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Uzak Şarkta 
hazırol emri 

..... Amerllwl 
blerllle telllltı 
11.ıa .. aıan 
ea: ralllldl 

Japon radyosunun 
spikeri dedi ki : 

" Cereyan edecek hadi· 
selerden il meri k a 

es'u/dür. bu hadise/.: i •. 
önüne geçilemez,. 

B " yazı ııerlsincte din 'bah. , Londra, 29 (A.A.) - Daily 
•i üzerinde uzunuzedıya E • .Eııpress'in diplomatik muha· 

~Çünkü bu mühim me- 1 kmek çeşnı bir i Chales Foloy cuma akşa-
lelenln ~ varlıtımızın her mı V&fingtondan bildiriyor: 
ufbaıdle ve berraklıla doğru 11Uzakşarktaki butun deniz 

atılu lm9a'•:ıulı~dvel.aa adımlarla Sl" h a t a s 
1 

ve hava üslerine, Vaşıoıton. 
... ...... dan telsiz ve radyo we, hazır 

Bultinlrii hayatımızda diain ih- bulunmaları emri verllmlştır. 
bi bebi dl Bu emir, Japonya durumun un 

ma1e utramuH)Ul r iM! • n r tahkiki neticesinde hlsıl olan deJince hatırımıza dini taasnp 

~: ~~bm:!~~~iı':.:b~a:.~ Bu, I stanbul halkına günde ;:~iy;~~el~t~~~fın:.:k•a~ç':t 
mwı tesanildüne uzun müddet maa davet e3ilen Amerika 

=-:::ı::r ;~r:=~ft::.rın an- 3840 liraya malolugor r:::'m-:~, r::ı:ı:~:ap mve::ı:::j~ 
Demek ki ihmalin büyük mes- Bul ... ~. M1'Maa bir kunat Ur. 

1lib'eti herhalde eakilere aittir. eksttlne ekmek 1&tdmakta oldutu Londra. 29 (A.A.) - Tok· 
J'aka& :renilerin ele mes'uliyet his- hakkında dünkl 1&yımmda verilen yo radyosunun spikeri Ruz • 
..ı Uttf delildir. Mazinin l'O" haber Userine basa flrmcılar mat'-• velt'ln beyanatına rağmen A. 
lumu.ı Qsttlne yıtdı&ı en1elleri ve amısa c eWUer • .,. .. tledller ki: merikanın J aponlara bilfiil 
tOtQUlltleri yıkalım derken, bir _ Ne JUık ki, her ~i t.-ırtte- bir ültimatom tevdi ettltinl 
aralık 6lç0lerbnizi tamamile 18-· atnde, hun' bUlunan mernurtarın 1111- ve bu suretle son sözünü söy· 
tll'dılL Bize öyle ıeldt ki terakki cts1Zliklerin4en wttfMle edilerek Dl- 1 lemlı oldul unu beyan etmiş. 
demek kendimizden uzaklaşmak, ma bir çuval undan nokan ekntek f tir. Spiker Japonyanın bir kaç 
btM. att her husu•i:reti hor gör- çıkanlmak surettle. Belediye alda- 1 kere noktai nazarını izah et. 
-.il 98 aerbı taklit etmektir. Bir trllft1'llr. Ifln uıl Sarlp tarllfı da 1N miş oldulunu hatırlatmıştır 
taraft9& ıailll te1anüde sarılırken, aldat mada. oetnl tul\llmuanda ntll· Amerikalıların ileri sflrdiH~lı 
diler taBftaD ıneziden kopup ıe. tebaa• sıfatı ile buhıiıdurulan .ıc.. şartlar bu noktal nuarla tam 
len 191r eok stızelliklerin ve iyi- 1neç8er llntl dlM'llflardlr. 11 ...... '* 1 bir tezat te,kil etmektedir 
ı__... akJlllU kestik ve milli kaç ay evvel arpa He unflk u'*1ı t Milli şeref Japonlara bu tek-

' 1...,.,, bir etık tiesteklertai Wni t~ı. J':··=-~·.,~=-~w·llt -.-uı etmelerlıw ıninldir. 
W tıHmtsl• ysktık. • taotıu- n ~ eıı.. ••« t• , wettcıe eru.11 çlker. 
tu. Pr1t memlekeUerindeki ileri ~ne bir cuvaı uftdan 191 ,llilt- nh ~eek htdlselerden yal. 
ba:r•tan özenerek birlktlrdili kı1- tııına aWtah mem11rlan hWICllrnut- nız Amerikanın mes'ul oldu. 
tnetlerle doldursaydık bir zarara lar, beri tarafta kencltleri de batta tunu ve bu nadiselerin ~imdi 
brp hiç olmama bir kir kaydet- EJaMtl ueuz utan bir 11n... olmak Uzere btlttın fırmeılar ayni U• hemen önün<" geçilemiyecet'· 
lDlt olurduk· Fakat ıarp •edeni- camelı:lnl nun bi~ çuvalından 111 ekmek çıkaı- 1! söylemiftlr. 
19tlnln ancak tekil tarafı, en ba- mak ııuretile ehemmiyeUI birer '9111'· 

alt ve ldt ölçül«le zevk tarafı 1 guna konmuflardı. Benim ~. ·~~=========i=i~ 
...Wılı ietill etti. islAm dininin MI Pete bu Ç9'nl hllekArlıfl yGstlnden flnn- 1 LiBYA CEPHESi 1 
JG)melditierlte beraber Türk n 1 cılar çuval batın• açıktan .... , 120 - • 
ktUtUr ve •n&tımn incelikleri de • kUl'U.f aynca kazanmakta ve bu ka-

ınoda81 PÇMit Wr .. y maırzarur razı oldu zanç yek6nu lıtanbulda her san N.I'• Mu h ar e b e 
ıu aldı. Hay•tnnlada tıitlü türlü fedDmekte olan 3200 çuval llsefitlden 

bofluldltl' peyda oklu, zevksizlik, <9en•ı" ı .... ela) xı şı·ddetle 
renalzlik ortahlı ı.tttl ettL Mu-

hit; kelldimize .... ı.ı. bedii kıy- .. 7-8 I Al • K . f t 
metler y ... atınak lmkAııını -.er. r ıf manıBFIJ ) e t e d d•yor 
rntyecek kadar çorak bir hal aldı. dı ., evam e 1 
He,.,.n aramak için kumar ına- gar 1111 614 gar t ttıı•ş ha k ti 
•larlna kC)fUyonn. özendilimiz e re e -
yabanel ömeklerl taklit yüzünden. Bolonya ita/yan ztrhlt 
ı.,.;,mmısın içinde kumara kor- Almanyaya Bizert' de tümeni imha edildi 
inanç cterecHe teniı bir yer veri- ve T oulon' da hava Rus~ar, bir binayı Kahire, 29 (A.A.) - Askeri Ingi-
yOrUC. Bu 5'1ıın hastabta karıl us söactıaU Bolonya lam!ndeki Ital-
ıözüınilzü ac:mıw•k kumar nılk- üs:eri verildi berhava ederek 170 yan tümeninin Libyada hemen kl-
robu; teki ile ve cinai lftlhaların Al b "'ld.. d.. nıilen imha ed!ldlğinl bildlrmı,tır. 
ıtttlkçe maddile,en ve kolaylaşan Londra, 29 (A.A.) - Ötrenil- man SU ayı 0 Ur U j Kahire, 29 (A.A.) - Ortaprk 
teldllerlle birleşerek bütün içti- dfiine ıöre Vişi hükumeti Alman- lnı•liz hava kuvvetleri umumi 
1ft•l ballarımızı tehdit altında yenın Toulon ve Bizert'te hava lf/man/ar. y üz kişiyi kararıAhının tebllli: 
bırakacaktır. üsleri bulunmasına müsaade et- d ' . d" , DUpnan motörlü kuvvetleri, 

Hwicl Alemi yarım ve yanbı mqtir. Almanya bu Uslerle Lib- lfl lfi ÇUKUra gömüp lqe ve malzeme merkezleri, kara 
tad(yanların yaratı.akları taklit- Yadaki kuvvetlerini takviye ede- d 'namit/e berhava ettiler muvuata yolları üzerine yapılan 
çllik cereyanından rahatsızlık bilecektir. Vlşi'den alınan haber· )(oekova, 29 (A.A..) - Reuter: hava taarruzlarına, Llbya'daki 
duydutum zamanl•r gözümü~ lere ıöre baılanııçta Almanya Klyef halkı Almanlar tarafından bombardıman ve avcı tayyarelrl· 
lnüade iyi bir örnek canlanır, Trablusa ıönderllecek asker ve yapılan tuyiklerin inUkamını almak mlz tarafından dünkü cuma gtinO 
belenecelimlz kıymet ve vasıfla malzeme sevkiyatı için Toulon ve için Alman mUddeiumumlıılnin i•al de devam edilmiştir. 
l'l nefsinde toplayan bir insanın Bizert limanlarının tam olarak ettitl binayı berhava etmiftlr. Infl- 1 Martuba'da, Trlghe • Capuzzo, 
ö neti... kullaqılmaııını istemiştir. Bu ta- llk neUcuinele 170 Alman subayı ve 1 Bardia • Tobruk. Elıubl • Faidi 

Bu insan Vaşlnıton büyük el- lebe Amiral Darıan'ın da kuvvet. Geatapo rlemuru ölmllftür. Buna bir yollarında, Barce bölgesinde ve 
~mlz Münir Ertegün'dür. Tam le müzaherette bulunmuı olma· mukabele olmak bere Almanlar a- Qazala'dakl dUtman motörlU nak
otuz iki aenedenberi kendisini ta. sına ratmen Mareşat Petaln mu- hallden ilk l'UtpldlJderı yUa klflyi ı liyatına muvaffaklyetll taarruzlar 
l\lyorum. Fakat Vaıinıtonda ke. vafakat etmemiıUr. Bu1'un üzeri- tevkif ederek bir çukura IOkmUflar yapılmıftır. 
rnale varmış halile kar-laıtıın. ne hava üsleri kolaylıkları veril- ve dinamitle havaya uçurmufl&Nır. Roma 29 (A.A) - ltaıyan tebltfi: 
tıd sene evvel Amerlkada kendi- mesi hususunda ikinci bir tazyik Bundan sonra 30 veya 40 kadını ce- Merkez bölgesinde zırhlı mUtreae
•lle sık sık konu .. rak bu kemal- yapılmış ve Mareıaı Petaln bu ııetlerln bakıyeatnl topla.mata icbar terle topçunun ve tayyarelerin hima· 
den feyiz almamış olsaydım bu daha kuvvetli tazylka muvafakat etmi.fler ve bu 1f bittikten •nra ka- y.alnde hareket eden piyade kuvvet
yazı seri.tinin dine alt kısmı ya. etmiştir. dınlan kurf'Ula dl&mtflerdlr. teri arasında .anudane muharebeler 

zılmemıı kalacaktı. - ------------- - - ------------- olmu, ve bu arada dilfmanın bir mo-
MOnlr Erteıün, Vaıinıtonda en Elde k • törlü piyade tugayı imha edllmı,ur. 

COk uyıı ıören aeflrdlr. Bu say- alan pasta ve saıre 1000 den fazla eıılr Almanların ve 
ııııın hikmeti, B. Münirln ken- ltalyanların eline dilfmU,tUr. Esirler 
tJlne mahlU8 bariz bir phsiyeti aruında bu tugaya kumanda eden 
Dlm1181 ve bu phsiyetln iyi ve Instılll senerallerlnden James Karges 

7üksek Juymetlerle dolu olması- Fakı· r ve yoksullara de •ulunmaktadır. 
~ır Münir Erteıün islim dinini 
en yüksek teklinde kavramıftır. 

Ati• dayanan ve bol aev•t ile d 1 k Baf velıll, 1'1 ltlı yıkanaA bir dini imanı V&rd,r. a g"' 1 t 1 a c a 
l'akat bu tınan, Türk kültürüne . lllJnunda IJIJZİ• 
candan b•llı mükemmel bir Türk • 

(Devam• s .. ı: 81. ı ••> - /esine dllnüyor 
Pastacı, börekçi, ve tatltc//ar ellerinde kalan malt 

A üan. ti (Teleto.ıa) - Ra-
dağıfı 1 mak üze'"e karakollara verecekl~r ..., .-........ ,. .... 1ıı1r . ,. •M-

BugUnden itibaren paııta, kek, tat- ra göre, her •nal N,bf1 yasak edilen .eele lal• alaa ve llalea Meni• 
h gıbi lllk• sayılan yiyecekler 8-lıla- maddelerden elinde kalanı 'kendi ile w.... ...,.ekil Dektor lle-
mıyacatmdan, ellerinde kalacak mal- mıntakalarındakt poU8 karakolwıa ilk _...., 17 KA•u ... velde 
lan ne yapmak llzım geldljtinl ka- tevdi edecek ve karakollar da bu tat- A ... ...,. •l•ıııelrler ve vaalle-
rarl..,Urmalc üzere dUn, pastacı. bö- ldan Dar0"8fallap, Taleıbe Yurtla- ..... ~· 
rekçi ve tatllCdar t!'f)lanmlflardır. nna ve takti' halka ,...... olarak .... 

Bu •antı .,....... verilen kara· dalıtacakt&r. 

Hamlet davası 
Müddeiumumilik E.Malımut 

Karakurd lıakkında 
takibat yapılmasını isted; 

Dün bütün suçluların m:dafaaları tamamlandı 

herkes hakaret gördüğünü söylüyor 

Muhakeme karara kaldı 

Ha mlet davası111n şahısları: 1 -
isal !\lahmut. ! - Peyami Safa. 
l ıi leltın Esine. 5 - Cel•lettla Ezi 

Müddeiumuminin , llaklunda taklit a t ya ... maıı•ı lltedltl anbt 
3 - .MullSlnlD avakaJı Naanal N url. t - hk ltuc•ma ,.... Ce

neye makaltele eden .Mubsln Er t•tral. 8 - Zeyyat Blthü~a. 

1 - cıu' Oll~~ • - ıMI C.. k• 
CellletUn Esine ile ıı:rtutrul llull

atnln Hamlet piyeııi hakkındaki mtl
nakqalanndan dotan dlvaya deY&lll 
edilecek. Adliye korldorlan yine sa
bahın seklr:indenberl mtllıeYTer bir 
halk kütlet! taratından dolup befalı· 
yor. 

Bundan evvel yapılan iki celsede· 
ki izdihamı ve bu izdihamdan bayıl
maların vukua geliflnl ve hlldmht 
aon celseyi ta.tıı etmek mecburtyetin· 
de kalması Uzerine, gazetemizin U· 
nlverslte gençliğine tercüman olma
ıını nazarı ltlbare alan mUddeiuma
mlHk bu mUlllm dlvanın daha cenlf 
bir salonda yapılmaııına karar ver
mif. Bu karar üzerine dlll'Uflll&18 
Birinci Atırceu. mahkemesiıule -.. 
lanacak. 

ı - Şelllr t iyatron •rtlstlerl .. ea Tali t 1e•i Hamlet faclaaıaı 
• &aler ken. Ba Hamlet ••un eyna dıtı B amlete ıtelı: ltenseml1•r· 

Z - Talitin eşi 3 - Mu-er 4 - Nasret Sefa C .. kun 

Saat taın on. Reis ve mllddelumu
ml salondaki yerlerini alcblar. ıı:v.e
ll ııuçlu sandalye&lnde TuvirlefkAI 

Sovyetlere göre 

ostof 
istirdat 
edildi 

A1man kuvvetleri 
bozgun halinde 
ric'at ediyor 

eahibi Zeyyat Ue yuı lfleri mOdlrl 
~ Cihat Babanı gördük. Her lklei ken· 
• ' dl aleyhlerinde açılan bir dAva bak· 

Almanlara göre 

Rostof 
tahliye 
edil eti 

Arm1n kuvvetleri 
Volokolamsk'ı 

zaptettiler 

1 

kında bahsetmekten maanun 'bulu· 
nuyorlar. 

iddianame okundu. MUddelumwnl-
llk ceza talebinde bulundu. Sılçlular 
itiraz ettiler. Bunun matbuat kama
nunun mttaaadeslle bir 1''ar .....,... 
ti!Hle oldutunu eöyleclller ve dllruf
ma, tetkik için 3-12-IMl Ç:.Z,am1ta 
saat ona bırakıldı. 

Sıra Hamlet dlvuında. Btrafıma 
bakıyorum. Yanıbqımda Hamlet pi• 
yesin4e Danimarka Preul Hamlet 
rolünü oynıyan Tal&t ve onun ya
nında fU methur Muanamer var. 

ot.vaya dahil olanlar yerlerini al
dılar. Yalnız Neyyire yok. Vekil 
kendlalnin bir parça seç geleceflnl 
söyledi. Rela, durUfmanm gıyaben 

Moskova, 29 (A.A.) - Moıkova ~rlln, 29 (A.A.) - D. N. B. ajan- devamına karar verdi. 
radyosu bildiriyor: il bildiriyor: ilk sözU Peyami Satanın vekili al-

Rualar Roslofu iııtırdat elmlfler- Alman kuvvetleri Volokolamıık'ı dı. Geçen celsede yaptıtı mumtaanm 
dlr. Roııtofla 0000 Alman askeri öl- u.ptetmı,1erdlr. hullıaııını yaptıktan sonn. mtıdafa-
dilrtllmllf ve Von Kleist kuvvetleri Alman ordulan başkumandanlıfı- asını yazılı olarak verdi. Bunu mQte-
tamamen imha edilmi,tir. nın tebliği: aklp iddia makamı fUlllan l6Jledl• 

Roııtoftakl Alman kuvvetleri boa- Moskova önünde cereyan ederf' ta- - Geçen celMde euçlulardua Ce-
gun halinde Taganrog ıstlkameUnde arruz hareketleri eanuında yeni a- lllettln Estnenin vekili ıı:..t Jılabmut 
ricat etmektedir. razı kazanı,ıan kaydedllm .. tlr. j Karakurt iddia makanuna tAri&l_. 

bulundu. Bu tArislerial ı.tıra _,.... 
Moskova, 29 ( A.A.) - Şimali gar- Rostof civarında ve Donetz havza- yaptı. ll&Jcat Ye zanıb'lni anlatma-

bide cereyan eden muharebelerin •ld- ıında büyük asker toplulukları ile dan, hayret edici bir yolda 1'b11Ye
deti her saat artmaktadır. Sovyet kı- yeni hücumlar yapan ve verdltt ka- rek 9kler urfettller. Ve 80RI'& de
taları bazı köyleri işgal etml,lerdir. yıplan hiç nazara almıyan dUıpmaaa diler ki, nılddelumuml N....t Safa 
Kataballk merkezlerin ve ııtratejlk ağır zayiat verdlrilmı,ur. &ibi tiyatro mlldürünUn kardefl. aa. 
dört yol ağızlarının zaptı k;ln mu- Verilen emirler üzerine Rostoftald dun Galip &ibl hayatını spor ubala
harebe edilmektedir. Bununla bera- lfgal kuvvetleri, harp kanunlarına nnda seç1rm19 bir spor mubarrlri, 
ber St.>vyet kıtaları Alman mukabil mugayir olarak Alman kıtalarmı ar- Selim NUzhet Clbl bir klltapbane me
taarrusları karşısında bu köyleri tah kadan vurmak auretlle mıtharelMlere murunun yaulanndan pu"ça1ar aıa
Hye etmek mecburiyetinde kalmıtlar- iftlrak etmlf olan Roııtof halkına yor ve bizi suçlu vulyeUne ~ 
dır. kartı gere)ten misilleme tedJ;lrlertni lnslırılA böyle bir bturlm verr ssf tcln 

Me11kova, 29 (A.A.) - Moakova amanaıa bir surette almak için •eh- oesur olmuı luandır, dediler. 4.,... 
radyosu Slvutopol önünde vasiye- rin mahallelerini tallliye etmekle- kat Karakurdun yualannı a ....... 
tin vahamet kesbettitı.nı haber ver- dtr. mUnekldUere dil uaatmata bükı 

mekUıdlr. Berlin, 29 (A.A.) - .Aakeı1 kay- yoktur. Yine mubterem avukat. a.ı 
Radyo, Alman krtalannın tebre naklUdan D. N. B. ye bildirildijtne dun Galibe tiyatro tealdın JUU lpOI' 

b&ldm olan tepeleri zapletmefe ut- pe bu son &ilnlerde Sovyet kU'fl muharriri diyor. l>Jlvf .. ,. cif, lrltep. 
ra.ttıklarw hlldinn~r. bOcumJuiı akla kalm~tır. (Dnam• :!:. ı, Si. t le> 



- 1 -------------·-------------- - • A ~ A • ---------------------------------11·11. Hl ---
.. Soruyorlar : Hamlet 

Otobüs ücretleri .. .. .. 
Y 82'.an : Mc.rws YOKA Y 

Al/ahın emri, Mariyanın 
ölmesi ise, yatakta da ölür 

c-'IJwkllıılarlc t'lle ..... nda .12 
oMW& lşleınektMir. Jler Pli 111-

n ile U9ktWar "" §11e41e11 9ter' 
otelMM llareliet et.etrte, --
w .... "'9 .......,. ........ ,.. 

üzertnde ~hat etmek 111eclna
rlyetillde bllfımMl&ra lıa iç o6e
... yetip waeektelllır. Ba yk

Mll ~ 7okılllar Ueküdar ve 
ŞHMe aıeeel1111elde, blıçeklan .. 
yol üzerilldekl köylerde otobis 
beldenaektedlrler. Otobüs Mlıtp
lerl, b•glblkü ukll öereUerl ile, 
lı:Ar 1}6yle c1un-. zararı lb~ 
ve muraftarau teatla edemedik· 
lerlnl ileri sürerek bu servise 
daba fazla otoblls çıkaramadık
lannı ~tlyorlar .... » 

uçuncu 
davasının 
perdesi 

iddia makamı, Mahmut 
hakkında 

Esat 
takibat yapılacağını 

Karakurf 
bildirdi 

- Kedını görsen sen ele acudın. 
ran 6111 bir halde ayaklanma kapa
narak ınerhemet diledi. Ben cevap 
•ermiye vakit bulmadan dllfttl, ba· 
ylldı. Belki de ölecek. 

- Vah aval!ı, vah biçare ... 
- Kocası kahbece kendisini lH· 

rakıp kaçm111 ve kadlllı tek NfUI~ 
tehlikeye maruz barak!lllŞ. 

- Vah, vah, zavallı kadın! 
- Hfllll de kaem gebe imiş. 
- Ne diyonum? 
- Svet, 6yle... llö11e ltir kadln 

g1lnlerce diAlenmeden seyahat eder
se ne hale gelir? 

- Allah keadiıne etbette acır. 
- Ba,le bir ~ kadma acıya-

catını. ona da, bana da Juzmıyaca
tıru saten ltiHyordum. Kabe.bat EflA.k 
Beyinin kendllUltn ... OlıUR fenalığın
dan :awallı !tir kadm mesul tutulabi
lir illi? 

- mt>f.tte tutulamaz. 
- Demek ki, pedifehlMIZ 'kaıllna 

acıyıp affedecek. 
- Hiç ...- yok. Bu kadıann K

f'H biç '* feMllk &'elemez. 
- O lıralde 1lu kadBml .Ua bulun

cıya Udar eftnmle Jıra.lmeema m4l
aaade et. ~lyıllwı • ,.. x.... 
afıetılia. 

- Hiç ...-.. riuM kaMll edl
Yor91. ~ lli9e rallbrı obnayı 

eınnMr. Bu savallı, ıa.-ın kadıa 
yoqwılulrtall kurtulunc:ıya kadar .. 
nB1 ...... llalahlUr. Kbue kendialnl 
r.-... etMl:pceılrtlr. Padlf""tn em 
rile JrencnllRt .... sarayından aldı
racaP'ı dalr.lUJ& kadar keHJsinJ 
milatlr edenıln, dlrdUe, rallatı ile 

m....-o1wnn. 
-Yulbl&...._M .... lııea· 

deD .,. .1ıı11.? 

- u ....... ott-. her ...... ,... 

nn •l ı "•• ....ı detJI ... 
- ~ beyim, 11e di,.Msaa? 

Bea -ses bir lblBk 1111Met iste•• f... BJç böyle ofttr MU? 
-z-~ .. ,. Mla

hln llllnntl alt111dachr. Ben o va
,,.uı kadının seyahat yorıunl u
&ımckn kartWuncıya kadar settin 
tııar&7-. kaiabilec:eline sez ver
dim- Hepsi o kadar . .. 

- İyi awna kadm hastadl'l"· An
cak ltiıMıh 'bir bakım saye91ndc ö
ltlmden Jrurtarılabılır. Kendisini 
~ye göndermek üzere yola çı· 
karırsanız mutlaka oraya varma. 
dan ~Hür. 

- Allahm emri Mariyanın et
mesi ise yatakta da olur, yolda da 
lltlr. Ha)'9tta kalınası mukadder· 
se Azrail bütün hastahklarlle ıeI
se yine canını alamaz. 

Erdel beyi anladı ki bu vazife 
adamını hiçbir kuvvet yolundan 
çeviremez, aldığı emri mutlaka 
ynine ıetlrecektlr. Vakit kazan
mak için başka bir çareye baş 
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vurdu. İhtiyar etçiye dedi ki: 
- Beyim, bilirsin ki bu mem

leketın bir ana kanunu var. Mu. 
him Jlle9elelerde prens tek bqına 
karar veremez, J11emleketin akıl
lılarile danışmaja mecburdur. Ö
nilmüzdekt nazik mesele de benim 
tek llepma halledemiyeceltm bir 
ittir. Müsaade et tle m•virleri
:ııne daıuşayım. 

- Çl1k doğru söylüyorsun. Mil· 
pvirlerini topla, kiminle lltersen 
danıı. Neticede Mariyayı bana 
vermete karar verirseniz kadını 
alırım, sizinle de dostça veda ede. 
rek giderim. Fakat kadını verme
meje klll'ar verirseniz veya kaçı

rırsanız seni ve biltün müşavirle
rini beraberime alıp adaletin hu
zunına çıkarrwak da vazifemdir. 

Olui bey bu sözieri çok şefkatli 
bir tavırla söylemişti. kendisinde 
torunile konuşan, giıin gormüş, çok 
yaşlı bir büyük babanın l\ali var
dı. Yerinden kalktı, prensin ya. 
... klarını okşadı, alnından ~ü, 
bu sırada uzun beyaz sakalı pren
sin yüzünü tamawle örttO. 

Erdel beyinin dünya bepna 71-
lnlmıe ıiblydt. Hiçbir seY söyle, 
meden Olul beye arkaaını çevirdi 
O kadar sersem hale gelmişti Jd 
Uk odum kapısına varıncıya ka· 

B-a ~ bir olnı1'11MU ya
u,rer ve serayor: 
c- ileri lltlritlen ba iddia dol

"' he, bu haUa l!Jleyen otobüıı 
Qeretlerllle de bir miktar zaM

naehuı•ası ve halkın da vasıta
snhk ytizönden katlallJllak IRC!C• 

barlyetlnde balaıuhklan lllz911l
MIZ ~ kurtanlması 

ma\'afık olınaz Mt .C-. Tıt 

- -

Dün, Belediye 
Meclisi 

toplandı 

Mahrukajı halkevleri 
dağıtacak 

Şehir Mecliıli aon içtlmaını yaptı. 
dar keedlni toplıyamadı. 

ikinci odanın kapısına 
dan ıu dilJüncenln tesiri 
kaldı: 

Vali, meclısin &'Ö8terdlA1 fevkaWle varma 
altınd~ mesaiye ~ekktlr etmf4, &'elecek dev-

- Ben bir prensim, Babam da, 
bü)'lik babam da bu memleketin 
sahibi ve prensi idi. Bu Olul bey 
denilen adam kim oluyor ki ban• 
emirler veriyor ve P,.a leVll g&s
tererek benimle alay ediyor? 1t1m 
bilir, ıençlillnde belki de bir de
veci idi de sonradan devlet kapı
sında rütbe sahibi oldu! Böyle lPr 
adama haddini bildirme4e mecbu· 
rum. 

Üçilncti odanın kaptsına varına· 
dan kararını şu şekilde tamam
ladı: 

- ıtamçım beltmde duruyor. 
Derhal dönerim, Olut beyin kafa· 
sına bütün kuvvetimle indiririm. 
hanedanımın şerefini kurtarırım 

Kaf-.ına 41elllse bile arkasına vu
rurum. 

Bu kararla geriye döndü. Fakat 
ikinci odayı apnad&n karar şu ta. 
dile utradı: 

- Hiddete kaptlırsam memle
ketim bundan zarar ıörür. Zaten 
seluen yaıında btr ihtiyara vur 
mak da dolru olmaz. Fakat dill· 
ml tutacak dellllm ya, lçlmdeo 
taşan bütiln fiddetıt s6zlerl yüz(l· 
ne kaqı söylerim, hiç çekinmeden 
ajır atır küfür ederim. 

<Ar .... ftr) 

RADYO 
........ PFOl'l'UI 

rede de ayni hayırlı iflerln intaç edi
leceğini blldimıifllr. 

Toplanbda BtlyOkadanat 1'lzlm 
pl&nı 8zerinde mQnakqalar olm"' 
ve neticede plAn kabul ~tir. 
Pl&ııa itiraz edenler Adtlda ~t 
mıntakalannın tahdit edilmemesini 
ıatemiflerdlr. Fakat meclis, Ada çam 
farını muhafaza için i119&&tm muay
yen yerlerde yapllmsuıı kabul etaış
tlr. 

Dans dmılwıelerildn ıeblyata tı\bi 
tutulması hakkmdakt teklif de fikir 
lhtHltlanna yol açmı~. neticede dans 
öğrenmek isteyenler için KonserT&
tuarda bir IJUbe açılma temennfılli He 
benı>er' bit' mullikl heyetinin me9CUt 
bulıınmadıtJ dans detshaneJerlnden 
resrm alınmamasına karar veri1miş
tir. 

Banu nıilteakip fakir 'halka krf 
J&l'drmr meeeleelnln tetkikine geçll
mif ve mazbatada yardımın Belediye 
kanallle yapılına gecikecefi ve esa
aen b6~enln yardım faslında Halk
evleriJle yardım taluıisatı bulunduğu 
için tevmatm Halkevlerine verilecek 
para ile yapılması teklif edllmf4, bu 
mazbata da ittifakla kabul olunarak 
10 bin liralık bir yaıdnn 7&J1111maaı 
lmrarlqtmlmıF. 

S.ndan eonra cel8eye on dakika 
ara veriJm1f ve ikinci celNde ıvuet 
makamını Belediye Relııi lflra1 eyle
mı.,t1r•u celsede uker ailelerine 
yardım parası temlnl için tahmil o
lunacak yeni teklltler hakkında muh 
teıit encümen mazbatası okunmuf ve 
birçok itirazlarla makam namına iza-

1,30 Proıram 19,30 Saat ayarı ut verilmesine sebep olmuftur. Ne-
8,33 Müzik 19,45 Serbest 10 ticede meclis şu kararı vermlflir: 
1,45 Ajans dakika Beyannameye tAbi kazanç verpl 
8,00 Mil%ik 18,55 Müzik mlkeDetlerlnhı aenellk tahakkukatı-
1,15 Evin saati 20,15 KonufJDa na fevkaJAde zam da dahil olmak 
1,30:9,45 Müzl 20,30 Müı.lk a.re fimdlllk J1lsle 5 bir UAvo ya-

12,30 Program 21,00 Ziraat tak pılacaktır. Bu zamla da 800 bin lira 
12,33 Müzik 21,10 Müzik temin edilecektir. 
12,45 Ajans 21,35 Ankara at Meclla, bundan aonra, tiyatro ve 
13,00 Milztk yarışları gazino gR>i yerlerde 4alml f&rkıcılık 
13,30-14,30 MUzl 21,41 .Müzik edenlerin Konaervatuarda lmUhan e-
18,00 Program 22,30 Saat ayarı dilmeane, UakOdar tramvayl;armda-
18,03 'Müzik 22,45 Spor servi ki evkaf hissesinin satın aJınmuına 
18,40 Müzik Z3,00 Kapanış da karar nnrıifttr . 

(llqı ı incide) X Peyami, &ölılerini fU ıuretle btllıl- vaya benim kadar lıaJnt etUtfne ve 
hane meımıra demek çok ağırdır. Ti- sa etmiştir: tereddütsüz hakkımda berut kararı 
ya.tro münekkidi olmak için ne ol- Muhterem htı.klm ! vereceğine eminim. 
mak lbmıdır! Söy!emlyor. Biz Seli.- Neticeyi hulAsa ediyorum: Benim Peyami, müdafaasmı yaparken, 
mi Iuetten de parçalar aldık. Bun- Muhsin Ertu~ııa hiçbir g91ımlflm mtkldehauminln mahkemeyi ~ 
dan hiç bahsetmediler. Suçlularm yoktur. Billı.kls vaktile onunla her tez yola sevkettltt sözlerini söyleyince 
teczlyealnl istemek ceeanıte mi m8- masımız dllrtlst ve samimi bir mtl- reiS, müdahale mecburiyetinde kaldı 
teYakkıftır. Bu mQddeJumumlntn va- nasebet çerçeve.si içinde geçmiştir ve ve .şu ihtarda bulundu: 
zifesldir. Bis bunu kanundaki hak- oynadığı bazı piyeslerin tenkidini - Böyle bir şey yoktur. iddia :naa-
iarımızdan alıyoruz. E8&t Mahmudu yazdJlım zaman kendisinin ytlkııek kamı bunu yap111am19tır. 
bağır& baln'a mllddeiwnumlliğe kar- vasıfta sanat kablUyeUeıinl methet- Peyami, ayni fekllde aözleriJle de-
,ı eöyletell bi.8m 486 tncl maddenin mlşlmdlr. Omrümde bir kere kendi vam edinee de, müddeiumumi: 
tatblkrnı IBteylfhnlzdir. Karakurt a- arzumla semtine bile uğramamışım· - Hakaret ediyor. Sözlerinin ke-
feyhlnde da.va açtık. Bakkmda. takl- dır. Ne DarUlbedaylde, ne Şehir Ti- silmesini isterim... dedi. 
bat yapılması için mtlddeiuınumllite 

1 

yatroeunda hiçbir eeerimin oynanma- Peyami Safa. yazılarından parça
mllracaat ettik. sını istemek hatırımdan geçmemlf- lar alarak müdafaasını yaparken 

ıı:.at ll .... ut ıc.akurt, m\lddel- tir. Bunu kendisi de bllir. Onun ıah- kullandıfı çoban kelimesi llzerlne ar
ııMUMlnin lMI *1eri berine kalktı nemize aktör olarak tiyatro tarihi· kamda bulunan Şehir Tiyatrosu ar
ve 8'nirii Wr ~ketle ~arı siy· mize geçecek büyük hizmetleri var- tlstlerinden Muammer, bana: 
IMi: dır. Fakat rejiaör olarak, profesör - Muhain çoban, biz de koyunları 

- Muhtere111 iddia makamıaa kar- Ismall Hakkı Baltacıoğlunun da. yaz- değil mi? dedi. 
şı tArizlerde buJımmuş değlllm. Bu- dığı gibi, kendialni, Türk sahnesinin Peyamlnin sözleri arasında yiae 
nu reddederim. Ben, feci bir IJekilde milli lhtlyııçlarile bağdaşmayan sat- müddeiumuminin ı:ıesi ifitillyor ve di· 
hakarete uğramq JftUZtartp bir. va- hl bir taklit Uzentisıle illeW görilyo- yor ki: 
t&nd&fın ıztırabmı dindirmek ve ha- rum. Tiyatromuza getirdiği aöylenen - Herkes ular, blklm lltllar, yal-
karet edenlerden heeap aonnak tıze- disiplin de, •aluıemiat kalem odası nız gazeteciler anlamaz! 
re huzurunuzda m11dafaada bulunu- haline koyarak hür ve yaratıcı sanat Fakat sonra müddeiumumi bu söz-
yorum. Ve bu m41dafaamı yaparken kArdan, otomatik memur itaati isti· lerlni tefsir ııuretlle tashih etti. 
kanunun bana ~ttlğf salAhlyeti yen bir mümeyyiz bey diaipllnidlr. Yine bu aözleri kaydederken Mu-
kullanarak mUekkilimln feci blr tarz- Şehir tiyatrosu bu mekanik inzibat ammer bana: 
da :hakarete utradıtmı iabat vazı- altında, rejisörün kötü mukallitleri- - Bütün gazetecileri kasdetmedl. 
femdtr. le dolu, gittikçe tereddiye koşan bir Sen de pollm yapma... diye tArizde 

Vekil, geçen ctUede yaptıtı m\l- tekke haline geldi. Bu tiyatronun, o-ı bulundu. 
dafaadaki sözlerini tekrarladıktan nun şah11ile kaim olchltunu yazan ve Peyami müdafaasına muhtelif 
sonra 8blerinJ .;t fekllde bitirdi: söyllyen dostları var. Hiçbir iddia jestler yaparak devam ederken yine 

- Hakarete utradık. Fakat adli- bunun kadar Muhsin Ertutrulun a- Muammer: 
ye kapmndan euçlu olarak çıkarıl- leyhlne değildir. ÇQnkU hiçbir halef 1 - Peyaminln sahneye fıkmağa 
mak fBtendik. Bunu m\ldafaa neden yetlftiremec:llttııi. bilüia - vakıa da hevesi var. Tekzip ettiği aktör1Uğü-
11uç ohıyor? DUnyanm hiçbir yerinde budur - aayılı kablliyeUerl sahnemiz- , ne bizi inandırır gibi oluyor ... dedi. 
bir rejisör, Narçln Bey, züppe, na- den uzaklaştırdı.tını lsbat eder. Ken- Zeyyat Ebuzziya 8UÇ.SUZ olduğunu 
mussuz diye Jv.ylurDUUWf ve baka- dislnln de yardımlle bu mUeıısesenin aöyledl, ve sonra da müdafaa aırası 
ret etmemlftir. Koekoca edepaiz, na- medeni bir taazzuva kavufturubnuı Cihat Babana geldi. O da uzun usun 
mu111uz kelimeleri hakaret olmuyor ve ıslalu ıAzımdır. cM:evzuuınuz ti- müdafaada bulundu ve aözlerlnln a
da cesaret kelimesi mi hakaret olu- yatrodun serlevhası ve flmdi auna- rumda tunları söyledi: 
yor? Herkes tenkit yapamaz. Tlya.(- cağım fıkradaki yazıda, ben bu dA- - Ahmedln, M:ehmedin betendlğl 
ronun ilmini bilmesi llzımdır, o Wm- vanın açılmaaından çok evvel, Muh- piyesi Celllettln Ezinenln betenme
de, o sahad& kWUlr sahlbi olmaaı il- ıin Ertuğrulun sahne kabillyeUerinl dlğlni aöylemek ve bu ııureUe kudf· 
zımdır. Her vatandq bu aallhiyeti de hatırlatarak bu ıslah zarureti hak ni isbat etmete kalkmak muhakeme 
haiz detlldir. Bl7.de her va.tandaş mil- kında fikirlerimi yazdım. Orada da sllsllelerini eıııusız temellere taUnat 
nekkit olamaz. SalA.hlyete istinat e- görWecektir ki blltUn yuılanmda bir ettirerek yani" blr hWcme vamıak
den tenkit de hakarete uğnyamaz. tek maksat Şehir Tlyatroınınun mla- tır. HAklm Beyefendi! Bu yanlış dU-

KUddelmnumlnin haltlmnda takt- hıdır ve hiçbirinde ne cUrtlm kaseli, şUnce oyununa da 28 uırdanbert bU
b&t yapdmuım lalem ... kanuni de- ne hakaret .ıtaza vardır. Bü&kia .,._ tan fil~ ve mantıkçılar aatuta ıs
ğildlr. 'Mftddetumumtnfn bu talebi- 'bir Tiyatrosunun resmi mecmuasında mini vermektedirler. 
nln nazarı it.ibare alınmamasou iste- bana jurnalcılık ~t eden ve hiçbir Cihan Baban bundan aonra uzun 
rim. tlJtir unsuru ihtiva etmiyen çirkin uzun vutyetl te.frih ettikten llON'a 

Muhaln ErtuÇul'un vekili Nazmi tezyif satırları çıkmıştır. Yüksek sözlerini şöyle bltınnt.ılr: 
Nuri, Es&t Kahmuttan sonr& eöz a- mahkemenin aleyhime açılan bu dA- - Muhterem mahkemenin hakt-
J.a.rak fU noktaya. itiraz etti: 

- Vekil Bey müdafaalarını yapar
llırken müekklliın tarafından sa.rt ve 
istimal edihneyen kelhneleri eöyle
diler, Yaaımmda lıayuıs ve namus
sua kelimeleri yoktur. ~z
de söylenen bu elfazı tahrikiye mü
ekldlimiD tfadelli dettldlr. EsMen bu 
sözleri sarfa müekklllmln terbiyesi 
mllsait delildir, dedi. 

Bundan llOllr& mtıdafaa sıruı Pe
yami Safap Celmifti. Peyami, ~ 
saatten fada dren rıaUd&faanameai
nl üç nokta tlzerlnde topluyordu. Bu 
arada Innatl Hakkı Baltacıol'lunun 
bir yazısından parçalar okudu.. Tam
larını bir hakaret kasdile yazmadığı
nı, Şehir Tiyatro.sunun ıslah ve inkl
IJ&fı için yazdığını söyledikten sonra 
dedi ki: 

- iddia makamı, hepsi bizimle 
ayni ftkirde olan blltiln bu yuılan 
ya gönnemlf. yahut da gördtıttl hal· 
de kaaden görmemezlikten geımı.Ur. 

Bundan sonra Peyami, görmeme
ılnln lmklnsız olduğunu, ç11nk1l mlld 
deiumumlnln emrinde bir matbuat 
bUroeü bulunduğunu, görtlldotü hal
de alnunamakla yUkaek iddia malta
mının mahkemeyi yanlı9 yola aev
kettJtlni de a6yleml9lir· 

'1~fl~ 
Okurlarsa yandık I 

G A.: bllall lıılr ,.._...., ....._ I de ba lld pset.ecl, eearet hayatmdan 
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Sirdlba. Bal: Bq NAZAllftDI 
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cDotr*la 91Jylelnelrte .......,et J'Ok· veır dM'letlerl, herllaql bir apldaa
tu - Yalaa ııek6 .-Nil' - Yalaa la- _,. 1....__ - ~ 8o 
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l'..lel' ... ,....,.., ...,. alt llaber-
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blrlu-. artdl JÜUC1 ajaM telıraf
larmdllld flmdikl yüzde on dotnıyu 
da halamaz bale geleceıtlz ! 

BELKi BiLE BILEDIS 
Bomadaa plen bir telpafa pre 

Llby&da em edUea ıncnız Mkerlert 
arumda Ud Alllerlkalı psetecl de 
VU'Bllf. Amerika paetecllltl çok De
ridir, Alllerllrab okurlar da ...aldı 
.......... ebmala .. ydular. llelld 

AllRan ve OD 1"19 1...,.. ~bu· 
1undara7or1ıarnu,. • 

lqUlsler Libya tumaua ......... 
larkea ukerlerllle bir Allll8D aüe
rlala ilet lta1711a ....... '9del ol....... ..,.....,..,.. .. _....... 
lmrduklan .. nı.betl .......... ,.. 
devletllll'I de ... delrll ........ , 

KABAHAT KJllDf f 
M•ada 0--. apuluauuada 

,...,.. --.. ApulmlUa Jlllac• 
bir ad talnbna Myle olur. 

TATUSE&T 

Lusiyen; sertliii, haşin ve aksi sesi, .ka
nundan bir adım çıkmayan ve müsama
ha tanımayan ıorüşlerlle dalma şahsJ 

haklara alt davaların avukatlıjını ya
pardı. Bu iki avukat çocukluk arkadaşı 
idiler. Bund herkes bllirdl.. Adliye Ale
minde bunlara •dillman dostlar. derler
di Çünkü dava esnasında karııhklı ola
rak birbirlerine hücumdan geri kalmaz
lardı. Hele son zamanlarda Lusiyen, 
Jak'a çok ıiddetll tekilde çatıyordu. 

Herkes bu hücumların Luatyen'in bir_ 
bic'lni takip eden muvaffakiyetsizliklerin
den ileri ıeldlilne hükmediyordu. 

VATANIN EDEBi ROMANI: TEFRiKA No. 6 • mllflu. Kalbi enclite ve merakla doldu. 
Kocası herhalde ıüphelenlyordu. Bir ta. 
raftan da dakikalar ıeçiyordu. Lusiyen 
treni kaçırırsa her§eY mahvolurdu. Jak'a 
haber vermek imklnı yoktu. Yemeli dı
prıda bir yerde yiyecek ve dolruc& eve 
ıelecekti· Nerede olduğunu bilmiyordu. 
Telefon ederniyecek, haber veremiyecek
ti. 

• Lu11iyen çok fiddetli ve kırıcı lisanile 
jüri heyetini baz&n korkutuyordu. HaJbu· 
ki Jak'ın tatlı sesi, kandırıcı sözleri, ıra
kul ve müsamahalı mudafaaları jürinin 
üzerinde iyi bir tesı::" bırakıyoNU· Jak, 
Jüriye hitaben: 

· - Baylar, hepimiz insanız. Her insanda 
zayıf ve fenalıla kolayca kapılabilen ta
raf vardır. Bunu gözönilnde tutarak mü
Rmahalı olmak !Azım. Size yalvanrım, 
bunu düfilnmeden hükmünüzü verme
yin ... 

Dlyince, jüri biran bu makul ve tatlı 
sözleri tahlil ederek düıünür ve bütün 
insanların zayıf oldutuna inaJUır&k mü
sam&balı bir hOküm verirdi. 

O ,onkü davada Lulllyen her zaman
kinden daha kırıcı ve sert konUfl!luftu. 
Battt malakeme saloDUDdakiler: 

Yazan: Karen Bramıen 

- Buliin nesi var? Adeta maznun ile 
avukatını ayni derecede kabahatli görll
yor ve ikisine birden hücum ediyor. Diye 
dillündüler. 

Bu sertlik ve haflnlik jüri heyeU üze
rine aksi bir tetir yapmlflı. 

Ja.k'ın mahir, ywDUf&k ve insanı rlk. 
kate ıetiren müdafaasından sonra maz
nun rey blrlltl ile beraet etti. 

Lusiyen, öfkeden sapnn kesHmq bir 
halde yüksek sesle: 

- Ayıptır! Böyle ıı.taız bir hüküm 
vermek bu heye6e l19k11maz. Diye batır
m11tı. 

Şimdi de yine ayal ör.:enin telir.l al. 
tJada karısın& çabyordu: 

- Jak'ı hararetle tebrik edeaier •a • 
el!lda 11en de vardın! 

- Kendisine Sll'bmı çeTirip aitıeJ'fim 
herkes senin beaHına kıskanı..ıjıına lrillı:
medercli. Daha mı i;, l olurdu aanki? 

Luslyen seı cıkannadan odada )'ine 
•salı yukarı dolapnala bqlads. Biraz 
IOlaf& tekrar k•r19UMD ininde 4hwwak 

Cevlren: ...... .&. & YAl·••N 

bu defa haykırdı: 
- Buaünkü ha.reketin ~k münuebet

sizdl! 
- Münuebetsiz mi? Sen • dedılllnl 

bilmiyorsun. 
- Evet, münaaebetsiz ve uygunsuz •.• 

Hatti gülünç desem yeri var. Hayran bir 
bak1fla ona bakıyordun.. Bu çapkın, her 
kadını elde edebilirim sanır. Fakat her 
istec:lljini yapanuyacak. Anlayor musun, 
yapamıyacak ... 

Antuanet sarardı. Bir an endlle etti: 
Aca~ sırrını ele verecek bir ueY mi 
yapmıftı? Sonra sinirli bir seale o da 
ha)'kırmala bqladı: 

- Bu uyıısızlıtından artık usaadmı. 
Hep Jmkançlık, tahkir... Hiç arkası ıel
mlJ'or. Bıktun, &r18Yol' musun, bütiln 
buJllaıodan. -..)"den bıktım. 

Lml)'en 9Cl acı ıülerek cevap veftti: 
- Bık&la, öyle nü? Çok münulp ••• 

COnkO ben de bıktlm, ber19J"den bıktmı. 
ütuanet hOndr hündr allamata 

batlMı· Biltılln ....., nete1l IQ)wel· 

Kararları şu idi: Jak, •at on bir~ 

bahçe kapısından ıirecekti. aralık bula. 

catı e•in k•p•ından yavaga içeri so
kulacaktı· Kapıyı kapalı bulunca ya ça. 
larsa, ya Lusiyen o aralık evde olursa.,. 

Kadının hatırına bin türlü korkunç lh· 

timal aeUyordu. Yokla Luslyen gldecell, 

nt mahsus mu söylemlıtl? Kendilerini 

bir tuzala düşürmek lçla mi bu seyahati 

bahane etmtU? 

So•ra yine bir te.elll k&p11ı buluyor

du: Belli ki beyhude te!Aı ediyordu. 
Böyle ola ne diye bavulunu eline al
sın? cSey&h&tten vazıeçtim• demek kl
fl idi. 

Fakat adam hlll ııtmıyordu. Biraz 
daha durursa ıeç kalacak, trenJ kaçıra· 
cattı. 

Saat dokuzu yirmi Ud 1eçt1ordu. Pal
toeww lf)'lp otomobille fstqyona kadar 
sttmek için ancak v&ktl vardı. 

(41UR _, 

GONDEN 
GON~ 

Çok taze eski 
bir şarkı 

O D dokllZlmCU. unda ~ 
lana B6raDpr ...... alr 

şarlucılan varmılJ. Bu ada8I ,_. 
dıtr. beateledltf ve ıılJledlli prlD"' 
larla halk ......... bD7lk bir ... 
ret lraza1111119-

Blr kitapta ha şarlalardall ..... 
kaçına rastladım. Bunlardaa .O
bl8e111ı• adını taş&yaa şarla. .... 
bqün lnunalJ ve dUd9 pell ...... 
lcarıpıımda elbise diktirmek .,,._.. 
tini göat.eremeyip ealdlerle ..... 
yellma tutan biri tantın4laa .,.-. 
mUJ slbl zamana •YsuMm· 

Ba şarkının çok b.,.....a ..... 
.,..Uldald "" ......... ~ 
beOd ..... ~ •.,.....aza pser .... 
dile nesir olanık t.ercüme edlyo..-= 
Ey ııe\•diflm za,·allı elbltıe, .,... 

......... t__..; 
BlrUlrte llatl~ 
On yıldanberl seni kendim ~ y-
s.llrat da ........ fazlaauu .,,,,. ...... 
Kader lace lnuna!Jana 
Yeni 1av-.W ~talı zmaan, 
Beni takltt et: Fllosofça ..,..; 
Eıtk1 doatum, blrttlrlnılzdell .,,.. 

. .. ~ 
7.evlder Ye zahmetlerle dokanllll 
Yqmur ve güneı}le kanflk .... ......., 
Mtlkadderatımmn 1ılrblrllle 1lelll9" .,, 
a.,au sllrtttltDmtlz o ~ 

artık o kaür k~ 
Oyle 1&111yorum ki elbllıeyt 
BüsblHtln çıkancapm ıh ,.. ... 
Biraz belde: &nrlmld blJ'llldıl 

bltlı'lli'
Eskl cto.tum, ldrbklmlzden qr6" 

mlJ8llll" 
Ben TNılHI nesir olarak tıe,.,..., 

ettim amma somadan farlalla _,
dım ld yeni şairlerin DN..,,._. 
dan daba dllzıtın ve dalla ....... 
olmılt! 

KÖR UDi 

kati kanun lllçllllle sempati ve ..ı· 
aatadan ayıracatına bllyilk ıttmadl" 
mız vardır. Onun için, gene muJIC8" 
rem mahkemenin evvelA tenkide Ut' 
hammUI edemlyenlere medeni 1lif 
mllsamahalc.Arlık derat verecellJıdlllt 
fikir Ye kanaatleri klltOr lmdtd.ıt 
arasında bolmalc tat.yecek oJanl8l9 
bir ibret denıl lefkll edecek mnttıt
halckımızda beraet kararma ...,.... 
ğmdan emin bulunuyorus. 

Nihayet herkesin bekledil1 __. 
faa. .• Muhatn Ertutrulun mtıdat .... 
SanatkAnn, bir saatten fazla *"' 
ıntldafauını dtpr .utwılara • .,
koyduk. 
Kulısinden eonra Neyyire ıartal

rul aöyllyecek blr ff!Y1 o1madJPlle 
beraetiııi istedilini aöyledL Son olr 
rak d& lehlr Tiyatron mOdlrtl Zail 
Cofkun mUdafaasmı yaptı Ye '8111r 
Tlyatroeu müdllrtlnUn mldafaı...,.. 

dan da fU cümleleri alıyorua: ~ 
kımızda yapılan tenkitleri her _. 
man memnunJyetle k81'9ılana. ea.-ı 
lılıİlad&ylarmm bu tenkiU...:len ~ 
faJda eörUYorlar. Fakat bls ber W 
nat eeerine yapddıtı ıtbt teııldt .,.._ 
lerlz, imb değtl... Ke&kin Jaba Jclll-
lananlarm ya.nllf hamlelerden --
mal&n IA&ımdır. Muharrir bu ba~ 
dOıymUftUr. Kalemlnl 'bir tabuca. 0-
ıkirlerlni k\ll'fUD haline getirerek bir 
eeert ve mOeılseeeyi vurınap. U1ıor 
Dl14tır. 

Hamlet hasılat rökOl'UIUI ~ 
Halktan alAka görmek wı alluf tAlf" 
laınak, Bay ıı:aineden aferin ~
tan daha zordur.> 

KUdataalar bitti. Durufma .. 
Xuhaln Ertutrul ve Zeki CoıylcUD.., 
mtldafaanamelerinl yasılı bir ..
vermeleri ve tetkikle karara b9'laO' 
maaı için 3·12-841 Çarşamba eaat o 
na bırakıldı. 

Karnabaharlı tava 
köftesi 

KarnılUan ,....,. ~ 
Jıkamah KBçlk ~ dotram*" 
b. Bunlan evvelA alrkell ..,..., 
uda iyice hqJamalL MseftılE ÇI-" 
bnp uyur tmıu auya ......., . ..,,..; ... ......ı 
Pişince •Dzerek almalı. 17 ........ _ .. _ .... 

lrAft miktarda .. - ...... 119". 
mu gibi J11iwmalı: Bil .....,.. 
c1lrtte 1111'1 nlsbetlnde p,.& .,.,,. 
ve lnee _ ... nedea ~ 'll1l9 
ma ile kalqtamab. Dört J t • 
lanp tıeluar ,.... ....... Da ... 
tarda ince blf6 toaa ile lılru t1111 
"" ........ serperek .............. 
tatlıcall derecede llo,.umalr. Y .. 
pdaa klftıelerl lld J11111urta. od 
bflk tereYatı ve lr&a .....,.. 
._ un veya kaleta&om ile l8IJalr 
..... '"' ........ lıMlrdıldıall ..... 
klapa tereyatı içinde llselce ... 
urtmalL lllfteler tanı=•be ~ dik• sonra laerble ....,..-. 
cJolraııp tak uoü ......,. .,... 
-.ıı. ~ lrlftıe, ...... 
tapt.ldw ............... ....-

-.: ma _. uıak r•r Dl ı. 



................... la....... ,..,, ........... 
......... * , .. .-. 
.. Omel"I ........... 

• Pwpdi• leoea ...... ,.... ..... _ ...... a.. 
k ................. _. .................. _, ........ , .. ___ 

Telıl'* ... _ ... ............... .....,. ..... 
• a+'I Aı-a • ....,_...., 

......... n •• .._ ... ,...,. .......... ..... 
:1111111- ......... .,.,.. .. --. .... ... ...... . .... 

............ H -

!W91 ..... llmllll'" mu nhi • 
l' çwlM'.Y_. ..... 

• ' n•elırt.e IMllar .... 

Battan nihayete bdar ile.. 
yecaa... Meraklı bir _.1o, 
zett.. Muazzam bir macera .. 

Cörülaemil ltir mevm 

SON ŞAHID 
Bet rollenle: ............ 
•••••• Anaca: tsl'ANBULDA me-

stz B1a JılUSbtt mAFETI 
........ .,. Cilüu Belli " ...., __ • ••al ar 

JlJUWI 
PADEBEVSK/ 

BOy(ik 8ltAıdlll JtONaat ........... 
DiKKAT: Numaralı koltuk. 
lar erkenden aldırılmalıdır. 
BuCOn 1&&t 11 de tenzlllttı 

mattne. 

:ırlıalpt ...,._.. Sa Tilmf k Bir DNMI 
"'ftııı ~ ....... Bir Saferi 
......... .,... lllr 4- ., ..... 
.... ;? ....... ..,.. nı.t o ... 
TAl#~MILE RENKLi 

VAHŞi AŞK 
• p ıı 111 

ry Milland-Patricia Mo·-isson-11/cim Tamirolf un 
.... ,._. llr~ •:reaıa.. 8eôlerl, ...a Mr 

'Büls·-IAll~· .. ,.... 

·n ALESinemasında 
--..-n41191 na.~~---•• 

bir adam fberlnde teblf etmek 
istiyor. On senede on dmta u,..e
l'O)'& Ptmeı- Peyami Sefnan 
bu mnmuna diler ,..., ... ...,. 

Çuval yapıcılığı 
Toprak mamulleri 
midürlüfünden 

lan da lftlrak edlJonnUfo· Bu ...._ 
at memuplan Jdmlerdir? Haaıt 
1&natu) me~landtrlar? Onu 

eksi~tme ilanı YuıaıJW·• 
clfiba,._t Nyaml lafa ~-

ofisi umum 

1 - Besi tetekldU tuafmdaa verilmek a.re bet )'ÜS bin Dl 
1* ...,_ nddulnde Jat; klDdlr ve;ya pamuk lpUllne un ve mUs.. 
aet ~ )'aptınlacaktar. 

2 - Bir ı..ıta zarfında ı.aı edilecek miktar ylrmt lliMir· 
3 - Taliplerin ekllltme soao ve saatinden ene! flmdiye lca

dar euvalcılıtla JDellul olduklarına ve bu ili 7apac&k kabillfet 
ve tefklllta ına1llt bulunduldlnlla dair Ticaret ve Sana7i odaların· 
dan vesika &IJD&lan. muvakkat teminat olarak bet bin TOrk Ural· 
nı Ofis vemesbıe talim ile makbuz a1malan ven bu mlktan, 
mektupları devletçe kabul edllmiı bir lnUll blınJranm ~t 
teminat metıubile temin etmelerl ve ebiltma ıöıdl lıln&l eıtWeri 
bir cuvalı nilınune olarak ıetlımeJerl ve bu ~ itibaren Top. 
rak llablullerl ~ ADJmrada Umum Mildürlk llObapa ko. 
miayonuoda ve t.taııbuıcta Sirkeci Liman banda ı.tanbul Şubesi 
llüclürlyetinde her Jafe79ne verilmek illere bazırlanmlf buluaaa 
priUme)'e 10re hareket etmeleri Jbundır. 

• - Blulltme, ildDc1 madclecle zUut ıeçen prtnamede 7U111 
oldulu tand& kapalı od 1llU1lle lera edllecekttr. 

5 - Tekllf mektupları 3 • U • 1Ml tarihine ıutJQ90 Ç8l'fllD,. 

ba IGDO saat 15 .. tadar Ankar&cl& Umma llüdilrlWt mObqaa 
komil)'onuna, ktanbulda lstanbal IUbell mildOrl!llOne makbaa 
muk&bWnde talim edl1mil olmabdlr. Teklif mektuplan mezk6r 
ıWı ve ... u.n evYe1 bildirilen mabm!arda bulunacak tanda la.. 
deli taahhOtlO mektupla d& ıönclerllebQlr. 

8 - Talipler teldi11erinl mQhOrlQ bir ad lcine ~ar. 
wfm OzerlDe isim " adreslerinl yaucaklar, bu m0blr16 arta 
muvakkat teminata ait makbuz veya banka mektubu •• 2 nc1 
madde~ yuılı veslJr.a ne birlikte bafka bir zarfa •u ve bu zarfı 
da temldr edecekler, dıf zarfın (lzerine yalnız tetUf meldubanan 
çuval lmA1 lflne ait oldulwıu lf&ret eyliyecelderdir. Teldif mü· 
tupl&rma tartnamenln taımımen okunup kabul edlldlli 78llbnaJda 
beralMr, lmAlatuı ~otıe. keDdir .,,.,. pamuk lpltllle 7&Pı1aailaa 
son. Wdtf olaaa fbatm iMia rua'" IMa rôkaınla 8ldı...,.. 
derci llzımdJr, llektupl&rda hak ve ıillriti oJmıyacaktır. 

7 - thaıe Umum MildOrıt:ık~ npılacat ve teldlf mektupla. 
nmD .,.ımuı ICin Janr18fbralaa lilDden ltiblNl ~ OD lilll 
lciDcle teldlft kabul edilme ~17et IMeU talblllt'O bir mektup
la tebUI ;,ı....ımr. t:mam lmdarlGk ~ ,..., JapmA?n•lr 
ta ... .....,.. ..,_tir. Teldlf _.....,. ihale ~ ..,,.n mGcl. 
.. _,..... ...,., .... ......... dtllb 

dan doln&Ya plmıHan llMP•dl 
... <dlledlll llbl rol a1m&kt ... 
.. aldJlı ..... dftedlll .... .,... 
mak) dlıe benim pua aldllnD 
halde ......_. etkmadlll• llJle. 
mü ve elkAn umuml7edl '*'1 
tneilk dtlflrmek lsttJer. 

Halbuki bm _.....,. eakaııak, 
rol almak lcla Şehir Tlptro..n. 
dan para ~· Sahneye çtk 
mü benim leln :ıınktir, .. hd un. 
at IUIUShllum• lldeımak ICla 
anma rot ahnm, fakat bama ta
mamile fahri olmrak )'aDal'Ull. ak
tarlWt lcln 'bir para ......., Bu 
bir lftlndlr, Ve ........ k•llD8e 
mm M OncCl m..Uıltae t.au 
e4en bir iftiradır .• 

..,. -..... 
• .... Peymn1 8&f& p.rvl• le-

bir tl,..tralmm nlcla ll1ala ..... 
tatedlllne alt .... ,,. ~ 
yQ.ıOnden çıkaruar ki: 

(Ben bir cleltl. .... Do idare ve 
motalla ıııamıtest clo14ureeü iL 
llhlvetıi isim sayabllirlm.) 

itte l81ab tıetebb6aGnln ... ,,. 
Komiteler brmak. badini '" 
arbd&f)anm 1EQlnnü. 1nDar 
bakla almak 'ft ... 'ft ... 11-
bl pı.t " hl4Ps menfaadeır .... 

Peyami d17or ki: 
..... DerebQI -1ile cehpa, 

derebeyi alzt!• kanupa te1t ııda
mın elin• tes1Jaı edll4tblJlin..) 

BotOD dlnP. _..,.anam 111. 
WdtW i•*' WI: ........ 
eder· DO~m her 78rin4e 1wr 
vapunm bir tek stıftl'ill oldulu 
IM>1-- Semt measuplllrı bilirler ti ..... .....,.Nld .... . Dil....,. ........... ... 
1 
ıtaoe. ........... 1lıldlr ..... 
HllQla '* ..... ,. 1 ....... 

Çelftl 
fası an zara 

blb: .... uı. 

B ., ~ • •zı n '* 
de ....... ... .,.. 'Oıı' .... 

lmpbn.Sl.._tlll_ ......... 
..,.. .-ra llCllt ,..... hft ....,._ 
7W• Vep aU7afıb ... h, ... ..,.... 
~ ...... ...,.lmk· 
kdld& nllldıbllllE ate• ıe• ...._ .......... ..,... ...... ...... 
._.... tnıttrı....., ..... '* 
kredi ~tı, ın,.. ............... ..... 
oevın- ............ le ..... lld ... 
lcbM1e ...... ııtru ı.a '1171111& ..................... 
rllı ........ lllktıar, ..... YMda 
... _ ... ... "''ed wır • ..._ ... ~ ... " ............ 
.. ....,. ......... 1511 ...... .. ,.. ........ -- .....•. 
..... el ... ,.. ..... u ......... 
... ~ Mlleller lllillak
......... - Olll8la MlllJlıhrlil-
de wac1an1uıa )'lldal'lm ........... . 
............. l"abl 1 7 ... ... 

..... lehlerlıle lôlfef .... ltlıl-
,.. putelert lıü ........ --
tıeruelerl ....-etmılcle ........ '* .....,... ...... ,_ ...... " .... ,..,.r1ar ... swteterla Mpl-

,..ı.M& • d79de dlldmU eel"'*
tanf Tml.... llkerte Uınaecwlll• 
Jstlfacle ikan plecellae dıılr olu ...,..,,qerv.,...._ .. ......, 
tudcnMc Tu- ve OlsaJld mlh
verlll elllrlcıe t6lıl tatlmk Jela ltir 
............ .t.merlkablana Garlıl 
Mltka ..,......... ~ ..... 

~· 
Ket'& ll&rbl ,.,.. ..... devam eclell 

lkblel clMa harbi, ... laf .. Af-
rlbJl sldlle lılılCtAnıllt sUıi ....... ... ,... 

Sabş ı:anı 
lıtarbul Dördür.cü icra Me , urlufu"da .. : 

lluan fQkrtl tarafından Vakit Paralar idar..ıMen 20M8 ilcru No.alle 
bor'Ç abn&n paraya mukabil nısıf hllHlerl blrincl d•ecede ipotek ıtete
rllmlf olap borcun ederımenlealnden dolaya ifbu ipotekli Jıi81el•rln &1ft • 
Qn atdmalu'ma brv ..Um ve tamamına ehlivukuf taraıındu (üt) 

lira ( 11) kurut kıymet takdir edilm lf olan Sultanahmette Nakllbent 
maball...,. Şenali vetıne 10kalmda •kl Si, 10 mQkcrrer yeni 12, H 
kapı. t ada, lTI panel No.lı taratlan 117, 118, 171 ve 185 b&rtt& NoJı 
mahaller lnQ yeni kUıfat. olunan 10 metrelik lıluatata pap. llOkalı De 
cevrlll 121 metn '8 ııanUmetn murabbaı mıkdannda bir kıt'a u.nm 
nmt ~ De )ine tamamına ehli vulcuf t&ratmdan ( "81) lira ıa,met 
taMlr edOaUf olan &:yai mabalde Tll lbent &I& çeplll IOkalJnda IPt 
21 mtuuırnr 10 yeni 12. H kapı. 1 'el&, 174 panel No.h tar&fl&n 111, 
lH, ı 711 urtta No.IJ mahaller iki ta rafı KQçllk >auof P cadde9l ve Qe
llnllk llOlcall il• cnrm 111 metre m ur&bbaı mıkd&nnd& dil• bk ana
.. umf ....._l lloÇlk arttmna,. konm~tv. 

1 - Jfbu pyri menkullerin arttırma f&rtnameler1 6'12·14.l t&rildDden 
•••• •ıar tro.; ... latulNI DlrdQnctl len 4talreeiniıt mu~ ~ 
m&ra...aa Ml'1'es,in stnbllmeai için açıktır. llind& )'Ullı ol&Dl&nlM 
tul& ıulta&t &Jm&k IRqenler, if w prtn&meye ve Hl/21 T _,. 
No..Ue mmauri)'etirnlse mOnc&&t et melidir. 

J - Arttlnn&)'a ifUnk lcin yuk& rıd& )'Ullı kıymetin ~ 7,5 Dlılltıtlıı.
.. ~ aJlo-t vqa DlWI lllr banka nın teminat mektubu tevdi edlle
celcUr. (Madde: 124) 

1- ipotek a!'llbi alacakiılar'a di"" r &IAkaclarlarm ve irtifak b&ldu 
...UplerlnJn p)'nlllenkul tlMrlndek1 haklarını hUllUde fal& ve .....ıa 
dUr olan lddi&lanDı lfbu ll&n t&rUıln den itibaren on bef sGn içiMI ev
nlu m81blte1-ile birlikte memuriye tlm1ae bildirmeleri lcabed•. Alrl& 
....... baklan tapu •lıcUl il• l&btt ol ınadıkç& 8&tıf bedelinin ,.,......_ 
llnd&n hartc Jıabrl&r, 

' -~ sQıwle artt1rm&7a lftir&k edenler arttırma ...,.ı.ute
IUal olallaut tıe lG8umlu malına& al mıt ve bunl&rİ tamamen küul et· 
-. .. " ..... olwnıı1&r. 

1 - G&Jl'l ___, IOs12"'1 tarDı inde Cum&rtesl sQntı -.at lt .. 
U 19 JrMal' lıltan1'ul DardGncl icra lılemurlqunda De defa _,.. 
*llt8a -.ra • p arttıran& lMle edilir. Ancak arttırma bedllt ... 
....... lupMtin 9' 711 ini bulmu veya •bf ilteyenln aıac.ıına dc
um olu ..... al11C-9kleler ~up da bedel bualanıı bu p.)'l'l IMÜUl 

Ue t.emla ~ allıca1cl&nnm ıaec muundan ful&ya çıklN ... • sek 
arttlr&ma taübQdQ lı6k1 blm&k 1b ere arttırnta on p daha ı.mdlt 
edilerek 3-1~ tarlhlade CUm& stı nU aaat 10 dan 12 :re kadar ı.tanlcll1 

l>lnlGaol Jel'& Jılemrulutu oduınd& &rttlrm& bedeli l&taf t8teJmln -
~ .... nı olan dll.r ıaa.cakhle rm bu p)'ri m.enkul De telala •· 
• al..,.ldan JMCmuaadM ful&p çıkmak fU"Ule en cok antırw 
llale eılllr. BIJte IU MM! .... edil m- lb&le yapılınu vı atlf taı... 
111 ...... 

1 - Oerrl wlAıl kliMUllde U. le olunan k1mH ctma.ı VeJ& Yci
lla •lldet Jolalle par&JI verm- ihale llann tlllıolunaiak Jr.mtlllbl. 
den nnl en 1'Uek teJc1lfte bahm&n kbme arutmlf oldutU lledellll ~ 
.... na ...._--. ru& olmu veya ~ hemen yedi &GD 
... •• u.-...,.. tdW'lhP - o-k uttıran& lb&le edWr. Dd ..... •· 
,......ld faril " pıom llDlfr IGln .. IJp 6 - 1ı_, olunacak fala ... 
~ ....._. Ql'll1& ldUaDI a.oet Jıalmelrmai mmıurtyetlmlloe &11-
«=*n tmlllıll elmcar. (Jııladde: 111) 

T - Ama uttırm& bedeli llarlcln de olarak plJus tapu fer&I ha'ıea
m, ,u.ı -llllk Yalal tana 1*llll nı ve 11a1e lwV puU&nnı vel'IMJ8 
........,, Jatcaldm vqila", ten vtr&t .,. t&ımW&ı '" dellU1'e ,_.. 
...,. maı.nwt Beledlye ra.umu ve mflter&kbn ft1at lcareSI ...,. 

- olmaJlf erUmaa bedeUnden ten ili olum'. 
ı.- ,.,rt ~ JUkanlla .... rl1en tariJlte Jdaaıı.I DGldGılCI ıc-

ra K-'1JIU odMmd& lllN D&a" ,a.t.u.n artbrm& ~ ..... 
1r.ı• n&llenlı llAA oluılur. (lmt) 

•ARMJL a&Dtnil ISlda 'lftABOR 
9"'11 'E "' 1 t.nm 7"1t• Sı O Bul8n 11,IO da .._ ... 

Akpm ... ela 8uC9n 11,30 de 
llaDtnılDl Att-ın I0,80 da 
... lllS llAADft TVYABI 

il& Jmdudu:nmıa tecnla eder ve 
................ Cllllar& ba-



İstanbul Bölgesi direktörü bir .merasimde kupa '•eriyor 

Meğer b"tün mesele, b~r 
noktalı virgülmüş! .. 

Bölge direktörü ile hakemler arasındaki 
ihtilaf da nihayet halledildi 

lstanbul Bolgesı Beden Terbiyesi 
DlrektltrtlnUn merkez ıstişare heye
Unde lstanbul hakemleri hakkında 

~öylcdlğt sözlerden doğan M.diseyc, 
Direktörün hakemleri nyrı ayrı da
vet ederek konuşmaRı ve sozlermin 
yanl~ olduğunu söyleme ile kapan
mış nazarile bakabılınz. Çünkü ha
kemlerle konuşarak vazıyeti izah ta 
bir tavzih ve tarzıyc mahıyetinde 

telA.kki edileb!lir. ÇUnkU dlrektoriln 
hakemleri tatmin eden sözlerine göre 
bu mesele bır mlırettlp hRtasından 

doğmuştur. Bakınız şu mesele nasıl 
olmuş, anlatırsak okuyucularımız da 
bunu hakikaten garip bulat'aklardır. 

Merkez istişare heyctı toplantıla

slr edince hadise de kapanmış olu
yor. 
Meğer biltiln mesele bir noktalı 

vlrgfılmtiş de bizim haberlmlz yok-
muş•... KE!\IAL OSA~ 

Bugünkü iik 
"' maç arı 

Günün en mühim maçı 
Galatasaroy-İst. Spor 

arasındadır 
nna iştırak eden bölge direktörü, Ltg maçlarına bugün de Fener \'e 
kendısine söz duşer dUşUnccsıle ev- Şeref stadlarında devam edilecek ve 
velden hazırlanmış ve fıklrlerinl ya- bu karşılaşmalarla birinci devre nl· 
zarak gitmiş. Nihayet söz sırası gel- hayetlenmiş olacaktır. 

ıniş. Uzun mlltalAalard:ın sonra ha- Fikstüre göre Fener stadında Bey
kem meselesi üzerinde de şu mUtalA.- koz - Beyoğlu, Fener - Taksim. Ga
ada bulunmuş ve demış kt: «Hakem, latasaray - lstanbulspor; Şeref sta
lyl hakem yok. Dlrektörlın bu söz- dında da Vefa · Süleymanlye, Beşik
leri de zapta geçmiş ve Beden Ter- ı taş - Kasımpaşa karşılaşacaklardır. 
biyesi Mecmuasında da aynen yer Şimdiki halde puan cetvelinde ge-
bulmuş.. çen hafta Fenerin puan vermeden 

Ne hakem var, ne de iyi hakem Beşiktaşı mağlt'lp etmesıle Galatasa
mAnasına gelen bu sözler üzerine, ı raylılar ligde başa geçtiler. Sarı kır
hakemlcr, bunu kendilerine hakaret mızılıları da bir puanla Beşiktaş ta
tel!kkl ederek evvelfı bölge direktö- kip ediyor. lstanbulspor Uc;;Uncü Fe
rtınden tarziye istediler, vermeyınce nerbahçe de yine dördUncU vaziyet
de sa.hadan çekildiler. Sahadan çeki- tedlr. Fakat bugün lstanbulsporun 
lince de daha ılk haftada lig maçları Galatasıırayla yapacağı maç sarı lA
altilst oldu. clvertlilerln de vaziyetini tayin cde-

Bu kısım h4dısenln hlkAyesidlr. cektır. O itibarla gtlnUn en mühim 
Fakat asıl iş bundan sonra başlıyor. maçı olarak bu karşılaşmayı göste
Şlmdi bölge direktörü diyor ki: reblliriz. lt'akat bu mllsabakada da 

- Bu bir mürettip hatasıdır. Ben Galatnsarayın galibiyetini daha kuv
ne hakem var. ne de iyi he.kem de- vetll bır ihtimal dahlllnde görüyoruz. 
mek tstemedım. Mecmuada hakem Bununla beraber ufak bir ihmal Is-
kelimesinden sonra gelen virgül vir
gül değil, noktalı vlı güldür. 

Bu suretle, dırektor, ben ne hakem 
var ne de ıyi hakem demek isteme
dim. «Hakem; iyi hak~m yok> ~ek
lllc hakem meselesi üzerindeki fıklr
lerlme gelince iyi hakem yok demek 
istedim ... dı>or. 

Işte yukarıda da kaydcttığimiz gi
bi bölge direktörü ışı bu şekilde tef· 
l!!2 

tanbulsporu sahadan muvaffakıyetli 
bir derece ile çıkarabilir. 
Dığcr taraftan Fenerbahçc - Tak

ısim maçında Takslmı, Beşiktaş - Ka· 
sımpaşa karşılaşmasında Beşiktaşı. 

Vefa. - SU!eymanlye müsabakasında 
Vefayı galip saymak icap eder. Yal
nız •uzerlnde tahmın yUriltUlem!yecek 
karşılaşma Beykoz - Beyoğluspor 

maçıdır. 

Beyoğlu Vakıflar Di rektörlüöll ilanı arı 
Kiralık Dükkanlar 

emtl Mahall~I Sokağı No. Aylığı 

Beyoğlu Hüseyin ağa Salak zade o Odalı diil<k!n 20 
> Kamer hatun Sahne 20 > 60 

Yukarda yazılı dUkkCı.nlar 31/5/ 9 42 gtlnU sonuna kadar kiraya veri
leceklerdir. ihalesi 1112/ 941 glinU sa at H. de yapılacağından isteklilerin 
Beyoğlu Vakıflar MUdürlllğU akarat kalemine müracaatları. (10174) 

işçi Aranıyor 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İş!etmele ri Umum l\1üdürlüğünden: 

ldııremız Şişli Tram'iay tamirhane si ıçln ımtlhanda gösterecekleri ka
biliyete göre saatte Azami 40 kuruş Ucret verilmek surctilc 8 soğuk su 
demlrcıS1, 4 r;ıcak dcmırci ve 5 dok mecı ustasıle yine imtihanda gôste
receklerı kabilıyete göre saatte aza mi 30 kuruş Ucret verilmek surctile 
12 tesviyeci, 4 tornacı ve 2 frezeci ustalarına ıhtıyaç ,·ardır. Askerlık

le altı.kası bulunma~an isteklilerin nU fus hüviyet cUzdanı. hU.'!nU hal ktı
ğıdı, aşı ropon.ı ve şimdiye kadar çalıştıkları mUc:ıseselcrden alınmış iyi 
hizmet vesıkaları ile birlikte 4/12/ 9 41 tarihinde Şişli Tramvay dt'posu 
dahılındekl mütehnmk malzeme mu dUrlUğUnc mUracaatları !Uzumu bil-
dirilir. U0530 

'İngilizler, Ankarada 
1 - O galip geldiler 
Ankara şampiyonu, 

karşı güzel bir 
kuvvetli rakibine 
oyun çıkardı 

Dün Ankarada ilk karşılaşmalarını yapan İngiliz futbolcuları An karaya muvasalatl:ırında 
garda kar:,:ılanırken 

Resmimiz hakemlerimizden Halid! , köşede Ahmet Ademi 

Ahmet Adem, hakemliği 
ücretsiz yapacağını bildirdi 

Bu, aynı zamanda amatörlük kisvesine bürür1'
11 

profesyonellere bir derstir 
Bundan evvelki bir yazımızda 1 alan, amatör denen, iki zurl'\f~ 

futbolculara takdir edilen 70 ku- de müsavi bir vaziyete getırı 

~ 

ru~luk masarifi zaruriye ile amatör si! ... 
birer spo.rcu olara_k kabul .edilen 1 Ahmet Ademi bu harekctio~;r
hakemlerımize verılen 2,5. ııra~~n dolayı takdir herhalde bir v8ı ol· 
tutun 1 O liraya kadar verılen uc- dlr. Bu fikri ortaya atan blZ ! 
retler arasında bir mukayese yap- duğumuzn göre ılk defa o " 9 , 

mış, aradaki farkın maftlıksız ~1- yi yapmak da bize di.ışuyor· d• 
duğuııu tebarüz ettirmek lstemw bu hakıkaten sportmen ark8 ıV 

Ankara, 29 (Telefonla) - Bir 
haftadanberi şehrimizde bulunan 
futbol üstadı İngiliz profesyonel
leri bugün 19 Mayıs stadında ilk 
karşılaşmalarını Ankaro şaımpi. 
yonu Gençler Birliği ıle yaptılar. 

Havanın çok soğuk olmasımı 

rağmen stadı yine on bini aşan 

bir seyirci kiıtlesı doldurmuş bu
lunuyor. Şeref tribUnundc ısporcu 
Hariciye Vekilimiz ve Başvekil 
vekili Şükrü Saraçoğlu , Müstakil 
grup reisi Ali Rana Tarhan ve ta. 
nınmış daha bir çok zevat gozc 
çarpıyor. 

tik. takdıri bir vazıfc biliyoruz· ŞıJ d 
arasında bulunduğu misafirlerin cumları daha tehlıkell oluyordu. Bu hakikaten ı:aripti. Mukaye. var ki, diğer arkadaşlarının iti 
fiU kadro ile oldukları görüldü. Nihayet 28 inci dakikada bir hU- se kabul edemezdi. Ayni yol için Ahmet Ademi takip edecckle:ıı.r 

Fennie, Paviour, Trior, Glbb, cumda İngilizler merkez muha- ve aynl enerjiyi sarfedcn iki a. de en ufak bir şüphemiz yol<töf 
Lindfay, Hofkle, Woodward. Chf-

1

..!lmleri vasıtasile yegAne gollerini matör zümre için bu tefrik akıl Bu suretle bu arkadaşlar, anı8~..o 
ton, Centon, Adam, Meguivr. kaydettiler ve devre l - O sona almayacak bir şekilde idi. lük kisvesine bürünmüş gizli ~, 

Buna mukabil Ankara şamplyo- erdı. Öğrendik ki, bu yazımız üzeri. fcsyonellere de bir ders ,·cw· 
nu da şu şekilde idi. İkinci devrede Gençler Birliğini ne son hakem toplantısında uzun oluyorlar. 

Rahim - Ali, Ahmet • İsmail, daha canlı görüyoruz. Fakat mi- 1 milnakaşalar olmuş. Ve! kı~etli 
Halit, Keşfi - Selim, Rifat, Meh- safırler yine lıı1tünlüğü elden bı· hakemlerimizden Ahmet Adem 
met, Niyazi, Mehmet Ali. rakmadılar. Bô) le olmasına rağ. 1 bu yolda ilk adımı atarak demiş 

Bu suretle eski Fenerli Niyazi men pek gevşek hareket ediyor- ki· Fener - GalatasaroY 
Çarşamba okşartı1 ile Galatasaraylı Mehmet Ali l lardı . 1 '" Ben bundan sonra bütün 

3ençler Birlığindc yer almış bu· Bir hücumda Niynzlnin çok :u· ı ınaçlarıını ücretsiz olarak yapa-
Junuyorlardı. kı bir ı;ü tü h:ısım oyıı.ncusunu, ba. , cağım . Yalnız gıdi~ geliş masraf- Ankaraya gidiyor 

Saha Türk ve İngiliz bayrakla
rile si.ıslenmiştı. Sahaya evvela 
misafır takım çıktı ve şeref trl
bUnünoo bulunan Vekillerimizi. 
mebuslar ı.:nızı, halkı selıimlııdı. 

tar. Bunu Ankara şampiyonu 

Gençler Birliglnin çıkışı takip 
etti. Tilrk ve İngiliz marşları ça. 
lınarak ayakla dinlendi. Her iki 
takım bayraklar teati etlller. 

Oyıın bu maç için lstanbuldan yıltı~ or fakat ufak hır tedav.den ıı:rımı alacağım. Eğt•r bu bir te- ıa 
davet edılen Ahmet Ademin ida- sonra yine ayıld.ğını gorUyoruz. amül meselesi i~e. masraflarımdan 1 Fenerbahçe, Galatasaray ıc~ 
resinde başladı. Bunu bir Ankara hücumu daha artan miktarı ya H'Hillahmere ve lerimiz İngilizlerle karşda< 1 

Oyun başlar baslanuız İngiliz. takip ediyor. Sclımin bir şutü di. yahut da 0 gUn oynayan her iki ta üzere çarşamba günü akşamı ıS 
lcrin daha sey~ al bir oyunla rC'ğe çarparak geri gc-~iyor. Ve bu kıma mütcsnviyc>n tcbcrr11 edece-

1 
tanbuldan harf!ketle Anı-8r 

Gençler kalesine aktıklarını gtı- suretle karşılaşma 1 O mlsafır ğlın sonra bir noktaya da işaret gideceklerdir. llc?r iki klilbO~, 
rUyoruz. Ve oyun Gençler nı"1f takım lehine neticelen iyor. edC'yİm· de hariçten takviye teklifini ıce 
sahasında oynanıyor. Bu arPda İngılızler h:ık kalen giizel oy. Hakem komitesi azaları da her bul etmemişlerdir. Bu suretle 
misafirler bir de muhakkak bir nadılar. Ve bize mükemmel bir hafta gittikleri stadlarda mfü:ahıt di kadrolarile gideceklerdir· 
gol fırsatı kaçırdılar. Ant'ak 22 ncl futbol ve futbolun inceliklerlnı 61 ratile bulunmak ücreti olarak 
dakikadan sonra Ankaralılar o· gbsterdiler. para alıyorlar. Bu da f porcular ve 
yunu mutevazin bir şekle soka- l\iisafirler yarın (bugün) Harp hnlk arasında münakaşa mevzuu 
bildiler. Fakat misafırlerin hü. okulu .ile karşılaşacaklardır. oluyor. Ben hakemlik vazifesini 

Takımlar karşılık'lı dizlldlklerl 
vakit fiç beynelmilel oyuncunun 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GAiP, ROM TIZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

İcabında &"inde 3 k~e alınabilir. Her yerde pullu kutısla rı ısrarla isteyiniz, 

. .. . J'"I'~ ~... .. • 1 .. , ' •• • .. 

ZAYİ ı İstanbul Asliye İkinci Tıcaret mahkemesinden: D41 / 460 
Kabataş lisesi 8 ci sınıfından . . . 

1 ld ..-. b 1 1 · t l\tilvekkillcri Ali Oytun ve Ser· 1 rıldlklerı ve 23/ 11/ 941 tarlhınde 

t
al mış o i uıtiıuml e wgey zaykı' . el • ı klz Kürkçlıyanın yarı yarıya ma. ı İstanbula muvasalat eylemiş ol-

m · yen s n a acasım es ısın n 
huk• .. kt ' ilk oldukları ve Maksut kaptanın 1 duklarına dair baş kaptan 1\'Ial<. 

mu yo ur. · b 1 1. , f d ı 
0 h 1 suvar olduğu Istan u ımanına sut Sonme:ı: tara ın an yazı an 

Ad r an bağlı ve 185 sicıl numaralı 27/ 11/ 941 tarihli deniz raporu-

lkrtes· K it k 1 k N 
41 

(4"8 27) tonUatoluk (Yenıce) va. mın mahkememize vcrılmesi üze· 
Be~ aş, o u çu ar arşısı o. ~ • . 

O h A k purunun 18 11 941 tarihinde boş rlne vapurun ant olaı ak batması 
r an zra 1 dolayısile biitun esya ve cvrnk ve 

A k ı .k . l . 
1 

olarak İstanbuln müteveccihen vesaik ve bu meyanda eyir jur-
S er 1 ış erı avdet seferıne başlıyııraK ayni nalı dahi vapur ile gark olduğun-

Yerli Emlnönu Askerlik şubesi günde Vasilikoz civarında seyret· dan mezkur deniz raporunun tas-
başkanlığından: ınckte iken torptllcncrck batırıl. dikı avukat J\lehmet Bchrnm taJ 

Sınıf 7 nıurımele memuru Ah. dığ1 ve ;yalnız bıış kaptan Maksut rafından talep r!dılmcsi uzcrlne: 
Fu t oğ Hafız Nuri 304 (32ıt • ı: , Sonmez ile iklncı kaptan Hayrul- Şahitlerın 2 12 D41 tarihinde 

t::ınıf 7 muamele mcmurıı lfolıl !ah Denizcinın kurtulup dığer on dinlenilmesine ve muhakemenin 
og Ah Hikmet 3U'" (327 • ı:,•; . iki nefer murcttcbatın gark ve de 3112/941 tarihınde icrasına 

Hesap memuru Şevkı GUlrr.nrı nabut oldukları ve kurtulan kap· karar verılmiş oldu~undıın alaka· 
17878} tanlar Bulgarıstanın Vasilikoı li- d:ırların muayyen muhakeme ı;U-

ı~iyade Tem. Mehmet Bahaettın manına çıkaı·ılmış ve oradan Bui· nıinde bizzat veya vekillerinin 
313 garistanın Burgaz şehrindeki Tlırk hazır bulunması ticaret kanunu. 

Bu subayların acele şubcıe konsolosuna teslim edilmiş ve nun 1065 ınci maddesine tevfikan 

aldığım bir kaç kuruş idn yap. 
madığımı da bu suretle isbat et· 

1 mek istiyorum• demiştir. 

Bu suretle ortaya attığımız bir 
fikre ilk defn iştirak eden bu ha
kem arkadaş oluyor. Diğer arka
daşlarının bu teklifi ne şekilde 
karşılayacaklarını bilmiyoruz. Fa 
kat biz bu hareketi hakemlerden 
evvel tcşkil~ttan bekliyorduk. O 
da şu olabilirdi; ya futbolcuların 
da zaruri masraflarını makul bir 
hadde çıkarmak ve yahut da. elde. 
ki talimatnameye göre ayni ismi 

mekteP Dün yapılan 
maçları 

diJ~ 
Lise ve orta okullar arasın 1 

lik maçları dün Fenerbahçe ııt 
Şeref stadlarında yapılmış. re rd 
stadında yapılan karşılaşınslll 
Galatasaray - Drüşşafaka O • 
berabere kalmış, Yüce Ülkil ~ e 
allim mektebini 5 - 2 mağlı'.'ıP 
miştlı~. 

. ııse5 
Şeref .stadındaki Istanbul 

1 . 1 ı: Sanatlar maçı 5 • 2 IstanbU 
11
• 

si, Hayriye - Kabataş müsab8~eıı· 
da 4 - O Hayriye lehine netice 
miştlr. ,, 

.--~~~~~~~~~rn~~~~ı 

Devlet Denizyolları ilanları 
1 

Adalardan Köprüye ilave Sefer 
1 / 12/ 941 Pazartesi gtlnUnden itfb aren BUyUkadada.n saat 5.50 ~ t 

Heybeliden 6.00 da, Burgazdan 6.15 de, Kınalıdan 6.30 da & harcJ<ttıf 
Köprüye 7.20 de varmak Uzere muvakkaten na.ve bir scf'er yapıJacalt 

1 Bu ilAve sefer Pazar gtlnlerl yapılmı yacaktır. (10461 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş "100,, Kuruşlukların Tedavülde" 

Kaldırılması Hakkında 
(il· 

Gi.ıınüş bir liralıkların darp ve piyasaya kafi miktarda çıka 
1 

ması iızerine 1/ 2/1941 tarihinden itibaren tedavülden kaldırıl~~ 
olan Günniş yUz kuru5lukların 112/ 1941 tarlhindenberi yalnız J\ 
sandıklarile Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasınca ve r,ıcrlt~. 
Bankası bulunmayan yerlerde Ziraat Bankası subelcrincc yııP1 
makta olan tebdil muamelatına 31/ l 1942 akşamı nihayet ~cı 1"1 
eektir. Bu tarihten sonra mezkur paralar nakit olarak hıc 

veçhile kabul edilmiyccektir. 
11

9 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların 31/1 / 1942 aksarrı1

11 • 
kadar bunları l\Ialsandıklarile Tü rkiyc Ciimhurlyct l\IerkeZ 13·3~< 
kasında ve Merkez Bankası bulun mayan yerlerde Ziraat aaıı1' 

' 

ı; 

t 
t 
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