir yazısı vard•·

11 
Hnngl gnzetcde, hangi edebi Jlle"~ı
Uzcrintl~ olursa olsun, anketleri a 
ka flc olrnrum. 

, Muhtelit IYllikleri vardır: bir ~ 
re kendilcrlne· müracaat edilenle ~ 
guru rlarınr, ,nah'\·etlerinl cırılçıpl• rt 
gösterir. ,...."~unun bahsettfkle 

~ ' de~ mesele Uıerlnde Jıfç dQşQnıne ~ 
dUşUnmeğe lilzum görmeden söz sö~ 
ledlğl meydana çıkar. Fakat b

1
j 

herkese tavsiye edilecek bir ze .... 
değildir. HattA. hemcfnslmfzin z 1, fını memnuniyetle değil, ıeessilr., 
görmemiz daha doğrudur. Ne ya.P t' 
lım ki Jnsan oğlunun tab'ı ue ab!ır 
kın emirler~ arasında ekserfY& 
uygunsuzluk bu1unur. ~ 

Anketin ahlAkı rencide etııdYeee t' 
faydaları da vardır. Herke• uıu ~ ... 
ta. hlc dUı,Unmeden söz söyleJilek bit 
tem ez; bazıları da kendUerlne dU" 
sual sorultınr,a bir ağır başlılık ıer 
yar, yerecefl cevabın bazı kftnS~ır· 
tizerl~de bir tesiri olb.bflecdfni ~dil' 
na gotf rir, bunun için de haY• ıat· 
düşilnUr, sözlerini ölçer, tar ıcW 
Dllmeclfğl noktaları - elfnden g~ııt' 
~t kadar- ö~renmek ister. "?tfıı 

6
1,, 

rlr mtllj!tl içinde böylesi nered •"' 
demeyiniz; bfllrlm, azdır, azdır 
ma yok değildir. ddat 

Bay Ya-şar Nabi doğrusu ga p1 
adam~ htç belll etmeden ~JUD fJ" 
iğnell &öz:let söylüyor: "AnıtetÇ~ek 
kirlerini .yazı şeklinde ifade ::Sebi" 
itiyadında olmıyan bir cok ıı.aU• 
yatçıların. adeti. ifade. vasıu" .,.1 .. - ~ rı ... ıie gelmektedir. "Edebiyatcıl" ,.ı 
zın çoğunun,yazılarına fikir ıt0>'1:.a" 
itıyaClında. olduklarını, maııa1110 ıat':" 
nasız şeyler savurduklarını be.f ... 
na k.akıveriyor ..• Gaddar amali•'
var, anketçinin vazlfesinl de l>'~ 
!atıyor. Bay .Yaşar Naöl'lllll01 pj,& 

diilp4!, ıöre fiUketçl m uhar~ 1)1• 
birtakım meseleler ilzerinde d~ 
menl:g. ltlzqmlu olduğunu aıı1'ıerl• 
yaıil onları meslelUerlnln kendi "et 
ne ,..UJ[ledltl vazifeleri İfaya d~ t' 
eden bir adam oluyor. Edebl13 b.,. 
lemlmtzln gerçekten böyle "JJ1U 
sır.,lara ihtiyacı var... 4, 

Anketlerin mecmualardan ziY"~ar 
gündelik gazetelerde açıımasıııı tı• 
dalı bulurum. Sanatle, edebit•oıı." 
meşgul olmıyan kart merak ediP ııs.1" 
Iarı okur mu! bilmiyorum; ber rt• 
de bu da tmkAnsız değildir. Ol<~ar• 
belki o sa.yede diğer edebt yazı aO" 
alA.ka göstcrmeğe başlar. Fakat_., .. 
ketin gündellk ·gazetelerde cık%ıtt• 
nrn bence aıut faydası bu del ,ırt 
Edeblyatc;ılarımrzın bir kısmı eıl• 
kendi aralarında. konuşmak 1~~,,ı
bunun tc;ln sözlerinin umumi 4,o 
ta bir tesiri olmıyacağını iddia : .Jr 
adamlardır. Verecekleri cevab~.,tıfl 
panya harbi ile kuru fasulye 1,r• 

oıı .... 
haberleri arasında çıkmaııı tılıı.1•'· 
kendllerinln de hayata karış tef 
lüzumunu hatırlatablllr. BU az 

mn -r>.C 
Nurulı.h~ 

. . . ., 
nuaınu • ., grıstıS 

-Mlalesef onu görmediat, do bet ,ı 
nu ilöylemek lizımgeline esaterı dJ ti 
tı sintdenberi misafirden bat aJ.ıP 0rııı.ı 
yatroya gelecek vakıt butarıuY ·rıtl" 
biz.de bir poker merakı bat1~~~/ dıı1' 
bir otaruyor vaktın nasıl geçtıg ·yor• 
madan sabahın Uçü, dörôii oluverı .td": 

• kOrtUJ'- . 
Şu halde demek oluyor 1ci rifl fl'_ 

ğum adam; tiyatromuzda yerle .d• ıı!P 
emıer kuruı olduğu zaınandaı rtııı"ıe 
taltif etmiyormuş.. Pahalı ye~ ~ı:. 
de kendilerini tatmin ederntınıf ...,..,,, 

. b<>Il"' .... -· Kimsenin ne parasının yurııı11 
ne itiyadına, ne zevkine, ne de ~ı;yıe tf• 
kanımak adetimizdir.. Fakat ı;ıç 111' 
yatroyla uzaktan ve yakından a11'1P 41 
alakası olmıyan bir adamııt ~ tif'tt' 
(Yerler elli kur~t) olduğu içıl'l 1cırtı1'• 

. . . b' sahte ya gelmıyoruz demesı ır 

bir yal~ değil midir? • ,.rf ,.~ 
Bu yalanı söyleten ıebeP• ete i1' 

manın bilgin ve medeni gcsrUnOStıırı',sı' 
yacıdır. İşte bu da modern bar' 
bir faciası! vaıt"") 

, . M.ER'f ··~ 
• .< S-0 r· 



~'!:-&·- -.... -. 
!•na katıraa 
''kavat hakkı 
lteilnıt 

le\Ji, ' dtınoltruinin en mllteilmil 
dıJıa ~Uriyet" olan devletlerde, 
~ktep Biralarmdaltl körpe cll
de llkt ferdin haklan anamda bir 
!tıl.ıı 1 Yet hakkı 8.§llamr ve bu reji
~i'1;P~dan ola.ra.k göeterillr. 
lazı i§l akJon.u • kullana.ıılarm yapı
tft va: h~kkmda nev'ama bir mUfe~ 
ti§ıer1ıı ~ • gönnu, ve hakikt mUfet
la<lakJaıı llıifelerini kolaylqtırmıı o-

l!u h anlatılır. 
de old ~ ba~t 88.humda, nazarfain
l'or. ~ gibı her ferde şamil olamı
l'ad1hı 12lığa uğrıyanlar veya uğ
ları ite 

1 ~ar mevkilerine, yaptık
~Uı.ı d rore hareket etmek meeburi
hat 8a UYlJyorJar. Şiklyetin bir kaba-

llıelJıu:1i'C&fı b&ekalarmm göreCE:ği 
~ u~ya mukabil, kendllertnin 
'· -e••yacağı endlteeinde bulunu-

hı.ıı8::: nıeatek sahipleri eikl~~tte 
1'lı "1a 1Yorlar. Fakat devlet m~u°' devlet mlleııseaelertle alt.kalı 
~ hakJanıu 'kullanamıyorlar. 
~ böyle dtı,Uıımekte pek de 

--t6rnıenıek kabil değildir. 
~ ki llluhtelif misaller göster
~· liklyetıerini guete Bil

' bQ allkadar makamlara duyu
~ ~ 1 Yllkıerinden kendileri kin 
~)l not almamıılardır. 
~ ıa~" bbe ortada halledil
~etJnı len bir meselenin mev

lr-.ı11ı' r&terir. 
t~tt Q~~ veya devlet daireleriyle 
~ '9lklerı bulunanlar şiklyet 
1tuı1aıı kullanmamalı mıdırlar? 

>'\ ~t ırıarsa bunu lmlrlerine mi ve 
"- etere mi yapmalıdırlar? 
~ htıa kaniiz ki, evveli, ferdlerin 
sıe:lfırıa.raa çahpmlar, ne ı, 
~ C51'1Uııt~ ısiklyet haklan
~ kullanabilmelerine imkln 

\la- ak • tayet vana - korkulan. 
~ ~den ibaret olduğunu anS.: dır. Bunun açıkça anla
~ ferdlerin ba§larmdan kor
llı ~nıalarmı ve netice. itibariyle 
~'' kontrol koltarmm bağlan • 
' Ofunu.. ~ı ~'1run şiklyetı lmirine yap-

't.~ ~ ldtır. Fakat memuru ve l
d:_11diııtıd insan olarak dUştintlnek, 
;11 lllı~' kendisi ne veya kendisin
' ~ın-a e . e~klyette bulunan bir 
~ lrıık::ın ıyi hislerle bağlı olma
~ '" oı tasavvur edilemez. Bu, 
1~~1'<l:ıl~aaa bile, şiklyet hakkını 
tıa~ft nıemurun ştıphe içinde bu
~! rnuııakkaktır. 
~ ~· bUtçesile alikuı bulunan
~. lhU~r~oğu ayni dilşüncenin trsl
Jeı:~lllı:y kıye mUf ettişlerine dahi baş
>t \ ~l~<:ak bir haleti ruhiyededir • 
~ Qılı biJd!8iınlerinin gizli kalmasnu, 
~~ ~itrn 1

1tlert yahut tahkik ve tet
~ ldarı~inf l stedikleri noktayr, a
l'ıt-r ~l'iıı b n kulaklarına eri§tirecek 

"eeı 0~lunmasmı isterler. Bu yer 
Jl~ hdır? 
l.t~atbuat. 
~~ btzı t, likA.yet mevzulan Uurinde 
ı..:'daıı ~dyo istasyonu sayılmalı ve 
ti~ d kaelen seslerin hangi ağrzo 

b.. lı-a:11• hangi mevztıa temas et
~ vq ha trılnıaJrdır. 
~tıt~le olduktan sonradır ki lmir 
'~lı.n~ memur Amirine, ltçi, mer
~ batıan Ufu müesseseye daha can
~ ~kt~k, itler daha düzgün 

httı ı..._ r. Demokrasinin lcaplarm
uudur. 

Sim-U• 

~~··· '-tıd llletre uzunlu-
~.,_~~ bir Mamut flll 
ıı.!"1 °"l 2 7 ( 
·"' Ctt -~ A.A.) - Geçen!erde 
bı... ~lt~r 1nda bir mammut fili bu-
:"lt • li 
~t, hort ayvanın uzunluğu 6 
~~ trtdfr ~rrıu 3 metre, kıllan 8 aan
~~ıa1~arıara tasının ve ayaklarmm 
~ • ~l'ılu b?zulmuıtur. Bu adada 
• ~t. t dıılerlne de tesadüf e-

%ıi Jar erid · "' · 
llıe~ t~tirl'llclc .'1 zaman bayvanm cese 

c tlyrct U.ıcre bir vapur gönder-
~ b' cdı1t4.:ektir. 

ti• n Ö-·-------
zmen lst•fa 

tııı tırı~ et rued ı 
~ •ra, 27 

\ 1 , Ufttı1 (A.A.) - Rir!nci .ımu-
~<t Ab·d · 11da cırt • ın Öımenin istifası 

• an haberler atılııt::dır. 

ıstanbul konuşuyor 
Bir zamanlar lstanbulun en kalabalık 

verf olan • 

ehzadebaşı 
Bugün ihtiyarlamış 

köhne bir 
semt olmuş 

t'azao: 

HABERCİ 
Ramazanda, Şehzadeba§l... Haki-

katen enteresan bir mevzu değil mi? 
Daıünün bir kere senelerdenberi dil 

tere destan olan Şehzadebapnın ramaza • nını kim hatırlamaz. 

Şehzadebaşı caddesinden 
'l'C Haberci Halk parti8i ~kanı Fa

::ıldan izahat alırken 

Çok uzaklara değil, yalnız sekiz on 
sene evveline gidelim. Akpmları insan 
kalabalığını geniJ cadesine sığdırarniyan 
arabaların otomobillerin arka yolardan 
geçmesi mecbur edildiği halde, yalnız 
yaya dqla13nların kesafetinden, iğne a
tılsa yere dütmiyd;ek bir vaziyette idi. 

1
1..adlt di,voc Ai: ............... ,_, - ,_,,~....._.. 

~ CDçüncQ Sellm 
~""fili.' ·~Ji,._., • sadrAzamlarını 

Şehrin dört tarafından akın eden bir 
kalabalığı sinesine topliyan Şehzadeba 

ıında, hangimizin tatlı hatıraları yok
tur. 

İtte ıeneler var, ben, her ramazan ta 
Beyoğlundaki evimden kalkıp g~eleri
mi burada geçirmek fıraatını kaçırmam. 
Fakat, çocukluk günlerime aid o canım 
ramazan gecelerini, her sene biraz daha 
unutuyorum. Şehzadebaıı her ramazan 
biru daha sönüyor. Ve büsbütün git gi 
de öyle bir hal alıyor ki, son iki üs se· 
nedir Şehzadebaıı ramazanlarının, kala 
balık bir ı.:umartcsi gecesinden fari.ı yok 
dense hiç müba11ğa edilmemiş oluı. 

Maamafih bütün bunları bildiğ:m 

halde, ramazanda Şehzadebaıında hiç 
olmazsa manen bir fevkalidelik bulaca
ğımı d\lfilnerek, arkadapm foto Ali ile 
beraber, mübarek ay bitmeden evvel, J:ir 
gece burada dolaııp röportaj yapmağı 
kararlqtırdık. 

Tt ramazan batında verdiğimiz bu 
kararı, günler, haftalar geçtiği halde 
mütemadiyen biribirini takip eden aksi 
likler yüzündenkuvvedenfiile çıkarama 
dık. Geçen gün, itimi bitirmiı oturu
yordum. Alinin odamdan içeri gidiğini 
görünce birdenbire hatırladım: 

- Seninle, dedim. İtte bu akşam 
Şehzadebaıma gidelim ... 

Fakat arkadaıım hemen itirazı bas· ı 
tırdı: 

- İmkinı yok! Biliyorsun ki Beyler 
beyinde oturuyorum. Gece gidemeyiz. 
Fakat istersen, şimdi, gider, dolaşırız. 

Bu da bir fikirdi. Filhakika. gtf;e 
gezmek kadar cazip değ:Jdi ama, yine 
de hiç gezememekten ve yazamamak· 
tan daha iyi sayılırdı. 

Vakit geçirmeden yola k'Oyulduk. 
Bayazıtta tramvaydan inerek, yavaş 
yavaı Şehzadebapna doğru yürüdük-

Bayazıtta, askeri trbbiye, elektrik 
ıirketi önünden geçerek Şehzadebatı 
caddesine inen, geniş yolun ferah manza 
ruı çok hoıtu. 

Burada ufak tefek olmakla beraber, 
temiz, gU%el boyalı dükklnlara rast gel 
dik. İçlerinde bilhasu kırtasiyeciltr ek 
aeriyeti te9kil ediyordu. 

Vaktiyle bir kaç tramvay kazasına 
aebeb olan ve (katil köıe) diye anılan 
Şahzadebap caddesi batındaki dönemeç 
de lıtillk edilerek açılmıı. bu yol bir 
kat daha g\izelleım"ıti. Üniversite fen 
fakültesinin yerleıtiği eski (Zeyr.ep ha 
nım konağı) nın alt tarafında yapılan 
ve Uleli yanğın yerine dogru mütrma· 
diyen uzanan yepyeni apartmanlar. ev· 
ler iç aç.•.;ı manzaraların sonunu t~şkil 
ediyordu. 

~ 

nun yan tarafında ve arka kısmmt.la ko 
ca bir meydan açılmıştı. 

Belediyenin bir çok işleri gibi ou is· 

timlik de hesabsız yapılmıı olduğundan 

konservatuarın inıaatı baıliyamamıf, 
Şimdi istimlak edilen yerler tam mana-

siyle bir yanğın yeri manzarası a1n:.ııtı. 
O kadar ki, arkadaşım foto Aliye, bu· 

'"rarun bakımsız bir yangın yeri olmayıp, 

Blediye tarafından istimlak edilmiş ar 

f salar olduğunu anlatmak ve onu inan-

dırmak için Adeta müıJcülit çektim. 

~ j Sonra toprak içindeki bu arsaların 

Şehzadcbaşında, tiyatroların arkasın
daki sokakta, görülen bir manzara 

J yanın.dan Vefa caddesine dogru uza

' nan dar bir sokak vardı. Tiyatrolann ar 

1 ~- kapılan önünden geçen bu sokakta 

l
l birdenbire garip bir manzara ile karıı

laıtık ... 

Bu, ahşap, eski bir evin sokak tara
fındaki soba borusu idi. 

Boru,_jyle eskimiş. öyle harap ve 
~armadagınık bir hal almıştı ki, arkada 

Buradan sonra, eski ve köhne Şehza ı· 
debaıı başladı. 

Vitrinine ufacık ufacık tabaklar için 
de ramazaniyelik tatlılar dizıniı bir l;ak 

kal dı:i.kkanmm, garip fakat güzel man 
zarasını seyrettikten sonra, birdt-nbire 

şım bu manzaranın resmini almak için, 

yere yatmak gibi zahmetlerden bile 

çekinmedi... Bir tarafdan resim alı· 
yor bir tarafdanda: 

. - Istanbulun, soba boruları da dile 

gelıniJ. diye bana takılıyordu. Resim a 

lındıktan sonra, tekrar caddeye dön

dük. 

darlaşan caddede yolumuza devam tttik 
Şehzadebaşın.da, ihtiyarlamıı, hem de 

bakımsız bir hava içinde ihtiyarlanuı 
bir adamın haJi vardı. Sinemaların bul 

lunduğu merkez kısmı ininceye kadar 
sağlı sollu, yıpranmış dükkanlardan bat 
ka bir ş~y görmedik. 

Herhalde İ§sizlikten olacak, bu dükkin 

lar öyle gar:p, öyle ökı:ı:iz bir hal alınıı 
lardı ki, gözlerinizle görme.den bunu an 

lıyamazsınız. Tozlu vitrinler, dökülmUı 
veya solmuJ boyalar, ihmalkar bir tarz 

da tanzim edilmiı camekanlar hep biri
birini takip ediyordu ... 

Nihayet, sinemaların yanına yaklaı 

tık, meşhur Letafet apartmanının bulun 

duğu soka~a kadar geldik ... 
• o 

Burada üç dört sene evvel, konser-
vatuar yapılması projesiyle büyslt bir 
kısım istimlak ed"lmiı Ferah tiyatrosu 

Ton Ton aımca 
baOıkÇI 

Hem biraz çene çalmak hem de ağ· 

zımızı tatlılanıdırmak için Şehzadebaıı-

nın en gediklisi olan ve buranın halk par 
tiai bqkanlığıru da yapan, eski ahbab 

tarımdan, Fanlın Ferah tiyatrosu al

tındaki ınahallebici dükkanına gittik .. 

Fazıl semtin en temiz ve şirin dük

kanlarından biri olan dükkinında:ı çık 

mak üzereydi. Bizi görilnce kapıdan ge 
ri döndü. Hep beraber içeri girerek 

Şehzadebaprun derdleri etrafında ko
nuJınağa baıladık. 

Neler konuıtuk, ve Şehzadeba2ının 
baıka taraflarını dotaıtığımq zaman, 
neler gördük .. Bunları yarınki yazımda 
okuyacaksınız. 

Alma oyada 
kesti en hl rl 

HABERCi 

kafası 
daha 

Bertin, 27 (A.A.) - Bir ~cnebi 

memleket hesabına casusluk yapmakla 
maznun 37 yapnda Hubert Sprengelin 
k:ıfaaı balta ile kesilmiştir. 

sasın seçerdi? 
Fokşan mağlubiyeti, üçüncü Selimi 

çok müteessir etmitti. Bunun, adrı.S.

zam ve serdarı ekrem (Kethüda Haaan) 
paşanın i.daresizliğinden ileri • geldiğine 
hükmederek hemen kendisini azletti. 

Onun yerine getirilecek kimseyi seç
mek için, ıeyhülislamla sadaret kaymaka 
mını çağırdı. Bunlar, hem idart\.:i, 
hem de savaşta iş görebilecek birkaç 
vezirin adlarını bir puslaya yazdılar, 
padişaha verdiler. 

Ü9Jl1;ü Selim, bunları huzuruna gc· 
ti.rtti. Ayn ayn konuıtu. Muvafık 
gördüklerine sadareti teklif etti. Fakat 
hiç biri, mesuliyeti üzerine almadı. Pa
di§&h hangi vezire, her sınıftan ~angi 
bendesinc müracaat ettiyse, kimse sad· 
rlazamlığı kabul etmedi. 

Nihayet Şeyhülislama emretti: 
- Bu gece istiareye yatl... Bakalım 

neler göreceksin. Ondan sonra sadrıa
zamhğa elbet birini seçeriz. 

Şeyhülislam l!a'ımt zade Mustafa 
ef en.di, o gece kollan sıvadı, abdest 
aldı, namazı kıldı, istiareye yattı. Ertesi 
gün huzura çıktığı zaman üçüncü Se· 
lime tunları söyledi: 

- İstihareden bir §eY f ehmedeme· 
dimi 

O gtı.:e üçüncü Selim de rüyasında 

üç defa Cezairli Gazi Hasan paf&yt 
görmüttü. Şeyhülisllm istiharesin
den bir ıey çıkmayınca, Hasan paıayı 
sadarete getinneği münasip buldu ve 
Hasan pa§a, padi§ah tarafından rüyada 
görüldüğü için, aadnizam oldu. 

Hasan pap vatana, milete faydalı 

hizmetler görmU§, birçok aavaıta mu- • 
vaffak ve muzaffer olmuı bir vezirdi. 
Bununla beraber eğer üçüncü Selimin 
rüyasına girmeseydi, akla bile gelnüyc
cekti. 

Hasan pata yeni vazifesinde mühim 
işler görmeden öldü. Bu defa istihare ve 
rüyaya müracaat edilmedi, kur'a çekildi, 
sadnizamlık Rusçuklu (Şerif Hasan) 
pqaya isabet etti. Üçüncü Selim, Ha
san paıaya gönderdiği "hattı hümayun:, 
da: ''Eğer kebli, isakçı, tulcu ve lsmaıl 
havalise berren ve bahren bir zarer eri· 
tirse noktai ....Ucu.dun sahifeyi alem-

den kaldırılır. Ve bu mevkilerden 
birisi dütman yedine giriftar olur ise 
elimden halh olmıyal.:ağını iz'an eyle!,, 
diyordu. 

Filhakika Hasan pafl elinden gele
ni yaptı. Çalıttı, fakat ne yaptıysa pa· 
dişahın gözüne giremedi. gönderdiği 
tahriratlarda dik ve sert bir lisan 

kullanmaaı üçün.:ıa Selimi kızdırdı. Kel
lesini kestirip, İstanbula getirmek için 
ikinci miriihur Hüseyin ağayı Şumnu
ya yolladı. Ve Hasan paşa bir gc'.:~ ya
tağında kurıunla öldürüldü, batı lccail· 
di, üçüncü Selime getirildi. 

Bunun ·Uzerine, eski aadnizamlar
dan Bosna vcllisi Koca Yusuf pap, ikin 
ci defa sadarete getirildi. (1203). Koca 
Yusuf, ilk aadnhamlığında muvaffa. 
kıyetli itler gönnemitti. Memleketteki 
idaresizliğin, dahilt anartinin önüne 
geçmek fÖyle dunun, iti rüıvetçiliğe 
vurmuı, halkı soymuf, ıoydurmuf, zu· 
lüm etmif, itkeı1.:e yapmıf. binbir eza 
ve cefa içinde yaptnuıtı. 

İtte, üçüncü Selim böyle bir ada:ııı 
tekrar it bapna getiriyor\ devlet maki· 

H. Rüıtü TIRPAN 
- -------------------------------------'- o;;;....o_.......,......,, ..... =_..._,vlrlnlı ___ _ 
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gizli teşkilat 
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liJWt bnıak mlbdJ'Je Pil~ 
,...., h•klrnhkS t.aJlkfkat,..." 

ıcm&s gak ,mflldm 1* __,.ası 'J'•· ~ 
.,.., ... •'i't.,... '8} h· MlrfJca tıpfJAtm J'ı., ·- c..lr 
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bir tttrlft unutamıyor! 
Yıldız, sevdlll artistin IJUmUnden doğan yealnl 1tnot••* . o......... ..,.,_ ACll'-k •rr ,..._..__.,.181 

•&il ....... lm•md• U,. faııllıt ltftt M'91fa6W ''w ... 

llM'•r• J'fktıra He.._ tmtt ı ı' aew. T r mı w,t111. ..,_ içi• çıktılı seyahatten bitkin bir halde dllndft 
•4ll••· .... ' .. • .... d « ır... 

• ~ B.au aatutı vetH ..._ Jarallll W.k:M14 olaa.,._ hablu'J ~ iftJıü ıealı 
.. 'Tal*llYJ& W 'Boa&nTa _... ~ tıpla 111 ...... rt ' Dun 
JMs MaJr•len 'MJ.U.J1 db mem- l'utaa pt.lttlil JWR la JEJPIJ• ll
l•IJeu.riM döıımu.ı.rdir. bi beJti 41 C 7 1;11111 )4 JR .. 

• Tereba.tan aarayınm civarındaki vatfak • ••• 
dll~klntann lattml&klne karar n- DfiS tal._~ ..-S<ı ..._ 
rllmlft.lr. lhrrur na caddeye kadar rm mo - ' mi' fu • -
açılacaktır. - O 1 tır. Blr;ak .....,. JaP1' rMmtla:. 

Fenerltlıbcıeu Mntı sporları,..,. 
talanuın bannmalan lçfn btr men- Da anda '* _,.... çav i • ..,.. 
dra .,.,a .... a Jrarar nrtlmif. u klf en 'flk. 
ıırtama 1'l'Oje tkt!ftat velrUet!ae Ylıa arawtırmaJan da • ıml .. ıtk 
d•tırMnttttr. h• taraf.- detw et w+..ıtr. ,._. 

• Xlııllye me'ktebl mezunları mek tabW• Wr ~ 1llrDıc .....,.., 
tftblli lswnlwtDDU •ı led Jd4&11Ud 'ra1'ıa9ıla bir ''"''sa in Wc t' M 
mOUlebeUte öutlmllZdekf ayın döı'- ..,.,,..,_ '* ı'nnada w-.. ww. 
cllad• beJ1lk bh' eıtenee bazn1amıo- _,, .-&tjilla 

latdrr. o pee. tophaealr hete 11- ~ 1* ilim ..... bir.,... 
ıslr .._.,. ıesta .ulmlfttr. va,..r 1ltlü W•••..., U,. dnr• ' Jd 
~luma ...... b4ar devam .. bqbad ~ lllıı1daa ••• re ..,.. 
der.ek bir balo YerUecektlr. Ü2erlDe t.enaıat .,_ ... 

• Preu SeTteddlDID naa,ının Mı- PaıUte Eavalld bu19U'Jllda bir mı-
sın •atn lehi tıteJ!Uen 11Lt1aaade Te- mann evinde 15.000 lt.-.ı.. -ı..a. 
~. t1ln enet eılrantank tahntt ~ mu 
eGı-.uır. tik ya8ft• ile Xsra sea- did dolu bomba 11&11d1klan, bir mitraJ: 
~11Ur. yöz. dokus otoma.tık ttt!enk meydana. 

• U.d& •111 yataktı l>lr JautaM ~. 
yaprtacaktır. .Birfllde -• 

• Ankara hukıık fakllltellnde llS- --..ırıaa yapılıp MIDf,etf 
mear WUft kabul edtlmlştır. ~ w andm 4a haplttı~ 

• Jleıleancıda nprımaita olan tren sevkedUea haft ~ DU&m;tSrln 
cllnktn aewı .. UJnınt yakrnfls yaptta tam 2' aat .ur. ~ _.. 
cütır. mUbtm itiraflarda bulaiad.ah aaJa. 

• JU yılı~ ve kadroları etra- eılmaktadır. 

Vilyam Povel'i11, Cin Harta•nun &lü, 
münden ıonra bil)"llc b;r yete dUftilğü 
... - •• 1 ,. ıttptA;r41• U• 
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Diler .. .,....... .. • .-wıı 
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yetptır.~ ........ ..... 
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~
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fnada lktlıat nklı.tlne lzal1at Yer

Pontıa l@Malnl mb .. etmlll 
lrallal atmSJtlr. q., ....... 4a .._ 
bul ...... ...,...,........,_ -
futa p.ra Jmanen atltll cıllı tMa W.. 
..,.CÜ. ı.a,..,. ........ ~ .. 

--=--=----=-~~------·· .... oa.caktlr. 
mek tızer• Denlıyotıan mtıclllr8 s.. Çin hlkftmellnln 
detttn. Akay cUrektOra Cemil T9 Lf- .... , .. ketzedefa.a. Ven 1 
ınan ı,ım ctıntter m11r+1Df Hl.mit ı~ a ııcJ• 1IO' 

AllbNaa tebrtınhe Mnmltlerdtr. va~ 
• A>manncla 7&111makta 01&1119 ., ruımı evi ller 

Dl vapurlarıa iafutılll'MIJl4aon4a Pria zg (A.A.) -Naıılcin hUkGme-
'bultart .... st8J 7 .... k Uere, llp va- -tt H!Kdl Çfnl'ftm umiimtll B~ J. · · "lbe ti 
puru baş carkcın BalrAddln, Anafar ~ JrütbaJanaa fane ofllllk il- Qn -'-' 1: n 
ta ba~ çarlrçıır LOtn. Banin bq nre t1Ji hin piyutr g&cfermlft{r. karyOl891nd8 
cark~r AdU. Tan tkfnel TII tletınCU. 
~tr1an Jrurt n Nenat, ÇanakU.. Brevie, marepl Cbianı • Kar • yAl-AIOrlar 1 
le U~tincU çarkcısı Jlelha~ din De- Caek'e t11ıkHr etmftdr. ~ .. 7 
llS&JoUan lünal tarafmclaa Alman -============~I. Balı 'ı ı • •• .. ır ,.W•ln• 
yaya. glSnc!erl1mlşlerdlr. kunmuttur. ,__,_Bıtl' ık.....atll; h 

• h1tek - lai~• byı yohıaun • Adlan delllea "riltnUerlmla' 1ııml Zı ._ 111r mi Hat w\111.....,. 
PlcdWI 't:Lm._Ia11•11tır. Tolun b• h~mda~ Terfteıı tararlar. Bq.ve- terini belki biliyonunus. 
te-«aıt o!arak fquma gelecek ay kllete --.rı-.u1'. Bıradaa IOUr&. Bir UÇıatlantik üstriııde, 14mtik 
~.. Dl1arbeldr. Di7arbQır, ıu&• BJ• -'-''da • -.ııat eeml79tıertma t4an. Ja.. ntdır. Gölc:lllc kaıuuun adı da Ha- bir..-. e.ı..a h sltt. B;oUvuda 
.mı "'1mleriae elene Mlbnekfe. zara ~HTflmişttr. se11nce. D1r lf olarak, bir zamtnlar Jon 
dlr. llevcat U cemt7ettu llm417e • Dlln Çankırıda ht ••ııf:re sttren. Jilbert•in lllllı olarak cUzel lrötldl ıatm 
kad11.r mWm bir btmnun leCJl•Jen blr nlMle ~tv. Ha.ar n-tar. ~-
npıtaı11tır. * l)okua İtalyq ft"U""le 4Jl_. ww 'il'~:'- d • :.1 .. ~.. u_. •Bet ;,rl enet ••• __. ... ,_,. __ '-- b-•-,_ • '"4 "~• ~- -...~ otenme .,._..,._ ~" 
~ 8lclllND •vvweı ...... auı au naır .u .. C•mflf. J!maıumada 'bek- 1firJaia n.,.,.. ....z ~· Mo 
db .r;.._~ ~~ Jlulrfclt!tn" I....ıctedlr. Baaıv &1ünrll:tıa m119- M.IJaJar ___ ~- ~.,_ ... -._ 

----....- melesi yapılan taze, ve tuzlu baldt- -....- ,. •-· • -....-
• ..,.,. almı7Ular sda tQla • Jarı 1'kle;recekludlr. ~- llnm Clallm&ru blrpt parplv ._. 

cUJea Jara Malan taMl1 Wftl Jla- l•rl bal~lann kıymeti 17 .603 Jtra. dır. 
nu:11 mtıcl'blnce alınacaktır. tallmln ecUJmektedtr. "'-t~QD!lann UUlftla bir --ı.n-

Ttlrk maarif cemlyethılıı A.Jllta. * KutJMa 80a '*hafta tçlada ~ 
:!'eaffıddr«e tapbrdJlr hDejtn Udbla Uub N.17& tti1a. ••tdm..-
4-la ...==.,~en-~ tır. Ft7atıar eW bttJ.e kırk araauı
du lfllJadt. D•taJdal> Ta ....,__ __ 41Mlır, lltt&lta fln.tlar tn'k befle 0-

.,.._ __ - tua ........ Olmak- .... ... 

neeiıda ..... ~ Bu iti ya 
padsa. cıaa sflli:e bir "hattı lllma
~ rlJnnttL Sadntum llçiml hu· 
Rl1lftda padlphın nıhl abftliDl &Bmr 
...ı ..,.,..1"1 "ı.ttı !ribmyqn. 
...-.... ~"hattı llllma~ 
ıı ndfecfiyorum: 

.. Sen 1d Yusuf papam, sadareti u-
"6P't .......... m.,r --1-

hafta lclade llekla 1'I ~ ...... . 
;yede tırıc bq na. em :nnıpn. bet 
1's baJn •tılnuttrr. Pli ı ı nm • 
Cll4Jiı tarlhta ba au bdllr il 
blıı hal)"& tlWbı ~- Gerl7• 
daha 2S blll baln blmlfllr. 

• Oeeen Mr !lafta tçbl4'1 atmrU: 
muhafaza teekUl.tı Mrt ,,.ra1I _.. 
... Jsaoalı:cr. 1alD ~ .. Jdlıo ..... 
rtlk bc&lıs Qll 4oba JdlG labJ-.r 
kacalr. 1'lS tc nrt ıın.. Jll "'° 
afTon ll• Ylnnl altı l'acaltçl Jl&1'ft1U 
ele ıeçlrmltUr. 
DU~ARDA: 

-
'I pçirmek igln 

NOVOTNi'de 
'MOntehap bir o.rktlba Hfabtiaıll 
B~oput.t..-.a 

RUDOLFFY 
u.. .m.ıı .., 

YUNKA 
QUl prlıllaam ·~· <~-sıı111&) 

••z• Tt~ .. Dafrt --· 

-.Jardır: 

Bu. llolk~ıman " çok rahat bir 
kuyoladır. Arttırma uuli1Je. mllhim 
blr fi,ata. Pantilvaııyalı - otel ..ıübl 
tarafmduı Atin alıJUPlftır. 

Otelci bil tarilıl karyolayı. balayım 
ı.- yeni evlilere maha\11 daiıeye 
yerleftirmiıtir. 

Bu huaull d&lre. eliler da1nlıtrc 
nazaran tam Uç misli fiyata kira" veril, 
moJırtcdir. Öyle oldotu balda yeni evli· 
ı.r!IL lkMrilt - ~n Jilbert'in. karyola· 
• ~ - bu daireyi tercih etmek
tedirler, 

• "ltın1 clurıas .. filıniain Jrahı.-u 
Jaa Pol Poltll, bucOn Kaınarc adumda 
dK ve "Roq imlan,. film1nln ..ım.I.mi 
p'Virmektedir. h :rem fllmd• bir So~ 

::.. SAKARYA 81nema11ad• .-
!fam ıll•• ou e• lft~: (T-.m_.wi> 

Allahın Bahçele 
~-·- "'1!l Mt,1J1 ._Jr r •ıaı Fdldı- .. uaı rltlZ 

lıLULINK Dl&TIYCll "CWUH 11 .OYia 
ili..._ TAVŞAN • KAPWlmA CA. ,._ ... akli ..- ,.,,,, 

Wr Sil ........ A,... ,.. ıaat J.....ı ....,_ havaditı.L ......... _. .. ......................... !?rd .... llM•t alama llllt- ulltmewlfm. 
rafit 11111 m1tlap enr. !ıarebt em. 
Jlp ..rı••mlıra delll tafr TtbıenJa ... ,.. ......... ,..,.,. • BUtca~a JUf •ombflt 

mwkez tamlte.ıuta btlt.DA ua1an 
AVJlVPAJQ:N YAJtATTIGI ~ ottnL - SN BUYUlc Jl'tUI 

................ rlpMft .... 

... • 7 .. .... .. 'ita t:.r9I .... 

........ ...,..., ..... 'Jet " 

...., 1 7 .......... lllfat _ 
otm rleaJı ... ıt,uıt ..... w tıD 
dld918'flslp •ı•t • h wtldJe 11lce 
__ "..._ ...... d , .. 

ıl;J4ella tatiUDi .. ..._.. aear 1111 
111 madp etfti'claa .a..ı ...... .,. 
ballan .-il riatı plınu- -..1'r 
~c11111,ı......- ... . 
...... Şlmdi,..s.k h ...... .... 
llAttla fadl •urmdar ..,. ..... .... 
~ ........... ettim.,, ...... . 
.. cWette dahi o mftalhl !me1ırtttaa ~ 
rWn• ~ aıenen .,. mrm .... 
mu otuna bu defa ı.U Ue iktifa etm ı., 
elbette _.,. ulfal'llll·" 

H. Ritt1 TIRPAN 

te?Mf etlb!ttlr . • lt.al,... ,,........ ~? 7 ... 

tubelertıd nı,_ etmekte. muau ft 
tglerbl4e 1ltr acı. w 1dr 'ft41tlaT 
b11lam. •111110 ...... , .. '* 
.,,...ıu.taw•ı•I&._...._ 
Uf hapis ceıalarma .... .._. dl
mltlerdtr. 

• tııctıwf94e. .UOJ11on.cı, tUo w. 
smr 1'1tlılu*ll4!P. tıT" ,.ti\ ._J'te
cmmı,ur. $1mc11ye kadar tifodan 10 
kiti aımaetnr. 

• Brestıra adlı,.. 11.um. Bteztlya 
deTleUnln "f'Üd~ttne eJtnllt olmak 
._ tecıe~on& 4alıll -.ı.... "1 
- ~ ..,,..ldaftln ~· 
1Dtlbr

• Kaear ..un unrı Jl'aMnlJla 
carllltanıa ~ 100 ~ 
tut bir lıtfhaz ftlDtlh ......, ... 
ki ltalterlerln udms •*- ..,,_ 
lemfstir. 

MAHKOMLAR KALESi 
:Werd&: ANNA •El.~ IDllllllRIE fltlENOIR 

fllll :wn QJa~lrtan raıt.ı.a oknaft'UI lslft 

MELEK ve SARA Ysınemaıarıoda birden RGetertlf~· 
tuıGn ... t ı 1 de tenznttıı matine ::::;:; ~ 

Bugün iPEK Sinemasında 
IMlıuQIC 

relen 1 ..... Kanun Harıcl 
....... 11 ............. \ ...... Msll ıh.. ''• anii6it - ......... t 

a-·aışı TARZAN 
T--.11111 • ...._ ..... : DORO TY L~llOUR 

•-••• •uwGn •••t " d• tenzltatll matın• ••• 
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Sevgilim on bin kişi içinde 
s endam beğendirebilir ! 

Ulevman, şiirinin s ih l r lne kend ın ı kaptı rm ı ş, göz lerin i 
Yummuştu. Ceı rade, asabi sllk i n i şile bel in i 

onun kolundan kurtardı 

,........ ............ 2 ... ---C-le-,-,.--d~--~~~,, ·--~Y_•_z•_n_: __ N_1z_a_m __ e_ıı_ın .... N_a_z_ı_1 __ ~f 

~ve~la~O. 
;::-ilİİlllÜnU. aoaN, a... l ıraile 
..;:d ... oğlu Sweyman hükümdar 
... ıtu. Sü~mu Kutlit'9 ~t 
~ lOJ>raJcç-. elli - ~ ve ~ 
\t. '-•1- ıune~ ve mimar~ leendine 
~ ..... , J•pmakla .. * . ·~ '"ete.- ·- .,.,,.unıu. 
~Un ötesinde herisincle ltir pey 

' doı..t-- yapaa s6ıefman, 
~---D·~· bleai!~aner, kızıl 
"'-...--:"" ,--. ~ ve beyitler IÖy 

~':"ıilisi ·Cenaclenin yama 

Yiııe I..!.!... b" - d- Sül' ._. ••• ~ e ır ıun u: eyman, 
~ Cerracle ile bat baf8dır. Ve 
...... dlij pannak)annı aakabnda 
._. ~ kolunu Cerradenin beli 

'arak lıconuımalrtadır. 

~~de Yanıbqındaki kocaman ve 
~ altın tepsiden bUyUcek bir 
\otiuJ~ıı gözlerini baygınlatarak 

1.· f'le atbcı... . dedi - bunu da ilk de
"lt.ı .. 
~e ıııUyorum değil mi '! 
~ b~an cevab vermedi. Yüzünde 
~ır rtUUınıseme belirirken b&§mı 
~~allzya, gözlerini süze 8Uze de • 

~ 1', hemşirem, en mahbubem, 
• tUverctııım, ey olgun 
Si~~ kapını bana! Zira bYIU\ 
~llt ~'. .~:uııerim çiy ile doldu. "dedi .. 
•• ""l'i nı · 
~ de~ittı•• 1 Çıkerdım onu na!ıl giye~'im 
as:ı k' 'Yaklarımı yıkadnn. Onları 
Ce~rleteyim ? "dedim". 

lıt frrı de Çapkın ve hırçm bir kahka
attı · '-h . 

d Olırh) 
~: ,.el""· a ~ız! SeYgi.lis! kap!ya ka · 
"l!lli ıtı d 't ş, hala entanmı nasıl giye· 

Ve\' 1Yor ... Kalk çabuk! 
~~l!f d~raınaz yaramaz göz kırparak 

ı~1f' -
...._ C b· rı arasmdıın mmldarıdJ: 

~.' J.;:ı. lk ol knçar haaa ... değil mi? 
-~tığ-ı akıtsın • dedi Sülevnıan - zat"n rne: .. da anlaşılıyor. Zira ,Urin altı 
lııı. l . ~ Ben sevgilime kapıyı a~-

Otıll ar ~n ~vgiHm cekilip 1:itm isti. 
~l'dı~ '~ · ama bulamrıdım. Onu 
ile doı~ · lakin revab vernıt"di. Şehir· 
~p l'tra~n hf-kcı:ilrr beni bulduhlr. Vu· 
lltıı f\.. lldılar. Hisar bekciteri nika -

"~r· 

1 'Za 1trtden kaldm~lar ... 
acalt. "allı k ız. AhmakrSl bir tıeV o-

1\t)JcaJc ~gi]igf.,in arkasmdan !o'c· · 
...... 'ta~latmak ha ... 

nız dolaşsa yine iyi. Kaleyt 

- 2 -
yakla.şmı .. Nöbetçilerden biri bir okla 
omuzundan yaralamıı. 

Silleymanm bu sözlerini işitince 
Cerradenin yüzündeki gillUmseme si· 
llndi, katları hafifı:e c;a tıldı. 

- Demek bu şiir bir, hayal eseri 
değil. Olmuş bir vaka. 

- Öyle ya ... Ardını aöyliyeyim din
le! 

:=.. .. ~y AtFilim kr71 ı:ırı 11i?.e yemin 1 
veririm, eğer ~e\'giHmi bulursanız ona 
ha.her \'er~iniT. ki beI' muhabbet haı;
tuıymı . BaM. (F.enin ~evgilinin baş

.ka seveililerdt>n ne farkı \'ar? Ey 
kızlar içinde en giizcl olan sen. niçin 
bize böyle yemin verirsin ?l demeyi
niz. Sevgilim beyaz ve kırmızıdır. On 
bin ki'f ic:inde endam bejfondirebilir. 
Başı halt. albndandır. KlkUlleri peri
IJ&n ol,up ku.r.gunr siyahtır. Gözleri 
akar ıu kenannda sl\tle yıkanmış ~
vercinelre benttr. don~tılmtt cevahir 
gibidir. F,lleri zclx'r<"etı,._ zümrütle do
nahlm1ş A lhn :ı->i\T,l\!TlercHr. KA rm J?Ök 

yakutla kanlanm1ş i~leme fil dişidir ... 

SUleyman şiirinin sihrine kendini 
kaptırmış. gözlerini yummu~tu. Bir 
hulyanın me<-j!tıbıırı~ ıiönmii~tii. Ct'rra
de cayet asabi bir ıilkini~le belini onun 
kolundan kurtararak SE"dirln ta öte U· 

cuna çekildi. HWtUmdar SUlevnıan tat
lfblf Hlyadan ~yanw g\b~~itf;~ r
çarak: 

- Ne oluyrmnın? . dedi -
CeITade artık portakalı koklamak

tan vazge('.miştl. Onu hiddetle bir kö
geye fırlatarak haykırdı: 

- Saklama! Bu sensin., Seruıin bu 
kwn sevgilisi! Altrn baş ... Demek ki 
tacm ba.şmdaydı. Gök yakutla kap
lanmış işleme fil dişi karın? ... Bıı da 
ı~nin karnındır. Ben bilirim seni. Beni 
de böyle aldatmıştın ! 

Sülevman inkara sapmadı: 
- Aldatmamıştım ... - dlve • söylen· 

di. SadPce şunu diyebilirsin. Bir gece 
Cil'at bağlarındaki e'·in in kapısında 

sen de beni böylt> görmUf!tün. 
GUul kAdmrn ka~ları bir kat daha 

Çllt·lm115tı. Daha hırçm bir l'eSle ba
ğırdı : 

- Demek ki "yıtnılan binaları gezi· 
yorum, amele ile uğraşıyorum. Sanat
karlarla konuşuyorum .. dive beni al
datarak uzaklaşıyor ve Kudüs bağları
nı, 011tlim evlerini dolaşıyo1'8Un. Ve ... 

~-

bunu suratıma kareı söylemekten de 
çekinmiyorsun ... 

SUleyman gayet rind ve pişkin bir 
açık gönUllUlükle; ve derin derin içi
ni çekerek cevab verdi: 

- Neye çekineyim! Omuzundan ye
diği ok onu Yatıova (• ) ya ıön«krdi. 
O şimdi bir maceranın ölmiyen kah
ramanıdır ki ölllrken yanında btilunan 
vezirimiz Asaf'ın ezberleyip bana da 
ezberlettiği bu tiiri, söylendikçe yan 
hüzün, yan haz vererek hatırla.nacak
tır. 

Rakibesinin ölilmünU işitince gene; 
kadında derhal bir değifiklik oldu. Ne 
de çabuk deği§iveriynrdu. Bir anda en 
deh.şetli bir hiddetle bütün yumuşak: 
lığını kaybeden, gerilen, hatt! kemik
leşen vücudunda tekrar o tathlık, uy-
8&lhk belirdi ve bir tekir kedi l!IOkul· 
ganlığT ile Süleyınana yaklaşarak diz
lerine uzandı; 

- Bana bir tatlı mezmur oku! ... 
Babanın anneni sevdiği gUnJerde yaz
dığı mezmurlardan birini ... 

- v~ canım .. . Benim yeni düz
dilitfun bir parçayı söyliyeyim de din
le. Sanının ki bu babamın mezrnurla
nnı aratmaz. 

Ve Cerradenin aaçlannı okşıya ok· 
şıya, gözlerine baka baka, dudakları
nı gene: k&dmm pembe memeli kul&k
lanna yakla.ştrra ~klqtrra, hafif, Uf. 
ler gibi bir sesle söylemeye başladı: 

- Ey Emirin kızı! Pabu.şlarla yit. 
rüyü~Un. ne güzeldir. Oyluklannın bi
çimi hürıerli bir Ustad eliyle itlenmi, 
gibidir. Göbe~in şerbetle dolu teker
lek bir tasa benzer .•. 

Buraya gelince Cerrade çfmdiklen
miş bir kedi gibi 11evgiliainin dizlerin
den c:e kilip uzaklaştı: 

- Sua! - diye bağırdı - Bu kimin 
için yazılmıı olabllfr? 

SUleyman soğukkanhhkla i 
- Tahmin et bakalnn ... • dedi • 
- Babanın anana beğendirmek iefn 

Y&7.dığı mezmurlardan daha iyilerini 
sen kimin için y•nbilinin? Et- ı 
bette b~nim için ... defi; mi? Yanılr-
yor rnuvum! 1 

- Yantlryonıun l!lanınm . GörmUvor ı 
musun? Bu şiır "F.v emtrin kııı !" · tti
ye başlıyor. Dmıek ki bir emfrin kw
na hitab t?diyor. Sen ise ... 

,.,... Devamı var 

(•) M1ı8eutlerd~ All.ah. 

tehdi.dkir, bir tavurla baktı ve: 
- Lüzumundan fazla teyler öfrc

niyoraunuz 1 dedi. Size tekrar ediyorum: 

Hahralannı anlatan : Mart Rişar 
Fransa .. ın en methur kadın caeusu 

'l:!· - 17 - ., 
l ·· ılrncrn ki' 

~u \.iıi h'd .. 
'ıtd1 : 1 

detinden titreyen bir aeale 
....... l)· 
~ ·lckat d . 
l'tı~ 'ltlirt e ın teğmen Von Krefel 1 
.a;;- faıta baş belası oldufunuzu biliyo
~1 ~Czıt ~nu nereye gönderdifinizi 

lh~· enız · ·1..__ • 
~ ~ ... ed " ' ıntıA«IItımı alacatım 1 Sı· 

dır td t ~e~ şeyler bildj~imi s;z: de 
'r trıınız 1 

l\ıiırı rt:. 
ltr ":' liaır·ır~lerini gıcırdatarak: 
L. hııi}'or 1 

aten lüzumundan fazla ıey-
")' ıı.._, •unuz d d' · 
ı:ıı_ ~ ~·. • e ı . Ve bu, s·zc paha· 
't hıı lci b ilir 1 Fakat her halde unut· 

'ı\ıo}'ı.ıırı e~ Belçikalı yüzbatt Malı:ıim 
l\ l'e~it~ Oka. ... 

t ~"urı. dr blr jest yaptı, sonra ıinıi 
"'llttı evarn etti: 

nr lilıenin kurıuna di.ıildiğ;. 

ni biliyor musunuz? 
Lüıi alçak sesle cnap verdi: 
- Hayırf 

Maks·m onu kolundan tutaralc ıid
detle aaradı : 

- Onu siz ele verdiniz, öyle mi? 
- Hayır 1 Size yemin ediyorum, ki 

haberim yok. Fakat rica ederim, annem 
nerede? 

- Ben nereden bileyim? Heıent
hage ve Strenutraet cıvarında dolaşma
ğa çıkmrıtır. Almanlar orada zehirli 
gu hücUmlanna ba91adılar da ... ( 1) 
• Lüıi yü.NnU ellerile kapayarak ba
ğırdı: 

- Zehirli gazı Aman yarabbim 1 
Ne korkunç! Ne korkunç! 
Makıiftı ıenç kıza, bir defa daha 

sakının 1 · 

Bu sözler üzerine dipnya çıkarak 
kapıyı hi.ddetle itti. 

LG.i heyecan ve izdirap içinde tit
reyen bir sesle kekeliyordu. 

- Duydynuz mu! Duydunuz mu? 
Annemi Strenıstraet'e göndermiı! Ar
tık her JeY bitti, onu bir daha cöremi
y<.4.:eğim I 

Bir çocuk gibi hıçkırıyordu, Onu 
elimden geldiği kadar teselli ettim ve: 

- Henüz her ıey kaybolmuı defil
dir, dedim. Jaki ıüpheaiz ıizi o koru
yor) 

Garros'ın sırr1 
Gözlerini sildi. Sonra, bily•:ik bir e

lemle bana tÖyte dedi: 
- Size kartı çok fena hareket et· 

tim, Mart f Sizden bazı ,eyler sakla
dım. Halbuki, bunlar, ıizi yakmdan a· 
likadar ediyordu. 

- Beni mi alakadar ediyor, Liili? 
Nedir bunlar? 

Genç kınn yanaldarmı lap lıumuaı 
bir renk sardı. 

- Biliyorsunuz, ki Almanlar, dot· 
tunu.ı Garroıun mükemmel bir hale ıe· 

Cevapları veren : PROFESOR SAN ERK 

Graloloji ve Grafometri mütehassısı 
'OTUN tafııilltile karakterinizi; mezı yet ve kuaurlannızı ; s izi nayrete dU,Urecek 8 kadar vazlb ve sarlh olarak hususiyet ıerlnlzl ; tuttuğunuz veya dil§Undllf1lnUz tıte 
muva.tfak olup olmıyac&gınız.ı ; nihayet bet farkla y&§ml.Zl alze aöyliyebWrim. Bana 
bir gazeteden, bir kitaptan veya aklınızdan y8%&C&gınız dört aatırlrk yaz171; 90D 

aylardaki lmzalarmı.zdan lklalnl gönderiniz. 

Tetkiklerin çok esa.alı yapılmuıw i.atedlğtnlz takdirde sağ elinizle yazdığınız 

dört aatırı, aynı yazının sol ellnlzle ya z•lm11ını; ba, ve p.ha.det parmakla.nmzm bir 
klfıt Uzerindeki izlerini; saf ellnlzl kA.gıt Uurfne koyarak bir kul'JUD kalemle ellnl. 
zln klğıda çıkarac&gtruz reamlni; mub telif tarihlerdeki imzalarmm, yazum 118' 
el ile kaç dakikada, 801 ile kaç dakikada yazdığmw; dlraeklerlnlzden bileklerinize 
kadar kaç ıanum oldufwıu llAve edl n1z. 
Kızmm verecelfnl.& delikuılmm, t.amdıklarmızm, doatl&rmı%m, nfpnlnmı, ı, 

ortatmızm da eclyealni, husuliyetıeri nl, bize lınzalarmr ve herııa.nst bir 7UDQ1daD 

dört aatır yazıyı &'Gnderlnenla .tae ııöyU ye b111rim. 
Kendilerine cevap verdiklerim, cnaplar hakkındaki mUtalealarmı icabmda 
neşredilmek Uzere - aarlb adrealerlle yaza.bilirler. Gelen mektuplarda, bir Jtllıdl 

muhtelif kimselerin y&%1 ya.zıp imza attıklarım görtıyonım. Herku ayn lıfrl kaızt.. 
lara yaamalldll'. • 

-37- ı 
Galata A. lL iL at: 
tmzalarmwıı tet.ktkllMlen an1&dıtun& göre 

931 den 1Ubaren .aade e...ıı r.ah1 tekAmWier 
oımuıtur. Altı veya daha :fUla .... evvel 
kendinize ltlmedmıs düa t..aa lıuluııuyor. 
du. Bu tarihlerde daha çok ldcU•k•r ve -
cUret h&lbı1 de alabilen - cearew idlnb. 
Blr ite ve tefebbUae kunetle aMmak e1z1n 

için evvelce daha mUmldllldO. tM deki im
zanız, lllzdek1 tahaVOIOD b&ı1s maD&1anm 
lıtlhraca mllaalt buluaıQW. N3 "1& 9U de 

hayatınu;da mOealr bir vakanm seçmtı ol. 
dutunu tahmin ediyorum, '1mdf eaklBiııe 

nazaran nl.sbeten daha uyııal ve da.ha mUte
vekkllslnlz. En bUyük gayeniz zengin olmak 

br. Tutumlu olmağa çok müataıtıılnlz, faka.t 
henUz bu latldadmızduı tam maııuUe iaU
fade etmiyorauııuz. Bet farkla 30 yqlarm
da bulunuyomırıus. 

Kalb ı.-eriDden de yorrun ı«Srllnllyorsu. 

DUZ. 

B&flac!Jtmrz ve yapmakta oldutunuz her 
ı,te dalına ayni kuvveUe w enlden dllfU
nWmUf bir proıramJa Uerlemt!lliZl tavalye 

ederim. ÇtlnkQ yuıJarmızdan. bir " Uzadık.. 
c;a. bunu lmmap mQtemayU bir tabi&tlnlz 
oldutwıu anlıyorum. !f)erlnlzi evvel& renif 
tutuyw, 80Dl'a d&rlaftırmata ç&lıpyomırıuz 

veya buna mecbur oluJQaµnua: Pumak la. 
lerinlz lyf çıJunaııuıt;ır~ Bu. ~"'*' 
tatmin edecek m&hiyette detnae yenl par. 
mak izlerinlzle mUracaatlnl:at tekrar ediniz. 

-83-

Vlkilclar A. 8. l'.: 

Genç, iyt bUnyell, bUyük bir ihtimal Ue or. 
ta boylu bir zat. 
Mlmı gönderdlğtnlz 98:> deki jmunızııı 

tetkikinden, bu lmzanw attıtmız ,eralUn 
müteakip senelere ve meaeJl 936 ya nazaran 
ılzln için daha ÇOk mu.alt olduğu veya 9311 
de ımzanızr attığınız hallerde UerlalDl ümit
li gördUgilnUz vaziyetlerde bulundupnuz an 
J&§ılıyor. Son aenelerde hayatınızda bir der. 
ıeııme ve toparlanma ihUyacı huı1 olmuş. 
tur. Ya harici tesirlerle veya blzZ&t verdi
ğiniz kararlarla. yahud da ruh1 tek4.ınUller
Je hayatınızı daha mazbut ve daha munta
zam blr hale getirmek vaziyetinde bulun
dunuz ve bulunuyorsunuz. Daha ketum. da. 
ha lhtlyallı olmak lUzumunu lllze anlatan 
h&.diseter olmu§tur. Son ııeneler içinde, lı&
yatmızd& vereceğiniz kararlar veya alaca.
tınız tedbirlerde temrini göııterecek kadar 
aldandınız ' 'cyahut lnkiaan hayale uğradı
nız mı ? Cevabmız evet fee, ıotten !lon Uç 
aenellk yazııannızdan da parçalar gönderi. 
nlz. St:ae .Sy!lyeceklerlm var. 

tirdiği pervane arasından mitralyöz ate

finin eırarrnı öğrenmek için, ellerinden 
celen her ıeyi yap1yorlardı. Bunu öğ

renmek vazifesini Maksim deruhte et
miııti. 

Ağzımı açamıyacak kadar hey<.4.:anlıy
drm. Sevgili Sarroı'a karşı bir ıüikı.ct 
tertip edild:ğini anlıyordum. 

Lüsi devam etti : 

- Makıim evveli, Sarroa'u kad:nlar 
vaaıtasiyle elde etmek istedi. Fakat b:i-

yUk pilot bu kadınlara hiç bireh ~mmi

yet atfetmedi. Krefel kuduruyordu. Bu
nun üzerine, tayyare karargihındaki 

nöbetçilerden biriıne. Sarros istemi
nin plinlannı ifşa e~meıine mukabil 

•ühim bir meblağ teklü etti. Fakat a
dam bu parayı almakla beraber caaua

ları da haber verdi. Bir akpm anemle 
Miksim'i .hararaetle kouıtuklanr duy -

dum. Malnim 1ayle ıöyliyordu: "Eğer 
onun ıiatemini keffctmek iıtiyonak, o-

nu bizimhatlanmıza bmeğe mecbur et
meliyiz 1.,, Annem de ıu t.:evabı verdi: 
''Eh 1 Şu halde, benzinin içine zımpara 
tozu koymalıyız!,, - "tmlı:inur ... Belki 
tayyarecilik hakkında hiç bir malOma • 
tımız yok. Eğer toz benzinin içine konur 

-at
~ y • lılocla cat. t 

Yıwnwn tahlW Ue g6z1lmtm ~nllnde cq 

ıanan tıpı a1ze ta.rU ediyorum. Sia, bu mu;. 
aunuz ? Bunu ancak siz aöyllyebWrıdnüi: 

Bul adamlar vardır: Yqtıdırlar fakat ruh 
ları \•e bazı tabi&Ueri geııçUr. Diler bul 
gençler mevcuttur: Fakat ruhları veya bul 
tabiaUeri y&§lılarınkinl &ndınr. Herhaldıe 

muayyen bir bafm herkeate görWen ve g&. 
rWemJyen huausiyeUerindeD :farklı :tıallert.. 

Diz nr. 
KUb&lAtaya. gösterlıe temayül •ttıtmıs 

zamanlar u değildir. Fakat 1.§1.n asıl dikkat. 
değer t&ratr, ruh1 vuıtıa.nnızm bu merkezde 
olmamasıdır. Herhalde ya bulunduğunuz va. 
ziyet 1Ubarile veya artzl bazı tealrleıte bir 
şey anlatırken anıa.ttığmızı fazlaca aU.sleme.. 
gt Mvfyorsunuz. hele kendlnlzl gÖ9terlllek 

hisainlz kuvveW.. Takdir edllecej1Jı1adea. 
nua.n dikkati ~bedecetın.1zden emin mıaı.. 
nlz ve bunlara temin edecek huawdan -
belki uzun uzadıya dOfUnmeden - yapmak
lumt%. 

Çallfm&l&rmızda, m8fSU} olduluDUS 16-
yin ,ekllnden ziyade eamıa. dikkat ettlre1l 
bir karaktertnız var. Bu, çok iyidir. 

Kolaylıkla n1lt bl.nllğlnizden kaybedeblllrd
Dlz, bu da fenadır. Şimdiden bu temayWUnG. 
se gem vurunuz! 

Açık lırıeouıma 
Haçka N. ~: 
Oğual .oyadmız lM, gazetede Ale bitap 

edecek blr ı,aret, bir rumuz )"'zm•mıı ol
dutwıua göre tahllllerimi ldZe açıkça JUL 
blllr mtytm. )'Oka put.ede çıkarak lpntl 

lıüdlrmek s.ter mtmılz T 
Beyotıa Sr. 665: 
Yal.Dm aat elinizle ya.zdılmD yazıyı IÖD

dermlpl.nlz. Gazetede yazılan 4i1er husu.la 
n tamamlamak ı.temez mlalnlz ! 
Kadıköy orta okulda lılr bayan: 
Size yudıfmJS tülldekl 8&rDa adreııhı1zle 

hitap edelim mı T Yoka paetedıt çıkacak 
bir i§U'et bOdlrlrmlalnls.? ııutubulluz 

22- 11-817 tarthlldlr. Ve.., ellnlsle ~da
kikada llOI el Oe e dakikada 7um111ııahmU
yornııus. 

A. e.•: 
Slsln 801 ile de yuabHmeal• l&mm. lol il' 

d6rt aatır herlıaDgi bir te~ yunus. Ya.&mata 
bqlarkeD u.ate b&kmıa. Yunus tekrar .._ 
ate b&knm: 1 .,. en fal1& '1 .,.JrtlraAa ' ._ 
tm )'UJDJI bulunacüımırz LQUen bil tee.. 

rtıbeyt ,.apıp neUceyl lıDdlrlnls. 
B.B.U: ı 
Hangl lmzalarmtzr baDg1 tarihlerde kulla~ 

dığtnızı da tasrih etmenlzf rica ederim. Par 
mak izle.rlnlz de iyi çı~amııtır. Tekrar 

gl:lnderlnh:. 

sa. onu cam borular içinde derhal gö -
rür ... - "Fakat ıu halde ne yapmalı?., 
- "Zımpara tozunu onun yağ rezer -
vuanna koymalı!., 

L\isinin sözünü kestim. 

- Bu mükilemeden Jakiyi haberdar 
ettiruz mi? 

- · Tabii! Jaki, Sarrosu tanıyor ve u
zun zamandanb~ri onu gizliden ıizliye 
kon•yordu. Dostunuza karşı tertip e
dilen birs<>k süikastleri, hep Jaki ber
tara{ etti. 

-· Anlatın, U:isi l Devam edin . 

- · Zımpara tozunun o garip ıemsi • 
yed<'n düıtüğünü gördüğüm zaman, 
onun hangi itte lkullanılacafmr anla -

mıfhm. Maksim'in, lbu to.:u LQi'ye ve

rilmtk üzere getirdifini biliyordum. 
Jakfyi bulamadığım için. bütün cd.:e 
dıpft'.la kaldım ve onun celeceğini, 
onu vaktinde haber edebileceğimi rlimit 
ettim. Fakat, Jaki bir türlü gelmiyor
du. Bunun üzerine Sarroa'ı, tehlikeden 
n't haberdar etm~k ilzere, Dtın

ker~.'e «ittim. 
!r Deftmr var 

(1) Harp ~ • ai:Nrti .su 
hüciima; 22 ..... 1911 



1 ekrar dünga şampiyonu olmak yolunda ..• 

Coe Luis'i, Şnleling'i ve Tomi 
F ar'ı döğebilirim !.. 

Çünkü şin,di hepsinin de zayıf 
taraflarını biliyorunı 

Eski dUnya boks şampiyonu Maka 
Bir bugtinkU dilnya §llm:>lyonu c.oe 
Luls'le - kendisi de dahil olmak 
Uzere - dünya şamplyonluguna nam 
zet buksörler hakkında çok şayanı 

dikkat bir makale yazmıştır. Bu mn 
kııleyl, karllerfmlzl muhakkak allka' 
dar edeceği t<;ln. aynen alıyoruz. 

Hundan bir müddet evvel. bana, Coe 
Luisin hakikaten dünya şampiyonu 

olup olmadığı; Far'ın ondan geri ka
lıp kalmadığını, Şmelingin her ikisini 
de döğüp döğemiyeceği ve bu ile: bok
sör karşısında benim ne yapabiler<'· 
ğim sorulmuştu. 

Her şeyden evvel ~unu hatrrlalny:m 
ki, Coe Luis Far'ı yendi; Şmeling Coe 
Luis'e galip geldi ve ben de, şahsen. 
Şmclingi uzun müddet unutamıyacnğ1 
bir şekilde döğdüm. 
Dört dünya şampiyonu var 
Şu halde bence, hali hazırda hakiki 

Ciünya şampiyonu kimdir? Hiç kimse. 
Veyahut da dördümüzden biri! ... Res
men dünya şampiyonu olup olmama
nın ne ehemmiyeti var? Herkes sıra
siyle bu mevkii aldı ve alacak! 

Aramızdan herbirimizin hususi ba· 
zı meziyetleri vardrr; fakat içimizaen 
birisinin kat'i bir şampiyon olduğunu 
hiç de zannetmiyorum. 

Eğer "şampiyon'' unvanı, buna en u
zun müddet muhafaza den adama \'e· 
rilyorsa, bu adamın, herhalde, Coe Lu
is olacağı tahmin edilebilir. 

Ve içimizde en ya§lısı olan Şmeling 
de. bu vaziyet dahıttnae sonuncu olur. 

Halihazırda, meselede alakası olmı 
yan bir insan sıfatiyle bitaraf ane di
yebilirim ki, benim üzerimde en bil
yük tesiri yapan boksör, Coe Luis ka
dar kuvvetli, fakat ondan daha zeki 
olan Tommi Far'dır. 

Sadece, btiyUk müsabakalarda tec
rübesi azdır. 

Tommy Farr 
Coe Luis ve meşhur kroşesi 
Coe Luis'in son müsabakasını ya

kından takip ettim. Dikkat edildiği 

takdirde, kolaylıkla bertaraf edilebi
lecek sağ kroşelerinden birisi nazarı 

itibara alınmaı.sa, Coe Luis vasat de
recede bir ağır sıklet boksöründen 
fazla bir meziyete sahih değildir. 
Maçlarında, bütün belaların bu sağ 
kroşesinden geldiğini şimdiye kadar 
bir tek boksör anladı ki, o da Şme

lingdir ... Ve bu noktanın farkına var
muı, maçı kazanmasına kafi geldi. 

Maamn.fih, Far'a karşı yaptığı maç
ta Coe Luis, oyununu biraz deği§tir· 
di ve meşhur kroşesini gayet ender 
kullandı. Fakat bUyUk bir muvaffakı
yetle. Bu yeni taktik önünde şaşah
yan Far nrunl hücum edeceğini ve. 
bilhassa, hücumlara nasıl mukabele e
deceğini bir türlü kcstit emedi, mağlU
biyetinin vegfıne sebebi, işte. bu şa

şalamasıydı. 

Yazan~ 

Maks Bir 
Sablk dünya boks şampiyonu 

Max Bacr 

Coe Luis 

Luis bugünü vaziyetini kaybederse ne 
olacak? O zaman meydanda üçümüz 
kalacağız: Far, Şmeling ve ben. 
Şmeling mesleğinin eridir, 

fakat. •• 
Şmeling vakıa Coe Luis'i döğdü. 

Fakat sırf zenci, onun oyununu kabul 
etmek mecburiyetinde kaldığı için ... 

l<'akat Şmeling, çoktanbcri bildiği
miz bu taktiği bana ve Far'a kat'iy
ycn kabul ettiremez. 

rHmelidir. Fakat Coe Luis'den daha i
yi olan birçok boksör vardır. Buna 
rağmen onu döğemezler. Çünkü form
da olan bir adam "siantifik" olmasa 
da, maçı kazanabilir. 

Şmeling, ring üzerinde, boksu her
kesten daha iyi bilen bir adamdır. Fa
kat enerjisi azdır ve Coe Luis'i yenme
sine başlıca sebeb. şayanı hayret so
ğukkanlılığı ve rakibinin büyük bir 
muvaffakıyet ka1.anmak için sarf etti· 
ği mübalağalı enerjidir. 

'J'ommi Faı m' istikbali var 
Far, hcnliz, Şmeling kadar boksu 

bilen bir adam değildir. Fakat önün
de parlak bir istikbali \'ardır. Ben o
nun eski rakibiyim. Beni döğdü. Bi
naenaleyh kendisinden, bir ''ehlivu
kuf .. gibi bahsedeb1lirim ! ... 

Far'ı yenebileceğimi zan ve ümid e
diyorum. Yapmak istediğim döğüşlc
rin başında bu gelir. 

Coe ı...uisle yeniden karşılaşmak me 
selesine gelince, böyle bir maçın yapı
lıp yapılamıyacağmı bilmiyorum. fa
kat Coe Louis'i §İmdi artık iyice tanı
dığıma ve öğrendiğime göre, onu ~ö
ğcbileceğime, hemen hemen muhak
kak nazariyle bakıyorum ... 

tştc, şimdilik en gözde olan üç ağır 
Slklet boksör hakkında düşündükle
rim. Bana gelince, iyi bir zamanımda 
herhalde, Far'ı da, Luis'i de ve yeni
den Şmeli:ıgi de döğerim ... 

Tekrar ~ampiyon olup olmamnk me
selesi ancak paraya bağlıdır. Dünya
nın en ağır sıklet boksörleri, PŞağı 
yukarı birlbirlerine yakın adamlar • 
dır ve hepsi de şampyonluk unvanına 
müstahaktırlar. 

İşin üst tarafı ise formdan ibaret
tir. 

Dih17dl maç ba§lamadan evvel i1:i takım oyuncuları bir arada ... 

Zaıııf bir ıahımla oynadığı halde • 

Güneş -Enosist 
2 -1 yendi 

Maçın başlarında Yunanlılar 2-0 
mağllıp vaziyete düşmüşlerdi ııt 

Fener - Güneş klüpleri tarafından 29 uncu dakika.da yine sağdall )111• 
şehrimize davet edilen Yunanistanın cum eden Güneşliler, sol aç!~ar: ,p· 
Enosis takımı dün Taksim stadır.da radın gür.el bir pllsesiyle ıJcinC 
Güneş klübünün ikinci takımıyla az lerini de kazandılar. 
bir seyirci önünde yaptığı maçta kötü Yunanılann golil. tr " 
bir oyundan sonra 2-1 yenildi. Sayı adedi ikiye çıkınca ını-.l ~· 

Saat üçte sarı - siyah formalarilc ve yuncular gayrete geldiler, iki ·~· 
clle .. inde bayrağımız olduğu halde sa- riyle üst üste akınl.ar yapmJY& a.ı1 tJ· 
haya evvela Yunanlılar çıktılar ve hal dılarsa da hakem bu hUcuınl ucıJI• 
kı Mlamladılar, biraz sonra da Gün~- saytlarla durdurarak Güne§ ın 
lileı· geldiler. Malfım merasim nihayet- asının işini kolaylaştırdı. eU' 
Iendikten sonra Nihadın hakemliği i- 32 nci dakikada sağ açık ~ af,• 
le oyuna başlandığı 7.SJllan takımlar gerilerden aldığı topu iki :mti~e GG-
şu ı-.adrolariyle dizilmi.§lerdi: tattıktan sonra güzel bir plA.se 1~ 

Gün.eş: Safa..!... /lhami, Hri:Jto - Da neş kalesine soktu. Vaziyet 2-1° ptJlı 
niş, J,fuhtcrem, lbrahim - Abdürrah- iki tarafın da tehlikeli akınlal' ~dafi• 
mcm, ômer, Melih, Murad, Niyazi. görüldil. Bu sırada Yunanlı ırı ct4• 

E~ı.osis: Sakal.armıas,- Papadopu - _...Devamı 8 ~ 
1 K d l

. O. M. KııtflD"' / 
1.08, Gasparis - Manatas , on u ıs, ~ 

· Patroklos - Matetas 11, Hilcnços, Ca
neti,, Vasiliya, Hristopu:Os. 

Karşılıklı hücumlarla başlıyan mtı
sabakanın beşinci dakikasından sonra 
Güneşliler muavin hatlarının dilzgün 
oyunu sayesinde hakimiyeti ellerine 
aldılarsa da Ust üste yaptıkları hü -
cumlarda rakip kale ağzında §Üt ata
cak yerde mütemadiyen paslaşma yü
zünden gol çıkaramadılar. Oyun gol -
süz olarak yirmi dakika ka.dar çok 
zevksiz bir şekilde devam etti. 

ilk gol 
20 inci dakikada sağdan inen Gü

ne3liler merkez muhacimleri Melihin 
bir kafa vuruşu ile maçın ilk sayısı
nı kaydettiler. 

Gilneşin ikinci sayısı 

Güneşli 
Kamran ·· ~ 

Ankara GençJet 
Birliğine girdi ~ 

Güneş klübU azasından }CA~ 'fi 
Anlrnra Gençlerblrllğlne glrı11 
eski l<lilbünden istifa etmiştir· 0ıılJ 

Sevimli futbolcularımızdail r•1' 
KA.mran bu hafta içinde Anka rıce• 
gidecek Ye yeni takımında ıne 
muavin olarak oynıyacaktı~ 

GallitHsaray mors"' 
be heyeti içti 11181 

· katd• Gelecek ayın 11 me t.ıı"" 
Dün yapılması icab eden Gal•ııeY" 

ray klübünün yüksek murakabe. sıi· 
dıgıv iÇlJlı Şmcling, ne derse desin, artık sön

mektedir. 
O. Coe Luis'clen daha iyi bir bok· 

sör mUdür? 
Buna bilatereddüd evet ce' abı ve-

Bu golden sonra biraz açılır gibi o
lan misafirlerin hakimiyeti uzun sür
medi, müdafaanın canlı oyunu meıkez 
muavinin de cidden mükemmel yardı
miylc Güneş akıncıları yine topu ıa-
kip sahaya soktular. • . Jlak.• Şmeliııg 1 

---------------------------------~------~-- ~-=-------------------------------------~~---

ti içtimaı ekseriyet olma nrs>"' 
zamname mucibince 15 ~n ':t ı4,s0 
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a bırakılmıştır. -~ 
filr sürat rekoru 

daha kırıldt c11> Çeklerle yapılan güreşlerden 
alınan intibalar 

Mısır ile milli tcmus )'aıunuk üze
re ı;;chrimlzdcn gcc;mcktc ohm Çek 
milli tnkımı knurosuııcln \ iııuhurdi 
takımnırn güreş<;il<•l'imlzlc knrı;-ılı:ş
ıunsı t;oktnnheı·i il) uınııkta olan pch 
lh nnlnrnmzı hnı·ckctc getirdi. 

Hakikati ısÜ) lemck Jfızmıgclirsc 
(.'ek lcı· güı-c~c;ileı·imlzl ansızın bas
tn·mıs oldular. GUı·cs ldnıunlarmı 

lhmaİ etmemekle h~rubcl' hafif hir 
t;nh<;:ma tnı~.ı:ı t.athlk <'tmcı..-ıo olan 
gUrc':'<;il~rimlz Hnmnzan mUnııschc
tilc. idmnıılnı·ıııı dtıhn zlyndc ihmal 
cl miş hulmın:lorlnrch. Bıı ltihnrln 
(,'ckJcrle yapılncnk ınüsnhnkR • id
man lmkımımlnn - mlisın·nt nrzc•tmi
yoı·dıı. 

Yazan : Seyfi Cenap 
tlccı,l ne olablUrdi? Bu hususta kat rimlzln - nıaalc.sef - pek ender iş
i bir ~ey si;ylcncmcz. :Faknt Samsun tirnl.: edebildikleri bcynelınllel ınü
hı b<iylc hir mağlübiyctc müstahak ~ııbaknlardu birinci tiı ut takımlar 
ela değildi. arnsmdn yer alacab"Uta ı:ıüphe cdilc-

Ge I en güre sc i 1 erin mcz. Hunu B?rlin olhnplyad_ı \'C 037 
hıP;>mda ~-nıu.ırn Şimn\ turnesi par-

kı y met i n ed İ r ? lak bir ';'Ckildc göstermiş \"C festival 

Gelen tnkını ~·cıwsloHıl~yu. miJli 
tukımırlır. Falrnt hu tnkımcln Çcko ·
ıo,·akynnın en iyi ağıı·. iklt•tl \C dün 
yn gUrcı;;ı;iliğlııde ~ok ili lllC\kii o
lan IOaJ>tH'h hıılııırnıaınnktn<lır. Di
~cr A"Ül'l'~Her Çeklerin yıldızlarıdır. 

Çek ıtU•'<'~çilcri hcynelınllcl gilrc1'> 
~ 1 .. 
tt cnıln<le Ji'rnıı n, 1s,·lçro, l>nnimıır-

ınn~laı·ı da isbnt etmiştir. 
Çckl<'rin hurada gü t.crdfklerl gü

reş tnı~.zı bize bir şey öğretmedi de· 
rniş1ik. Ç<·klcr bugün :'.\facarlurın bi
le terkctmlş ol<lııklnrı e.!oıkl , .o geri 

A \'rupa güı·cı;; tnrzını tathlk ctmck
tccllrler. Ynnl nyaktn eğik pozisyon 
da J,?;ürc';'nwktcdirler. Bi>yle gU
rcscn Çeklerin karşı•·rnda dik cluran 
T<Uc;ük Hii,,.eyln, Ynşnr, Snim, l·mmf, 

ırarıJJ ,_ 
Salnt - Cloud (Parls c r bU f 

27, (A,A,) - Maurice VasseUf~ tefi, 
bah 900 kiloluk kanolar ıc )ıro:ırf 
edilen dUnya sürat rekorunu 

00 tır. 43 30/1
100 Vasseur, kara milfnl 

3 
3ıs 1'1 

saniyede yani saatte 13 ' 
metre süratle katetmiştir. , 

~~~~====3====1• ~ .. }arı da kusursuzdu. cşur~ rı .~tJ'l' 
etmek isterim ki arkada.Ş: ıeıı• • 
ela (füzık) ayn~ta c~rik ~. ı8tJ1'.~,t 
rcşen yegAne güroı;;çinılz b•~5ııı• 11• 

1t paı·lak oJnn bu gencin dıJf• ~
hih etme.si knt'i bir JüzuJJl • ti") 
ka türlü mU\·affak oınıasın ı*' 
yoktur.) 1İ tıa1'1'1' 
Eğer Çeklere karşı nıtl 

1
• 

tc!'kil eden bir takım yıan ~ 
i_.wı kilo: Hüseyin, Ken• 
61 kilo: Yaşar, r-
66 kilo: Yusuf, 11 ıt~"et 
72 kilo: Snlm - Ankar~11 "tıSS' 
7f> kilo: Adnan • ~ıersl 
87 kilo: Mustafa fi'!: 
Ağır: Çoban . _-..dil ~,_ ıJI 
dRn mürekkep bir u----• f'j 

Coe Luis. halihazırda. en iyi for
mundadır. Fakat bu demek değildir, 
ki gelecek sene de ayni vaziyette bu
lunacak. () da. bütün "faniler" gibl.1 
anf bir surette formundan dUşcrck, 1 

ikinci ntana !nebilir. 1 
Bugli"l. yı dızı parlıyor... (Allah l 

Güre':'lcr ~üzcl , ·c c:ctiıı oldu. lı;tt. 
t'u ılc bnkınıından güreşçilerimiz faz 
in hlr t;;cy iiji;rcnmcdl. Hnkiknttc ga-
1111 oMuj:,11 hnWe mn~ırtblyet hükmü 
nlun Yıı•ıııı' Aslamlnrı mnaıln hlrirwi 
sınır ~üre~çllerlmlzclcn hcpst mü ·a
hakn~·ı pnı·Jnk şcklı.le \'C kahir fnrk 
lnrln ka7.nndılnr. SnnısunJıı ı\hmc

clin Gr .. koromefiflckl mn~liıhlrctinl 
Cck tnkımı gii:r.<'1 bir c;clmf>\·c mcd
:1 und·1r. flu <'<'İm" olmn. tl '()ı r:r(''W• 
~omc-n arrır siklet müsnbnlmsmııı ne 

kn, Anı tıırrıı ~lhi memleketlerle 
ikinl'I sınıfı ı "'111 edel'lcr. Hiıind 
suur gürt·~IJ~ı· I"inlllndlyn. ts,·e<:, 
Almanya, Mncnrlstnn olduğnnn gö
re Türk gürcşc_ilcri iJ<ı Çekler nıuka 
yese edili rs<' 'J'Uı·k terin dııhn ziyade 
hlrin<'i ,,,mfn <lnhil olnuıJnn l!\zıın 
l;<'lir. Zlrn iri C'Rlı"'tıı·ıhnı" oJnn bit· 
tnkım lle s~ytl~~ıı;ıız hiriıwl grup 
fakımJarmı yl'ncl'iz. h'i hlr takımı
mızın AJmnnyn. :\fnrnri~tan. 'Fln1An
<1h·n il , ..... ~nHp , e,·n m:ı~lüp oln
cnğı tahmin cdilcliğindcn glırcı;.<;He-

l\fu.,tnfa ne güzel mul"affak ol<lulıu 
,.c ne hakim güreştiler. Şunu itiraf 
~tmck JAzım•lır ki yeni yetişen gii
rcşc:ilcl'in fıtri ku\\'ctlcrinden 1stl
fndQ ederek \'C flik güreşerek ayak 
~iir<"şiıulc mu\'nffnk olmalarına mu
lmbll ~·c-r ~Urcşln<lc ~ok noksanlaTJ 
''ardır. Bu nolc .. nn (Ynh:\'R) nrn ,.c 
f. ,\linin rür~şin<l~ ne kn(lftr bariz

<11. Ç<'kkr 3x8 <1u!dkn1nrı güzel gU· 
reştller. Yerden ayağa knlkına tnrz• 

~a idi Çek taknnını 7-0 °":~11dll· 
:r<"nmcmfz kahf1 '"e mttın ,r 
' llıı·ctk'e: .,~ ~,tt· 

Xctke olarak ıııöyl~nec 1',Jd ~ 
nebi tcmııslnrmm yUkıııelc.,.. ıııı1' '.J' 

sı ... · tpr,.. 
dir, bu gihl tf'mn<1ların le b11 ~ '(lf 
tırılması lb:ımchr. An<'-" Jd~f ~· 
Jnl' r-ıRycsi11'1~ terakJd. in ,.fl,-;., 
,ik \'&nılabllccc.ttndf'!k1 Jc c•,tl>' 

• 1 Go"zı"ımUz vok ! ) Fakat Coe 
vcrsın. ~ 

seS·fl 



''K epçecik,, 
~llJllmıı• ~ı ' ~!Jliu. 

llahke. Yazan: Mustafa Niyazi 
toıQaıı ~=~~!n kışın çamurdan, yazın banı bağırma beni. misafirler duya-
tıııra.. ~ uıı~·cıı uar ı,;okakJarı oaklar k .. tauiin , .. a •açı ıanmızı .Kızgın bor yuı- 'l'ulumbadan su çek de, şu elini 

O lllı:aııuae cıaglıyorcıu. ayağını yıka .. Kurbağalar su Yerme 
iu orıaıı uazıranı, Kı:ı.,up .ırnvurmuş mişler çocuğa, onun ne kabahati 

la;. kı.. var? 
dtıJtııt~~e.l\leı 1 daha kökene Git kızım Hacer, şu kofa ibişe ço-
1atırıur8~ 'aıtıt san vurmuş, ekinler rap krkvn·er .. Eşek çobanı gibi mı-
rı borıa zluktan bir karıştan yuka safirlerl'n yanma gidip varacak ön-
Oöıcyu~~nııyarak sararmışlardı. sem?! 
"tıı .. masmaviydi. Tulumbada ayaklarımı yıkadım, 

l~ 1 ezıer \ ][ r altına. mezarlığı,,nın çitlenblk ablamın getirdiği çorapları giydim. 
Uzu kut uzanınış, topladığımız Annm, bu halimi beğenmedi. 
Sızını akıarmı yiyorduk. Elindeld kepçeyi tehdit makamın 

~lr,, aras lllnhalle ile "hamaııı ağa- da. sallıya sa.ihya entarimin çamur 
~ı Yar '

1
ndakl taş muharebesinde içinde, pantalon ağımın sökük oldu-

...... 1 an "L k ,11. d d ı ~ataııa \' o ma göz Kadir,, bun nn bahsediyor u. Anam mut-
)'lttrı:ıakı Urduğu - sı~ırcıkları kı faktaki işini "misafirler yalnız kal-
t~ Yanı~ meşguldü. Onalığı kaplı- masrn .. rtlye a' lama bırakarak yuka 
;ı hava .

1 
et .. kokusu, sıcak, bunal- rı çıktı. 

bt:vcıı. l busblltün ağırlaştırıyor Bent misnfi rlere göstererek, tak-
'tır.... dlm etti: 

llz ... ı acır k b • t k un ur m adar ilerimizde _ - Bizim yohaı u ış e .. decll. 
ıt'h ....... b~ranı Yere demir kazılcla ~a- Ellerini öpUim. tkl nmağ'ımr ok-
c 0~11 8 

eşek otlıyor, ı;itlenblklcre şarken 1ceyfiml sordular. 
r:l'cır böaksağanlar ve alev cığlıklı Anamın Qenelerl açrlmıı:;, hablre 

l'ol'du. Cekteri durmadan kafa şişi- beni C:P.kfştirlyordu: 
l' Cok 

81 
- Pel< haylaz hanın1 teyz.esl .. Ak-

0lı:tıı .. Caktı ortalık ve hiçbir esinti sanılara lrndar slSzüm yabana köpek 

11,}}•tıı .. e taşlar. Babası o kadnr çekişir, bana 
" .. uzand ğ ln mı demez? :)' >'a.ı:uın ı ·ı sararmış otlar, :\tıııaflrlerden daha yaşlıcası: 
b:zıı baŞJ~~öndükçe çıtırdryordu . - Henüz mini mini hanım annesi.. 
)) il b-.Yra a yatan Mahmut: "kur Ki.içUI{ beyi paylnmayın, diye ben-
.. ~a atz/nr ne vakit.?,, dile sordu. <len vana ••ıktı. Misafir hanrm pek 
"ede}{ Dlı bile açmamıştım ki, ., "' 

...... 'r asrın,, atıldı : kibar konuşuyordu. Hele benden 
l{ur~b~ bir ay rnr .. dedi. "kUçük'. bo;-.• .. dh'e.bahsedişl o kadar 
~ ~n b hoşuma gidiyordu ki.. Bir ara anam 
lll Cocukı ayramıııııı sözü bile, bu- snnl<I eksik bir şey ,·armış gibi, iki 
~·~tı ki ~~1 öyle lıir alakalaıı<lır- tarurına hakınma~a haşladı. Ve u-
h."la. •• ~ l\.1rnı, lııldır, "koyun yap- tanacal{ bir misafir yanında hep 
.._ltrtnı Arapderesine 'kadar git-~ ta.rıaı' suya atıldıklarrnı ve kimi höyl" yaparı ortahkta kaldırtılma-
" ara mış hlr çorabı alırken "koca tanta-
~llı anı an kelek, karpuz çalış- na .. muhakkak bir yayıntı kalıyor .. 
Aı~-' btit"atıyorlardı. Ben kendi pa- Halbuki ban. titiz bir kadınımdır,. 
~~ak un cocuklarla beraberdim. derdt. 
~' g"-t .kurbanlık koyunları yay-""'"t v üreceğlml dfişUndükçe kabı Anam: 
., ~it ~Dlıyordum. - Daldım kusura bakmayın .. der 
ı,to)'u:adfta sonra, dük kAn~ giderek di. Küçük bey nndc. 

ll2 " a k Kadınlardan - sonradan görme 
.... •tıı11 • oyun isterim,. <lire zır- olduğunu öğrendiğim daha taze ola-
t latıntnm zamanıydı. Kurk me-
ı ~lı:lar a eşeğe biner gibi atlayıp, nı cevap verdi; 
~lar ını sarkıtan Dülgeroğlu "kı Bey habasile rlalrede. Beraber 
'\' '' 'deaı gelecekler .. Aman <'fendim yalnızlık 

btrcı:~bt h~vrasına dönen ortalık tan path;rnr yavrul"ağız .. Küçük bey 
llıl<tr/e du:-utuverdl. le tanrşırlarsa bu ynlnızlıktnn kur-

~\ıldıg bir korucuyu sırtmdan bı- tulur. 
Ilı ko 1 gündenberl. ondan ödü- - Hay hay efendim .. ~c demek? 
, .l{ Puyordu. Ke5lcl öyle ldşlzarlclerden arkadaş 

'tz ... U~anJar. bari keççeclk yap- edinse .. Bu yohazlıktan kurtulur. 
~lif en, bu kuraklık ne??. Yaşlıca hanım "<'stağfurullah. te-
~ll~z buyurur gibi vakurdu. vecl"ühünUz,. d<?dikten sonra oğlunu 
, ~ Cemil ona: anlatnıağa ba~lndı . 

>aıtakrı buJclun Dülgeroğlu. diye Annem o anlatırken ara sıra ··ne 
\' andı .:nutlu. bahtiyar bir anasınız., gibi 

~~tt \;.~Pal;nı ça unasını satayım.. t.akdirlorlo sözünü hesi yor. kadın ço 
)"tan ben hasır koydururum. Biri cuğunun bu imrendirir gihi mezi-
' .. Oldu iri de tencere buldumuydu yetleri takdir P<lll<lil:çe lıUshütün l"o-
l>aıa · gitti.,, şuyordu. 

:~rı. n~ı Cenııun: hasır, benim: ur- - Vallahi. soka){ nNllr hilıncı. .. 
~ tıe ka geroğlunun: hasır getirme- Geceleri !ranstz"a c\ors gfüıt('rtr. yav 

11a~Jna ~ar verildi. ~e gün ynpıla- nıcuğu meth <lf'~il anın çok zekidir .. 
,,~had aır ('pey ağır kalabalığı ol- hiç. sınıfta dönmndl. mnnllimltırl ze-

hu ı"t· DUkerof"lunun hl\klm se- kAı:ıına. hayran oluyorlnr .. 
(} lt,~ ~ ı'le .halletti. "Kü<'iik bPy .. in ını:ı1rık tstıınbul 
U!tı:a <föndU~üm zaman. akşam ol- ~oruklnrından nlq111!11 hıı ı;iiz;lerılcn 

11 
fl{u ~·akıaşmıştr. pelı:~l~ <>nJ;ıcıltvordu. . 

' 
Bir işçi gibi fabrikada çalıştım; hizmetçilik yaptım / (9) 

Artuk ben de fabırftkanun blır lşçosıynm 

Bana, saatte aiti kuruş hesabile 
yevmiyemi verecekler 

Sabahın yedi buçugundan akşamın aynı saatine kadar 
ayakta durmak, dinlenmeden çalışmak; yorucu bir iş ... 
Daha şimdiden, tabanlarım falakadan çıkmışa benziyor 

Beyaz gömlekli genç bana döndü. 
Ben, tanıyamıyacağını sanıyordum. Fa 

kat o, hiç yaldırgamayan bir çehre ile: 
- Geldiniz mi? diye sordu.. Sonra 

benden cevap bcklemiye bile lüzum 
görmeden ilave etti: 

- Ver fotoğraflarınla nüfus kağıdı-
nı .. 

Ben kağitları verdikten sonra hepi
mizi de hemen doktora gönderdiler .. 

Doktor iyi bir adama benziyo:ı-Ju ha
kiaten •. Beni şöyle bir evirdi, çevirdi ..• 
Ağzımı açtırdı, gözlerimin içine bak
tı. Sırtımı yokladı .. 

Hiç birimizde çahşmamakhğımızı 

icap ettirecek l:>ır hastalık bulunmadı -
ğını bildirdi. İsimlerimizi yazdı ve bizi 
gönderdi. 

Bu tehlikeli göroüğüm safhanın bu 
kadar kolay geçeceğini ummuyordum ... 
Hiç birimiz, sevinçlerimizi lafla izhar 
etmiyorduk, fakat hepimizin gözlerinde 
bunu o!~umak kabildi. 

Hatta ic;imiz içimize sığmıyordu .• 
Demek hasta değildik, çalışa bilecektik 

Asxl kayıt muamelesi muayenemiz 
bittikten sonra yapıldı. Evvela erk,.· ı,. 
rin işini gördüler. Bu arada ben c ~ a 
nın bir köşesinde kendi halimde duru
yordum. 

Fabrikanın içine a~tlan bir kapıdan 

içeriye kml asclı bir bayan girdi. Oda 
da şöyle bir dola~tı. Sonra göz göze geL 
dik. 

Bu çehre bana yabancı görünmedi. 
Ben de ona ayni tekilde görünmüş ola
cağım ki selam verdi. Selimını aldım. 
Yanıma yaklattı: 

- BuraJda ne anyorsunuz? dcdl 

her gelen "Hamdun., bu sözlerin 
calı bir isbatı olarak ka.rşıma çıktı. 

Hamdun, kısa pantalonlu, gravat
lt bir lstanbul çocuğuydu. Çini mavi 
gözleri ilk defa bende soğuk bir te
s ir bıraktı. Fakat sonra sonra kay
naşmağn. başladık. 

Ye o gece sorada "prama yattı, 
kalktr .. kebem oynadık. Giderlerken 
yarın için beni e\'lerlne çafırdrlar. 

Yeni komşuların evleri, Uç adım 
ötemizde olduğu halde şimdiye ka
dar kapısındnn içeri adımımı bile 
atmamıştım. ,Aı::ıl sahlpl~ri klm!'le tıa 
konuşmayan, ihtiyar bir karı kocny 
dılar. Stınyardekl damatlarının va
n ına giderlerken evlerlnt de • klr~ya 
\'ormişlPrdl. tkt kanatlı ·bUyUk ka
pıdan gtrlllncc safa hn.l! ı;eltyordu. 
-'''hum role bUrUktU. Bahçeyi geçtik 
tPn, on basamaklık bir taş mer<'llvo
nl çıktıktan sonra ayni ('Ye ~lriliYor 
du. • 

Mustr.fa Niyazi 
flF': Sonu yarm 

···--······-··· ... --· .. ·······-·· .. •·······•······ . 
i 
i 

Röportajı yapan ~ 

Neriman 

. . 
: 
! . 
: 1 ................ _ ................ -.................. . 

SebahJeyin daha kapılar açı1madııın her 
keıterİ evve1 fabrikaya celi yordum. .. 

- Burada ne arıyorsunuz? dedi. 
Yüreğim ağzıma geldi. Ne cevap ve

recektim? Sonra bu hayam nereden ta
rudığnnı da kestirememi!t:İm. Sualini 
nasıl karşılamahydım ki beni tarunnuı 
olmaktan doğan bir muvaffakıyetsizliğe 
uğratmasın? Bu tereddildümü, genç 
bayan sualini antaMaldt}m'ia yonnuı o
lacaktt ki: 

- Biri9ini mi bekliyonıunuz? 

Diye sordu .. 
Artık saklamıya lüzum görmedim. 

Bu bayan yakından birisi olmıyacaktı. 
- Birisini beklemiyorum. Çab§Q'tak 

için müracaat ettim. Burada çahpca
ğım .. 

Henüz tanımadığım bu genç bayan, 
tıpkı fotoğrafçı gibi düşündü: 

- Daktilo olarak mı geliyorsunuz? 
- Hayır, işçi .. 
Bunu söyler söylemez her ihtimale 

kar~ı hemen ilave etmeyi unutmadım, 
usulcacık: 

- Sizden çek rica ederim. BcnL-n 
kim olduğumdan bura::la kimseye hah -
set meyiniz. 

- Rica ederim. Bu nasd söz ,. çalış

mak ayıp mı? İnsan hayatta beklenmi -
yen felaketlerle karşılaşabilir. Söyler 
miyim hiç!, 

- Teşekkür ederim • 
Felakct.lcrle karplaJnUı telakki et

mesinden, beni uzun zaman görmeyen 

bir arkadaı olduğuna hükmettim. Ve 
kafamı zorlıyarak bu genç !bayanın yü
ziinU mektep arkadaılamnla kartıla§

tırmaya başladım. Neden aonra bunun 
füc<leki arkadaşlarımdan biri olduğunu 
anladım. Bu gen~ kızın fabrikada çalı§· 
tığı be~az göğüslüğünden antaııhyor -
du: · 

- Siz de burada mı çatıııyorsunuz, 
Jedim. 

- Evet burada.. Kiti.be olarak.. Siı: 

kaçıncı sınıfa kadar okudunuz? .• 
- On bire kadar okuyabildıim. Son.. 

ra ... 
- Devam etmeyin belli .• Fakat Uztil .. 

meye değmez. fster itçi ister kiti".>e sı
fatiyle olsun çah§ortlak en iyi §eydir. 
Kimseye bir ı1ey söylemiyc.•.;c~
den emin olabilinıinrz. 

Konuşmamız daha devam edecekti • 
Fakat iç odalardan çağnldığınr i§itmiş· 
ti: 

- Beni çağnyorlar, dedi. Affedersi. 
n!z, gidelim. Gene görüşürüz. 

Yanrmdan sür'atle aynldıktan aonra 
beni de beyaz ıöğüalüklü genç ~fır ~ 
dr. Erkeklerin i§i bitmi§ti. Deftere n\l ... 
fus kAğıchnun suretini keyddettİ. Bk 
köşesine r~mimi yapıfhrdr. Sıra n\Jmltoo" 

ram: 500dü. Ne bir eksik ne bir !ula. 
Tam 500 .. Artık ben bu fa.brikanm bit 

malı, bu fabrikanın tir i§Çisi olmuttWno 
Bana aaatte t5 kurut hesabiyle yevrrlıye 
verecekler, ben de aabahun akşama ka.. 
dar bu fabrikaya ~ar.?alı olmıya çalı)&.' 
caktım. -

' • • • 
Sabahleyin kapılar a!jılmadan, lier 

kesten evvel fabrikaya geldim. 

lıe ha§layalı iki saat oldu. Daha 
§imdiden kendimde yorgunluk hisset ... 

miye başlaldım.. Tabanlarım falakachn 
çıkmıp benziyor. Sızlıyor ve yere -ba.. 
sanuyorum. 

Bana verilen i§, güç değil... Önümde 
sür'atle iJJiyen makinenin demir çu -
buklarma maaıralardan yün iplikleri 
bağlayarak bobinler yapıyorum. 

İ§te iJim bu kadar kolay. Fakat sa • 

bahın saat yedi buçuğundan akpnun 
ayni saatine kadar ayakta durmak, iği-

lip kalkmak, yere dökülen yün artıkla. 
rını toplamak yeknasak ve yorucu ola • 

cak. Bunun böyle olacaf'mı da.ha ite 
başlamamın üzerinde iki saat geçtiği 
haJde kolaylıkla anlayabilyorum. 

~Devamı var 
AUdnt11Yuıncunun) makinesi paydos Nitekim bir:ıı Mnra hn.hnsile bera 

~ llr.ıerıı C::ah:ror, sığırlar dönüyordu. Ha~r deniz , .t> ınaoora rom:tnı 9 
~tra. sesimi duyar duymaz, beni 

dan biraz ilerlcle sallanarak ta üstilmüze doğru 
gelmekte olduğunu gördük. Du fena vaziyetten 
kaçınmak için Doğan kaptan haykırdı: 

-Bende ... 
d.i -Bende ... 

tl'l~a!~· Yanına ca~ırrh. Jhlllmctekl 
l'dl 1k kadıncağızı pek sinirlen-
..... J\ 

~e l!Ut~t~~ı Jcırık köpek gllıl. nereler 
~ \•e ~e n Kene? diye sordu. 

lldan ~ ap vermeme meydan bırak-
h ....... Oıt CPlP. al"ele devam etti: 
tıaıı flla • dllkktı.n kapanmadan ba-

r "ar ~l alıversin. Akşama mlsa
tı .\.rıc~ aydı bir koşu git. gel. .. 
~ 3.harıı Yoldan çarşıya fırladım. 
l'Il:ılbet :on müşteriden para alıyor. 

tol'du alfa tahta lt<'penlderl lndi-

tıı: ~~l'U} ·<ı. alıveteceksln baba .. de-

11 '<bşe• 
11~rt l'tıa :lRtndnkl bahçı,·andaıı uç 

Yazan: Ali H.ıza Seyfi. 

nız böyle konuşmakta jJ{en Ali yanımıza 
gPl<ll, ona dedim ld: 

Ali. bizim Mnrtin Hali. bn gördüğ'l'-ı. :vata 
hinerelt denize çılrn11ştı; onun için ben ne ~!ur
sa.o !sun hu yata gidip onu arı:.mak, bulmak mec
hurlyc:ıtincleylm . Hava soğuk ,·e ortnlık karanlık; 
son kız kt'l'deş.ini al da salona indir. 

Ali çok tuhaf bir ço<'nktıı. Her şeye karşı 
k'\yıtsız. <lil<lrnt etmPz glirUnUrkcn ''nkti gelince 
hir cımnlmıynn bir <:m·iklik. anlayışlılık göste
rirdi: 

~. /\. ru1 ahwırdi bir koşu eve gel
~ () leı~aııı halt\ mutfaktaydı. 
tllı.:ıu r Şı ar:uıında yalın ayak oldu- Şahin. dedi. hen ele budala clostnmuzun 
•"ıtııv~:r,ltetmlştt . Sinirli sinirli ha- hu \atin ı;ilmiı: olclni.unu kestiriyordum. O hn.1-

) ' Cıt Jaşlnclı : (le ne y:ı.ıııı> ynpmnlı serseri geminin üzerine git
tla.ı,n,.,.,}nbuçlnrrnı ~iy .. De\'(• gibi. meli: iz. DPn inc)lm de lrnmarac1nn tabancamın 
\ lha., ·~it J;r>zrn°kten bıkmnrlın mı layım . 
l' Op"'~ı h ıhf!Jer olsun senfn şu şnfi Ve bir hnrnlec!e aşağı indi. geldi, kız kardc-
... e ~·ıı: 1 .. rtlln Yilı.Um\!n clr>rl!t>rlni ve- "in 
··~h 'Or 'O • 'l e: ti rı "'t " ur hnhnn gel'-'ln c\P Mr. - Sen de hıırnrlan bir.! seyredersin.. Uşür-
~·il.h'.\ \'li~·~nı ynn•ırırm gör. l>nk.. sen ı:ın1.,nn l""rsin .. <'erli. 
~'\atı. ümp hnh.ror. Y1 1<ıl kar- Allyl 'L!Hrnnsa benimle götürm<'mek için ne 

ı.ı 1 ~n tnutr 
1 

hıdar '"'"'"' ~'"ıı"m f"'·dr!'tr olımva<'ağını hillvor--
1 lllı,tırn n < l1 n'>•sı11a bir a.'lıın nt , 1111, . Tel· l•lr ı;<iz rövl~mt>d<'n ltnrrnlıkt:ı. SC'~serl 

a. la.,,. ki '?P.n ... gPnr- hrığırmnğa ..-<'nıhi firf'l>i]TPP.'c i,..in e• .. :ıfı r'ii.,, "n ~N·lrm"··n 
1· tı;lt 1 h'l'll"clıl'ı. nn-"pn J·p"t:rn <'in onu ~lirehilmPk irin 

~ bll~r;trn lnc;nnı "ynn~ın var.. bir mavi rök<'t :>tarak~ üT.lerN• m<'trclik bir saha 
ırım fılirnnllah .. Eı::ck ço- vı ı · "l""'''•r•'ı P. • • · ' . ı,.·.,.:ı" ,.._, .. ,, "r"n-ı:ı m17.-

- Alabandn iskele! 
Dizim Yat dümenin kuvvetli darbeslle yana 

atrldı!lı sırada serseri (LUrans) yatı da karan
lıkta ak köpükler saçarak yüz kulaç sancak tara
frınızdan geçti. Bu vaziyette onun güvertelerini, 
oldukça seçebiliyorduk; bizim gemiciler telAşla 
haykırdıları sırada. La.trans yatının büsbütün 
ıı;trosesiz olduğunu anladım. çünkU direk çar
mıhlarına tırmanarak bize bakmakta olan bir 
adamın kireç gibi beyaz, acı ye heynC'an gösteren 
~ıünü görmüştüm! .. Yüreğim buz gibi donmuş
tu. çünkU bu, üç gUn önce neşeU,Umitll ve kuvvet 
Ii olarak benden ayrılmış olan Martin Hallin yU
zU idi.. 

Yiğit, azimli adam ölümüne doğru yUrümüş
tU; bu kireç glbl beyaz yüz, bu dışarı fırlamış 
gözler. bu bütun sini rleri <:ektlip büzülmilş yüz 
nr~ıl korkunç, lşkcncelt bir ölllmden haber verl
vordn ! 
· :Ben bu adama yardım etmek için söz ver
miş olcluğum halde h~lft. burada, geminin güver
tesinde donmuş gihl duruyordum! Birden flcri 
sıçrıyarak haykırdım: 

- Doğan kaptan bana bak? ~imdi ne olursa 
olsun bir sandal indirmelisin; ben mutlaka şu 
gemiye gideceğim .. 

Sonra dn ~emicilere döndüm: 
- Bann bakın çocukların. şu yanımızdan 

p;cçen yatı gördUnilz: il"incleki nclnmı dn gördü
nli't.. Bu (l.<lnm honim clostuınrlur: simdi onu al
ına011 p;icllyorıım. benimle kim l'!'elerek? 

Lostromo Tufan reis bir adını ileri tıktı: 
- Bı:ın! 

On tane. yiğit Türk gemicisi ileri atılmıştı. 
- Haydı mayna fllka dedim; bıcaklarmızı 

da yanınıza alınız! Doğan kaptan, orsa alaban
da et ,.e bir mehtap daha yak .. 

Bizim (Kartal) yatı rüzgAra başnrdi, bü
yük denizler içinde, rilzg!r altında hasıl olan 
llmanlıktn. sandalı bin güçlükle suya attık ve i
çine atladık. Açıldığımız vakit Doğan kaptanın 
yaktırdığı mehtabın ışığında (LA.frans) yatını 
gördük: KA.h bocalıy~rak yol alıyor, kAh orsa e
dip yelkenlerini kapatarak bir sarhoş gibl deniz. 
lere karşı sallanıyordu. Serseri teknenin bu deli• 
ce manevralarını gözönUnde tutarak ilerliyor• 
duk. Kudurmuş dalgalara karşı Türk gemlctıert 
olanca kunet ve gayretıerlle küreklere asılma~ 
ta idller. Yanımda oturan arkadaşım Ali: 

- Çocukların bu gayreti olmasa, fırtına bl .. 
zl bir adım llerletmlyecek ! diye fısıldadı. 

Biraz sonra rUzgA.r bulutların bir tarafını 

parçalıyarak ayı meydana çıkardı ''e köpUkl\l 
dalga&rla sUslenmiş İngiltere kanalını baştan. 
aşağı bize gösterdi. Bundan başka, ~ra bize 
yardım etmek istiyormuş gibi, serseri gemi blze 
doğru gelirken rUzga.r da dUşmUş. yelkenler yap. 
raklamağa. başlamıştı. En sonra tekne tekra~ 
yelkenler kapanmış bir halde durunca Tufan 
reis: 

- Dikkat çocuklar, yirmi otuz hamle sonr• 
aborda olacağız! 

Dedi: H\kln gene o anda dümende oturdui~ 
yerden :fırhyarak: 

- Alma! dur! diye haykırdı. 
~Devamınr 



' su sabah yapılan maçta 

Fenerbahçe 
Yunan takımına 

·3 - 2· yenildi 
Maçın lklne1 devres1 çok slnlrıl ve sert 

bir hava içinde oynandı 
._- Bqtarafı 1 incide 1 Yunanlı bayıldı, HUaameddln de oyun 

nerbahse takımı, Yunanlı rakiplerinin dan çıkarıldı, yerine Necdet almtb. 
karşısına oldukça kuvvetli bir kadro Oyunun bundan" eonrakl kısmJ yine 
ile şöyle çıkmr§tır:' Yunanlıların hlklmlyetl a1tmd& de • 

Bilamneddits- Orlıan, Lebib - Re- vam etti. Fener oyuncuları fena halde 
ftltl, A~elidu, Baat - Niyazi, Na- sinlrlenmif g6rUDU,.,.-, mafUlblyetten 
flllk, rt'ltnt, Naci, Orhan. kurt lmak için l!Ofukkanlılıkla c;şlı • 

Hakem tazı Ter.canm idaresinde baş ııp ~ bir oyun Çlkanmya ga1ıe • 
lıyan maçın ilk dakikalarında, san il- a __ ,..,. ,_. 1llr ter 4tl 
cfvertlller hlkimiyeti ellerine aldılar malan l--.---. • • 
Yunan kaleme akın akm Ustüne ya~ ğlflne ~ Ba ll'lılla, pek 
PJh1or, fakat birçok fnatlar kaçın- endll' olarlık l'UtNıtla tik tD ft ~ 
hJordu. 11 lncl dakikaya doğru Fener- mamen tü.t p,retl9 yaptılı,... htl
bahçelfJer, Yunan kalesi önUnde bir cum1ar p _,.,.., takat 1ııanJar 
favl yaptılar. Ve Yunanlılar tarafu:- Feneri mall6b1J9lta 1mrtanmJa kl
dan çekilen serbest vuruş ikinci bir fi plml1'CJll'Clu. 

:: brplaftı ve garib tesadüf ne- Kaçtül Mrtllk pek ••&11 ctı bir •· 
bu hareke~ tam dört defa tek- rada llebmet Dw• TUJllllb IOl hafi 

rvlandı ve tekrarlandıkça, eerbetlt vu • A-.-
rt11Jarm atdacaft istikamet Fener ka- yarınd..,..ı bama tanflmtla o • 
1811ne clolnı ya]dqtı. Nihayet dör- yandan cdranldı w l'elltdlllaoe Ol'l
dOnctl •beat V11nJf atılmca, Fener nan bundan mü! Jrwnma cm kiti 
blell &ıane dllten topu kapan Yunan ile deftll[l ..... .....,. otta. Tabii 
il muhaclmlercıen blriai, Mehmet Re- b6ylece • ......,.._ lmt••at tl • 
tadın ha~ ı.titade ederek ta • 
bnmm ut 11.yunm yapb. Bu gol he- mlcll bUlılllttlil -huftı. lut 12.'8 
rlne canlının an llclvertIUer, 19 un- de 01D bitttll 11111an, ~ • 
ea dakikada. Flkretln ayafryla bir ser- hadan 8-2 malltb ~ 
hllt VUl'Ultan 'benberltği temin eW • ~ llll4:Dl t&Jle ima 1llr Jm. 
'!1"· oyunun ~dan llOllrakf k1SJD1 Ha1m1 yapanU. ~ taJmm 
iareılıkh hUcumlarla pçtl. 36 nm da- kendinden beklenen O)'UD1I kat'lyyen 
ldka.da, aai'dan bir hllcum yapan Yu-
nanlılar, IOI Jçlerbıin kÖffleme bU ka· oyıuyamldı ve ba ,aDa hakettiif 
fa vmıısuyla Fenere fJrlncl IODerlnl bir mafltblyete ufradı. Takımda en 
de attılar. çok çal!p!l hat hattı,dı. ll'lkret me. 

Devrenin bitme1ine pei u bl&, JJ. telma mubaclnt'hattı bir it yapamadı. 
nl>erllfi temin f~n u1rqan Fenerıne Yunan talmnndayu, kaleci ve fJd mtı 
rlıı lehine hakem bir pmaltı cezur dafl gUnUn kahramanları oldular. 
verdi •. ,, ··~"'lıfm çektifl cesa golle San lldvertlller. Enoela maçı biter 
nlJip·· '·ten 80llr& devre 2-2 be- bitme&, lltmen hemen ayni kadro ile 
rab .. - · t. 'lllt oldlL OJlll)'l.caklan Silleymanlye maçma ye. 

tKtNct DEVRE tlsmek thıere, derhal Fener .tadına 
İkinci devre Namıfm yerine BUsnn gittiler. O. 11. ır. 

ilminde bir genç gfrmlftL 
Oyun bu sefer Yananlılarm hafit 

bir hlkimlyetl Ue btıladı. Veba blkf. 
mlyet ' tıncn dakikada aemenalnl ver 
dl. Yunan ~ açılı cOntın 110D ve ta
lmnmm pl!hl~ eoH1Jı11 a~ mu • 
'ftffa1C 01&L 

Gol yapılırken. kaleci llUaameddln 
l'lkfblne ku~ bir ymmııt vurdu. 

Zagıf bir takımla ognadı(lı halde 

Güneş -Enoslsl 

' 
Hcltayda 
tahriki er 

.... Bqtaratı 1 llldde 

tanıt hareket ettiği bt..tni uyan. 
~ Jatiyen ve o aman mlSJl• 
dift her nutukta bitaraf hareket 
~ifnl vaadeden Fransız dele
pil Jorj Garo maalesef hiç de 
vaadettifl ve kendlalnden wnul
duiu ıtbl hareket etmemektedir. 
l'ranaanm Suriye fevkallde ko
miserini Hatayda teman etmeye 
memur olan bu at bitaraf davr&· 
nacağı yerde, billkla ateeıl bir 
tahrikçi rfbl hareket etmekte hiç 
blr mahzur görmemektedir. 

Yramta delec-f, Hatayda 
TUrklerden gayriabıl toplu bir 
halde Tllrklere klLl'fl tahrik edip 
cephe aldırmak için elinden gele· 
nt yapmaktan çekinmemektedir. 
Maksadı unaurlar aramdaki lh· • 
tlllfı yap.tmak ve bu lhtlllflar· 
dan istifade ederek Hataya dair 
Cenevre anlqmaamm tatblkmı 
gtıçtettfrmek ve baytece Frar.aa
nm oradaki hlkfmlyetfnl idame 
ettirmektir. 

Yeni Fransız mllmealll, eski 
Fransız delepel DUrfy6nUn her 
bakımdan halefi olabtlecefinl is
pat etmf ye b8flamıtbr. Garo 
Çerllee relalerlnden San ömerl 
çalırarak Cerkeelerden mu.taldl 
bir tabur tefkll edllecefinl s8yle
mlf, Çerbe k&ylerlnde eli IJillh 
tutar ne kadar adam oldufumı 
IOrmQftur. Bu teı,ebbUsOnUn Cer· 
keeleri elllhlandmnak maksi.dile 
allbdar oldufq qfklrdıt'. Fa· 
1e11 mtlmeeetı bu mıbadmı Rey
hanlyeye giderken Yenı.etılr k&
yUndekl Çerkeelere açıkça 88yle
miftlr. 

Dfpr taraftan gelen bur ha
berlere g6re Suriye fevbllde 
komhıeri kont da Kartel yamı 

Hataydakf yeni rejimin ilim me
rulminde bulunmıyacakt:Jr. Bu· 
nun ee~I, huırlanan taklara 
Franm ve Suriye bayraklarmm 
konulacaiım haber alan Hata,tl· 
1arm kendi bayraklarını da bu 
taklar& amnat tatemelerl dolayı
.ne J'ramıs delepelnln bayram 
ve eenllk yapılmuını yasak etme
llldlr. l'rama malwnlan ba ya
aak dola,.Ue Hatayhlarm gale
yana gelmelerinden çekinmekte • 
clirler. Fakat Tllrkler tam bir va· 
kar içinde iat'iyyen tatkmca ha· 
~bulunmamak kan.nm ver
mtllerclll'. Bu itibarla onlar t&ra
tmdan herhangi bir hldfse c;ıka
nhmyaeafı muhakkak ise de mes
ut mabmtar tarafından tahrik 
ve terAk rörmilf olan dJfer akaJ. 

2 - 1 y e n d l idi, bltcuorı bUb•- _ .ı..r..ı. 
•ı I.: J J y 2 o clcldla llltlltemlllel bir oyun çı~. 

1l'9t 1Dl9urlarmm b6y!e hareket • 
edece~ tablatfyle tllpbelldlr. 

lr.lQÇln UGf&a71ftU.G Unanlılar • Muavin batımda Kondullo, hücum 

mağÜip vaziyete düşmüşlerdi = ~ :;;::_ ""™' mnau 
_.- Bqtaratı 6 ıncıda 1 ardılar. Sıkıpn OC1ut mUdafaUJnm OlnıetUıerd.n en iyi oyuncu orta 

!erden biri hakeme kartı 1Ülllk ahm- 48 nncn dakika.da. Uat u.te yaptılı iki muaTta lluhterem idi, diğerleri caıJı, 
1acak bir mnamele )'aptıiı lcbı dJIU'I 'P,lll&lbyı da ha.Jr.em. rörmedlil için mt1 fakat VUat bir oyun oynadılar. 
GlbnJdL l&bQa 2-1 Gtlnetln pllbl,.W. .U· 'Btk1111e ıellnce; ilk devre lıtar wr 

OJl Jdll bJan mlAflr tüJm bq kJI. ce1endL me4ea ~ O)'UDCUllUD ,_me f .. 
mm 80tD dak1kalarmda oot W>JlkelJ Nuıl OJD•dılar 7 JdDd Jıafta)'IDda bafka bir oyuncuyu 
hlcum!ar yapbJa da bunlar hıkmı 8tadm çamurlu, topun da ~ o.vnabnur, "'~k ltlsumsuz ofsayt • 
taratmdan. ot .. ytJarla durdurıJJdu. muı Jtbıllnd• mlut1r kltıbll1I toC:& on& \V 

Bdnel Judta)'ID boJlu OJ'UlleUları hloblr varlık ~ lar ~. hele 1011 dakikalarda Gft .. 
nmedller ve •JJt Ganet tünm kar- llfll ale1bine btribirini tamamlıyan iki 

ikinci devreye GOUllller altı OJUD· punda mafltlb oldular. peultı 16rmemeeı büyük hatalardJ. 
aa1anm deliltlıwek 111 IÜildl cıktı· ""·'-"eri ve Od_._._ .. ,__. .....s. iJl ı. K'··"--L 
- ~ w~~~ ~-.--
..r: --------~--~--------------------~~---.. ,. - BW, Btiıto,, - Yun/, 
•ulatereM, PQıidı - ~.. r .. 
tllCIZ, ·~ ,.,,,.,, ~ 

Bu ır..,. iki tarar da aman a
man tem ettlklert hlldml,.tlerlnden 
tltlfade ed~ler. c:an..ın.. hl -
eum hatlarmı bir ~ll Jnmoet1en4tr,. 
mit olmalarma rP.~ ·Dk haftaım
dakl gibi • b~ devrıMie de fQt ... m ... 

mak yUzOnden uyı çıkaramadılar. 
Enosis hilcuın hatb ile canlı bir o

yun oymyan Gilnet-mlldafaumı ,-. 
mıya muvaffak olamadılar. Bir lkl 
defa da Sata De k•l'fl brfl1a blul 
mer!<ez muhaclmleri de topu iyi lml· 
Janamadt. 40 met dakikadan llOm'& be
raberHff temin itin bU~ enerjileri· 
le o~ mflaflrltr. Gil1let lraleelnl 

Baş, diş, nezle, grip, . romatizma 
ve blltlln •lnlannızı derhal keler. 

fcelHn• rinde 3 lua .. •l111•b1Hr 
lelm ve merbr• dikimi. T•ldlllerlnden eakının1Z. 

\~ ·Uııl~~~ 

Avrupa mUhlm li~drseıerın arıresı~ 
'f 41'{' da nunala-MrÇer 1.ıaı b~.~ 

rllclltlne-'ID11hiJr)ak g&sne ~ 

A IDUl:T BxtN YA.LJL\N, hafta- Ur. H'aklk.atln çıplak lfadesl; _,-. 
nuı ea mllbüa sl7ul hfdiaele- tnslltere bao~eklll ve bir k f 6'~ 

rint tahlil ederken, ..,.. lııSIU..O· tadal)lan şu kanaate V4'ol'lll~ 
man t.eaaaalan tblerlnde ehemmt,.._ nurorıar Jd, cllnyada •11kilD 

111 le 4unı1or. Tan. batmubarrlrln• P rar kurmak hedefine-: yalaJI ~ 
re, Avrupa mühim hldlaelerba art- relt emniyet 7oluyla Tatıl~r arP' 
t•lndedlr, cll7or ki: tır. '.Bonub .telli .A.lman7a7a b ......... 

••tngutz harici elyaaetlnde eeulı datlannı söndermloler ve 80 4a,... 
blr deflşlklllln ilk emarelerl belir- lardır: : 1Suh ve tıtlktar 1oıuıı S "
mlı~tlr. Bu detltlkllk birdenbire ol- raber )1lrl1mek 11e tarlı ye teJacll ıl. 
mıyaçaktır. Şeklller hiç ftlphealı mul yuetnıı bir .tarafa bıraknı&~~""-" 
h11taza edilecektir. Muayyen karü- bedel lıterslnlz!,, Hltler, !ııa~.., 
ıar• varılırsa bunların tatblkında ntn böyle bir pazarlılıa. talWıaı- r 
da aytın ve eert usullere baevuruı.. eını lyl tarşıİamıe. Lord ııa 
mıvacat adım adım yUrllnecektlr. eaı fartlarını ıöylemlftfr.,, 

Er~Oment Ekrem Talu eııı yaşınd~ 
KURUN' da ve uata kaleminin yarattıll .., 

tipleri pop11ler olmak ve ıı~,~ 

K VBUN arkaclAfllll•, romana Te llnd• 'H hafııaaında ebe 
edip El'Cllmenı EkrelD ~al•· mazhariyetine ermlotlr. ~ 

nun bugtn elli J'AflDA glrdilbd ha- Vaktlle sazetemlı aUtuDl~ ~ 
ber •ererek 411or Jdı dan JDrcO.ment JDtrem ıuıı ~ 

".Blrcllment Ekrem de babuına tUnde barata çıtan BvllY•;:adt r, 
ti.yık bir hayrlllhalet olarak edebi- ve U.tadın muhtelif e.aerle T9 tJ. 
yatımııa hlklye, roman ve bllhuaa tuyucularının kateıaına çık':edı .-. 
mizah edebl)'atı yadllerlnde deler~ lan tatlı tatlı stlldlrea llıf ef <'ır ... 
eserler verdi. 01111n ince ıeklltnın aödmQsUD f&PJ&.D 4ellllflT 

Mahkemelere iyi bina, iyi es '_.,.,. 
Bl-o"" mab,,._DMlertmlziO 111 

AJ[Cl~: . •-w.. -~ .. r_.ı böyledir. fjJ_ 

D tKKATLEB 11t11amada· tö7r. Blı, ad1tl•t titvsi •ifea nıaa:~ 
1uı1Qor: · nk mltt8\9Hfl mr.d4eten 4• ~ 

"'Karanlık bir 'a'flu .• ~ H~r buama- lı sermek.- tatlyoıııs. 'llaa198 _!~ 
fi inim lnldl lnllyen JD•rdlvenler.. ı -4bl blld ~e adllY• ... 
Balabaht, rutubeUI bir IOfa ••• Ytıt- oldu u •• • nlll -~ 
Hk aeal& konutan ._ atsua tçen ruıa Gatfanna "*11dtrtımest '(fi),_. 
halk Sonra bir o4•1'& gtr_lyamı- hı adaletin heyl)etlnf cöete 441 ~ 

••• 

4 al ıa,,.e-le- · Mahke•ele~ lfl bina. !~1• nuı: Kmt mualar, toP • -
171 de kor~ .. tel'... u 

Bayındırda 
lki cinayet 

Etraftan birisini 
uyurken lldDrdlller 

hmir, (H'LWUSI) - Baymdır al,.ta. 
• pyam dlkkat bir cinayet hldlwl· 
n1 tahkik etmektedir. Bundan bir m.tld 
det evvel Bayındırın Aalar klSyU.nde 
HUlıeyin lamlnde bir genç bir cinaye
te 1rurban gltmittf. Hu.eyin, Bayındır 
eerafmdan ''Hacı" Mehmet afanm )'&· 

mnda çalJlmaktaydı. 
Bu cinayet tahkikatı devam eder • 

ken Baymdır ep'&fmdan olan ve elli 
bet y&llarmda oldqu anlatılan Meh· 
met ala da em"arengfz ~lr cinayete 
kuıMn gltmiftir. Hacı Mehmet ala 
Aaarlar klSyftnde sevflinle ve tanmm11 
bir a.ttl ... Bal kuleelnde uyumakta 

oldufu bir •ırada çifte to.teğiyle aol 
meJN&i Uzerlnden vurutm111. bldhle 
bll&hare meydana çımnıttır. 
SAymdır jandJrma komutanı derhal 

hl(ltw ile allkadar olarak oeeedln bu· 
l~uiu bağ kuleatne ge)lp.lf ve tah· 
~ıta batlınuttır. Gelen Jıaberlere 
gön iki kiti il.il albna ~ııtır. Ha
eı M'ehmedin ~dan oldufu 
aaJ9'J)M Aydmm Akqa kaytliıden 
Jlehmet de mununlar a.rumdadır. 

Mütultla -nem bulunmuı; clna,.. 
tın menfaat hlaalyte ltlencHfi zannnu 
verınektedl~. 

Bir bekc;I htrSIZl &lderdft 
Bn.ymdırda belediye 1Detıruat bekçi· 

terinden Abdilrrahman, zeytin hrnulı 
fı yapmakta olan Pınar mahalleeinden 
Cismi l1111lnde blrlnf yabtlmllf. fakat 
hınm elinden kurtulaTak ~ 
başlam1'br. Clmnfnln ~181 tızerl
ne bekçi Abdllrrahman çitte tuf engini 
latlma1 ederek suçlunun 6Ulmtıne se
bebiyet vermiftir. Bekd ıllllılyle ya .. 
kalanarak adliye~ veril1Ditttr. 

En bOy(lfümUı:den en kilçütümUı:e 
bdar Türk Hava Kurumunu benimse 
meyi ihmal etmiyeceJıı: olursak, Türk ba 
ftCllılm& da, TUrk askeri gibi, milletimi 
ae bu bir aı:tUJUk vermek kola)'.:a elde 
edilebllecektlr. 

T. H. K. 

l 
---~~~~ 

~T 
Balı kesirde 

12 ve 16 
yaşlarında 

lki kızı 
kaçırdılar oı1 

Balıkesir, (Bmual) - ~,. 
ınz kaçırma hldltlMI daha olJO ~ 
Bunlardan biri Konakpmar naJÜ~ 
ne baflr Bigatepe köytlnde ~ 
tmftlr. 'bimall )nZI 16 yq1 11111'! 
Anıy bu köyden Mehmet ottu ı,.ı 
tarafmdan kaı;ırılrtııttu'· llerk_. ,r 
h hYana köyqnden Mehmet çr.VUI ~ 
zı 13 yqlanndakl Emine de ~ 
den lŞ ,..,lanııdak,i )(usta.fa 
cJan ~ırıhnıgtır. . : ._........, 

, Her ilfi kızı q.çıraAiar ~ 
adliyeye nrihniflerdlr· ~ 

Parasız muaJ~118 
Şthreoıl,.lıl halknUıden: -'11!.' 
Evlmls soar&l .nrduı' •olll ~ 

Dr. Şlnasl Kut6ar 2-12-~Jf ~ fdı' 
be gününden itibaren 'topk!X~ 
ra .,.net blnui mua1ıne ... , ı• 
her 'hatta pfn'tmbe ıunlerl roilt"" 
den 18 J'• Irada• ybktluıtarı "'ı' 
nen mua7'11e edecektir. tıtıt 
nur. 

Yeost n~t,t 

Halkevf eserıe" .. ~ 
l:mlnöd Halkevl dil, ıa: 4J!!~ 

deblyat tubeal taı'afınd~ ~,İ 
eser neşredllmlttlr., Bu flı!tJll"',I 
M. Halit Barrınrn ''H-':rt. ~ ... 
bl\okkı~da k~tlk notıım. e!ı 1'~ff 
as:.kaclaeııaıl\ Olman Celll 1e'iit" 
nm "letaobulıtU NJD•l kalı 
meYdan oatrlerl, e{tıdtıctllr· ki 16 ,:; 

. 'ınrtl)ciıl 50 kurut•· o~ ... ~ .... 
ru~a htsJmatrtadtr. Satıf J;ii~ pr 
önl1 Halkevl ve muallllll P 

JlUHlcllr. 

Veni adam aael•" 
lopedlıl 

. Bu baftadlD 1tlbaren Y~ 
gaıeteaı "Yeni Adam Anal ~ 
ndlı bir eseri Ulve olar~- ,....1': 
baışhyor. Bu ili.ve Yeni ı•flf. 
taaJ1l• blı:lltıe re p~ru11 ... 

0~ 
rlle<!ektlr. )Jıer .,JtiUteJlatl.-r 
Urahndan ";azrlıniftar, 
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ıhıc·· li . 
ıq bu anrı, bize, tapnmaıı ağır oi: mi 
a...., ıra.Jtıtuıur •.. Cemiyeti kurtardıkdan 
'""'"ta b' 
'ut~ ır tek insanın bayatile ölümii ara 
isin ne. fark varda? Monsenyör ;cilise 
fııtı t~~hkeli bir adam oldufumu anladı· 
ııı.1c:n: kendi kendimi ortadan r.Jdu
Crtbu .. bıran bile teredüt etmem f .. Evet 
na oi'1k günahı iılemek tehlikesi bahası 

lacf4! .. 

- '\P at-abbi ! siz nuıJ İnlanmuz? 
~ Ben bir inan defilm t 
'°•ı . "' lro Pıstcopoa, bu vahfl aesin 10ğuk 
~ tkunç iladeai anUnde Urperdi. 
der J~an hareketsizliği içinde, pe-

._:zeı devam etti: 

ltltıa Den bir rahibim ı Manutır bir 
sı-.11 tdır. İçimizden birisi mezardan 

"•ıif ct, tnuhakk&k ki, yapacağı ulvt bir 
tıt, c Yardır; demek ki, bir emir alnuı 

~I Pl.kopoı bofUk bir sesle tordu: 
ltinıden? 

d ..... - l'anrıdan f B ' 'f k """tirtiıc ban • .. enım vazı em. ar-
tc~lr a ıpret edilen yolu gös
lııı v . ve onu, o yola ulaıtmnaktır. 
c!ırııt:ııferni yaparken, bir elimde, ay-
lc, di tnaJc veya bakmak için bir meı'a
~r~~.r.. ~liınde, takdis etmek veya 
drt. lt açın haç teldinde bir kama var
~oıcı_ ~darn dö Leıpar, bu gittiğimiz 
"-f '<liı:~ıınuza çıktı ve bittabi berta
i'(St? il ı ... Ağlıyor musunuz monsen-

lu· u ~öz yaılanna •~bep ne? ... 
dırdı 1 

bupleasi dö Ritliyö batmı kal-
d "e rnuat · b' · · clilcıe: arıp ır aamııruyet ve sa-

dcd~ Luiz dö Les.,.r'ı seviyordum, 

~a1c!;•nlcave] merhametten ürperdi. 
lata,, :eder Jozefin üzerindeki rahip 
arı dU .~ıntldarnadı bile. LUi Riıliyö bir 
lifİtıinNrtce]i kaldı, gözleri ölen genç-

- ~ \lfuJdarı~ daldı: 
hıraJct fevkiirni kardet:m Arman'a niçin 
derele 

1 
ınu. birdenbire dünyayı ttrie

ll)>acakrnanastıra niçin kapandığımı an-
1-rllc •ınız... Sevi§iyorduk ve ıizli o-

tllerırniftik. O, benim içi:ı her 

'i::ydi. Ben de bütün mevcudiyetimle 
onundum. Yetimdi ve on aekiz yaşın
da hayatının, mukadderatının yeglne 
hakimiydi. Ritliyöden üç fersah mesa 
fede, Lcapardaki ikametgahında oturu
yordu. Vakur ve serbest hareket?trin
den dolayı oooan şüphe ediliyordu. İn
zivadan ve ormanların kuytu yerler:nde 
at gezintilerinden hoşlanırdı. Bütün 
vücut idmanlan ve hatta eskrim bile, 
onun için yabancı ıeyler değildi. Onun 
içinde ne masum ve temiz bir ruh bu
lunduğunu yalnız ben bilirdim. Ondan 
bahsederken, sinsi sinai gülümsiyen on 
sefille düello etim. Bunların arasından 
hanları da, onun kamçraını suratların· 
da hisaetiler. Onu her gün görUvor· 
dum. Kardetim Arınan bu aşktan ha
berdardı ve beni ondan ayırmak isti
yordu. Bana şöyle diyordu: "O, bizim 
sıramıza giremez. O, bir Rişliyönün 
zevcesi olamaz ... ,. kardetimdi, onunla 
döğüıemezdim. Fakat bir gün sabnm 
tükenmitti ve ona §()yle bağırdım:· 
"İspat et! Yoksa seni ölc!ı:irürüm ! . .,, 
Kardeıim korkunç bir ıekilde gülümse
di ve bana ıu cevabı verdi: "Bir delikan 
1ı mı istiyorsunuz? Bunu size göstere
ceğimi ...... 

Baı piskopos uzun bir ürpermeyle 
titredi. Canlandırdığı hatıralar, senele
rin ve dint mesainin uyuşturduğu kin 
ve gayzr, uyandırıyordu. Tran><:ıvel 
tırnaklanru avuçlarına saplamış, alnı 
ter içinde olduğu halde dehşet ve heye 
canla dinliyordu. Peder Jozef katılığı 
içinde yoğrulmuı bir vaziyette, hala ha
·:ketsiz duruyordu. 

LQi dö Riıliyö devam etti: 
- Birdenbire. şatomuzda biivük 

bir hareket ve faaliyet baıgösterdi. Kral 
döra:incü Hanri Turen ve Anpuyu ziya
ret ederken Şinon'a gelmişti! Ve R'şli
yö şatosunda iki g\in misafir kalmağa 
razr olmuttu !... Şinondaki askeri bi
navı terkederek, bize ne kadar itimat et 
tlğini göstermek için kUçük bir muhafız 
krtaaiyle geldi. Aradan iki gün geçti 
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ve kendi eli, Korinyarun çenesi altına 
yapıımııtı. Rahip tiddetli, hareketlerle 
çırpınıyor, fakat kıskaç, daha fazla sı
kışıyor ve parmaklar etlere giriyordu. 
çehre mosmor kesilmiti ve, birdenbire, 
Korinyan, yatağın boyunca hareketsiz 
kaldı.. Trankavel döıemeler üzerine 
o:iıen kamayı, çabucak kaldırarak, ku
pğına geçirdi. 

Bir dakika, heyecan içinde soluyarak, 
ölümü halk edenlerin, ölüm karıısında
ki sabit ve feci nazarlanru andıran na
zarlarla rakibine baktı .. 

- Yarabbim f diye dütündil, çok 
sıktım!. 

Kapıya kadar geriledi. Ve o zaman 
bu korkunç histen kurtuldu. 

- Birkaç dakika eonra gardiyan bu 
kapıyı açacak, diye mırıldandı. Rahibin 
kadavraamı görecek. Bir saat sonra ası
lacağıma, derhal asılaı.:ağım, itte b:itün 
fark!. Asılacağım! .. Hayır!.. Hayır! .. 
Beni aaa.ıniyacaklar !.. İyi bir düello 
muallimi gibi, elimde kılıçla öleceğim ı 
Yatağa doğru koıtu, Korinyanın 

kılıcını çıkar:iı ve derin bir nefes aldı. 

- Şimdi gelsinler!. Elimde bu iki 
oyunı.:ak oldukça, bütün manastırların 
rahiplerine, bütün Bl!tiylerin gardi
yanlarına, bütün .. 

Birdenbire durakladı. 

v 

MANASTIRIN MAHZENLERt 

Birkaç 1<1niye, dehı::t içinde. K.>rin
yana baktı. Alnını ıztırap ve endişe teri 
ıslattı. Şakaklanm çılgın bir sevinç 
dll'beeldi.. Birdenbire bir kahkaha at
tı: 

- Rahip olmak? cidden gülün; .. Fa-
kat neden olmasın? Bu rah'p içeriye 
girıii.. Elbet de dıprıya çık~.t~ak !. 

llir hamlede, Korinyanın mantosunu 
çı~rdx ve heyecan içinde ürpererek 

sırtına geçirdi 1. Sonra, rahibi iyice 
yat,ğa uzattı, yüzünü duvua çevirdi ve 
üzerine yorganı attı. Bunu milttalı:ip 
de, başlıkla yüzünü iyice kapıyarak. eli 
kamanın kapzau üzerinde aıkıtımt C\ldu 
ğu halde kapının yanına gitti ve •Hini, 
şay.ını hayret bir maharetle rahibin se
sin~ benzeterek bağırmağa baıladı: 

- • Bedbaht günahklr 1 Ah f günahla
rını çıkarmak istemi yen cehennemlik 1 
madamki öyle, ruhunu şeytanların mü
levves V'°.it.:udun pis bir çukurun malı 
olacaktır! 

Kapı açıldı. Gardiyan göründü. Gar
diyanın arkasında da beı altı muhafız 

vardı. 

- Oldu mu, Rütbetlii 
- Evet. oğlum. Artık itim bitti. Bu 

!)edınht hiçbir teY dinlemek istenıiyor, 
asmaktan başka çare yok. Hoşça kalın, 
oğlum! .. 

Böylece konuıarak ve önünde eğil

miş olan muhafızlan takdis ederek. Ulo 
nu geçti ve önünde açılan bir kapıdan, 
avlunun derin zulmeti arasında bir ara
ba gördü. 

Tam bu sırada bir aes: 
- Çabuk binin, dedi, geç kaldık. 
Trankavel hiç tereddüt etmeden a-

rabaya bindi. Kapıyı derhal kapattı ve 
araba hareket etti.. Trankavel kaaık

larını tutuyordu. Bu pka onu hem 
heyecan içinde bırakıyor, hem güldürü
yordu. 

- Serbestim 1 diye mmldand~. Basti
ye girenin bir daha çıkmadığını kim 
iddia ediyordu'! Bu arabanın kapısını a
çıp dışarıya atladım mı mesele tamam 
v: ... 

Fakat Trankavel ayni zamanda. bir 
inkisarı hayal nidası kopardı: Arabanın 
kapısı iyice kapanmııtı 1 Araba seyyar 
bir hastahaneden baıka blr tey değil· 
di. 

Araba Sentonore sokağına vardı, ni 
hayet haç şeklinde birleıtirilmit güzel 
çivi baılariyle süslü yeni ve cesim bk 
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k•J>ırup pııijnde dt;rjju. K<tpıQıD üzçtin-
dc püyü~ pir bal c:Lıb~ VirdJ. IMp;run 
aajmdı ve ıolı,m~ yilkıci dı.ıv,1rla1 
ug,gıyor.du. Bu,rası .Patls.a ~ir bastiydi, 
Kapüıcn rahipl~i JRa~ıtmJ Bımwı 
fransanın en ~\izd ~apUsen ma~ı 
idi. ~urjğ.a YPJ yjrmi r.Jhip i.k.imet e-
diyorcJu ye b~nJ.rın arıJn)ı:l.f.. $Uit1.i roe 
&;Jileri~Je fQlır~t bı.ıJmı.ıı l;ıeıı ı-a1ı pler 
vcıraı. 

!Bu.tiye Ko.rinyanı ıötUrdijk~n ~on 
ra ı.eriyı ietinn ~4aAA ~grµıu getir
diğTn: zanneden araba işte bu Ka~ 
ltr ~MW'uıın ÖAUl\dc ~hırm~ıı. Arı 
t:itJ ~uı Jyico HPi~ı .o_wMMM 
c':4 mtlhfm bir aebeb vardı: Korinyp, 
ı .. izlcrtnde bir kıJ t}il!~H_up ~ Jca,. 

t;a•@ie ~UiM ~ ~ ~ 
b 1N• gbk~ '4ü~i. Ylkra ~ 
~ıu-.. IJiıtAJt ~Vl .m~J:Mbl S· 

-~· fmt bu giinahlan açık? iı'tme 
~P"V~-
. Tıub.e!i iati!tftf> gibi sok ,,. 
~~ bir Jta ınemw- t4U.. Kor~nyan. 'bu 
iti "-cercJiti •• mektubu ele geçh,dlJi 
telrdirde bin altın mükUat alacak, ayrı 
ca cezası da aff Milet.:ektl 

l\raba 41J.!lU)ca Trankavel ~yte dii
JllftdU: 

- Pek aıu kapıyı na11l olsa asacak 
tar, o •aman 'kolay t .. 

Ve kapıyı açacak olanın ii~etjne atı· 
hp onu de:irmc~e ve sonra, kaçmaıa 
karar verdı. Fakat maşttcesşlif, mesele 
hiç beklemedifi bfr safha arzctti : Ma
nastırın kapısı a~ldı, araQ.a bir avluy\l 
çirdi ve TrankaveJ, anı.:ak i)u avlu:ia ara 
hadan inmeğc .davet edildi. 

Ba§lıfını daha fazl~ yüzüne }capıya
rak kendi kendine: 

- Bu Çcfa f Cllf yakalandık 1 dedi. 
~ (jelin baJ rahip sizi sahırsızhklt 

l;>ekliyor ... 
Tranl,<avel, bir tek kelime ıöy)erIJc

den. k~ndisini davet eden bir rah:bi ta 
kip etti ve şapcJe (küçük kilis~ye) gir 

diler. 

l 

i 
1 
l 

... 1 .. 

t 

a 
1 

ıctz 

Rahip de»1m etıi; 

- 14Ylıt~re" P'4•r. J...ı)y-9Jl lıtlfiMP 
poıu il.t ~r•r IJ!f.JMNırJ~ IMb,.,.,., 
dirltı. Onlirı buriÇa ~iJ.~ )ifa~ 

~erenı ~J r.ıhi!>ID emrM:Ur. YHllWI 11İı
tıiı ıa~g ıiımle kon.y.!1'f!IA- ~iMi 
sakın korolarn} aöy~ndijj YJI! 1~ 
maıml .. 

Bu sözler üzerine rahip flYiti '* 
TrankaveJ kapınıq ~nahta;lı •• 
ğrnı duydu. 

- Hay aksi aef!ı;n )}ay! 1-4e 
beni kapamak istiyıı:a jud~J& ~ 
yorımı! f'ık~t gizim 911 ra,lıip • Çt· 
kacak? Ve ıu mehnnde ne iti vu? Ve 
koroların söylendiği yere yaklatınım ne 
için yatak e4HiyerP 

Birdenbire elini alnına vurarak ınınl 
dandı: 

- A ... BJt rahip Liyon 'baapl1kope 
su ile gi~ilyor ! Canrm Li~ ~ pfa 
kQ~ RlıJly81Cl'clen.dir. !Sana l:>.t! ~tlar 
iyilik etmek iatiyen ve ~ye b.~n 
rutbetlt\ kardinal ba.ıretlerlnln 'ftıtde
fi... lf.ak•t 'kardinal mtipviti olan pe. 
der JoHr ne diye ayni k4rdinalın brdt 
Jiyle 'bir mahzene irapanryor ve oradı gö 
riltilyçr? 

V~ Trankavel koroların slSylendiji 
yere ~ru yürüdü f 

Ş2peli bir tek ljmba aydınlattyprs}y 
ve bu llmbanın IJığr, köıeltre toplan. 

mı§ zulmetleri daha kor~unç bir hale sok 
maktan ba~ka bir şeye Yiramıyordu. 

Tran~iv~l ~or91Nm ~9yJ~.rı4i4i y$rQ~ 
bulunan parmaklıklara yaklaştıfı bir 
ıırada wğu.k ~~leriQ mmltıımı •lıwar 
gibi oldu ve ürperdi. 

- Bundan bana ne? diye söylendi. 
Bu iki adf!PIO konuıtuktp.r1 §eyJeıden 
bana ne? Kaçmiya çalı~Irm daha i . 
Ma.demki korolarlJl ıöylendiii ;yere !~ 
taımım' yasak cdilidi1 demek ki 91~da 
bir mahre~ var. 

Parmaklıklardan ıe~ıi v~ '1Wlr b 
k d.. d" o ;. l}J) ar a11nı on u. rada ıeıtcr dalia iyi 

duy.Ulmağa baıladı. Ve Trankavcl, ~ah-

, 

' s 
l 

.ı-e.1tin l§ınM@. Ş'Un aydnılık ~y.tsindc, 

yer ~tm• Jircn merğivenlerip bMlfl!iıiı 
yerif ~~ ff!iHM pir deli~ ıördü. 
O ~ JMY'"diyatini g kav•m•t !· 

dilJ!Mı bir ~·..U• llifdı. H!r Ra p~~r 
na 8WrM IJ!up, !WYm.t!f iıtt@9i .. Dön~n 
mv~v- ijs ~rt H:<-.JM.iını indi vt 
o fUlM .,y.dy ı 

h f'I, 19~~11 19!)rt feltket bJ
rqu, ~ vt ftrt ltir Hıf. Y!! bı,t 
acı ~yffdn lw4!fi, LiyM bq pj..
k°"9\.J AlM11rL\ıi·Dtıpl,..imn seaiy~ 
di. Yı TrıaQvel Ül'~rGi f Traa~vtl 
kQ~ MYllCI.• kinde çarptıtını hi~ 
ıetti. '~ paıUr Joute, "karaipal Bit 
!iyin~ acnfepmq, fU &Özleri aiiyle4iği 
nl4u~Jtu: 

( 

_. ~u bulunduitıM $'•ri ter
k~ek, ~ içjn Anzıw• c'ttifimi öğ
rcn.:411nint. ! B.., ~ bı~brak aürıtle 
PadıM nfslA geldiği1'),i de ıöylcyecetim ı 
istffahatimi1t de ne için tehlikede bu
lUft~f.,q ... l>u i~• n• için Ri'li~·i i• 
minifa P,dMtli tMVzubahe olduğunı.ı da 
a~hnıK• I .. Çünlrü ıizt madam dö 
L~nı na11I iLdüf Uf\ü anlat&i:ağım ı 
İ~• o semen bU ölen kadının 1tızı k!rn
~ufunu, Annafs, dö Leepar•ın kim ol. 
duğunu anlayacaksınız! ... 

Bir f~laketin ön MSıü e~~ bu ıözleri 
R!Jliyönün kardeıi (daha doğrusu ağa
Jxyıi) iyft at.:ı 'bir ifadeyle ıöylcmi§di
.ki Trankavel kemiklJrini sarsan bir ürp" 
riJle titredi. B"' an~, bir tclf Jestin kcn 
diabli mahv~tıle bilecefini unuttu, 'floıti 
yi ve darağ•crnı unuttu, rahip korinya
nı ve Kardinali unuttü. Bet altı haıt· 

ma~ daha in.di veb irdenbire durdu. 
Nazarları mahzene daldı ... Ve müthiş 

bir beycı.:an azabı ~inde i>ırakdrğı bu 
naz•r1ar bir hamlede bütün dekoru kav
radı: Alç@ kubbeyi tutan aj,ır ıütunla.r 
m~ar!ar ve, ora~. bu ölUJcrin arasında, 
sesleri cbeı.U g\i~Otu ihlil eden iki diri 
in~. 

Şu dirilerden biri, yzun boylu, güzel 
çehreli, jeftleımde pil, P.'\Mıun : : P\ert 
bakıth bir adamdı. Bu Liyon ba' pisko-

..... 
1 

• 

!l 
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8 EY ·o C L U 
1 Mahkcımıar kalesi 
l Mah!«İmlar kaleai 
ı Dişi Tarzan ıt11rkçe) 

ve Kanun harici 

• Allahın bahçelerinde 
Oc; modern kız 
Bombalar .}ağarken •• 
Yol kesen tıaydur 

a Şahane melodi 

• Beyaz zambak ve Sözdea 
kızlar 

B·ııaıayka ve Şarlo mu 
kili baloda 

1 l§te b&briyeWer ve 9 UD 

cu ıentonı 
1 Rus, Japon muharebeıl vı 

LPorel harde kan kar. 
de§ler, 

• Seflller ve Bq attlhh hay 
dut 
Gangsterler k&rJı kartıya 
\'e saz bir Allah bir 
(ttlrkçeJ 

lSTAN B UL 
a Tiyatro ve varyete 

1"oşlvara ve Demir yum 
ruk. 
ıtomeo ve J ullyet 

1 Programmı bfldlrmen\ittlr 
Boyaz Melek vı Kanundan 
kac;ıtmu. 

a Bağdat bülbUIU ve Dam-
gah haydut, 

k A D I KOY 
1 Programmı bildirmemiştir 
1 Programmı bildlrmemtıtır 

OsKO D AR 

Programını bl:dlrmcmlstJr 

ORAM KJSlO 
~aat ô!0,30 da 

KRAL Llll 
5 perde 

Yazan : W. Sbakeapeatt 
TilrkçesJ : Seniha Bedri 

Göknll 
(.' ... 

1
l.4.Ns1z l'IYATH.O::>UNDA 

Silat . OPF-R ET KTSMJ 
e tabı ~'1>.ao dil A 1'1".\IW.t liA OJSI 

o. ra .... 
""-.... )·,.:-r günleri 15,30 da maUııe 
~: CelAI :MuaahlpoJtlıı 

l:'triko ~a tılı .. ev 
~o. lı b Yunde Lataphin ıokağında 80 
~, •u ~eş Oda. b:ıhçe. terkos. elektrik 

lır. 'l'aı- Yuıunu havi lcacir hane satılık· 
~. ıp ol 1 
" :&ay :a an ann ayni sokaktı 97 No. 

trnara müracaatlan. 

.. lec;;;;r---- -------
11tcte11. '!le Asli!fc llukıık Mahkeme-
~ . 

Q Cıtınıı 
.._eli. k . . Yenın glimrtikcU mahallesin
'n ·~ıı ~l 
rı"""'itı le og u Tevfik kızı ve Haaan • 
1 ,ııın At a.rıaı Lfltfiye ile Atine kaıa-
t '!\ aıcravız köyilnden Nuri ogıu 
li~~ll d;:hıin aleyhinde açtığı talak 
.1e illn asından dolayı Ha.her gazete. 

!ı baıd f!n davet name tebllf edildi
"'l~~dt~ lllUddef aleyhin mahkemeye 

ll111
1111 

\re bir vekil de gördermedi· 
~~ u nu, olup bu kerre yine ayni 

~~ile k t llYap kararının ıllnen teb
~U 01:rar vcrildi~inden mahkeme 
d· kerıd~ .14 • 12 - 937 11ah günU biz. 
h1~İ t<ık~~ı veya bir vekll gönderilrne-

ııı "dıı~rdc birdaha mahkemeye ka-
l\ I eyeccği ilan o1• ··ur. 

~dır"-!:lanca dersleri 
•ıı ~tl b0c il gazP.tesinde lisan tedris 
'll ~I l'e)':lardan biri ALMANCA hu· 
, 11"1tte111 rrup halinde derıler ver-
dı~1erıe ~· P.lsaalt ve en sert yeni u
'~ · ''.\tk~Je eder. Flatıar mutedtl 

<tr.\ n~n. NCA muaıumt .. rnmuzt
~ )e mP-ktuııta mUra<'aat . 

1 ~:'ô":ı.111t1110111raumm ... _ 

tt l\'ecatı Pakşı 
u ... '-ttı 'tlıtı 1:rını herıtm 11bah ıo dan 
~dtrıı l' ıa kadar Kıraltöy TOnel 
'a de it enane ~dtıl bqınde No . 

1 
ı. abu1 tder. 

1 lr •t 
-..:.:,, lca~ curn. &ünleri ıut 1 • d~ ı 

'""" r J)araeızdrr. I -

HEDiVELiK 

ELEKTRiKLi 
1 

TRENLER i 

SATiE 1 

de 
VERESiYE 

lıtanbul Levaum Amirliği 
Satmalma kooıisyonundan 
idareleri İstanbul Levazım amirliği

ne bağlı müessesat için 120 bin kilo 
pirincin kapalı zarfla eksiltmesi 13-
12-937 pazarteıl günU saat 15 de Top 
hanede Jstanbul Levazım amirliği sa
tınalma komisyonunda yapılacakttt. 

Tahmin bedeli 22800 lira, ilk temina
tı 1710 liradır. Şartname ve nümu
nesi komisyonda görülebilir. İsteklile
rin belli gUn ve Hatinden bir saat 
evvel vesikalariyle birlikte teklif mek 
tuplannı komisyona vermeleri. 

(275) (7860) 

İdareleri 1stanbul levazım amirliği
ne bağlı müessesat ihtiyacı için 
-t5000 kilo !la.bunun kapalı zarfla ek
siltnıesi 13-12-937 Pazartesi günü sa
at 15,30 da Tophanede !etan-
bul Levazım aınirliği satınal -
m& komiıyonunda yapılacaktır. 
Ta.hmfn bedeli l 5750 lira ilk 
teminatı 1181 lira 25 kuruştur. Şart
name ve nümunesi komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin belli giln Ye saa
tinden bir 1aat evvel veslk11 lariyle bir
likte teklif mektuplarrnı ı·omisyona 
vermeleri. f~i6) (i861) 

İdareleri 1ıt.anbul Levazım i.mirliği· 
ne bağlı müeasesat için 55000 kilo 
bulgur 9-12-937 Perşembe günU sa.at 
15.30 da Tophanede Satınalma Ko
misyonunda kapalı ':.arfla eksiltmesi 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 6600 li
ra ilk teminah 495 liradır. Şartname 
ve nUmunesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni belgeleriyle teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 53ııt 
evveline kadar komisyona vermeleri. 

C285l (7910) 

Levazım b tanbul E~:>ı ve Tcçhiz:at 
tnbarr ihtiyacı için %500 adet tahta ve 
2000 lata açık eksiltme ile staın alına • 
caktrr. thıl esi 8-1%-937 çar~mba 

ı:ünü saat 14 de. Tophanede ta~nbul 

Levazım amirliği satmalma komiıyo • 
nunda yıpılacalctır. M u hamm en bedeli 
2610 lira, ilk teminatı 200 lira 25 ku. 
ruıtur. Şartnamesi komisyonda görü · 
lebilir. isteklilerin kanuni lelgcleriyle 
belH ıutte komisyona gelmeleri. 

(267). (7826) 

ı .., Lı n b u 1 K o nı u t a n l ı ğ ı 
S atınaıma Komisyonu ilanları 

Ordu aıhhl ihtiyacı t~in diyatenni 
ve pandostan ın ihalesi pazarlıkla 10/ 
lldnciklnun/938 pazartesi günü saat 
1:5 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 

1320 Ura.dır. tık teminat 99 liradır. 
Şart.name8i her gUn ~leden ewel ko
misyonda görülebilir. tıteklilerln ilk 
teminat makbuz veya mektuplariJe 
2•90 1&yılı kanunun 2 ve 3 UncU mad
delerinde yazıh vestk&laT'ile beraber 
ihale rünU vakti muayyeninde Fındık 
hda komutanlık eatınalma komisyo
nuna gelmeleri. (7929) 

Selimiye kııluınm çatıımm tamiri 
ihalesi kapalı zarfla 15t Birinciki.nun/ 
931 çutamba günü ıaat 16 da yapıla
caktır. Muhammen ke§Ü bedeli 25110 
liradır. Şartnameai her gün öğleden 1 
evvel komiıyonda görülebilir. 

tıtekJilerin 18St liralık ilk teminat 
makbuz wya mektuplarilP. 2490 ea;'lh 
kanunun 2 ve 3 UncU maddelerinde ya-

Ne Kadar 
lztırab 
Çekiyor 

24 ... ttenberı 
devam eden müt
hit ı,q. dit •fn11 

Halbuki bir iki kaşe 

Nevrozin 
bu dayanı lmaz •in:n t.pk a11N 

keımiye lrAfidir 

Nevrozin 
Bütün ağrı, sızı ve ıancıları mideyi boz. 

madan, kalbi ve böbrekleri 

yormadan cindirir . 

f cabında günde 
3 kaşe ahna 

bilir . 

- Dr. Ihsan Samı -

1 Gonokok Aşısı 

1 
BetBoğuklLğu ve ıhtilA.tlarına karşı 
pek tesıru :·e tare aııdn·. Dfvanyo
hı Sultan Mah tnut ttirl>Ht. No. ııa. 

Satıhk 
motosiklet 

Standart markalı, beş beygir kuv
vetinde çok az kull:ı.nılmış bir moto
siklet ~O liraya satılıktır. lıtanbul
da Cağnloğlu yoku~unda H-2 numa
rada Foto Aliye müracaat. 

s 3'tı111< çif'tli k 

Fcriköyünde Bomonti caddesinde 
Fırın ıokafrnda 9 No. 1ı iki mandıra bir 
evi havi çiftlik acele aatıhktır. Umurca 
fabrikasına muttaaıldır. Görmek istc
yenlcdn içindekilere. Feriköyünde Lala 
Jahin sokağında 97 No. b mandıradaki 
Bay Bcrnara müracaatları. 

zıh olan vesikalardan maada Nafia 
Vekaleti fen müdUriyeUerinden ala-

1 

cakları ehliyet vesikalarile beraber 
ihale saatinden en az bir saat evvelin~ 
kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 

komutanlık satınnlma komisyonuna 
\"enne<ılrl. (7930) 

11 

Günün 24 saatinde hasta 

Bat afnlanna kup . 

GRiPiN 
Katelerini kullanınız. 

GRIPIN: Bütün ajn. ım we 1a11. 

edan lceaer. 

CRIPIN: En t iddetli bat ve dit 
•inlarmı ıüratle dindi. 
rir. 

GRIPlN: Nezle, grip " romatiz. 
maya kartı çok müe11ir. 
dir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
ısım ve markaya d ikkat. 
Taklttlerlnden sakı nın ız. 

Optamin 
Kısa bir zamanda saçları btiyUtUr, 

uzatır, sıklaştırır, köklere yeni ha
yat ve kuvvet verir. 

O t 
. 1 

p amın 
Saç iksiri kullanarak saçlarmızı dö. 

killmekten, kepeklenmekten. koruya. 
bilirsiniz. 

Deniz ·Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları 

1 - Beher metresine tahmin edilen bedeli 98 kunıt olan 15000 metre yerli 
pamuk kumaş 13 - Birincikinun - 937 tarihine rastlayan pazarte.'ii günü saat 
H de kapalı zari usuliyle alınmak üzere münakasa.ya konulmuştur. 

2 - .Muvakkat teminatı 1102 Ura 50 kuruş olup. şartnamesi Komisyondan 
hergUn parasız alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 say1h kanun an tarif'atı dahilinde Tanzim edecekleri 
\capah teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasım paşada bulunan Komisyon B~k anlrğma makbuz mukabilinde vermeleri 

(8040) 

1 - Tahmin edilen bedeli 30100 lira olan 35000 kilo Sa.de yağı , S. Birincika
nunun. 937 tarihine rastlayan Çarşamba giinil 11aat 14 de kapalı zarf usuliylc 
almmak üzere münakasaya konulmu§ tur. 

2 - :Muvakkat teminatı 225i lira 50 kuruş olup, §artnamesi 151 k~ruş muka· 
bilinde Komiııyondan hergUn alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2190 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplnnnı en geç belli ~Un ve saatten bir N.at evveline kadar 
Knsımpaşa da bulunan Komisyon Başk nnlığına makbuz mukabilinde ' 'ermeleri. 

(7776) 

Milli Saraylar MUdUrlUğUnden: 
1 - Millt Sarayl:ırın döşemelerinde kullanılmak Uzere Polonya maH kuru 

meşe ağacından imal edilmiş cem'an altı yüz elli metro murabba'ı miktarında 
parke tahtnsı satınalınmMı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme gtlı)ünc kadar "Pazardan batka her gUn" Saraylar Müdtirltiğü 
kalemine müracaat ıtdccek c:anlar mevcut nünrnneleri görebilecekler ve şart.
nameden bedelsiz olarak bir nU8ha ala bileceklerdir. 

3 - Açık eksiltme Birincikanunun altıncı Pazartesi günü saat On bcşde 
Dolmabahçedc Milli Saraylar MUdürlilğU bin~mda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat iki yüz yirmi beş liridrr. 
Bu paranın eksiltmenin yapılacağı valtltten bir saat evveline kadar malsan

dığına. yatmlmıe ve makbuzunun ekeittme hey'etfne verilml§ olması lbmıdrr . 
Malsandığı makbuzu yerine bir ban kanın Garanti mektubu yahut arttırma 

\'e <'k~iltme kanununun 17 inci maddesinin "C" fıkrasında nev'ileri yazı1r es· 
ham ve tahviltt dahi kabul edilir. (7622) 
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Nezle - Grip - üşümehlen husule gelen 
ateşli hastalıklara karşı tesiri gayet anidiı 

SEFAILö 
111ıııııı11111ıı:ııııı11111ııııııııuııııınııı1111ınııı11111ıııını111uını11ıı1111ıınıı1111 ııı111111ııııı1111111ınıı111 111ııı:ııu 111ııı" ıııuiıiiiılltnınıifM 

sa, - 01, - Romatizma - Mafsal ağrlları kadınların 
ay sancılarına kar,ı te slrl ,ayanı hayret derecede 
anidir • 

~ııııuııı ııı111111•1111 tıııu1ıııııı111111ı uııı 111111ıııııııutPtıııı ııı 111ıınııı ı 1 ı1111ııııı1ııı ı ıın ıı ı ı 1 11 111111ııı 1111ıııııı11 11 11ııınıı111111ı11 Mıtımı ti ı ıtııı ııı 1111ııııııı111111ıı111ı11ımı111 11 11111111ı111111ııııı11111 ı ı nııııı ı ıı ı ııııı 11 11111ıııı ı 1111ıııııııtı11111ııı111111ı ııııı1111111111ı ı11ıııııı11ıı1ııı11111111111 ı ıı ı ııı ııııı ı 11111ıımıı1111111• ıııumır-' 

İ icabında günde 3 kaşe ah na bilir Mideyi - Kalbi yormaz • Taklitlerinden sakı· i 
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, . . . . 
um Nefis ve leziz makarna yemek isterseniz? 

Her Yerde 
İtalyan usulü safi irmikten yapılan 

1 z Her ak,am seanslarına devam etmektedir • 

Ayırıca !Bayan Mü ALLA Tel. 40335 
MARKA GLUTEN 1\IAKARNASINI iSTEYiNiZ. 

Başlıca bakkaliye mağnzalannda satılır. 
Dünyanın Meşhur Sekercisi 

1 i acı ekir hiddin 
Fabrikası: Galatada Necatibey caddesi No. 167 

- MAKARNACILIK TORK LTD. ŞiRKETi Telefon: 43481. -

MADENi KUTULARDA 
OLDUGUNDAN terkibi VE TESiRi 

KATIVEN DE~IŞMEZ 

Soğuk Alğınlığına, 
·Nevraljiye, 

Baş Ve Diş Ağrılarına 
Senelerden Beri Tecrübe Edilmiş 
En Tesirli Ve En Emsalsiz haçt:ır 

ALGOPAN Her Eczanede 
Bulunur 

ıs~~nc SA •rALLJ Markasına 
- .. ı..ü\fen DiKKAT .,.._ 

lstanbul Erkek Öğretmen Okulu 
Satına ima Komisyonundan: 

Okulumuz için alınacak olan 4.000 kilo Bursa Pirinci 7 /12/937 Salı gü -
nü saat 14 de Cağa! oğlunda Liseler M ahasebeciliğindc Okul satınalma l{o . 
misyonu tarafından ihale cd:!ınek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Mu • 
ııammen fiatı 23 kur~ş ilk teminatı 69 liradır. İsteklilerin ı:..eraiti anhmak 

Kadıköy acı bademde bulun ... n. Oku 1 Idaresint. Eksiltme için belli gUn ve 
ıçıntt ilk teminat makbuzu ve tir'1ret Odası 937 yılı belgesilc Komiyona gel
sa.ael ~ Teminatın eksiltmeden bir sa at evvel yatmlmas: ilan olunur. 
m erı • (7772) 

Alklde 60 ~ · rFostakBa Dokum 120 kuruş 
Bayram şekeırD S<O> \1 Kaymaklı Dokum 1120 .,, 

Satıı yerleri: BAHÇEKAPI - BEY OGLU - KARAKöY - KADIKöY 
Tatnadan ıipariı için: ALI MUHIDD iN Babçekapı, lıtanbul • 

GRAWOR 
Bütün Türkiye Yalnız 

Siz de bir '' GR AWOR ,,, a 
sahip olunuz. Çünkü: ' ıaJd 
Seai fevkalade yüksek, plakları katiyyen tiozmaz. Otomatik ve 4 pol kuvvetinde olan meıhur (GRA WOfO 

pik-uplu gramofonlarıru her yerde ısrarlıı iste}iniz.Taşrada accnta aranıyor: GRA WOR Galata 

BRiYANTiN PERTEV 

Saç tuvaletinizın en mU. 
him bir malzemesidir 
Kepekleri lzaledeki mu. 
vaffakıyeti her bir iddia. 

nın fevkindedir 

Bankalar caddesi No: 7 S. 

20885 -
GAZETEMiZE VERECECINIZ iLANLAR VE iLAN JŞLERINll 

iÇiN BU NUMARAYA TELEFON EDiNiZ: 
Adres: lstanbul AnkaraCaddesi 

VAKiT Yurdu altiida•··N·o·:·ı·~-5 ...... ... ...... lı•••••relefon: 20335 


