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Mil i Küme Maçlarında Vefa Ateşsporu 
nkaragücü Galatasarayı 4 -1 YenCli ,. 

- Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir -
- ' - YAZAN: SAMI KARAY E L_ ,,J 

Buğün Milli Küme, Beden terbiyesi! . 
ikinci küme kupa maçları ve bisiklet 
müsabakalarına devam edilecek 

... 
Tabiatın Yarattığı 

Harikulide Bir Kuvvet 
Milliküınc maçl.ırına dun çok Bugün yapılacak Akkoyunlu; Arnavut oğlu, Aliço, Katrancı gibi 

güzel bir havada devam edildi: futbol müsabakaları 
lstanbul birincisi Beşiktaşı kendı Kadıköy atadında: 

Pehlivanların zamanında türemiştir. . 

sahasınrla 2-1 ınagluıı eden genç Beylerbeyi - Kadıköyspor 
Atessponın Vela ile oyıryacağı o- saat 13 de Beykoz, Kutuluş -
yun· merak ve alctka ilL beklencli~i Top kapı, Arnavudköy rnuhte-
için günün cuııuırtt i olmasına ra~- !itleri sruat 14,45 de, Ateşspor -
men sahaya oldukça kal.~balık bır Fenerbahçe saat 16,30 da. 
seyirci kütlesi toplaımıı.$tl. Taksim Stadında: 

Saat on yedıde kı ·a bir Bölge san'at okulu - Vefa 
seremoniden sonra takımlar dizil-
diler. 'Hakem İzzet Muhiddin A- saat 15 de, Pertevniyal - Eren-

k köy saat 16,10 da. pa . 

Vefa takımı: Azad - Sefer, Şeref Stadında : 
Süleyman - Abclii$, Lulfi, Şükrü :Matbuat takımı - Beşiktaş 
_ Necib, Sulhi, Muhte~em, Meh - tekaüdleri saat 10 da. Beşiktaş-
met, Garo. Pera saat 11 de. 

İzmir takımı: lbrahim - Se- Barutgücü aahasında: 
zai Cemal _ Avni, Muammer, Yıldırım Davutpa~a - Barut-
Salih _ izzet, Mahmud, Ali, Fe- gücü ~aat 16 da. 

Ankarada: rid. 
Oyuna l z mir Ji1 er başladılar. L.. __ G_a_l a_t_a_s_ar_a_Y_-_D_e_m_ir_s.,...p_o_r. __ 

11 Rüzgarla beraber güneşe kar~ı 
oynuyorlar<lı. Birinci hücum Ve- lar Vefalılar tarafından iade edili-

ld . y yor. Hakemin yerinde cezaları o-fanın muavin hattında kesi ı. e 
Yunun sertleşmesine mani oluyor:;;il beyazlılar mukabil hücuma geç-

tiler. tık dakikalarda her iki ta- 1 du. 

DOn oynanan Vela - Ateşspor maçından bir es tantane 

rafın ~a .. süratli ve canlı oynıadıkla-ı 
ı·ın ı goruyoru z. 

Dördüncü dakika.da Vefa sol 
açığı kalecinin e11eri arasından 

kafa ilo kaptığı topu boş kaleye 
atamıadı . Oyun Vefanın hakimiye
ti altında ve İzmirlilerin nısıf sa
hasıııda oynanıyor. 1 O dakikadan 
~onra İzmirlilerin müteaddit hü -
cumlar yapmağa başladıkl.armı 

görüyonız. 

Lakin yaptıkları bütün hücum-

20 inci d.a kikadan sonra Vefa
lılar yeniden hakimiyeti elde etti
lu. İzmir aleyhine üstüste korner 
ve firikik oluyordu. 21 ve 22 inci 
dakikalarda Vefalılar iki mutlak 
gol fırsatını kaçırdılar. 

28 inci dakikada İzmir aleyhi
ne verilen bir firikik cezasını kur
tarmak için ç.alışan İzmirliler pe
na1tıya sebebiyet verdiler. Muhte
şemin sıkı bir şütiyle Vefalılar ilk 

(Sonu 7 nc i sayfada) ··---------------.. -~--... MARTHA EGGERTH'ın r kibi; Büyü'< ve güzel Macar yıldızı 

MARiKA RÖKK 
Dans ve şarkıları.. . Deha ve Güzelliği ile 

GASPARON 
Muhteşem miı.aasenli meYsiminia. büyük operet filminde 

Bu hafla SÜMER Sinemasında 
Takdir alkışları t • plamaktadır. ilaveten: EKLER JURNAL: 
Çekoslovakya hadiseieri - Bay ve Bayan Lebrun'un ~on~rayı 

ziyaretleri - Prenses Fevziye ile İran Veliahdının ızdıvaç 
merasimi. - Yeni tehir F aeiası ve sair ... 

Bugün saat 11 ve t irde tenzilatlı mat• ·neter. ••• .. 

3o1dan sağa yukarıda 6ğretmea okulundan : Hilseyin, Oğuz, 
Nihad, Demir A,ağıda Vefa liseıinden : Mecdi, 

Kenan, Fikret Ihsan 

Mektepler Arasi Spor 
Müsabakalrı Başlıyor 

----=> c:=:oı=----
İstanbul lise, öğretmen, san'at 

ve ticaret okulları spor bölgesinin 
hazırladığı spor müsabakaları prog. 
ramının tatbikına bugün 28 mekte
bin iştirakile yapılacak bUyük mera
simle başlanacaktır. Merasimden 
sonra bölge sanat okulu ile Vefa li-

• sesi Pertevniyal ile erkek öğretmen 
okulu arasında ilk futbol karşılaş-

Tanzim edilen fikstürde futbol 
maçlarının final karşılaşması 13 ma
yısda yapılacaktı. Bu final maçının 

okulların her sene jimnastik şenlik
leri ile kutlulamakta oldukları 19 

mayıs Atatürk gününe bir spor ha
reketi ilavesi için 19 mayısta yapıl

ması boş kalacak 13 mayıs tarihin
de de futbol maçlarına iştirak eden 

mruıı yapılacaktır. 16 okulun ikiye ayrllarak kırmızı 
Dün Maarif müdürlüğünde Lik ve beyaz takımlar namile karşılaş· 

heyeti başkanları (Vahi, İbra- . .. 
h . H kk H eli S .h M'·bec-lması yapıldıktan sonra seçılecek bu-ım a ı, am , emı a, u . . . M if v 
cel, İffet) son bir toplantı yaparak tün oku11ar muhtelıtmın aar e. 

maçların icra şekilleri ~zerinde gö- k~lliğinin muvafık gö.r~c~ği bir şe
rüşmeler yapmışlar, yem kararlar al hn·do Anlrnra m~hte1ıtL11.e k.a.rşıla-

1 rd ..,;.ınnnası clüıni nulmektedır. mış a ır. . 
ag lll 00 00 sg 

Suallere Cevap Veriyoruz: 
938 Nisan Ayında Yapılan Spor 
Hareketleri Ve Bu Ay Yapılacak 

Atletizm Müsabakaları 
Melek Gürağa f 

Okuyucularımızdan Melek Gür 
Saim, Mersinli Ahmet, Mustafa, 
Çoban Mehmet. 

1stanbulda Fenerbahçe stad~ 
yomunda yapılan atletizm şampi

(Sonu 7 inci say fada) 

Akkoyunlu; Sultan Mecit devri ı 
pehlivanlarmdandır. 

Fakat; Sultan Aziz devri baş
langıçlarında mühim rolli vardır. 

Arnavut oğlu, Kel Memiş, Aliço, 
Kavasoğlu, Katrancı, Koca tbrahim 
gibi Sultan Aziz devri baş pehlivan
larının ilk türeme anlarına yetişirJş
tir. 

Sultan Aziz devrinde Kırkpmar

da yapılan şampiyona güreş müsa
bakalarına habersiz gelmiş ve Kat. 
rancı ile boy ölçUşmüştlir. 

Sultan Aziz devri baş pehlivan~ 
larının derecesini anlamak için Sul
tan Mecit devrinden Sultan Aziz dev 
rine intikal eden pehlivanları tanı-

. mamız ve bunlarm kuvvet ve me
haret derecelerini bilmmiz faydadan 
hali değildir. 

Bu sebeple; Sultan Aziz devri 
baş pehlivanlarının sıravari men1d
belerini yazarken Akkoyunlud:ııı 

bah~etmemek bir nskise olur. 
Sultan Mecit devrinden Sultan 

Aziz devrine intikal eden pehliYaıı~ 
Jardan "Sulu,, isminde bir kişi daha 
vardır. 

Sulu namı diğer Süleyman Ak
koyun lu derecesinde namdar ve ktı\• r 
vetli bir pehlivandır. 

1 Sulunun menkibeleri bir dev ma
salı gibi daha hala Deliorman köy
lüleri arasında yaşar .. 

Akkoyunlu hakkında elimizde 
birçok maliimat Yar i-ıe de, Sulu i
<;in yazacağımız yazılar azdır. 

Yalnız; Sulunun Akkoyunlu ile 
Şumnuda harman meydanında bir 
güreşi vardır. Bu güreş çok canlı ve 
yırtıcıdır. iki pehlivan, üç saat gü
reştikleri halde birbirlerini yen~mı?.
mişlerdir. 

Şumnuda, harman meydanında 
yapılan bu güreşin hikayesini sırası 
geldiği vakit okuyucularıma yaza
cağım ... 

Biraz da olsa, Suluyu şuracıkta 
kısaca okuyucularıma tanıtayım .. 

Bu pehlivanın boyu, iki metred .. n 
fazla imiş... Kumral renkli, iri ve 
koç bıyıklı, fevkalade adali ve mun
tazam bir vücuda malikmiş. 

Sulu, harman yerinde doldurulan 
yüz okkalık buğday çuvallarını öküz 
arabasına Tekirdağı karpuzu 

dağ bize gönderdiği bir mektupla 
geçen sene Nisan ayında yapılan 

spor hareketlerinin neler olduğu 
nu sorup tenvrini istiyor . Bütün 
sporcuları a 'lk.!dar gördüğümüz 
bu sualin cevabını açık olarak veri
yoruz : 

Bugün genç ku:larlu kadmların görmeleri lazımğelen Film 

Cevabımız: 

Ti.irk binicileri Nis, V arşova, 
Romanya ve Londrada yapılacak J 

müsabakıalara iştirak etmek üzere 1 
h areket etmişlerdir. Ekip: Yüzba- 1 

şı Cevad Kula, Cevad Gürkan, E
yüp Öncü, Saim Çul~. Doğan Kud
ret, Avni, İh~an ve Hamdi den mü
rekkepti. Beraberlerinden on al
tı seçkin at götürmüşlerdi. 

Estonyada tertip edilen Avr u
pa güreş şampiyonasına iştirak e
decek Türk ekipi hareket etmiş
tir . 

GENÇ KIZLAR 
«Büyük V alı» in unutulmaz güzel yıldızı 

LUISE RAINER'in MEL VYN DOUGLAS ve ROBERT YUNG 
ile beraber y · rattı!dan bu Fransızc ı sözlü Film 

S A R A Y Sinemasmda 
büyük bir muvaffakiyetle gösterilmektedir. Aşk - Şıklık · Seviş
menin tehlikeleri. İlaveten FOKS JURNAL - Bay ve Bayan Leb
run'ün Londrayı :ziyaretleri • Prense• Fey:ıiyenin İran veliahtı ile 
İzdivaç merasimi .. Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı m-ıtin eler 

Takım: .......... ~ ................. ~~~--ll!!l:mmıımı ...... ~ı 
H üseyin, Yaşar, Yusuf Arslan, 1 8 u g Ü n 2 Büyük Film Bird ~n 

=====================================~=================~ ·pEK 

,;;B;;u;;gu";; n~;;T-,-,-K_,_S_,...,1-M--s-i-ne_m_i_s_ı n-da~' 1:;;ı:o~;:;ei:tad?r ~v!ıa~ k~ik~a~eıe~ d~u ~yüLım 
Bay Tekin Yeni Dünyalarda ~ş-r~tA Ç f~Ç~1~~L 

1938 senesinin Maceralar, Süper filmini görünüz. Amerika hükumeti zabıt sının Gangster ve Kaçakçılarla müt-

Baş rolde: 
15 SAFHA 

B US TER G R A 8 BE ;. iş mücadelesi FevkalAde Heyecanh BUyUk Film 

30 KISIM Tekmili Birden ı ıseansıar : ~~ılEK~ı~~ ~ 1 i2.~~0- -3~l0- -6 
7~1~.45 9d;o 

L ...... il;a vmel~t~c~n·: llllİiEilKliliİE~fil.IJfiUillRilıilNIİIAİİLii.mBİİuİİigiİüİİ. nİIİsİiaaİİıtİiıılıİliıİlı.ilvemli.iidilie-t•••nz•i•l a•t•lı .. m•a111ti•n•eııileiılr••-..; Bugün tenzilatlı biietlcr tam 1 e kad:tr verilir. 

kucakladığı gibi atarmış ... 
İri mandralarm ve öküzlerin al-

l\Hço « Başı saçsız » meşhur' 
Kara lbo ile bir oilreşinde 

tına girerek ayaklarım yerden ke. 
sermiş ... 

Pençeleri haddinden fazla kavi 
imiş... At nallarını ikiye ayırırmış ... 

Sulu gibi bir pehlivan Sult[l.li 
Aziz devrinde bile yoktur ... 

Sultan Az.iz devrinin en zorlu 
pehlivanı Aliço bile Sulu gibi tarif 
edilemez ... 

işte; AkkoyunJu diye yaz.mağa 
başladığım pehlivan; Suluyu çift 
sürer gibi harman yerinde çayırları 
yoldurarak küremiştir. 

Akkoyunlunun maskat ve men
şei hakkında muhtelif rivayetler var 
dır. 

Deliormanlıların bazıları, Akko
yunlunun Totrakanlı olduğunu söy
lerler ... 

Hatta; çok sevip hürmet ettiği
miz eski pehlivanlardan doksanhk 
Suyolcu Bay Mehmet te Akkoyun
lunun Deliormanlı olduğunu söyler .. 

Hatta; Suyolcu, Akkoyunlunun 
Sultan Aziz devrinde haccc giderken 
!stanbııla yelken kayıklarile geldi
ğini tevsik eder. 

Suyolcu, bazı pehlivanlarla Ak· 
koyunlu}ru Yemiş iskelesine giderek 
karşıladıklarını, tstanbulda kaldığı 
müddetçe evine misafir ettiğini söy
liyerek, Akkoyunluyu şu suretle ta
rif eder: 

- Kara yağız, yavuz bıyıklı, 
haddinden fazla adaleye sahip, ağır 
başlı, dindar bir adamdı. 

Suyolcu Mehmet pehlivan, Ak
koyuulun un güreşlerine şahit olma
mış ... 

Mehmet pchlivnnm, Akkoyunlu· 
nun Deliormanlı olduğunu söylemeni 
beni bu pehlivanın şahsiyeti hakkın
da bazı tetkikler yapmağa sevketti. 

Sultan Aziz devri pehlivanların. 
dan Pomak Deli Murat, bundan o. 
tuz sene .evvel bana, Akkoyunludan 
bahsetmiştı 

Deli Mutada göre; Akkoyunlu
nu:n ismi Bekirdir . Aslan Sıvaslıdır. 
Türkmendir. Deliormana Sivastopol 
muharebesi sıralannda gelmiştir. 

Ben, on sene evvel, Elhize gi· 
derken Sıvastan geçmiştim. Katran. 
cının Sıvaslı olduğunu bfllrdim. Ak· 

koyunlunun da Deli Mura.da atfen 
Sıvaslı olduğtın u bll<Uttm için Sıvas. 
lılann ileri gelen ihti,yvia.nndan tet
kikatta buhındlltl) . Bu lhtfyarlarr 
Sultan Me<~it ve 8 ult&n A.gta del'ir
leri arasında Katra.ne1dan •YVel .Ak
koyunlu namJle bu- ~h1!YU:1.1n Sı
vasta yaşadığını •öylf"l!l~§ittrdl. 

(D.ı·ıun; var .• 





Kabahat Kimde'l 
N. 0CAL 

Nemıiıı yeni aldığı ppkaSlDl ay
_. karl'mnık Jft'Y& ediyordu.. 

BeldJrafn - .. kadife p.pb 
W'l -clarm& GOk yaktpYI ,uztı
da beJubia, yanaklarmlD penbell
jl daha çok _,una Ç11nn1ttJ. Hele 
J'llll .ı 1111 yanan g6lleri qmuım 
brpmıda döııdttçe nasıl da renk· 
t.m nınp giriyor, açık, yetD, koyu 

19fi1 ıö)aeye döktlldilkçe nefti o
JaJorlanh.. llemD1miyetle Jıeadtni 
..... Aynadaki hayalble gilHlmae
... birde öpldlk g&iııJen1L Zira, h&
ldbt pndinf bag8D p ıDzeJ bulu· 
,...... Birden mebSgnlapı. Güzeldi 
Mat ...,. yarardL Bmuı lmlağma 
~ba mıetle gmurmıu ok. 
llJ'llCÜ \im_. JOlıtu. Koca.mm 
..... JIDe bir ... Jdtaplarma g6-
mP it müeldralr oku7or. Şimdi ya 

~ -- ... 1d .... Jmacıjuııl 
19ll faP1rnt 171 mi? .. A'faaiıil eeva
bı blJlyordu: "Vallahi kancığml ben 
pek anlamam Mamafih - bejmlp 
aNıktaıı sonra herhalde iyidir.,, de
•ki: "haydi aeninle şöyle bir sokaja 
cıJralım canım çok mJalıyor. Hava~ 

okadar 16zel ki,, biliyordu ki daha aö 
slhıil bitfrmeden kocaal yerini kay
betmemek için ihtimal yUzüne bile 
bünwku, :" beni mazur sevgi
lim okadar da Jllı8lllllum ki fakat 
lllll bana bakma git biraz eğlen ha· 
ft al.,, diyecekti •• 

Balbuki bucOn sevilmeğe, beğe
niJmete okadar ihtiyacı vardı ki, ya
ftP qağıya indi Parmaldaruwı 
qeıun& basarak kocvmm çallttığı o
daımı 6nfbıden gegti bel dakika son
ra aoblda idi. Oh derin derin nE:
fea aldı. Hafif hava çok güzeldi. Ma
yamı başlan d&ıdUreıı mis kokulu 
ap aydınlık bir günü. küçük adımlar 
la BeyoiJuna doğru yilıilmeğe bq. 
Jadı. Of naaıı da cam Blkılıyordu. 
Bir mUddet vitrinlere bakarak yü. 
rildl. Bugtln nedense rengl renk ku 
matlar son moda ıapkalar, &yakka. 

rahateız etmemek için konUllJll\• 
yedanlıda.. 

- ı.tenıeniz buradan çıkaJun 
mm pek hopn':ıa -gitmeınitt.i pU
ba balmı da g6rmedhrls 

Nennbı hemen ayaia kalktı. Bi. 
ru 80DI"& sokakta idirer. Y oDar da. 
ha kalababklapn11 . 

- S.izinle töyle Mecidiye köytbıa 
kadar bir gezinti yapılım olmaz mı. 
Daha cevap vermeğe vakit kalma.. 
dan Nermhı kendlni bir otomobilde 
buldu.. 

- ~ anlatm bakalım, siz bu· 
kadar gUzel ve genç olduğunuz hal
de 118811 oluyor da hayabnı.taa 
memnun değilsiniS. Nasıl oluyor da 
qk fillmleri sizin canmı11 sıkıyor, 

Nerminhı bugün içi okadar de
jipıiftl ki hakikaten anlatmak bu 
ametle biraz hafiflemek ihtiyacını 
atm c1u3'uyordu.. Yanmdeki erke· 
iin sevimli bir tavırla: "Yoksa me
ftt delil mish!isf sualine .,bilmem,, 
diye içini çekti. Ondan sonra hayatın 
dan tfkÇet etti. Onun gerçi kocaaı 
çok Zenaiadf. Btiiln maddi refahı t.e
min edilmitti. Fakat kendi onunla 
çok az mewnl oluyor daima kitaplan 
daima kendi işleri, ekser yalnız 
yemek ıamanında beraber ~bl
Hyorlardı. O zamanlar bile yapaca
ğı bir ili derin derin dUtllnlyor ve 
yahut da işletl hakkında kendini zer
re kadar allbdar etmiyecek lfeYler
den bahsederdi.. Halbuki o evliliği 
hiç böyle tasavvur etmemişti. Ve
§imdi bu derin sukutu hayalinden 
çok cam sıkılıyordu. Tabii ki etra
fında gördOiQ sevLfenlere gıpta edJ. 
yor ve onları Adeta Jnslramyordu. Bu 
hususta öyle teaeDlye ihtiyacı var
dı ki yanındaki erkeğin ellerini tut
masına hattA okşamasına mani ol&
mıyor ..• Koeasmdaıı ayı;:ılıp ona var
maaı hıklandaki teklifi ctinJeme. 
mezh1c edemiyordu.. 

.,,,,.,..,. 
Ankara Halkevinde 
Güzel Bir Temsil 

t 

........ .._ ......................... ~ ..... --------------------... 
Aşkın Kuvveti 

Nakleden: ORHAN S. 
- kvalh Naili .• diye mınldaıı·' huma •ı'onda :yaJmıwb Nail, w-

dua. li " ..._ftrlarl pzmeğe sJtırdf1er.-
Oillldmia )"lllladokluiwm. 'bua cU. Sut btıte dotru reldiler. 

lana ,a.tlmden .UZWdutbil hiw- ııt "tıpa vaahnfa derin ve cici
~ »ntne Jwua bana dojru. dl nuaılulm pome, hayatının b1I 
~ a.....,aa a,tl. pli ve• JdSıı Jg ~bil· 

- Oahidel Çok iyi kalpli bir kız- diğini an•adnn. Bana 8llince, kendi-
''Kavga Sonu,, /•imli iki Perdelilı 
Komedi Muvaff alJiyetle Oynandı 

Ankara Halknl tem8il kola bir 
hafbMluberi t...u komlteli ... 
amdan Bay Bedri Yıld:lnmm J&Dt11 
ıre aahneye koydup (Ka:yp 80IUL) 
adlı iki perdelik komectiyi bllyllk bir. 
JDUvaffa1r:iJetle tem.il ediyor. 

- nvrum! Demek onu, 1lir za. aiııi görllr görmem ~ heye-
• maJv obdar nefret ettiğiniz va- canı aaktamak iQ1n elimden pleal 

- IDlVZ1JtJ Tiyatro salonuna namı Prilir!I 
Mevzuu berinde konferuut Wl'm 

avakat Sedat din ..-.,. taJmaJa· 
ra karii o •maınn teı•lrlri tumıı n 
bugün buna ftriJıeD m•nnl;ywtl .... 
barilz ettirdiktm 80nra en bllJlk lılr 
yaraya dokunur. Tiyatro akmuna 
ppkaaile, palto ve gemaiyeaile ıeten 
lerden, burada fındık, fıstak, elma, 
portakal yiyenlerden; sigara içenler· 
den, küçllk çowklan getlreıtler " 
temsil esnasında konupn, Jlm!muz 
derecede aesle gWenJerden bllweder. 

Her nasıla ppkam elinde, pG• 
tosu aırtında salona giren ve öluıll
riiğünil bastırımı diye fındık yiyen 
Ali bu konferan&b.o fena halde al. 
nirlenerek Sedadı ha~içeriainde 
tahkir eder. 

Bu Jravgamn neticesiDi sahnede 
takip ediyoruz. nooo liraya mahküm 
olan Ali, kansının kocası ile tuttuğu 
ve eakl mabkemelerde azalık edip 
tekaUt olduktan mnra halım av~
kathk yapan SttkMlnin becerDraizll
ğinden mtilte)ddir. Gen..,.,.k aev
dasmda olan ve kOC881 Aliye benze. 
yen HUrm.Uz bu avukat vasıta.sile 
ili kendi arzmuna göre balletmet 
Diyet.indedir. Bu bee bin Orayı ver
memek için (Muvazaa) yapmak ve 
bu BUretle kocamnm bütün serveti
ne tesahüp etmek ister. 

Evde iki yeğen vardır. Alinin oğ· 
lu Yekta güç bel& orta mektept.t:n 
mezun olmut ve Alinin kimsesiz ye
leni Sevim yüksek mekt.epten dip
loma aJmıfbr. 

--ata~ Dlller dök
tlbıUL l'üat ,_ı pmçllk i111ivaa1 
bir menfaıt mukôll ......... de
lil mtttebbll eaudJwt, bqlbkiıaev. 

il tellkld ettiiindeli - .... fW. 
dftpUaoeleri te1119fte Jraqdar. fite 
mevclm Sedat bu gtlne kadar bana 
yapbpııs muavenetin naçis bir mu
JrabeM olarak bel bin liradan vu 
~ BÖJIUyor. 

satGti de Aliye öyle ise beyefen
di babyyei matıtlbum olan 80 ku· 
rDfU ltltfediniz diyerek piyes açma· 
.Ue biter. 

8&IDfnl: KONUi 
(Ka'9ga Sonu) bu 8Sl8 Halkevin· 

de aahneye konan komedilerin, ge
rek dekor, gerek mb:anaen ve gerek. 

se bol hayretli olmaaı bakımından en 
güF.eli idi. ' 

OYNIYANIAB 

lllilıilıi ~uz ö7ı. mi? yaptım. :raırat buna tamamile mu-
- Ola! Bvwt, ODD aevl:)ailllD!... ftffak oJemadun galı1'a! 

Hem öyle seviyorum Jı:i!.. ÇUnkt1 Sacide hanımın mavi g&l-
Bllitlhni tutan e1inin hafifçe tit- Jari usua :mWet Jfl_zümden Qnl· 

redlflni farkettiın. ..... 
thtlyar kadın biraz değifmi§ bir Nail her aman'ki millfik tavn 

- Haydi, artılr Jatirahat edin, 
Cahlcle, dedi. Sille bir tas meak çorba 
~ 1çmep gayret edin •.• 
lama, limdi öğrendiğiniz 19yleri de 
ımutmap çalıeın •• Bundan biz hiç 
ı.ıa.etmeyiL Hemen hllt8n t.aoıchk
larmm, Nailhı evli olduğunu umıt
JIUllWdJr bile. Tabii Nal!ln habrJa.. 
mamamna hnkln ;yok. Fakat o da 
artık aaldn görllnttyor. 

Glfs yqlarlle llllanan ytlzllmtı 
yastıp dayarken, DıtiJv bdmca· 
jm uuk18fb. Demet, NaQbı gözle
rinde aruıra g&ihlen iztirap ve ke
der nilanelerinln sebebi, bu idl? Ruh 
m, bJpU bir serbest kadın, ince 
ve dotru olan bu erkek kalbiıai par
çala1DJ1t atıp kınmotı· Halbuki Na
ile da)'Ullp bllttln ihtiyaçlarını, nete 
'VeY& kederini lliiylemek, ne iyi bir 
eeydlı 

Birkaç dakika, onun felAketml 
mtl.clp otan bu Jradma milthif bir kin 
bMhmek tizere bulunduğumu hiaaet 
tim. 1rAdddeıı vuimden nefret etme
me aalk ohm. hiB1erimlıı elddetinin 
hentız kalbi:inden silinmediğini gö
rüyordum. Fakan kendimi toplıya. 
rak böyle bir &ey dUşUndüğümden 
dolayı içimden fena halde lmdım. 
Fakat yine: 

- kvallı vasime bu tekilde ls
tırap çektirmesi de çok m.tidlif bir 
19y! .. Oh Nail. .• sizin bu acıma t. 
tırabıma tahfif edebilsem!.. Stmn 
yerinizde ben acı 4uJB&Dl !... diye 
söylemnekteıı kendimi alama.dun. 

ile: 
- DbJdl ı... ajrı•nıdua ..

blınadt ya? diye 80l'du. 
- Tama.mile geçmedi! 
Sacide hannn, yammda duran blr 

koltuja kendini atarak: 
- Ent, ~ Jildnlls sap 

aan. Bl••de bel6w ~ 
açık hava, gllnel altnida ve cleınl»-
den - rl1ıglrm ....... IJi 
plirdl.._ ve hem Kail 'beyle ........ 
bmim ciddi m.eleler beriDde ıap. 
t1ğmm --.bp'an clinlmlf eı.. 
chmus! 

Bopn ...... Mhr diJor:iuk. Va. 
liDis bu huladd ..... 2111,ı Jrabal 
etmiyor. Bina pliw, .,,.....,.,. 
hayatta zaruri addediyorum. SillÜl 

fikriniz ne merkade Cahide hMmT 
- Benim bMğim bir"" ..... 

o da .,,,..nıumn ly1 l1lr lmelret olıo 
madıjı.,. buna mlıaaut e&aı ık 
l&mmpktiildlr. 

NaWn eöderinia iciDde. ....... 
Jerimi tudlt eclea bir Jll'llb ..... 
der gibi oldınn, Vula: 

- Çok ...... ..,. ... Caldclet 
Aile kurmak itin JVBtdan gang Jm. 
lar böyle ctiitünmelictirler. diye aa. 
karı§tı • 

Sacide hanım mttcadelefe hazır· 
Jaııır gibi bir tavırla doğraldu. Bu 
gün çok genç ve gUBel g&1lnlyordu. 
Pembe gWlerle ganıi beyu Ullden 
elbiaeel Jrendiaine çok yarapııfb. 

liia!Ml'ıo etaba ltia tldB .am ..,aıar,. 
O ak§am ve ertesi gilD eve geL 

miJm karumu merak bile etmedl 

8*~~--~~--~3rrtl~~~~:::::::::tiil ~ 
g1lıı ikindiye doğru qa.. 

' Yerin· dan çıkarak aşağıya indim. Emine 

- Fakat tahammül edllemiyo
oek vaziyetJer olabilir ve vardır. Bu 
~ bneln-9 11 lnııcıaat-.. 
~.~ Jarifais bir bedbaht.. 
lıi&"'awkdyor, o.ı.n bqb taraf. 
Wda saadetlerini aramaktan meu

kf 
m.ut a1lle biliyordu. gazeteler mecmualar ondau 

lilbıdenberi &ıllnde yttrllyen bir çif· bahsedecekler, bu tatlı hülyalar i· 
te takddı .. Nasıl da birbirlerine so- çinde iken Nerminden bir mektup 
blmU§)ar .. Kim bilir erkeği kulağı- geldi .. Artık beraber yaşıyamıya
na neler söy1iyor ki bayan bukadal' caklarmdan kendisinin verdiği ha
m geriye çmesut gttJe biliyordu. yatın onu sıktığından, ve daha bir
Riddetıe bafını geriye çevirdi. BJr çok şeyler yazıyordu. Nihayetinde 
ıdnemanm önflnde buiundulunu gör- de ayrılmalan için millkUlit gıkart. 
dl. 1IAnlarıııa ve l'e8imJerine hak- ==~ kendiafnl affebneaini 

madmı içeii daldı belki eğlenceli bir Bir saat 80Dl'8. avukatı yanmda 
ıtıuıdfr. Bfru valdt ~olur- idi. Ve Nermhdn kocuı ona ~vJe 
lfl. Rem bu bahar laaVUI bi1sbUtin ..,,, · 
ftNl tld llozu;yvi-, ODU yma Jmlyalara diyordu.. 
~- .-_ -

0
Azizimkuyun bu kanmm mektubu-

fgerl- ...._... 'Ll1U". uz ayrılmak ve batka· 
.-....- zaman fWm hqla. aiJe evlemnek- eatiyonnue Bilmem 

~. · Karaallkt.a ma• ••llelln P ki Jrendisine karp ne kabahat ı..ıe-
~ J9N otardu.. Peıdeye baktı, • 

N... o? •• Orada da bir qk aabnesJ dim. Kendisine b!'ll 90k nazik 'V'J 
kır çiçeklerinin orta- cömert davranıyordum Bu kadmla-

-.4& Od pnç ~Jardı. yanak nn işine akıl erdiremedim. Sonra 
....,.. ~ esen hafif bahar okadar meegulum ki meselenin hal· 
.... in aglamu blrblrhıe k&n§tırı. lini Bisden rica edNejim..11..,.. ld 

~,eddalla t.d•'Dla "'mata tabanı ::r ::;nı anlı)'alila4QL x.-
w eımedl. Gqıf fhtfyari :" of r bu =======:::::ııı:::::::=::::::::= 

• de..-.,. lw.bw hep bu" diye H Ann • • 
ifByJendL em esını 

O w1a,...,.. otuna ..ıamm He d 
~ kea"Mılm Jütıtmı h'ı ıte m e çocuğunu 
• o da .,.... brtdalblt adamı y:-.--1 dı 

~-.. ~ •. ,,,.... Bil......... 11Ci118 
illlmndan bir pDÇtL A1tl Jedl ... aıı1reııı1r uı-u.t> _ Dinkçiler 

Awapada tahalJde fdf.. O • mahı'IJaahtdeR AU oilu lıfe1mıet ara
elektrlkler yanmca erkek de k=wtaa tae inc1lrirkea llÇl'ayan tq 

.......... h• tkfıd de lı&blrla- larda birisi 5 yqlaımda Dzmı 11-
, -.rfarla ~ minde ttlOflk bfr eocaia fubet ederek 
...,.. .._. okta.. -. Amaıı yara.Janm•suıa sebebiyet ftnDlttfr 

.... iM lilram tampmadun. Çocujmı ...... ba yara)anma hldi: 
lli11aıdiR • clelf"""8fnls. nebdar •nlnden mlltee8lliren Kelımetle ağız 

t..a... ...,_. blfmelerl kavsuma bqladıkJan sırada Meh-
--.- ..- c1udü:lanin 1lllrdı. met bdmı da itmek suretile bafın 

- 4rc rıı .....,,,jlnhd !.11U1or- dan alır emette --ı..-.- · 
Dldea ,..._. Yoba * ,.aJanarak .a;.,.~WI;'. Suçlu 

•• mit a·ı ::•- .. verilıni§tir. 
Nermin. Can ukuıtım ile -. O Cua; JeDJ hükUmet 
verdi: "Dotra. evet evlendhn.,, konağına kav111tu 

- Pek memmm ıörllmniyorsu- Gölcü: (Hususi) _ Burada ya-

pılmakta olan htlkftmet konaCmın 
lnlaatı hitam bulm111tur. Belediye 
datrM de 'bltmet tlatredir. YaJnnda 
ltldDurlar yzllNnaYa ~va .. 
.. ... • ~kJardJr. 

ederek evlimnek için söz alır. de hareket ve mizansenlerile kusur. 

Bir çok defalar Aliden hakar~t suz olarak yaşattı. ı• •HaLf ' • 
gören ve koğulan avukat Silkftti gü· Alinin karısı Hürmüz rolünü B-ı. zmıtflift enı 
zel bir haberle gelir. Zangin bir a- Nigar lkesüs dramatik eaerlerd'l 

cliyorsunuz. ,~ ... ) 
lzmire Seyyah 
Akmı Başladı :=:v::::r.~=:~ı!~ ~:·::are~-=:.: Yapılan binalar 

eak ve Sevimin biitün cihazmı ve oldu. İ'9de her ,wı galete çıku, 

=.:=.:.=;..:: ~ın:.~~=-ıın:: Tehllkedemi '· tr:..m:..~ı:~re ..... w.. tubu vek&let ücreti olan 8080 ku· Kodu rollerinin ~ b- .,.. __ 
l'Ultan 6000 lmnlluau llmak sureti- rak1:erleri yerinde olarak iyi bir su- .Aşağıdaki aatrr1an llOl1 posta ile ujradı 
le Aliye verir. Ve bu avukatı davet rette~. gelen "Kamuira,, refildmizde otu- bmir (B-.1) ._ Kna1m ma-
~bnek üzere gider. Jli Sevime a.ç_ Dava -ve1dll SükiW efendi Galip duk: D8llebetile telarimiBe ful& wnaJa 
mak Jbım. Bunu Ali yapamıyacajı· Afkmoğlu bUtUn alnut olduğu rolle. "letanbulda yenifebjrde bet kat- geJmeie batJamıfbr. 
na kanidir. ıca.- etttıl bnsmı bu ri her daim çok büyük muvattaki- h bir apartımanm çökmeli ~ Bu tere de; tngillz buıdlrak 23 
ile tal'llit etmeyi dDfllntlr. Kanama yetlerle yqa.tan ve halkevi sahne- vuku ~ facia l8hıimiBde de bul bbı tonluk Lititya tnmat1am:1if u. 
yalvanr. Diller cMSJrao. Nihayet Jauı. sinde bagh bqına bir varlık olau akisler husule getinJdltir. Söylendi- muhtelif t.ebalara ,.__, & _, .. 
chnr. llUrmftz SeWoi kandırm8k i· bu arkadaş kavga sonundaki hece- fine göre ıu dört, bet aene içinde )'U ~ .......... 
~ odamna gJder. O esnada damat rikaiz, pinti dava vekili rolttndeki yapılan yeni binalann bir çoklan Vo ldP otobllalerJe Bergamaya, 
Leb1b1n geldill haber verilir. 65 ya. karekteri tam olarak t.ebarOz ettir- tehlikeli bir vaziyettedir. Bwılarm 122'"kfti hususi bir trenle Selçuja 
ımda Lebibl ll9nnetJe kaqdıya.'1 milf;ir. temelleri iyi ve sağlam bir iBtlnat gitmij, Bergama ve Efes.lıarabeleri .. 
Ali büJllılnl mlaaflr odasma. n!ır Avukat Sedat t. Kılıçata iyi idi bulamadJğmdaıı t.eh1ikeli llir vasi. Di ziyaret etmiilerdtr. DJPderi de 
ve yepoi De g6rllpıek flzere izin Ja. Halkevi sahnesinde ı;rıakyajlarlle yette olduğu ileri sürWmette w ae- fehriıı muhtelff 1eıfeırlııi. mlmelari, 
ter. SnJme dDler diSldllttr. Sevim nazan diklrati celbeden Bakla As· bep olarak ta bu yapdarı yapanla- Ktlltitrparkı ve eıakl kmfr hafdıa. 
LıelJlp IJe görlqt8ktm 80lll'& bir ka- lan avukat Sedatın amcan Lebfp rm mimar ve :mWıendia o1nwhtı gi- tmı ~. Vapır, ..... U· 
nr ~ liJyler. Tabii da- te son dakikaya kadar damat ola- bi, ellerin<!8 ruhsa~e de. bulun. pi Bergama ve BteıltlD pleıı &ey• 

madı aalona abrlar. Sevim sordafu rak lllllnlan bu mn•mmah roltl her mayan ilçiler oldugu sikredilmekte yahlan da alarak Rodo8a baieDt et 
eqaJlere aldılı cevapta Lebibin oet zamanki libi mükemmel bir surette ve bu halin önüne gegiJmeai iat.en- ml§tlr. 
ama evvel bnauım öldüğilntı, tiç bqararak muvaffak oJmqtur. mektedJr. Yapılan binalarda bir kla- Utitya 
çocuklu ve 8 torunu oldutunu Ve ö- mmm oturması, bir lnarmnm da ,.. vapunma bir çok İlllllkll 
Jeıı kansmm Uzerine hi" bir '-ı--- :Eeaerin muharririni ve eserde na meyletmesi böyle bir endi§e do- gez:mittir. ~ dı ha • 
ile ~ au..., rol alan blltUıı arbdqJan g6st.er. ğurmqtur. YllSlan. .......... tljatro, ÇBl1I, at.ad• 

evJenınek Diyetinde olmadığım dikleri ytlksak mu~ Şehirde maili inhidam bir k yum, lıatti bir de kt1çük ıuete var-=.!abil BUrmüs ile Ali hay- dolayı tebrik ederiz. köhne ve çürük binalar da ~ dır. Guete her gün DllNdBmekte 
. • Peki buraya neye geldin ıu...u .. ta Bunların her hangi bir yangın ve&.. g8nUn tase habedeı1nf '9el1Dıflld:cti. 

diye BOl'Bl'lar. O esnada hizmetçi daya meydan vermemesi için mite- Vapurun muhtlif katlan arum-
~tl ile genç bir adamın geldiğini Kul•d• P•zar 9lnlert hassas bir heyetin ..... 1.n-. da asanaörJer , .. .__ .... ....._ 
soyler. !çeriye abnmaın ~ -.ııı:ıwuaat J&llU'&k .....-.MIW&". Senah-
Lebip ilde bir yanhfbk oldufunu ~ lulllu eleldrlllelz lttr•k· muayene ebneleri pek lkumiu bir lar, eak1 tmılr hafriyatı • Billl1a-
Sevim hanıma t.alip kendisi olma- nutk dotru lletlldlr. 18Ydir.,. ~ehemmiyetle ma ve Btea harüelsJnde ~ 
yıp genç ve zengin yeienfmjn talip ol Kula {Huausl) - Belediyembe dikkatlerine anetmeyt faydalı bulu- r1 eaeırlerden tok...,• hlMuaJıl"-
duğunu ve konumn.&a "--t 'ID'A-- lit elektrik motörü bozulduktan yora. dır. 
diki ---a· ~mHL n ... _. sonra kasabamızın tenviratı ild se.. 

erinden bu İli daha evvel aöyJL ne önce bir mibtahhide dem!dilmie
:Yemediiini bildirir. lçeriye Slktti ti iki senedenberi eel')'aDI temin eden 
ile Sedat girer. Heeım)an Sedadı bu müteahhit her ııedenae paargün. 

kartumıda gören Ali ve HUrmüz ea· lerl cereyanı kesmekte ve kasabaya 
lll'11'lar ve Sadada karuı dtlrftst dav- bir matem havaaı ~. 
ranırJar. Sevim mildahale eder. Btl- Bir kasaba haJkmm pazar glln)e
tUn bu illeri Sedatla beraber tertJp ri radyo ne§riyatmdan fatifade ede
ettilderlni ve niklh muameleJerinııı rek nee'ell bir gtln geçirmesini temin 
Dmıal edlldfthıl bildirir. etmek ve tatn gUnlerbıde elektriksia 

Sedat bu aefer Sevime çatar. Se. kahoa.ınak içJJı allkadarlarm dft. 
vim. Siz biru evvel menfaatiniz lGbı kat llMlltanm çeterlz • 

-~ .... ~-.. -· .............. 
• 





. 
.Utme komisyonundan : 

1500 cilt Türk Kodeksinin Tabiye ve tecJidiye i4i açık eksiltmeye 
:konulmuştur. Eksiltme 8--4-989 pazartesi a11n0 saat 15 de Cai•lol· 
landa Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mtıdilrlilit bınuuıda kun 
ıuma •• eluıfhe koaıi&Jonunda J&pdacakbr. 

il forma tahmin edilen bu i@n beher Jc!EMl!lfl 
elit 1,tfnin behert 120 kurut taı.m!a. 

av.akW: TaJNJ'4 

ıfnıınızı 
Koruyun z 

Günün 24 Saa·tinde 

Pi 

ne:ae. pip ve .......... .-Mil 

ICABINDA DE a KAfE AUNABILIR, 
Raibet ..... ._. ...,a taldid n be wi •ardu. GRIPtN ,.n.. :\=ih 

lair marka ftrir.... ficlcletle reddediaiL 

' 
..... •l'Cllttar 

OdUJ veaikasiyle 2490 sayılı l~ırllMlııııııııı 
lrMW. .. " ba ffe l'iNl>ilmek için baskı ftınde kallam- ..... 

,. .. ........, 
.... rl ........ 

~~ laarfler n nbpınuhıde oldafu ııöi 10 puntuluk harflerle dizil
mif .. fJf l>asılllllf bir kitap. veya yazı nOmuneısiyle .. rtnamede JU}lı 
--ve tarifat dahilinde 7.a.pılllllf ve ciltJenmif bJr kitabı ''T·QU~ 
tetkik ve kabul edflmek Gzere" ebiltme taı lndea tD fıll 
nveJ Bılıhat Müdürlüğüne tevdi etmeleri •• ba .,_. 
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