
Bugün 

~~~~li!E MD~ 

12 
SAYFA 

H K UŞ 

'"' l\IT" Pmın lmltı~ll' 4fi•Telefon: 2 J 413 < Yn: ı) -241711 ı / ı/nrt1 

Sovyetlerle rnUzakera 
ilerliyor 

Paris, 18 (Hususi) - Sovyet. 
lerle yapılan müzakereler kati 
safhaya girmek üzeredir. 

Tam anlaşmanın bir kaç güne 
kadar neticeleneceği-ümit edil • 

ı mektedir. 

Reisicumhurumuz, mllhferem misafirimiz ve Harici ye Vekilimiz öirarada 

aeisicumhurumuzMısırHariciye 1 ien - Çindeki gerginli 
şiddetini muhafaza ediyor Nazırını kabul buyurdu 

~azır, Hariciye Vekilimizle birlikte Ankaraya gitti 
Alnıanlara göre 
~vrupa vicdanı 
~'la.zan: ASIM US 
~ allkturt-0r Çaytung 1sınin -
~nn gazetesi son günler

~ıdır,., bir J11nknlede A.1ıPnn. 
' ın:nzıg gib11Hiçuk~lr 
~eıo için lıarbetmiyecetri.nl, 
'r~ .ı\.hıınn nıilletlnJn bundnn 
"ti .ltı.UhJm bfr Şarki Avrupa işi 
-~~ut,runu ynzdıktnn sonra. 

t deınfştir: 
' ~hı 'Sarki A \Tupa. meselesi öy. 

"ııt l' Şeydir ki do~"TU<lan doğ. 
~,'ile lngfltereyJ, ne de l•'r a n. 
~~ alttkndıır eder. B u sn.c:lccc 

1 ~ fly nıuahedesinin bırnkt1ğı 
~(l htr eseı"<l.ir. llu Şnrki A , .• 
'1ıı. lılcsclesl Almnnyn tnrn _ 
b~ll .. hıılledilecek ınldir? l"'ok
~ il.tun (}ünynnm znrnrmıı oln· 
, ~lkta knlncnk mıdır? Bun
~~ başka çıkar bir yol yok tu r. 
il hu Jş!n bir konferans ile 
\~Ilın.esi imkl\nsızclıı·. Al • 
~ fl)-" noı..""Uıt nnznrmdnn bu 
q 4\TUpa meselesi öyle bir 

~cıttır ki bir A Yrupa d cdn. • 
tnınnrucn yokluğunu gös. 

l', nnnzig gibi nisbeten c -
h Yetsiz bir meseleden d o • 
~lıı.ı·bc ıııiimcnnt etmek l~in 
~!la tırruıın bu A\•nıpa \1ccla • 

' biisbütün mnhnun bu -
ı ı iktiza eder?,, 

~1•ktnl1Cr ra) t.nng'u.ft bu 
1 ltc dercccl l'de Bitl er 

~ 11Yasının dliı Pll('<'l erin e uy· 
lltı bllmcJ i7h m mla be • 

AbdülfeMah Yahya Paşa diyor ki : 
Cumhurreisiniz lnönü'nün en büyük takdirkar
larındanım. Kendi/erile gÖrÜ§tüliten sonra bu 
his tasaıJvurumun kat hat fevkine y_ükseldi 

1 

Sovyet konsoloshanesi Japonla 
tarafından işgal edildi 

Amiral Kayes Londrada. bir nutuk söyliyerek dedi ki: 

Tien - Çin hadiseleri inııiltereye karşı ilanı harptir 
. .) - arı es- zovaki, Tjen-Çinde'ld Sovyet kon. I fahen protesto ctmi§tir. Togo M 

m Association'un d iplomatik mu. soloshanesinin J apon l."ttalan tara· discdcn haber.dar olmadığı için b 
harrirl yazryor: fından işgalini Togo nezdinde §i- :(Devamı 8 incile), 
Hafta Sonunda Tien·Çin gergin. 

liği hiç hafiflememiştir. Bu akşam 
L-0ndrada bir uzlaşma zemini bu· 
lunacağx ümitleri pek azdr. Eğer 
6Üratle vaziyette bir deği~iklik ol. 
mazsa, yarın toplanacak olan ka
bine harici işleri komitesi muka. 
bele ~ b ilmisil meselesini tetkik e· 
decektir. 

Bütün buhranlı vaziyetler.de ol· 
duğu gibi, ikinci d erecede bir me. 
selenin tehlikeli bir ihtilaf çrkar
masx daima mümkün olduğundan 
nazırlar vaziyetin heyeti umumi. 
yesini tetkik edecekler ve icabe· 
derse ihtiyat tedbirlerine de te· 

Völkischer Beobachter 
gazetesine cevap 

Hiddetle ağzına geleni söyliyene tek bir 
sual sormaya hakkımız vardır : 

Şerefli misin? o hal
de iddianı isbat et! 

Y azan : Sadri Ertem (Yazısı 2 incide) vessül cyliyeceklerdir. \ 
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lniiliz futbolcular mağliip 

1 Demirspor 2. Midelsex O 

G·.saray Ooğanspora 7 -O galip 

~· i\huan3 nmıı kontl'oll {i bir 
İlt tı n~ r<.>jlml altında bulun • 
ı~ l::oıoniinc getirilirse bey • 
(l •

1('1 şuh ret 1 olan Alm nn ı,.'1\. 
s 

1

lllı1 nıcmlcketlnc ait hn ı•p 
tıll)Jı .sl3 n c-U bnh lnclekl ijz. 

, .. ' 
Halayın anavatana kavuşması ~ I 
Kutlama programını hazırlamak üzere 

bugün bir komisyon toplanacak ile bir hnkll~nt hl esi hu. 
, ll~ıııı dn kabul et mele lf\ • 
~('liı· 

l!ıı • 
, 1 ttlını·ln iman gazete t • 
'J) 
1 
nnzıg mc elesi Almanya 

ıJı. • ·ı . 1 
ıınrıı '<'sı csı o amnz . ., 

ıh iııe memnun oluyoruz. 
·•17 b 
~ · u tcnılııntı okurken lılr 

~ı nnl::ı3nmı3ornz. JlnJ~J • 

il\ hnıızl;; ml' cl<="'i .A lmnııyn 
>lı· 1 et ınl'hc sebep olacak mn~ 

ı~ ~ değıı c hu ficrhc t sehlr 
t:'lfıı<lC'n lılr A \'l'Ufla l ;nrhl 

"tıı· ~ 
., •1ı.:a çnh';'t.)01'11ıu~ glhl de. 
lliı ı giclt• rı nnzi tnlırlkfitı 

l\ 
1H1:iıı? {Devamı 8 iııcidel 

Ankara, 18 (Hususi) - Anavatanla Hatay arasındaki hu. 
dudun kaldırılması ve Fransa hükumetiyle yapılan Hatay anlaş

masının parafesi kar§ısında hasıl olan vaziyeti gözden geçirmek 
ve kat'i iltihak münasebetiyle yapılacak kutlama programını ha
zırlamak iizere yarın Dahiliye Vekaletinde bir komisyon topla· 
nacaktır. 

Komisyona bütün Vekaletlerden birer mümessil iştirak 

edecektir. \ 
Diğer taraftan şehrimize gelen haberlere göre, Hatayda 

bu muazzam tarihi güne 'kavuşmak ve tcsit etmek üzere büyük 
hazırlıklar yapılmaktaclır. 

* * * 
Havas Ajansının verdiği habere göre anlaşma 21 Haziran· 

da imza edilecek ve aynı günde ilan olunacaktır. 
~ --
Diitıkii Ga7atasaray -Doğanspor •miisaba7,"(lstnda Cemi l~ '!Jii:::cı bir 1ıll/Jfımu 

:<~r Y.BZllarımız 6 ve 7 nci sahliLEMnmlMOOir).~ 
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Völkischer 
Beobahter 

Denizyolları Levazım 
Anharındaki Yangın 

Suikast ihbarı· 
yapıldı 

Gazetesine cevap 
15 bazlran tarihli Yölkisc _ 

her Beobachter gazetesi TUrk 
matbuatını Asabına htı.klm ola. 
mıyanların üslubu ile matet -
miye çalışıyor. ÇUnkU mUdnfaa 
edeceği hiçbir haldknt yoktur. 
Hakikatin sustuğu yerde, lftl • E\•velki gece yarısı Tophane-
ra, yalan, şarlatanlık hükUm deki DenJzyolları İdaresinin le. 
sUrmeğe başlar. lftlranın da vaıım anbarından çıkan yangın 
yalanın da şarlatanlığın da tek hakkında yapılan tahkikatta 
hedefi ka;şısındakinl matet _ ateşin an~ &.rın kilitll olan ve 
mektlr. mazllt ~ıçı arile dolu bulunan 

TUrk gazeteleri demokratik kısımdaki k~ğıt ve tahta par • 
sulh cepbesinl mUdafaa ettik _ talarır.m tutuşmasından ileri 
lerinden Alman gazetesi için geldiği an~aşılmıştır. Fakat ne 
dünyanın en kötü mahl<lkları • suretle ateş aldığı henUz ma • 
dır. Bu gazeteye gUre TUrk lOm değlld~:. Yalnız bazı kim • 
matbuatı birtakım sebeplerle sele: polise müracaat ederek 
lngntz düşüncelerine tercüman h~dlsede kar.:t olduğunu 11erl 
olmaktadırlar. sUrmUşlerdir . Bu.nların lddiala. 

vluorta vasikasız IU etmenin rına ı;6re, kooperatifin son se. 

l.ı • i! t 
1 

ad ıı. J( 
1 

ne uğradığı binlerce liralık za 
ır mnı e o m ı~ınt suy eme. · • 

- bil ki h rara alt evrak ve defterlerin im-ge mem acet var mıdır? hn. edilmesi mnksadile bu iş ya. 
1thn:&n edenler vesika göster. pılrnışlır. 7.:ıbıta bu noktadan 

ıncdıkleri takdirde kendi mev • taı J, :ı n1 yapmaktadır. 
kllerlnl kendileri tayin etmiş 

olurlar. Fakat bizim dostlar da. 
ima naslar halinde konuşmaya Bulgaristandan Gelen 
'\'aslka, delll, sebep göstermeğe Göçmenler 
)Uzum görmedikleri için top ye· Dün sabah konvansiyonel tre
.kün TUrk matbuatını ateş altı. niyle Bulgaristandan yurdumuza 
na alıyorlar. Hiddetle ağzına ge 14 muhacir ailesi gelmiştir. Bun
Jeni sByllyen adama tek bir su- ların verdiği malUmata göre Bul. 
al sormaya hakkımız vardır: garistandan Türkiyeye göç etmek 

"- Şerefli misin? O halde id. için 13000 yurttaş hazır bekle· 
fünnı isbat et. İddianı isbat ede· ınektedir. Romanya.da da hareke· 
mlyor musun sarahatıa konuşa. te hazır 3000 ki~i varldır. Sıhhat 

mıyor musun? tmradan başka VekAleti alikadarlara nakliyat i.. 
'delU bulamıyor musun o halde çin hazırlıkları biran evvel bitir
bağır, söyle, tepin ... Haksızlı • melerini bildirmiştir. 15 Temmuz
'ğın, şerefsizliğin c;;ukurundıı dan itibaren karadan ve denizden 
l>at, sesini kısma, akılsnlıktan nakliyata batlanacaktır. 
medet uman son budala diye -o-

B aiçi ra 

Ot 1 ·ı A k b. H. tt ı betten düşt e Ol er n araya ır ızme en ayrı an V .. . 
. . · bazı memurların apur ucretlerı 

~e_y~t gonde_nyorlar yapamıyacağı işler, pah~lılığı __ sebe 
Bır aılenın ömründe hır kere düğün Nafıa Vckilcti Mz;,,c'.~ndcn ay· gosterılıyor _ .__ •

1 
• rılan bazı memur ve muıtahdem· Bu yıl yazlığa gidenler 

yapması ısraf degı mış 1 terin ya_pamıyacaklarx. !tler hak. Adaları ve Marmaranın A 
kında bır k~nun ~-rOJesı hazırla- lu sahilini diğer yerlere t 
mıgtır. Pro1eye gore umumi ve etmektedirler. BoğaılçlnlD 
mülhak bütçeli daireler, bclediye·ıçok yerleri ve bilhassa Yen 
ter ve. h.ususi muhasebelerle ıer. tama~ile rağbetten dUşınU 
mayesının en az yarısı devlete aiti 

Meni iarafat kanununun bazı 
hükümlerinin tatbik edilmeğe 
başlanması ve bilhassa otellerde 
yapılan düğünlerin menedilmesi 
ıehrimizde bazı otelcileri tela!}a 
düıUrmüıtU. Bu otelciler vilayete 
yaptıkları müracaattan müıbet 

netice alamadrkları için Ankaraya 
bir heyet göndermeğe ve Dahili. 
ye Vekaleti nezdinde teıebbüıler
de bulunmağa karar vermi§lerdir. 
Otelciler bilhassa halkevleri ve 

bazı klüplerde düğünler yapılma
sının menedilmemiı olduğunu ua 
ileri sürmekte ve buralarda belki 
de otellerden daha ziyade masraf 
gittiğini iddia etmektedirler. Ay. 
rıca bir ailenin belki de 
ömründe bir defa yapacağı bir 
düğün için aarfedilecek paranın 

hiç de israf olmadığını ve düğün· 
lerin evlerde bile yapılsa daha 
çok para harcanacağını söylemek· 
tedirler. 

Beş vilayet elektriği satrn ahndı 
Bir Temmuzdan itibaren hükumet 

hesabına işleyecekler 

olan müesseselerde maa~ veya ile· Bir zamanlar Boğazın en 
retle vazife alıp da tekaütlük va·I balık mevkii olan Yenlkt>Y 
ziyetinden maada bir ıuretle ay. yaz göç edenler parmakla. 
rılmrı ve ayrılacak olan yüksek yılacak kadar azdır. Bot 
mühendis, yüksek mimar, mühen- eski mevkilnl muhafaza 
dis, mimar ve fen memurları ay- yegAne yer BUyUkderedir. 
rıldıklarr vekalet ıubelerinin, ida. ğer yerlerin rağbetten dUş 
re ve müeseselerin alakalı olduk· sine vapur Ucretlerlnin pah 
larr veya bilumum taahhüt İ§leri- lığı sebep olarak gösterlltll 
ni, ayrıldıkları tarihten itibaren tedfr. 
iki sene müddetle doğrudan doğ. Bakırköy ve Yeşllköy tar 
ruya veya herhangi bir nam ile rı bu yıl ı görUlmemlş de 
oluna olsun bilvasıta alamıyacak- cede kalabalıkdır. Adata 
ları gibi bunları almıı olanların şimdiden ev bulmak mUşk 

Bursa, Balıkesir, Edirne, Ga- ve satış mukavelesini tasdik e - yanında hiç bir ıuretle çahıamı- miştir. Anadolu sahilinin 
ziantep, Tekirdağ ve Mersin şe. decektir. yacaklardır. tancıya kadar olan kısılll 

hirlerlnln elektrik işlerini idare N f eden İtalyan şirketi ile Nat İmza merasiminden sonra be a ıa Vekaleti nafra şirket ve da E!"l çok rağbet gören ye 
ıa yanatta buluna Nara Vekili müesseseleri reisligvi kadrosuna da· arasındadır. Bu tar"'flarda 

VekAleti arasında bir mUdde n .. ı .. t • General Ali Fuat demlatlr ki· bil vazifelerde bulunmu• ve bulu· pur, tren ve tramvav gibi f 
tenberi devam eden eatınalma y • :s " nacaklardan tekaütlük vaziyetin· nakliye vasıtası bulunması 
mUzakereleri bitmiş ve muka • "- İmzaladığımız mukavele. den maada bir suretle ayrılmış ve kı buralara çekmiştir. Ad8 
vele dUn İstanbul Nafıa Mü • ye göre mezkQr şehirlerdeki e • müstahdemler, Nafıa VekAletinin su ve.-Uecefl haberleri de b 
dUrlUğUnde, Nafıa Vekill Gene_ lektrik müesseseleri 1 temmuz mürakabesi altında bulunan imti. ıarın fazla rağbet bul018 
ral Ali Fuat Cebesoy ile bu şe. 939 tarihinden itibaren hUkQ. _ 1 . k d yazı !Jır etler en devlet, belediye vesile olmuştur. 
hirlerdeki tesisatı yapan şirke metlmlz hesabına lşletllmeğe h • h b 

b 
ve ususı mu ase elere ait bulu- 1 tın murahhaslarından mUben _ aşlanacaktır. Bu tarihten iti. nanların maadasında vazifeden Bunlardan başka. Boğaz ç 

dls Neri ve Bertola arasında haren de tesleatı devir almağa ayrılı!} tarihinden itibaren iki se. de yenl bir sayfiye yerl xne; 
imzalanmıştır. Imza merasimin lıaşlıyacafız. ne müddetle ve hiç bir nam ile na gelmiştir. Burası Anad~ 
de vali ve belediye reisi I..fttti BUtUn bu müesseseler ı, 750 hizmet alamıyacalclar.dır. hlsaııdır. Uzun mUddetten 

seni herkes ansın!. 

Kırdar ile imtiyazlı şirketler bin liraya satın alınmıştır. Bu Bu kanuna muhalif harekette rağbetten dUşen Boğazın b1l 
reisi Emin tpelcçl de bulunmuş- paranın 850 bin lirası peşin ve bulunan memur ve müstahdemle~ rin köşesi Şirketi Hayriye tll 

Yeni Yugoslav sefiri tur. diğer kısmı taksitle ödenecek - le bunları bilerek istihdam ede fından inşa edilen plAj dol• 

b t 1 
n i t 

Völklscher Beobachter bazı u sabah geliyor ta yan şirketinin umumt he~ tir. Ödeme, mahsulAtımızın ih - veya bunlarla ortak olan bunlara s le Umit edllmiyecek kad.ıı 
JddialaJ1nt da tevsik için TUrk y 

1 
yetı Y rı k re.eı "eklinde olacak ır.,, ~~+- lJ verenler 3 aydan 3 eeneye ka· yük bir rağbet görmUştur. 

ugos avyanın yeni TGrkiye • · d ,._ l ı· ı ı "' matbuatına karıı imzasız bir fri ıı S k . bu bah ar nap ı ve 100 ıraaan 500 ııra.. 
1 

ra. M·• "' ·-•,

1

• u ""·---
7 ~ 

~Urk talebenin mektubu ile çı. ~ 1 

1 
ya d umen ~v~ç '. sa iki Arnavut Kumandanı Vakada yaralanma ya kadar ağır para cezaaiyle ceza- blte bir canlılık gelmiştir. 

,. SJ( d b TU k t l b l ugos avya an şe rımıze gele· Geldi landırılacaklar.dır. amatih sayfiye yerlerinde e~ 
.... ıyor. uz 0 u r ıı e es k s· k •. t d y yokmuş ce , ır ecı ıs asyonun a ugos· ta 1 d k i l h tııŞ bir mektup g6ndermlş Göttln • 

1 
G 

1 
K 

1 
k 

1 
İtalyanlar tarnfındıın Arna • Mevcut kanun, yukarda iıimle. n ar an e ser s enüz 1 

av enera onso osu, onso os. E lk" · k"" ü h d P gen Unlversltcsi etüdyanları a-
1 

k ,_e . y 
1 

k 
1 

. . vutluğun lşğall znmanında vve ı gün u n ·s amız a rini saydığımız meslek erbabını mamışlardır. Bunlar mektC 

ddl dil b 
u erAClnı ve ugos av o onısı p ı LC1 G · B 9 rasrn<la oldu~'11 ı a. e en u tarafından kar§ılanacaktır. Draç cephesi Jmmnndanlığında anga t a arpıı erberyanın beı sene müddetle iıten menedi· rin tatil olmasını ve yaz ,·ıı 

l'ürk tnlebe mektubunda şun - bulunan Abbas Kupl ile Arna • dükkfirunda bir yaralama vakası yordu. Nafıa Vekaleti bu proje ile tarifelerinin tatbikınt bo1t
1 

ırirı söylUyor: -O-- vutluk emniyet teşklU\tr şefi geçtiğini yazmıttık. Okuyucumuz meslek erbabının iı alaınama mektedlrler. 
Bir itibar görüyoruz. Bize Tramvaydan Atlayan olan Kurt Şk<lti dUn sabah Yu. olan Garpis Berberyan, bize gön- mUddetini iki seneye indirmit, bu. 

:nnsyonaJ sosyalizmin ne .gUzcl Kadın goslnvyadnn şehrimize gelmiş • derdiği bir mektupta çırak Adalet na mukabil bütün resmi daireleri, •• 1 bir şey olduğunu anlatıyorlar. Bebekte oturan Münevver Ak. lordir. yüzünden yaralanmadığını, an. belediyeleri, hususi muhasebeleri Mustahzar a 
Diz de bunları öğreniyoruz. A. dağ adlı bir kadın bindiği tram- Drnc limanında karaya çıkan cak Hazaros isminde birisiyle ufak ve sermayesinin yarıarndan fazlası ·ı 
ra sıra topıanıyoruz. şur1er o • vay durmadan yere atıamış, fakat ıtaıyan asker1erile vasıtasız o _ bir munazaada bulunduğunu, ya· devlete ait bulunan muesaeıe1er1e. Radyo ve sinema 

1 

kuyoruz, tllrkUler söylUyoruz. düşerek başını taşlara çarpmıştır. lnrnk kahramanca. harbeden ve ralanmadrğmı bildirmektedir. kontrolü devlete ait bulunan yer- reklam edilemiyeC6 
Bu mektubun TUrk cfkA.rı u. Ağır surette yaralanan Münevver bir hamlede 800 İtalyan aske v -o--- lerde çalıpnları da bu kanun çer. 

mumtye~ini avlamak için uydu. baygın bir halde hastahaneye kal- rlnl denize d6ken Arnavutıa - Devrilen Kamyon çevesi içine almıştır. Sıhhat ve İçtimai Mu.&" 
TulmttfJ alması cok mUmkUn • dmlmıştır. rın başında bulunan Abbas Ku Şoför Ekrem Yıiicenin ildaresin- VeMletl, ispençiyari ve tıbbl ıl1 
nur. ÇUnkU bu mektubun evve. pi gUnUn birinde tekrar istik deki kamyon Pangaltı:.dan geçer- tahzarlıır kanunu mUst;a.hzal' 
lJi kimin tarafından gönderil - devletinin paraslle okuyan bir l~llerine kavuşacaklarına. ümit ken bir tekerleği birdenbire ye. Yeni 500 ve 1000 reklamlarını tahdit ~tm.iŞ '(Jfd 
':dtği maltlm dcğlldir. Saniyen delikanlı tahsilde bulunduğu beslemektedir. rinden fırlaması yüzünden cadde liralıklar ğu halde bazı mUstahzarlal' i 
<le faaliyetin şarkı s6ylemek, yerin ideolojilt hayranlığı icln. Gelen haberlere göre, İtalyan °1 tasına devrilip kalmıştır. geli~i glizel reklrun yapıldJ ~ıir o}fumak ve nasyonal sosya- de bitaptır. lar Arnnrntlukta birçok zengin Bu yüzden yarım saat tramvay Yeni 500 ve 1000 liralıkları • görmil!1 tekmil mütahzar ~b 
ıillzm propağandnsına. kendisini Bir Alman delikanlısı L lerln paralarını ve mücevherat· işlememiştir. Kamyon uzun çalıg· mız tedavüle çıkanlmı3tır. Eski lft..mlan~ın yeniden tetkike ti 
salıvermekten ibnret olduğu vo çin belki bir meziyet olan ha.. larını almışlar ve ellerine yal malandan ıonra ca.ddenin kenarı- 5oo ve lOOO liralık kağıt paralar tutulmasııu kararlaştırıX1 
bunun gayet yerinde bir mek - lin TUrk delikanlısı için bir ka- nız kuru bir kO.ğıt parçası ver. na çekilebilmiştir. 3 

sene daha tedavUlde .kalacak, Di§ ve saç tuvaletinde ırull C 
tep bulunduğunu bir TUrk ta. yıp tellkki edllmeel tabiidir. mtşlerdir. Yugoslavya. yalnız ns Komşusunun Parmağını ayrıca 7 

sene de C~urıyet Mer mUstahzarlar müstesna oıınsl',, 
)ebenin tasvip etmesine imkO.n Kendi sosyal ve politik ıdavnsı. kert mUıtecileri kabul etmekte. Isırdı kez Bank~ası veznelennde tebdil zere diğer milstahzarlar iç~ .. ~. 
yoıctur. nı Türk talebesi vasıtasile mu- dir. Eğer sivil mültecilere de EyUpte oturan Ahmet ismin. olunaca ır. kaletçe evvelce Yerilen m~ 

Devlet pnraslle Almanyada dafaa ettirmek cUretinl göste • hudut açılsa. Arnavutlukta blr de bir adam kadın yüzünden lerin hUkınU kaldı::nlmış ve 
tahsil eden talebeden yine yal- ren bir propaganda şebekesi tek kişi kalmıyacağı s6ylen ~ komşusu Mustafa !le kavgaya i skele Memurunu Dövd ii llm iç_in ye.niden mUsaade_.~.b' 
nız bu mektupta. yazılan şeyleri içine cocuklnrımızı devşirmeler mektedir. İtalyanlar canlı lıay. tutuşmuş ve bir ara ndamca • ması şart ko§Ulmuştur. ){U'tdV 
mi bekliyoruz. Bilhassa genele. hnllnde nasıl salıveriyoruz? vanlnrın satılmasını yasak et • ğızın parmağını ısırarak kopar. Evvelki gece köprUnUn Ka • zar sahipleri bu ay sonuna 1'

8 

rlmlzl nnsyonnl sosyalizm pro • Buna bir tUrlU aklım ermi mtşlerdir. Birçok Arnavut rU .. mıştır. dıköy fsk;lestnde bir hAdlse ol- apğıdald şartlar dahmnde sıJJ: . • muştur. Necdet isminde bir yol. hat ve 1 tlmat M,. .. 0 __ _. er"..& pagandasınn yem olarak mı yor. esasını ttalyaya sUrmUşlerdir. Yaralı tedavi altına alınmış, ç .... ucw:;ı. v'c. ec cu kendisinden bilet isteyen Is • ıe•ı-- m"- -···t ed---'·'er ~ ~ 
gonderlyoruz? Nasyonal sosyalist elemanla. -o--- suçlu yakalanmıştır. ~ ıui1Nö4 ~ kele memurunun Uzerlne atıl _ d 1 caklard-

Bence gnzetenln asıl tekzip rın ihtisasa nasıl ehemmiyet ver Dövüşen Ortaklar Filimler Tutuıtu mış ve herkesin gözü önUnde saa e a a ır. . . ,.J.' 
etmesl lAzımgelen cihet bu ol • diklerini çok iyi biliriz. Kuruceşmede Uç kişi arasın. Evvelki gece Kumkapıdakl Hamdi ismlnrle olan bu adam _ Reçet~ il~.sa.tılmasma iZitlJdııı" 
malıydı. Dcmeliy.dl ki: ''- Diz Modern bir müessesenin ba _ da bir kavga olmuştur. Kuru - yazlık Ülken sinemasının ma • cağızı dö,·mcğe başlamıştır. Ye- len tıbbı mustahzarlann re f" 
ecnebi talebeye nasyonnl sos • şına getirilen belllbaşlı bir nas- çeşmede 8-4 numaralı aşçı dUk. kine dnireslntlekl filmler tutu ş tişcn polis memurları NccdeU lan yalnız tıbbi mecmuaJarl• 
yalist propagandası yapmıyo - yonal sosyalist şefi TUrklyede kdnınt işleten Ruşen ile karısı muş, bereket ateş bUyUmcden yakalrynrak hakkında takibata pılacaktır. ..1.1\ 

'ruz. Yapmıyaca~ız.,, ziraat meselesinin hallini ne sn ve o takl Hl\mit Kurt etrafta ö dl! uı u lU .... "",... r arı para n s n r m ş r. başlamışlardır. Reçeteli ve reçetesiz ı:ıv ti)~ 
BllAkts davayı bu mektupla panda, ne traktörde, ne kUcUk, paylaşmak yUzUnden araların • -o- müstahzarlar rekta.ınıa..rınd& _çJJ 

1tendisl teyit ediyor. Nasyonal ne bUyUk arazide bulmadı, meş da kavgaya tutuşmuşlardır. tiç ~ Pazar Pazartes i tahzarlarm kullanılması ınu~.rtD 
11osyallst proplıgandasını birin- hur zatın bulduğu formül bir kavgacı dükkft.nda. bulunan ta. > Yorgan i ğnesi Bacağına olan rahatsızlıklarla. ru}ıS&~~ 
el plAna alan bir memlekette harikulft.deliktir: bak, catal, kaşık, ve diğer eşya. ~ ıs hazı rın l rn haziran Saplandı tarih ve numaralarmda.n ~, 
hakikaten tahsil meselesini cok "- Köylüye ilmlhnl okut - ları biri birlerinin Uzerino ata • ez: 80 Reblüt'A. 11 t CemazlI'E Kasımpaaşda oturan Adalet hususlar zikredilmiyecek ~-~· 
hesaplı bir surette dUşUnmek maktır. rak kırmışlar ve kendllerl de .... 44 hızır 415 bızır sı'mli rekl

4
-

1
-- yapılıııır""' -===;==-.:;=:o:=-ii--F=--.ıt isminde bir kadın dUn evinde ö.Uını.ı-

ltmmdır. Devlet tedbirlerinde yer alan ynr"lanmıalardır Yaralılar bas y ı 1 il j trr "" " · akı tler Va5a. Czanl Vasa. ~z:nt üzer!ndc bUyUk bir yorgan iğ • ' ııU 
Eğer bu mektup hakikaten bu teklif de sonra hakikaten taneye kaldırılmıştır. a1 aı-.,,,ıf r----ı-- - - ncsl bulunan mindere blrdenbl- Veka.ıetten müsaade ı-- ıı· 

bir TUrk talebe tarafından ya.. ihtisasa ve ilme kıymet veren R kı ş· "l y 1 d GOn•• • - .rapll a ı§eıı e ara a ı Ui s4·, 428 su re oturmuştur. fğne zavallı ka. muneler haricinde rekl~ .... r ıs· 
zılmış da gazeteye gönderllmlş bir memleketin başka kapıları KUç~kpazarda Hacı kadın so. o o•• 12 15 4 31 12 ırı • 31 <lmın etine saplanarak kırılmış lar haklannda. kanuna. göre 
• . Alman1ada!d tahsilden .,ap . calması hakikati nerede bulur k ıh d ikindi rn 16 H 32 1R 1fl s 112 aı;,.n a oturnn sabıkalı Bekir, Ak••m 

194
q 

1200 1944 1200 
ve bir parçası iÇerde kalmıştır. kibat yapılacaktır. ..t, 

ıte .. etmemf:tf feap ettirecek bazılsa onu beşert bir nimet teUkki Bedri Yılmaz isminde bl f .n>. :1> r gene Y'ataı 21 •S 2 o• 21 .s 2 04 Adalet hastaneye kaldırılmış ve Müstahzarlar irin radYO ,.ılJJlv•· 

:rtnlan ihtiva ediyor demek • etmesini t ablt görmelldir. rak ı 11 b d ~ ı "IC " ı ş şes e aşın an a&ır su • m ••k 2 07 6 24 2 01 6 23 ameliyat yapılarak iğne parçası1nema. vasıta.sile .reldft:aı ~ 
• ÇUnkU bu mektupta Türk Sadri. ERTEM r tt ı tı ' e e yara amış r. ı cıkanlmıştır. BI Yaaaktırıı 



· · Reisicumhurlımuz nısır Ha-
Çe m be rl eme sıyasetı riciye azırını kabul buyurdulMetaksas-Gaf en 

1 - VAKll 19 HAZiRAN ~ 

efsanesini yıkmak için görüşmeleri biti 
Aıntony ~den 

Ceınbcrleme bugün bütün AL. 
:an~ada bilakaydilşart kullanı. 
n hır kelimedir. Bu kelime harp 

~elerin.in henüz canlı hatırala. 
tını uyandırmakta ve ·Alman pro. 
llaganda. mekanizması tarafından 
~irane bir §ekilde kullanıla • 

k, Almanların kısmı azamı ta. 
~llldan tatbik edilen hareketle. 
dır~aklı göstermeğe yaramakta • 

sun mazur göstermek Hlzımdı. AL 
manyada, "bu sert hareketi ihti. 
yar etmek lazımdır.,, diyorlardı. 
Tabii çemberlemeye mani olmak 
gerekti. 

HattA nazi şefleri bu demir 
çemberin esaslı halkalarını kır • 
mış olmakla ileri görüşlerin.den 

dolayı tebrik edilebilirler! 
Bu kurnazca propaganda kar. 

şısmda ne yapılabilirdi? 
.. t>Unya efkanumumiyesinln bil Muhakkak ki bütün samimiye. 
~k bir kısmı büyük harbi mü. timizle, Almanyayı çember içine 
\tı.~kip seneleri, emperyalizm si. almak arzusunda olmadığımızı, 
~~ti tatbikinin müşkül olduğu böyle bir niyet beslemediğimizi, 
f e l'akip UçlU itilaf ile UçlU itti. bilakis Almanyanm milletler ai. 
llllt·devletıeri arasındaki muvaze. lesi içine avdetin.i sevinçle kar§ı. 

1 eltin kıymetini kaybettiği sene.. lıyacağrmızı ve medeniyetten ar
er olarak kabul etmektedirler. ta kalan hususların, milletlerin 
. ,Alınan efkfırrumumiyesinin bü. büyük ekseriyetinin kabul ettiği 
~k bir kısnu bu mUla.hamyı ka. faydalara riayetle kurtarmağa. 
lh~-etmemektedir .. Bu parti, Al. amade olduğumuzu söylemekle 1 
~Yaıım, gittikçe artan kuvve.. her halde arzu ettiğimiz netice • .~~]~ 
d e karşı müşterek kıskançlık leri elde edemezdik .. Almnnyanm 
UYazı devletlerin bir birlik vU. böyle bir vaitte bulwıması bizi 
~~c getirerek Almanyayı daimi tatmin ederdi. Fakat muhakkak ~.1"ieıfll•' 
""'<-Ylk altında bulundurdukları • ki çemberleme iddiasnu ortadan 
~ bUtün samimlyetlerile inan • kaldıracak mahiyette olamazdı. 
U"·kta ve 1ngilterenin de bu bir. Onun için daha ileriye gitmek la. 
t 8ıtı ba§mda olduğunu blldirm.ek zım geldi.,, 
~r. Bu vaziyet karşısında Al. Bundan s~nra Mister Eden Av. 
~Ya.nm gittikçe ~emberlendi • nıpadaki anla§mazhklnnn ne §e
la hissedince lnlıcmı çekmiş ve kilde meydana gelmiş olduğunu 
d ta sola vurmağa. ıt>qlamış ol. izah etmekte ve 1933 senesinde 
UU~u ileri sürüyorlar. Bu par .. Hitlerin radyoda söylediği bir 
~e göre bundan başka mUda.f aa nutukta hakkın kuvvete bağlı ol. 

esı yoktur. duğunu bildirmesi Uzerine, muahe 
teı İ§t.e Alınanyada ileri sUrUlen delere hürmetle sulhün teminini 
lli budur, ve bu tez nazi reji.mi. istiyen İngilterenin de faaliyete 
it 11 §iındiki icabatına mükemme. geç.mi§ olduğunu bildirmektedir. 

?\ UY?naktadır. 
/ 

"Bir sulh cephesi yapıyoruz. Şu 
l\ ~azilerin yaptıklan müteaddit halde artık hedeflerimizi ,tesbit 
te lrııız hareketlerini haklı gös. etmek zamanı gelmi.,ıir. Bun.lnn 

1 l'ıneleri lft.zmıdı. tık evvela ma.z icap ettiği wzuhla göstermemiz 
~lıltı Alınan ekalliyetinin hukuku. ve beynelmilel siyasi ve iktısa.. 
't 11.. nıevzuu bahsettiler. Filhaki • di ha.yatın bütün sahalarına. tcş. 
~bu bahanenin de hudutlan ol. mil etmemiz l~dır. 
\ı • -lll1.Ur -,.,..,..... •. uu..:.:ıv...-.:ı .. tq ı.07.mın'.ı~Hl'>Ufll 911KI t;ı.m .. 
~~ler Almtuılara, çok daha bl.l. nin riayet ettikleri nizamname 
~ ıztırap çekmekte olan Tirol olmalı ve tuttuğumuz yolu tesbit 
Ilı aıılarmm vaziyetine göz yu. etmelidir. Bağlandığımız bu yo. 
l'tıılllduğu halde Stidet Almanla. • lun en mUkemmel yol olduğunu 
~ ~ vaziyetinin kendilerini bu bütün dünyaya göstermeliyiz.. 
L..~ce lcil bir alaka.ya niçin !ev. Bu i§ muhakkak ki pek acele. 
'tttiğini sorabilirdi. dir, ancak bunu başarmak 18.znn. 
~:a.ka.t muhakkak ki bu derece dır. 
\' teoessis insnnlar pek çJlanaz Bu hususta en iyi ve kati neti. 
~ Çrksa. bile derhal susturulma.. celeri bir konferans toplamak Ye 
hı~ . Veya sükUta mecbur bırakıl. bu konferansa sulh cephesine da. 
"""a.n milmkUn olur. bil olsun olmasın bütün memle. 
tt lıen sürülen bu bahane heye. ketleri davet etmek suretile elde 
h. 'llı:numiyeslle, istihdaf edilen etmek muhtemeldir. Eğer bir 
~eye eri§ti. harp patlamış olsaydı derhal sulh 

Neşredilen tebliğde şöyle deniyor: 

"Romanya ve Yunanistan arasınd 
meselelerde tam bir anlaşmanın m 
cudiyeti bir daha tespit olunmuştu 

Atina, 18 (A.A.) - Metak., si sıfatile Gafenko Yunan B 
sas - Gafenko konuşmalarından kili Met:ıksasa geçen ay içind 

tebliğ neşredil· goslavya Hariciye Nazın M 

''Romanya Hariciye Nazın Ga. 
fenko Atinada yaptığı ziyaret es· 
naıında 15 ve 16 Haziranda Yu· 
nan Başvekili ve Hariciye Nazm 
Metaksas ile birçok mülakatta 
bulunmuştur. 

16 Haziranda Majeste Kral 
Jorj Gafenkoyu lUtfen kabul ede • 
rek öğle yemeğine ahkoymu~tur. 

Metaksas ile Gafenko arasında 
yapılan konuşmalar Romanya ve 
Yunanistaru .doğrudan • doğruya 

allkadar eden bütün meseleler 
hakkında tam bir anlaşmanın 

mevcut olduğunu bir kere daha 
isbat etmiştir. 

Balkan Antantının §imdiki rei-

vi~ ile yaptığı konuşmalan b' 
m!ştir. Keza Romanya Hari 
nazın son gUnlerde Türkiye 
riciye Vekili Şükrü Saraçoğl 
yaptığı konuşmaları ve Anka 
vukubulan resmt ziyaretinin 
memnuniyet verici neticeleri 
arzetmi.ştir. 

Ba~vekil Metaksas Balkan 
tantmm ana prensipleri olan 
det ve katiyen muslihane siya 
nin teyit edilmiş olduğunu m 
hede etmekle bahtiyar olmu 
Bu siyasetin bu suretle yen 
teyit edilmi~ olması dört dos 
milttefik memleket arasın 

milnasebetleri daha ziyade iti 
lr ve daha ziyade sıkı kt 
hali 'kalımyacaktır.,, 

~~i~~~~~~aT~~ı~I !~~~b~!~i~a:o 
Budapcşte, 18 (A.A.) - ''Kar. ~andı 

cag" şehri ahalisinden doksan ki. 
§i kuduz hastalığına yakalanmış.. Taberiye, 18 (A.A.~ - lhti 

. tır. Bu hastalık bunlara kuduz bir kast neticesi olan bir yan 
bir köpek tarafından ısırılıru§ o. ikinci asrın maruf Yahudi n 
lan ineklerden geçmiştir. Köpek yatçtlarmın en marufu hah 
evvelce bir çobanın oğlunu da ı. Nur yüzünden §()llret kazanmı 
sırını§ olduğundan hastalık bü • 
tUn §ehre sirayet etmekte gecik- lup m~ur ibir ziya.retgfı.h o 
memiştir. mevkide inşa edilmiş bul 

İçlerinde çocuklar da bulunan sfnagoku tahrip etmlştir. 
'"'""'"""""• 22 kişi Budapeşte kuduz enstitü. He.sarat Yiiz binlerce tn 

~ı~s=ün::;d:=e::::t;:ed=::::av.ı=·=ed=il::::m:=;;e::::Ktea::::;ır=· ~· === lirasına b:ıliğ olmaktadır. 
bUyUk .bir halk kütlesinin hara • Aynı mmtakada. yine bir k 
retli tezahüratı arasni<Tan geçe • eseri olan diğer bir yangın 
rek husust trenle beraberlerinde liyetli mlkarda asfaltı muht 
Hariciye Vekilimiz Şillaii Saraç. bulun~ bir depof.U tahrip e 
oğlu olduğu halde Anka.raya ha. miştir. 
reket etmi3lerdir. 

Görüp düşündükçe: .. ,,_,_..-- ~ ,_,aza ,,_. ,_, --- -
Dev Türkler 

a,,~unclan sonra. da ikinci bir hedeflerinin faahı icap edecekti. 
-....ı:naya. gir4ik. Harbi bertaraf etmek için daha 
"6 ?Odesberg'de yapılanı ve red • şimdiden teşebbüslere girişmek 

Yaloııa iske1es inac t1erleyi~ 

Dün Türbede tramvaydan i~rken arkamdan beni adıml 
çağıran bir ses duyup döndUm. Sevgili ihocam Ali Caniple kar 
§ıl113tım. Onu özlemek için zamanın geçmesine ihtiyaç yok 
tur. Zekası, iyi yüreği Canibi her va.kit, her yerde bana. aratır 
İşte bunun içindir, ki ka.I'Ş1la.şmpı. pek sevindim. 

~ilen nilf us ve saha teklifleri. lbımdır. Mısır hariciye nazın Abdülfet. 
, :ıı l3erllndekl sefirler toplantı • Diinya ilft.nihaye bugünkU ger .. tnh Yahya Paşa ve maiyeti erkil. 
ı.~da hudutları genişletildiği ginlik içinde y~ıyamaz ve biz de nı dün sabah saat Ş.30 da ÜJev 
"(.ide Yine de küayet etmedi. bilhassa tedafüi olan, müstacel vapurla Topane rıh.tıının~a.n. ya. 
dJ~~g'da birçok sen•ctler var • ve esaslı siyasi tedbirlerimizi tat. lovaya hareket etmışlerdır. Misa. 
lt. Sılah fabrikaları vardı, mer_ bik ederek bu gerginliği muhak. firlerimiz Heybeliada önlerinden 
~ ~ 'Ve LW'kt Avrupa.da en mü • kak surette izale edeceğimizi ü. geçerken Yavuz zırhlısı tarafın. 
4el'tlnıe1 t.e§kilAta. malik olan Çek mit edemeyiz. dan seHlmlannuş ve saat 11 de 
~ tarafından kullanılmnğa ha • Büyük Britanya ve onunla bir. Yalovaya. n:ıuvasalat e:ınifl}erdir. 
~ harp malı.emesi depoları var.. likte aym hissiyatta bulunan dev Mısır harıcıy~ na~~rı Türk ve Mı. 
la' Altm vardı .. Skoda fabrika • letler yapıcı bir plana malik ol. sır ba~rnklarılc. ~uslenen .:aı~va 
b·l't 'Vardı. Prag'm janıbonları ve malıdırlar. Meydana getirmek is. i~~elesınd~ Ha~ıcıye Vekılı ŞUk. 
~~~etice nazi Alman~mdan tediğimiz siyasi \·c ik1ısndi şerait ru ~araçoglu, Yalova kaymakamı 
~ daha yüksek bir hayat sevi. leri tasrih etmeli ve Büyük Bri. ve Jandarma kumandanı taraf m. 
O~in.e malik olan '1ir memleke. tanyanm da bu te§ebbUse ietira. ~an kaf6ılanmış ve bir ~üfreze 'i: ifade ettiği her tlltlU varlık kini açıkça 'bildirmeliyiz.. Ja?dru:nın.a. ~araf ından selam res. 

l'dı. Öyl~ zannediyoruz ki cebir ve mı cdılmıştır. 
l't P'akat gerek Almanyada, ge _ kuvvete istinat eden tehditlerin Misafirlerimiz burada kendile. 

lcae diğer memleketlerdeki eı. nazarı müsamaha ile karşılanma. rine tahsis edilen hu.susi otoıno. 
dil in.sanları bile Çeklerin Al. sı devam ettikçe, harp kaçınılma. billerle kaplıcaya. gitmişlerdir. 

olduklnrına inandırmak sı imkansız bir hale giriyor. REiSİCUMHURUMUZ MfSAFl. 
~kUldür. BilAkis bunun aksi tste bu sebepledir ki lngiltere Rİ KABUL ETrlLER 
~.Zaman için iddia edilmiştir. her türlü muhtemel taarruz ha. Reisicumhur İsmet İnönü saat 
llae.nalcyh çemberleme siyaseti diselerine mukavemet e'tmek için sa 11,45 de dost nazır Abdülfettah 

.. nesini icat etmek lazım geli. diğer milletlerle birleşmeğe ka. y h 1, · t· k~ 
"?'du. d. a ya aşn. ve maıye ı er a.nmı 
.... rar ver 1• R. ti umh k .. k.. d k b 1 

,.,.<11'..1.Unihte budanıp, soyulan Çe. ~ ı k dı k t k · · ıyasc c ur oş un c a u 
" !~ a sa na uvve verme ıçın b la.rd 
Slo\r k Al k k . taahh'.tl . d. 1 uyurmuş ır. a ya manyayı sı ıştıran ço genış u ere gır ı. cap . . .. 
tlıtakaya dahildi. Müstahkem ettiği zaman her ne pahasına o. Kabul rcsr:ıını ı:-eısıcumh~ ta. 
~'ikileri Almanlara terkedil • lursa olsun sil~h kuvvetile bu rafından verılen zıyafet takıp et. 
ıe, dahilde alman her tilrlU a. taahhütlerini yerine getirecek • miş ve ziy~fe~ saat 15 e kadar 
l'ie tertibatı ile çok kuvvetli tir. Fakat teşebbüslerinin hepsi devam etmıştır. 
~lU\ komşusu tatmin edilmek bundan ibaret olamaz.. Muhterem misafirlerimiz ziya. 
it tınılş olmasına rağmen mem. Nihai hedef yine sulbü adalet. f etten sonra Hariciye Vekili Şük. 

3~tte daima bir istikl3.J havası le temin etmektir. Ve bu adalet rU Saraçoğlu ilo birlikte ''Ter • 

1 indi.. Bohemya kalesi henUz ht~ bir mman Lowe Dichenson'un ==================== 
: geçirilemmeişti. Her ne pa • şu ifadesinden daha mükemmel çük kıymete, milletin sınıfa, be. 
, ~na olursa olsun bunu yıkmak 1 bir şekilde tarif edilmemi§tir. şerlyetin millete ve istikbalin ha. 
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mal,, oteline giderek terasda bir 
müddet istirahat etmişlerdir. 

Abdülfettah Yalıya Paşa ve 
maiyetindeki zevat saat 15,30 da 
kaplıcalardan otomobii!erle Ya. 
lova iskelesine inmişler ve bura. 
dan "Ülev" vapurile Peıiaiğe geç. 
mi§lerdir. 

NAZIRIN İNTIBALARI 
Yalovada Mısır Hariciye Na. 

zırı intıbalarmı soran gaı.cteci • 
tere §Unları söylemi§tir: 

"Çok sevdiğim memleketinize 
girdiğim ilk dakikalardan itiba. 
ren bana karşı gösterilen kar .. 
deşçe ve dostça hüntl kabul ve 
misafirperverlikten dola~ f ev . 
kalade mütehassis bulunuyorum. 
Bu hususta.ki intıbalarımı hak. 
kile ifade edecek kelime bulaını. 
yorum. 

Hatta tabiatın, müstesna gU _ 
zelliği de bu hislerime ayrıca bir 
revnak vermektedir. 
Yalovayı fevkalade güzel bul. 

dum ve çok beğendim. 
Cumhurreisiniz İsmet lnönil • 

nün şüphe yok ki en büyUk tak. 
dirkarlarındanım. Kendilerini 
gördükten ve görliştUkten son.ra 
bu his tasavvurumun kat kat fev. 
kine yilkseldi.,, 

PE~'DtCE MUVASALAT 
Mısır Hariciye nazırı ve refa _ 

katlerindeki zevat saat 17,40 ta 
"Ülev,, vapurile Pendiğe muva . 
salat etmi§lerdir. 

Muhterem misafir Pendik cad. 
desinin her iki tarafını dolduran 

Ayak üstü bir kaç cUmle ile doymrya.cağnnı bildiği için 
- Gel şuraya girelim! 
Dedi. Köşe başındaki kahveyi gösterdi. Girdik. Acemiliği 

mi sezdi: 
- Galiba burasını bilmiyorsun'! dedi. Bu nasıl gazetecl 

lik? 1stanbulun pehlivanlar yatağından haberin yok. 
Bu sitemi yaparken elile duvarları çepçevre kaplayan çıp 

lak pehlivan resimlerini gösteriyordu. Baktım. Hakikaten Sul 
tan Aziz de\Tinden bugüne kadar adlarını ufuklardan aşırmış 
pazılarına. cihanı hayran etmiş ünlü peblivanlarunız ibu duvar 
!arda bir devler safı haliı:ıpe toplanmıştı. 

Bilyük Yusuf, Kurtdereli, Katrancı, büyük küçilk Herge. 
lecilerden tutunuz, ta Tekirdağlıya kadar hepsi ... Ne de güzel 
çekilmiş resimler... insan bakmakla doyamıyor. 

Memleketin yüz ağartan spor 6Ubesi hiç §Üphesiz güreş. 
tir. Olimpiyatların terazisinde ilk ağır basanlarımız onlar ol. 
dular. "Türk gibi kuvvetli,, sözünü Avrupa ve Amerikaya on. 
lar yaydılar. Sırası geldikçe bunları öne sUrerek bööürlen.iriz. 
Federasyonlarnruz var. iKlüpleriıniz var. Fakat bu duvarlar 
hiç birinde yok. Son zamanlarda spor, devlet idaresine de geç. 
ti. Artık daha ergin bir idrak ve daha geni~ bir şuur kaplayı. 
ısını beklemek hakkımızdır. 

Gürcıs federasyonu, acaba neden §İmdiye kadar meşhu\
pehlivanlarlilUZJI'.\ en güzel resimlerini toplayarak bir albüm 
hazırlamamıştır? lşte bir tek rneraklr adamm him.metile kos. 
koca bir binanın duvarları bunlarla süslenmiş., geniş ynpraklr 
bir albüm haline konulmuş. Artık karanlıklarda uğraşmağa, 

diyar diyar dolaşarak resim top1amağa da hacet yok. Buranın 
sahibi her kimse, böyle bir hayıra delalet etmeği elbette ister. 
Bu resimler, nefasetleri bozulmadan iyi bir fotoğra.f çıya çek. 
tirilerek bir nlbüm yapılamaz mı? 

Sonra federasyon, tabii yalnız resimleri basmakla da kal. 
maz. Bunlara sahiplerinin hnyatlarmı ve zaferlerinin şanlı hi. 
kayelerinl de ekleyerek daha. zengin bir eser meyda.n.a getirir. 
Bu güzel işi başarmaktaki tattan daha büyilk mükafat mı clur? 

Hakkı Süha Gezgin 
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Bugünkü 
Hadiseler ve şahıslar 

hakkında faydah malumat 

Dost Mısınn Hariciye Nazın 

Abdülfettah Yahya Paşa 
hasta oMuğ u bir sıralarda öldüğü 
takdirde oğlu rüşdünü isbat edin
ceye kadar kimlerin niyabet mec• 
!isini teşkil edeceğini bir vasiyet
name ile bildirmişti. 

Memleketimiz iki gündenberi 
çok yüksek bir misafire malik oL 
makla bahtiyardır. Dost Mısırın 
kıymetli Hariciye Nazın Abdül
fettah Yahya Paşa iki g,ündenberi 
memleketimizin misafiridir. 

Umumi harbe kadar bir Os- Bu vasiyetname tabii ki gizli 
manlı vilayeti olan Mısır umumi tutuluyor.du. Muhteviyatına an_ 
harbin nihayetinde artık Türki. cak hasta kral vakıftr.. Fakat İn

yeden tamamen ayrılmış bulunu
yordu. 

Osmanlı imparatorluğunun u
zun müddet hakimiyet sürdüğü 

asır, genç Türkiye Cumhuriyeti 
ile •de daha on beş sene evvel dos. 
tane münasebetlere malik idi. Fa
kat bugüne kadar bir sempatiden 
ibaret olan bu yakınlık artık res
mi bir ıdostluğa kalbolacaktır. 

Dost Mısır Hariciye Nazırı, Ab
dülfettah Yahya Paşanın memle
ketimizi ziyareti yakın Türk -
Mısır dostluğunun çok beJiğ bir 
ifadesidir. 

Memleketimizi şereflendirmiş 
olan dost memleket Hariciye Na
zm eski ve kıymetli bir diplomat
tır. Abdülfettah Paşa hakikatte 
hukukçu.dur. Diplomasi mesleği
ne bilahara intisap etmiştir. Bir· 
çok adli vazifelerde çalışmış, ha. 
kimlik etmiş olan Abdülfettah Pa
şa nihayet mesleğin en yüksek 
mertobesini de hak ederek Adliye 
Nazın olmuş ve böylelikle kabine
ye giren kıymetli nazır muhtelif 
kabinele~de çalıştıktan sonra Ha. 
riciye ve bilfilıara da Başvekalete 
getirilmiştir. 

Memleketin en mümtaz ve li
yakatlı şahsiyetleri arasın'da bulu
nan Ahöülfettali Yahya Paşanın 
en mühim hususiyetlerinden biri 
de fırka kavgacılığından uzak, 
memleketin milll birliğini ve men. 
faatlerini her şeyin fevkinde tu
tan bir vatanperver oluşudur. 

Bütün vazifelerinde büyük mu· 
vaffakiyet göstererek herkesin iti. 
maldım kazanmış olan Abdülfet
tah Yahya Paşa, Mısırxn henüz 
Istiklfilini kabul ettirememiş oldu
ğu 1934 senesinde Başvekalete 

geldiği zaman, hariçte memleke
tin istiklalini tanıtmış ve her tür· 
lü yabancı müdahaleye karşı koy
makla nazarı dikkat celbetmiş idi. 

Net.Wm Abdülfettah Paşa'nrn 
1 

Başvekaletten çekilmesine sebep 
de büyük vatanperverliği ve dü
rüstlüğü olmuştur. 

Kral Fuat Hazretleri çok ağır 

gilizler bu vasiyetname muhteva-
sını öğrenmek istiyor, Başvekili 
tazyik ediyorla11:iı. 

Abdülfettah Paşa İngilizlerin 
bu teşebbüsüne şiddetle mukave· 
met etti. Fakat İngilizler hükQ
met mekanizmasını durdurmak i. 
çin tedbir almağa başlayınca da 
çekilmeğe mecbur oldu ve yazıdığı 
istifanamede sudan mazeretler 
göstermedi. Bilakis hakikati bü
tün çıplaklrğr ile ve çok acı ola
rak anlattı. 

Abdülfettah Paşanın bu hare· 
keti 'karakterini anlatan ne güzel 
bir misaldir. Mısırın bugünkü Ha
riciye Nazm yalnızca bir idare ve 
siyaset adamı değil, aym zaman
da cesareti medeniye sahibi, çok 
yüksek bir insandır da .. 

Abdülfettah Paşa asil bir kanın 
varisidir .• Babası Ahmet Yahya 
Paşa da Mısırda milli iktısadın 
korunması için yabancı sermaye
ler ile uzun müddet mücaıdele et
miştir. 

. Dost Hariciye Nazırının babası 
ve kardeşi Mısırn belli başlı fahri. 
kalarım ellerinde tutarak, yabancı 
piyasa ile rekabet etmekte ve 
memleketin menfaatine çalışmak
tadırlar. 

Kıymetli diplomat Abdülfettah 
Paşa da Mısıı:ida birçok hayır mü
esseselerinin kurulmasına amil 
olmuştur. Şimdi de bu müessese. 
lerin birçoklarında çalışmakta ve 
vatanı için hayırlı her harekete iş
tirak etmektedir. 

Abdülfettah Paşa Hariciye Ve
kaletine 1937 senesinde gelmiştir. 

Yeni vazifesindeki muvaffaki. 
yetlerile memleketine çok büyük 
hizmetler etmiş olan Abdülfettah 
Paşa, aynı zamanıda Filistindcki 
Arap davasını da müdafaa etmiş
tir. 

Kıymetli misafirimiz, dost Ha
riciye Nazın, Mısırın nadir yetiş. 
tirdiği kıymetli simalardandır. 

M.A. 
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Sarışın Güvercinler 
"--- 7 
- Gidelim bizim idareye baka

lım yeni bir haber var mı? .. Son. 
ra varıp Madam Banbrok ilı: ko
nuşacağım. Belki Ma!::lam Kore!· 
:1akkında bazı şeyler öğrenirim. 

Dedim ve ~:alktık. 
Bizim idareye gelen raporlar 

işe yaramadı. Oradan Patı da ala
rak Madam Banbrok'un evine uğ
radım. 

* * * 
Mister Banbrok, Madam KoreL 

in ölümünü kansına telefonla ha
ber vermişti. Madam Banbrok ga
zeteleri de • okuduğunu söyliye
rek: 
-Madam Korel'in neden intihar 

ettiğin bir türlü anlayamıyorum .. 
Kızlarımın kaybolmasiyle bu inti· 
har arasında da hiç bir münase
bet göremiyorum .. dedi, ve şöyle 
devam etti: 

Ma!:iamı iki üç hafta evvel gör
düğüm zaman her vakıtki gibi 
neşeli ve hayatmdan memnundu. 
Fakat tuhaf bir tabiatı vardı .. 
Hiç bir şeyden memnun görün
memek gibi bir temayül taşırdı. 
Ama, bu temayülü, kendisini öl
dürecek bir şekilde kuvvetli de· 
ğildi. 

- Kocasiyle 
çimsizlik filan 
musunuz? .. 

arasında bir ge
olduğunu biliyor 

- Hayır .. Benim bildiğim ka
dar pek mesut idiler. Yalnız .. 

Madam Banbro.k biriden sustu. 
Gözlerinde, tereddüt, şaşkınlık 

alametleri, ışıkları yandı söndü. 

Tekrarladım: 

- Yalnız ... 

- Genç kadın, şakadan ziyade 
asabiyet ifade elden kısa bir gü
lüşle gülerek: 

- Söylemesem, beni bildikleri
mi saklamakla itham edeceksiniz. 

bir aslr, esası yok ama .• Ben :tr
mayi müthiş surette kıskamrdrm. 
Vaktiyle kocam onunla evlene
cekmiş. Yani beni almadan pekaz 
evvel... Bu kıskançlığımı hiç açı

ğa vurmadım ama .. Her nedense 
her zaman içimi bir kurt yerdi. 
Ve İrmanın yani Madam Korel'in 
kocası ile sırf bir inat yüzünden 
evlendiğini, ve daha hala Alfrede 
yani Mister Banbrok'u sevdiğini 
sanırdım. 

- Sizdeki bu kanaati kökleşti
recek katı bir alamet, var mıydı? 

- Hayır .. Esasen, böyle bir şe
ye katiyetle ·inanmış değilim. Bir 
kıskançlık, müphem bir histi bu ... 
Madam Banbrok~dan ayrıkhğımız 
zaman sular kararıyordu. Şefime 
uğradım ve İrma Kevel'in mazisi-

Çeviren : lbrahim Hoyi 
ne dair icabcden malQmatı elde 
etmesini söyledim. 

Ertesi günü, işe yaramayan ba. 
zı araştırmalardan sonra, belki 
yeni bir ip ucu elde edebilirim di
ye idareye telefon ettim. Şef, ne
şeli bir sesle: 

- Gözün aydın dostum, deıdi. 

Biraz evvel Martinez'in polis ko. 
miseri telefon etti. Knob ovası ci· 
varında üzüm bağlan bulunan 
bir İtalyan, yakılma neticesi kav
rulmuş bir resim bulmuş. Bu sa. 
bahki gazetelerde kaybolan kızla
rın resmini görünce, bunun Rut 
Banbrok'a ait olduğunu anlamış. 
İstersen oraya ka.dar uzan. İtal
yan zat ile komiser muavini ve bir 
de buranın korucusu seni bekli. 
yorlar. 

öBdürdüğünü bilmiyorum. 
İtalyana sordum: 
- Resmi bulduğunuz yeri ha

tırlayabilir misiniz?. 
Pos bıyıkları yana doğru uzan

dı, ve İtalyanın smttrğmı farket:.. 
tim: Adam keçi gibi başını salla· 
yarak: 

- Şüphesiz gayet iyi biliyo
rum!.. dedi. 

Muavine: 

- Oraya kadar bir uzansak fe. 
na olmaz !.. deldim. 

Ve birlikte bir otomobile atla· 
dık. Bir saat kadar Şeytan.dağı 
bayırına doğru kıvrılan şosede 
gittik. Bir müddet sonra İtalya
nın işaretiyle şaseyi bırakarak da. 

ha tozlu ve berbal:i bir yola sap
tık. iki kilometre kadar katettiği
miz bu yolun bir yerin.de İtalyan: 

- işte burası deyince, direksi. 
yonda bulunan komiser muavini 
otomobili durdurdu. Yolu kapla
yan ağaçlar ve çalılıklar azalı-
yor, ve ormana doğru 
vücuda getiriyordu. 

İtalyan: 

bir daire 

Eteklerim zil çala çala odaya 
koşmuştum. Korucuyu uzaktan 
tamr'dım. 40 yaşlarında kadar gö· 
rünen zeki suratlı muavin ve 
İtalyan ile de el sıkıştım. Muavin 
resmi gösterdi. Bu bir kağıt lira 
boyunda bir resimdi. Her tarafı 

yanmamıştı. Rut Banbrok'un yü
zü apaçık belli oluyor.du. 

Muavin başiyle İtalyanı işaret - İşte resmi buralarda bulmuş· 
ederek: tum 1... Diye tekrarladı. Muavin, 

_ Evvelisi gün bulduğunu söy. buranın yerlisi idi. Buraları elbet
lüyor. Bu sabah kasabaya inmiş, te ki benden ldaha iyi bilecekti. 
San Fransisko gazetelerinde kız- Onun için onun kımıldamasını 
ların resmini görünce, resim aklx- bekledim. Muavin şöyle bir etra. 
na gelmiş, doğru komisere çıkmış, fına bakındı. Birden gözleri par· 
meseleyi anlatmış, ldedi. ladr. Otomobilin arkasrndan dola. 
İtalyana baktım. Muavin, kafam- şarak dairenin en uzak kısmına 

dan geçenleri anlamış gibi sözü· 'doğru ilerledi. İtalyan ile birlikte 
ne devam etti: onu takibe koyulduk. Çahhkların 

-Sinyor Cerigeno tepeed otu· sıklaştığı bir noktaya gelince dur. 
rur. Ora.da büyük bağlan var. Beş du, ve dikkatle yeri muayeneye 
altı senedenberi buralarda yerleş. ,koyuldu, Yerde bir otomobilin bu
miştir. Şimdiye kadar da kimseyi radan dönerek geçtiğini isbat e-

- Sizin kızınıza bazı eğlence. 
ler lazım. 

- Ne cins eğlence ıdoktor? 
- Müzekker olması şarttır e-

fendim .. 

den izler görünüyorf::lu. Muavin 
ormanın içine daldc. İtalyan da 
peşinden gidiyordu. Ben de onla. 

rı takip ediyorum. Mua.vin •anki 
beklediği, umduğu bir ıeyi bulmuş 
gibi: 

- O! .. O!.. diye söylendi. 

Ben de o tarafa baktım, ve bir 
ağacın dibinde, ayaklan yana doğ
ru kıvrılmış bir kız, ve yahut ka
dın cesedi yatıyordu. Üzerinıde 

yarı kesilmiş kahverengi bir man~ 

to vardı. Yüzünü iyice muayene 
etmek için, cesedi sırtüstü çevir· 
meye hacet kalma.dan evvel, bu
nun Rut Banbrok olduğunu anla. 
nuştım. 

* * .. 
Muavin cesede ehemmiyet ver

meden furl:ialıklar arasında kay
boldu. Cesedi muayene edip bitir. 
miştim ki, geri döndü. Ona: 

ABO.:-;E l'AHlfl:Sl 

Aylık 

3 aylık 

6 aylık 

l yıUık 

lfrmltktı 

içinde 

95 
2UO 
475 

900 

lfrmle 

dııınd 

155 K 
425 • 

820 .. 
1600 • 

fari(eden Halkan Birli 

için ayda otuz kuru~ dü~OI 
Posta birliğıne girmeyen yerlt 
ayda yelmi~ beşer kuru~ ıs 
medilir. 

Abone kayJını bildiren ıne 

tup •e telgraf ücretini, abo 

parasının posla veya banka 1 

yollama ücretini idare kendi 
zerine alır. 

Türkiuenln her posta mtrke:trı 

VAK/la abone 11a:ılır. 
Adres değiştirme ilcreU 

25 L.uruştur. 

İLAN ÜCRETLERi 

Ticaret llAnlarrn ın san til1l 
satırı sondan ilibaren il:ln sa>' 
falarında 40; iç say'31arda 50 
kuruş; dördüncü sayfada ı 
ikinci ve üçüncüde 2; birincid 
4; başlık yanı kcsm ece 5 lirs· 
dır. 

Büyük, çok devamlı, klişeli 
renkli ildn verenlere ayrı ,yrı 

indirmeler yapılır. Resmt UAııJa· 

rın santim • satırı 30 kuruştur· 

TlCARt MAHiYETTE OLMIYA~ 
KÜÇCK İLANLAR 

Bir defa 30, iki defası 50, DC 
defası tı5, dört deCası 75 'le 0 11 

defası 100 kuruştur. Üç aylı~ 
11.~n verenlerin bir defası bed3· 

vadır. Dört satırı get"en ildnlsrın 
fazla satırları be~ kuruştan ııe· 
sap edilir. 

Hizmet kuponu getirtnlt'' 
kü~ük ildn tarı'/esi 11ü:de 15 
indirilir. 

Vakıt hem doğrudan doğru· 
ya kendi idare yerinde, heill /.fi' 

kara caddesinde Vakıt Yurd~ 
allında KEMALEDDİN tIU~~ 
lllln Bürosu eliyle ildn kabıl1 

eder. ( Bıironıın ltltfonu : 203351 

- Bay muavin, dedim. vı.ı~ 
muşlar. Tabanca ile öldürmil§ıe 
Başmrn sağ tarafına bir kurŞ''ı 
sıkmışlar. Zannımca, ocldan e.,.;e 

de bir çekişme, bir mücadele 01' 
muş. Vücudün altında kaJmıŞ 

st' 
lan kollar.da bazı emmarelere rs. 
ladım. Üstünde hiç bir şey, ı11ıı: 
cevher, paraya dair hiç bir teJ 
bulamadım .• 

Muavin, kendi düşüncesini ııY 
lattı • · 

_.Dairenin o kö~sinde iki tı;i~' 
. Jt•' 

iki kadın otomobilden inıtılf 
. ıer·· 

sonra .da buraya kadar gelrnıŞ .
5
t, 

Eğer bunu, buraya taşımrştar 1 Dl' 
o zaman otomobilde üç kadtfl ,;.tS• 

ması ihtimalini kabul edece~· 

(Devamı var) 

Aliyoşa, derin bir ısrarla: 
---- ııe 

- Öteki de kim? Anlamryoruın 
, 

Karamazof 
............ - ..... 1 
Kardeşler 

,, - Böyle bir mektup olamaz. Çünkü 
Mitya katil değildir. Babanuzr o öVdür
medi. 

dan delikanlıya bakıyoı:!du. Bir başka 
sokak fen erinin dibine varmışlardı. 

- Hayır, Ivan. merak etme sen katil 
değilsin Birçok kereler bu zanna kapıl
dığın için temin ediyorum: 

diyorsun ağabey 1 

Diye inledi. di' 

Yazan: . Dostoyevski) 
/ ~ ' 
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- Evet ... Mahkemelde Dimitriyi kur. 
tarmak için mi, yoksa mahvetmek için 
mi şahitlik edecek? .. İşte bunlardan bi· 
'rine karar vermek için dua ediyor. Çün. 
kü henüz ne yapacağını kendi de bil
miyor. Görüyorsun ya, bu da bir başka 
çocuk. Bu da beni sütnine yerine .koya.. 
rak, kendisini sallamamı istiyor. Çattım 
bunlarla ben ... 

Aliyoşa, mahzun mahzun: 
- Katerin, seni seviyor katideşim 1 

ı Dedi. 

- Olabilir, ama bu kız benim hiç ho· 
şuma gitmiyor. 

- Hoşuna gitmiyor mu?.. O halde 
niçin ona bazan tatlı ve sıcak şeyler 
söylüyor, ümide düşürüyor, sonra da 
böyle kıvrandırıyorsun? Evet kızma 

bana böyle konuştuğum için ağabey, 
fakat doğru söylüyorum. Zavallı· kıza 

etmediğini bırakmıyorsun. 

İvan kızarak: 
- Ona her ~eyi olduğu gibi açrkç3 

söyliycrek, münasebetimi kesemem. 
Çünkü katilin hüküm giymesini bekle-

m~k lazım. Eğer şimdi ondan ayrılır. 
sam, korkarım ki, inat olsun, ÖS alsın 
diye yarın o canavarı mahvetmek için 
elinden geleni arkasına koymıyacak. 
Nefret ediyor katilden. Hem haklx ola. 
rak. Şimdi hepimiz bir yalan dolabı i· 
çindeyiz. Katerin, ümit besledikçe, Di. 
mitriy; mahva çalışmayacak. Çünkü be
nim onu kurtarmak istediğimi biliyor. 
Ah şu uğursuz muhakeme bir bitse 1 

"Canavar,, ve "katil,. kelimeleri, AH. 
yoşanın içine işlemişti : 

- Mityayı mahvetmek onun elinde 
mi? Şahitliğinde korkulacak nasıl bir 
şey var? 

Diye sordu. 
- Sen, bilmiyorsun. Katerinanrn e· 

lindc Dimitrinin katil olduğunu su gö. 
türmez bir halde isbat eden bir ıdelil, 
bir mektup var. 

Aliyoşa, 

- İmkanı yok! 
Diye bağmir. 
- İmkansız da ne demek 'L Mekt:ı. 

bu ben kendim okudum. 

Dedi. 
İvan hırçrn hırçın sordu: 
- Sence katil kim o halde? 
Aliyoşa dokanakh bir tavırla: 
- Sen onu pek iyi bilirsin 1 
Cevabını verdi. 
- Kim, o sersem sara'lı mı demek 

istiyorsun? Yoksa serJ:ie mi ağızlarda 
dolaşan budala rivayetlere kapıldın? 

Aliyoşa, titriyordu, nefes nefese tek
rarla.dı: 

- Kim olduğunu sen de pekala bili~ 
yorsun! 

- Kim bu canım? .. Kim? 
Bunu soran İvan artı!-t kendine hakim 

deği!ı:li. Sesi kuduz bir kızğınlıkla kö
pürmüş gibiydi. 

Aliyo~a alçak sesle: 
- Şanu biliyorum, ki babamızı öl

cl"rcn sen değils:n. 
Ddi. 
- Sen değilsin, mi? Bu da ne de. 

mek? 
Aliyoşa kati olarak söyledi: 
- Katil sen !değilsin! Sen öldürme

din? 
Az süren bir susuştan sonra, İvan: 
- Allah Allah! .. dedi; öldürmediği

mi ben de biliyorum elbette .. 
Dedi. Yüzü sapsan kesilmi~. ağzı acr 

bir sırıtışla gerilmişti. Gözünü kırpma. 

İvan şaşkın şaşkın: 

- Böyle bir şeyi ben ne vakıt söyle· 
dim ? .. İş olduğu gece ben Mogkovalda 
idim... Ne alakam var benim bu cina. 
yetle ? •• 

Diye tekrarlayıp duruyordu. 
- Aliyoşa, görünmez bir kuvvetin 

tesiri altında kenldini tutamıyarak, usul 
usul: 

- Şu son 'iki aydır, dedi, yalnız kal
dıkça, hep bunu zihninden geçirdin 
durdun. Kenl:iini katil sanıyor, buna 
inanıyor ve azap çekiyordun. Fakat ar
tık yeter. Bil, ki sen öldürmedin. Sana 
beni Allah gönderdi. 

Biran sustular. İkisinin de renkleri 
atmıştı. , Gözgöze kalmışlardı. Ansızın 

İvan titreldi ve kardeşini omuzlarından 
yakalayarak, dişleri arasından: 

- Demek, sen, onun bana geldiği 
geceler, bizde saklanmıştın? itiraf et, 
ki saklanmıştın!.. Gördün değil mi? 

Bu sözlerden hiç bir şey anlamayan 
Aliyoşa: 

- O, dediğin ıde kim? .. Mitya mı? 
Diye sordu. 
- Hayır Mitya !değil... O canavarı 

şeytanlar götürsün... öteki... Öteki ... 
Onun bana geldiğini nasıl öğrendin? 

Aliyoşa bu kere artık !ellenerek; 

- Hayır, biliyor, mahsus ink!r e 
)'' yorsun ... Eğer bilmeseydin, görıne5e 1 

din, zihnimden geçenleri nerclden, 11 11~1 

bilebilirdin ki?... .. U• 
İvan burada sözünü kesti. Dii~u" rı 

yor ve garip bir gülümseyişle duda1'1' 
bükülilyordu. 

Aliyoşa titreyen bir sesle: \Js' 
- Kardeşim, dedi; sana bunları !11' 

na inandığrnı bildiğim için söylüy~rı.Jııa.' 
Evet, bütün ömrümce inandığım bır ·il' 
kikat olarak diyorum, ki "Sen .d~~U 
sin!,., İşitiyor musun? .. Bütün önı~~ 

0 
kaplayan bir hakikat halinde söy1~1o( 
rum. Bunu bana Allah ilham :d~)'iıt' 
Hem benl:ien nefret ettiğini bıtdığ 
halde inanışrm değişmiyor. tıir 

Artık kendini toplamıştı; soğulc 
tavırla: ·rı· 

- Aleksi Fiyodoroviç, dedi; bilit51
1;ıı'I 

ki ben, ne peygamberleri, ne sar'alı c. . 110, 
severim. Bilhusa resullerden hıç e• 
lanmam. Bu dakikadan itibaren öiütıGŞıl 
ye ka.dar sizinle alaka.mı kesiyorunı·.,ıı 
köşe başında bend~n aynlınanııı r\e 
d · t · · · ·d ol J!e e erım. şte evınıze gı en Y ... [1fıı 

bu gece bana sakrn gelmeyiniz. 'Yan 
1

; 

sokulmaktan çekininiz. Anla.dınız ~fil· 
İvan sert sert döndli ve hoyrat a rıll 

larla, bir kerecik olsun dönüp arkası 
bakmaldan uzaklaştı. 

(Devamı vaT) 
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llABMAN SONU Amele kurslarında verilecek 

dersler nasıl olmall? - 33 - _ Sermet Muhtar 
~lleikte, bacak l&llıyor: ı kalkacağı iki saat beklemek li. • 

~..... (Parfait) !.. MUmkUn!.. zmı. 
~iaan.se) lerl vardır zanne O tarihlerde (alerötur) bilet. 

!, ler olmadığı gibi gi§eler de yok. 

Memleketimizin en bUyUk vatandaşlar araB1nda haatahlı 
ihtiyaçlarından biri hiç şUphe nı bilerek ihmal edenler olabl 
yok ki hastane ve doktordur. lece~i gibi bilmiyenler de var 
Anadolunun bağrını yakan bu dır. 'N 'rede mülakatta bulun - Biletler tramvaylar misali içeri. 

~bilmem. Mesmuum olan de kesiliyor. 
l§bu eyyamı sayf içinde la. Corci atladı vapura. 

ihtiyaç, bUyUk şehirlerde tat - Yirminci asırda ferdin tama 
mln edilememektedir. Şehrin mlle cemiyetin malı olduğun 

bUtun hastanelerinde yataltlar bilmeyen kalmamalıdır. Derdi 
dalma doludur. O kadar ki çok bUtUn acıelle anlatan doktor 

İıe Yin bir müddet mezuniye _ 
R.._ talip olmuglar ... 
:"ÇI, ll&kalı simsiyah gözüken 

ki boyama olan, yani yaş -
hiç yanaşmıyan, kimbilir 
IUıda ne gibi gizli bir dava 

\. n başkatip bey cıvık gülme-

ıı,,._ 
·<u&kl&rmı yalayıp yalayıp, 

~ arına sokup sokup bıyıkla. 
bkuruyor, avuç içine sığamı _ 

kadar koca sakalını sıvaz 
Qı U.. Keyfi yerinde. 

l' 2aınanlar Beyrutda, Şam -
~lepte memuriyetle bulun
. Suriye §ehirlerinln zevk 

'Uatarma ~gih; dilberlerine 
o .. 

ttlnleri hatırla.mı§ olacak ki 
C&nda.nlaştı. Kolunu Corci. 

, CltnUzuııa attı: 
.\h Beyrut, diyarı melekut! 
hayatmeeam! .. Halebi pür 

~ ı Afitap .. 
i değil, ki.tip, mUnşi, gair .. 

, ~leri meydanda .. 
~ ınirim, diyordu, o diyar. 

behişt!bat bahçelerinde, 
11
elerfndeki avvadlar, saz.en • 
' takka.seler buralarda ne 
?.. Şişlide Osmaııbey gazi. 

Ilı ' him oldu isen ol mahal. 
11kaaside icrayı ahenk eden 

; . Çalgıcıların ne makule ed. 
~tiler olduğunu reyülay,n 

ede ettin ve isti1~rah ettin 

~ bqile yarnn yaınalalı 
' . ~ ~tyetinlz klmilen me 
~:~ .. ıuuuc: ı.:ıcu ~.1"' u. xro;;owun::4 

\~· Çırçır sularındaki saz. 
\ "llllirdür. Meşhur Karakaş • 
Sıe 4-tikzade Boğoslar, Ahmet 

"·· Mıtrıplardan kiminde 
lı ecf Vasil, kiminde kemn. 
. ~llıduh, kiminde Bülbtili Sa. 
. anuni Şemsiler, Ama alil. :dt Selim, Mısırlı Ibrahim, 

~t, çapkınlık sadedinde de 
, 1k~~rdan. 

Sözum meclisten dışarı, 
Plerle gidiş te bir alem. Bu 

1
_r_ arasında. nıyuremin me. 
~nin gidişleri; oraların 
1er arkasında, fr.ıdık, fıstık, 
ç~kirdeği ~mavül eyledik. 
~arda etrafı erbaayı zi. 

edi§leri •• 

~k!tip bey ne de tra§ÇI imiş 
cı l'se. Corcinin içi içine sığ. 

t>ııt'" 
l'atnadı, saatini çıhardı. 

' . ~'l'iens ! ) dedi; (Mıdl) olu. 
hen ekselillıS Necip Mclha. 

'lıııtt Yf endi hazretleri bana 
~. 

~ta gUmrUğünden çıktı. 
\'ay yolwıda dörtnala, aç • 

(~ da gözleri kararık. 
0ııomi) de soyulmağa ya • 
dı. Canı prap çekmek is. 
tepti. Karaköydeki mahut 

ı Cıda, ayak üstü iki pey. 
~ biri kıymalı üç poğaça ye. 
aa!>ının bitişiğince, siyah ke. 

~:ı:asııe güya gıc:r gıcır yı -
el bardaki karakulak suyunu 
~n evvel, cebinden kağıt bir 

Çıkardı. 

;arısı buzlu, yarısı buzsuz 
1 •.• 
~tı. 
eıbıirrıet Necip Mclhame haz. 
~ i lllakammda ziyaretten 
\',; Yalııında görmek daha 
~·· Karan karıı.r .. 
' Ye vurdu. Boğazl~f lıke. 
a ..... lt°'tu.. Sopa burunlu 19 
""'il. latım Ustllıuie.. Dilenci 

· Rumeli, Anadolu lakele. 
• hep.ine uğrayacak .• 
~ ~ Yenlköye giden 

"apur yok. Ondan sonra ilk 

Yalıya düştü. Pencereler kapa. 
lı, kimsecikler yok. Her halde 
bir yere gezmeğe çıkmış olacak. 
lar. 

Ne diye acele acele koşup gel. 
diğine pişman.. Cemile sesleni. 
yor, on.dan da haber yok.. Ev 
halkı böyle kapı kapamaca nere. 
ye gitmiş olabilirler? .. 
Odasına girdi. Yeni kostüm • 

!erini çıkardı. Musluğa varıp yü. 
zünil baştan aşağı yıkadı .. Kiler. 
ci Apustola vardı: 

- Nerede bunlar? 
Apustolun da dünyadan habe. 

ri yok, çenede: 
- Ne bile7.eyim ben; disarıda 

katsmislar bre! .. 

Mazeret 
- Aman hanımefendi dondur manın Uzerinde s~nek bulunursa 

ne olur? Bu za·ıalh haY"::uıcıkla rm da kış sporları yapmağa hak. 
ları yok mu? 

1 Radyo ve Tiyatro 1 
6 939 P • kı ı.;erapa hUanU ananı. 9 - Rahmi 

19 • • azarteıı be; yürük 1en1aı.ı _ Bir elit çekU yı_ 
12,30 Program, 12,35 Türk müziği ne. 10 - Sa.z eemalal. 21,00 KonU§m&. 

_ Pl. ıs,oo Memleket ııaat ayan, a. 21,115 lıf.11.zlk (Radyo orkeatraaı .. Şef: 
jans ve meteoroloji haberleri, 13,15- Huan Ferit Anlar), ı - Cari Marta 
1' MUzlk (Kan~ program - Pi.) von Veber .. l'relschUt.z operaıımdan 

19,00 Program, 19,05 MU.ılk (Blr 

Ziver Beyfendi yalısına sökün 10li•t - Pi.), 19,1:5 TUrk ml1%1tl (Fa. 
etmişti. Selamlıktan içeri dalı • ıııl heyeti), 20,00 Memleket saat ayan 

uvertUr, 2 - Fellc Kendelsaobn • Bar 
tholdy, Yaz &'ecesi mUzlfl, a) Uver. 
tur, b) İntermezzo, c) Nocturno, ç) 
Scherzo, d) DUğUn marıı, 8 - Richard 

ajans ve meteoroloji haberJ.erl, 20,15 v· T ha dan 
agııer • azın uaer operum u. 

Ne§ell pJAklar - R. 20.20 TUrk mUzl •. vertUr, 22,15 Konuıma. 22,80 MUzlk 
yor, 

defa ağır hastaların yerlere se. 
rllen yataklarda yatırıldığı, zn. 
man zaman gazete havadisi ola. 
rak görUlmektedir. 

sözlerine şunu da illve etmiş 
ti: 

- Görüyoruz, fakat ma:ıle -
set alınacak tedbir bulamıyo • 
ruz. 

Biz ise bu kanaatte değlUz. 

En kUçUk tedbirfn cok bUyUk 
faydaları olabileceğine inan -
mamız lAıımdır. Kursların bu 
sahada binlerce Ye yüz binlerce 
vatandaşı lrşad edeceği şUphe. 

sizdir. 

ı· .. ----· •ı lllt••••••t LE ...... 1 
I ... "~-=~--~~~~!.::~~--

Bunun için htikümetin aldığı 
tedbirler, az zamanda ihtiyacı 

karşıhyacak bir netice verecek· 
tir. Yalnız hastaneleri ve dok. 
torları çoğaltmak, yurttaşın aıh 

batini tam manaslle korumak 
demek değildir. Tedavi başka, 

fazla hasta yetiştirmemek bUs. 
bUtUn başkadır. Okunduğu va • 
kıt insana garip bir tesir yapa. 

bilecek olan bu "hasta yetiştir
mek,. tabiri, memleketin cidden 
üzerinde durulacak hayatı bir 
meselesidir. Bunu bir doktor Her İtin bir yolu vardır. 
şöyle anlatmaktadır: Saatıarın ucuzluğu karşısın .. 

- Hastanelere gelen hasta . da hayran olmuştu .. 
tara bakıyoruz. Hastalar, dal - - Demek bu saatler Uç lira. 
ma hastalıkları hld devreye ya?· 

- Osman, Mustafa, Hüseyin, 
birinizden biriniz gelin buraya. 
Benim geceliğimi ve beyyum kür 
kümü getirin! diye bağırıyordu. 

ği. 1 - BayaU araban jqrevl, 2 - (Ne,ell mUzik Pl.), 28,00 Son aj&ıu 
H&§lm Bey (Bayati araban ıarıı) NI. haberler!, ziraat, esham tahvıtAt, kam geldikten sonra başının çaresini 
metı vaııım lçln. s - Rahmi beyin blyo • nukut borsası (tlyat), 23.20 MU aramıya koyuluyor. Başlangıç • - Fakat bu ancak sermaye • 

- Evet efendim. 

Ardından da: (Bayatı araban prkı) GönlllmU hlc. ztk (Cazbant • Pi.), 23,,515 - 2• Ya. ta pek kolay bir tedbirle tama- si demektir .. 
rana yaktı. ' - Kanun takalml, 15 - nnkl program. E t t dl 

(Devamı var) su yolcu (BayaU araban ıarkı) Ney_ ------------- mile yok edilebilecek hastalık. - •e e en m .. 
----------- leyim nıcedeyim olamam. 6 - su yol. "ERTUCRUJ. SADt TEi\ ların lhmaU yUzUnden vahim - Şu halde nasıl kA.r ediyor. 

sa,ıt özcan • ErtuAruı neticeler nrecek hale geldi"'lnl sunuz ... lu (BayaU araban ea!kı) DUeme dal'. Sadi Tek Turan tiyatro 6 S t 1 
da gezen geyiğin, 7 - Su yolcu (Ba. sunda ıOndOı: görmek içimizi aızlattığı kadar - a ı an saatleri dalma tıı.. 
yatl araban §&?'kı) Saz semal81. ı - REKLENMlYE!'i SO'l' blzl dUşUndUrUyorlar. mir ederek efendim. 
LeyU. hanmı (Hicaz f&rkı) Zevki ııev. d 

Oskfidarda tn•lrah Bundan cıkan mana şu ur: -o-
da duymadım. 9 - 8&1Ahattın Pmar v Ço k ki 
(HUZzam ıarkt) Ümidini kirpiklerin. bahçesinde (!find07 Halk sıhhi bilgiye sahip değil.. CQ a ı 
de. 10 _Hayri Yeıılgün <Hüzzam pr_ bOyfik mlbamerr dlr. VUcut Arazları hakkında Emine Hanım yine hamile 2. 
kı) ötUraem yazıktır aana kanma. \'ar)•ete, Hokkabaz en lptldaf bir malQmat aahlbl dl.. Altı yaşındaki cocuğuna 
dan. 21,00 Konufllla (Doktorun saati), Gece: Şenyol Aile olmayı bUtUn hayatında kazanç SOMU: 

hahçeslnde (tncili) 
21,115 Müzik <F~rhunde Erkin ta.raım_ tar!ht komeaı" saymamıştır. Bu glbllerln şah • - Söyle bakayım Yusuf, ıa~ 
dan Brahms'dan plyan;:::.;o~ii.-;,~al::;;,;an~u.+-------:TOR=:":_.::-::,.~ ... .,,..=-:BT=I w,..tıeıiae oldui'u kadar yurda na b.tr kız kardef mi cetirevlm, 
%.l~ JlolUZllC------cJI'--• - ... ~ , 

l!Mlttt-...ıııı._-.... - Ostad Muhlis Sa- da zararları oluyor. Tedavtlerl yoksa erkek mi?. Konuıma, 22.00 Mll.zlk ·(KUçUk orkea. 
tra _ şet: Necip A§kın), ı _ Pauı bahattinln riya. uzuyor, kendileri için pek fazla Yusuf biraz dUşUndU, sonu 
Dietrlch - Fitreler (Mar§), 2 - Karı masraf ihtiyar ediliyor. Ama c~vap verdi: setinde kırk klşi-
Komzak - Viyana &§kı (Potpuri). lik kadro ile ya. gene yUzde yUz mUsbet netice - Bana bir tahta at getir. · 
3 - Paolo Toııti - Bir puse lçln, 4 - kında :rnz tem- elde edilemiyor. Hayatı bir mU1 -o---
Anton Rublnsteln - Romana, 5 - J. __ s_ıı_ıe_rine haşlıyor det için kurtarılab111yor.,. Hangisi 
Lanner - Romantik vals, 6 - Mlchell 
_ Şen ııerenat, 1 _ Mucagnl _ Ka. Diz bu hakikati işçiler tein Çocuklariyle öğUnen iki anne 

~nrettin C.ell''<hır ve nr. ı b t t ıa k karaıJaştılar· vaııeria rustikana operasından, 23,00 ' açı ması mec ur u u n urs - ~ . 
'taclaşl:ırı 18 lhııir:ın M 11"'h bl Son ajans haberleri, ziraat esham tah !ar mUnasebetlyle ortaya atıyo. - aşa 11 r görseniz be. 
\'c nişl'hir Cumhuriyet 

viaIAt, kambiyo _ nukut borsası (tt. bnhçesinde ruz. Doktorun haklı şikAyetinl nim kızım dört yaşında dörC 
yat), 23,00 Müzik CCabant - Pl.). c /ki ııiinoii arasında) bUtUn vatandaşlara anlatmak elle piyano cahyor. 
23,5:5 - 2• Yarınki program, için bir şekil vUcude getirme im - Ya benimki, 11:1 yaşında 

20 - 6 - 939 Salı 
12,30 Program, 12,35 TUrk mU.ıltı. 

1- Ferahtem pe§revl, 2 - Dede (Sul 
tanlyegA.h lklnct beste) canu dlllm~ 

'fit!'.' ~ I ıeıttu, 3 - Lemi (SultanlyegA.h f&l". 
~~ 1 kı) Andıkça geçen sUntert, f - Re. 

Geçenlerde Bcrlinde nı.otörlü f'lk Tallt (Sultanlyegl.h ıarkı) DU§tU 
bisikletler arasmda bir yarış ya· sönuı §imdi bir nevre• gUte. ıs - Ye. 

sari Asım (SultanJyegA.h ıarkı) Diz 
pılmt§, bu yarı§l tam kazanacağı Heybelide her gece mehtaba. 6 _ ce_ 
sırada Hcinz Kop ismindeki gen. mıı bey (Ferahfeza ııa.ı aemalsl). 13,00 

cin motö-rü 'birden alev alarak Meınleket saat ayarı, ajana ve mete. 
yanmı§tır. Ba§ka motör aUıcak orolojl haberleri, 13,llS MUzlk (operet. 
parası da olmadığından, seyirci- ıer - Pl.l, 13.4~14 Konuıma (Kadın 
lcr kendi tıraUırında iane top1a. saati • ev hllyatına dair), 

ıo.oo Program, 19.0CS Müzik (Bir 
yıp 011.a yeni bir motörlü bisiklet uvertür _ Pl.), 19,15 TUrk mUzlğf 
<ılmışlardır. rKım,ık program), 19,•ıs TUrk mUzl. 

Yeni nefriyat ği (Saz ııatrlerinden örnekler), 20,00 
Memleket saat ayan, ajana ve mete. 

Çocuk oro'.ojl haberleri, 20,ııs Neııett pta.klar 
• - R 20,20 TUrk mUzl!i (Klblk prog 

Çocuk Esırgeme Kurumu Ge ram), İdare eden: Mesut Cemil An -
nel .Merkezi tarafından çıkarıl- kara radyosunu kUme heyeti, ı - ce: 
makta olan (ÇOCUK) aıdlı der- mıı beyin • Muhayyer ııeorevl, 2· -

ginin ( 14 3) sayısı çıkmıştır. Hatız Post • Muhayyer blrlncl beate • 
Yurt yavrularının sağlık, sos • Vakti 1Upholdu, 8 - Sadullah ata . 

. ağır ııemal .; Hali aeyeht nazik terin. 
ynl, kUltllrel durumlarının in- kı Humarı yok bozulmaz meclisi. 
ldşnfına hizmet eden bu kıy .. 5 _:: şevki bey • muhayyer §arkı _ oı 
metil dergiyi çocuklara, çocuk. gonca dlhen bir gilli handan. 6 - Ke_ 
lu ana ve babalara tavsiye ede. man taksimi, 7 - Ant beyin .. mu. 
rlz. hayyer prkı _ Meyhane tarapglhr 
------------- mey. 8 - Rahmi bey • muhayyer p.r. 

Alemdar Si.neması k!nı bulunmadığına göre işçi ama dört ayağlyle fş görüyor. 
kursları muayyen bir zUmreye 
bu noktayı, icap eden şekilde 

Sahte Kont 
Markopolonun 

telkin edcb11ecektlr. Bir vatan -
da.ş vücudunda hissettiği en 
kUçUk ağrının sebebini vakt '-ı • 
de öğrenir ve icap eden tedbir. 
ıerl vaktlyle alırsa hem kendi 

J sıhhatini kurtarmış, hem de yu 
karda kaydettiğimiz gibi hasta. 
lığı artarak bir hastane yata_ 
ğım uzun mUddet işgal etme • 
miş fazla olarak da lUzumeuz 
masraf yaptırmamış olur. 

Kurslarda bı.-~ncl dnecedE' 
ehemmiyet vcri1mesl lA.zımgel • 
diğl kanaatinde olduğumuz bu 
noktayı diğer bUtUn yurttaşla 
ra anlatabllmek fçln bu gibi 
fırsatlardan istifade etmeliyiz. 

KöylU, ciftçl bilmediği blrcok 
hastalık mikroplarının tehdidi 

Maaleaef 
Çok güzel bir kadın takal '°" 

förUne yaklaştı: · 
- Şöför serbest mlılnlz .. 
SOför stızel kadını uzun uzun 

aUzdU, le geçirdi: 
- Maalesef hayır.. Evliyim, 

maamatih otomobllfme girebl. 
lirsiniz. 

Şaıkınlıkla .• 
Heyecanla anlatıyordu: 
- Alevler içinde cayır carır, 

yanan eve daldı ve kaynanumı 
ölUmden kurtardı. 
Muhatabı başını aalladı: 

- BIHrlm, dostum, b11frlJ:91 

insanın öyle zamanlarda aklı 

başından gider! 

karşısındadır. En nihayet bir - İkram 
kaç gUn önce bir .gazete, her - Kadın telAşla cırpındı: _ 
·ccsin en yakından t emasta bu- - Eyvah! Çocuk klbritler1 
lunduğu kUçUk cs.naf arasında yuttu. Şimdi ben ne yapayım i 

Artur lleincr bmindel:i lnı 
genç Alman, geç.enlerde 5000 
metrct rekoru 1..-ırmı§tır. 

yUzlerce bulaşıcı hastalığa mu· Misafirlerden biri atıldı: 
sab yatandaşın serbest serbest - Buyurun bayan, benim 
dolaştıklarını yazmaktaydı. Bu çakmağımı ku1Ianın. 

Dün ve yarın 
tercüme külliyafl 

Bir •İrJrİ akıllının maceraları: 

61 

7 nci aeridea 
61-67.7 kitap 

Vikontun 81UmU 
62 Leneit Il. 
63 Liza 
C54 Evlilik 
65 Gizli Pamuk harbi 
66 Blzanı tarihi 

67 Senyolbeol Avrupa 

30 
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ı. 

20 
50 

ı. 
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Misafir fngillz futbolciilcrl11t11 An1;ara<ra !~tikbaTlcrlnllcn 'flç cnst aııtanc; tayyareden iniş ve karşı1tymı1ar arasında 

lngiliz futbolcular Ankaradaki ikinci maçı kaybettiler 
Dernirspor 2 - Midelsex O 

Ankara şampiyonunun tamamen hakimiyeti altında geçe 
golü Orhan ikincisini Arif attı müsabakada birinci 

Ankara, 18 (A.A.) - Şehri· Ankara şampiyonu 13 üncü da-ı bullak etti. Takımımızın çok ha-1 Ankaralılar birbirini kovalr- kornere atmakla yenebiliyorlardr. krmmm ilk sayısmı yaptı. 
de bulunan İngiliz Mi.ddelesx kik~~ müthiş bir gol tehlikesi kim oynamasına rağmen gol çr- ! yan akınları M. W. müdafilerini 
Wanderreers klübünün centilmen geçırdı: karamaması sırf hücum hattını çok müşkül vaziyetlere sokuyor· 
futbolculan 25.000 seyirci önün. Çok güzel işliyen muavin hattı- teşkil eden gençlerimizin vaktin. du. İngiliz müdafiler bu içinden 
de Ankara şampiyonu ile bugün nın yardımı ile kalemize kadar de şut atamamalarından ileri ge· çıkılmaz müşkülleri ancak topu 

28 inci dakika olmuştu, yine ve· bu neticeyi muhafaza 

yapmış oldukları ikinci karşılaş· sarkan İngiliz muhacimlerin çek- liyordu. Bilhassa Orhan, birçok 
mayı 2 - O kaybetmişlerdir. tiği kuvvetli bir şut ile gelen top milsait vaziyetlere girdiği halde 

Dilnkil maçr 4 _ ı kazanan ve kale direğine çarparak geri geldi. ya yersiz bir paa veriyor veyahut 
yffksck bir sportmen olduk!annı . Fakat, tam zamanında yetişen lüzumsuz bir dribling yaparak 
her vesile ile isbat etıniJ olan in- Şev1cet tarafından kaleden uzak. topu ayağından kaptınyor ve bu 
giliz oyuncuların yilkselC teknili laştmldr. Gayet seri bir seyir alan suretle de elde ettiği bu gol vazi· 

kabiliyetlerini !bir defa <Jaha gör. 
mek iı;in sabırsızlanan halk "19 
Mayıs,, stadmxn muazzam tribün- 1 

!erini maç saatinden çok evvel \ 
cioldunnuş bulunuyorlardı. Hava· I 
nın da milsait oluşu oyunun tam 1 

bir mükemmeliyet iı;erisinde cere. 
yan etmesine yardım etmiştir. 

·......-
Balkondaki maruf simalar ara

sın.da başta, Başvekilimiz Dr. Re. 
fik Saydam olduğu halde bir kı
sım vekiller, mebuslar ile teşkilat 
ileri gelenleri ve İngiliz ve Sov
yet büyük elçileri kendilerine 
tahsi~ olunan yerleri işgal otmiş 
bulunuyorlardı. 

Oyun saati .geldiği vakit hakem 
B. ihsanın daveti üzerine evvela 
misafirler ve 4:ıiraz sonra da De. 
mirsporlulann sahaya çıkrşlart 

halkın şiddetli al.kışlan ile karşı
landı. 

Fencrba1ıçe1Ji ve Ankarag"üdihıil ycndildcm sonra dı7nkil <Yt.J!maa 
Demtirspora mağlup ola>t lngiliz.takımı A?ıkara stadında 

maçın her .saE?~sı ayrı bi~ zevk ve J yetlerinden istifade edemiyordu. 
heyecan ıçerısınde takıp olunu- Oyun bu tempo ile takımrmızın 
yordu. Oyuncularımız sahaya ta.. hakimiyeti altında ve İngiliz yarı 
mamen hakim vaziyetteler. Bir sahasında devam ettiği bir sırada 
gün evvel yüksek oyunlarına şa- anl olarak harekete geçen İngiliz. 
hit olduğumuz İngilizler bugün lerin yaptığı akın az kalsın bir 
Deınirsporun bu çok üstün oyunu gole maloluyordu. Fakat Necde
karşısında ıideta :beceriksiz ve tin ok gibi yerinden fırlayarak in. 
ıiciz vaziyete düştüler. giliz muhacimlerinin ayağından 

Demirsporun yine, İngiliz akın· kaparak uzaklaştırdığı top bu bü
lanna cevap teşkil eden çok sıkı yUk tehlikeyi de geçiştirmişti. 

Kafile 

rilen bir kornerden gelen topu 1 - O Demirspor lehine bit 
Orhan mükemmel bir vole şutle ikinci haftaym başladığı 
İngiliz kalesine havale ederek ta. İngilizler yedikleri golün te 

, için, Ankaralılar da elde ett 
bu çok kıymetli avantajı ıca 
memek için canla başla çalı sözleri • • • re ısının 

"Türk milletini çok yüksek sportmenlik !ardı. Fakat, bu derre de,) 
yavaş takımımızın hlikiıniye 

evsafı taşıyan bir halk olarak gördük,, tına geçmeğe başladı. 
Ankara, - AnkaragUcU - M. dayız. tık ayak basışımızdan bu 36 ıncı dakikada yine bit 

W. maçının iki devresi arasında gUne kadar bu inancımız her an ner vuruşundan gelen toptl" 
tnglllz takımının kafile reisi B. artmaktadır. Esasen Londrada. bütün rakip oyuncuların ii5 

Alavay radyoda ingllizce olıırak TUrklerin sıcak kalplerinde bl • sıçrayarak nefis bir kafa.~ 
blrkaç söz söyledi. ze karşx dostluktan başka hiç ile ikinci defa olarak ingilı~ 

Memleketimiz hakkında dos. bir şey olmadığını söyle· sine aokmu} bulunuyordu. , · 
tane climlelerl ihtiva eden bu mlşlerdl. Nereye ıgltsek bu his. Yapılan bu golün verdı 
sözler tUrkçeye tercUme edile _ lerle o kadar yakından karşı - vinç tarifsiz bir hal aldr. p 
rek hoparlörlerle halkımıza bil· !aştık ki bu hissimiz her daki _ larca dinmek bilmiyen allaJ 
dirildi. Ira ku>vet buluyor. · sında başlayan oyun yine af'1 

kimiyetimiz altında devaı11 
"Sözlerimi Ankaranm muhte- Biz M. Sex sporcuları gezdi - A k ·yort 

şem bir stadı olan, 19 mayısı ğimiz yerlerde hep dost kazan • ve maç n ara şampı ıe11 
2 - O galibiyetiyle netice . 

stadyomundan söylUyorum. An. mış olmakla. mUttehlriz. TUrki- ıs 
Misafir takıma, bu akplll 

karagUcU Mldelsex Wanderers yede lso hiç şUphe etmiyoruz kl 
maçının hartaymında 3 _ 1 vazi. çok uzun zanıırnıar aeyalll cutı. 
yetteylz. Müthiş bir kalabalık cek dostlar ve arkadaşlar ka • 
var. 

Bu, memleket haricinde yap. 
tığımız ellinci turnede Avrupa -
nın hemen hemen her yerin! 
gezdik. Fakat şlm<llye kadar bu 
kadar uzaklara gelmemiştik. 

Türkiye topraklarına ayak 
basar basmaz dUnyanın nero -
sine gidersek gLclelim bu derece 
dostane misatlrper•erliklc kar_ 
şılanamazdık. tstanbula gellr 
gelmez dost sporcu kafileleri ta· 
rafından karşılandık. Hemen 
anladık ki bizi sevenler arasın-

zandık. 

Türk milletini çok yüksek 
sportmenlik evsafı taşıyan bir 
halk olarak gördUk ve tanıdık. 
TUrk sporcuları mUkemmel fuL 
bolculardır. tık oyunu Fener -
bahçe ile oynadık ve oyunu 2 • O 
kazandık. Bu golleri ancak ikin 
el haftaymda atmağa mu...-affak 
olduk. Sizi temin ederim ki o· 
yunu 2 - O kazanmak için gay • 
retimizl son haddine kadar sar_ 
fetmeğe mecbur kaldık. 

TUrk oyuncularım çok yUk -

vön vıı7İnn,.nnn::ı n .. mir11r>'}{ 
tarafın.dan bir ziyafet verı 
tir. 

ıılJ 
selmiş bulduk. Esasen o 

d ıtl!\ yUksek futbolcu ol u ı 
Londraıda da duymuştuk· 

1 
bana TUrk futbolcu dostııır tı 
oyunlnrr hakkında kUçUI> d 
tenkit yapmama mUsaadc.~ 
lerse şunu söyllyebiliritn 1' ti 
hacimleri şut çekmek fırsllr 
mıı h Usn Uistimal edeınlS0 c 
ıuzumlu zamanlarda şUt C 

mekten çekiniyorlar. JC 
İngiliz futbolcuları Jll il} 

golle kazanıldığını hiblr ııı 

Düdükle beraber sağdan yapr
lan İngiliz hücumu, müdafi Gazi
nin uzun lbir vuruşu ile iade olun· 
du. iki tarafın da birbirini dene. 
rnek suretiyle hareket edişi oyu
nu mütevazin lbir şekle sokmuştu. 
Fakat, hücum avantajının daha 
ziyade takım.muz lehinde olduğu 
görlilüyord u. bir hUcumu M. W. kalesini allak ----------------------------------------

'\'0 
unutmazlar. Fazla çalıtn 61~1 

F. Bahçe Senenin ilk yüzme müsabakaları 
Dünkü Karşılaşmalar Çok Muntazam Oldu 

Şild 
Hilali 7 - 3 mağlup ederek 

Şampiyonluğunu kazandı 
Galatasaray dört birincilik kazandı 

Şilt turnuvasının final müsaba. 
kast dün sabah Taksim sta.dmda 
çok az bir seyirci önünde Ahmet 
Ademin hakemligi ile yapıldı. Ta
kımlar 1lu mühim ( !) karşılaşma
ya şu şekil!deki takrmlariyle çık. 
mışlardı: 

Hilalden Hakkt yine takrmlarmı 

beraberliğe yükseltti. Devrenin 
son dakikalarında Fikret üçüncü 
golü ide yapmağa muvaffak oldu· 
ğundan ifk kısım 3 - 2 Fenerbah
çe lehine nihayetlenmiş oldu. 

İstanbul "su sporları ajanlığı Avrupa havuzundan farksız bir 
tarafından tertip edilen mevsi • hale gelen Şeref stadındaki yüz. 
min ilk yüzme yarışları dün Şe. me hazt"ıvu bu yarışların gerek 
ref stadındaki yüzme havuzunda intizam ve gerek beynelmilel ka. 
büyük bir intizam içinde yapıl. idelcre uygun bir şekilde geçme. 

Fenerbahçc: Müfit - Yaşar, 
Lebip - Reıat, Angelidis, Ali Rr 
za - Naci, Şaban, Fikret, Rebii, 
Basri. 

Hilal: Murat - Kirkor, Mu
ammer-Salim, Zeynelı Murat -
Rüstem, Liitfiı Hakkı, Bekir, Or
han. 

tkinci Devre 
ikinci kısımda Hilallilerin yo

ruldukları için Fenerbahçe takımı 
tamamen hakim bir oyun tuttur. 

du. Oldukça zevksiz ve heyeca:ı
sız oynanan bu devrenin başında 
san - lacivertliler, ş~.ban vasıta· 

siyle döıi:lüncü gollerini attılar. 

Oyunun ilk dakikalarından iti· 4 - 2 lik vaziyet de uzun sür-
baren açık bir üstünlük kuran Fe- medi. Hilal takımı Orhanın aya 
nerliler, rakip sahaya yerleşmele. ğiyle üçüncü sayısını da kaydetti. 
rine rağmen bir türlü gol çıkara- 1 Bundan sonra Hilal müdafaası, 

mıyorlar.dı. Uzun süren golsüz po- Fener tazyikine dayanamaz bir 
zisyon nihayet Necminin sıkı şütL 1 hal almıştı. Netekim 20 inci dakL 1 
le bozuldu. Fener ilk sayısını h:::.-1 ktı:la Şaban beşinci, Basri altıncı, 
zanmrştr. Bu tek gollük Fener ha· ı' Rebii yedinci golleri attıl:r. 
kimiyeti uzun sürmedi. Sarı - la· Bu suretle Galatasaray ıle Be· 
dvert müdafilerinin hatasır.l:lan şiktaşın iştirak etmediği bu sene· 
istifa}Je eden Hilalli Zeynel vası-ı ki şild maçları finalinde Hilal 
tasiyle beraberlik golü attılar. 7 - 3 mağllıp eden Fenerbah_çe, 

dı. sine sebep olmuştur. 

Mekteplilerin müsabakaJura so. Saat 12 de başlıyan müsaba. 
kulmaması yüzünden nisbeten az kala~d~ .alman dereceleri sırasi. 
sporcunun iştirak ettiği bu ya. le bıldırıyoruz: 

1 100 Jletre serbest: rış arda Galatasaray dört birin- ı 
cilik, bir ikincilik, Beşiktaş üç 1 - Sadullah (Galatasaray) 1.9 
ikincilik, bir üçüncülük, Beykoz 2 - Kemal (Galatasaray) 
bir birincilik, bir ikincilik almış. 3 - i\ezihi (Beşiktaş) 
!ardır. 100 ı'1ctrc sırtüstü: 

Yeniden yapılan tesisatla bir 1 - Şamil (G. Saray) 1.25.8 

2 - Necati (~iktaş) 
3 - Adnan (Beşiktaş) 

200 Metre kurbağalama: 
ı - İsmail (Beykoz) 3.26 
2 - Hikmet (Beşiktaş) 

400 Met re Serbest: 
1 - Sadullah (G. Saray) 6.3.9 
2 - Nevzat (Beykoz) 

Bölge bayrak yar~ı: 
1 - Galatasaray takımı (Şa. 

mil, lsmail, Sadullah) 2.46 
2 - Beşiktaş takımı (Halil, 

ff ikmet, Adnan). 
~tüsabakalara gelecek hafta 

devam edilecektir. 

• .k 

Burasında oyun heyecanlı bir I oynanan 6 senelik müs:ıbaka~nrın 

şekil aldr. Basr[ Fenerin ik.nci sa • .dördilnde galip geldiği iç[n şi)Ji 

yısım çıkar.dı. Bunun akabinde de kazanmış oldu. Dihıkil yüzme1erdc~ı bFr görüniiş re müsabakalara glren1er .. 

terlşll oyun hepimizin bil uıı 
mi:ı: gibi göze gUzcı gö~11ıa 
takat neticcsizdir ye bU ) 
enerji kaybolur. eli 

İngiliz sistemi dahil 
1 

ıe 
rakat daha ziyade neucer v 
min maksadına. matuftll'' 

ı;ıı 
muhacimlerlmize, penaltı r 

ııı eJl sına yaklaştılar mı be tir 
çekmelerini öğretiriz . ÇUII~ (D 

fırsatı kaçırmaktansa, şU dJ~ 
kerek talihini deneınelt tıltılı 
faydalıdır. şut çekmtren pı$ 
cim hiçbir zaman gol l·ııP~1tlı 

TUrk mUdafl oyuncuııı 11c~ k ıcc beklerin, haflann ye a ~!)! 

nin çok iyi oynndıkJarııı'ııırlıı' 
dUk. Onları çok mctbcdcbd~ ı:.1 
Buna mukabil şurasına. 19ıcP 
ret etmek isterim, Dizilll ·~(fil 

(Devarı~ 



-- '-Galatasaray - Doğan spor karşı1a.Jmasıidan üç cnsta>ılane •• 

Dün yapılan yegane milli küme müsabakasında 

Galatasaray, Doğansporu 7 - O yendi 
Oyun Galatasaraylıların açık hô.kimiyeti altında geçti 

misafir takım ikinci kısınıda sert bir oyun oynadı 
Cuınartesi günkü musaba· a. Havanın kapalr, yağmurlu GalntasaTay hücumunda Cemi _ 18 çizgisi Ustunde yerleşmiş oL Buduri Cemille zikzak pasını düzgün bir sürüşten sonra 
lleşlktaşa 5 _ 1 mağHip olan olmasına misafir ckipln de bir lin Uç metreden attığı şilt ka . malarına rağmen bir tUrlti gol yaparak kaleye kadar indiler şeden içeri attı bu suretle 
lr Şanıp~yon 

1 
Doğanspoı glln evvel bir hayli sayı farkile lenin yan direğine çarparak gr atamıyorlar. ve Budur! kalecinin BnUnde to. tnsaray altıncı golUnü dek 

bu mım küme deplnşman yenilmesine rağmen .diin stauda ri geldi. Galatasarayın llk Golü pu Cemile tekrar geçirdi o da 

1,, iiç bin kadar seyirci toplanmış. İlk hücum mllstesna, Gal", ta kolaylıkla UçUncU Galatasaray 
.... ın lkinrisi de dUn Taksim " !\ihayet 30 uncu dakikada 

tr. saraylılar rakip sahaya tama . gollinii çıkardı. Top ortaya gel. 1nda Galatasarayla yaptı ve 
1 takımın hüldm oyunu ile 

• l) Sibl kahir bir farkla yo 

Saat beş buçukta hakem Ad- men yerleştiler. SaH\.hattin Ye ~.~~~~ip:a:~!e;a:ıi:~\~s:~~a~:~ ~!:~.zaman da ilk deYre bitmiş 
nan Akınla yan halcemleri Şazi Cemilin uzaktan attıkları şUt • mir ağlarına taktı. 
Tezcan ve .Ahmet .Adem takım. 
lnrı üarnt etliler. Her iki şch _ 

!eri kaleci kolaylıkla defediyor 
du. Oyun Galatasaray muhacim. 

nu gol sarı lcırmızılılnrm da. 
ha şuurlu OYI\anıalarma vesile 

- ı 

i kinci Devre 

rin san kırmızılı el<ipleri nlkt!;. 
' !ar arasında sahaya çıktı ve rna. lerile misafir takım mUdafaas 

!üm merasimden sonra şu şekil arasında oynanıyor, İzmir alcy 
de dizildiler: hl ne Ustuste olan kornerler d· 

1ldu. 

Galatasaraylıların başladığı 

ikinci devrede lzmirli Fuat sa. 

'tq ~ray akıııZarmaan Uiri 1::. 
~eci taraf mdan çeliniyor 

neticesiz kalıyor. Galatasara~ 
Gnlntn .. nray: Osman - Faruk, 1 ı 

muhaclmler!nin kale önUnd~ u 
•\<lnnn - l\Jnsn, Jbza, Cclfll _ Be. 
'lii, Sn.Jfthnttiıı, CcmiJ, Iluduı·i, 

Doğnn<:Jlor: l\Inhrnut • Fethi, 
nc:;-nt • Jrfnn, llnlit, Snit • Mclı-

fazla pas yapmaları oyun başın 

danberi beklenen golün çıkma . 
masına sebep oluyordu. 

21 inci dakik:ıda Cemilin He. 

met, :\lnclt, F u at, Yn ur, Sabri. ri pasını alarak kaleye kadar 
sokulan Sarnfimln köşeye attığı 

RUzg1\rı arkasına alarak dl _ 
, zilmiş olan Doğansporlularm şutu kaleci Mahmut gUzel biı 

pa~~J~ImQ~''A1\\ffi it# f };lMcum\} 
Fq.r.ıı)Uıı iJüıtffP. u lctJ.bil n~a 

Saraflmfn ofsayd vaziyette olu
şu yUzUnden neticesiz kaldı. 

plonjonla. lrnrnere atarak kur • 
'tartlı. KornerJıeticesiz -.kaldı. 

Galntasarayın ''Nasıl olsa kn· 
:ı:anırız!,, zihniyetlle hareket et-

Dundan sonra tekrarlanan tiği görülüyor. Sarı kırmızılılar 

&<aıroşok talkomDaır nnlka 
------.------------..... ----._. ...... ___ ,_, ________________ ______ 

"'~-
0.alatasaray ve Doğanspor f akımları seremonide 

Galatasarayın ikinci ı kat olduğu için takımdaki yeri-
Golü ni alamamış bu suretle misafir 

ler on kişi kalmışlardı. 

takınıı 
33 Uncu dakikada muavinle - G 1 t hAk" · ti b a a asaray u. ımıye u 

rin havadan verdikleri topla 

mış oldu. 

İzmir takımının bundan 
ra asabileştiği gBrülUyordu. 
kez muavin Halit oyunu t 
men bırakıp Budurlyi tekm 
meğe başladı. Bereket versl 
yan hakem Şazinin işaretııe 
lrnmden ihtar aldı ve Budurl 
gnğ açığa geçirildi. 

~ laamafih bu dakikadan 
ra Doğanspor colc sert oyna 
ğa başlamıştı. 

İzmirlilerin hırcın oynnm 
rına rağmen Galatasaray ra 
kaleyi bombardıman edi 
fakat korkulu anlarıda atı 

şiltler kaleyi bir türlU bula 
yor. 

~alatasarayın Yedi 
Golü 

4 8 Jncl dakikada Cemflfn 
rnt çizgisine kadar sUrUp g 

çevirdiği topu Sarafim yedi 
defa Doğanspor kalesine sok 

Oyun sarı kırmızılıların b 
kısı altında, fakat başkaca 
çıkmadan 7 • O gibi açık 

farkla Galatasarayın galebe 
le neticelendi. 

o. 1\1. Budur! rakip müdafileri geçti. 
LUzumsuz çıkış yapan kaleci 

Beykoz - Kurtuluş muhtelitini mağlup etti ~~ı~e;~~~~ttıktan sonra ikinci 

kısmın da başlarından itibaren 

başlamıştı. Doğan spor kalecisi I 
birkaç güzel kurtarış yaptr, bu -------------ı 

~r1§ık takımlar liki müsaba· j dan birkaç dakika sonra Turbanın l ne yaklaşan Peralılar Mesin .. ınin G 1 t hU 1 "i 1 r1 d 
1 

. . ' n a asaray cum arı u r _ 
n an Pera - stanbulspor, hır ortası da Pera kalesınin di. cidden mükemmel bir vuruşiyle 1 

• 

ICOz K t 1 k 1 kl . k d'" d"" "k' . 11 . . 1 blrınl - ur u uş arşı aşması re erme çarpara on u. ı ıncı go erını attı ar. 
Galatasaray - Doğanspor 25 inci dakikada Pulyos'un, bir Rüzgarı arkalarına almış olan fa dn Sarafimin mütemadiyen 

~ kUmc ma~ında Taksim sta- dakika sonra da Turhanın Çafa. Beykoz _ Kurtuluş muhteliti ofsayde kaçmasmılan gollük PO· 

~ a. oynandı. tinonun boş brraktığı kaleye at· bundan sonra sıkı hücumlara gi· zisyonlardau istifade edilemi -
eı-a takımı İstanbulspordan tıklan toplan Stelyo çizgi üstün· rişti ise de üç ortanın isteksiz 0 - yordu. 

kovalıyor, fakat bu de -

arada Dudurinin çok sıkı bir şU 
tU do direkten geri döndil. 

Galatasarayın Dördüncü 
Golü 

9 uncu dakikada SaHl.hattlnln 
ileri paslle topu süren Bedii ka. 

le önünde Cemile go~Ircli o da 

İstanbul istişare 
toplantısı 

Beden terbiyesi İstanbul bölg 
si istişare heyeti i 939 yılı bütçe 
ile kadroyu tetkik ve tasdik e 
mek üzere 23 - 6 - 1939 Cuma g' 
nü saat 17,30 da bölge merkezi 

"-cu almadan şu şekilde kadro de çevirerek muhakkak iki sayıya yunu ve kale önünde lüzumsuz 
~llŞtu: mani olmuştu. dripling yüzünden netice alamı. Galatl'>.sarayın 

Golü 
Ü 

c;ok sıkı bir şUtle dördüncU go 
çüncü ıu attı. 

;:ie toplanacaktır. 

, ~~~tinos - Civelek, Hıristo-- 29 uncu dakikada: Ortadan kı. yorlardı, hatta Bahadırın muha-
44 Uncu dnklkada misafir ta \ı ıç, Etiyen, Stelyo - Talca, sa paslarla yapılan bir Pera hücu- cim hattına alınması da faydasız 

~ ' •\'Icsinez.i, Banbino, Todori. mı.:nda Bahadır topu kafa ile ka- kaldı. kım sahası -ortasında topu alan 
S~koz-Kurtuluş karışığı ise: leci ye vermek isterken rakibi Me. üstün oynayan rakiplerinin gol 
l to - Bahadır, Cahit - sinezi'ye geçirdi. O da maçın ilk çıkaramamalarından cesaretlenen 
'~,, Drago, Manol - T ur- golünü çıkardı. · Pcrahlar devre ortasından sonra 

ikinci Küme Maçları 
Dün Taksim stadında ikinci kü. 'ı l>ulyos, Tnnaş, Şahap, Veno. t k la b ı d ı r ilk Bu golden sonra müsabaka da· mun azam a ın ra aş a 1 ar ve me takımları arasında tesbit edi-

~ eın Nuri Bosutun idaresi· b 1 31 · c· dak"k d · ··;. ha süratlendi. Rüzgarla beraber un arı ın ı 1 a sonun a yı- len futbol maçlarına devam edildi. 
nanan bu müsabaka.da kuv· cynayan Pcralılar biraz daha ha- ne Mesinczi sıkı bir şiltle üçüncü, 

tr lllütevazin, hücumlar karşr kimdiler. iki taraf kalesi de bir- iki dakika sonra da Koço ~ahsi 
~~lduğu için bir hayli çetin ve hayli tehlikeler atlatmakla bera- bir akın sonunda dördüncü Pera 

1 c · B ~ ereyan ettı. ber vaziyet değişmeden ilk devre gollerini attılar. eş, altı dakika 
~ llttncu dakikada evvela Bey. 1 _ 0 Pera lehine bitti. kadar süren Pera akınları birbiri. 
~ l<urtuluş kalesi büyük bir • • ni kovaladıktan sonra oyun git· 

ıı c atlattı. Mesinezinin şütü ikıncı Devre tikçe durgunlaşırken müsabaka 
01du. Akabinde Bambinonun 1 İkinci kısmın ikinci dakikasın- 4 - O Peranın galibiyeti vle niha

ilk oyunda Demirspor takımı Ka
dıköysporu mütevazin geçen bir 
oyundan sonra 4 - 3 yendi. 

İkinci maçta da Beylerbeyi eki. 
bi cidden güzel ve hakim bir mü· 
sabaka yaparak rakibi Galata. 
gençleri sıfıra karşı iki golle mağ· 
ICtp etti. g 111 da direk kurtardı. Bun- da zikzak paslarla Beykoz kalesi. yete erdi. 

.,. ,.. t ,r• ~ ------------

Karışı1c taTcımlar rıwçı?ıda seremoni ııe mü.sabakadan hir görilni~ 

Beşinci Gol 
11 inci dakikada Buduriniıı 

gerilerden getirdiği topu Sara -

fim kale ağzına havalandırdı 

Cemil de yetişerek beşinci defa Yh""";..;,iıôi 

topu tzmlr ağlarına taktı. 

5 • O lık galibiyet Galatasa. 
raylıları durgunlaştırdı. Dnha 

doğrusu işi alaya vurdular. Fa . 

ruk ,.o Aclnan bile dripling .yap. 
mağa başlamışlardı. 

Galatasarayın Altıncı 
Golü 

21 inci dakikada Bcdil - san • 
ki oyunun başındanbEW""l yaptı 

;ı hataları tashih etmek ister -
miş gibi _ gerilerden aldığı topu 

Milli Kiline 
Takım : ıır. G. B. 

Ankaragücü 13 8 1 
Galatasaray 11 9 
Demirspor 11 8 1 
Fener bahçe 11 6 1 
Beşiktaş 10 5 l 
Doğanspor 14 " ,) 1 
Vefa 12 ~ 2 
Ate, 12 1 1 

Buduri raT~plcri arasıııda 

Puvan Cetveli 
lı!. A. Y . P. 
4 31 19 30 
2 38 19 29 
2 31 14 28 
4 26 18 24 
4 27 14 21 

10 1:1 49 21 
7 28 32 20 

10 10 3S 15 
NOT: Galatasaray ile Beşik taş arasındaki maçın tekrarına 

1 karar verilmesi dolayısilo cetvcld~ ona göre tadilat yapılmıştır. 
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Meraklı 
şeqler 

l:a;anıo nehri kenarında oturan 
le. it. medeniyette o kadar geridir· 
ı; iti, jilet ve ustura nedir bilm-::· 
~0• Sakallarını resimde gördüğü. 
~·: gibi iplik ile bağlar ve öyle 
• ere!: yolarbr. Garip değil mi? 

e Maymunları tabiat bilg;s 
betli.erinde görmüşsünüzdür. Bu 
~~h>anıar çok zekidirler. Bil· 
ç q~ pire yakalamak hususun:la 
~~ Ustadırlar. Yukarıdaki rcsi:n· 
~bunu pekala isbat edebilir. Ba 

ne güzel pireleniyorlar. 

~. F'i!istinde yolların tamiri işi 

1
1
1&bütün başkadır. Orada makine 

:~in mühim bir kısmını develer 
e Otür Yollarda silindir taşlarını 
~velere çektirirler. Yol işlerinde 
~ ll1iktarda deve çalıştırılır. 

t~~adınların süse ne kadar me· 

1··~·üç·ü~···~-i~8i·L·ER .. 
. . ················································ 

• İlk kitap basma harflerini Al

nanyalı Kötanberg yapmıştır. 

• Felemen!<liler buna itiraz: et 

nişlerdir. On1arın kanaatine göre 

:ık basma harfleri Kcster icat et· 

mi~tir. 

* ingiltcrede ilk matbaa 1477 

de açılmıştır. 

Çin ne 
zaman yapıdı? 
Meşhur Çin Sedinin niçin yapıl. 

dığını hepiniz bilirsiniz. Türkle
rin sık sık Çin ilı:erine yaptıklaıı 
akını önlemek için ... 
Seddi, Çin imparatoru Şi.Muang 

tarihten önceki zamanlarda 214 
te yapmıştır. Duvar 10 senede bi. 
tirilmiştir. 

Yüksekliği 15 - 30 ayak bo. 
yundadır. Alt kısmının genişligi 
25, üst kısmının ıs ayak kadar 
dır. 

* Bir pirenin boyu iki veya üç 

milimetre arasındadır. Sıçradığı Annesi küçük Sevime seslendi: 
- Haydi bakalım, dişlerini ~li. 

ğa kaçar. Yani kendı yerinden zelce yıka, sinemaya gideceğiz. 
Sevim cevap verdi: 

;:aman otuz santimetre kadar uzJ. 

yilz misli ileri atılıyor, demektir. 
- Şimdi gözlerimi yıkasam da 

pastacıya giderken dişlerimi yı· 
*I·~arın:anın yaptığı işler de oi 

1 
'tasam daha iyi olmaz mı 

·eye çok benzer. I3ir karınca vÜ· ı 

:u:.lünün on beş misli büyiHdü. öğretmen sordu: 

ğünde yük taşıyabilir. - Yadım ne demek olduğunu 

................................................................................. 
Camın ölçüsü 

E\'in camı kmlmıştt. Annesi 
kUçük Doğana camcıya gitmesi • 
ni söyledi .. 

- Doğan, camın ölçüsünü al 
ve camcıya söyle de ona göre 
bir cam alarak yerine taksm. 

i\:üçUk Dc.ğan kollarını açtı. 

Camın ölçüsünü aldı. Evden çık· 
tı. Yolda ölçü kaybolmasın diye 
hep kolları ııçık olarak gidiyor · 
du. Tramvaya biııdi. Biletçi gel· 
di: 

- Bilet. 

Dç9i-tuuı 
Doğan: 

WNll"!\ ... _... 

f 

YAZISIZ ı 
HiKAYE 

- Elini cebime sok, parayı at 
Sirkeciye bir bilet kes, dedi. 

Biletçi hnyretle sordu: 
- Kollarını niçin kapamıyor. 

sun? 
- Carnm ölçüsü kaybolmasın 

:liye. 

11 olduklarını bu resim bir ke· 
c <laha size öğretecektir. Yapı. 
.~ araştırmalara göre dünyanın 
~Un servetlerinin dörtte üçü ka

Inların üzerindeki mücevher- ~"'~mi~~;; 
t teşkil etmektedirler. Bunların 

?rlühimmi Hintli kadınlardır. - ~ 
• ~'1tı.rıda1ri resimde görill<:n mu. { ~ ..-G 1 .:t 
'"'her}i Hintli katlına bakınız. 

-"" . .. . ... .,, 
1 

Ağacı sev ıAçı 
Gölgesinde serinlersin, 
Olgun meyva verir, yersin, 
Söyle batka ne İstenin?. 
Ağacı sev, ağacı sev. 

Meıe, Gürıen, Söğüt, Çınar 
Daha birçok cinsleri var; 
Hepsi de bir iıe yarar 
Aiacı sev, ağaa sev. 

Olkemizi süsler ağaç, 
Yurdu zenıin eder ağaç, 
Bir vatandır, bll, her ağaç 
Ağacı sev, ağacı aev. 

CELAL ALNIGENIŞ 

bilmiyor musun? Mesela senin bir 
pastan olsa, arka.daıına yansım 

"-ersen olmaz mı? 
- Olmaz. 
- Neden?. 
- Vermem, kavga ederim. 

Avda 
Ava çıkmı~lardı. Küçük Gü -

ner avcı Memişin söylediği hi • 
ka.yeyi dinliyordu ve diyordu ki: 

- Avda hiçbir şeyden, hele 
av hayvanlarından hiç korkma -
malı bazı avcılar bu yüzden çok 
av kaçmrlar. 

Gill'.er, Memişe seslendi: 

-Aman, bakın ayaklarınızın 
yanından bir tavşan geçiyor. 

Memiş sıçradı. Bağmnağa baş 
ladı. 

- Ainan tutun beni ısnınasm ! 

Kazlar: "Vak, vak, vak, diyor. 
!ardı, bahçe kapısı, açık küçük tay 
kaçtı, bozağılardan biri de gidiyor, 
i§te bi.z de onun için bağmşıyo. 
ruz, biz de gideceğiz . ., 

Sarman kapıdan başını uzatmış 
soruyordu: 

"Nereye gideceksiniz?,. 

Kazlar "Nereye olursa, sokak
larda gezeceğiz, kapı açık . ., diyor. 
lardr, 

Bunun üzerine Arslan havlama
ğa başladı. 

Bu havlama, kazlara: 

''Haydi havuzun kenarına.,, di
yor gibiydi. 

Çiftlikteki aıçr baba bu havla
:naya koşmu§. kaçan buzağıyı tut.. 

'ağa çalışıyor, küçük Hasan ta. 
ın arkasından koşuyor, so'kal-ta 

.covalamağa çalışıyordu. Küçek 
tay Hasanın ne kadar iyi koştuğu· 
nu bilmiyordu. Yalnız ara aıra ar. 
kasma balayor, onun gelip gelme
::liğini anlamak istiyordu. Koştu, 
koştu. Bir aralık arkasından Hasa
.,ın gelmediğini görmüştü. Güzel 
çayırlarda dinlenmek ne iyi oluı 
diye hemen oturdu. Fakat Hasan 
yetişiyordu. Tekrar koşu başladı. 

Küçük tay o kadar güzel koşuyor
du ki, artık Hasan yetişemiyece. 
ğini anladı. Başını önüne iğdi ve 
eve döndü. Hasan çok kederlen_ 
mişti. Çünkü, bahçe kapısını o a
çık bırakmıştı. Küçük tay oraları 
çok beğendi. Serbest ovalarda do. 
!:ışırken öyle seviniyordu ki .. 

Sıçraya sıçraya koşarken tozları 

kaldırıyor, her tarafı toz; duman 
içinde gören kuşlar ağaçlardan 
Garkarak bunun kim olduğunu 

1örmek istiyorlardı. Oralarda do
·a~n bir tavşan bu koşudan öyle 
korkmuştu ki, ormandaki yeşil e
vine kaçıncaya kadar nefes bile al. 
madan koştu. 

Küçük tay "Yaşa, yaşa, diyor
du. Ne iyi, belki hiç de eve dön· 
ıniyeceğim . ., 

O aralık yakındaki tarladan bi. 
risinden bir ses geliyordu. Bu ot
ları kesen bir ma1dnenin sesi idi. 
o:<'akat küçük tayı korkutmağa bu 

lıyordu. Fakat ağlamak i§e ya 
mı? 

Çiftlikte herkes yerli y.cri 
idi, buzağı annesinin yanına 
kulmuş, evden aynlmaldığına a 
niyor, tavuklar uyuyor, atl11r 
mek yiyorlardı. Yalnız küçük 
yoktu. Hasan Arslanla bera 
belki on defa gittiği halde etr 
onu görememişti. 

Küçük tay yalnız başına u 
duğu tarlada Hasanı düşünüy 

' Keski burada olsaytdı, bana na 
yemek verir okşardı., diyor, H 
san yatağında küçük tayını ka 
dığı için ağlıyordu. 

Ertesi sabah tarlasında küç' 
tayı gören çiftçi onu dışarıya 
karırken hiddetli hiddetli söyle 
yordu: 

"Senin benim tarlamda n.e i 
\-ar, bakayım. Aksi hayvan? Ha 
.c.i işine.,, Küçük tay yine uz 
be.yaz yollarda yalnız kaldr. Ağa 
lardan bakan kuşlar "Bu, toz d 
man fırtınası yapan küçük at mı 
diye birbirlerine onu gösteriyo 
tardı. 

fifiyldi. 

l "Keşki Ha.san burada olsaydı ... 

Ayaklan ne fena ağnyord 

Dün akşam teller ayaklarını ke 
tiğindenberi kimse ona bakmamı 
tı. Hasan bu yaralara ıslak bezl 
saracak, ne güzel şeyler söyliy 
rek onu teselli edecekti. Artık kil 
çük tay eve dönmeğe karar verd 
Topallayan ayaklariyle yürüyere 
bahçe 'kapısına gelmişti. Bahçe ka 
pısını açan aşçı baba onu görü 
görmez öyle şaşırmış, Arslan se 
\·inçle öyle havlamaya başlamıştı 
ki, bütün çiftlik vakayı haber aldr 
Kazlnr vaklayarak soruyorlardı: 

Jiye etrafında Hasanı arıyor, kor
kudan tarlaların etrafına dikilmiş 
telleri atlıyor.du. Bir defa öyle çir. 
kin atlamıştı ki teller ayaklarını 

kesti. 

Hasan evı.ie idi, annesine kapıyı 
açık bıraktığını söylemiş, tayının 

kaçtığına beraber kederlenmişler

di. Akşam eve babası geldiği za. 

man da soracaktı. O akşam babası 
?ve geç geldi, konuşurken çocuk· 
farına ''Büyütmek istediğiniz hay . 
ıa-:lara dikkati~ bakınız. diycr+:iu. 
)ir daha yok.., Hasan bunu du· 
vunca küçük tayını hatırlamış, ağ-

''Ne o?. Neye geriye döndün?., 
Bu aralık Hasan tayına hiç bi 

şey sormuyordu. Yalnız başını ok. 
şuyor, onu geldiği için seviyordu. 

Küçük tay Hasanın dizlerine 
koyduğu ilaçlardan rahat ediyor, 
herkese "Evinizıden daha güzel 
r cr yok,. diyor.du. 

Şimdi kocaman bir at olduğu 
halde bir daha kapıdan kaçmak 
değil, kendisine söylenmedikçe 
kapıya bakmıyordu bile. 

Hasan da o günden sonra artık 
hiç bir kapıyı açık bırakmıyordu. 

(An.ne Masallarından) 
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VAKITın bir· sayfalık hikayesi 
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ç AY O ş o 
KÜÇÜK sirkin yeşil tepenin Tam bu sfrada c;a.dırdan bir 

yamcına sırtını vermiş kadın çıktı, manzara fevkalAdc 
beyaz çadırından yükselen bah- idi. Banyo mayosunun her tara
şı saksafon gUrUltUlerine kamçı fından sular sızıyordu.. Asabi 
seslerl karışıyor, sonra devam- bir hareketle kauÇuk başlığını 
lı bir alkış numaranıh bittiğini çıkardı, simsiyah saçları, kara 
IIAn ediyordu. hançer gibi korkunç yUzUne dü· 

I3ir müddet için toz yutmak· 
nn kurtulduğuma sevindim. 
ıonra dUşUndüm; gidip eve yat
mağa karar verdim, hattA. sirk
ten dışarıya çıkıp meydanı geç
tim, caddeye vardım.. O anda 
hala. açık olan bir çiçekçi dUk
';:ftnı nazarı dikkatimi celbettl. 
Böyle kUçUk bir kasabada saat 
:>nda bi rçlçekçi dtikk~nının a
ı:ık olması ,hakikaten şaşılacak 
şeydi. 

Çadırdaki temsil nihayete er- küldU. 
mekte olduğu için ben dışarlar- Su, bu feci yüzdeki bUtUn su-
da dola~ıyor, kumpanyanın a- nilikleri silmişti. Yanakları uç- I 
rabalarını, hayvanlarını yakın- muş gözlerinin altı çukurlaşmış 
dan tetkik ediyordum. dudakları mosmor kcsllnılşti.. 

llk rastladığım yUksek teker- 'n ~r~ M:·u ~)t;p pyöf 
lekll mnvi arabanın bir traktö
re bağlanıp çekilmesi kolaylaş

tırılmık üzere dingili kesllı:tıiş

ti.. Biraz ileride hay\"anların 

nakline mahsus vagonun önün
de iri bir köpelc yatıyor, vago
nun arahlc kalmış kapısından 

bahşi bir domuzun burnunu de
mir parmaklıklara. çarptığı gö· 
rUIUyordu. Bir kenarda uşağın 
biri inek gibi yer yer beyaz le
keli uzun tUylU al bir beygiri 
tımar ediyordu. 

Bu sırada çadırdan kıvırcık 

saçlı esmer bir kadın çıktı .. 
Güzeldi. I•'akat sefaleti ona 

çirkin bir manzara veriyor, çıp
lak nlflklarına geçirdiği takun
yaları güçlUkle sürükleyordu .. 

Belgiri tımar eden uşak genç 
kadına doğru bir adım attı. E
lindeki kaşağı ile onu korkut. 
mnk istedi, fakat bütün kadın
lar gibi feryat edip kaçmadı. 

MUtearrızın yaklaşmasını bek· 
ledi, sonra bileğine sarılarak 

taarruza mani oldu ve araların
da ufak bir mücadele başladı. 

Bir. müddet sonra kadın deli
kanlıyı fıırlattığı gibt tekrar ça
dırdan içeriye girdi. 

öteki arabanın yanında bir 
cambaz duruyordu .. Yüzü traş
lı idi. Dayandığr barfiksden baş 
ko. hiç bir şey görmUyordu. Hat
ta. beni blle fa.rketmedf., Sor-
dum: 

Yalnızca bakışında esrarengiz 
bir kun·et, söıımlyen bir ate~ 

vardı.. Yanımdan geçerken bu 
gözler ile karşılaştığım zaman 
iliklerime kadar titrediğimi his
settim. 

Bu yorgun, dah.a doğrusu ha
rap olmuş yUzde ya.lnızca lkl göz 
iki ateşli ve güzel göz canlı kal-

mıştı.. 1 NAKLEDEN : ~ 
Derhal cambazın sözleri batı 

rıma geldi: "ÖIUm atlayışı yapı· Muza/fer Acar 
lıyor." Artık önümdeki kadının 

Girdim .. Bir buket ısmarla . 
ılım .. Çiçekçi, yaprakları çiçek
leri dizerkerı ben hareketimin 
saçma lığını bir tUrlU affedemi
yordu m .. 

!lıtiyat bir cambaza buket 
-;önJermek? .. Bundan garip bir 
hareket olamazdı .. Bu çiçekleri 
ue yapacak, kiUJinle göndere
cektim? Az daha.: 

- Yar1n e\·e yollarsınız .. 

Diyip c;ıkncaktım, fakat evde
ki hizmetçinin şaşıracağını ve 
mahallede turm türlü Uflar 

bu atlamayı yapan olduğundR ------------··---------
hiç şüphem kalmamıştı. Diye bağırdım.. HA.la. güzel yırda, Çarlık Rusya payitahtının döneceğ"ini düşUndUm. Nihayet 

b i - karar verdlııı .. Yanımdan ·•"Çli, bir adım lle eyg rı tımar etmekle uğraşan muazzam meydanlarını görU-
- LlltC'ıfen buketi kimsenin ride durdu .. Profilden çok daha seyiz ne ,o gUrtiltUlere, ne de yordum. 

b b 1 d h görmeyeceği ve ne olduğunu genç görUnUyor, mevzun OY· en m ferya ıma e emmtyet Bilhassa bUyUk tiyatro altın 

i bilmiyect•ği şekilde sarın.. de-nu Ye dolgun omuzlarlyle gözU vermedi. LA.kayt b r hareketle parıltılarfyle emsalsiz Rus ba· 
oyalayan gtizcl vUcudu üzerin- omuz silkti: !etleriyle gözUmUn önUnde can- tlim .. 
de ıslak saçlarının yapışarak - Bu, onların iUyatıarıdır .. lanmıştı. tşte ben 0 tiyatroda Paket haline gelen buketi ko-

lum un altına kıstırdım ve kayıt-bir kat daha yassılaştırdığı başı dedi. bir teşrin akşamı, muhteşem bir 
arkadan tahammUlsUz bir man- - Bunlar kimdir?., dekor önnUde, musiki ve ışık sızca geluim, eski yerimi aldım. 
zara arzedlyordu. 

Birdenbire ıslak başını sudan 
çıkmış bir köpek gibi silkeledi, 
birkaç damla su yUzUmU ıslat

tı .. 
Bu harek<ıtl kadının a.norma) 

olduğu hakkında kat't ıbir ka: 

-İki Rus., şelft.leleri altında güzel Nadya- Temsil ile ala.kadar olmak i-
- Uzun zamandan beri mi sirk nrn, dans yıldızı Nadya ZagoYs- çirı kendimi zo~layor, bir tilrlU 

te bulunuyorlar? kanın bir peri gibi uçtuğunu, muvaffak olamıyordum.. Hal-
- lkl aydanberi, fakat artık döndUgünU, yükseldiğini, sonra buki numaralar fevkalA.de ente

sıkmağa başladılar. Maamafih salon alkıştan yıkılırken, onun resandı, ben kafamdakinden, 
19ıerl mUhimdir. kaybolduğunu, başka bir a.leme önUmdekinl göremiyordum ki.. 

- Ne? .Yaptıkları numara da dığmı görmUştUm.. Temsil devam ediyor v e benlm 

naat edinmeme kA.fi gelmişti.. mı? Bugün aradan yirmi beş sene 
Bir mliddet durdu .. Sonra biraz - Evet .• ÖlUm atlayışı .. DU- gec;miş olduğu halde aynı heye. 
ilerideki arabalardan birinin şUnUn çadırın tepesinde dara- canı, aynı sıcaklıkla hissetmiş, 

kapısr açıldı Ye kadını çağırdı .. cık bir havuza atlayor .. On san- kalbimde küllenmiş bir ateşin 

tahammUlUır. gittikçe azalıyor
yordu .. Artık asabiyetten ku
durmuş bir vaziyette temsilin 
sonunu bekliyordum .. 

Bu sırada nazarı dikkatime timetrelik bir hata, öbUr dUn- yeniden canlandığını duymuş- Ne sahnede, ne etrafta gözUm 
çarpan, arabanın kapısında be- yayı boylamağa ka.!1 gelir .. İşte tum.. yoktu. Kafamdaki hayal ile yir-
liren, koca kafalı, pırasa bıyık- bu meseledir. Gençliğim, Petersburgda, bü- mi beş sene evvelki hayatı yaşa-

- Matine sona eriyor değil h, müstekreh ağızlı, cüceden zi- - Onlar Rus mu?.. yUk tiyatroda geçen ümitsiz ge- yor, Petersburg caddelerinde 
mi? yade bu iğrenç ağızdan çıkan Uşak durdu, bana garip garip celerlın yeniden mi başlıyacak- ölen ümitsiz hatıraların, bu kU-

- Bir çeyrek saate kadar. 
Cebinden tütün paketini cı· 

kardı. Ben derhal tabakamı u
zattım .. 

- TeşekkUr ederim .. 
- Uzun mtlddettenberi bu 

sirkte misiniz? 
- Gecen ynzdanberi.. 
- O kadar mı? 

sözler oldu. baktı .. Daha biraz evvel bunu tı? .. Mu,·affakıyetslzliğimln ncı- r,Uk kasabada yirmi beş sene 
Bu acaip mahlük sarfettlğı söylememiş miydi? Sözüme bir sı boğazımda dtlğUmlenmlştl.. sonra. hortlamasına hayret edi

kellmelerin yanında tğrenc;llk mana ''ermek 11\zımclı.. Bugün Nadya ne kadar çUkmUş, yor, mazi ile hali mukayese edi-
bakımından ikinci pl!nda kalı- - Ben de bir müddet Rusya- ne kadar alçalmış görUlUyordu. yor ve vakalar arasına kendimi 
yordu. da bulundum da .. dedim. Bir zamanlar bUtUn bir gençli. yerleştiriyordum .• 

Bu elice bir kadına söylenme. Bu sözüm de onu pek al!ka- il peşinde sUrUkleycbllen Nadya Yirmi beş sene gene; olmak 
si imk!nsız kUCUrleri, en kaba dar etmedi, lAkayt bir nazarla bugUn ekmek parası kazanmak ve bugUnkU saadete irişmek .. 
şekliyle rusça olarak bağırıyor- beni sUzdUkten sonra beygiri için en nıUşkUl numarayı yapı- Gençlikteki Umitsizllk, suku-
ılu .. Beş sene Rusya sahillerin- okşamağa başladı. Bllmem ne- yordu. tu hayal.. BugilnkU vaziyette 1-

- E\'et .. Ben btitün slrklcrı de dolaşmış. Ruslar ile temas den biraz daha izahat vermek I Sallandığımı hissettim.. Ba- se sanki ne var? .. 
dolaştım .. Modranoda, Plcgede, etmiş olduğum için bu sözler ihtiyacını duydum: caklarım vUcudumu çekemiyor- İki saattenberl gözUmUn ö· 

cektlm .. Pistin Uzerine çıkan bil 
kadın demin gördüğüm ısıao· 

mış mahlılka hiç benzemiyord11• 

Bu deminki kaba, mUthiş kadıJl 
değildi.. Nadyanrn kendisi, •·ft· 
teş dansının", "Gugu balesfniıı'' 
gUzel Nadyası idi .. Demin \'Ur 

•ığımı sarsan bu hayal şimdi l'6' 

niden hakikat olmuştu .. 
Elektrik zlyalarının aıtınd' 

deminki yüz tamamen değfşıı:ı!Ş 
<ierin hatlar kaybolmuştu. ş:ııı· 
eli, karşımızda bUtUn kaIJıerl 
teshlr eden Asya gUzell vardi· 
Göz:eri gC"ne eskisi gibi bUyUI'• 
_varla!>:. bakış in rı gene eskisi gl· 
bi tatlı idi.. 

Pistin Uzerinde dolaşuınf11 

başladıgı zaman, büyük tiyatro 
sahnesinde dolaşan N'adyayı göt 

dUın.. Ahenkll yUrüyüşUndeıı 
hiç bir şey kaybetmemişti, ller 
tarafı dclaşıyor, takdirklırlıı'1 

tarafından alkışlanıyordu. 

Ben kalbim heyecanla çarP~· 
c.ak ~~.ıı.~.?:..i~ll;~~=. ~ .. .;ıaı· 
rak sıramı bekliyordum. öııll' 
me geldiği zaman asabl bir b9' 

reektle ellmdc paketi yırtuı:Jl• 
buketi çıkardım .. Uzanan bu1't

1 

önntide durdu.. Den bocalı~·or· 
dum:: 

- Yirmi beş senedenberi btl' 

nu size kabul ettirmek !cin ut· 
raşıyordum .. Sizi Petersburgd• 
"Yaralı gugu" da seyrettiğiıtl' 
denberi hayranlarınız arasınd"' 
yım. Size dalma taptım .. 

Bu sözleri bir nefeste s61ır 
miştim. Heyecandan boğulac•• 
vaziyetteydim. Bl rsanlye dUr' 
du: 

JJ' ~Ah, dedi,. Evet, e>et, an 
dım .• 

O anda gözlerimi kaldırdıf' 
\'8 yaptığım fenalığı anladılO• 
üzerime çevrilmiş nazarların6" 
tahammlllsUz bir ıetırap, tar6"' 
:>tz bir pişmanlık okunuyordı.1· 

Pist Uzerlndeki dolaşmas~! 
cnntvı. 'tiC..ıit • l'i:i t ı U~ İl 
devam etti .. Fakat artık es• 
canlılığı kalmamıştı.. Parl•J 
mazisinde erişemediği saadetli' 
rin cezasını bu sem hayatfrl' 
ödeyordu. Birdenbire gene ıtı· 
Uyarlamıştı .. Nahit omuzıarıll' 
da. yirmi beş senenin yUkU blf' 
solunuyordu .. 

Turunu ikmal ettikten soııt" 
tekrar yanımdan geçerken oıı0 

bir asır ihtiyarlamış gördünı .. 

* * * Brauvda hepsinde bir miktar bana hiç de yabancı gelmiyor· - Fakat, dedim .. Bu dünkU du .. ili ran durdum, sonra işti· nUnden geçen tahammülsüz man 
çalıştım. du. mesele değil tabii .. Daha harp- yakıma ı;alip gelmek emeliyle zaralar sanki yeniden resmi Ufak bir şırıltı duydum .. pt; 

- Bu kilelik yer sirk değil Fakat buna rağmen kadın hiç ten evveldi.. Bilhassa Cenubi lıaşkn bir istikamete yUrUdUm. geçit yapıyorlardı. Bu temsi- reğln dibine içi su dolu bir f1' 

mi? istifini bozmadı bile, yavaş ya Rusyayı çok iyi bilirim .. Birkaç Gör.clüklcrimi, duyduklarımı u- !in sonu ne zaman gelecekti?. getirmişlerdi.. Fıçıyı direl1" 
tl' - Evet, fakat büyUklerden ,·aş arabaya yaklaştı, çizmeleri- kere de Petersburga, kadnr çık- nutmak istiyordum.. Xumaralar ne kadar ağır geçi- dibine ,hemen ayaklarımın 11c 
1 

iyi para verir .. DUşUnUn hüyUk ni çıkardı, sonra içeriye girerek tım. Fııkat bllt.Un ~ayretime rağ- yordu .. Burada hareket değil, na. yerleştirdiler.. Bu hareıcet 
.ııe· 

bi rslrk ycYmiye masraf 30 bin kapıyı kapattı .. Acaba ben nl- Uşak başiyle artık sUkünn kn- men o geceki temsil için her- atalet var. Zaman geçmek bil- benden daha yakından seyrcu 
s· franktır. Halbuki bunun iki çin hA.11\ orada duryorduın? Bu vuşmuş olan arabayı işaret et· kesten evvel ktiçUk meydana ıniyor.. cek kimse tasavvur olunaıtı• f 

bin frangı geçmez .. Hasılatımız birleşmede nasıl bir gayri t:l.bil- ti: geldim .. Birinci sırada bir bilet Nihayet temsilin sonu gelmiş dı .. Nadya geldi.. Onun yaf• 
~ı· 

gün.de on bin frangı buluyor .. lik hissediyordum? Bir ihtiyar - Şu halde, dedi, siz onu bel alıJım. Fakat daha. ilk numara olacak .. Kumpanyanın şişman yavaş direğe çıkmağa başJıı.dıe ,.. 
Patron bize para verebilir. Eğ.er cambaz ile sirkin sermayedarı ki de orada tanımışsınızdır. O başlarken hatamı anladım, pist- direktöril ortaya geldi, ellerini nı gör<lüm .. BugUn tevkal!de 

1
, 

vermezse onu da kendi bilir. birleşmiş olamazlar mıydı?. Ne tarihlerde Petorsburgda. dans ten kalkan biltUn pislikler gc- göbeğini güçlükle kavuşturan ğır hareket ediyor, direğe 1't· 
Hem kUçUk olanlar nıuhakkal\ hu kadında, ne de erkckde bir yıldızı olduğunu söyler .. Fakat !ip Ustümc yapışıyordu. Bir tek beyaz yeleğinin ceplerine sok- nız bir eliyle çıkmağa çalışıY0t 
her zaman daha az enteresan revkala.dellk yoktu kL. Fakat ben bunları yutar mıyım?.. O husus btitün bunlara tabanı- tu: diğer elinde tuttuğu buketi glj 
değlldir.. 'rnna rağmen sanki kaçınılması ' ~ ·• ·• . ·: ·,. · •, "'. ", ", ' .. " · 11UlilmU münılcn Ukılıyordu: W· - Muhterem bayanlar, bay- sunun Ur.erine bastırıyordll· dl' 

Bu sırada korkunç bir_ mu- lmkflnsız lılr hAcllse bekler gibi • • , , . itim sı~rayışı numarasmm bite· lar .. dedi. Size Petersburg, bU- Artık bir daha başımı ıcal 
1
, 

zika. ile birlikte çndırdan şid- çl\'İlenmlş orada duruyordum •. • . • " "' ~ • ... ' ... ·.. ~ • ceği, gUzel l\'adynnın dalacağı yUk tiyatro yıldızlarından Mat- rıp yukarıya bakamadım, r:
1
• 

detll alkışlar yUltscliyorclu. Canı Kiınhilir bu belki do arabndn - Nasıl Zagoska mı? .. Nadya suyun kcnarınua bulunuyor- mnzel Nauya Zagovskiyi takdim nızca dtiştinüyor, kendi kC 11 • 

baz başlyle çadırı işaret edeıek: başlayan ka,·gayı dinlemek 1 - Zagoska .. Bu, o mu?.. dum.. etmekle müftehirim. Şimdi ken- me yerimi terkedcceğim zaı:tı• 
- Bu öltim aUayışıdrr .. deui <indi.. Arahadn evveli\ savnı - - En~t .. Onu tnıııyor musu Sırayla birçok numaralar ya- dis! "ÖJUm sıçrayışı" numarası- nr tasarlayordum: tı" 

Artık matine bitti. Beni mazur lan kUfUrlN ve kin dolu ağır nuz? .. Biliyor musunuz ben u- pıldı, halk kiminin mahnrctini. nı yapacak .. Matmazel Nadya "Şimdi birkaç snniye d• 
1
, 

görUnUz, gidip teçhizatı yoluna sözlerden sonra sesler keılildi. zun zamandanheri bunun bir a- kiminin çıplal~ vllcudunu alkış- Zagovski on metre yükseklikten burada kalırsam fıçıdan fıŞ~e' 
koymam ıtızım. Fakat hu sefer vllcutlara inen lny olduğunu zaırncdlyorclum. ladı. Nihayet lıir genç kız çık- bir metre genişliğinde ve bir racak suyu baştan aşağı gl)'e~I' 

Ve derhal ayrılarak uzaklaş yumruklardan çıkan sert s7sıer, Cevap vermedim .. Artık kar- tı, parmak uçlarmua bir ok gibi metre eytmiş beş santim derin- ğim, bi ran cnel buradan,, 
tr, çadırın bir ucunu kaluıraral{ inceli kalınlı kUçUk feryatlar şımdakl adamı, lıeyglri, sirki, gerilip bl ryay gilıl kıvçrıldı .. O lif,inıle bir fıçı içine atlıyacak- kıp bu akşamı unutmaııyıl11· 
içeriye daldı. \'e yerlerde yuvnrlanmaktan çt- hattft. kllçUk arabadaki gllrllltU· zaman Nadyayı onun Peters- tır .. Artistin hayatını feda etti- * * * 

Ben gezmeme devam ettim kan tok gUrUltUler duyulmağa !eri hepsini unutmuş, hissetme- burgrla seyrettiğim danslarıııı ğl bu numara esnasında muhte- J~' 
byun çadırına bitişik uzun yeşil başladı.. den çok gerilere, 1913 S"ncsin- hn~ırladım .. Güzel saçları par· rem halkın mUmkUn mertebe Birkaç saniye dUşünceler ı· 
bl rçadır önüne geldim, burası Hedefine isafct etmeyip ara de Petersburgdakl hayatıma mak uçlarına kadar değerdi.. sUkUtu muhafaza etmelerini rl- kat't bl ristlkamet vermeIJ1e :11· 
her halde artistlerin çıkış ma- banın şurasına, burasına çarpan dönmüştüm. ' "' - ... , "',.,.., ."' _ ',..,,. .... J•a ederim .. Bu şekilde kendile- fi gelmedi .. Güzel Nadyanın J' 

halll olmalıydı.. eşyaların çıkardığı sesler git- Şimdi şu kUçUk sirkin kuru- Birdennıre bUyUk bir gUrUltU rine bir kat daha fazla hürmet cudu, seyircilerin fcryntınrıW 
Hareketimi tayin etmek tize- tikçe artıyor, sanki içeridekiler lu olduğu fakir kasabanın mey- ile kendime geldim, numara duyacağız.. rasında pistin Uzcrinde parc•ııı· 

re uzun müddet orada hareket. biribfrlni öldürüyordu. danmda değildim.. Bu köhne bitmiş, antrakt olmuştu .. Değil Şişman adamın bu kısa nut. nınca yaralı hayvanl::r gibi 
0 

siz kal:lım, sonra bir sigara yak- - Fakat burada adam öldU- evlerin yerinde Petersburgun Nadya, deminki kız bile ortada kunu rnUtealpp o sahneye geldi. yarak çadırdan :taçtım. _, 
tım.:,; , rUY.orlar. muhte~em binaları, bu ufak ça. yoktu. Az daha hayretten feryat ede Mnzftffer ~c 



Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 
):ıldızda bulunan okulumuzun 1939 mali yılı için satın alınacak gıda maddelerinin cins, 

~1kdar, tahmin bedeli ve ilk teminatlarile eksil tmelerin saatleri yanlarında yazılıdır. Bunlar -
il et kapalı, diğerleri açık eksiltmedir. Eksilt meler 12 ayrı şartnamede yapılacnktır. Kapalı 

~f Usulile yapılacak eksiltme için isteklilerin teklif mektuplarını 2490 sayılı kanun mucibin
'.'e "e §artnamede yazılı vesikalarla birlikte mu ayyen saatten bir saat evveline kadar makbuz 
llıtıkabılinde komisyon reisliğine vermeleri. Aç ık eksiltmede isteklilerin ticaret odası ve şart.. 
llaıneıerde yazılı begelerile ilk teminatlarını ya tırmış olarak eksiltmenin yapılacağı 7. 7. 939 
~?na günu Gümüşsuyundaki Yüksek Mühendis Mektebi muhasebeciliğinde toplanacak olan 
lf>Oın· 

ısyonumuza gelmeleri. 
~Şartnameyi görmek ve ilk teminatı yatırmak isteyenlerin eks\ltmedcn bir saat evveline 

ar okulumuza gelmeleri. 
l{apah zarfta. postada vaki olacak gecikme kabul edilmez. (4383) 
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Mikdarı Tahmin bedeli 
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Eksiltmenin 
Saati 

10 

10,30 

11 

11,15 
11,30 

11,45 

14 

14,30 

15 

İzmit Hafkevi 
Resim ve Fotoğraf 

Sergisi Açıyor 

I 

bmit Halkevi, 1zmitin düşman 
işgalinden kurtuluşuna tesadüf e. 
den 28 Haziran günü bir sergi 
açacaktır. Halkevi Müze ve 3er
giler şubesi yerli ressam ve fotoğ
raf meraklılarını te§vik için bu ka. 
rarı vermi§tir. 

Hazırlanan iştirak şartlarına 

göre, sergide teşhir edilmek iıote· 

nen eserler Haziranın 25 ine ka
dar halkcvine teslim edilmelidir. 
Resimler behemehal çerçeveli o. 
lacaktır. Fotoğraflar küçük, bU
yük, resimler yağlı, sulu boya ve 
kara kalem olması serbesttir. En 
ıok beğenilen eserlere mükafat 
verilecektir. Eserlerin satışı ser
besttir. Sergi on beş gün açık du. 
racaktır. 

ZAYt 
lstanbul Elektrik tdaresin · 

Jcn aldığım hüviyet cüzdnnrmı 
ceketimle beraber çnldırdı~ım. 
dan hUkmU olmadığını llft.n ede.. 
rim. 18-6-939 

lstnnbul Elektrik İdaresi 

mebani servisi 
Şamil Ok 

Dün ve Yarın 
)j Tercüme külliyatı 
~ . Satış yerı : 
j 

VAKiT KITAPEVI 
1 -1 O kitaplık biriocı seri 

Numara Kuruş4 1 Safo 100 r, 

1 2 Aile Çemberi 100 

1 
3 Ticaret, Banka. 75 

Borsa 
4 Devlet ve thtil!I 75 
5 Sosyalızm 75 
6 J. P.asin lcülliyatı 1 'j'5 
7 tşçi sınıfı ihtil&Ii 60 
8 Ruhi hayatta ıaşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

11 - V AKIT 19 HAZiRAN 1939 

Tahta kurban giden baş1ar 

Amcasını oklagere 
seren hiikümdar 

1
-VAZ.\N: 1 

Niyazi A~ml_et_~ 
Osmnnlı devletinin kurucusu yüzünde padişahların 

Osman, iyi kalpll, mert, asil ve budur.'' 
kahraman bir TUrk evH\dı ldl. Hoca Sadettin bu 
Selçükllcrin inkirazından sonrıı nazımla şöyle anlatır: 

vazifesi 

nnsihatl 

toşekkUl eden hcyliklcrle a· Adi ile bu lıleınl nbod kıl, 
mansız bir mücadeleye girişen Re~mi cihat eyle heni şnd kıl. 
\'e muazzam bir devlet kuran RnhicHınt icin edip ir;tihıuJ, 

~cmlckctl Jlumcla kıl adil vedad. 
bu TUrk evlAdı, saltanatının bir E)•le rinyel ülemaya tornam, 
gUn milletini fcH\ketten feH\ke- Ta ki imla emri şeriot nizam. 
te sUrUkleyecek aklbetler doğu- ôJdUğU vakıt bir kaşık, bir 
racağını bilse idi, belki tcşob- tuzluk, bir işlemeli kaftan, bir 
bUse çok başka bir istikamet sarık ve birkaç kırmızı bayrak 
\·erecekti. lı"akat o, kendi ta- miras bırakan Osmanın yerine 
raCtarlartyle TUrk neslini bir gecen oğlu Orhan, babasının 
du\'let ı:atısı nltmdn refah tein· nnslhatfnl yerine getirmek için 
ele ya~ntınak için mücadeleye kardeşine hQkO.metl taksim e· 
girişti. Babasının yerine geçti. deceğinl söyledi. Fnknt Alt.et .. 
ği vakit, ilk olarak Bizanslılar· tin: 

la harbe başladı. - Hayır, dedi. Babam eenl 
Osman, devletini, uzun mUca· \'arla gösterdi. Ben kendi halim• 

delclerle kurduğu için, kendi- de yaşıyo.cağım. 
sinden sonra gelenler gibi tahta Orhan kardeşine eöyle mu-
geı;me merasimini yapmadı. Tn- kabele etti: 
rih uzun uzun harplerinden, - Mademki ıann teklif etti· 
kahramnnlıklnrından bahseder. ğlm atları, inekleri, hoy\ınları 
AhmP.t Refik umumt tarihinde almak istemiyorsun, milletimin 
onu ~Oyle anlatır: cobanı ol, yanl ,•ezlr ol.. dedi. 

"Osman Beyin serveti pek azdı. İki kardeş bu suretle anlaotı· 
~lecmuu birkaç beygir ile ko;>'Un sil· !ar ve hudutları genişletmek 1-
rüsıınrlan ibaretti. Scferler<le elde el· çln harplere, zapllnra glrlşU. 
tiği gonnlmi maiyeti efradı ile ku-
monclonlora toksim ederdi. Osman lcr. 
Be\' hcrke~e iyilik etmekten hiç bir HUk~met itinde hUkO.met 
:zn~an hnll kalmnzdı.. Fıkaroya yor- kurmak isteyen Ye bu yUzden 
ılım eder, hntııı ıcnp ederse arka~ın. sonu gelmez gailelere sebep o
clnki elbiseyi vermekten geri durmoı- lan yenlccrlleri ilk defa teşkil 

1~10 '3. Rn~fn kUJUyatı D 7:5 . 

dıEvlnde lıcm~n her gün bircok r~ eden Orhan, aynı zamanda ilk 
!rnraya yemek verir, şefkat ,.e mcrha· defa bir ecnebi kadınla resmen 
meli hnrck!ılınn clilstıır iltiho:ı: eder. ve arzusu ile evlenmişti. Gerçi 
ui. Sefere b::ışlomoıdon enel maiye- Mal Hatun, ve babasının kendi
li efraihnı topl:ı r, maksadını anlatır, sine aldığı Bilecik htı.kimlnin 
ohvrui müzak<ıre eder, .ondan sonrıı kızı Haloflra (Nl16fer) de is-

i 
yaapcaaı işe bnşlordı. 

nu suretle herkesi kendinin Osmon llm dcğlllerdf. Fakat şimdi Bl· 
7g5 ney elinde kuru bir fılet olmadığına zo.ns imparatoru Kanb Kuzlno· 

. ı 

Bu serinin fiyatı 795 kuru~ l)nni olnrnk uloşılınnsı arıu edilen sun kızı Teotlora tle evlenlyor-
ur. Hepsini alanlara % 2( maksadı elde etmek .için r nn .,.e sö du. Orhan, bu izdi\'acı dah:ı 21-
skonto yapılır. 236 kuruşı nülden hizmet cLlerdı. . . -.·ade siyast sebeplerin bir tcahı 

Osman ney hn suretle hnı cket el ~ . 
peşin alındıktan sonra kalar mck sayesinde maiyetinin sad:ıkat \'e olarak, Bizo.nsa nüfuz edebıl 
l lirası ayda birer lira öden.

1 
rednkiırlıı:lını relhcılercli. Bir kere ınek, Hl.kayt kalmamış olmalı' i

nek üzere dört taksite bağla- dost saydığı kimse) i bir daha ter- cin yapmıştı. Nitekim icap et· 
nır. ketmcz, ~atlık snnılıAı kimse ha.~km tiğl vakıt kayınpederine karşı 

dn hlc bir şüpre~~ b~lunınıızdı. harp etmekten çeldnmemiştl. 

r ., 
İ)1 bir elbise en mücsıııir 1 

• Tavsiye mektubudur 
\merikan modası Uzerı n 

~alışır 

Yavuz Sezen 
arls kadın \'e erltek terzili 
lrndcm l lerin den dlı;ıloııı a • 

ı 13 Beyoğlu Parmnklrnı 

Mağlup ettl~ı bır kumanda- Orhan otuz beş sene salta-' 
nm gilzel karısını oğluna ala· nattan sonra 76 yaşında gözle
cnk kadar kendisinden son~a rlni yumdu. Yeri, ortanca oğlu 
:;olen padişahlardan çok baş n Dlrincl Murada kaldı. 
ltişUnen ilk pndlşnh, Bursanın Fil!heyi zaptcdcn , ordusunu 
~ethi haberini aldığı \'altıt ölUın 3ırbistan ıccrlerlnc kndar mu· 
•nşeğinde idi. znffer:ınc ilerleten ve birçok 
OıumUnden sonra baş olar.ah memleketler ele geçiren Murat, 

>lan Orhon, babasının hastalı- yirmi dokuı se ne padlşnhlıktan 
··mı haber alır almaz kurclcşl sonrn harp sahasında haı.~crlfl· 
\' U\ettln ile SöğUt kasabasına 

ncrek öldUrUldU . 
• nyret npartımanı Tllrk Fr ;eldi. Osman, çocuklarını son Bu ilk Uç padişahtan Osman, 

to e\'I üstUnde.. ;uz bir memnuniyetle ka~ul et .saltanatında tık cinayeti, arzu-
& N &W ti. Onalra nasihatler vcrdı: suna muhalefet eden 90 yaşın-

>i! w ''Ben ölUyorum, faltat e~~~ dakl amcası DUndarı öldürmek 
)r. Necaettin Atasagun etmiyorum; çUnkU senin g l suretiyle işlemişti. 

Sal.ıalılıırı 8.30 a kadar; akşam. bir halef bırakıyorum. Adil 0 ' İhtiyar amcasını bir okla ye-
ırı 17 den sonra ı.tılcli Tayynn· Llll ada.a ol.. merhametli ol. Btl- re cfevlrmtştf. Falat bu, sana 

\p. Daire 2; No. 17 de hastalarını ~j tun tat>aanı mtısarnt Uzere hl- nat kavgası için değildi. 
,:ılıııl eder. (Ttltfon: 23-953) maye et. Dini lsIAmı nea.ret. Yer 
..- v Saltanat için yürekler sızla. 

':\, -.ı.- .... - "' , • • • 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzelli'< ve o'gllnlukla çı'tan bu 
haftalı•c mtc nua Tür'ciyenin yega11e ra '•ipı;iz gaz '"!tesi ,i• · 

Müvezzilerden ısrarla ist:. ·iniz ' ' 

tan cinayeti, Murat, oğlu Savcı
yı öldUrmekle işledi. Savcı Bi
zans imparatorunun oğlu An· 
dronilrns ile birleşerek babaları 
aleyhine hareket etmişlerdi. ~Ju
rat Savcıyı yalrnladığı val: ı t göz
•erint l~ör etmc~t suretiyle ü1 
lUrdU. 
Osmnnlı p:ı,:! i.,~hla rı 7.:lma-

ıında lllt cinaye tler lıöy le ~ş· 

'endi... 
!'\l\'A~I AHMET 

Süi 4000 5000 10 s:o 
Kase Yoğurt 
Kaymak 
Tere Yağı 
Silivri Yoğurt 

Kok köm.Urll 
Odun 

4000 6000 
60 100 

20() 300 
4000 6000 

200 Ton 
40 .. 

5 
120 
120 
18 

190~ 
1080 

:;:>o 
120 
360 

1080 

--
2360 00 177.00 15,45 

asoo -432 - ---
4282 - -311-:4o 
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En • • • • 
oırıncı kan, kuvvet, iştiha şurubudur. 

FORF ARSOL'u. bütün kuvvet şuruplarından ayıran başlıca hassa: Devamlı bir surette Kan, kuvvet ve iştah temin etmesi 

ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede bulunur. 

Hasan gazoz özü 
Şekerli, limonlu ve meyvalı olup HASAN meyva özünün evsafına 

maliktir. Şampanya gibi lezzetli olup mide rahatsızlıklarına şifa.. 
lıdır. 

{-

/ 
.. .. 

IŞTIHı\SIZLIJ{ _ HAZDISIZUK • ŞİŞl{IXJAJ{ - nULı\X'fl _ 

G.lZ - Sı\XCl - :uıım BOZUJ{LUÔU - J>IJJ - B:\US.:\]{ AT.\. 
J,J~Tt - 1xınn.ız - SlIUXTI • S1Nllt 

Ve bütün mide ve barsı,k rahatsızlıklarma kar§ı 

HASAN MEYVA öZO 
kurlanınız 

Mide için her yemekten sonra 1 • 2 tatlı kaşığı yarım bardak ıu 

içinde ve müshil için her sabah veya gece yatarken aç kamına 1 • 2 

çorba kaşığı yanm bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN 

MEYVA öZO Avrupa ve bilhassa lngiliz meyva tuzlarından 

daha yüksek olduğu kat'iyetle sabittir. fü:na rağmen Avrupa mey

u özlerinden be§ misli daha ucuzd\lr. HASAN MEYV A öZU yalnıı 
bir türlü olup şekersizdir ve çok köpürür. 

Şişe JO iki 
misli 50 Dört 

misli 80 kr. 
Y~N i T[SLiMAT _-~_··-
iCMu~A'eERLERiMi~ 

--+--4---1--

[).'"l-IAYUkSE:IC ~· ,,.... .E.'flQ 
rAiZ, DAı.IA EYi 
ŞARTLAR. T[MiN E:D~R 
~OLAN 1 ~~ BA K-Uı 1 NV. 

SAllllll : :\Sl:ıl US ~eşrir:ıı Mlidilrii: U. Mımel !:Jevwoi• 
Basıltlığı yer: \' Alil'r Mntlınnsı 

Eı1 Fazla 
..... 

RAQBET .. 

Pudranın Yeni 
Renkleri 

MEŞHUR BiR 
GÜZELLiK 

MÜTEHASSIS! 
Bu kıymetli tavsiye_ 
lerde bulunuyor: 1 

- Ş:ıpka YC roplarcl:ı olclıığıı ~ihi - Pııdrn renklerinin modn~ı ıla 

daima dciiişlr. Bunun için Tokalan müessesesinin giizellik miile· 
h:ıssısı, yeni ve c:ızip renkleri hemen bayanların enznrı istirade-

sine :ırzeyler 
• Peclıe - İlkbahar tuv:ılctlerile ren ve bilhassa suare tuvaletlerilr 

:ıhenkt:ır olan ve bilhassa s:ırışın
l:ırln s:ıç]nrı kest:ırıe renginde olan 
l:ır:ı y:ıkış:ın ''Şcrtuli yumuş:ıklığı., 

tcs'İrini ynpnn pudr:ıdır. 
• Ocrc - Esmer IC'nlcr için g:ı· 

yet sc,·imli Ye "~tat,. hir tesir 
ynp:ı!! \·e lıusün Pnrisle pek Cazla 
rağbet hulnn pudradır. 

• Rachd Dor6 - Zayıf tiplere 
hafi! ve mahrem bir p:ırl:ıklık ve· 

Pudranızı nasıl 

aht'nkt:ır hlr pudradır. 
• Rosc Ocrt - Sıcak tenli es
merler için !lOll moda pudradır. 
• fiütiin bu renklerle ~oir hlr 
çok renkler "l\rrııı:ı kCipüklii., 
meşhur TOK.U.0.V l'UIJU,\Sl.\'I.\' • 
bütün serisini teşkil ederler. 
Bütün bu renkler , lene ı::üzel ' 
ve nazik bir "Finlm:ıl., vermek 
için hassaten telebbü edilmiştir •. 

intihap etmeli ? 
nu meşhur nıiitchossıs diyor ki: küpüf:ü,, hulunmnlıdır. nu kıymet-

Adi pııılralr.r, cildin t:ılıii ynj'.il:ırını li cevher hususi bir usul <lairesinılc 
mnc;c;ederck kurutur ve serileşti- Toku/on pudrnsınıla nıe,·cuıtur.llu 

rir. Ye bııruşııkların serian hu· pudra ise cildinizi kurulmaz ''" 
sulünü teshil eder. Bu halin önüne srrllcşlirınc7.. Oiliıkic; k:ıdifc gibi 
seçmek İçin puclrnnızdn "l\rcmo :,yumuşatır Ye lallılaşlırır. 

Cazip renklerin bütün serisini tecrübe ediniz. 
Birçok lrnılınl:ır, maıılc- tecrübe ediniz. 
ser tenlerine uygun o-ı ~t/.Y., 11hPS1:\ 1 1 Adresimize y:ızınız, 'ii· 
lan pudrayı kull:ınnıı PARASIZ zc par:ısız mulılclif 
yorlnr. Bıınun için yüı.- . rrnklerde ti nılet nümu· 
lcrine m:ıkynj olmuş,., '()~DEHFr.Ei~IZ. nelik yeni .. 7'0/\.H.~~· 
sert bir ınanznr~ ,·eri- pudrası gondereceğız .. 
yor.Teninize uygun pudrayı lıul- Ve bu tecrübeyi koluylıkla y:ıpı-

m:ının yegane c;nresi, yilzünüzt nız. 

uir t:ırnfın:ı bir renk Ye ıliğer ıarn· Adres: İstanbul 622 Posta K . . (31 
fınn Jı:ışka Jıir renk lıir pudra :\o. Tokaion Pııdr:ısı servisi). 

: .O.evlet DemiryoUar~ ve . Lim~nla~·'· ~ 
·;:~. işletme Umüm·r ~idaresi ilanları · ... 

Devlet Demiryolları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edil. 
mek üzere müsabaka ile hareket memur namz.c<li alınacaktır. 

A - Türk olmak, 
B - Miisabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitir. 

mi§ olmak, 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan "dahil" yukarı olmamak, 
D - Asgari bir sene için askerlikten muaf olmak, 
E - ldaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi mua

yenelerinde faal servisde ~alışmağa mani bir arıza ve hastalığı 
olmam:ılt, 

2 - 1\Iüsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. 
Ecnebi 1 is::ınlarından birine vakıf olanlar 67 lira ücretle alına. 

caklarclır. 

3 - Askerliğini bitirmiş lise mezunları imtihansız olarak 
aynı tartlar dahilinde alınacakt~r. Bu gibilerin dilekçelerinin 
doğrudan doğnıya Umumi :\lüdürlü~e göndermeleri lazımdır. 

4 - Müsabaka imtihanı 15 temmuz 939 cumartesi günü sa. 
at 14 de Haydarpaşa, Sirkeci. An:rnra, Balıkesir, KayEcri, Ma. 
latya, Adana, Afyon, !zmir ve Erzcırum İşletme merkc1Jerınde 
yapılacaktır. 

5 - En son müracaat 10 Temmuz 939 cuma gününe kadardır. 
6 - Talipler işletmelere ve istasyonlara istida ile müracaat 

edeceklerdir. 
7 - Kabul şerait ve evsafı ha~<kmda daha ra:.la malumat aL 

mak isteyenler lşlctmc Merkezlerine ve istasyonlara müracaat 
edebilirler. (230!)) ( 423·1) 

19 Hazirandan 26 Hazirana kadar muh" . 
telif hatlara kalkacak vapurların isimlerı. 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacak" 

lan rıhtımlar. 
dC 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Ankara), Perşembe 1~. 
(Cumhuriyet), Pazar 16 da (Güneysu). Galata nhtı 

~. ~ 
Bartın hattına - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de ( 

sin). Sirkeci rıhtımından. P 
izmit hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). 'l'" 

hane rıhtımından. 
Mudanya hattına - Pazartesi 13 te ve diğer günler 8.45 

(Sus) sistemi vapurlardan biri. Cumartesi aynca J3.30 
ve Pazar ayrıca 20 ide (Ma.rakaz). Galata rıhtımın~ 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma ıs,15 
(Marakaz). Ayrıca Çarşanba 20 de (Mersin), Cu 
20 de (Antalya). 

Xarabiga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Topbaıle 
tımından. 

İmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtımındd.: 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi ıl 

(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 
lzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımın:; 
Mersin hattına - Salı 10 da (Anafarta), Cuma 10 da (Ç 

kale), Sirkeci rıhtxmınldan. 

~OT: Vapur seferleri hakkında her türlil malOmat •tafrda 
fon numaralan yazxh Acentelerden öirenillr. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaıı 4236j 
Galata Acenteliçi Galata, Deniı: Ticareti 

M üd. binası altında 
Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu Salonu 

1
. Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonundan 

l\ ·1ıtepe piyade atış okulu için 10,000 kilo koyun eti ~ 
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 20-6-939 salı gUııU saat. 
Tophanede amirlik satmalma komisyonunda yapılacaktn'. 
namesi komisyonda görülebilir. lstek'i1ıerin kanuni vesik 
ve kati teminatlarile beraber belli saatte komiayC1na gel!D 

(16) (4292) 

* * • 
5~ kilo sade yağı 22-f>--939 ~rpmbe gUnil aaat ıf 

Tophanede lst. Lv. Amirliği satın alma komisyonunda 
la satın alınacaktır. İsteklilerin kati teminatlarile berabel' 
saatte Ko. na gelmeleri. (18) (43Ş5) 

*** 
Yetmiş sekiz totlı sade yağının kapalı 

Temmuz 939 çarşamba günü saat 15 de Tophanede Lv. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
dört bin yüz lira ilk teminatı dört bin dokuz yilz elli bet · 
Şartnamesi üç yüz yetmiş kuruş mukabilinde Ko. dan alıJll'• 
teklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarmı 

saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. (15) (4293) 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanhgmda•' 
1 - Dc11ıiz Lisesi birinci sınıfı güverte ve makine 

da III cü sınıfına da haritacı yetiştirmek i1zere okur kayıt .,e 
bulüne başlanmıştır. 

2 - Müracaat müddeti 10 Ağustosta nihayete erecektlt· 
3 - Şeraiti öğrenmek ve kayıt olmak için lstanbuld.,ı 

teklilerin poğruca okul kayıt ve kabul komisyonuna. lstanb 
başka yerdeki isteklilerin de buluııcluklan mahallin AskerU1' 
besi.ne müracaat etmeleri. (4246) 

1 
Harici Askeri Kıtaatı Satınalma 

Komisyonu ilanları _____ ____.,.. 
Niğde ve Bor garnizonlarının ihtiyacı olan 105,000 kil:> 

eti kapalı zarf usulile alınacaktır. 
İhalesi .26/6/939 pazartesi günü saat ıo da Niğdede 

Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 22,05:> lir=ıdır. 
mesC?-:iğde <le lfo. da ·görülebiıir.~lsteklilerin teminatı e 
v~ teklif mektuplarını muayyen zamandan bir saat evve 
dar'~iğde de Tüm. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (1°'2) ("°70) 


