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·Ve ki 1 inin 

Romenlerle müzakerelerin inkıtaa 
uğradığı şayıası doğru deği ldir 

Dq Ticaret Umum Müd ürü Romen müzakereleri 
hakkında malamat 11erm ek üzere Ankaraya gitti 

ingiltereden ithalat eşyası 
temini için 

müzakereler yapıhyor 
Romen ticaret beyet1 De .. hrlmlz· 

de mllzakereler ;yapmakta olan Tica· 
ret Vek&leti Dit Ticaret Dalreal Relal 

Çekmecede 
feci bir tren 

• 

Servet Berkin dUn akpm Ankaraya 
iltmlftir. TOrk - Romen ticaret mQ· 

(Dfvun 4 ' ' " t>Hel 

lldı ~ B ir araba ve 
<lt bir kavga M • 11 • Ş f bey gir ~•karsa 1 1 e parçaland~ 

.. vıetıer1- . . 1.1 ·ıt·t tt b 1 d 1 Arabacı agır 
1aer 1111 ızmır ı ere ı ı a a u un u ar yarah 

u lflal bmlr, n (AA.) - MDll ljeftmla Relal ........... • halet talnl Beledi- DUn ....,.e KUçUkçekmece Ue Ye..n· 

.. 
19 Bel9' Belltd U• .......... tıe~ &6......... .anıWe UtUaUa •·- r • l'ladea . balunmutlardlr: köy arumd& feci bil" tren kazaaı ol· lngtlb Baf\'eldtl Çöıçll -...aa 

• • Dolstor BelaDet Us f muı, btanbUla dotru gelen banliyö naliferle Lolldranm bombanbmaa.. .. war .... ,. Mil treni bir ,ok arabuma ç&rpaılftır. ........ huw cöraı mmtablanu 
.. . . _ ,.. IZlllB · Şabum allrdt1lt1 araba. bu aırada tefUı edenea--

..... , ıa.,. • 

ı ırda 
il taraftan 
azırıar 

tif a 
..... !!! .. ler .. ...... 

, .... ..... 
Q-..... ) 

Faardakl ~ dolayı 81&1 tebrik eder, •ym bmlr- dıem!ryolund81l geçmekteydi. Karan· •-
IDne refab ve ••,...._ dllella. ilk oldutundıul maklm.t bir feY l6N- aaglltere 118rllld8 

---------- 1S11nmoıro <DenauttbleUde> Dün büyük 
P_asifik~e Bir çocuk maça yetiş- hava 

lng~f ız-Amenkan 

iş birliği mek İÇİn bOğUIUyOrdU faaliyeti 
bponyayı . ... , ... oauna Mr .......... ·- olmadı 

endışelendırdı , ..... .- 1t1r 89 ,..... ~ 0
' ... ' Uacllcle) 

Singapur a.ünün 
Amerikaya 

11erilmuinden 
korkuyorlar 

Tokyo, 22 (A· A·) - Domeı a. 
j"118ma göre, Paalflkte tngWs ve 
Amerikiu\ ifblrll#l lmtlnlanna alt 
deveran eden ıayialar Japon rtllDI 
naakamlatmda bOyük endlfeler u • 
~l'Dlllbr· Bu pyialar, Bul, :lr 
gWs bllyük elçlal ve A vuatralya 
aefklerl araıımda yapılan konlıt
malardan doğmqtur· 

DUıı aat 11,'4> da kGprQnUn K&· ========J 
cbköy lakelubıden hareket eden Hey-

bellada vapunı lakeleden aynldJtı bir 
aırada Ktlç1lkpuarda oturan 115 ;ya 

pııda Tayyar koprak vapunuı arka 
ta•""a atlaıaak ı.temlf fakat denlaıt 
dUpıU,ttır. Yetlpnler lJolulmak tıse· 

re olan Ta.nan .kurtarmlllardır. Ço

eutun KadıkitJ' stadmdakl maçlara 
~tllmek Ozere acele ettlll 61ftDU· 
mlftir. 

'Ol!IKCJ)A a p&K t TANGIN 

........ 
ll•daGarmda 

Aaalı1 Shtmbun guete.l, "Slnp- t)üOdarda Tabaklar mahallelbade 

Japonlarla 
Frans12lar 
arasında 
çarpışma 

oldu 
pur deniz tı.ullnlln Amerika.ya dev. durak •Jcatmda t nwnaralı J'atm&• 
rl yalnız Amerilwmı Avrupa har 

(Devunı 4 tmf'f' .. "' ;ya alt evde dUD pce )'UlCID çdamf, 

------- eT Jamum 7UJ1U1tır. Alet pce IUt 

Bu sabah 
Belçikadan 
7 talebemiz 

geldi 

21 te çıkmJI, Üf&P old1Jlmldaa ...... Siyam, Franaa ademi 
ber tarafı Jma bir umanda aımer 
içinde kalmqtır. Kiracı lllhrlbaD ken· tecavüz paktmı hozmak ,....,,.,.. ,.a .auur Btıt .... g. 
4t8IDl pcellk JaJmtu llOkal& atmır üzere metre .............. se1111o1ttea bir 

• plD .._ .. lllWa orta lrwnmd•lrt 
tır. 1tfa1Je mıa mQblm tmım JUCSık· •-.ır-s, il (A· A.) - itimat ,.._ ...Weala &bet d,..Oe 
ta .cıma 811Ddlnbllm1fUr. T&Jtlllllll edlllr yabancı bir kaynaktan * ..... parlunul netieesbıde Al-
unutularak 1Ulk bmJc1muf 1ılr ..,._. un bir teJgntta 4enlllyor ki: ... ,.. lmluda, tarla ve orman· 
radaD çıkblJ uJaplmııtır. Bv "'°"' HhıdlçiD! De .J&pa111& arumda Janta b8J1lk huarlara sebap 

1 tumlır. (Deftım t lllelıle) olmakiadır 

....... ....,. lfAıt.le ( 
AJU0f7a....a 

ltalgan 
taggarels1i 
Kıbnsa 
hOcum . 
ettiler 

Adanın merkez tel\ri 
mitralyöz atetiİıe 

tutuldu -

llQlan 
lslleaderlr• de ........... 

NlcollM, n (A· A.) - Ytlblk 
irt1fadan uçan dUlman tanueıert 
bu al\bah Morphon'a hUcma .ebnJt. 
lerdir. Atılan bombalar den.lze.ctDt· 
mU!ltUr. Zayiat ve huar yottw-. 

tNottız BESJll TEBUGt 
Kalılre. 2% (A·A·) - lngillt rel

mt tebliği: 
Mısırda diln .ııabah, dllpıan tay .. 

(Devamı 4 tlneltde) 

Baaadara çooall 
••111••• 

Bir vapur 
torpillend·i 
83 o çocuk 
olmak üzere 

294 kişi 
boğuldu 

Londra, 13 ( A. A.) - Kana 
daya doksan çoeuk nalrJetma1rtıe 
olan bir vapurun Atlantit orta. 
amda ve şiddetli bir fntma ee· 
nasmda bir Alman tahtelbllılri 
tarafmdan batırdmalll memle
kette kiddetli bir~ uyandır. 
Dllftn'. Dolman çocuktan ucak 
7 si kurtanJmJltır. O..,.n 284 
kiti boğulmuttur. Bet çocuk 
kaybeden bir w.. &n ..... ..ki: 

- Taammi1den illenen bu ci· 
(DeftlmCIJKMe) 
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37 Yazan : :Radiccan- :J<afh, 
~ı:gcle s:ıvrulruı_ gülle ~e kurşwı 1 ediliyor; onlardan bazr rıeyler öğ_ 

yıı.gmurundan uznga çekilen Hacı renmek mümkUn oluyordu. Bir ge
Mura.tla nrkada.§lan oldukça ecrı sn ce Ahmet Hanm emrindeki Hun· 
1tlcr geçlriyorlıı.rdr. KöyUn çocuk . 

k d 1 · b dil.. zaklrlardan bır genç te Hacı 1.Iura. 
: c n m arı ıse fiurayn uraya • .. .• 

R k l t l 
,_ dm tuzaı,rma duştu; canını kurta.-

en us UI'§un armı op ayor ... r; 
i · ilik" k luk rabilmek için karşı ta.rafta olup 
em.ırc \'eyn uyumcu tan a.n- • 

1 b l .. iht" "tilrU la bitenlen en küçUk noktalarma 
ıyan r.ı:aç ıyanı. go yor r · 

• kadar sp.yıp döktU· Bu arada Mo
Jı. Onlar da bu kurşun lan A varla,. 

koli Nur Mahomat ndnıdaki ada.. 
•ın ltendi yaptıkları ve namluları 
RuslnrmkUerden daha. dar olan til. mm Ahmet Handan kaçmış gibi 

feklerinc göre kilçülttiyorlardı; bu 

kUçük A vnr köyünde en bol fiey 
kul1lundu. 

Halbuki )iyccek ıseylcr hızla tU. 
keniyordu; H:ıcı :Uurat ~ocuklarla 

kndm1ardruı ve ihUynrlardan kısa-
rak belki epeyce zaman daha daya_ 
nabilir ve bu sıradıı. bir fırsat ya. 
ro.tn.bilirdi; fakat her ne pahasına 
olursa. olsun hodgfımlı:k edemiyor
du; batın köyün silihsrz hall.-r uğ. 
runa kendJslııi feda etmeyi daha çok 
göze alıyordu. 
Hacı Murat böyle ümitsiz olduğu 

zamanlarda Şamilin ytı§adığou ve 
ya.:roracıı.ğıru dllşüncrek kendisini 
avutuyordu. Biliyordu ki o adam 
Rus dilşmanlığmı hiç biralanıya. 

cak, diğer intikamfarla birlikte Ha
!!I Muradm da öcUnU Ahmet Han. 
aan ve Ruslardnn alacaktr· Vaktilc 
onun yn.nma gitmediği için üzüL 
mcsi IAmndI; halbuki UzülmUyor. 
du; zira aynı zamanda Şamilin ona 
gerçekten dostluk hLsleri beslediği- . 

ne bir tiirlU gUvencmlyorda. On. 
Jnrm lldsl ft.deta. bütün amUrlerin. 

görünerek Şamilin bulunduğu İlı:a-
11 köyüne gittiğini, maksadının ilk 
fırsatta onu öldürmek olduğunu da 
da Eıöyledi· Hacı Murat bunu iyi 

kacylamadı, çünkü Nur Mnhomat 
vazifesini yaptığı takdirde Avar 
milleti, bilsbUtOn başsız knlrr, A
nr yurdu düşman eline geçerdi· 
Hacı Murnt biç olmazsa bunu 

Şamile haber vermek istiyordu. Ne 
yapmalıydı? Adamlarından bir ka
çmm fedai o!a.cağma. şilphcsi yok
tu. Bunlar Ruslann fazla dik
katle sarmamış oldukları yal· 
çın kayalıktan, çağlaynnn dof" 
bunu tasarlayıp ta yapacağı gece 
n6betçllerin ko11an arasına. dilştU. 
Bu adam: 

- Düşman değilim·· Şamilden 

mektup getirdim. 
Diyordu. Hemen Hacı Muradm 

Bnüne götürdUler; verdiği mektup 
açıldı ve okundu; Şnmil bunu ken
di eliyle yazmış, milhürünil de bas
mıştı. Hact Murada ''Ahmet Hana 
k811lı harp etmek için sana asker 
g<Sndereceğim. Eğer onu ôldilıiir. 

sen bUtUn A varın Ulkesini de sa-
ce bir kartal ve laçln olarak kal. na vereceğim.,, diye yazıyordu· 
maya mahkfundular. Hacı Murat gibi sıkl§ık vaziyct-

''Karta.l'' bir kaç ay evvel UhuL te olan bir adam için bu teklif bu· 
kuh'da ''Ayı'' ordusu tarafından Iumnaz n1mettf. Fakat genç Avar 
sıklştrrılıruş; uzun ve zahmetli 'bir kahramanı: 

muhasnra. hayatı yaşamış, lmrln- - Peki, gönder! Senin istedik. 
lu~ limidinln gittikçe zayı!Iadığmı Ierini yapacağım! 
görmil§tU. O zaman Rusların ku. Diyemiyordu. 
mandanı K~: Eğer tallhlnde kurtulınalt vana 

- Oğlun Cemalettini rehin ve- bımu hlç kimseye borçlanmak is-
rirsen sulh yn.pıı.nz! temiyordu; böyle bir şey ildeta. o-

Dcmlşlerdi· nun, gözünie çöp, Slrlında kam· 
Kendilerinden en az yirmi mlııli bur, almda leke gibi kalacaktı· 

dü;ımana kar§ı kahramanca dövU- Şamile gönderdiği cevap şu oL 
~en bee yUz kadar gönilllil, top. du: 
tnn öldürillmek tehlikesi ka.r§mm- - Sana tcgekkUr ederim, lA· 
dıı. bulunuyorlardı; zira teslim ol- ı kin yardıma ihtlya.cmı yok· Yakm· 
mala.rma imkAn yoktu. Bunun için da dil3man saflarmı yaracağmı ve 
Şamilin yakın a.damlan, Rusların. Za.i'}i de kurtaracağım. Sen ken
nrzularmm yaptlmasmr, rica. etmiş. dini koru. Erkekçe dövilşcmeyen 
1 rdf. Şamil Ruslara güvenmemek- dllşman ikide bir tuzaklar kuru.. 
le beraber razı olmuş, dokuz yaşm
da olan oğlunu, dilşman ordugL 
hrna göndermişti. 

Şnm.ll aldatılmıştı; llk.in yıldır· 
mak mümkiln oimamııtt; koca kah 
r:ınıan muhasara hattnıı yarmış, · 
Jıa.rılarmdan birini, onan oğlunu, 
kız kardeşi Nafisa.t'ı, amcasını ve 
daha bir ka.ç lcişiyi ı,ehlt vererek 
;ı. ar:ılı bir halde, muhasara hattiru 

' · ynrmaga muvaffak ol.muştu. 
Kartal kurtulmuştu; fakat LA· 

cin hen üz tuzağı kmı.nıamıştı· 
Arn sıra. bir iki Rus askeri esir 

yor. Ahmet Han bu sefer de Mo
koli Nur Mahomat'ı gönderdi; va
zifesi seni öldilrmcktir; onu sağ 

bırakma!··· 
Şamilin adamı kayalardan sark· 

u; kul1lun sağanağı altında dağla
ra doğru uzaklaştı; Hacı Muradın 
mektubunu Şamile g-ötürdü; lakin 
ynra.sı kangren olduğu için kısa bir 
z:ıman eonra öldü. 

Şamil Hacı Muradın sözlerine 
inandı; zaten §Upbclcnmiş N'ur Ma
bomat gelip te: 

(Devamı var) 

~ .'-~ ... r, '!llı'!lıılı. .; ~. f • • • • ' • . ... • • 

!Aasq,ete 
Evlenmeden evlenen 

kadın! 
8 lR gazete haber ,·eriyor: 

VaJ.ilylc nllfus cüzdanını 
kaybeden bir kadm, c\·lenmek L 
çin W.zmı~len mnamelcnln yaptı
nlm:ısı için nUfus dnlrcsino milra.
cn.:ıt ettiği zaman kendisinin altı 
bo kndı.r sene C-."\'el Niyazi lsmln
de biriyle C\'lennıiş bulundoğana 
clıılr bir kayıtla karşıl:ışnucı; fena· 
lılılıı.r gc!:lnnt,. 

Nasıl fennlıklar g~Imıesln! Şlm
diyo icadın' edcnmeml3 bulomlnğu 
halde e\•U görtinmcslno mı, pllrttz 
hallcdllıncden e\•lcncmil eceğino 
ml? 

llakkalinsaf dü.sünillürse Uzün· 
tUsUno ıstirak etmemek elclcn gel
mez; bn nUfus 'kiil:ıdmı bulup, res
mi yerine kendi resmlnt yapı~trra· 
rak Niyazi ile evlenen lmdm oldu 
ise ne yapacak! 

Jtecnen lHdilğil llnlde, ynsıyıın 
hlr Jcadm lıııHno ~rmcsf, tablntiie 
l«~ndlııfnl bir hortlak nziyctino 

sokacak vo sc\'dlğlyle hiçbir za -
man dUnya e-.ine glremlyccek· A
runaz Dll!lmlZ böylesine n. 

Aşk mı? Delilik mi? 
B EKJ\.R, sahipsiz genç Jazla. 

nn ara..cırra lmçmlclıkJ:mnı 
gazetelerde okoru7.· Bu, lstcnmlyc
cek bir hareket olmak.la ber:ıber, 
ba harekete cUret edenleri mazur 
~ösureec!.c bir sebep k.at ettiğimiz 
do \-akldlr· ''Ne yapsınlar, Ud gö. 
nlil blrlblrlnln ha,,rctloe day:wr.
mıımrslar, biri işin ~ınarmı kaç
malda, öteki do ~ınrclda bul· 
muşlar,, deriz· 

Fakat ~pcgündUz, salılpll, hat. 
ti s:ıhlpllllğf:ılıı sem~resfnl yanın· 
da, kolundan tutup taşry:ın bir ka
clmcağm da otomobUle ka~ırmaya 
çalıı;tıklarmı okuyunca doğrusu 
hayretinulen dona l\oldun· 

Buna da Kf'bcp bulabilir miyiz! 
Aıı;k mı? Delilik mi'! 

Siz bu iki isim l!;lndcn btccUğl
nlı.l seçe durunuz. ben Y.d!lnl de 
nynl mıına<la tclildd c<lerck bir 
ıe,tırh·crcrrğlm- R· 

.. ,, .. : .' .. ~~ •' ' . ~ . . } 't: ··~ 4 '( •• ·.,, • 

ff ,,:. B E R - Aqam Posta!1 

Boğaz vapurunun 
dümeni bozuldu 

Tasnif bekliyen 

90 milyon 
tarihi vesika 

Mühendis mektebi 
gen ı şletı li yor 

1 

Halk güçlükle .,\rna vut
köyüne çıkarılabildi 8 senede 1,5 milyon 

tasnıl edildi 

Bu yıl müracaatlar çok 
olduğundan müsabaka 

imtihanı açılacak 
Şirketi Hayriycnin 58 numaralı 

\"apuru evvelki akşam sant 22 de 
Arnııvutköy açıklarmda bilyük bir 
tehlike gcçinniştfr. İçi yolcularla 
dolu olduğu halde Boğıı.za doğru 
gitmekte olan vapur Amavutköy 
önlerine geldiği zaman birdenbire 
dilmen z 1 n cır l k o p mu§ a· 
kmtıyıı kapılarak silrtiklenmeğe 
ba.5lıımıştır. Tam akıntının orta -
smda olan bu hadise yolcuları te
liişa düşlinnUş ve vnpurda kadın 
\"C çocuklar feryada baş1amrşlar • 
dır. Bereket büyük bir tcsaciüf bir 
facianın önUnü nlrnrş ve Boğ:ız -
dan Köprilyc gelmekte olan Şir
ketin 66 numaralı \'apııru 58 nu · 
marnnın imdadına yet~~miştir· Bü. 
yük müşkUlaUa 66 numaranın ye
değine alman 58 numaralı vapur 
Arnavutköy is!<esine yana~tml· 
mış ve yolcuların hepsi burada va 
purd:ı..'1 çıkmışlardır. 

Liman fen heyeti ka.:a tahkikn 
tma el koymuştur. 

Dümen zincirinin eski olup ol 
madığı tetkik edilecektir. Kazada 
ihmal görlilün;e suçlulan hakkında 
takibat yapılacaktır. 

Tahta 
tabanca 

tehdit 
ile 

Bu sayede bir alacakh 
parasını kurtardı 

Evvelki gece I<üçükpazarda 
garip bir hadise olmuştur. Kil.. 
çükpazarda İpçiler sokağında o. 
turan ve sepetçilik yapan Hüsa
roettin ÖztürkUn aynı semtte Uç 
mihraplı cami s o k a ğ ı n u ıı. 
oturan sepetçi Esac1a ilci 
buçuk lira borcu vardır. E'Mt 
müteaddit defalar alaca.ğmı is
tediği halde almaya muvaffak 
olamamış ve evvelki akşam tek. 
rar Hüsamettinin evine gitmiş. 
tir. Kapı ônfulde borçlu ve ala
caklı bir hayli münakaşa etmiş. 
ler ve bir ara biribirlerine ağir 
sözler söylemeye başlamışlardır 
Bu sırada Esat birdenbire elini 
beline atmış ve büytik bir taban.. 
ca çıkararak Husameddine: 
"- İki ~uçuk lirayı verecek 

misin, vermiyecek misin. Sen 
onu söyle, yoksa karışmam, ar
tık her şeyi gözüme aldım." de
miştir. 

Hüsamettin karanlık ve ten· 
lıa sokakta koskocaman taban
cayı görünce korkusundan ne 
yapacağını şaşırmış ve titriye
rek: "Aman borcumu verece. 
ğim. Yalnız şimdi yanımda pa. 
ra yok. Bana bir iki saat mü. 
saade et" diye yalva.nnaya baş. 
lamıştrr. 

Esat nilıayet yalvarmalara 
yumuşamış ve iki saat sonra 
geleceğini söylfyerek çekilip 
gitmiştir. Hti.saınettin ise he
men polise koşmuş ve işi an.. 
!atmıştır. İki saat sonra gelen 
Esat yakalanmış ve karakoia 
götürülmüştür. 

Karakolda üzeri arandığı za. 
man tabanca bulunmuş, fakd.t 
bunun tahtadan yapılmış ve~ 
yanmış bir tabanca olduğu gö
rülmüatür. 

Dün müddeiumumilik işi tet
kik ederek suç delili olmadığın. 
daıı ademi takip kararı vermiş. 

!stanbul R."'ŞIV d:ılreaindc 90 mDyo
na ye.km vesika bulunduğu tahmin e· 
dilmektedlr. Sekil sene c\-vel teşekl:Hı 
etmiş ollln arşiv heyeti §imdiye kadar 
ı,ıs milyon vesika tasnif edebilmiştir. 

Arglv idaresini tasnif işinin sUratıen· 
dirilmesi için tedbirler aramaktadır. 

Olgunluk 
imtihanları 

Bir dersten muvaffak 
olamıyan talebe 

velilerinin bir müracaati 
Ilu sabahtan ltlbaren l~lerde ol 

gunluk irntlha.nlarmıı. bıı.şlanm~trr. 

Liselerde yalnız bir dcrııten muvaf 
fak olam:yan talebelerin nU!erl ma 
arU mUdUrlUğüne mUraco.at etmişler 
blr ders .)1lzUndcn çocuklar.om bUtUn 
bir ııeneyl bo~ta. gec;:lrmeğe mecbur o 
ıacaklan.'11 buna. meydan verltmcme:;I 
için bir !ormfil bulwırnumı istemı., 

terdir. Vu:iyct manrt! vek!Uetlnc bil 
dirfüni§Ur. 

Müreftede bağlar çok 
zarar gördü 

rIUtttte 22 (A.A.) - Müre!te ba~ 
ıannda bu yıl llzüm mıı.hsulU h:ıştalık 
tan bUyUk zararlar görm~tUr. Bu 
vaziyeti gözönllDde bulunduran inbJ 
ııarıar ldareal bugün U.zUm plyuaaı 
nı ve kara ll%tlm piyıuıalarmt 4,ll ku 
ruf üzerinden açmrttır. 

İzmlrde yakalanan . 
cuaııar 

hmlr, 22 (A.A.) - Casusluk su 
çundan dolayı yakalanarak ağır ceza 
mııhkeme11lne tevdl edilmlf bulunan 
Horuwı 2"~iJle Oam,aıı TokuDl 
belt ve Doğan Twıa cvraklle birlikte 
askeri ma.lıkcmeye verilmek Uzcre 
mUddelumumnığe yolla.nm~lardır. 

Paraşütçüler im1z 
Antepte büyük 

heyecanla kar§ılandılar 
Antep, 22 ( A.A.) - Dün şeh

rimize gelen Hava Kurumu tay. 
yarecileri bu :>abah on binlerce 
halkın huzurunda paraşüt atla. 
yı§larmı muvaffal:ıyetle yaptı
lar. Atlayışdan evvel Emin Ali 
Yasın sık sık alkışlarla kesilen 
heyecanlı bir hitabede buluna
rak bu hava. gezilerinin eebep 
ve manalarını izah etmiş ve dUn. 
ya tayyareciliği önünde Türk 
havacılığuım inkişaf ve tckiı.mÜ
lüne işaret ederek Cumhuriyet 
Hükfunctinin, milli t~~kkUlle
rin, yetişmesinde takip ettiği 
koruyucu ve ilerletici buyruk ve 
alikasmı şükranla üade eyle. 
ml~r. 

Şehir nanıma söz söyliyen AU 
Budak Gazianteplilerin kahra
man havacılarmı bağrına bastır
makla duyduklan sevinç, heye. 
can ve gruru kaydeylemiştir. 
Halk, h:ıvacılarnnıZl \'e burada 
muvaffakıyetli iki atlayış yapan 
h3.vacı iki kızımızı, Edibe ve 
Muzafferi, ve onların yiğit ar_ 
kndaşl:ırmı candan seHi.mlamış. 
tır. 

Kayıp aranıyor 

?ıılUbendlS mektebine artan rağbeU 
karşıl:ırnıık Uzerc yeni tedbirler alm· 
rnuı kararla§mrştxr. Bu yıl dıı mora· 
cnat eden gençlerin aayısı çoktur, bu 
yllzden, teşrin1evvelde mUsabaka im· 
tlhanr açılması mecburiyeti hasıl ol· 
muştur. 

Nafia vekfllctl mektebin lAboratu· 
var tellllz mal.zcmelerlnl tamamlamak 
Uzere 30 bin liralık tahaiaat vcnnl§Ur. 
Aynca mekteb!n yanmd:ı Uı; bUyUk 
paviyon in§a edilecektir. 

İskenderun seferleri 
MUna.kalfı.t Vekaletinin l!rt.an. 

bul - İskenderun şilep seferleri
oo muntazaman devam edilmesi 
hakkındaki emri Uzeriue Dum· 
lupınar vapuru bu akşam İsken. 
deruna hareket edecektir. Sa. 
karya vapuru da cenup limanla. 
rında yüklediği ihracat mallari· 
le bugtinlerde limanımıza gele
cektir. 

Bir eroin 
kaçak cısı 

Lamba §İşesi çalarken 
yakalandı 

tsmall isminde blr sabıkalı Keten· 
ellerde Halil ağa hazımda hırdavatçı 
lbrahim"l alt bir dtızünc 13.mbe. çs.lar
ken yakalanmı~. tızcıindc 20 gram da 
eroln bullmmu§tur. 

DUn Sulta.nahmet sulh cu:ı. mah 
kemesinde yapılan mUhakemede auı;· 
lıı yalnız: llmba bır!tzlıfmd&n 6 ay 
hapııe mahlmm olmuı. ta.kat ~eler 
çok değcrslz olduğu.Ddan ceza bir aya 
indirilerek derhal tovk.!! ed!lml~r. 
1ıımall eroin kaçakçılığmd&n aynca 
muhakeme edllecektlr. 

lzmirde üzüm ve incir 
satıılan 

hmir, %2 (A.A.) - DUn Borsad'l 
incir vo UzUm m:ıhaullcri üzerine lyl 
muam,.le olmll{ltur. !ngUterenin alaca 
ğı beş bin ton UzUm muhtell! numa· 
ralanna göre, 20,:S dan 35 kuruşa ka· 
dar aatılmıgtır. 
Diğer taraftan inhisarlar idaresi de 

ıarnphk Uzum aatm almak llzere me· 
murlarmı U.zUm mmtakalar:aın gön· 
dermlştlr. 

Arap saçı 

Hangi yoldan gitsinler? 
tir. üç sene evvel Tokad vll!yotlnin Resimde gördUı?ünllz bu beaı tmıan· 

Borçlu Hüsamettin bu vazi- Teke nahlyeal mUcfürlUğUnden ayn· dan hor b1rlniD bir e§Yaat var. Hepsi, 
yet karş!Sında derhal 2,5 IL'"a , lan vo bir daha kendisinden haber 1 bulunduktan yerden kalkıp kendi e,· 
bularak alacaklısına vermiştir. aımmıyan Bay Ali Rı.zanın şimdi bu· yala.mu alacaklar. Herblrinin geçece· 

tunduğu yeri bilenlerin tnsa.nJyet na· ği yolu çlzinl.z. O şartla kt: Yollar, 
mma KarngUmrUk caddesi 283 nu- hJçbir noktada ne karfılapcak, ne bl· 
~rada heınşırenı Bayan Zehraya rlblrlne değec~k, ne de birll.ılrini kese· 
haber vermeleri rica olunur. ceklerdir. 
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Doğru• 

Değil mi} 
aaayodan 11eıer 
bekUyord••' 

ok1»1Jllll'. 
Nişantaşmda. oturan b!Je J> 

larmuzdan Ziya. Turgut 't/J-, 
kara radyoouna. d:ıir bit cıu-or: 
gönuerm.iştir· Bakmız ne 1 ,1.,t 

.. ..,.. .._ ı dft" c,"fe -~ .c.oze ..... !:I ama aa• dil.....:-~ 

yelim kl, biz r:ıdyono~ı elli il" 
değil dostuyuı:· Altı Y' "11l c1J ~ 
maldneslnc, senede on li d~ıoJf' 
remesine ,·ermekle bO ııJlllrortıl' 
muzu ispat ctmlıJ btıl 
ı nkn t;... etti" 
nmımt ettim, bl'Sa~ -&t "' 

Türk mınıiklslne aJt n~r ~ ~ -'"° 
do ihl sa.ati g~mJyor- O "';:.ıtı! 
lnh muhafaza. etsin, ;sne '°' 
Meyhane sazlarmdıı, ~ ~ 
cukl:ınnın nbrzmda Y11'·-.r Jl!tfl f!' 
nrla.ııa çürttmU!!S 5aktı b•~1' 
mi~ lılr yQ;"ID ~kt· ~ ti (ili°.! 
gidcn1lni.z o, halk kah'"<' ~ r 
den geçerıdniz graınofo~• ~ 
ne o, yegane radYo1?1 itil ~ 
ot t !··· Kadın, erke.~ bıt "1 ~-" 
nende- Herblri, biılnı ~ d''~ 
bütçemize na:mr:ın klfl ~1' ~ 
maaş alıyor; meşgale 0 1.9"':. 
sesine hafıtada Uç şar~ ~=r ~ 
edl:,·or. ya etmiyor. er -,S 
bütUn baya.ğıhğryla bCI1'~ı:o pıf' 
SO liraya. satılıyor 1 ]\a 
ııon02 yalın?··· ~ ıo 'il 

Şarkılarda, sa.zlar<b 
0§de "'.!, 

ihmal , .ar ld: Geçenle \'tv 

Rıı,enln kcme.cçcsJ, B:l~~ 
benin knnununcfan tanı 1 '~&6 ~tt· Akordo hile lb.JIIA ıı'•..
derecodo halkı ku~ 11e "' 
ka.fa.."ı:ı: fıı.rıetmck bl:rnc:ır· 
reef'Ye kadar affa şayaı' osıe 
"Eİtnden gilftc n.ğla.r. b 9 i;:,: 

hlf b 
ıııarkısı ıı<',:ıb:ı. ndyo? 

1
_ .... 

yo ol~ra'k mı bt~tc!on~,.'i;. ~ 
Her ~ece mt!!'ıild 1'!\&t ,,-r. 

t'e blr kısmını i51Za.l cil':ld o~ 
7.:ını;tr hlr filllZA milli r.ıu 1,~t ıö 
altında. ı,attı hlr inilti 1;; ıflıl;~ııııı 
dlyor· l\fak~at kiiyJtile (iP'"_ 

mlze lstin:ı<ı ettırmck!!C~,el1" 
~lolımmrmı içinde pe~~ 
rl vardır- Dem biılnı 
mızıo güno.hı nedir'? ı,anaotıı_,~ 

Cazı, orkestrası, .,.,... .. 
yığın garp musild!Jll JJlı ~ 
berbangi bir L<ıt38YO!~ ~ 
gti.ıel dinllycbillrtz· ~ ~ ~ 
ki bir Avrupalı bizden • dit' şt'. 
dlnlcmc'o muhta.ç dc!1rl0 ~ 
penin, Betbofenln, v~~.-
lerl yerlno bizim ?'!ıı.~~-' 
i~tlgal eden be&te_._,.d' 
!mmpozo ettiği eserler :;ije~ 
dcl'('r-eye kadar ınana ~~f 

Hell', ASmaraydaJl IJ.lılP'J 
Toptaşmdan Hilseyiıl, ~-~ 
den All··· dlye bazaD ~, 
taliplerin ıs1mıcrt :zıror" !;. 
sonra ''entarisi ala be .-fil ~-
bir plAk çalmımaSl ba1. f.111'~ 
oek bir gaflettir· no ~ ~ 
birçoğunun amy olsUJl~ 
tear namlarla mektııP > 
nm o.caba fartmıs ~ 

mı~u derece zcv~.lt '""~~ 
doygu!'luz ııcyler tstlr---~;,,, 
nl zama.nda lsDıhı1 ~ .,.,,. 
kendini ~bir e ~ 
a.lnldan gayrlmUseUAb .-!.'.~ 
Ionmıyacaimı d ~.:,; 
mı! Alclide meyhall61'1 ~....-ı 
bile ''hariçten P' ~ t' 
memnudur,, kaydlY~clll,lef• <fi 
bir le,·lla aınhyk.en, 111~ iJ 
beler, telml~e~:_.e -, _ _, 
da.ha btbnem ~::..,,u Jııll""'".
hükfımetln maliye 11.-1,o J'~ 
t.eşkilatlı bir mtt~ 
'ı.edef olabldr mlf __ et tP" 

1 ';ıınbol radyOSllllA ~ e' 
rnz· Jlll-...,,. 

KOffkoe& bir bttf.oell ':a ~ 
.. ~ooen biz buna 111 • 
ljk?!,. ol~ 

Okuyucumuzun ~ı.tl ı;;, 
kında.ki dilek ve ~bit J 
yo abonelerinin ınQııJJP ~,wo 
scrlyctiııin ~ ~ 
olduğunda .Uphe Y'-~l fi1' 
idaresinin her şeyden bU JJ1 ~ 
musikisini yaymak ~de ~ 
CI k&.r§ılama.k ınev JPP"~ 
duihınu heaa.ba Jrs.aııa" • '! 
diyoruz. ... d ;il ,,ıt· 

Dogrı.ı e.....:::::;;_...-
... . ~ 
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Oiümünün ınünasebetdı tJ~1N~~~~su ~~-#1~ ıs~z1::1...ML:~ ~ - -~ AHME11 

~~~"= Alman Mısırda SelAalk fuarı açıldı 
~~~~~~; hariciye nazırı " Balkanhlar ll• .. ı:-ı--.-....,.,.,..... ı Harp taraftarı lh .. . d ~ 
l~~~~mi~~1~'" usolini ile bir kere daha nazırlar SU ıçın e JŞ 
~~~ }1!·'.~' \~ -: ;g \ göruştukten sonra ı·sıı·fa birliği 
:"'il --...:.. J t.uC • n•- ak d 
~---~-· 1 uaa şam arzusun a,, ~ .... ._ , ~ Komadan hareket ettiler Yugoslav t ica ret nazırı 

1 rakyada ~1 etti Şimdiki kabine beyanatta bulundu 
\J 1 Roma, 22 (ı\·A·) - D.N.B- beklemek taraftarı Atlna, 22 (A.A.) - D.N.B. blldlri-10 ı11n bildiriyor: yor: 
~,nJı Şaa ti Almanya hariciye nazırı B· Fon Yugoslav ticaret nıızm, Andres 
111 b Riobentrop'un veda etmek üzere /{ahire, 22 ( A.A.) - Röyter: Sellnikte matbuıı.t mUmess1llerlne be· • lr hızla D · · u b' tt f l ltalyamn Mısır arazisini istil~sı yanatta. bulunarak, Bııllmn memleket· 'il• ı. uçeyı zıyare ır saa en az a bahsinde muhtelif fikirler bulun-

•lllı dl fsUrmü[itür. Bu dostane mülakatta lerinin her zamandan fazla sulh için· 
k~ e JOr İtalya hariciye nazırı Kont Ciııno, rnası sebcbile, dün akşam, ansızın de işbirliği yapmak istediklerini ve 
ı:~ ( lfh..___ Al f i B Alf · h bu Kahirede bir kabine buhranı ol. m11nterek bir tesanUtıe siyası ve ik· 
ıtıı:'1~ :r -u:.i) B ' manya se ır · ıerı azır - muc: \'C Saadı'st partı's. ı'nı'n mühim "'öl 
~~ Ol \'e kö - U sene lunmu[ilardır. ~ ,;,,;· tlsadl istiklallerini korumak için bir· 
"111 ~.!>1r h~ Prtl inşaatı gö· \'-•~ azasından dört nazır istifa etmiş_ J•u•!k bulunan Yu .. oslavya 11e Yuna· 
~ ,,_~ Ve hararetı d t. ~ "' 
~~Yan etlir. e e.. J. 

1 
Ro~ 22 (A·A·) - Stefani ır. nlstan arasındaki mUnasebctlerde hiç 

~ ~ bir ağ ib' _ [ bildiriyor: Ali Mahir Paşanın riyasetinde- bir değişiklik olmadığını söylemiştir. 
:.ıı.~ ~ ~ gı 1 oren. ~( Refakatinde Kont Ciano olarak ki Saadist partisi, l\1ısmn derhal PUARr.ıö AÇILIŞ MERASlltt 
~~ ~ 0lay~:vaşını birf gara. gelmiş olan Fon Ribbentrop harp ilan etmesi taraftandır. Allna, 22 (A.A.) - Atına ıı.Jansı 
-~e ıtı~ evv ~lan bu, Almanyaya kendisini götürecek İstifa eden nazırların yerine, blldirtyor: 

'~ l>llt-~ir haı~l :::~ , harp trenine binmiştir· B· Ribben· Kral emirnamesi ile dört yeni na. on bc,şlnci beynelmilel :fuar veslle· 
~.~ı.ti~C?de faali t . ,, trop garda Macaristan ve Slovak. zır nasbedilmi~lir. sile Se!Clnikto büyük merasim yapll· 
~~~l'llnuştır. ye bıraz ya scfirlerile Alman büyUk elçisi Sözüne itimat edilir bir menba_ mış ve merııslmde matbuat ve turizm 
,~· ~tan.buı y ~ ~ \'e bir çok İtalyan ı;ahsiyetleri ta- dan öğrenildiğine göre, bugünkü nezareti mUsteşan Niltolondis, Ma· 
~°' ~-~tn~~un Ba~ rafından selA.mlanmışhr· Tren, 1· vaziyetile kaDine, müstacel karar- kcdonya vali.91 Klrlmls, resmi makcım· 
ı.)'oı~e .I{ §OSe m talyan ve Alman maraları ve yaşa lar almak için üzerinde tazyik icra ıar mümessilleri, konsoloslar, Yugos· 

t;'1ı...~6 g tı BcYlils~an • ~~un- isesleri arasmda saat 16 da hare. edilmesini istememekte \'e nihai ıavya ticaret nazın Anderes, Delgrad 
;~ .... !!Uru,...eı....:_ Lacre musai ·ket etmic:Ur. kararı almadan evvel daha genic: ıD '" $ '"" ""'-'1' 1 " " beynelınllcl fuarı mUdUrU ve funra 411• 

))_, 'li İlloğıu . apa.şa ~ / inkişafları beklemek arzusunda tırak eden Tllrkiye, Almanya, Bul;a· 
,."fi ~latıe ~· Yollannda da. Do·· r t bulunmaktadır. ~ "e?"l-...ektedir orman ristan ve Yurroslıı.vya heyetleri hazır l>nı,,_ .. ~.., • htifa eden dört nazır, maliye 0 

11t(! ::---ıusar LUI ib bulunmuşlardır. 

~llltoy - 'fr_ k-1 e ur nazın Nokra~i Paşa, :ı.Iünakaiat Ynpılnn varı.lıı:ıdan dolayı krala ve 
· .n.ır areli ve ' d · p T' " l1a e Yollarnun bozuk yangın 1 nazırı n1ahmu Halıs aşa, ıca. nılllt hUktimetc mlnneltnrlığını bildi· 

~ }' ~c baulıuuruş • ret nazırı Abdülhadi Bey ve dev. ren fuar reisi Tsıtsinin nutkundan 
i1 l>l?l?ar U • Kemalpaşadakı devlet let nazın Ali Eyyüp Beydir. sonra Nikolondls radyoda bir nutuk 
-.d~"Çlı>.... terinde 1 B d Bundan en-el devlet nazırı olan söylemiştir • 
.. "'lt 1,..::V1.t~ •• .ge ip geç- ormanı saa t yan ı B. Abdülhamit Süle,.·man mali,.·e ~. ~ koprUler de ~ 1zm J J :Müteakiben Makendonyıı valisi Ki· 
ıı.:cııt 'Ma_ ~1.t _,;a. ir, 22 (A.A.) - Evvelki gUn nazırlıirma, bundan evvel )'İne 
"ll .--un'"'!. e veya eana• ı "' rinl de bir nutuk söyliycrck bu ııc· • ~tı l> 0111.,_ .,..... üçU Seferihisarda. vo biri Kemalpa§a· devlet nazırı olan B. lbrahim Me· lJ ~e - .. uaktadırlar ne yeni daimi tesisatı bulunan fuarın 

~ ıı ..... , Vatı, _ 1 · da olmak üzere dört yangın olmuştur. cit Levazım nazırlıg~ır.a, vaktile 
~ôp pSa.la ve 'r-ı \ açıldığını blldlrml§tlr. Yapılan dini 

1
::a•- oı l'il ''olln- U .ı.u.du,. Yangınlardan biri Se!erihiaarın Do· levazım nazın olan B. Salis Sami "'' ~ "e J ._. zenn e tl.yindcn sonrn nazırlar, resınl şahsi· 
oııl'flı "aı:n edilnıiş bir ğanbey mmtakasında. kömUr yapmak Ticaret ve Endüstri Nazırlıbrına, yetlcr fuara işUrıık eden dört yaban 

e!'de <le ınenrezı"e . iı;ln yapılan ocaktan çıkml§ ' 'e ya.· B. Hu··se,.·ı·n Srrn ~afia nazırJıg"rma e J Cl ucvlelo alt pa\•iyonla.rı gezmişler 
• r m. rmı aaat devam ettikten sonra sön· getı' rı'lm'ı"'. tı·r. B. 1-Iu··seyin Sırrı, ay. l::"\ ........___ _ :; ve arkasından !unr k~pıları halkn n· 

'l LJ ~ , : dUrUlmU§tUr. İkinci yangın da gene ni zamanda Münakalat nezareti ı;ılınıştır. Halk kUtıe halinde fuıırn 

~ S .:::::ıı b • • Se!crlhisarm Alankirl mcvkilnde çık işlerini de tedvir edecektir. \....\ ah - glrml§, Yunan \'C yabancı daimi lesi· 
f\ 1 mıı civardan gelen hıılk tarafmdıın satı hakkındaki sevincini hararetlo 

\ \9 Çik d l f söndUrUlmU§tUr. Bu sahada 150 pala.· lzhıır etmiştir. Fuarda bir öğle ziyafc· ( t a an mut ağacı yanmıştır. ÜçUncU yangm Londrada ti verilmiştir. Yunanlstanm muhtelif 
~ı b ı d& Ula~ köyU civarında çıkmış ve '"' e . noktalarından \'e 1<0mşu yabancı mem em 1 Z ı yeU~en halkın gayretlle basbnlmı§· lckcllcrdcn birçok ziya.retçiler gelmiş· 

tır. Dura.da. hasar azdır. h 
~ geldı" Kemalpa"a kazasındaki yangın ile ava lir. 
a_,'a:baııl(t Domuzdere mevkiindo devlet ormanm 
L~~ lcoıı.van . . f da çıkmıştır. Sekiz saat suren bu yan· muharebesi İngiliz Kralı bugln 
~ l\ıC'\ıeOehri~~o;~~t~~:l t'gm da köy!Ulerin yardnnilo söndUrUl· 

<leıı l>lııpu 1mi ti \1 mU~tUr. Çam, pırnar, meşe gibi ağaç· R a d y o i 1 e Radyoda bir 
~ı.ı ta hareket !~en§ b~i "ıa.r bulunan bu sahadaki zarar mlkta· natuk söyllyecek 
lo, 'l'a~~etrıiz§unlardır: c :n k:ı.U surette henUz tespit ecllleme· Amerı"kalılara 

() ~açay • Emin Erer mi§ • 

~~. Cay, l{ liUseyUı Ulus: d ,-n 1 et ı· ı d ,. 
a~'tıı ~ etnaı Kutıu, ViLhit Bir.İngiliz gambot& 
~ t~~bc 1 beşinde BrUksel- battı 
"d -"'~e &e:ıPunıuz dııha 

ltur. ek i.ltcre ha. -

~~ec-::-ı ..._ __ 
•bag ruadın 
~~u~~ 1ta•eı at etti 
~ ı:,.lecuertndcn kıymet· 

11) ~uatJıaı 
~ ş evıct 0 'ın babam, 
,, 0 ,..

1
1lzaaxndan merhum 

•e•aı ., u ıı,.., . 
'l' • etın~ ~at Jolal pa· 

lj) ~l~e<Je ~r. Cenazesi aa· 
llJı~llıır Ö#le namazını 

l'li ~~<Uı encudeıtı aile kııb· 
• a... eceıtu 

tı, ''la' r. 
Ciı~ ~?huına 1ta ve ailesine 

Alıaııtan mnğ· 

Londra, 23 (A· A·) - Bahriye 
nezareti lü32 de denize indirilen 

11060 tonluk Dundec gambotunun 
bir Alman denizaltısından atılan 
torpilin isabcWe battığını bildir -
mektedir· 

l Romen mekteplerinde 
f almanca ve İtalyanca 

mecburi 
Bükre<111 2S ( ı\· A·) - Stef:ıni a

jansı bildiriyor: 
Maarif nezareti bütün Romen 

tali mekteplerinde Alman ve 1tal
lyanca liııanlarmm mecburi tedrisa
ta ithaline karar vermiştir· 

Nevyork, 22 ( A.A.) - Arneriko.
hlar, bu gece Londra üzerindek 
hava muharebesini radyo ile din. 
!emişlerdir. "Columbia Broad. 
carting,, spikerinin Londrada 
bir binanın damından yapmakta 
oldui:,ru radyo röportajı esna ında, 
İngiliz hükumet merkezinin muaz
zam hava dafi bataryalarının şid
detli baraj ateşi sarih surette işi. 
tilmiştir. 

Spiker şehrin binaları üzerinde 
birçok bayraklar sallanmakta ol. 
duğunu bildirmiş ve şöyle demiş
tir: 

- Bir çok bayrak dalgalanmak
tadır. Fakat bunların h!ç birisi. 
teslim işareti olan beyaz bayrak 
değildir. 

Londm, 22 (A.A.) - Kral, pazar· 
tesi gUnU Orenviç saaUle li de radyo· 
da İngiltcreyc ve denlıı.şrrı ülkelere 
bir hltabede bulunacaktır. 

Moskovadaki A lman 
elçisi Berline gitti 

l\loskova, 22 (A.A.) - Almanya· 
nm Moskova bUyUk elçisi Şulenburg, 
bu sabah tayyare ile Berlinc harekııt 
etmiştir. Şulenburg on gUn izinle nn· 
zi §Cflerile görUşmek Uzerc Alınanyıı· 
ya gltU~I zannedilmektedir. 

--0----

Atina ajansının İtalyan 
resmi tebliği dolayısile 

tavzihi 
Atln:ı, 22 {.\..\.) - Allna ajansı, 

içimle ~·an~n ~ıkan ve hnv:ı. hücumu 
ile ağır hasara uğramış olnn hiçbir 
vapurunun Pire limanına girmediğin! 
blldirmeğe mezundur. 

delikanlıya yapıyordu. 
S:ırışm çocuk Mevludevi hem 

çıgmca Eeviyor, hem J~ ondan 
korkuyordu. Mevütlenin sevbi 
tazyiki altında ç1h§tığt rnüesse· 
sedeki i~ir.ıe de :nuntazaman gi. 
demez oldu. Onu Mevlfıde 
yine bırakmadı. Bir örünıcek a
ğı gibi, onu ibir defa ağzına tak· 
mıştı. Artık kurtulu.~ yoktu. 

Birkaç gün deva111 edeca~< büyük hikaye 

Bir sabah sarışın delikanlıyı 
Mevludenin kapısı önünden, o 
her zaman geçtiği yoldan, o. 
muzda. taşıyarak götürdüler. 
Veremin pençesinden kurtula
madı zavalı, diyorlardı. Her 
hakikati, her zaman, herkesic 
bilmesine imkan mı vardrr? 

Bu ölüm hadisesi, MevIUdeyi 
fena halde sarstı. Bu neticeyi 
hiç beklememişti. O da çok 
geçmeden yatağa düştü. Baka· 
ru, getireni, götüreni yoktu. Us. 
telik çocuklar b3.9ına bela idi
ler. Genç ve sağlam olan uzviye· 
ti hastalığı altüst etti. B ir gün 
iyileşip kalktı. Ekmeğini ka. 

·6- Y azan 

za.nmak için yine çalışmağa 
başladı. 

Bu defa evlere gitmiyordu, 
tütünde çalışıyordu. Durgun ve 
sakin günler geçiriyor, elinde 
yiyeceklerle akıiamları kulüccsi
ne dönüyordu. Çocuklarını sevi· 
yor, onları bağrına basıyordu. 

Fakat bu basit ve ihtirassız 
hayat uzun sürmedi. Bir gün 
çalıştığı hanın kapıcısına çattı. 
Kapıcı Refahiyeli Recep, ~oban 
köpekleri gibi iri, kuvvetli, 

BEKiR SITKI KONT 

atılgan bir adamdı. Onu Yerem. 
den ölen sanşm delikanlıdan 
daha çok sevdi. Çünkü sarışın 
çocukta~i ot ve çayır gibi yu
muşaklıgma mukabil, Rcfahive· 
lide genç bir ağacın gövdesinde. 
ki katılığa benzer bir mukave
met hissediyordu. Mevlftde bu 
ağacın gövdesine bir yılan gibi 
sarılmıştı. Recep, tütünde çalr 
şanbu kadar genç kadın ve kız 
arasında Mevliıdeyc tutuluşun. 
daki sebebi tahlil etmiyordu, 

R~SiMiN BiR 
l\lÜSAHABESi 

Ilugiiıı, bÜliik halk muharTirl Aluııct ltaslmlu öıüruüııüıı 31idö· 
nümüdür. St.•nelerco t.e.rcllınclerl, tarJh yazılan ve bilha.sııa J;11.W

telerdl'kl muaa.habelerllo kcnılislne haklı \"o yerinde bir şöhret 

temin l'den Ahmet Rasim sekiz 8eno eV\·el bugün Jlp~·beliadada 
ı.·erat efml)ti. Bu müno.sebe1Jo rahnıetlinln meşhur ".E~ldUl z:ı· 
m:uı., musa.h.'lbelerlndcn birini ifadesini değlsUrnw.ksizl.n aync~ 
alıyoruz. On doku:ı aeno evnl, 15tiklül harbi vo ilk ıınılh milz.ako-
n-lcrl sır:L'illlda yazılmış oJan bn mııs:ıhabo ".Kıımbnrozun se~mı 
\'ar!,. ba.5lığmı t.a,~ktadır. Merhumun hatınısau öfüruilnUn 
yılılönUmUndo hünnette analmı. 

Asıl ismi Nikoli idi, biz 13.kabile - E\'ct. 
(Afandos) çağırırdık· Hoş sohbet, - Bir! 
samimi aşinalarnndandr. Bir gün - Geçen sene Jıümmadan yat• 
beli tutulmuş, aman ... vay! deyJp madn\ mı? 
inliyordu. - Yattll\ 

Dedim ki: - !ki! 
- Nen var? - Altı ay evvel dizanteri olma. 
- Nem olacak? .. Kumbarozun dm mı? 

bir selamı daha geldi! - Oldum! 
- Hnngi kumbarozun? - Üç! 
- Benim, sen.in, onun... - Yirmi gi.indcnbcri z:ıtürrcc .. 
- Afandos, bu nasıl kumbaroz? den muztarip değil mİ'"in? 
- Sizde onun adr (Azrail) dir! - Muztarlbim! 
- Sizde neden kumbaroz olu- - Daha. ne istiyorsun? Dört se-

yor? Ifun ... 
- Onun güzel bir frkrasr var- (Afandos) dn belinin ağrımo.sw 

dır ... Anlatayım: bu ezeli ve ebedi kumbarozun 
Bir gün Ccruı.Çıhak, Azrailc emir yollndığr SC'la"nlnrdan biıini adde--

vermiş. Demiş ki: diyordu. Temsilen denebilir ki: 
- Git, filiınm canını al! Hayatı ii.diyecle de b:m selfım-
- Baş üstüne, ferman! lnr, hnberler bir akıbeti fecin piş• 
Atına binince yola düşmüş ... Ak- tnrı hükmünde haizi ksirdirlcr· 

Ş~n yıı.km bir köye grlmiş, go- 1drak ve dirayet bu nevi ısmarla. 
ceyı beçirmck için bir eve misa· ma sclürnlardnn, uçurulmo. haber
fir olmuş. Tcsadiif bu 'ya ... O cv<le lcrclPn derhal mütelıassis ve mü
de henüz ismi konulmaınrş bir ço. tcfckkir olur, kumbaroz kim olu~ 
cuğıı Yafliz cdeccklermın ... Hane ııa olsun zuhuru muhtemel olan 
sahipleri bakmrşlar ki Ustü başt . bir Mdist-yi, bir nrbcdcyl tariki di
temiz, kılık kıyafcıti düzgün kib:ır ğerk fübar cdiııirıdcki 1nrzd:ııı an· 
b

. , 
ır zat. Yalvarmrnlar: lnr, nnlntır· ''KC'.,kin irfan kern. 
- Şu çocuğun kumbarozu olur mele kıç attırır) dedikleri de hu-

musun? demiııler. dur. 
- Olurum! "Vurdum duymaz. dokuz yum-
Demiş ... Olmuş. Geceleyin pcak ruk bir i!ınrct, kör kiir, ıınrm"aPın 

başında konuşup dunırlarken ço- gözüne'' ciler - ki ne selam nlma-
cuğun babası sonnuş. - smr bilirler, ne de \'C'rmcsini · bu 

- Siz kimsiniz? hususta müstesnadırlar. 
Cevap vermiş: Hele biz! ... nk Osmanlı ordusu. 
- Azrailim! nun Rumeliye :ıyak attığrgündC'n .,.,. 
Bre aman!... beri Avrupanm aleyhlınizdc-1orti-
- S:ı.hl mi? bine başladığı (Tnrd ve ihraç) 
Kendisini göstermiş. JI:ınc hal- planlnrmı. projelerini ehlisalip or-

kt derlenmişler, toplanmışlar. dularr teşkili, itUfaklıır akdi, içi· 
- Aman affedersiniz. Kusuru· mizde, dışımızda kıynmlnr, ihtilal· 

muza bakmayın diye ricaya ba.'.ila- ler uyandırma, gırtlağa kadar bor. 
mışlar. Demiş ki: ca sokma. imparatorluğun anasın 

- Korkmaym. Bu e\'de hiçbir muhtelüesi arasmıı. fesat ve nifak 
kimseyle ~imdilik işim yok! ekmek, en sonra biribirimizc las-

Müsterih olun. lit etme tarzlariyle gizlice, h:ıtta 
Demiş ama hane sahibi geveze! nçıktnn açı<rıı. P.nlnttığı halde kıpır

Yliz cl'§i, göz şaşr eteğine varmııı· danmndık bile. 
- Pek çok istirham ederim, Ynkm zamımlarda g-a~ctcleri 

bana sımm gelmeden evvel bir se· harita çizer gibi ııleylıimize yapr' 
ilim yollar mısımz ki anlıyaynn da lacak hücumları. taarruzları birer 
vasiye.timi yapayını... birer tafsil etUler. aldırmadrk? 

- Yollarım! cnalkan) ittifa!tı malıudu cl('vri is-
Sabah olmuş. Azrail knll:mıı; git. tibdadda başlamış vc meşrutiye· 

miş ... Aradıın haftalar, aylar, se- tb ilanı fü:erine tcahhur etmişti. 
ncl<'r gPçmiş ... Ne ı:ırlam var, ne Bunu nedC'n sonra giıya kcı:;fettik· 
haber! ... Mürunı zaman onlara Ettik de ne yaptık? Billikis top. 
lrnmbarozu unutturmuş. Bir gUn lu a.sk<'rkrimizi terhis ettfü. Bitta
birdenbire karşısına dikilmesin bi lfiyık olduğumuz dayağı da ye
mi? Şaşalamış... Ilozulmu"·" Tit- dik. 
rcmcğe başlamış... O zam:ın yinf1 Avnın'l ga?.C'tC'lC'-

- Neye geldiniz? Yine bir ye- ri başımıza. gelecek :ıkıbeU harfi 
re mi gidb·orsıımız? harfine yazryorlardr· Hatta (ll!üs· 

- All:ı.hın emriyle sana geldim· trn.syon) bize hüyük bir selam 
- Yn ... Hııniyn ... Sclfı.m yollıya- yollamrctr · Bayrağı elinde bir Türk 

caktınız? askeri bo~azm sularına barnıış, 
- Yolladım a.. Hem üç, dört kanır yakııya, Anndoluya geçiyor. 

defa, evvelki sene ba§m ağrımadı Bununla ergeç Osmanhlnnn ha\'n· 
mı? (Liilfe11 sayfayı çcviri1ıi::) 

ama, onun biraz tütün, kara 
biber ve baharat kok:ı.,n bede
ninden şimdiye kadar hiç bir 
kadında tatmadığı baş döndürü· 
cü bir zevk duyuyordu. Altı ay 
kadar beraber yaşadılar. Recep 
günden gür...e çılgmlnştı. Mc\'lu. 
deyi herkesten, her şeyden kıs
kanıyordu. Evine, çocuklarma 
bile gitmesini istemiyordu. Bir 
gün kavga ettiler. ~nç kadrn 
Recebe delirtecek laflar söyledi. 
Rcf ahiyeli ateş kesildi. Belin· 
deki sustalıyı çıkarıp bir hamle. 
de Mcvludenin üstüne atıldı. 
Vücudunu delik deşik etti. Elin· 
deki kanlı ibıç:ıkla kaçarken a· 
celeden ayağı merdivene takıldı, 
düştü. Kan.lı bıçak kalbine sap· 
landı, hemen oracıkta öldü. 

Mevhidenin kanile bulaşık 1)

lan bıçağr, Recebin göğsünde 
gömülü buldular. 

Mcvlildcyi hastahaneye kal· 
dırdılar. Adığı müteaddit yara. 
!ara rağmen ölmedi. İki aylık 
bir tedaviden sonra tekrar mey-

dana çıktı. Bacağında, sırtında, 
omuz başlarında, çencsiooe bi • 
rer yara izi kaldı. 

Kulübesine döndüğü zaman 
hiç bir şeyi yerinde bulamadı. 
Hatla çocuklar bile kaybolmuş. 
lardr. Hazır başından defolup 
gitmişerken onları arayıp sor
mağa lüzum görmedi. Yalnız 
neden sonra çocuklarına şura· 
da burada rastgelmeğo başladı. 
Çocuklar iş buldkkça küfecilik 
ediyorlar, bulam~yınca hırsız. 
lı.klıı. ~ilenciliklc rızıklarmı çı
karmnga çalışıyorlardı. Dağda. 
kör kurdunu düşünen Allah, 
elbette onlara da bir ekrr.ek ih· 
san ediyordu. MevJUde onları 
gördüğü zaman hiç konuşmaz. 
ellerine birer beş kuruş sıkıştı. 
rıp uzaklaşırdı. 

l\lcvludenin üçüncü kurbanı 
mektepli bir genç oldu. O za
manlar Div:ınyclundu bir Triko· 
taj fabrikasında işe girmişti. 

(Devamı v:ır> 



Lik maçları dün başladı 

Beşiktaş Fenerbahı;eyi 
2 - 1 mağlup etli 

lıaıatasarar ıstanbalspora 9 gol attı. Vela s~~ıye,ı 
2.0 yendi • T~pkap - B. spor 4.4 berabere kaldılar 

,.,.>A/~~l\A""'"""JV~~l\A""'"""JV~""'l\A""'"""JV"""'~l\A~~>AA'~ 

Lik macıarır:1ın ilk sürpirizi 

Beykoz - Altmtuğa 3 - O mağlup oldu 
Fener stadında: 

Merasim 
Evvelki gUnkU aymuzd& ya.zdiğı· 

mız gibi dUn Fenerbahçe • :Beıiktaş 
maçma b8.§lanmadan evvel 38 aenesi 
mıııı küme ıamplyonluğunu ka· 
zanan G & ı ata• araya 37-•0 se 
neleri mUU küıne ıamplyonluğunu 

kazanan Fenerbahçeye, yine 39--tO 
llk ıamplyoııluğunu kaza.nan 
Be§lktaşa ve 39--tO seneleri ikJncl 
kUme pmplyonluğunu kazanan Bey
oğluspora kazandıkları mllkA!aUar 
merasimle verildi. 

Mera.simo İeUklAl marp De bqlan
dı, mal")taD 110ııra 1ııtanbul Beden 
terbiyesi bfüge cllrekUSrU FerJdun Dl· 
iimteltlii tiratınain bir hitabede bu· 
ıunuldu. Ve her klUbUn kazandığı ku
pa takmı kaptanlarına verildi. Mera· 
raslml müteakip oyuna Zeki Rızanın 
bir vuru§U lle ba§landI. 

B.J.K •• F.B.: 2-1 
Dünkü maç her eeyden enet, ulu· 

or1a yapllan tahmlnlerln ne kadar 

yıınıldıklannı bize göııtercll. 
DUnkU aayımWta b&u t.ahmlnlcri 

ele alarnk daha çayı görmeden paça· 
lan sıvayanlar& apğı yukan demi§· 
tllc ki: 

"Hiç birinin baklld kadrola.nnı JaıU 
olarak bUcmlyonız. Bilsek bile oywı· 
cularının \'&Zlyetleri meçhfUUmtı.zclUr. 
Son~ Bcolkt.a5 ,eenç oyuncularla çı· 

l•acalunııt dcnJllyor. Ne olur T Bu ken· 
diled için bir avantaj mı kaybeturl· 
yor. Genı; oyuncuların kıymeUerlnl 

blllyor muyuz T Sonra Beolktat dalma 
en umubnrulık anlarda tahminleri 
büyük sUrpriJ.lerte alttlateıclen bir ta· 
kım clefU mlcllr T,, 

Catellk Fcııcr diln wuıılmadıl' bir 
intlz.am ı,inde oymyaıı bir takun bul· 

do karawncıa... 
Bctlktq bu!.. l\lanıf ananesi.ne bir 

ycnlslnl daha kattı: Herke.in hiç il· 
mlt etmediği blr uunaııcla Feneri 2·1 
maflOp etU. 

MAGJ;(,rnh'ETN SEBEl'LERİN1 
ARAŞTIRALIM 

Fenerlıı dlln nı:ığlQp olmasının blrl· 
cik acbebl merkez muhaclmlnin for 
b:ı.ttında fayclah bir tuıreket yapama· 
masıdır. 1'1e1Uıle yan yana oynam:ığa 
ııl131111f, binaenaleyh dalma ortadan 
vo dal191 blr alstem tak1p ooen tor 
oyuncular, aynı taktiği l'ıışarla tatbll< 
etmeyi ~ince duraladılar. 

GOLLER NASIL OLDUT 
BEŞlKTAŞIN Bmt.."JC1 GOL'O: 

20 inci dakikada solaçık Tarıkm 

güzel bir ortaaı, derbal yetlfen Hakkı· 
nm ilki elittl... top ağlarda.. 

Blrtııcl devre l·O Betncta, lehine 
blUyol'. 

tKtNCl DEVRE: 
Batlanglçta Fener abanıyor. Birkaç 

,ntıert avta çıluyol'. Nihayet ı 7 inci 
daklJcada Nacı havaya kalkan topu 
lndlrlyor ve Fenerin )~ golll.tıU 

yapıyor. 

DEVBENlN SONLARI 
YAKLAŞIYOR 

Şerettım uzayan bir puı... Bakla 
düzelUp ~ ~ ~ 411.b
JJnl< §Ütü DeşUrta:ır galJp me\·kle çr 
karıyor. 

Oyunun son dakikaları geımı.,ur. 

Netice dett'11llyor. Fener, %·1 matlOp 
vaziyette llahayı terkeıdlyor. 

Saclı Tutnı1 OGET 
FL"JERBAllÇE: Cihad - Muzaf. 

fu, Lebib - ODJCr, Esad, Fikret -
Kllçllk Fikret, Baarl, Yaşar, Naci, 
r..ebU. 
BEŞİKTAŞ: Mebmecl Ali - Ya· 

vuz, İbrahim - Bllaeyln, Ham, RI· 
fat - Şakll', Hakkı, Memduh, Şeref, 
Tank. 

o.s. · ı.s.: &-o 
Bu stadda günUn ikinci mUsabaka· 

sı Galat.uaray - lat&ııbulspor araam· 
da yapıldı. Hakem Ahmed Adem ida· 
resinde oynanan bu mUsabakaya ta· 
k !mla.r qağıdaki kadrolarla çıkmış. 
l&rdı: 

GALA.TASA.RAY: Oamaa - Fa· 
nık, ~ - Musa, Enver, Ettak -
Ba.rbaroa, SalAhadclln, Gll.tıdllz, Budu· 
rl, Sıuatım. 
tSTAllı"BULSPOR: Saim - Hayri, 

Faruk - Bekir, En\·er, Ayt.ekln -
Fahri, Rıd,·an, Mllkerrcm, Cihad, Ka.. 
cllr. 

Oyuna Galatasarayın bfr akmı ile 
başlandı. RUzgAn da arkalarına alan 
san kırmızılılar latanbulspor kalesini 
sılnştırmağa başladılar. İatanbulspor 

!ular da çok canlı bir oyun oynuyor
lar. Dakika 7. GUndUz topu baaım o. 
yuncunun ayağından kaparak bUtUn 
latanbulspor mUdafUerlni aUattıktan 
sonra Ga1atasaraym birinci golUnU 
attı. Bir dakika sonra da SalAhaddln 
de Gündüzden aldığl bir pula ikinci 
golU attı. Galatasaraym hafit bas· 

nu biraz sonra Budurinln bir, GUndU· 
ztin iki, yine BuduriniD bir, Barba. 
rosun ayağından da bir gol kazana· 
nan Galataaaraylılar müsabakayı 9-0 
galip bitirdiler. 

VEFA· StiLEYMANUE: %-i> 
Refik Osman Topun 1darealnde oy· 

nanan bu mUsabakaya takımlar ap. 
ğxdakl kadrolarla çıkml§lardı: 

l'EFA: Azat - Vahid, Sefer -
Mcbmed, LOtn, Abdut - Necib, 
HUaeyto, Bllml, Baydar, Mebmed. 

SULEl'M.A..~İYE: Hadi - Buhl, 
DAnlt - Mebmed, lbrabl.m, Blk· 
met - Fethi, Repd, Seyft, Azız, Sü
leyman.. 

veft.iııarm • bir'" aımn tie k§larıaıi 
mUsabaka. derhal mUtevaıin bir ,ekil 
arzetme~e ba§ladı. l1d taraf da çalı· 
§JYOr, ara erra da blrbtrlerlne tehll· 
keli oluyorlardı. Birinci devre bu ıe
kllde ild tarafm k&IJllıklı hücumlarl• 
le golsU.z geçerek O • O beraberllkle 
bitU. 

İKL~C1 DEVRE: 
Bu devreye ba§lar b&§lamaz Vefa. 

lılann daha dUzgUn bir tempo tuttur
dukları göze çarptı. Muhakkak bir 
oeyler yapmak istiyorlar. Neteklm 
bu gayreUerl ııemereaJn.t vermekte ge· 
çlkmedl ve blrl penaltıdan olmak u. 
zere üst üste iki gol yaparak 2 • O 
galip vaziyete geçtiler. SUleymanlye
lllert bu iki gol hiç bozmadı, onlar da 
canla başla mukabele ı~ uğraştılar. 
sa da gol yapamadılar ve müsabaka 
2 • O Vefanın galibiyeti ile netlcelendl 

Şeref stadında: 
BEYOOLUSPOR: ~ TOPKAP: ' 
BEYOGLUSPOR: Kalacll• - Stav-

ro, 11.ıUto - G&etanlclls, Manılls, Ba
roka - Marlyo, Calaft, Talea, Koncll· 
eli, NarlL 

TOPKAPI: Ha.Ut - Beıılm, Ham
cll - Hakkı, Sabahattin, Hamcll -
SalAhattln, \'eclhl, Petro, AJJ, Fuat. 

Boduri cezalanıyor mu? 
Yeni bir spor refikimizin bugUnkü 

sayısmda Ankaradan alındığı bUdlrl· 
len blr haberine göre, caıatuaray 

muhaclmlerinden Bodurinln 1 sene 
boykotla tecziyesine beden terblyesin 
ce karar verildiği blldlrllmektedlr. Or· 
tada benUz tebellüğ edıımı, bir karar 
olmadı,ğma göre bu haberi ihtiyatla 
kaydederiz. 

Tlrklye blrlncıuıı için Anlıaradakl maç 
Dün Feneri 3-1 yendikten sonra 

Demirspor Türkiye 
futbol şampiyonu old 

Ankara, 22 (A·A.) - Türkiye 
futbol şampiyonluğu için Fener
bahçe ile Eskişehir Demirspor ta. 
kmıı arasında bugtin 19 Mayıs 
stadında yapılan ikinci karşılaşma 
3-1 F.skişehir Demirspor takımı· 
nm lehine neticelenmiştir. 
Altı binden fazla bir meraklı küt· 
lesi önünde yapılan bu maçta 

\ Fener, asıl B kadrosu ile sahaya 

Hakem: Feridun Kdıç. 

Şeref stadındaki mUsabakalarm il· 
kl Beyoğlusporla Topkap araaında 

yapıldı. nk dakikalarda oyun mUteva· 
zln devam ederken 11 inci dakika se
rt bir hUcumla rakip kale önuDe 1· 
nen BeyoğlU5P0rlwar kanşıklıktan fa· 
tlfade ile Marullnln ayağından llk 
gollerlnl kazandılar: 
20 ncl dakikada SalAhattln de bir gol 

gol atınca vaziyet 1-1 oldu. 
Devrenin bitmesine birkaç dakika, 

kala Beyoğluşpor bir gol daha kaza· 
narak devreyi 2·1 galip bltlrdl. 

lklncl ha!taym bqlıyaJı 6 dakika 
olmu§tu. Topkapı beki 18 ln içinde 
topu ell ile tutarak penaltıya aebeb 
oldu. 

Penaltıyı Kondidl gole tahvil etti. 
Topkap bekleri, artık çok sert oyna· 
mata bqladılar. Ve bu yüzden dör. 
dUncU golü de yediler (dakika ıı ı. 

Bundan sonra Beyoğluspor gevıeme· 
ğe, Topkapı da canıarunağa başlıı.dı 

Ve 22 inci dakikada Veclhlnln, 30 un. 
cu ve 32 inci dakikada Salt.hattlnln 
attığı Uç gol ile Topkapılılar .beraber
liği temin etUler. Maç k&r§ıhkh hU. 

cumlarla ' - ' beraberlikle bltU. 
Topkapıdan Salt.hattln 22 oyuncu· 

nun en iyisi idi. 
Hakem Feridun Kılıç maçı çok gU. 

zel idare etmiştir. 

ALTINTUO • BEYKOZ: S·O 
Llk maçJanrun Uk aürprlı:lnl dUn 

bu maçm netloesl Ülfkll etti. 
Herkes bu mu.bak.ada Beykozuıı 

ıalebeeJııl beklerken Alt.ıntuflular ıtı· 
zel bir oyun çıkararak Beykoza üç 
stlsel pi atmak bDnerlnl sö•t.erdllel'. 
~"~'WııM ttiıiiYette
rlndea çok daha üatiln bir manıanı. 
an.etmektedirler. 

OYUN 

Oyuna 17,0~ te Beykozun akını ile 
batlandI. (İlk daklkalar) oyun orta· 
lard& cereyan ediyor. Bugün Beykoz 
bir turlll hAklm bir oyun tutturamı. 
yor. Kumıpa.şalılar yavq yavq açıl· 
maya ba§ladılar. Fakat kale önUnde 
bir tUrlU netice alamıyorlar. 

Birinci devre {0-0) a beraberlikle 
neUcelendi. lkincl hattayma Kasım· 

paşalılar bUyUk bir enerji ile başladı. 
Jar ve dokuzuncu dakikada da Saidln 
ayağile ilk golü attılar. Akabinde 
Beykoz rakip kaleye indi ise de bir 
oey yapamadı. Artık Beykoz büsbU· 
tUn bozuldu. tik golden llti dakika 
sonra Kasımpapd&n Hayri ikinci go· 
ıu de attı. Oyunun 18 inci dakikasın. 
da Hayri üçüncü golü de atmca Bey· 
kozlular büyUk bir buhran geçlrmeğc 
bafladılar. Artık topu ayaktan ziyade 
elle oynuyorlardı. 

Son daklkalarda Beykoz yedi ki~t 
ne oyunuyordu. Diğer dört oyuncu 
mağlt:lblyetl hazmedemlyerek oyunu 
terketmııtı. 

DUnkll ttnkU u.ytamız basılırken 
olan bir sakaUık yUı:Unden Fener 
bahçenin •n klişesi koptu. Bu· 
yUzdeo Fenerin armaamda sarı 

rengi kullanamamak mecburly&
tıııcle kaldık. 

Okuyocularmuzclan \ 'O FcnnlUer-1 
elen özür dileriz. 

çıktı. Eskişehirliler, dünkU kadro· 
lannt muhafaza etmişlerdir· 
Takımlar vaziyet aldıkları za • 

man, şu suretle tertip eclilr.ı!şler. 
eli: 

Penerbah~e: 

Nuri - şe,·ket, Orhan - ifa· 
~·ati, Aytan, Faruk - Nazım, 
Kadri. H"hmct Reşat, Şaban, 
l\foammPr· 

Eskişehir Dcmlr5Por: 

Abdülkadir - Nuri. )1 
ceıaı, Fahri, tbraJıbll ' 
Zeynel, Ahmet, ~sınalf, yıl 

Eski.şehirliler, ilk sa u 
rinci haftaymın 30 unc 81 
smda. ikinci ve UçilncU cU f8 
da ikinci devrenin onun tJ}at" 

rhkikalarmda yaP 

Mevsim biter.ilen plajla raan sonra bir m 

Zafere kada 
Spor, macera, aşk rot11 

Yazan: SACIT TUGRuL· OGEl 

31 
Elektrik yandıktan sonra e· 

linin tersile gözlerini O\-U§turur. 
ken bir yandan da ayaklarını 

yere sarkıtarak terliklerini arr 
yor ayaklarile. Bulunca yatak
tan kalkıyor. 

Kabinenin kapısına doğru 
yürüyor. 

Demek Kemal bir yere gide • 
cek ... Helaya herhalde ... 

Tahminimizde aldanmıyoruz. 
Kemal dışarı çıkınca merdi· 

ven başm:laki helaya doğru gi. 
diyor. İ~eri girip kapıyı kapatı. 
yor. 

5 dakika sonra .. 
Helanın kapısı tekrar, açılıyor 

ve Kemal dışan çıkıyor. İşte 
tam bu sırada sanki Kemale gö. 
zükmek isten\İyormuş gibi bir 
gölge acele ile geri kaçıyor. 

polis hafiyesine haJ:>e!' 
acaba?.. ad~ 

Fakat o zamana k 
yi lm.çıracak .. 

Takip etmekten~~~ 
cak bir şey yok .. ~ 
miş bu gölge?.. at 

Hemen sür'atle. f~ · 
bir sür'atle o da. k~~ 
Hiç bir şey yok? .. y~AAJI 
bir kedinin aya.ıdarııı; .. 
~esler kadar bile seS 
Ancak ağır yilrilY0r~rÇt 

Tam bir kapIDIIl jrdell 
nünden geçerken. b 
sına uzun bir g~l~ıt 
ha toparıa.runaga Jll8' 
dan Kemalin kaf aS tıı 
cisim vuruluyor. B~ 
lislerinin kauçuk 
bir şeydir. 

Kemal bir 

Ba auretle Fener for h:ıttmdakl o
yuncuların en ahııık tarafını bertar-.ı.f 
eden Bc§ı.ırtaı mUclataasınm \ıutreal 

yan yarıya az.a1mı, oldu. 

kısı devam ediyor. Bu arada tst::.nbul· 
sporlular da Galatasaray. kalesine a . 
ra sıra tehlikeU oluyorlar. Fakat O:ı· 
manm yerinde müdahaleleri gol ol· 
masma mııııt oluyor. 22 lricl dakika. 
da GUndUz Budurl<len aldığı bir pa.3· 
la Uçilncü Galatasaray go!UnU de attı. 

Mukavemet yaıişlarında 

Merdiv<:nin yukan kısmından 
akseden bu gölge Kemalin gö· 
zürden kaçmamıştrr. Olduğu 
yerde durarak bakıy-0r. Fakat 
hiç bir şey yok. Bununla bera. 
her Kemal aldanmamı~tır. Bu 
gölgeyi muhakkak ki gördü. Bu 
bir uyku sersemliği olamaz. 
Fakat gölge kendisinden niçin 
kaçmak lüzumunu hissetti aca
ba? .. 

Bu l'3Zlyct, siyah • beyaz hııllarma 
nefes alacak zamanı, forlıınna da 
kıpırdanacak \ıu.lyetl blrnkh. 

DilnkU 1''eııcr mıığll'Jblyetl talunı 

oyununun nııaıl bozulacağt hakkında 
ailzeI bu ml5aldlr. 

Fcnerbahçenlıı bu lmtlhandan son· 
ra gelecek Jıafta Galataaaray ıuu,ı· 

Nllda ne ,ılbl blrtedblr ala.cağuu blle
meylz. BaUmıı mUBabnkahrı milr.::.se· 
betile kampta bulunan l\lellb, eğer ta· 
kmıgcla yer almryncal'53 • kJ d&Ul yer 
almadıktıua aonra gııne de almıyaca· 

ğou zaıuı.ocllyorwı; • ı~erlııabpe .lçlll 

ıılmddlca clüfll.tıWecek JDC9ele var de--
mekUr. t 

Bllcum llattrn• blrle,eıneml, bir 
tertipte &'clccek ~ta bUyllk i~ler 

yap:ıbllcceği kestlrlleıoez. 

Oyun yine Galata.saray baakLSı al· 
tında devam ediyor. Biraz sonra en. 
n • k:rmız!lılıır b!r penaltı kauı.n:iı· 

l&rsa da gole tahvil edemediler ve bt. 
rinci devre netice deği§meden 8 • O 
Galatasaray lehine neUcelcndl. 
lKtNCl DE\'RE: 

GALATASARAY ŞAMPiYON 
DUn movaimln son denlz müsaba· 

kası Moda • Beykoz ar~dakl. (17) 

millik me.safe üzerindeki mukavemet 
yarışı ile kap:ı.ndı. 

Galatasaray, GUne§, Beykoz, Ana· 
Bu devre rtlzgAn da. a.rkalanna a· dolu, Fener ve lzmltten KAğıtsponm 

lan lstanbulsporlulıırm bir netice aı. 1 t~Urak ettiği bu ya~a. Beykoz lake· 
mak içln utraştıklnn glSzc çarpıyor. lesi önUııden başlandı. Harekette ba· 

llk dakikalarda çok gilzel bJr luıç §a geçen Galata.s:ınıylılar bu üstUn· 
fırsat kaçrrdılar. Birkaç dakika son· • !il~ yanı1m sonuna kadar devam et· 
ra oyun yine Galatasarnyın h0.k1mi· ı Urdller. ~ 
yeti altına girdi. Yedlnct dakikada 
SaJAhaddin uzaktan bir ,ııtıe Galata. 1 , Hlşar önlerinde Beykoz oturağı kı· 
sarayın dördUncü golUnU de atb. Bu· • rıldiğında.n yıı.nıı terketU. Üsküdar 

önünde do Ana.dolu oturağı kmldığm· 
dan o da mUsabakayı terkettı. 

Kalan dört tekne yanp devam et· 
ti. Neticede Türkiye kUrek blrincllltı· 

ni kazanan Galataaaraym Re§at, Tev 

fllc, Ke§lm, Turgut, Satıt eklpi 1 sa· 
at 22 dakika, 2 saniye ile b!rlncl oldu. 
KAğıtspor ikinci, GUnef UçUncU, Fe· 
ner dördUncü oldular. 

Bu suretle mevs1mln su ııporlannm 
bu senelik faallyeU nlhayetıenml§ ol· 
du. lkJncl gelen İzmit ekip! bu yan~· 
ta da ihmal edllmiyecok bir kuvvet 
olduğunu bir kere daha göıterdl. 

Kemal merak tdiyor. 
Hafif adrmlarla merdiveni çr 

kıyor. 

Tam bu sıra.da yine aynı göL 
geyi dışarıda köşeden kaçarken 
görüyor. Bu sefer de aldanımış 
olamaz ya... Bu muhakkak ki 
doğrudur. Fakat bu gölgenin 
maksadı ne? 

Yanındaki kamarada yatan 


