
r ' Almanyada hoşnutsuzluk 
Bertin, 25 (A.A.) - Belçika, 

~~ransa ve İngiltere erkanıharbi. 
Yelcri arasında görüşmeler yapıl. 
rnası hakkında Belçika ayanırı.. 

dan birinin bir takrir vermesi si. 
~·asi Alman mahfillerinde endişe 
Ve hoşnutsuzluk uyandırmıştır. 
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Varşova, 25 (A.A.) - Breslr.\" 1 
üniversitesi talebesi, Polonyalı 

talebeleri üniversiteye girmekten 

menetmişler ve bu karara muhn. 
lefet ettikleri takdirde mukabele 
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ı edeceklerini bildirmişlerdir. 

' , 

te vali konağında şereflerine ve
rilen ziyafette bulun.muşlardır. 

Geceyi Tekirdağında geçiren 
Mareşalimiz bugün öğleden sonra 

Malkara ve Keşan yolu ile Gcli. 
boluya hareket edeceklerdir. 

____________________________________ ...., ______ __ 

Ali Çetinkaya 
Dün akşamki trenle 

şehrimize geldi 

Münakale ve Muhal>ere Vekili 
Ali Çetinkaya dün akşamki trenle 
Ankaradan şehirimize gelmiştir. 

Vekil Haydarpaşadan doğruca !S
tanbula geçerek Harbiyedeki evi· 
ne gitmiştir. 

Vekil şehrimizde birkaç gün 
kadar kalarak Denizbankın ~ağvi· 
le yeni yapılacak teşkilat etrafın-J 
da tetkikler yapacaktrr. 

Fenerbahçe Ankarada yenildi 
Ankaragücü rakiplerini 3 - 2 mağlup etti 

Beşiktaş Ateşi 3-0 kazandı 

'(yazısı 6 ncıda) 
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Sarı Esir ·er 
YAZAN 

1938 Nobel mükafatını kazanan 

Pearl Buck 
Bütün dillere tercüme edilen bu eser 

aslında olduğu kadar acıkh 
üslupla lisammıza çevrilmiştir 

Çeviren: lbrahim Hoyi 
••••+vv++vvo++v+vvov++•••~•••••••••••••••~••••••• 

Dünkü profesyonel güreşler 
Kara Ali Habeşlinin, Mülô.yim de 
Polo'!-yalının sıi-tını yere getirdi 

.... ........... - - ..........__ -
Mül6.!fim, Polonyaltyı ez;,yor - Habe§Zi?Karcı !Alinin Wı.fasını bacakları arasına sı7Cı§tırmış, Tı"-Olumı bü7cerck ycıırııCJfC çalı~ıyor 

(Yazısı Spor sahifemizde) 
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_I ş_a_r_e,_tl_e_r_I Yerli Mallar 
. 

sergısı 

Ücretlileri itham 
etmiyelim S • M 1 k 1 d Yakında Pavyonlarırı 

Kendisine Yüz ~ atıe_ bin~sı yolsu~luğu_ Bir ~~o~üs J!~I~i,~ki . !~~~:::.d~~!ı~~~~ır::; Bir kadın 
Barem kanunu gayeaini, he- v ermiyen Erkegı"'. Do"" rd u" n c u·· h k 1 K. • y ı d sın de açılacak 11 inci yer 1 ı· sorgu a im i g"' ince 31 l§l ara an ı sergisine pek az zaman kalını§ o 

defini aıarak sosyal ve politik Yaraladı Evvelki gece Maslakta bir oto- masr alakadar1arı sıkı surette ~'.' 
meselelerin meydana çıkması Bir ka.dın kendisine yüz vermi- kişi şahit olarak dinlenı"leecek büs devrilmiş, iki kişi ağırca ya- lışmağa sevketmi~tir. Sergi koııı1' 
için bir zemin vazifesini gör • yen bir erkeği jiletle yaralamıştır. ralanmıştır. t . 'k' .. d b' 1 arak ııa-

esı ı ı gun e ır top an 
meğe başladı. Yaralanan, Galatada Kasaplar so- Satie binası yolsuzluğundan do~ J daş1arı kendilerini bu suretle zi. Saat 10 raddelerinde Yenima. zırlıkları akından idare etrtıeıcte• 

Bu sosyal ve politik mesele · kağmda 24 numarada oturan Feh- layı tevkif edilenlerden bazıları yaret etmişler ve görüşmüşlerdir. halleden Taksime doğru bütün d' y 
leri bir zaman sonra hal için mi oğlu Mümtazdır. müddeiumumilife müracaat e.de- Bugün evvelce serbest bırakzlan süratiyle ilerliyen şoför Hasanm ır~u seneki serginin çok gu~:: 
yeniden çareler arayacağımız· Mümtazın evvelce münasebette rek tahliyelerini istemişlerdir. bazı kimselerin tekrar sorguya re. idaresindeki 3, 7 5 numaralı otobüs 1 . 1 d' e ~eı 

il ,. o ması ıçin Vali ve Be e ıy. al•'' 
da şüphe yoktur. Ben bu ves e bulunduğu Galatada oturan Pavlo Bu teklifler bugün tetkik edi- ki1meleri muhtemeldir. Suterazisi önlerine geldiği vakit LQ f ldak ç ., 
ile akim ve siyasi idrakin vatan· kızı Elvida isminde bir kadın var- tip bir karara bag-lanacaktır. birdenbire direksiyonuna arız 0 _ t 

1 Kırdar da bu yo 
1
ktedif· 

üç ay müddetle Denizbank mu- ı malan yakından takip etıne •ıJ' 
daşlan çok tedbirli olmaya mec- dır. Son zamanlar.da birbirleriyle Dig-er taraftan dördüncü sorgu lan bir bozukluk yüzünden yol Sergı·dekı' hemen ckserı' yerler • 

amelatını tetkik eden iktrsat ve 
bur ettiği bir zamanda buı va· darılmışlar ve bilhassa kadmm hakimliği tarafından şahit olarak kenanndaki ağaca çarpn:ış ve hen- 1 

ed ek Maliye Vekaletleri müfettişleri .de 

1 

tu mustur 't 
vatanda•lan rencide ec , on· muhtelif müracaatlarına Mümtaz ifadelerine müracaat edilmek üze- değe devrilmiştir. ~ · il' de bı "' şahit olarak dinlenileceklerdir. Bahce.de -ve bina dab ın 
lan muztarip edecek bazı müta. ret cevabı vermeg-e başlamıştır. re 31 kişi davet e.dilmic:ıtir. Bun. Yolculardan Nedim ve Mehmet k ~ -.~ı""1• 

:s • aç gün sonra hiç boı yer P""" 
laaJam1 bizim vatandaşların al- Evvelki akşam Sirkecide Müm- Iar arasında, Yusuf Ziya önişten Diğer taraftan haber verildiği- Ali baş ve kolların.dan tehlikelil yacağı anlaşılmaktadır. 1 'febr;( 
nlna bir damga gı'bi vurulmak taza rastlayan Elvida yamna so- sonra Denizbanka bir buruk ay ne göre bu müfettişler tarafından surette yaralanmışlar ve hadise d . yi ı ,. muz an ıtibaren Milli ıana . 
J·stenmesinin rnanasızlıgına" iuı· kulmuş ve barışmalarını teklif et. kadar umum müdürlük eden Yu. meydana çıkarılan ve tahkikat yerine gelen jandarmalar tarafın· ·-· ı:nekte 

r- Jıgı bürolarını GaıJatasaray 
ret ebnek istiyonmı. meğe başlamıştır. Fakat erkeğin suf Ziya Erzin de varoır. fezlekeleri hazırlanan bazı hadise dan hastahaneye kaldmlmışlardır. bine nakledecek ve orada çalıtfll'. 

Memlekette senelerdenberi bütün laflarına kulak asmadığım Tevkifhanede bulunan surlular ve muamelatın da yakında müd- Diğer yolcular ufak tefek bereler-
>' d · · lara başhyacaktır. 1' 

ücretli olarak ve E cetvelinden ve üstelik kendisini yanından kov- ayrı ayn höcrelere konmuşlardır. eıumumilığe verileceği söylen_ le kazayı atlatmağa muvaffak ~ı. Serginin görünüş itibariyle Ç:ıı 
maaş alan bir lasun insanlar mak istediğini gören kadın .da bir- Yalnız, avukatlariyle ve aileleriy- mekte.dir. muşlardır. Şoför Hasan yakalan. güzel olınasr için de pavyonlar it 

vardır. denbire çantasmdan lbir jilet çıkar- le tel kafesler arkasından ve neza- Yalnız ilk olarak Satie binası mış ve tahkikata başlanmıştır. yıl erkenden inşaya baştanac• • 
Müzakere edilmekte olan mrş ve Mümtazın üzerine atıla- re~ altında .olarak .görüşmelerine 

1 

işi t:~emm~ı. ettirilmiştir .. Yakın- -o-- tır. . 
yeni barem kanunu bunları r~ yüzünden yaralamak istemiş. musaade edılmektedır. da dıgerlerının de neticesı alaka- Kızılay Haftası Sergide geçen yıllara göre b'.;: 
tensik ve tasfiyeye tabi tutmak- tır. Dün mevkufların birçok arka- darlara bildirilecektir. Temmuzun birinde başlayacak çok yenilikler de olacaktır. !Jı. 
tadır. Bu tenıik ve tasfiyenin Mümtaz elleriyle kadının kolu- s· h ft . . d r· v k A 1--.-d-- olan Kızılay haftası için şehrimiz- bassa Budapeşteden getirilııte:~. 
memleketin iç politikası bakı • nu tutmak istemiş, bu sırada eL lr a a IÇln e JCaret e a etın e deki bütün hazrrbklar biritilmiştir. kararlaştırılan Lunapark Gala 
mmdan doğuracağı neticeleri leri kesilmiş ve yüzünden, diğer yakalanan kaçakçılar bazı tayinler Hafta içinde yapılacak törenlerin sarayın arka bahçelerin.de kurul~; 
hicbir devlet adamı hiçe saymaz. bazı yerlerinden yaralanmıştır. programı da tesbit edilmiştir. Şeh- cak ve şimdiye kadar görülı:nelf1· 

- y f nı ı ka.d k la Geçen bir hafta içinde gümrük Ticaret Vekaleti kadrCMSun.da 
Bunun için alman tedbirler re- e ı§e er suç u rnr ya a • muhafaza teqkilatı: rin her tarafına çok giizel şekilde eğlenceleri ihtiva edecektir. 
alitelere tevafuk etmiyorsa o • mışlardır. Polis tahkikata başla- Suriye hududunda lark bir ka. açık bulunan 100 lira maa§lı bi. hazırlanmış propaganda afişleri a· Sergide bilhassa bankalar "~. 
nun çareleri er geç nazan itiba- mıştır. ,..,,,, rinci hukuk müşavirliğine iktısat sılacak ve muhtelif yerler.de Kml- büyük sanayi te§ekkülleri çok 1 

-o-- ~çr, yedi yüz altı kilo gümrük Vekaleti i• dairesı· birinci bö'lge dı k'll · · 
ra alınacaktır. kaçak malı ile iki bin yirmi altı :s ayın yar m şe ı erını gösteren zel pavyonlar inşa edecektir. 

Fakat b. kı !---ıar var Motosiklet • Otomobı0l amiri Dr. Ferit Ayrter, 90 lira ma- temsiller veriJ.ecektir. Mag-aza vit. 
ır ınn umanı defter sigara kağıdr, iki silah, yir· 

ki meseleyi bir ıinir ve gençlik Çarpışması mı yedi mermi, yirmi sekiz Türk aşlı dış ticaret dairesi reis mua· rinlerinde Kızılay için propagan- Pamuklu endüstrisi UZ8" 
1 · halin sokuyorlar vinlig~ine İstanbul nuntaka ticaret da sahneleri canlandırılacaktır. 

mese esı e • Köprü üzerinde bir otomobille irasr, kırk kaçakçı hayvanı. rı"ndekı· bazı faky1°fl8r 
Halbuki bu mesele ne sinir b. ik1 müdürü Cemal Ziya Ardal, 80 1i- .: • • • • ır motos et çarpışmıştlr. tzmirde: Sekiz suçlu, elli altı 
me~lesıdir, ne de bır gençlik Motosikleti idare eden Kasım.. kilo sekiz yu··z dört gram uyuştu- ra maaşlı iç ticaret umum müdür Nevyork Sergisinde kaldırıldı 
davasıdır. He~hangi bir .•~bep· paşada oturan komisyoncu Arif rueu madde. muavinliğine teşkilatlandırma u- Türk Günü Memlekette tesis edilecek P'' 
ten gençlere kin ve nefretini ba- oğlu Hüseyindir. 2292 numaralı Trakyada: iki ıuçlu, kırk kesim mum müdürlüğü müşavirlerinden Beynelmilel Nevyork sergisin. muk ipliği ve pamuklu mensuc•t 
rem kanunu dolayısile izhara olan motosikleti ile köprüden Ga- h Salahattin Çuhruk ve İstanbul de 23 Temmüz Türk günü olarak sanayiinin tabi olacagw ı ,art1'' 

·ı bulanl d k dil ayvam, ·ııe· 
vesı e ar sa ece en e • lataya doğru giderken şoför Bekir Ege denizinde: Kara sularımız- mıntaka ticaret müdürlüğüne ız. ayrılmıştır. O gün sergideki Tilrk hakkında geçen sene icra velri 
·inin gayızlannı, ve idraklerinin Sıt'krnxn idaresindeki otomobil da avlanan /beş yabancı ile otuz mir ticaret odası ikinci katibi pavyonunda bilyilk merasim yapı- ri heyetince konulmuı olan bı~1~ 
derecesini ortaya ko)'JDU! bu • birdenbire motosiklete çarpmış u~ parça ağ, üç haltkçr ııandaılt ele MeG;het Ali Eten tayin editltui. >Ilıcak- ve '2!ly8.f~tler vtrileoektic. 'I takyitler yeni bir kararnarne 1 

iunmaktadırlar. . ve Şükrü yere düşerek sağ baca.. geçirmiştir. !erdir. Ncvyork radycn~ TUrk gU"il ı. k,.1e1 ..... ım•ııt- ı 
Bizim vazifemiz, gençleri en ğmdan ağırca yaralanıru1tır. . ' - çin bir saatlik bir program bazrr· ı ı Kaldırılan bu takyitlcr hu•US 

:ş~~cı.:.i'Buvda :ı::tft: f:.;:~aı~!a~ı/!~n:i::~~ı!:~ Den İZ bankın 1 auv vil e 6 o kadar ~"',;~':·o!:~'\',:~~~·~:ı::~ :!·~~;~~~::rik=·~:i:ı :.;~: ' 
katin, iktidarm önündeki mani· mıştır. neşriyat yapacaktır. cek olan makinelere taaııa .. 

alan yılanak suretjle temin edi- --o- memur açıkta kalıyor Gerek sergideki pavyonumuzda mektedir. Hükmü refc.dilmit ~~ 
lir. Bilhassa Cumhuriyet nesli- Hiç Yoktan Sokakta ve gerekse Ankara radyosunda kararnameye göre husuai 111 

ni mes'uliyetlere iştirik ettire· Kavga Ettiler . yapılacak merasim programları §ebbisler ithal edecekleri maJdıı;~ ' 
rek memleketin mukadderatın - 1 Temmuz günü Denizhan km Ayrıca üç seneden fazla bir za. hazırlanmı§ ve alfikadarlar tara.. ler için iktısat Vekaletinden ısı , 
da fiili hizmet sahibi etmek ik • Eminönünde Gaziantep otelin. tarihe kanşmasiyle teşekkül ede· mandanberi deniz teşekküllerinde fından muvafık görülmüştür. saade almak ve 10 bin iğden rıo~· 
tıza eder. Mutlaka kıdem namı- de otur~ İsmail oğlu Mehmet cek olan Denizyolları ve liman iş- çalışmakta olanlar aa tekaüt san- -o- san, 25 bin iğden fazla tesişat ~ 
na ehliyeti bir yana !bırakarak Erkale1? ıle arkadaşı Ali Rıza oğ- letmel-eri umum müdürlüklerinin mğında biriken paralarım ala- B y d K cuda getiremiyeceklerine d' ~ 

l 1 · de lu Ka.dır Korateş Hüdavendigar oya üzün en avga Veka"Iete mu··teber temı'nat verıııe Babııliyi dev et müessese enn . bütçeleri Münakale Vekili Ali Çe- bileceklerdir. 
yaşatmak ve meseleyi sırf .Balbr c~~desınden . geçerken Mehmet tin.kaya tarafından tasdik edilmi§- Denizbank tekaıüt sandığı yeni Ettiler mecburiyetinde idiler. Bu rni!tt" 
alinin müdafaası halinde nazan ogi:: Cemkal ısminde biriyle hiç tir. bir sandık teşkilatı kuruluncaya Fatihte Kıztaşmda Eğe Apartr. şebbisler aynı zaman.da tesiıolerill; 
itibara almak hat.alann en kötü· ye an~ avgaya tutuş.muşlar ve Bugün bütün memurlara yeni kadar denizyolları ve liman itlet· manı sahibi Mehmet ile oğlu Mu- 6 ay zarfında başltyacaklanrU ". 
"tj" adamcagıza hakaret ettıkten son- teşkilattaki vaziyetılerinin bildiril- meleri umum müdürlükleri tekaüt bittin ve apartımanı boyamakta o- 2 sene içinde faaliyete geçeceıd' 

su B:· hatayı İ§leyenler buluna· ra güzel bir de dövmüşler~i:· mesi muhtemeldir. Denizbankta sandığı ismi altında kalacaktır. lan boyacı Abdülkadir, Şakir oğ. rini de gene İktıaat Vekatetill' 

b·ı· F ka bunl -.. tl' Kavga sırasında Cemalı ıterek .. k" ld v k d lu Orhan, Necdet ve Ahmet boya kar•ı temin edeceklerdı'. 
ı ır. a t arın ucre ı va- .. .. mum un c ugu a ar az memur Dün Pazar olmasına rağmen :ı 

da ı h k Lk . l . Berber Mahmudun dukkan came- k ,_ 1 . . k lı 1 meselesinden kavgaya tutuşmuş- Pamuk ı'plı·g-1• ve pamuklu JJ1eıı.· tan " an a sız ı• eyen ın - ac;t ta K.a ;;r.asr, ıçın ço ça şı ınış- Denizbankta hummalı bir surette 
l 

Y d. .ti.yb lm ı..a"runı da kıran iki suçlu polis ta· · 1 -'- Kavga tl rda h b' · t.fl• a ... B w kt kal h d ki c.r.uır, c a n er ın sucat istihsal eden mevcut fav san ar ıye nazarı ı ara a a-
1 

ur. una ragmen açı a a- çalışılmış, Top ane e denizyol-
lan ve bunu bir hakikat gibi i- rnfınd~ yakabanmış ve hakların. cak memurların adedi 60 kadar- ları binasına gidecek eşyalar ta. muhtelif yerlerinden yaralanmış. kalar da yabancı memleketlerdefl 

l 
. .. el . akla . f da tahkıkata aşlanmıştır. dır. Bunlara çal•ştıkları her sene lar ve yetişen polisler tarafından makine getirirken eskilerini 1-en sunn en ne , ne msa a • şmmış ve birçok servisılerin yerle- ka k rü1 

1. -o--- . b' 1 k 1 . b . d . tutularak ra ola götü .. müşler- kullanılmıyacak hale geti'rmelc~.;t' muvafık ge ır. çın ır ayı maaş arı nıs etin e ri değiştirilmıştir. 
ı . . K d Dayak Att . il ek . dir. Hadise hakkında tahkikat ya memleket dı•ma Mka Çünkü miktar an 20 bin ki§ı- a ına ı tazmınat ver ec tır. y >'" 

d l al -;;;;;==============-==========I yapılmaktadır. mecburiyetine tibi tutulmutıar.dl ... · yi aşan bu vatan 8.§ ar norm Alemdarda oturan Hüseyin kı· -
l la 'ul d l dam - iktısat Vekaletinin gördüğü 111. 

kanun ar , mes ev et a - zı İrfan Yalçın, Emin oğlu Salim B ı d• • • d•kk k y· .... · ~ 
l f dan . dilini' ..:_ e e ıyemızın 1 at nazarına Daya ıyecegını zum üzerine Vekiller Heyetil1

1 
h. arı tara m tayın e § .. u. isminde bir a.damla kavga etmiş· ati' 

Bu kanunlar Büyük Millet Mec· ve Salim zavallı kadıncağızı a_ ................................................................................ Anlayınca vermi' olduğu yeni kar ~t 
ı. d • • if Kasımpaşada oturan Sami oğlu bütiln bu hükümler müteşebbisle' So 
ısin en geçmıştir. damakıııı dövmüş ve muhteı yer- Talimhane apartımanlannın sokaklara 

Tayinleri yapanlar bugün terinden yaralamıştır. Yakalanan Nuri Torluk ile komşusu İsmail lehine olarak refolunmuıtur. 
hala mes'uliyet mevki.inde bu - suçlu cürmümeşhut mahkemesine akan SU Olukları oğlu Mehmet Hasan arasında a-

ıunan Vekillerdır .• Eg" er kanuna gönderilmiştir. 1s lacak meselesinden kavga çrkmı§ tanbulun ~ güzel ve mamur semtlerinden biri hiç şüp. 
aylan bir KPY o}Sfiydı, ne bu ta- -o- h ve birbirlerini dövmeğe başlamış. 
. l . . :ı-1 kili esiz ki Talimhane meydanıdır. Oranın ka kat, modern bina. tardır. Fakat bir ara dayak yiye· 

yın en ımza ayan ve er yer - Sarhos_lukla Masa larına on binlerce lira servet yatırılmış bulunuyor. Temiz bir 
ı d k ı 1ar d b · ceğini anlayan Hasan cebin.deki 
erin e a ır , ne e u tayın- Devirdi ~ · "'"''J.i<ı, feraht!r. Fakat ne yazık ki, en ücra mahallele. 

len. makul gos·· teren kanunlar · b·ı insa çakıyı çıkararak Nurinin üzerine nn ı e nm hatırına gelmiyecek bir münasebetsizliği 
mevcut Olurdu. Vazı.yet böyle H.üseyin isminde biri Taksim· atılmış ve yüzünden yaralamıştır. 

d ki P • . ------w...ı ı.ıu t u.n binaların balkonlarından su boruları u. iki• k 
ld ... hald .ı: tli tand e anaroma bahçesinde fazla Etraftan yeti§cıtlcr avgacıyı o ugu e ucre va aş - . _ zanmıştır. 

1 1 t ~..:;zl hi b. sarhoş bır halde rezalet çıkarmaga aymruşlardır. Hasan polis tarafın-
ara yapı an ecavıuı er ç ır . Bu borular, yarı açılmış ağızlarile birer yılan gibi sokak. 
hak d 1 t h

• • d ve masaları devırerek tabak, bar- d v dan yakalanmı§t?r. 
ve a a e ıasıne ayanma· w • lara ogru uzanıp dursalax iyi ... Fakat her birin4en vakit va. 

Gazete Satııında 
ihtikar Y apıyordıı ~rı 

Galatada oturan Pandeli ol1: ·ı~ 
Hıristo Büyü.kada.da 3 kurut!~ tc 
gazeteyi 4 kuruşa satarken p01i' ~ 
tarafından yakalanmıı ve ~ 
da takibata girişilmiştir. . 

Hilekar gazeteciyi Yavuz getJll' trı 
sinde bqçavu~ olan Şevket yal'" ~d' 

kt dır dak kırmaga başlamış, yetışen po- k't h' u1 dık ti rd h ı·· lü ef · 
ma . a • !isler tarafından yakalanarak ad- ı ıç um ma saa e e, er ur t sıre müsait birer ma. 

Bır kısun vatandaşlan kanun !iyeye teslim edilmistir. Yi akar. 

________ """'li'" ____ latmıştrr. t~ı 

Pazar l!Pazartesi Ütü Yüzünden Yag•" ~~~ 
25 haziran 11 26 haziran Tarabyada Ahıçelebi so'kağııııV ~l' 
7 Cemazil'e.11 8 CemaziI'E S numaralı Konnolyan isminde~ 1tq 

yoliyle bir kısmı memuriyetlere !>: Bu akan mayiler, çamaşır suyu mudur; abdest suyu mu? 
tayin edildiklerinden dolayı top- cephesi tesis etmek isteyenlere Çiçek suyu mu? Velev tertemiz bir genç kızın, yüzünü serin_ 
yekun itham etmek hakikati karşı akıl ve tedbirin ifadesi 0 - !etmek için yıkadığı su dahi olsa, gelen geçeni, bilhassa bu bi. 
ifade etmek değildir. Ücretli me- larak her zaman bir nümune di- naların alt katlarında dükkan !kiralamağa mahktım zavallıla. 
murlar arasında liyakatsizler bu- ye gösterebileceğimiz inhisarlar rı her an bir nefret ve istikrah tehdidi altında tutmaktadır. 
hµıabilir, nasd ki ibaremli ma - Vekili Raif Karadeniz en iyi i- Belediye nizamları mucibince su olukları binanın içinden 
aşlı memurlar arasında da bu zahı yapmı§tır. Bu izah yeni ba. geçerek kanala raptedilmek icap etmez mi? O halde Talimha. 
mevcuttur. lltiınıu ve tavsiyelremin maaşlarda muvazene te. nedeki kocaman apartımanlarm her katından niçin birer su 
übtini barem ve ücret meseiesi l

1
sisi hedefini gübnektedir. Kanu· oluğu uz:ırup olanca su BOkaklara dökil10r1 

&ya .otalla ela & llıiç ele ,. _ nun ikinci müzakeresinde hu ' Kat kat apartıman çılrmağa paralan kifayet etmiş olan 
rinde olmaz. noktanın kanıma bir Lelkemi!i apartmıan ahipterf Mr bu :medenf •l'DNttetı 1ld traçmıyortar? 

Nitekim Ucretli ve m&a§lı me- vazifesini görmesini dileriz. Eeiediyemlzf n bu hususa e?ıemmfyetle d'ikkatfnf çekeriz. 

selesi arasında bir kin ve nefret SADRl ERTEM 

::E ·-
ı 
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VakıUer . 
GOneş 

O Ot• 
ikindi 

Ak.alft 

Yatsı 

im••• 

5t bızır ~ ll2 bızır 1 kadının evinde kiracı olarak otıl -h 

1 

1 ran avukat Zihninin karısı ~ ~tıı 
Vasa. Ezani Vasa. Ezani 1 ütü yapını§, fakat ıonra elelıt'y1" \\ ---- . prizini çıkarmağı unutarak ütil ti11 844 480 4 21 
1216 4 31 1216 
Jfl lff 832 16 17 
1944. 1200 19 . .. 
tl48 iM ıuı 
208 6H 209 

Sfi 
432 
882 

1200 
201 
624 

de masanın üzerin& bırakmıştır:~ ~illl 
Bir milddet ton!'ll Mrdcn1'1 ~tUt 

tutuşan masayı alevler içinde r ·~el' 
ren b.dm fa1It'DU§l8 da ma-'! ·~itı~ 
pencereden sokağa atarak ate 'il, 

-------------.. !.sirayetine mani olmuftur. 
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Günlerin Peşinden! 
:-.............. -.................. ••>-·J 

Bir dosta mektuplar Buzlar memleke- ~Görüp dDşündDkçe~ . . 
ftJ;h-~f~lı·;, ....... Ç ..... -'f:;;,-;;,~ tinde kömür ve Verdun zaferinin ··"iiö.~ü~ü;···k~·~~İ~~:··-

Son Haberler 

k petrol 11ıldo••nu••mu•• kutlandı Titiz bir arkadaıun var. Dü•1, 

toı ııa, A 'eV' ııor Amerikawar hanı hanı ae . ~ .cıy~~tin ~optu~n~ şahi~ c i -
3 l Y ~ 3 f h h~ I Fakat G b k muı, Stalın,, le Hıtler,, ı ku· 

b: •e~:: h~;~~ıy~:;~· Şarkta General amelin ir nufu söyledi ~k kucağa gön:ı~~.gib? büyü.~ (\ e g ,· s ,· n e da ı· r ba la acak h i in değildir. hır hayret ve telaş ıçınde: 
\J r Ce~:., kutb~a ;eni bir kıta fve.r~un, 2~. (Ail.A.Ld) .-:-.. v.~rd~~ yorB~z. . t 1 ~ ... -Gel, yahu gel şu hale bnl.( ! 

,., • . . V . za erının 23 unc yı onumu mu. ızzat ımpara or ugumuz, ış- Diye haykırarak kolu.'lla gır· 

~lıinı s d . ~ a n, 
~ilci lllektuplar da bareme ta. 
. diye, uzun zamandır sana 
.türıu yazamadım. Nihayet üç 

~t~~:u::zii s~:~~~t=~ ~~rn:a~ 
ttup }'azmarun haremle bir ala· 
0lnıadığıru, her eline kalem, 

~c , ~&ğıt alanın kanun çıkar
'tc tıbi, benim de mektup yaza· 
tğinıi öğrendim ve i§te kela. 
~tiz ediyorum. 
~Un ve şekerden lezizim 
~ 1 

11
tçen gün, Beyazıtta, Küllük. 

~~ruyorduk. Hava, nadir bir 
, llıkte idi. Nadir, .diyorum, 

"tii hu sene, İstanbul yağmur· 
rıe, A.nkaranın kırk ikindileri

~\4' Çıkartıyor. Hem nadir, de· 
de aklıma geldi. Havaların bu 
bozulmasına sebep belki de t l>apen'in buraya gelişidir. 

"et, hava pek güzeldi ve Nu. 
~ Ataç, eski gazeteci ve maa· 

1 
lfay.dar ile tavla oynuyor, 

t~raftan da, kendisiyle barış· 
•
1•tiyen Necip Fazıla, gözlük
tn Üzerinden çaprast bakışlar 

~t,.,, d . . . k . JOr u. Nıhayet partıyı ay-
ı "e hıncını almak isin, sözü 

;u1c Millet Meclisinde teşekkül 
il "c içlerinde senin de oldu. 
llıüstakillere intikal ettirerek: 

' l!unıar, dedi, Mecliste, eski 
~hatap,, ların rollerini yapa· 
~r. 
~ıı •. . •• k . ı· · , k •azıyette mu arrır,, ro u-
"'lll yapacak? Nurullah Ataç 
''L.ı.,,_ ..... _:ı. .......... .ı:, f,'te<!at 

• ne olursa olsun, hayatta lıir 
~nıanın, seyirci yani pas. 
~iyetinde kalmaktan iyi ol· 
~ !la kani olduğum için, sana 
Ç hatap,, olacağım Sadri! 
0~tandır !stanbula gelmedin, 
tlıcn:ıişsindir, burada ismine 
~ .. dedikleri bir faaliyet var. 
'<tr bozuluyor, yollar yap~lı· 
~ C\'ler yıkılıyor, meydanlar 
~.l:rııYor, yıkık cami kubbeleri 
r Cdiliyor, barlar yıkılıyor ,a· 
.. bir de, çamlar .devriliyor. 
~el .. mükemmel. Fakat ... 
tacıa, Sirkecide, istasyon bi

l:ıın yanına, yeni, yolcu safo
tibi bir şey yapıldı. Bu yeni 

tüzel. Güzel amma, eski bL 
la Uymuyor, eski binayı da, ye· 
ı:ıe Uysun diye değiştirmemiş-

~ıı . b'l' • neye benzıyor, ı ıyor mu· 
? li'akir bir adama piyangodan 
it 

Frigidaire,. çıkar, adamcağız 
·~ bunu, hamur tahtasında ye-

Yediklcri odanın köşesine 
)ar 

.\rt~ manzarayı dÜ§Ün 1 
Sonra, Taksim meydanı. Bitir. 
' Orada Cumhuriyet bayramın· 

tcccleri renkli sular fışkıran 
duvar vardır. Bu duvar, başlı 
1na. ve duvardan fazla iddiası 
~llla~ şartiylc, güzel bir .duvar. 
kclcJim.. Her kim ise, bunu 
tcnnıemiş ve kendisine alaylı 
. lır sıfatiyle verilmiş salahiyc· 
1•tiına1 ederek, buraya masraf 
tğc karar vermi§. Canım du-

111, üst kısmında, Mısır üslu. 
da bir de boyun var. Eski 
~la yapılmış. Sağlam. Tutup 
lı günlerce, kocaman bir gemi. 
bordasını kalafat · eder gibi uğ· 
ilk, yıktılar. Her halde, diyo

duın, üzerine bina çıkacaklar. 
Yır. Öyle .değilmiş. O kısmı 
tıiar, Tıpkısını galiba çimento. 
.' l'eniden yaptılar. Fakirhane 
'."'a.rda olduğu için her gün yü. 
~~ sızlayarak bu manzarayı 
lltdürn, Bitti zannettim. Ne 
.er. Bu sefer, biçare duvarın Ü· 
11\e taş taklidi ve yine çimento
• kaskadlar yapma;;ınlar mı? 

F.k t Ad.I ke•fetmek ıçındir. aşmgton . . k G 1 ·1 k h dd 1 . . • . ı re 1 .. "S ... • • .f etti~i bir nasebctıyle bır nutu veren ene- etı ece am ma e er,, temını ı- di. Bir yere götürmek istı~or • 
• . . b h 1 . hukU.metının tavzı .. ~.im ral Gamelin, Verdun kıtaatınm şinden bambaşka bir şeydir. Bu du 

Hanı §U yem zengınler · a çe erı- heyet •imdiye kadar goru e - v • k v • 

• 1 :ır 1• kahramanhgını hatırlatarak ve ımparatorlu bayragımızın ve me· Vaktim yok' rıe yaptırıyorlar, o cınsten. mi• bir c.ekilde kuvvet ı vapur· . ·k · · · · af b" · - · ' 
d A ba b :r ::ır • b' k Petaini tazımle yadettı ten sonra denıyetımızın etr ında ırleştır- Dedim Dinlemedi Sorup ıoruştur um. ca u lar ve tayyareler ve saır ırço . . . ff k ld ğ ·ıı · • 

. . d p , 1 A • I demıştır kı: meye muva a o u um uz mı et. _ 1Ile gelip göreceksin! 
~~::~·a:~alı:;tı e rô\St un P a. telmı.k vasıtalarla. b~ ar mem- " ihtilalin çocuğu olan ve 1792 !erin ittihadıdır. Verdun ölüleriy- Di e tutturdu. Sonra m:ızc -

leketınde mevcudıyetınden hah- den 1918 e kadar 'ki mücadeleler· le birlikte hepimiz zaferin bazı ih- t" ~ •dd' t' · l n'"" • 
Biriıi: d'l k.. ·· denleri · re ımın cı ıye ını an ayı ....... . 
_ İ~ olan ,.eyler dahil de vil, se 1 en omur ma nı v~ den doğmuş bulunan Fransız mil· tirasların ve gayretin karşısında _ Peki öyleyse sonra git 

J - :ı h g petrol menbalannı ortaya çı letinin, hudutları dahilin.de taksim tereddüt etmekle kazamlamıyaca- .. 
1 dedi, fena oldu mu emen ona k · · ·· ·· ·· d ki 'lkt , gor. 

kanna ıçın onumuz e 1 eş- kabul etmiyen ve hudutları öte- ğına ve hürmetin ..de tavizlerle sa- D d. 
yükletiyorlar1• ld p t b a rin İptidumda hareket edecek- sinde de hiç bir şey istemiyen bir tın alınamıyacağrna kani bulunu. y~ ~: . .., nmele le buru"~ 

Mesele an aşı ı. roı uray tir Heyet en a•agı- altı ay cenup b.. .. ld - '~ "11! d" uzu ıgre r ~ • 
v • Sal~'-. • l: utun o ugunu te.ıuar ı ... n e 1- yoruz. k .. l . 'k k k ~. şamdan tutmaga gelmıt. ...uı· kutbunda kalacaktır. Ancak bu " ra , goz erme mı rop or u_ :.ı 

yettar . zevat, hoşlarına gi~en, meçhul alemin esranm tama • Sovyetlerle çı·n s 1 ~ökerek konuşuyordu. Anhıfö-
zevklerıne uygun gelen şekılde, men tesbit ettikten sonra geri· 1 n g a p u r gı §U: • • 
ehlisalibin yıkmağa muvaffak ola- d'' kti Mahmutpaşa ıle Nurosm:mı-

. . ye onece r. d d f" · ·ı· b" madıklan !stanbulu bir çirkinlık c ku b 1 k b arasın a ye arasın a n ... s mı.can ı ır 
• • v k enup t una yapı aca u k f · ı d k' dı · meşh~ri halıne ge.tırmege ar~r seferden birinci derecede ilim s· T. et Ani c.maaı Q n e ra n s 1 camı av usunMa ı şa ln:an ~f<?· 

vermışler. Her tenkıtte de Prost u f . 'f de de kt' z· ır . ıcar a:( sun tutmu~. emıer erı por ır 
. . .. ve en ıstı a e ce ır. ıra i 1 d · b S ·· 
\len surerek: al da hakikat d "ldi-· mza an ı ld rengıne oyanmış. uyun :uG -

- Mütehassısın fikri! b~ a.~ .. k . enk .. e~~ gı Moskova, 25 (A.A.) -Tas A- Neler go··ru··şu·· u··g\Ju·· tünde sivrisinek ve tatarcık bu-
. . ! b gıbı huyu mıkyasta omur ve . b"ld" · 1 1 "'ul 1 b. d · ı. • Dıyorlar. Nerede ıse, stan u· b l d ' b· l 1ansı ı ırıyor: ut an og tu u ır uman gwı 

tun ismini değiştirerek ona Prost- P.et~l ulun uğumlska 1~ 1° ur~ Sovyetler Birliğiyle Çin Cum. bı"ldı"rı"lmı"yor kayna.şıyonnuş. Avlud~ oynı -
•undı buz ar me e eti 0 an ce h · · d 16 H · 939 ki • da 1 · un ismini verecekler. :r b" l urıyetı arasın a azıran yan çocu ar, cıvar ça ışan ı~-

Allahtan ki bu paravan müte- nup .~tbunun ır z~~ ar sı- da bir ticaret muahedesi imzalan- Londra, 25 (A.A.) - Sin ·çiler, çorap ve fanila fabrikala -
hassıs Alman değil. Yokaa ismi· cak ıklım mmtakası 0 

g'iruan: mıştır. gapurdan Röyter Ajansına bil - nnm amelesi oradan yıkanıp, 
nin sonuna bir de "stat,, kelimesi laıılaca~ •• 5.~nra cenup t • Müsavilik ve mütekabillilc: esa· diriliyor: o şadırvanın musluklarından i· 
ilave etmeğe kalkarlardı. bunda!d. ko~ur v~ petrol m~ - sına müstenit olan muahede en Kent kruvazöründe toplanan çiyorlarmış. Anlattı ve sonra: 

Esasen Ney zen tevfik de, geçen den~en ı,le~ıl~ce~ır • B~rası .. A ziyade müsaadeye mazhar millet Fransız - İngiliz konferansına - Bu memlekette nasıl tifo 
gün, on.dan bahsederken: menkalıla~ ıçın .h~ ~~vı ~us · hüıc:nünü ihtiv~, .ticare~ ve se~ri· reislik eden lngilterenin Çin su salgını olmaz! Vebadan, tnun 

_ Adamın ağzı, dili yok amma, temleke hızmetını gorecektır. sefaın meselelennı tanzım ve Çın- larındaki filosunun başkuman - ve koleradan kmlmadığnmza 
herkesi parmağının üzerinde oy. Biz A~erika~a~ • cenu? deki .s?~.y~tler Birl~ği ti~.a~~t .. mü. dam Amiral Sir Percy. ~o~ele §Ükredelim • 
natıyor. kutbuna böyle buyuk hır ke,ıf messıllıgının hukukı statusunu ta. konferans miizakerelerı bıttık - Diye bağırıp gitti. 

Diyordu. heyeti gö~derirken müst~n:ıl~ .- yin etmektedir. ten sonra şim~l Çin sularına ha- Arada sırada ben de oradan 
Taksim meydanının duvarına, ke davası ıle Avrupa~ ~ı~bın- • reket edec_:ktır. ..., geçerim. Fakat hemen daimıı 

bir de yeşile boyannuı kafesler ne katan A~anlan dlqunuyo - Amerıkada yapllan Bu maluma~r veren teblıgde, geç kalmamak için tela,Iı bu -
yapmışlar. Bunların üzeri sarma- ruz. Mademki c~nup kutbun?a "Müzakere edılen mevzular ve lunduğuın için şadırvanın halini 
pk cinsinden yeşilliklerle bezene- D?'üıteınleke o~~bılec~k,, demı - yenı" toplar verilen ka:arlar hakkm~aki m~t gönnemi~tim. Dostumun ikazı 
cekmiş. nnden, petrolunden ıstıfade o • buat neşrıyatınm tahmınden ı- üstüne it1imden dönerken bu 

Amma, ne vakıt? Bilinmez. BeL lunacak bo§ lot'alar varmtt Vaşin~ton, 25 (A.A.) - Har. baret bulunduğu,, ilave edil - cami avl~suna uğradım. 
~i de, üurlerinc, çimentodan ..dö· da bunlardan istifade edecek biye Nezareti milli fabrikalarda mektedir. 'Arliadaşmım hakla varmış •• 
ı.~ı-~, • ..,ı.ı;- y•ıU1&1t1 •• ...t. ... >·••lAı;. ycıdc ncclcn Clola~ bütün clüiı· lialihazırda imal edilmekte olan Kent kruvazörünün yann ak· Manbğmm adesesi pek müba -
Ah bu çimento 1 y~yı ateşe vermege çalıfıyor, toplar ha.kkında bazı malOmat ~am hareket edeceği zannedili- lagacı olduğu halde bu kere ta-

Bunu kim i~dettiyae, onu çL dıyoruz. vermektedır. yor. savvurlanna şişkin bir genislik 
mentolara gömmeli. Hem de diri HASAN KUMÇA YI Bu mah'.lmata nazaran 24 kilo- katm • 

J ' b"l aDlI§mIJ. 
diri. Çünkü, ıimdi, cami en ı e metrelik bir mesafeye 50 kiloluk Manika. köyünü Şadırvan, gerçekten intan 
timir için bu mel'On maddeyi kul- Harici kısa haberler mermi atan bu topların çapı ıos yatağı. Birkaç çocuğun musluk-
lanıyorlar, ve buraya gelip ue, - milimetre, ağırlığı 15 tondur. sel bash larma yapışıp içtiklerini ~n de 
Eminefen.di lokantasına yemeğe "' Shelley Willa -Kentucky- Lastikli tekerleklere bindirilmiş görcliim. Buı~ının temizlen..-nc· 
gidersen, Beyazıt camiinin kubbe- Yeni valinin seçilmesi için verilen olan bu toplar saatte 20 kilometre Yıldırımlardan iki si belki masraflı bir iştir. Belki 
!erinin fecaatini bizzat görür, ve bir nutku dinlemek için 120 ki,i- süratle hareket etmektedir. 

Kadın Öldü ha, deyince biitçede bunu karşı· yerinde kullanılmıyan maddelerin, nin çıktığı bir tribünün yıkıL Dün gimali Karolinde Bragg is· d b l F 
Te1cirdağı, 25 (A.A.) - Birkar layacal· mik ar u unamaz. e.· zamanında $Öylenmiyen aözler ka· ması üzerine elli kişi yaralanmış. tihkamlarmda yapılan tecrübeler z 

dar feci olduğuna yeni bir misal tır. esnasında 24 kilometrelik bir me· gündenberi Saray kazasında de. kat bu halde bırakılışı da çok fe· 
daha bulmu§ olursun. • Berlin _ Miralay Wenneker, safeye atılan mermilerir. toprakta vamlr yağmurlar yağmaktadır. A- na. Çocuklar ve başka türlü bir 

Sadrı·, lınan haberlere göre Küçük Mani- ÇOCUK olan halk, kendi kendini Tokyodaki Alman sefaratinin de~ beş metre derinliğinde , delikler 
' 'Muhatap,, sıfatiyle aana bir niz ateşeliğine tayin edilmiştir. açtığı görülmüştür. ka köyünde birçok evleri su bas- koruyamaz. Miniminilerin et • 

takn.rı'm var. Bı'r eskı· ..ı0stu vası. D k T 1 · _..ıenı L 1 mış ve düşen yıldınrnlardan tar- rafında çakı, makas, ateş, ilaç 0 
• Madrit - ü ve Düşes op an ınşa cu er, •oun arın 

tası.yle a!l!kadardır dı"yecekler dı·· ·k· . d"" 'ht" t k 1 · · 12da çalışan iki kadın ile bir öküz gibi lüzumlu fakat tehlikeli şey. " Windsorun Temmuzun ı ıncı on· uşmanın ı ıya uvvet ennı ve 
Ye Çoktan So··ylemekten rekiniyor. d T · bi ki' k ti · · bo ba d ölmüştü~. leri nasıl bırakınaz, kaldırırsak, :ı be§in.de tspany a unst r seya- na ıye uvve erını m r ıman -o--
dum. Mesele Nevyork Sergı ... i me· b'ld" ·1 k d' k · · k il kl t ·h bu türlü zarar kaynaklanmlın .. hat yapacakları ı ırı me te ır. etme ıçın u anaca arını asrı Abd it h p 
selesi. Bu sergiyi, biliyorsun, he- Dük ve Düşes hususi yatlariy- etmektedirler. Ü etta aşa da öylece onlan korumalıyız. 
men hemen bizim Abidin Dino ha. le 15 Temmuzla 18 Temmuz ara. -o-- Bence şimdi hemen yapılacak 
zırlaıruştı. · Fakat son dakikada, sında Barselona geleceklerdir. Bulgaristanda yeni Bu·· kreşle tek i~ bu şadırvanın üstüne bir 
kendisini, sanat mü"'aviri oldug~ u T H kac litre mazot dökmektir. Ma· :ı • Tiran - Ba.doglio, yanında ren attı ~ 
halde, para yok diye Amtrikaya z Bükreş, 25 A.A.) - Mısır zot hem milcroplan, sivrisin e!< General Guzzoni ve .anza oldu- Sofya, 25 (A.A.) - Bulgar A-
götürmediler. Buna mukabil, ora- ğu halde Köriçeye gelmiş ve m~· jansx bildiriyor: Hariciye Nazırı Abdülfettah ve tatarcık yumurtaların! ?ldü : 
ya daktilosuna, gümrükçüsüne va- murlarla kalabalık halk kütlesi ta- Karadeniz boyunca yapılan Yahya Paşa bugün öğleden rece~c, ~em de suyun !çılır.cs~ 
rıncaya kadar bir heyet gitti. Gi- rafından istikbal edilmiştir. Burgaz - Pomole tren hattı bu· sonra buraya gelmiş ve akşam tehlıkesıne sed çekecektır. Barı 
denlerin içinde tek kelime İngiliz· Badoğlio, Garnizon kıtaatını gün kral tarafın.dan merasimle a- yemeğini Bayan ve Bay Gaf en- vakıt geçirilmeden bu yapılsm ! 
ce bilen ve sanattan anlayan yok. · d k ı· ko ile birlikte yemicıtir. Yarın Hakkı Süha GEZGİN teftiş ettikten sonra tayyare ile çılmıştır. Merasım e ra ıçe, sa- ;$ 

tu. Halbuki Abidin, İngilizceyi Agrirokastroya hareket etmiştir. ray ailesi ve erkanı, parlamento Başvekil Kalineskoyu ve müte- · • · 
Fransızça kadar, Fransızçayı Rus- ı:t Munich - İtalyan eski muha.. reisi, nazırlar kalabalık bir halk akiben kralı ziyaret edecektir. . Bazı maden ımtıyaz-
ça kadar, Rusçayı ana.dili Türkçe l . •. . ku"'tlesı· hazır bulunmuştur. Mısır Haricive Nazırının ları feshedı.ldı' riplerinin reisi De acroıx ının ida- .1 
kadar bili'-·ordu, Üstelik, sanat . . •v · k K l K 1 ·1 G fenkovu res 

J • d 500 ki ha ib ·· Kral, söyledıgı nutu ta, Bulgar ra aro ı e a ,, • a·· .. h .1,,. t " . B k t' l b" d d v•l R resın e es mu rıp ugun , . . . d umuş ane vı etye ının ay· 
ıyme ı ya nız ız e egı • usya- M . h' 1 . H·tı f fenci ve işrilerinin bu yeni müsa. men Kahıreyı zıyarete avet e - b t k b ... lı Ş e.h 1 .. 

d İ ·ıt d d kd" d · ı· unıc e ge mış ve ı er tara ın· ~ w • • ur azasma ag cnga :o· a. ve ngı ere e e ta ır e ı ı- · · ·k d · nnedilmektedır 
. . _ dan kabul edilmiştir. lemetperver eserının ı trsadi ve ecegı za · yündeki linyit madeni, Rize \•iJa. 

yord. u. Onun eserlerını, Ayasofya o- ku··ıtu-rel ehemmiyetini kaydeylc· 
kl 
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yetinin bazı köylerindeki prit dö 

.daki ~~zay~ an meydana çıkara.n -- miş ve mıntakaya refah ve terakki İrlanda 1 ar asker.. fer ve Muğla vilayeti merkez ktı-
Prof~sor Vıt.mor, . ~evyorkta hır Pariste Son Koşu Yapıldı temenni eylemiştir. Kralın nutku • • • zasındaki zımpara madenleri im-
galer.ıd .. e te~ır etmış~ı. . . ok alkı lanmıştır. ı k t 1 

Biıtun bunlar malum ıkcn,aergı- Faris, 25 (A.A.) - Mevsimin ç § -o- 1 IS ıyor ar tiyazları v~k:iyle verilmiş ?,lan 
de muvaffakiyet kazanan kısımlar son at .koşusu bugün Longşan hL fermanlara ıstinaden eşhası uzc-

v podromunda yapılmış ve bir mil· Gafenko Londra, 25 (A.A.) - lki yüz rinde bulunuyordu. Bu imtiyrzlar 
Abidinin yaptıg~ ·1v~yak tavsiyesi yon frank mükafatı Marcel Bous· kadar İrlandalı bugün Londra so. hükumetçe feshedilmiştir. 
ile meydana getırı mış ısımlar ol- kaklarmda bilhassa dünkü infi -
dugvu halde, nasıl oluyor da bu sac'ın Paris adlı atı kazanmıştır. Yeni Anlaşma Akdetmi~ --o-

d ~ ıakların vukubulduğu binaıarm A.., t o·· t'" kadar sarahatla ve salahiyetle!!... Koşu a Reisicumhur ile Fas Deg" ildir .. .. d .. . 1 d gaç an uş U 
k d" ·k onun e numayış yapmış ar ır. 

onu atlatıp, Nevyorka bir dost 'Se- Sultanı, or ıplomatı azası da Bükreş, 25 (A.A.) - Rador Bunların ellerinde taşrdrğr levha. Fatihte Mimar Sinan mahalle. 
yahati tertip edebildiler? hazır bulunmuştur. Ajansı bildiriyor: larda ''İrlanda hiç bir zaman hür. 

Rica ederim Sadri, Amerikada • • • Gafenkonun Ankara ve Atina riyetsiz barıf}a. erişmiyccektir ... 
şiddetli bir Alman aleyhtarlığı ol· Hılelı Terazı Kullanmış ziyaretleri esnasında siyast ve as· Askerlik hizmetini kabuldcnsc öl
duğu bir zamanda, oraya, Türki· Eyüpte oturan Kemaliyeli Meh· keri yeni anlaşmalar aktedildiği mek müreccahtır., gibi yazılar 
yeyi temsil için Alman unsurları met oğlu Rıza Eyüp pazarında alt hakkmdaki şayialar asılsızdır. Bu bulunuyordu. 
götürenleri bir sıygaya çek, ve kısmına gizlice bir demir parçası ziyaretlerin hedef ve neticeleri Trafal.:gar Square'de 2000 kişi 
bu takririmi reye koydur. taktığı hileli bir terazi ile domates matbuata verilen beyanat ve teb· toplanarak "Kromveldenberi ln _ 

Gözlerinden öperim. satarken yakalanmı~ ve derhal Jiğlerde tasrih edilmiş bulunmak- giliz imparatorluğunu., takbih c. 
FJKRET ADIL adliyeye teslim edilmiştir. tadır. • den hatipleri dinlemişlerdir. 

sinde oturan Ahmet kızı 53 ya~la
rında Fatma evin bahçesindeki ıh
lamur ağacına çıkmış ve ıhlamur 

toplarken birdenbire müvazenepi
ni kaybederek dört metreden ye. 
re düşmüştür. Muhtelif yerlerin
den ve kalçasından a ğır suret .. = 
yaralanan kadıncağız tedavi a'tr
na alınmıştır. 
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Bugünkü 
Hadiseler ve şahıslar 

h akkmda faydalı mal O mat 

Sarışın· 
. -· 

Güvercinler 
-----~ 

"• VAKlf 

Mısır hariciye nazırının 
seyahati münasebetile 

Mısır ve Yakın Şark 
Dost Mısırın Hariciye Nazm J nizin iki anahtarı sulh blokuna 

Abdülfettah Yahya Pata memle· dahil devletlerin elindedir. Uzak 
ketimizden ayrılınıı bulunuyor. Şarkta totaliter devletler ile de
Son günlerin siyasi hareketleri a- mokrasiler arasında bir gürültü 
rasında Mısır Hariciye Nazırının çıktığı takdirde İtalya donanma.. 
memleketimizi ve Yunanistanı zL siyle yardım etmek ister ise kapı
yareti birinci planda bir ehemmi- lan kapalı bulacak ve Akdenize 
yeti haizdir. hapsolacaktır. Akdenizde bir harp 

13 
kandırmaya çalışarak aözüme ye
niden başladım: 

- Şunu da bil ki, Pat, dedim. 
Biz bu fedak~rlığı sırf, Mis Mira 
için yapmıyoruz.. Arkada ölen. 
terden maada bu Hadov mel'Ctnu· 
nun tuzağına diltmüş nice zavallı 
insanlar, kadınlar var .. Onları da 
nazan itibare almalıyız. Evet yap· 
mamahydılar. Tuzağa düşmeme. 

liydiler. Ama, nihayet insanız .. ,, 
Pat, olmaz demek istiyormuş 

gibi inatçı inntçı başını salladı. 
Sahte bir ümitsizlik jesti yapa

rak genç kıza döndüm: 
Abdülfettah Yahya Paşanın çıkarsa Sliveyf yoliyle Afrikadaki 

memleketimizi ziyareti dost ve mU.stemlekelerinden ve bilhassa - Elimden geleni yaptım. Fa. 
kcm~u bir devlet merkezine yapı· Habeşistan.dan takviye kuvveti ve kat, ne çare ki, dostumuz Pat an· 
lan ıeyahattan çok daha büyük her tlirlil ham madde getirtemL larnak istemiyor. Fedakarlıktan 
bir m~na ifa.de eder ... Mısır Hari. yecektir. çekiniyor. Neden korkuyor, bil· 

ciye Nazırının Türkiye ve Yuna- Bu husustan dil~Unen ttalyan· I mcm, ki? .. dedim. 
nistandaki temastan Şarkt Akde. lar Dodekanes adalarını tahkim e. *** 
nizdeld devletleri yakınlaştırmak derek burada hava ve deniz üsle-I Bizim Pat İrlandalıdır. Her İr
ve böylece e:uniyet sistemini tak- ri tesis etmişlerdir. Buna mukabil ı landalı gibi de pek çabuk parlar. 
viye etmek gibi sulh yolunda atıl· İngilizler de İskcn.deriyede muaz. Benim bu meydan okuyuşuma, 
nuı çok hayırlı bir adımdır. zam ıbir üs tesis etmişler, ayw za· kendisini korkaklıkla itham cdişi-

Filhakika Mmnn da Saadabat manda Hayfadaki kuvvetlerini de me içerlemiş olacak ki, birden sö. 
Paktına girmesi ve Arabistanın da takviye etmişlerdir. Şarki Akde· zümü kesti: 
bu anlaşmaya iştirakiyle Yakın nizde Türkiye, İngiltere, Mısır ve __ Dur, acele hüküm verme öy· 
Şarktaki islfun blokları birleşmi§ Yunanistanın müştereken hareket le t ••• diye bağırdı. Söyle bakalım .. 
bulunacak ve diğer taraftan Mısrr etmeleri İtalyan taarruzunu tama. Hador'u neden ben öldürmüş ola· 
Türkiye ve Yunanistan ile müte. men tesirsiz bırakacaktır. 1 yım? .. Sen ne güne duruyorsun?. 
kabil yardım esasına nılistenit an- Gerçi İtalya, Arnavutluğu işgal 
laşmalar yaparak !ngilterenin etmekle müsbet bir sıçrayış yap
sulh siyasetine girmiş olacaktır. mış bulunuyor. Artık Adriyatik 

Çeviren : lbrahim Hoyi 
diğini yapacağım! .. 
dandı. 

diye homur. ma hadiseleri de kendiliğinden ka· 
panır gider. Bir daha tekerrür et· 

Doğrusunu isterseniz, bu çap· mez. 
raşık işten Pat, yakasını pek de Dedim, ve elimdeki resimlerden 
kolaylıkla sıyıramıyacaktı. Fakat birini göstermek isterken caydım. 
geliniz görünüz ki, ortada birçok *** 
aile kadınlarının şerefi, izzeti nef· p . Ik 1 k 
· b h ·d· at, da talakatimi a ış ıyaca 

sı mevzuu a s ı ı. . . . 
Od d 

··ı·· d 1 1 k 1 gör yoktu. Ana baba, ecdat, sılsı. a a o u a am a ya nız a ın. • 
ca, üstünden atladım. Doğru ka- le sövdü, sövdil, kendisini man-
santn önüne giderek diz çöktüm. despiye bastırdığımı, kandırdığı. 
Fotoğrafları ele geçirmek için de mı, bu seferlik de bu oyunuma bo· 
kağıtları, mektuplan bir yana it. yun eğdiğini söyledi. Hırsını al· 
tim. Aradığımı bulmuştum. Bir dıktan sonra, resimleri kağıtları 

sürü fotoğraf camları ile 50 tane ve kasada bulduğumuz bir adres 
kadar resmi, kasanın bir gözün· defterini bitillik odaya götürdük, 
den çıkardım. Ve birer birer. fa· ve demir aobasında birer birer 
kat acele ile bakarak Mister Ban. yaktık. Son kağıt da küle döndü. 
brok kızlarının resimlerini ara- ğü sırada polislerin ıeldiğini duy
dım. Maksadım, Pat dönmeden duk. 

evvel bunları a~ırmaktı. Zira dos. Sobanın önünden doğulurken, 
tumun bu resimler meselesinde 
ne gibi bir hattı hareket takip e· 
deceğini bilmiyordum. 

Fakat taliim yar olmadı. Kutu· 
daki resimlerden yalnız altı tane. 
sine bakmıştım ki, Pat çıkageldi .. 
Resimlerin hepsi de mlithiş suret
te berbat, müstehcendi. 

Fotoğrafları yüzüne doğru sal. 
!ayarak: 

- İşte bak!.. dedim. Bunlar 
Hador'un topladığı veya toplamak 
istediği anafor biletleri .. Hepsi de 
kadın ve kız resimleri.. Berbat 
şeyler doğrusu ... 

* * * 

Pat: 

- Artık bu sonuncusu olsun .. 
Ömrünün sonuna kadar benden 
başka bir şey isteme 1.. diye ho. 
murdandı. 

- Artık bu sonuncusu! .. diye 
cevap verdim. 

Patı severim. Namuslu bir ço· 
cuktur. Fakat şurasını da söyli· 
yeyim ki, kendisine göstermek i. 
çin uzatıp da caydı~ım ve Hador· 
un kasasında bulduğum fotoğraf, 
Pat'ın sevgili karısının resmi idi. 

SON 
Ayrıca Mrsınn Romanya ve denizine hakimdir. Fakat hemen 

Yunanistan ile birer de ilcusadi yanı başında Yunanistan ve Yu. 
anla~ yapması, battl Mısır pa. nan adaları bulunmaktadır. Yuna· 
muğunun Sovyet piyasalarına gön nistanm da sulh cephesine kati su· 
derilmesi de mevzuubahstrr. rette iltihakı temin edildiği tak. 

- Çünkü, dedi;n.. Sen resmi 
bir polissin. Ben değilim. Bu gibi 
hallerde siz polislerin mazeretleri, 
ortaya koyacakları esbabı m~cibe 
daha çabuk kabul olunur. Hem, 
yukarıda ben bunlardan birçoğu. Yine vbıma devam ettim: 
nu öldürmüş bulunuyorum. Bura- - Bana bak Pat .. Eğer yarın 

lBRAHlM HOYI 

Bu münasebetler ile Abdülfet· dirde, İngiltere donanması bu a
talı Yahya Paşanın Türkiye ve dalarda tesis edeceği üsler ile t. 
Yunaııistandaki seyahatleri haki· talyan taarruzlarını tamamen te
katen ço'k verimli bir harekettir. sirsiz kılabilir. Sonra Girit, Malta 

Bugiln, Tilrkiyenin bilyük bir adası ile birlikte Şarki Akdenizde 
nüfuzu bulunan Saadabat Paktı çok mühim birer Stratejik mevki
Devletleri arasına Mısırın da gir
mesi mevzuu bahsolmaktadır. 

dirler .. Buralarda ve AfrikadaJH 
Fransız müstemlekelerinde tesis 

da olduğunu göstermek için de, gazeteler, bu evde' bir sürü fotoğ· 
sen de bir şeyler yapmıı olmalı. rafların bulunduğunu yazarlarsa, 

ın inan ki, daha ertesi günkü gaze· s . 
Pat bir şeyler nurıldandı ba r 1 telerde oldukça §işkin bir intihar. 

nr salladr. Sonra: ' ş Iar listesine, kaybolanlar serisine 
Ben kendimi bile bile ateşe atı· rastlıyacağız. Fakat resimlere da

yorum yakıyorum .• Fakat bu ıe. ir, gazetelerde bir şey çıkıpazsa, 
!erlik,' sonunda ölüm de olsa de· kaybolan da, kendisini öldüren d" 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
-. . .... 
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"'ll -o"ö :Profunaı& ' • '" 50 
Mısır Akdenizde ve bilhassa 

Şarki Akdenizde çok mühim bir 
rol oynayabilecek vaziyettedir. 
Aynı zaman.da Uzak Şark yolu
nun anahtan Süveyş Kanalını da 
elinde tutması Mısırın dünya üze. 
rindeki Stratejik ehemmiyetini 
bir kat daha arttırmaktadır. 

olunacak üsler İtalyanın Libya ile sulh blokuna biraz daha yaklaşmış 
a15.kasm.z kestirebilir. Garbi Akde. olacaktır. 

pek az olur. 
Bu resimlerin sahiplerinden ba.. 

zılarr, fotoğrafların burada bulun· 
duğunu esasen biliyor. Bildikleri 
için de, mesele gazetelere akse· 
dince her an adaletin pençesine 
düşmek korkusiyle çırpınacaklar. 
dır. Netice ne olacak? .. Malum! .. 
Daha şimdiden iki kadın kendisi
ni öldürmüş bulunuyor. Halbuki 
burada, birçÔk kadınları, ve tabi. 
atiylc birçok aileleri dinamitliye· 
cek kadar resim var, dostum. 

42 GUnUn hukuki ve lçtimal 
meseleleri 75 

Bugün Süveyş Kanalı her ne 
kadar muhtelit bir komisyon tara
fından idare edilmekte ise de Ka· 
nalın esas sahibi Mısır.dır ve kon. 
turat tarihi hitamında aksiyöner
lerf tasfiye ederek kanala tama
men hikim olabilir. 

Halbuki SUvey! Kanalı gerek 
l\kdenizde gerekse Uzak Şarkta 
kopacak bir harp üzerinde çok 
mühim bir rol oynayabilir. A'kde· 

niz<le ise Fransa yalnız başına em
niyeti tesis edecek vaziyettedir. 

Akdenizde Türkiye, İngiltere, 

Fransa, Mısır ve Yunanistanın 

müştereken hareket etmeleri ital. 
yayı örümcek ağma düşmüş bir 
sinek variyetine döndürebilir. 

Abdülfettah Yahya Paşanın bu 
seyahati aynı .zamanda Balkan 
devletlerindeki iktıudi hayatm 
inkişafı için de çok verimli neti
celer doğurmuıtur. 

Mısır ile Yunanistan ve Roman· 
ya arasında yapılması mevzuu. 
bahsolan iktısadi anlaşmalar bu 
ü~ devletin menfaatlerini birleşti
recek ve bundan sonra Romanya 

Mısır mahsullerinin Sovyet 
Rusya piyasalarına gönderilmesi 
karan da, Berlinin Moskova ile 
iktıaa.di anlaşma müzakereleri 
yapmakta olduğu bugünlerde, 
Sovyet Rusya idarecilerini biran 
olsun düşündürecek ve bu hare. 
ket, Fransa ve İngiltere ile Sov
yet Rusya arasındaki siyasi görüş· 
melcrin inkitafı hususunda müs. 
bet bir tesir yapabilecektir. 

Bu münasebetler ile dost Mrsı-
rın kıymetli Hariciye Nazırı Alb. 
dülfettah Yahya Paşanın bu seya· 
bati sulh yolunda çok hayırlı bir 
harekettir. 

Fakat Pat, eğer gazeteler, sen 
Hador'u öldürmeden evvel, heri· 
fin birçok resim ve kağıtları orta. 
dan kaldırmaya muvaffak olduğu
nu yazarlarsa, mesele değişir. Ve 
hiç kimse intihar etmez sanırım. 

M. A. Son aylarda vukua gelen kaybol. 

{3 EflAtun 35 
44 Gizli harpler- 75 
45 Disraeelinin hayatr 100 
{6 Metafizik nedir? 25 
{7 Yeni adam 75 
48 lraiyetin tesirleri 75 
49 Politika fe~efesi 75 
50 Estetik 25 

..._ 

610 

Bu serinin fiatı 610 kuruştur. 

HeP8lni alanlara yUzde 20 iakon
to yapılır. Kalan 4 .88 kurtıun 

1.88 kuruau peşin almarak ınUte. 
bakisl ayda birer Ura ödenmek 
Uzere Uc; taksite bağlanır. 

- Anlamak mı? Neyi anlamak di. 
yorsun? 

- Aman Yarabbi! Ne utanmazca 
konu,uyor ... Babamın öldürülmesini ni
çin istiyecek mişim bakayım?. 

Aylık 

2fi0 3 a}lık 

6 1) lık 

l yıllık 

47~ 
120 • 

900 11iOO • 
1.11rlı,. 

l'arifcdeıı Halkan " 

tçın ayd11 otuı kurut dil~ 
Posta birlıAine girmeyen ye 

111 
kurut " ayda yetmiş beşer 

nıetlilır. ,,... 
Alloııe kny,Jını bıldlreo 

tup ve telgraf Ocretınl, 1 

bani• 
parasının posta \"eya dl t 
yollama ücretini idare ııen 
zerine alır. 

~ı:I 
ı ürktuenin hu posta mtr 

ı' A /( J Ta abone uazıllt• 1 
Adres ı.leğışıtrme Ocrttl 

2S L.uruştur. 

iLAN OCRI:.'TL!RI 
p0tl-' 

fıcaret llAn\annın ,.r 
"b D illll satırı sondan ltı are fJf 

raıarında 40; iç sayraıar!: 1 
kuruş; dördüncO sayfa c:i 
. . 2 . bfrill 
ıklncı ve üçüncfide • 5 ıltt" 
4; başlık yanı kesmece 

dır. aııt"' 
Uüyük, çok denrnh. 1 

renkli il~n verenlere •rr'111 l il 
indirmeler yapılır. Resrıı ,.ut!"'' 
rın santim - satırı 30 tu 

TtCARl ~lAHlYETfE oı.?ıll1 
KOÇt'K tı.ANt.AI' 8' 

~. 
Uır defa 30, iki deıısı ., ,-

defası 65, dört delı~1 '' ,iJI 
defası 100 kuruştur. Oç ~ 
UAn verenlerin bir defası il"' 
vadır. Dl5rt satırı geçen 11111 

fazla sıtırlan beş ıcuruşıın 
sap edilir. 

lllımet 

kürük ildn 
indirilir. 

Vakıt bem doRnJdaıı d'*'-. 
ya kendi idare yerinde, belll 

'{ 
kara caddesinde Yakıt tifİ 
altında KE~tAl.El>DI~ • llAn Dilrosu eliyle ıııo tO 
eder. (Büronun telefonu: 

Alemdar sına 

Metresini Ya 
Garaon 

Galatada aakin u.muınl 
}ardan Petro km Orin& -
lerde dostu ıef ıanon 
geçinememeie blf1110ıttıf• 
kançlık yüzünden enend 
ralarında kavı• çdmutı 
dını döverek vUcudOnOll 
yerlerinden yaralamıftlt· 
feryadına kopn polisler 
kaçarken yakı1ımqlardır· 

Kar.amazof Kar:deşi.t:._r 
Yazan: Dostoyevski. 
1 ı.. 

... ·- . 
/ 

ÇeYireın Hakkı Stıba Geaıia - 'ı17 

- Düşüncelerinizi... Yani lbabanızın 
öldürülmesini isteyip istemediğinizi. 

tvanın en çok gücüne giden nokta, 
uşağın sesindeki bir türlü silinmiyen 
hayasxzlıktr. Ansızın: 

- Demek katil sensin 1 
Diye bağırdr. 

- Nasıl niçin ? .. Miras için., Baba .. 
nız ölürse, en aşağx her biriniz kırkar 
bin ruble mirasa konacaktınız. Fakat 
eğer Fiyodor Pavloviç sağ kalır da şu 
kadını alırsa, Madam Ağrafena Alek· 
sandorovnayı kastediyorum, bütün va· 
rını yof\.\flu onun adına yatıracağına 

şüphe yoktur. MalUm a, bu kadın, kur. 
naz bir mahllıktur. Uçünüze de hiç bir 
§ey bırakmaz. Bu evlenme i~i de kıl 

kaldı oluyordu. Eğer Gruşinika: 

diğinizi sanmıştım. Son m.fWlklll 
bu zannım, iyiden iyiye per • 
famda... Gitmeğe nl:yetlenlpidt 
danı boş bırakmak ve bua: • 

- Bu sözlerle şunu demek istemiş- de ne oluyor? Söyle kerata 1 
tim: Siz, lbenim izahatımla babanızın - Fena şüpheler sözünü, babanızın 
tehlikede olduğunu anlamıştınız. Buna ölUmUnü sizin de istediğinizi :sandığım 
rağmen gittiniz. Vazifenizı her ihtima. için söylemiştim. 
le karşı müdafaa için kalmaktr. Eğer tvan yerinden fırldı. Uşağa müthi§ 
bildiklerimi, aramızda geçen o konuş- bir tokat savurdu. Tokat omuzuna gel. 
mayı hakimlere söylersem, hakkınızda mişti. Smerdiyako'I, odanın ta öbilr 
fena şüphelere yol açılır.dı. Susuşumun ucuna kadar sendeledi. Yüzü yaşlarla 
işte bunlardan sizi korumak için oldu. sırsıklam olarak: 
ğunu anlatmak istiyordum. - Kendini müdafaa.dan aciz bir ada. 

Uşak, bu sözleri teHişsızca söyledi. mı dövmek ayip değil mi? 
Kendine hakimdi. Fakat sesinde doka· Dı>cli. Kirli mendiliyle yüzünü örte-
naklı bir acılık ve bakışlarında utanmaz r~lc hıçkırmağa başladı. 

bir pervasızlık vardx. 1van S.mirce: 
- Ne! Net Ulan sen delirdin mi?.. - Finkleme, sesini kes, beni çileden 
- Hayır, aklım başını.da! çıkanrsın hal 
İvan, masaya kor'kunç bir yumruk Diye söylendi. 

indirerek: Uşak, yüzünden mendili çekti. Sima~ 
- Cinayetten ben evvelce haberd:ır. sı büyük bir kinle buruşmuştu. 

mıydım, diyorsun? .. Kim benden şüphe -- Alçak herif, .demek benim Dimitri 
edecek, niçin edecekti? Ne demek bun. ile elele vererek babamı öldürmek iste· 
W-1- Söyle alçak, ıöylel diğimi sanıyordun ha? 

lmerdiyakov, gözlerinde yine o utan- - Ne fikirde olduğunuzu bilmiyor· 
mu ellretle susuyordu. dum. Kapı yanında sizi alıkoyu~um da 

- Konuş, ''fena şüp7ır.ler,, dediğin düşlincelerinlzi anlamak içindi. 

- Benim öldürmediğimi pekala bi
lirsiniz. Zeki bir adamın böyle bir dil. 
ıilnceye saplanacağrnı ummazdım. 

- Öyle ise benim hakkımda böyle 
bir şUpheye niçin düştün? 

- Korkudan ... Bulunduğum hal için· 
de herkesten şüpheye başlamıştım. Si· 
zin ne dilşündüğünüzü anlamağa çalış. 
marn da bu yüzdendi. Kendi kendime: 

- Eğer bu da Dimitri ile aynı fikir
de ise, benim işim bitti! 

Diyor.dum. 
- On .beş gi?n evvel, böyle konuş. 

mıyordun ama 1 
- Hastahanede de bunları söylemi§· 

tim. Fakat belki açıktan açığa konuş· 
maktan hoşlanmazsınız, diye üstü ör. 
tülü anlatmağa çalışmıştım. 

- Yediği naneye bak edepsizin .. ,. 
Nasıl oluyor da senin pis ruhuna hak
kımda böyle bir şüphe yerleşmiş bulu. 
nuyor. Bana bunu anlat 1 

- Kendi elinizle öldünneğe gücünü· 
zün yetmiyeceğini; fakat bu işi bir ba§· 
kasmın yapmasını istediğinizi &anmış. 

tım. 

- Evet! 
Dese idi, olup bitecekti. 
tvan, kendini güç zaptediyordu. Ni

hayet: 
- Anladık, dedi; işte görUyorsun 

ya, seni ne dövüyor, ne de öldürüyo. 
rum. Şu halde kesme sözünü ... Demek 
sana göre Dimitriyi cinayete sürükli· 
yen bendim. 

- Evet, böylece bir taşla iki kuşu 
birden vurmuş olaektınız. Hem babanız 
ölecek, mirası Ağrafenanın pen;esine 
düşmekten kurtaracak, hem de Dimitri· 
nin payı size kalacaktı. Bu suretle his. 
seniz kırk binden altmış bine belki da
ha fazlaya çıkacaktı. 

- Ah alçak t Sabrımı tüketiyorsun 
artık... Dinle kerata, eğer zihnimden 
böyle bir şey geçse idi, yemin ederim, 
ki cinayet için Dimitriyi değlJ, seni kul. 
lanırdım. Çünkü sende milkemmel isti-

dan çekiliyorum ifte •• Babamı 
lirsin 1,, demek şeklinde kabul 
tim. 

- Alçak! Bunu böyle anlamlf'Cll 
- Düşünün bir kere: 

gitmek istiyor ve babanımı b 
varmalarına aldırmıy1rak Çe 
ya uğramağa razı olmlyordun 
nim bir tek sözümle buna b 
Bunu yapmanız için, benden 
beklemeniz lazımdı. 

1 van dişlerini cıcırdatarak: 

- Hayır, yemin ederim, ki bit 
le bir şey aklıma ıelmemlttit 

Diye bağırdı. 
- Nasıl hayır? .• Eler dedi 

düşünmese idiniz, benim ilse 
ğim o imalı sözler O.tane, h 
se koşmanız, beni teallm ederek 
tatmanız lazım gelmes mlydl7 
yapmasanız bile, oracıkta lls, 
cezalandırır, maskara ederdlnk. 
yaptınız? Kızıp k8ptlrecek, 
yık olduğum şekilde muamele 
yerde, tuttunuz, teklifimi kabul 

(Deva• .,.. ) 
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- 39 - - Sermet Muhtar 12.30 Program. 12.35 Türk müzi-

'.o. halde derhal git .. Benden lii - Pi. 13 Memleket saat aynrı, ajans fr sokmasın? ve meteoroloji haberleri. 13.15 - 14 
~o enecek değilsin; herifin Basma kalıp pozlarile, yanya. :\lüzik (Karışık program _ Pi.). 19 
h dan gir, burnundan çık; yo. na sekerek, reveranslar yapa ya. Program. 19.05 Müzik (Bir uvertür • 
~tirtp çabuk gel! .. Dün gece pa yaklaşırken, küçük Beşare za. ~l.). 19.15 Türk nıüzilH (Fası~ heye. 
ı._tn~ kaçan keyfin acısını de, bir delikanlı çeviklikle basa .1 tı). 20 1\fe~leket soa_ı ayarı, ~Jans ve 
~cağız .. Hepsini bana söy _ maklan atladı. Eli yakalamış, meteoroloıı hnh.erlerı. 20.1~ Konuş~: 
~· hele 'kıned b" 

1 
Tu .11 . 1 (Doktorun sanlı). 20.30 Turk müzığı 

,'Ctlta· ı gecı en ır ge '1 . - es merveı eux moı: amı. (K::ıdın küme ses ve saz heyeti): 1 -
t'.o ın... ~ye sarsa sarsa sıkıyor, dıyordu Hicazklır peşrel'i. 2 - Sadullah aAn 
\ı~i kolay kurtulmuştu ama kı: 1- Hir:ızkar şnrkı - Hır:ımet gülşene. 
~tıun son cümlesi yine içine - Nihayet (barbu) ile ahbap l3 -:- llicaz~ıir şarkı - Mnni oluyor 
' l"1 sokuvermi~ti. (Hepsini oldun; evinin içine kadar girdin halın;i takr~re . .ı._- _Se~kl ~ey - Hi
'dı 8CSyietme) deyişinden mak. ha! .. Vallahilazim şayanı hayret.1 cazl,ıır şarkı • Gon.ıumu duşar eden 

bakışında neşe buldum. 9 - Tan bu f ma (Ziraat saati). 20.30 Türk müzi. 
ri Ali ef. - Suzidil yürük semai - Cey. ği (Muhtelif şarkılar çe dfiğün det. 
hun arayan. 10 - Suzidil saz semaı- terine ait türküler): 1 - llicazknı 
si. 21.10 Konu~ma. 21.25 Neşeli plfık- ;>e~revi. 2 - Lemi - Jlicnzktır şarkı . 
lar - R. 21.30 Orkestra programının fon aşkımı canlandıran. 3 - Aril 
takdimi. 21.45 Müzik (Radyo orkest- bey - Hicazkôr şarkı - Dir halet ile 
raM - Şef: lla~nn Ferit Alnnr): 1 - şüzılü yine. 4 - Arif bey - Suzinn1' 
N. Rimsky - Korsa kov: Şehrııuıd, 5arkı - Papusuna ermek üzere. 5 -
senfonik suit, op. 35. a) Lnrgo e ma- Rahmi hey - Suzinak şarkı • Bir slh
esto!io • Allegro non troppo. b) An. ri Tnrap. 6 - U<ll Eşref - Suzinak 
rlantino _ Allegro molto. c) Andante, şarkı • Günden güne efzun oluyor. 
quasi Allegretto. ç) Allegro mollo. 7 - Mustafa Xafiz - Suzinak şarkı • 
22.30 Müzik (Opera aryaları • Pi.). Ümitsiz bir sevinçle. 8 - Düğün ô-
23 Son ajan~ haberleri, ziraat, es. detlerlne ait türküler. 21.10 Konuş. 
ham, tnhvilnt, kambiyo - nukut hor- ma. 21.25 ~eşeli pJ;ıklnr - H. 21.30 
~ım (fiyat). 23.20 Müzik (Cazbnnd _ ~liizik <Şıııı resitali - Ruhi Su: Ba~ 
Pi.). 23.55 - 24 Yarın!d program. barilonl: 1 - Hnydn • "Mevsimler" 

or:ıtonornndan çiftçi ş:ırkısı. 2 - W 
!le? Neyi görecek? sin!.. ıbu hale ?ep. 5 -. Keman tııks~mi. 6 

' 

~ . •. - Hnhmı hey - llısnr şarkı - Bır nev-
~ (Bu ak§am da Be~are -~uhatapta yıne yerlere egı.~e eh-ansın. 7 - Hisar pusellk şarkı _ 

d' a.nasmı sat, otur yerın • egıle reverans yapmaktan, mu-1 Küçük suda ııörclüın seni. s - uıır 
'11YOrdu. Fakat bir defa ayak teşekkir ve minnettar vaziyet ~a- alla - .mcazkiir şaı:kı - 0Gönlüınü bir 

28-6-939 Çarşamba 

12.30 Program, 12.35 Türk müzi
t'ji - Pi. 13 Memleket saat ayarı, ajan' 
ve meteoroloji haberleri. 13.15 • H 
ıliizik (Ri) aseti cumhur b:ındosu -
Şef: İhı;an Künçer): l - E. Reeves 
. Hobomoko: Hint şarkısı. 2 - J. 
r'tıcik - Kış rüzg4rları (Vals). 3 -
G. Pares • Konser uvertürü. 4 - Tııc
hııı kovsky - Hazin şarkı. 5 - l\fo<;. 
'lenet - "Le cid" operasının antraktı 
ve balet part :ıları. 19 Program. 19.05 
ılüzik (Yalslar - Pi.). 19.15 Türk mü
ziiH (Fasıl heyeti). 20 Memleket sa-

A. Mozart - ''Sihirli flüt" operasın. 
don "Hocco,, nun (Parn şarkısı) 4 -
Fr. Schubert - Genç kız \'e ölüm (Lı 

ed) 5 - G. Yerdi - "Slmon Boccn. 
negra,. opernı;ından Fiesconun ro. 
ıııansı. 22 MGzik (kilçük orkestra -
Şef: Xecip A~kın) 1 - Julius fucik 
- Hülya (vals), 2 - J. Strauss • Di
nnmiden (esrnrengiz vals), 3 - Em 
merich Kalman - Cambazhane pren. 
sesi operetinden (potpuri), 4 - Jac 
Gril - Mnyıs ihtişamı (vals), 5 -
Jac Gril - Marş, 23 Son njans ha. 
berleri, ziraat, esham tahvilAt, kam 
biyo • nukut horsnsı, 23,20 Müzik 
(Cazband - Pi.), 23,55 - 24 Yarın. 
ki program. 

meteoroloji haberleri, 14,10 • 15,311 
Milzik (dans mfiziği • Pi.), 18,30 
Program, 18,35 l\lüzik (bir m·ertür -
Pi.), 18,45 Müzik (kilçilk orekstra • 
şef: Necip Aşkın), 1 - Emınerich 

Kalman - Hollnnclalı kndın operetin 
den (potpuri), 2 - J. Strııuss - şark 

hikuyelerl (vnls), 19,15 Türk müzl-
1i Once saz faslı), 20 Memleket sn. 
at aynrı, aj:ıns \'e meteoroloji hn
lıerleri, 20,10 :\eşeli plôklar • R. 
20,15 'l'ilrk müziği, 1 - Hicnz peş . 

: evi, 2 - Refik Fersnn - hicaz şar. 
tı - :\fnhmur ufuklarda balon gün, 
3 - Melek Hic - biraz şarkı • Çık 
ınndın bir liıhzo knlbimden, 4 -
ı.emi • hicaz şarkı • Severim her 
güzeli senden eserdir, 5 - Şemset

tin Ziya - Hicaz şarkı - Ne bahtım 
dır ne yari bi oınaııdır. 20,35 Türk 
nıfiziği (halk tlirküleri), 20,50 Ko. 
nıışmn (dış politika hildiselerf), 
21,05 Temsil, 22 llaftolık posta ku
tusu (ecnebi <llllerde), 22,30 Müzik 
(operet sclekyonlnrı - Pi.), 23 Son 
ajans ha:~rleri, ziraat, esham tah -
\'ilCıt, kambiyo - nukut horsnsı (fi -

yol), 23,20 Müzik (cazband - Pl.), 
23,55 - 24 Yarınki program. 

1' 
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4.~~ı. kınmaktan başka yapılacak, soy. lıflı clılbaz. 9 - IJıc::ııkıır ıınz seınni
h~ iner inmez kilerciye ve leyecek yok.. ~.i. 21.10 :\!illi musikiler~ ~a.ir ikin~i 
\lıa Yanaştı. Yalının sandalı Beriki sesini alçaltarak de • kon~ışma - _Rıı~ıen. musıkısı: Halı! 

dönnı . d Dedı. 21.2a :\e~elı pllıklar • R. 21. 
~d' emış... vam a: 30 :'.\lüzik (Opera aryaları • Pi). 22 
' ıse gece bastıracak. Bu - Ma p~ol hareketi vakıan ;\[üzik (Küçük orkesra _ Şef: ·l'\ecip 
~dar nerede kaldılar? gayet musıp ve mantıki.. Habi • ışkın): 1 - Rudolf Nützlader • Ha) 
hır , şüphe, kıskançlık hep. sin fikrini, teşebbüslerini, şerik _ di bana bir hava daha çal. 2 - neet-

\1. &rada. Mösyö Jorj Fadel lerini yakından kollamak, uzak • h.~ven - ls~oçyn havaları. 3 - Kari 
k~ halde. tan takip ve tecessüse yüz kat Forlerl - \ ıyıınn ~ark~"lı. 4 - Fellix 

... ~ös arka kapıdan ağaçlıklı müreccahtır... 5GlessmJersı" S:ıbah ~sreıa.m <Fantezi). 
'' Çlktı .. .. v. • ,. • - • rau~s - n avı tuna vahı. 6 

duv . Sağ, sol yuksek yuk: Olur şey degıl, -~o~una g ı l'\.:ı. - Pepi Müller - J.apaloma şarkısı ü-
ar. Gelen geçen yok kı - Yabancı degılsın; aramız • zerine fantezi. 7 - Italo Azzoni - sa. 
yalının ne tarafta oldu. daki samimiyet, külfete, mera.sdhah şarkısı. 23 Son ojnns haberleri, 

t .. -8orsun. me seremoniye manidir. Bak se. zir:ını, esham, tah,•ilıil, kambiyo - nıı. 
:'itele başma kadar vardı. Bil. ni (reeeption) salonuna filan aL kut hors:m (fiyat). 23.20 ~lüzik (Cnz 
~la girdi. Bakkal, çıra. mağa bile lüzum görmüyorum. lıand - Pi.). 23.55 - 24 Yarınki pros-

kattı. lıeri doğru epeyce yü_ Benim küçük odamda oturalım!.· ram. 

~ • Ve ilavede: 27 6 939 S 1 
1
1'a.k çifte fanuslu, kallavi bir - Lakin en (stupetiant) nok. - • a 1 

, ~~i: ~. neresi biliyor musun? .B.ir ?.- 12.:rn Proı;ıram. 12.35 Türk müzi. 
~i rası... kuzden, kazdan farksız gıbı go. ği: ı - :ııuh:ıyyer peşrevi. 2 - Arif 
~taşındaki vükela konak • . rünen o herifin tıynetçe müthiş bey· :\Jııhayyer şarkı - 1ıtim:ı-; etme. 

olduğu gibi kapının sağ bir canavar oluşu ... Hayret, hay. ie yare varını1. 3 - Refik Fer~an -
. dll\da küçük bir kan.at daha ret, bin kere hayret!.. Muh::ıyyer ş::ırkı - Her güzel haAın-
' ~tvis kapısı .. Ağalar, uşak. Yalıya girmişlerdi. Mermer dan. 4 -::- ~~ınan taksimi. 5 - :\hı. 
ol'a.dan • l' l K d" )' besk t--..ı ho~·yer tıırku - Av doğdu b:ıtmn<lıını. 
\1 1§ ıyor ar. onak sa. oşe 1• ara ı:uLA.ıa, tavanı, du. 6 - lliisevni tü~kü - Ayrılık Yıldü-

~i eya hatırlı bir misafir gel. \·arlan kırmızı, mavi, yeşil na. niimü. 7 _:_ Hiiseyııi sıız semai~~i. 23 
t henıen stirgü çekilip bUyük kışlı, sağı solu tavana kadar se. :\lemleekt saat nyarı, ajans \'e meteo-
açılıyor. def kakma aynaJı, Şam kumaşla. roloji haberleri. 13.15 - 14 Müzik 

~tlu kenardaki düğmeyelrı kaplanmış btiyilk bilyük divan. (Karışık program - l'l.l. 19 Program. 
.ını hastı_ Cınsnrsalr t.ellı> Jı, yine sedef ve fildi§ilerle be 19.05 Müzik (Solist - Pi.). 19.15 Türk 

l'fdeki binaya merbut olacak zenmiı sekiz köşe masalar do. lu nuızıgı 1 Karışıı.: prosramJ u.4
5 Tırrk 

müziği (Halk türküleri ,.e oyun ha-
~ duyulmuyor... bir antre.. volan). 20 Memleket saal ayarı, ajan~ 

edi, bekledi. Kumsalı hı. Sahibi hane sözünde berde • ve meteoroJoji haberleri. 20.15 Ko-
~ ayak sesleri yaklaştı. vam: nuşma. 20.30 Türk müziği (KlAsik 

\.. tralandı: - Evet, o (ani.mal) Yeniköy. program). ldare eden: Mesut Cemil. 
l{ıını istiyorsunuz? de oturur. Arasıra. rastlarım. Ba. Ankara radyosu küme heyeti. 1 -
~ lr' kalıplı fesli, kuru yüz. zan vapurla gittiğim veya dön. Suzidil peşrevi. 2 - Tanburi Ali • 
~az ketenden ceket panto. dilğUm zamanlar yan kamarada Su1:i?il hir!nci. beste : ~·a~ ~·ıkı.ldı. 3 

i.bir ...... ı,. Dilinden bellı" kı' görilrüm. fakat lA k r - l aııburı Ah - Sıımlıl ıkıncı be~. 
~''18 ~ '. . . se am, e a~ım te • Bilmedik yariki. 4 - 'fnnburi 
~ ırlı, ya da Tunuslu. Y?k. ~yınsızın, ~udalanın ~ıri • Ali • Suzidil nAır semai • Kani yadı 
t~~ yine frenkliğini takmdı dır. Yüksekçe bır memurıyette lehinle. 5 - Ney taksimi. 6 - Niko. 
,"'1Bızca: bulunduğunu, Majestenin kurti. Aos :ığa - Suzidil şarkı - Bir nigah 

Son ekselans Necip Bey MeL zanl~rmdan Lütfi ağanın adamı ,e~·ıe dilrüba: 7 ~ Ali efendi • Suzi. 
, hazretlerini görmek istiyo. oldugunu da duymU§um.. <lıl şarkı - \andıkça olıiu ~uznn. 8 -

,. " dedi. V ( . ) Ali efendi - Suıirlil şarkı • Her bir 
ılban ay coquın, vay (hypoc. -------------
~ cı bir çehre karşısında. rite); mon.stre) imiş meğerse... ı Naşil Özcan _ Er· 
'\ k mütereddit, sordu: Odaya girdiler. Küçük oda de ıığrul Saıli Tek 

Siı kımsınız? diği, önü denize karşı balkonlu, .ıirlikte :K:ıdıköy 
L ..\lın kartvizitimi! Uç pencereli; içinde Lc>Uis XV ay. • Süreyya hnhçesin. 
~hın fransızca okuması da na konsol, iki kanape, müteaddit( ıle hu gece BALAYI 
111 k voıh·il 3 perde oku 

arta baktıktan sonra koltuklar, ortada lreyzi masa .. ta. yucu Aysel 
~UYtJ,run!. dedi. ' vanda bir avi?.e fakat mumlu de. 
~ hyeli yeşillikler, kenarları ğil. Beş altı kolwıda değermi fi.] 

linu çiçek tarhları, palmL tilli, koca koca karpuzlu 18.mba. 
I', Malta erikleri, çamlar, lar.. · j 
Ilı tlı havuzlar arasından yü. Hepsi de yakılmış, ortalık gün 
(er. Poturlu bir bahçıvan düz gibi .. 
6'kleri stilinde yapılmış, Pencerenin önünde karşı ka.r _ 
U çatılı kameriyenin önün. şıya oturdular. 

EGE TİYATilOSl' 
26 tınziran rıaznrte. 
si :ıkşamı Bakırköy 
;\filtiyndi tiyatro • 
sunda Cellat 1\ara 
/tlustafa, :!\furnt Ş:ı_ 

mil nryetesi 

HALK OPERETi fan.osun IAmbası?lıl yakıyor. Necip Melhame: 
"Oto • 
._cı .o. dakika hatırladı: Bu - Quel nouvelle? .. Anlat ba. ~ her akş:ım Bebek 
~ \'izıta. vermek (savoire • kalım şimdi!. dedi. ,~,~ belediye bahçesin • 
) e af k N c f de operet - re,·ü • 

nıuv ı nu ya?.. ere. orci azla insafsızlık etmedi,· 
Y 

skec • ,·aryete • 

1. emek zamanı .. Fazla 18.U. daha doğrusu, dallanıp budak • komedi 
.'it, (manque d'egads) değil !anması çıkmaza varacak, b~mı -----------

nara yakacak cihete yanaşma • 
dı: ~tlıoldu, girdi bir defa ve ver. 

rtını.. 

t·~az elbiseli vale, kameriye. 
°'terdi: 

~fıtfen biraz bekleyiniz! .. 
. t'iYe gitmesile dönmesi bir 

- Dün gece hanesinde bende _ 
nizi gördüğünilz sakallı, siz veli. 
nimetime bahsettiğim (brigand) 
değildi. 

Velinimetin de o anda gözleri 
döndü: 

- Anlamadım! .. 

Yeni neşriyat 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezi tarafından çıkarılmakta 

olan Çocuk adlı derginin 144 ün· 
cü sayıaı çıkmı§tır. 

ol ayarı, ajans ve meleoroJoji haber
leri. 20.15 Konuşma. 20.30 Türk mü
ıl~i (Müşterek 'Ve solo teganni) 1 -
~ihavent pe,revl. 2 - İsmail Hakkı 
bey - !\ihavent ağır semai - Seni hük
mü ezel. 3 - Rakım - Nih:ı\'ent şar. 
kı - Ne yanan kalbime bakdı. 4 -
Ut taksimi. 5 - Selnhattin P•n:ır • 
Xihavent şarkı • HlılA yaşıyor. 6 -
Sadettin Kaynak - Nihavent şarkı • 
Ciönül nedir bilene. 7 - Nihavent 
5arkı • Hatırımdan hiç çıkma:vor. S 
- Artaki - :\ihavent şarkı • Kokla. 
som saçlarını. 9 - Faiz Kapancı -
Nihavent şarkı - Gel güzelim çamlı
'nyn. 10 - Refik Fcrsan - ~ihnvent 

n~rkı - Kız sen geJdin çerkcşden. 
21.10 Ifaftnlık poııta kııltmı. 21.2;, 
:\eşeli pliıklar • R. 21.30 Müzik (O
da müziği - Pi.). 22 Müzik (Kiiçük 
orkestra - Şef: Necip Aşkın): 1 -
Frnnz Lehar - Çareviç operetinden 
potpuri. 2 - l.copold • Karlsbad ha. 
tırası. 3 - GrJeg - Pergilnt .Oltt. 
4 - Joc Gril - 'Marş. 23 Son ajans 
haberleri, ziraat, esham, tnhvilAI, 
'rnmhlyo - nukut borsn~ı (fiyat), 23. 
20 ~tüzik (Cazband - Pl.). 23.55 • 24 
Yarınki program. 

29-6-939 Perşembe 

12.30 Program. 12.35 Tilrk mfi:r.i
ği: 1 - Nişaburek peşrevi. 2 - Ziya 
Paşa - Nlşuburek nttır semni • Ey giil 

30-6-939 Cuma 

12,30 Prof(ram, 12,35 Türk müziği 
pi., 13 ~femleket saat ayarı, ajans 
\'e meteoroloji haberleri, 13,15 • U 
Müzik (knrışık program • Pi.), 19 
program, 19,05 Müzik (Melodiler -Pi.) 
19,15 Türk müziği (fasıl heyeti), 20 
Memleket snal ayarı, ajan:o; ve mete
oroloji haberleri, 20,15 Konuşma 

(hafl:ılık spor servisi), 20,30 Türk 
müziği (saz eserleri beste, semai Ye 
ş::ırkılar), 21, 1 O Konu~ma, 21,25 :\e
şeli plı"ıklnr - R., 21,30 Orkc~ıra pro
gramının takdimi • R. Strauss \'e e
serleri hakkında, 21,45 Müzik (raci. 
yo orke.,.trası - şef: Prnetorius), 1 -
Richarıl Strauss - Serennd 13 nefes 
li saz için, op. 7, 2 - Richard Strn 
u~s - (J..e bourgeois GenUlhomme) 
~üit orkestra için, op. 60. a) 1 inci 
perde unrtürü1 b) Menuet, c) Es
krim hocası, ç) Terzilerin sahneye 
çıkışı \'e dansı, d) Lull:rnin Menueti, 
e) Courante, f) 2 inci perde uver -
türü {İntermezzo), g) 2 inci perde 
uvertürü (incelermezzo), h) Ziyafel 
(ziyafet müzl~i ve ahçı ynmn!hnın 
dansı, 22,30 Müzik (opera şarkıla. 

rı - Pi.), 23 Son ajans haherlerl, zi
raat, esham, tahvi!At, kambiyo • nu
kut borsası (fiyat), 23,20 Müzik 
(cazband - Pi.), 23,55 - 24 Yarınki 

ne acep silsilei.. 3 - Hasan nğa _ program. 
Nişaburek şarkı - Camcı ımrhile. 4 
- Aziz efendi • Nişaburek şarkı • 
Kırılı ı;ıeçirdi.. 5 - Nişaburek şar-

1-7-939 Cumartesi 

kı • Görmek ister .. 6 - Ali Rıfat • 13,30 Program, 13,35 Türk müzl
:\işabıırek şarkı - Meyledip bir 11üli- ği, 1 - Rast peşrevi, 2 - :\'uri bey • 
zare. 7 - iX,nburek snz seınahi. 13; Rast şarkı - Haillm bir nazlı yare, 
~remleekt saat ayarı, aj:ını; ve meteo. • 3 - Sa<li Jfoşses - Hast şarkı - Elô 
roloji haberleri. 13.15 - l4 :\lüzik l .:o~.,1ın, 4 - Sadi Iloşses - Rast şar 
(Karı,ık proı;ı.~a.m - ~I.) •. 19. Prog-j kı - Çalımn bok cCe<le, 5 - Kli7.Jtn 
rnın. 1!1.05 Muzık CSenfonık parça -ı Uz - Dııyntlar:ıh:ın şarkı • A) rılık 
Pl.). 19.1:> Türk mliziii (Fasıl heye- ne kadar acı, 6 - Hü<;eyin Fahri . 
ti). 20 Memleket saat nyarı, ajans ve T ıhir şarkı - Uzaktan hakrlı geçti. 
meteoroloji hnbcrleri. 20.15 Konuş- 14 )femleket saat ayarı, ajans ve 

Yolcıı - Bu ne biçim otel. Bütiin gece gözümü yummadım; 
hep tahtakuru Zarı öldürmekle uğra§ttm. 

Otelci - Vah zavallılar .• Demek ki çok fena bir gece geçir
m~Zer .• 

~ zade taş merdivenin sa. Bu dönen gözler ka.rşısmda Bir sivri akıllının maceraları: 
da, başı açık, arkasında büzüle kalıp büsbütün küçülmüş 

~k ipek rop döşambr, olan Corci, kekelemeyim diye ter 
P'adda.l ya Cerci! .. (Soyez döke döke: 
~enu. George Fadel!.. diye - Merkum, o değildir! .• 
ede. - Yine anlamadım .. Dün gece. 
uıı, mültefit; halinde ki de başka bir milzevvir mi? 

) ltadar kafa tutuşu, öfkeli. - Müsaade buyurun, izah e. 
C))c: deyim. Tertibat ve ( arrar.ıge. 

ı taşalamı§U. Bu derce gU. ments) !arımı baştan aşağı nak. 

~UlUk, iltifat, istihza mı, ledeyim! .. diye girişen Corci, at.I 
? Ardmda.n takaza.ya. baş • masyonlan yine tutturdu: tn, . iki ~ bir p.puu. JD.e.vam• J'Jlt) 

Tarihten bir yaprak: 

Gandi ve yeniçeriler 
Yazan: Niyazi Ahmet 
Meşhur Hind milllyetperveri 

Gandi, dünyaya açlık grevi diye 

yepyeni ve garip bir a.det getir
di. O yemek yemedi ml muhak
kak mUhfm şeyler yaı>mak isti
yor. 

Çocukluğumuzda anne ve ba

bamız kalplerimizi kırınca, fste
diklcrimlzi vermeyince, biz de 
öyle yapmaz mıydık? .• 

BUyliklere yakıştıramıyaca

ğımız bu halin Gandlde tecelli
si bu noktadan pek anormal ol
masa gerek. Fakat bunun tarih
te ,.e bizim OsmanJı tarihinde 

misali vardır. Yemek yememe
nin ne bUyUk bir bftdise olduğu
nu Gandidcn evvel yeniçeriler 
göstermiştir. 

Mal().m olduğu üzere yenlteri
likde ulfife günU vardır. Ulufe 
salı gUnü çıkardı. O ıgUn divani 
hümayun aktolunur, sadrazam, 
erkAnı devlet Topkapı sarayın. 

da, kubbe altında hazır bulu
nurlarıdı. 

Kubbe altı bir bfüme lle iki
ye ayrlımıştı Ye bölmelerden bi
rinin araksında padişah bulu
nurdu. 

Demir parmaklıklarla muha
faza edilen padişah dairesinden 
ul(lfe te"f'zif seyredilirdi. Burada. 
aynı zamanda zerde ve pllA.v ha
zırlannrnk konur. Kul kethüda

sının eteği ile işaret etmesi üze
rine yeniçeriler koşuşarak ye· 
meklerlni alır, saray avlusuna 
geçerek yemeğe bnşlarlardr. 

Fakat baznn etek işaretinin 

hiç teslrl,olmaz, meydanı <doldu

ran l·emekler yerlerinde kala
kalır ve yeniçeriler yerlerinden 
kımı1damazlardı. Bu, sarayın 

Ustünde korkunç bir fırtına te
siri yapardı. ÇUnkU yeniterlle
rlnin yemek yememesi açıkça 

bir ibtllA.l çıkacağına alA.met

llr ... 
N. A. 

Kolu Kırılan Çocuk 
Büyükdcrede Çayırbqmda otu. 

ran Hamza oğlu 16 ya§ın.da Tahir 
arka-:laşlariyle top oynarken düş· 
müş ve sağ kolu kırılmıştır . 

Yaralı çocuk otomobille hasta
haneye kaldırılmı§ttr. 



.._...., .. __ ~ 

Beşikfu.Jlıların ~-O galibtyetile nihayetlenen dUıı'Til Bcyikfaş - Ateş '(!zmir) müsabaT.-asınamı 1if gUzcl enstantane .. 

Milli Künıe nıüsabakalarının dünkü karşılaşmalarında 

Fener Ankaragücüne ı Beşiktaş Ateşi 
2 - 3 mağlôp oldu 3- O yendi 

Demirspor karşısında hırpalanan Bir gün evvel 
Sanlacvert takım dün eksik bir kadro ile oynadı 

Müsabaka çok tatsız geçti; 
yüzünden tecrübesizlikleri 

enerjik İzmirliler 
mağlup oldular 

Ankara, 25 (A.A.) - Bugün 
''19 Mayıs,, stadında 25 bin kadar 
seyirci karşısrnda Ankara ikincisi 
Ankaragücü ile karşılaşan Fener. 
bahçe takımı, oyunun her iki dev
resinde de zaman itibariyle daha 
hakim oynamasına rağmen 3-2 
gibi bir farkla mağlfip oldu. 

Hakem Asımın idaresi altında 
başlanan bu maça Fenerlilerin or
tadan yaptıkları ve Güç kalesine 
kadar uzayan bir inişle başlandı. 

,,. Fakat, kesilen bu akın Ankara gü
cü tarafından Vahap vasıtasiyle 
sağ taraftan iade olundu. Birkaç 

Yüzme mü
sabakaları 

Dünkü Karşılaşmalar 
Büyük Bir İntizam fçinde 

~apıldı 
İstanbul su sporları ajanJığı . 

nın ter.tip ettiği ikinci yüzme teş 
vik müsabakaları geçen haftaya 
naza.ran kalaballk. bir seyirci küt. 
lesi önünde Şeref havuzunda ya... 
pıldı. Bcşilrta.:ı, Galatasaray, Bey 
koz yllzücülerinin iştirak ettiği 
ve jki '.katagorl üzer.inde yapıl~ 
dünkü müsabakaların küçükler, 
büyükler ve müsabaka harici 
mektepliler arasında; yapılan ya. 
rışlarda ııu teknik neticeler elde 
edilmi~tir: .{Devamı 10 uncuda) 

dakika kadar bu suretle karşıliklı ı kadar devam ederek 1 - O Fene. Cumartesi günü Galatasarayla ı Dakikalar ilerledikçe siyah be. 
akınlarla mütevazin bir şekilde rin aleyhine olarak neticelendi. yaptığı müsabakada 3 - 1 yeni. yazlıların baskısı da ziyadeleşiyor. 
cereyan eden oyun yavaş yavaş İkinci devrenin 19 uncu dakika. len İzmirin Ateş ekibi dün de Şe- Fakat Ateş takımının enerjik oyu· 
Fenerbahçe lehine inkişafa başla- sında sağdan yapılan tehlikeli bir ref stadında Beşiktaşla karşılaştı nu karşısında gol çıkaramadıkla. 
clı. Ankaragücü kalesine yapılan Ankara hücumu Fenere ikinci bir ve bu defa da 3 - O mağlUp oldu. rı gibi zaman zaman tehlikeli va 
hücum esnasında atılan şütü ka. gole mal oldu. Bir gün evvelki gibi, hatta on- ziyetlere de düşüyordu. 
leci Natık çek mahirane bir plon. Vahap, aldığı derin pası kova· dan da daha yavaş oynanan dün· Oyun bir gün evvelki Galatasa-
jonla kesmeğe muvaffak oldu. !ayarak, Fener kalesine doğru sü· kü müsabakaya takımlar şu kad· ray maçına benzemeğe başladı. 

Oyun bu suretle Fenerin haki- züldü. Ve bu esnada topu mahi- rolariyle çıktılar. Beşiktaşlılar da sarı _ kırmızılılar 
miyeti altında devam ederken An· rane bir arapası ile Ali Rızaya ge. gibi netice alamayınca Ateşliler 
karagücü yaptığı ani bir akınla çirdi. Ali Rıza, kale yakınlarında Beşikta~: Mehmet Ali - Tacı, rakiplerinin tazyikinden kurtul· 
Fener kalesine kadar sokuldu. Ali aldığı bu çok müsait pası ani bir lbrahim - Hüseyin, Bedii, Fcy. dular. Hiç ezilmeden canlı bir o. 
Rıza bu hücum esnasında demar- şütle ve Fener kalecisinin kıpırda. zi - Hayati, Hakkı, Sabri, Şeref, yun çıkarıyorlar. 
ke vaziyette yakaladığı topu sıkı masına meydan vermiyen bir sıkı- E~ref. 32 inci dakikada Hakkının ileri 
bir şiltle kaleye havale etti. Top lıkla ikinci defa olarak Fener ka· Ateş: Seyfi - Cemal, Sezai - pasiyle karşı karşıya kalan Sabri 
sol kale direğine çarptıktan sonra lesine soktu. Avni, ömer, Salih - b.zet, Reşat, şayanı hayret bir beceriksizlikle 
Z4 üncü dakikada Fener ağlarına 2 - O mağlup vaziyete düşen Osman, E them, Ferit. topu kalecinin kucağına bıraktı. 
takılnu~ bulunuyordu. Fenerliler, mul<adder bir mağlCıbi- Hakem: Şazi Tezcan. Bir iki dakika sonra lzmirin 

ilk devre bu suretle nihayete yetten kurtulmak i~in sıkı ibir hü. Oyuna İzmirliler ortadan oır UJl'll!"D!IE'~ 
• ___, cuma geçtiler. Güç muavin hat. akınla başladılar. Müdafaada kesi

Sabrinin 'lıcticcsiz bir 1ıiicıwm 

tında bir hücum esnasında hakem len bu hücumu bir ikincisi takip 
Ankaragücü aleyhine frikik ceza· etti. Fakat netice alınmadı. İkinci 
sı verdi. Basrinin attığı top An· dakikadan sonra Beşiktaş --akını 
kaıagücü kalesine gir.di. 

Bu golden sonra, oyun müteva
zin fakat çok seri ve o nisbette de 

~ 

• heyecanlı bir şekil aldı. İki taraf 
da bUyük lbir enerji ı;arfına mec· 
bur kalıyorlardı. 39 uncu dakika. 
da Vehap Ankaragücünün üçüncü 
sayısını yapmağa muvaffak oldu. 

Oyunun sonlarına doğru iki Fe-
ner muhaciminin aşikar bir surette 
ofsay.d olarak yakaladıkları top 
Ankaragücü kalesine girdi ve maç 
bu suretle 3 - 2 Ankaragücünün 
galibiyetiyle neticelendi. 

bıııladı. 

8 inci dakil<a: Sağdan başlayan 
bir Beşiktaş hücumunda sola ge. 
çen topu Eşref kale önüne hava· 
landırdr. Bunu Hakkının kafası 

tamamladı. Top direğe çarparak 
yere düşerken yetişen Sabri iska 
geçerek yüzde yüz bir fırsatı heba 
etti. 

Siyah • beyaz oyuncular birbiri. 
ni kovalıyor, fakat sıkışık oyna
yan İzmir müdafaası gol fırsatı 
verdirmiyor. 

Sabrinin lwçırclı[/ı ftrsat . 
Zardan biri 

·ı f1 ~ad 
merkez muhacimi de yavaşlıg •f ~e 
zünden çok feci bir fırsatı }ela?: 

. G ıı 
Beşiktaşın ilk, ~ şab 

39 uncu dakikada Şeref •il ,çif' 
bir hücumundan sonra sağa.j, ,\' J 
diği topu Hakkı sıkı bir şu ltıi) 
teş ağlarına taktı. ıııirl• "tirı 
Mağlup vaziyete düşen it«~· dit . . aı., . 

kr bundan sonra daha ıyı ç a.GJ J 
!arına rağmen gol çıkarıırı'ıart !~si a 
. • 1·p o tı a 
ılk devreyi 1 - O mag u lliJh 
hlti~il~ ~k 

ikinci Devr~ 11• ~çb· 
ikinci devreye Beşıkta~ 1' 1 

yf' r. 
b2şladılar. Oyun ortalarda ~~ \, § 

nırken Ateşliler üçüncü dakl 'Ct t 
sağdan güzel bir akın ~.a:e~ değil 
Merkez muhacim soliçe gu 

d . R w )'e! pas ver ı eşadın attıgı 

sütü Mehmet Ali yakaladı. 
1 ~ bb 

Bu kısımda Beşiktaş bÜS 
w • ·r de ' agırlaşmıştı. Bundan ıstı a ·~ 

İzmirliler oyunu tek kale 11•1~ 
ıt:tııcı ıne çevıruuerse cıe otl ~ 

sürmedi. Tehlikeyi sezen 13tsC 
taş takımı onuncu dakika.darı Vri 
ra akınlara başladı. ~la 
Bc~iktaşın ikinci ~0}~ u~ 

16 ıncı dakikada: Eşrefırt t( ~I u 
ladığı topu Şeref Hakkıya g t1 ~ 
di. Demarke bırakılan Ha1<1'1 tu &ı. 
çok sıkı bir şütle ikinci golii ,. ;q~tett 

Bu gol siyah beyazlıları dil • 
tirken Ateş takımını da botdıl-

(Devarm 10 mıc~ 

Dünkü profesyonel güreşler 
Bugün Fenerliler daha iyi, da. 

ha düzgün ve daha favulsüz oy
nadılar. Dünkü atletizm 

müsabakaları 
Kara Ali Habeşlinin, Mülayim de 
Polonyalının sırtını yere getirdi 

Polonyah yenildikten sonra bayıldı 

Kanşık takım
lar liki 

Müsabakalara Şeref Çok fena organize edilen ve bilhassa mektepliler işinde 
Stadında Devam Edildi 

Bulgar pehlivanı Freştanofun sem Tafari adlı iki ecnebi peh - büyük haksızlıklar yapılan 
Karışık takımlar liki madarma da karşılaşması kararlaştırılarak livan da bulunmaktaydr. Fakat ~ 

bir hayli rbeklfım edilen, profes - Bulgar pehlivanı Freştanof yok- ~~~i.d~a~:~:! :~~:~:a~:;:: ~;_ Gül kupası karşılaşmalarını Fener kazan ~ .. 
yonel ser est güreş müsabaka - tu. Güreşçiler boy sırası o larak f ~"t 

ki Topl<apı - Arnavutköy ile Ka. Gül kupası atletizm müşabaka. ğer rakip bir kl:lp namına müsa. ve ikinci gelenlere mUkfı ıı "' ü 
larr, nihayet dün 4 bini geçen ring ( ! ) etrafında dizildiler. ı ı '"' 

sımpaşa - Galataspor muhtelit· ları dün 1500 seyirci önünde Fe. bakaya a ınması oldukça şayanı Beden Terbiyesi istişare ıeJ K .. 
bir seyirci karşısında T aksim Hakem Cemal hepsı" nı' sıra ı · d · ı · o ·· · "'"'rbah tad d ld d.kk t bı·r ha~d'sed" d B h F l k ,.eş vgrı erı arasın a ıc ı. yun mutevazın '""' çe s ın a. ynpı r. ı a ı ır. azasın an ur an e e lıı 
stadyomunda yapıldı. .1 t kd" tt' . b. t• fed ...... ~ 11ın,.,. 

ı e a ım e ı ve: geçtı. Devrenin ortalarında Top. Havanın sıcak olması derecele. Diğer ır koşucu seçmede klü. ızm erasyonunun mus..... ... 
Kızgın güneş altında saat - Bulgar pehlivanı Freşta • kapı - Arnavutköy karışığı fri· rin düşük alınmasın.a sebep olmuş bü namına koştuğu halde başkam Adilgiray tarafında.tl :- ) 

3,.5 ğa kadar terlendikten sonra nof, gel~edi, çi.inkü kendisi A- kikten bir sayı kazandı. Bundan tur. Bir iki hadise olmasa milsa. finalde klüp namına koşmaktan rildi. ;ors 
nihayet !hakem Cemal ortaya merika ve Avrupada danışıklı sonraki zaman ve ikinci devre bakalar çok 7.evkli olacaktı. Bir imtina ederek rakip klübün for. Netice alanları sırasile ynıll ~ii orsl 
gelerek hoparlörle, müsabaka - güreş yapmağa alışmış, burada baştan sona kadar Kasımpaşa - klüp namına girmek için müra. masını giyerek koştu. ruz: ş. 
lann başlıyacağını bildirdi. Gü. da öyle giireşmek istedi. Tabii Galataspor muhteliti hakim bir o- caat eden ve üç birincilik alan Bir milli atlette müsabakaları 100 :\1: 1 - Nazmi (G.S)) Çocı 
reşçileri sahaya ~ğırdı. bizim ciddi güreş yaptığımızı yun oynadıysa da mağliıbiyettcn iki müsabık istedikleri klilpler tribünden seyretmeği daha muva 2 - Gören (G.S); 3 - ~er" 

Pehlivanların arasında Po - anlayınca korkarak gelmedi. kurtulamadan müsabaka 1 - O namına müsabakalar gi _ fık bulduğu diinkü hfıdiselerden (F.B). 
lonyalı Diyesviski ve Habeşis -

1 
Kendisinin hudut haricine çık • bitti. remezken diğer taraftan iki Har. birini teşkil ediyordu. 22 :'\I: 1 - Muzaffer (:fİ1 tanın Adisababa şehrinden Ka· I (Devamı 11 incide) ikinci maç Pera ile Hilal - biyeli atlet diğer bir klüp namı. Müsabakalardan sonra birinci (Devamı 10 wıcıı~ 

Kurtuluş arasında idi. Bu kar. na müsabakalara girerek derece _ 

DfhzTdl giireşlcrc i~tiral.: eden 1'C7ı7rvan1ar 

şılaşma durgun olmakla bera· almaları ve puvanJarın o klübün 
ber çok gollü olduğu için bir hesaplarına ilave edilmesi hayret_ 
hayli heyecanlı geçti. ilk anlarda le karşıland ı . Nasıl ki talebeler 
hakim bir oyun çıkaran Hilalliler ı klüpleri namına müsabakalara gir 

1 (Devamı 10 1lncııda) mezken Harbiyeli sporcuların di. 

Milli Küme Puvan cetveli 
Oyun G<ılip Bera. Mağ. Attığı Yccliği Pııva>ı 

Ankaragücü 14 9 1 4 34 21 33 
Galatasaray 12 10 2 41 20 32 
Dcmirspor 12 8 2 2 32 15 30 
F~enerbahçe 13 6 2 5 29 22 27 
Beşiktaş 11 6 1 4 30 j4 24 
Doğanspor 14 ~~ . 1 10 13 4D 21 
Vefa 12 3 2 

.., 
1 28 23 20 

Ateş 11 1 1 12 11 42 17 

' ' 
j 

1 
BcsiTdas mu1zactmlcrlııiıı aııutla b'iten vi~ 

Al 



Bunları biliyor , 
Ne k;J;;u"k·onu- Karıncalarda hayat 

şu yorla r ? 
Ilı Amerikalılar yeni bir hesap 
~Ydana çıkarmışlar. Bu hesap 
rlc~~ ~annettiğiniz gibi hesap 

Bir karıncanın hayatına toplu olarak 
bakacak olursak heler görürüz ? 

<le gı), ınsamn konuşmasını, gün ' 
~ kaç kelime sarfettiğini göste 
Czı bir hesap. 

~· Bakınız bu hesab da ne de- ı 
1Yor? 

de 12 Yaşına kadar çocuklar gün 
11.. SOQQ kelime konuşuyorlar -
··ıış. 

da. 12 Yaşından l 7 yaşına ka
dar olanlar altı bin, 1 7 yaşın -
2sıı 25 yaşımı kadar yedi bin, 

q ~/'aşından itibaren 50 yaşına 
~ar olanlar günde 9 bin ke 
~e konuşuyorlar nasıl güzel 

9 
ap değil mi! 

--o-

Japonların evleri 
Ilı.Japonyayı hatırlarsınız değil 

Ji' ~ 1? Asyamn doğu memleket -
r. ~~~llin en biiyüklerinden biri-

li {aponJann hayatları diğer u-
S·~harın hayatlarına benzemez. 
, 

1k assa onların evleri görüle -
~ bir biçimdedir. Japonyada 
i5bir ev, beton ve kagir değil 
~t. kamilen tahtadandır. Dağ
t' §ehirde her yerde bütün ev· 
~ r .. tahtadan yapılmıştır. T uhal 
'Cgi) ıni? 

--o-

". Hindistanda 
~ Iındistanda yaşayan müslü· 
. nları tanımak çok kolaydır. 

~11ki.i buradaki rnüslürnanlar, 
~.!arım traş ettirirler. Ve u· 
ıv tı. şekerci külahına benzeyen 
\rı külahlar takarlar. Bu kü 
< lar çok pahalıdır. Sarı ipekli 
11ıtıaştan yapılmıştır. 
Suda mezhebinden olan pa

~lar da Üzerlerine birer enta· 
tıı giyerler. eline muhakkak 
~ tette kaim birer yaprak alır -
t. 

Yukarıôaki resimde bir karınca· 
nın .doğuşundan itibaren geçirdiği 
muhtelif hayat bölümlerini görü
yorsunuz. Şimdi bu bölümleri bi
rer birer tetkik edelim: 

1 - Bir karınca süfresi görü
yorsunuz. Bu yumurtadan çıkan 
yavru karınca kör ve ayaksızdır. 
Baş tarafları dar ve iğridir. Bu şe. 

Biraz da gülelim kildeki süfre yürüyemediğinden 
· · tavsiye an~eıe karıncalar tarafından besle· 
1Y1 nirlcr. Dadıları bunları yalayarak 

"l'vıüşteri lokantaya oturdu. temizlerler. Lüzum görürlerse 
L~tson kendisine listeyi uzr.ttı yuvanın daha sıcak veya daha ha_ 
~~lın müddet tetkik ettikten \•adar yerlerine götürürler. 
"tıra, hiç birşey beğenmedi. 2 - Bu süfreler büyüyünce, 
~arsonu yanma cağırdı ve: v:.icutları etrafına ipek böceğinin 
- Bence hiç bir yemek yaptığı gibi, bir koza örerler ve 

~lanıadım. Sen ne tavsiye e - bunun içinde süfre derisini atarak 
tsin bakayım! böcek şekline girerler. Amele ka_ 
Carson güldü: rınclar bu kozalara çok dikkat e· 

. - Lokantadan cıkıp gitme derler. Yuva tehlikede olduğu 
ıQ, ~ zaman1ar bunları emniyetli bir ye. 

e•. -0- re naklederler. 
Utün sınıf görmedi ya! 3 - Karınclar tatlı şeyleri çok 

Öğretmen yaramaz 
ilttına çağırdı: 

w 

1 
severler. Resimde görüldüğü gibi 

çocugu ı bunların nebat biti denen ufak bö. 

~·- Yine arkadnşına rahat ver 
1Yorsun, hep yaramazlık . ya

~~orsun. Bak Kemal de göt 
lış, 

Çocuk omuzlarını silkti: 
., - Siz onun sözüne itimat 
1ltıeyin dedi . 
O bir kişi, biitiin sınıf gör -
edi ya! 

-o--
Aklında kalmamış 

~ocuk bir köşede oturmuş 
/

1h dersine çalışıyordu; biraz 
ıtı.ıduktan sonra babasına dön
ti: 

cekleri okşadıklrı ve vücutların· 
dan sızan bir nevi tatlı suyu yala
dıkları sık sık görülür. Bazı ka. 

Surat asık olursa 

Küı:iik Kemalle kardeşi Şem 
si, okuldan eve döndüler. An -
nesi onları suratı asık olarak 
karşıladı. Küçiik Şemsi karde -
liİne seslendi: 

- Evde misafir var galiba? 
- Nereden anladrn? 

Annemin suratı asık ta .• 

Öyle değil mi? 
- Baba dedi, Alp Aslan ı 
cırnen Diyöjenin Malazgirt sa Annesi Doğana fena halde 
~<ıı kaç tarihinde oldu? kızdı, paylamağa başladı: 
Baba yutkundu: - Artık senden bıktım, ak· 
';"' Şey evlad.ı.m, hatırlaya- şama gelince biitün yaptığın bu 
ctc;ıın dedi. Aklımda kalma- yaratnazlıkları babana anlata-
1~ dedi. cağım. 
~uk kitabı kapattt~ - Tabii dcğilmi sİ7: krtdmlar 
- Bari okumıyuyım senin hep böylesiniz. Ağzı~ızda hiç 

cıca kafanda kalmayan şey bakla ıslcmmaz. Dedikoduyu e . 
llıın kafamda nasıl kalacak. seversınız. 

4 
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nncalar nebat bitlerinin yum~r 1 
talc:rını toplarlar ve çıkan bitleri, 
insanların inek besledikleri gibi • 
beslerler. 

4 - Burada ağziyle yavruya 
yiyecek veren bir amele karıncayı 
görüyoruz. Karıncaların başlıca 

kanunu yiyeceğin paylaşmasmı 
emreder. Bir karınca, karnı aç bir 
arkadaşına ağzındaki yemden ver. 
miyecek olur·sa, diğer ameleler 
kendisini öldürürler. 

~t .--

~ g 

Diğer resimlerde: - Karınca

lar, kendilerine yem teşkil eden 
nebat bitlerini yetiştirmekle kal· 
mazlar; aynı zamanda kendileri
ne temizlik amelesi vazifesi veya 
diğer işler de gördükleri için baş· 
ka böceklerin de yuvalannda ba
rınmalarına müsaade ederler. 

karıncaya tezadiif olunur. Bu yı
ğın, yeni iğneler ı;ürükliyen, yu. 
valara girip çıkan çalışkan amele· 
lerin yardımiyle durmadan yürür. 

Kozalardan çıkan karıncaların Karıncaların boynuzlarında mev
çoğu kanatsız ameledir. Yavaş ya- cut ince kıllar bilhassa kckuya 
vaş vakıt ilerledikçe çıkmağa bas- karşı son derece hassastır. Bunlar 
!ar. Amele karıncalar da onlar;n 1 vasıtasiyle karıncalar birbirleriyle 
kanatlarını yaymağa başlarlar. l:nnu§urlar. 

Bazı kırlarda bir küme çam iğ- 1şte bir karıncanın hayatına 

nesinin yanında üşüşmüş binlerce toplu bir bakış. . 
-········-···················· ........................ . 

MASAL 
-- ıawı.- =-= :wwwı....-... 

Devin başına 
gelenler 

Evvel zaman i
çinde, daha perL 
!er ve devler dün
yada yaşarken 

bir genç dev var. 
dı, bu dev doğ

duğu gündenberi 
çok kuvvetli idi, 
yerinde duramaz, 
mutlaka bir iş 

yapmağr isterdi. 
Fakat hiç yapa
cak iş bulamazdı. 
Çünkü eline taşı

nacak bir şey ver 
seler hemen tut
masiyle kırılır, 

yapılacak bir şey 
verseler çekici öy 
le bir kuvvetle 
vururdu ki he. 
men eşya parça 
parça önüne dö
külürdü. Bu de-

vin adını, böyle çok iş görmeğe eve koştu, sevinçle tulumbayı eli. 
arzulu, çok ta kuvvetli olduğu ;_ ne aldı, fakat, su bütün bah .. 
çin Kudret koymuşlardı. çeyi basmıştı. İyi kadıncağız 

1 
Dev Kudret, nereye gitse onun evine geldiği zaman bahçesinin 

bir kaza yapmasından korkarlardı halini gördü, Bu defa artık Dev 
bir gün evlerden birine kiremit Kudretin hiç bir iş göremiyeceği• 
aktarmağa çıkarmışlar. Ev, onun ni anlamıştı; fakat, dev o kadaı: 
ağırlığından çöküvermiş, bir ağa- mahzun duruyor ve dünyadaki İJ" 
ct budamak için yollamışlar, ağacı !ere yardım etmeği öyle çok ist4 
bir tutuşta kökünden çıkarıver- yordu ki, iyi kadıncağız onu böy• 
mişti. Bunun için <>na hiç bir iş le kederli bırakmak istemedi: 
emniyet edemiyorlardı. Artık dağ "Haydi Dev Kudret, aana yol 
lar.dan birine çekilip uyumaktan göstereceğim, şu gördüğün çimen. 
başka yapacak şey ka1mamıştr. tikten geç, ormanların arkasında· 

Fakat, onun uykuya ihtiyacı ki küçük köşkte Peri Zeka oturu.. 
yoktu, bütün devler büyük kaya yor, git, ondan iş görmeği öğren. 
parçaları gibi ağaçların altında ı;onra sen de dünyaya lair yardım• 
sakin sakin uyurken o, gözleri a- cı olabilirsin,, dedi. 
çık düşünüyordu. Dev Kudret u- Bunu duyan Dev Kudret o ka .. 
yumağı istemiyordu. Mutlaka dü:ı dar sevindi ki, sevinçle bir saniye. 
}'ada yaşayanlann işine yardım de ağaçların tepesine sıçradı. Ora• 
etmek, kudretini sarfetmek isti- dan bütün kuşların yuvaları görü. 
yordu. nü yordu. 

Nihayet dağdan kalktı, şehre ihtiyar kadıncağız, "dur, sakin 
indi, yoldan geçen bir ihtiyar ka- ol, sözümü iyi anla, yolu böyle 
dına kendisine y~pılacak bir ;ş sıçrayarak, koşarak gidersen bu· 
vermesi için yalvarmağa başladı. lamıyacaksın, karışıktır, sana an• 
O kadar yalvararak söylemişti ki, !atayım da dinle., :diyor.du: 
kadıncağız dayanamadı. Elinde ''Şu gördüğün çimenlikten yüz 
taşıdığı tabak sepetini eve kadar :ı.dım yürüyünce yüz tane ağa~ 
taşıması için verdi. gelir, bu yüz ağacı sayarak geçer-ı 

Dev ''Bu benim için bir çocuk sin, ağaçların bittiği yerden sağa 
İ§İ. .. ,. diye sepeti kaldırıverdi, fa- dönersin, o yolu eğri bir ağaca 
kat, sepeti öyle kuvvetle tutmuş gelinceye kadar yürü, eğri ağacın v: kaldırmıştı ki, içindeki t~baklar 1 yanında bir dönüm yolu vardır, 
bırbirine çarparak parça parça oradan dönersin, doğru yürürsün• 
oLdu. nihayet söğüt ağacına geleceksin, 

İhtiyar kadıncağız ''keşki sepe- bu söğüdün yanından küçük bir 
timi bir çocuk taşısaydı, daha doğ dere geçer, dereden atlarsın, ora
ru götürürdü,. diyerek sepeti al- da parlak çakıl taşlan döşenmiş 
mıştı. Dev Kudret işsiz, kederli bir yol bulacaksın, bu yoldan doğ. 
gezmeğe başladı. ru yürürsün. Zeka Prensesin bah-

Biraz sonra bir sütçü kadına çeçine gelirsin, bahçe kapısını a. 
rastgelmişti, süt gügümleri kadı- çar, içeriye girersin, Zeka Perisi.. 
na a~ır geliyordu, hemen Dev ni bulursun, o okulda herkesi o
Kudret taşımak için yalvarmağa kutur, benim selamımı da söyle!'. 
başladı, iyi kadıncağız, ona emni- sin, seni sınıfa koyar, öğrenirsin.,. 
y~t .. edip .~ü~~m~.eri ve~di. "Çabuk ı Dev Ku<lret bunları dinleyince· 
gotur, çunku sut ekşıyecek,, di- ye kadar yerinde güç durmuştu. 
yordu. ı Hemen kadıncağıza teşekkür ede· 

Dev Kudret hcmcr{ koşmağa rek yürümeğe başladı. Çimenliği 
başladı. Fakat, o kadar çabuk koş. geçti, bir, iki, üç ... yüze kadar a.. 
tu ki, eve gügümleri getirdiği za- ğaçlarr saydı, oradan sağa döndü, 
man yollarda çalkana çalkana dö- iğri ağacı bulmuştu, dönüm yolun· 
killen sütten bir damla bile kaL dan söırüt ağasına kadar adeta ko. 
mmıştı. Bunu gören sütçü kadın şarak gitmişti, söğüdün yanında· 

çok kederlenmişti. Dev Kudret de ki dereyi aşar aşmaz çakıl taşlı 
ondan daha kederli ~ağa çekilme- yolu bulmuştu, bu yolu beş daki
ğe karar verdi. kada geçivermişti. Karşısına gÜ-

Dağda çok kalmadan yine sı- neş gibi parlayan bir 'küçük saray 
kılmıştı. İçindeki kuvveti mutlak çıktı, lbu sarayın üstündeki güzel 
sarfetmek istiyordu, tekrar şehir- taşlar güneş ziyasiyJe al, yeşil, 
de kapı kapı dola~arak kendisine mavi yanıyor, sarayın tavanınt 
iş aramağa başlayacaktı. Tabakla- mavi bulutlu bir gök gibi güzel 
nnı kırdığı iyi kadıncağıza yine gösteriyordu. 
rastıeldi, iri bdıa Dn Kudreti Bahçede çam n m* .dallar-. 
affetti, bu defa da fıçılarını tu. dan yapılmış güzel bir diikkandan 
lumbadan su çekerek doldurmasr- tezgah sesleri çevrilerek tekerlek· 
nı tenbi.h etti, hemen Dev Kuoret <Devamı haftaya) 
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VAKITın bir sayfalık hikayesi 

Pa .ş· a n ı n peri k ızı 
O NU ilk defa tanıyanlar muhakkak ki tereddüde düşe~. 

,, ne olduğunu bir türlü kestiremez. kafaalrında bır 
acaba" düğümlenir kalır .. 

Herkesten hürmet görür ve bu hürmeti şöhretinin tabii 
neticesi olarak kabul eder. Filhakika meşhurdur, fakat bu 
töhrctinin membaı meçhuldür. O kadar mağrurdur ki istihza 
kelirnesinin manasını bilmez .. Bu .sebeple, yerlerden çakılan 
k~ndilli selamları, ··aman paşa hazretleri nasılsınız efendim" 
~Ye hatır sormaları kendine göre tefsir eder, göğsünü ka
~rtarak .. eyvallah evlat.." der. bastonunu kemali azametle 
ıl . 
erı atarak ve geçerek ... 

Kışın kürklü gocuğu, yazın keten elbiseleri onda iklime 
11?tnak hassasının bulunduğunu gösterir.. Fakat onda daha 
~j'<:ı.de muhite uymak kabiliyeti vardır .• 

C
VA~~N: 1 
Muza/ fer Acar --1---

Her cemiyette bulunur, herkesle dosttur, düğün alayla; 
tının. sünnet cemiyetlerinin basında onu görür, bit felaket 
Vukuunda, bir kavaya, bir yangına en evvel onun yetiştiğini 
~0rürsiinüz .. Korkak mıdır, cesur mudur~ Bu da meçhuldür .. 
b angında alevler ~~asma dalar, olm~z f7dak~rlıklar gösterir, 
~an da tutar henuz bıyıkları terlemış hır delıkanlı karşısın· 

kedi gibi siner.. Ahmedin bu sözlerini dinleyen misafirlerim kahkahayı 
Kaç yaşındadır?.. Bunu kestirmek imkansızdır.. Genç saldılar .. Allahın bu çölünde, ateş altında, Pınar başında kız 

0~tnaktan çok uzaktır, fakat muhakkak ki ihtiyar da değil- olur muydu? .. Ben sustum, hiç bir şey söylemedim. Bir müd· 
tr .. Onun hazan kaldırımları cökertmek ister gibi sert adım· det sonra da Zeynel geldi, rengi kireç gibi olmuştu, sapır, sa· 
.rla yürüdüğünü göriirsüniiz,-bazan da kırk sene evvelisine pır titreyordu .. Artık korkusunu yenemedi. tahammülü kal-

ait hatıralarını dinlersiniz .. Bu adam acaba ne kadar yaşa-.... madı, hemen oraya çöküverdi.. · 
·• 1t§tır?.. Yüzü size bir şey ifade etmez.. Gözlerinde daima 
tanJr, fakat garip bir parlarlık vardır .. Çok uzaklara baktığı - Ne 0 Zeynel, ne oldun? 
q b b kl d 1 d · " Diye sordum .. b' tnan ile gözbe e erin en ateş er çıktığını görür, aımı _ Pasa hazretleri, ben bir gız gördüm .• 
ır düşman ile mücadelede olduğunu zannedersiniz .. Konuş· ~ 

1)1 b ld - Haydi camm, burada kız ne arar? . k <lsı kumanda eder gi i serttir fakat dikkat edi iği zaman _ Eğelim ahdım olsun beğüm .. Ta orada, pınar başm-
~tıdisini zorladığı, boğaz damarlarının şiştiği göze çarpar.. -
'lareketlidir. fakat bu hareektleri sözünü takviye etmek için da görüverdim.. • 
luurlu mudur?.. Yoksa insiyaki midir, bilinmez.. Misafirler gene gülüşüyorlardı, fakat ben anlamıştım. 

iki alem arasında daimi mücadelede bulunduğu hissini Hiç renk vermedim .. Suyu bardaklara taksim ettim. İçtik .. 
Veren bu adam kimdir~ .. Kimin nesidir?.. Hakiki hüviyeti, Artık misafirlerin gitmesini dört gözle bekliyordum ..• 
~"Zisi nedir? .. Bunu kimse merak bile etmez.. Merak etse Bir an evvel pınar başına gitmek, emsalsiz manzaraya kavuş-
l~le muhakkak ki öğrenmeğe gayret etmez .. Bütün bir mu· mak istiyordum .. 
{llt aenelerdenberi onun namını duymuş, onu tanımı§, tanış· Bir müddet sonra misafirlerim gidince derhal yola ko· 
l'rııı, dost olmuş ve dinlemiştir.. yaldum .. Akşam oluyordu.. Düşman taarruzunu kesmiş, 

A 1 k 'h · d b. h l k d k toplar susmuştu .. Sıcak gamlı bir gurupla beraber siperlere I . n atma ı tıyacı on a ır asta ı mı ır, yo sa sene-
erın doğurduğu bir itiyat mıdır? .• Her telden çalan, her mev· sessizlik çökmüştü .. Güneş ufukta sarıdan kızıla, kızıldan ef· 
~.da duran, her bahse iştirak eden bu adam acaba sahici bir latuna, eflatundan mora geçen renkler ile yavaş yavaş kay-
~~raman mıdır? .. Yanağındaki kµrJun yarası aca~ }:\angi boluyor, atılmış pamuk toplan gibi beyaz bulutların üzerin· 
'l<ltbin yadikarıdır? .. de kwl akisler beliriyordu .. 

Bütün bunları öğrenmek onu dinlemekle mümkündür.. Pınar başına vardığım zaman gurupun son ışıkları henüz 
O "d b f dı S l l k kaybolmamıştı .. Tek tük, seyrek, cılız hurma ağaçlarından a eta ir tükenmez ıçısı r.. aat erce an attı tan sonra -
ilrad b 1 h d l d d sulara akseden gölgeler büyüyor, pınara mağmum bir gu· 
b a ir veri en poh po onu yeni en can an mr, yeni en zellik veriyordu .. O anda grdüg" üm manzarayı tasvir ım· 

<l§ka hatıralan anlatmağa başlar .• 
• • • kansızdır .. 

G ENE egçen akşam deniz üzerindeki gazinoya toplan· Pınarın, asırlarca oynayarak, düzelttiği şurasına burasr 
mıştık.. Akşam üzerindenberi hafif hafif yağmur na muntazam delikler açtığı beyaz taşlar üzerinde bir peri 

~?ğmakta olduğu iiçn gazino tenha idi.. ..Paşa" bermutat kızı saçlarını sermiş oturuyordu. 
~ır masaya çökmüş, etrafındakilere alçak sesle bir şeyler an- Cennette bile rastlanması imkansız olan bu muhteşem 
ı.atıyordu.. manzarayı bozmaktan, bu gi.izel peri kızını ürkütmekten kor 

Saat on bir buçuk olduğu zaman gazinoda ancak üç kuyordum .. Gürültü olmasın diye nefes bile almıyordum .. 
tnasa kalmıştı.. J3ir müddet hareketsiz kaldım, daha doğrusu oraya çakıldım, 

· .. Paşa·· nm şöhretine ( 1) vakıf olanlardan biri: gözlerim ona takılı kendimden geçtim. 
- Aman paşa ne olur, şu senin peri kızını anlat.. Bilmem ne kadar zaman aynı vaziyette kalmıştım .. 
Diye tutturdu .. Paşa evvela bir iki nazlandıktan sonra, ' Gün batmış, ay doğmuştu .. Dizlerimin üzerine eğildim, kılı· 

ttraftakiler: c1mı topladım, yavaş yavaş, s:~riine, sürüne, taştan taşa geçe-

) 
- Hem de yüksek sesle paşa, yüksek sesle herkes din· rt:K t'na yaklaştım .. 

ernek istiyor .. diye ısrar ettiler.. Yarabbim, ne muhteşem manzaraydı bul.. Ayın sulara 
"Paşa .. nihayet karar vermiş bir tavırla sandalyasım dii· akseden parıltıları, onun yüzündeki nur yanında ne kadar 

~clt'ip söze başlıyacağmı ima edince, derhal sandalyalar, kol- ~öniik kalıyordu .. Kardan beyaz pınar taşları onun viicudu 
tuklar, ··paşa .. ya doğru çevrildi, çekildi, yaklaşıldr.. yanında kararmıştı .. Yumaklarla ipek onun toparlak omuzla· 

"Paşa'' bir iki yutkunup, etraftan ikram edilen soğuk rmı ijrtüyordu .. 
8uyu da içtikten sonra söze başladı: Bu emsalsiz manzaradan bir an mahrum kalmamak 

- Efendim, büyiik T rablus, Bin gazi harbinde idik .. Se- iciıı gözi.imii bile kırpma yordum .. Biraz daha süründüm, su· 
la ·ı.. k Ik k T bl 1 · 1 1 1 h farda ı~lnnarak ona sokuldum .. Kılıcımın şıkırtısmdan iirktü .. nııden n ara ara usa ge mış, ta yan ara karşı cep e 
~lrnıştık.. Seri hir ha~reketle başını bana çevirdi.. O zaman gözleriyle, 

' Çadırlarımız kum tabyanın biraz gerisinde idi.. Bizim derinler<len, ~ok derinlerden bakan siyah gözleriyle karşr 
rril:°' d.l 'kl' l · 1 T bl h laştım .. Esasen benim gözlerim de bir an olsun üzerinden ay· "uı mute ı ı ıme a ışmı§ ınsan ara ra mı ce ennem te· 
&İri yapıyor .. O kadar sıcaktı ki uçan kuşlar bayılıp yerlere niımıyordu.. . 
8eriliyordu .. Harp zamanında olduğumuz için bir dakika ku· Kaçmadı.. Bilakis nazarlarını üzerimden ayırmadı.. O 
tnanda mevkiinden ayrılıp şöyle serin bir köşeye çekilemiyor- zaman ben de güzeldim hani .. Değil kadın, uçan kuş elimden 
l:İuk .. Sonra en mühim dertlerimizden biri de susuzluktu.. kaçma7.dı .. Bu sefer de tabiatin en güzel mahluku ile kar-
. Varillere doldurduğumuz sular sıcaktan, havasızlıktan şıla~mıştım .. 
içilmez bir hale geliyor, pis pis kokuyordu .. Damağımıza ya· Gözlerimiz takıldı, nazarlarımız karıştı.. O heni çeki-
ı:>~şan dilimizi biraz ıslatabilmek bizim için <:ok büyük bir yor, ben onu çekiyordum .. Hey koca tanrım, ne manzaraydı 
llırnetti .. Ancak bir saat kadar gerimizde gi.izel bir pınar var- 0

·· Bir fotoğraf makinesi olsaydı da o resmi cekseydi .. Düsi.i· 
eh. Bazı bazı emirber neferi oraya yollar, bin türlü ihtimam· ni.in, biribirinden gi.i7.el iiç ay .. Kızgın kuml~r ortasında hir 
dan sonra bir desti serin su getirtebilirdim. pınar b"~ı .. Yıldı7.lı bir yaz gecesi ve üç mehtap .. Biri gökte 

biri o, biri ben.. ' 
Bir gi.in misafirlerim gelmişti.. Çadırın altında sıcaktan 

8Usuzluktan bunalıyorduk .. Emirber neferi çağırdım: Ne kadnr zaman geçti bilmiyorum.. lkimİ7. de öylece 
- Haydi evlat, dedim .. Git bize bir desti su getir.. mıhlanmış. kalmıştık .. Gözlerimizdeki cazibe bizi beseri a-

. Gitti ... Biz sohbete dalmış, suyu unutmuştuk, bir misa· lemden uzaklaştırmış, başka bir alemde biribirimize ~bağla· 
~ırj~ suyu hatı.rladığı ~aman arada.n üç .aat geçmiş, neferin mıştı. · 
11enuz gelmemış oldugunu farkettık .. Derhal başka bir ne· ... Uzaktan u7ağa akseden boru sesleriyle kendime geldi· 
fer çağırdım: gırn zaman sabah olmuş, gi.ineş doğmuştu .. 

k 
- Haydi Ahmet, koş bak oğlum, bizim Zeynel nerede Güzel sevgilimi yerinde bıraktım, kılıcımı topladım, 

almış... kalpağımı giydim, arkama bakmadan ordugahın yolunu 
- Ahmet de gitti ,bir saate kalmadan, elinde desti ko- tuttum .. 

§a koşa geldi.. Bereket versin o giin kum tahyAda top patlamadr.. Düş· 
- Nerde Zeynel, dedim .. Neye geç kalmrş.. ma~ muvakkat hir zaman için taarru7.unu durdurmuştu .. A 
Ahmet yanıma sokuldu: ğacları kunıtan, suyu u ~unn, toprakları çatal çatal yaran bu 

J - Sorma beğüm .. dedi.. Zeynelin hali bitük.. Pınar sıcak İnsanlarda mecal bırakmıyordu ki .. Çadırın altı çekil-
5a§ında kız görmÜ§.. mez olmu§tu .. Bir nefes bile esmiyordu. 

Karşı taraf m serin havaları bekliyerek hazırlık yaptığt 
·anlaşılıyordu.. Bizim de mukabil tertibat almamız gerekti .• 
Fakat o geceki hadiseden sonra bir türlü kendimi toplıyama· 
mı~tım .. Biraz sük\m ve istirahate muhtaçtım .. O şekilde da· 
ha \ri çalışabilecektim .. Derhal karargah merkezine çekildim, 
kticük bir. oda hazırlattım .. Asker adamın işi ne olacak ki, bir 
karyola, bir bavul, bir masa, bir telefon ... 

O gece yatağa girdiğim zaman bir türlü uyku tutmadı .. 
/'.~lım pınar ba~mdaki peri kızına takılmış, kalmıştı .. v~kıt 
nece yarısını geçtiği zaman hafif bir gürültü duydum.. Ka
;anlığa alışan gözlerimle etrafı tetkike başladım. O bir kö~e· 
ye büziilmüş, kcılmış, güz<'l gözlerini iizerime çcviı:m!,, ha· 
rcketsiz duruyordu .. 

Gayri ihtiyari benim de gözlerim ona çevrildi, bakıştık, 
bakıştık ve bakıştık ... Sabahın ilk ışıklariyle beraber onu r:ör 
mez oldum .. Sanki bu ziya beni kör ediyor, güzel sevgilimi 
~östermiyordu bana .. 

O gün her zamaniknden daha bitkin vaziyette idim .. Bu 
sevgi harap ediyordu beni .. 

Düşündiim .. 123 üncü alayın ihtiyar bir müftisi vardı .. 
Akıllı, filezof bir adamdı .. Vaziyeti ona anlattım .. 

- Aman evlat..' dedi. Senin vaziyetin çok feci.. Eğer 
odana ~elen hakikaten peri kızı ise felaket ... Bizim alemimiz· 
den uzakta ya~ayan hu nurdan mahluklar bir faniye tutulur 
!arsa büyük bir felaket olur .. 

Senin nurdan y\izün onu sana bağladı .. Bu aşk hem o· 
nu öldürür, hem de seni oğlum .. Aman bundan kurtulmalı .. 
Ben de bir kere göreyim, bu, hakikaten peri kızı mı?.. 

O gece müfti.i odama gelmeğe karar verdi .. 
Daha akşamdan her şeyi kararlaştırdık, saat dokuza 

doğru odama çekildim .. Ben yattım, rnüfti de bir köşeye çe
kildi, beklemeğe başladık.. 

Gece yarısına doğru kapı hafifçe gıcırdadı, içeriye bir 
nur hüzmesi süzüldü ... Gözlerim evvela müftiyi aradı .. Za· 
vallı ihtiyarın, sıkıştığı kÜşede, gözleri oyuklarındc"ln fırlamış, 
sakalı titreyordu.. Meçhul hir kuvvet başımı zorla çevirdi, 
gözlerim tabii cazibeye kapılarak peri kızının gözlerine dal· 
dr ... 

Birkaç saniye geçmeden müf tinin 15.tasını toplıyarak a
ralık kalan kapıdan öyle bir çıkışı \'ardı ki .. 

Gözlerimiz gene takılmıs, nazarlarımız gene bağlan· 
mıştı .. Sabahın ilk ışıklan gözlerimi gene kör etti, güzel sev· 
gilimi göremez oldum .• 

A * * * 
RTIK her akşam aynı hayatı yaşıyordum .. Oda d--ğ~-

tirdim, ev değiştirdim, para etmedi .. Günden güne si.izülü· 
yordum .. Müftü, çukurlara gömiilen gözlerimi, fırlayan el· 
macık kemiklerimi işaret ediyor: 

- Paşam, bu hayat sizi söndiirecek.. Bu nurunuzdan 
eser kalmıyacak .. Ne ettiniz de hu peri kızını kendinize aşık 
ettiniz.. Bu aşk sizi de öldürecek, peri kızını da ortadan si
lecek .. diyordu ... 

Bereket versin mütfii sıkı ağızlıydı.. Bu Vilkalnrdan 
kimseye bahsetmeyordu .. Artrk bu hayat~ kendimi tam:rn:en 
koyuvermiştim .. Her akşam gözlerimi kapıya dikiyo:, mutat 
saati sabırsızlıkla bekliyordum .. Bazı geceler ıniitfii de müs· 
tesna bir cesaret gösteriyor, odanın bir köşesine siniyor, za· 
ğar gibi titreyerek esrarengiz ziyaretçinin geleceği saati bek
liyordu .. 

Kendimi tetkik ediyor, vaziyetin vehamete gittiğini tak· 
dir edjyordum. Fakat bu şuurlu anlarım ancak dakikalara in· 
hisar ediyordu .. Bir müddet sonra derhal bu fikri yeniyor: 

. -. J?aha elli sene hayvan gibi yaşamaktansa, elli gün 
ınsan gıbı yaşarım .. diyor, kendimi tatlı macerama terkedi· 
yordum .. 

Birçok kereler u7.aklarda, kumların üz.erine düşen göl
gelerde onun iç açıcı hilyalini görür, gönlüm ferahbr, pınar 
tarafından yükselen bir nur hüzmesi seccr icimc sular ser-
pilirdi.. • • 
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BilmeM arkadaşlar niçin bnna endişeli nazarlar ile bakı
yorlnrdı.. Bir kendime, bir onlara bakıyor, onları ne kadar 
sönük, ne kadar manasız buluyordum .. Ara sıra kulağıma şu 
sözler çalmıyordu: 

- Dikkat ediyor musunuz, gözlerinde nasıl tehlikeli 
bir parıltı vur .. 

- Ben geçen giin onun ufuklara daldığım, sabit bir 
~ol:taya bir şeyler anlattığını gördüm.. Sanki meçhulden is· 
tırhamda bulunuyordu .. 

- Gece sabaha kadar savıklayor mu nedir? Muttasil 
mırıltı duyuyorum.. · 

- Horeketleri rok asabi .. gazan da o kodar yorgun ve 
dalgın ki ... 
, Memleketin sıCDğı muhaklrnk arkadaşlara tesir etmişti .• 

'toksa onlar böyle manasız dedikodulara ynpacak kadar dü
şemezlerdi .. 

Bu zavallıları acaba nasıl ıslah etmeli, onları normal ha
yata nasıl kavuşturmalıydım? .. Hepsinin gözlerinde gittikçe 
Cilen bir mana vardı .. Hepsi yavaş yavaş önümden 5iJiniyor 
du .. Yoksa diinya mı boş.alıyordu, bilmem. Yavaş yavaş ka· 
İnata üç varlık hakim oluyordu .. Bir o, bir ben, bir de bu uç
suz bucaksız çölleri aydınlatan ny .. Üç mehtap .. Her tarafın 
tutuştuğu bir gecede serin bir pınar başında aşkı içen, fakat 
kanamavan iiç varlık .. 

Mehtapta aşkımızın izini seziyor, onda bizi anlıyan 
bir hal göriiyordur.-ı .. Art k rni.ifti.i de benden uzak kalmıştı .. 
Fnlrnt ne çı!-..ır, b:z ü~ mehtap biribirimize kafi idik .. 

(Devamı 11 incide) 
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''Harbe karşı diğer Türk kuşu filosu J 
Beşiktaş Ateşi 3 • O yendi 

(Bdf tar•ft 6 llCl4a) ıerin akınları arasında o~ 
Mehmet Alinin güzel bir .. ~ 

21 inci dakikada Hayatinin or- · baki o7 
yaptığı anda da musa _-..il b • • 4000 kilometrelik memleket 

ır manıa ,, turunu bitirdi ta1mı Hakkı oldukça uzaktan at. Bcpktaı lobin• nihaJ•t• .,... 
tığı vole bir §Utte UçUncU dda lr • • • . .,fil' 

(Baştaraft l iıteide) ! şumuau scyahatımıım en uzun ve mir kalesine soktu. DUnkü müsabaka ile ını~tıc*' 
''Gl . v• • h d f k 1• 1 çetini idi. Fakat, buna rıfmen Bundan sonra Beşiktaı &ittikçe maslarını bitiren tzmirli !~ ... 1' 

Türk - Fransız anlaşması etrafında 
f ransız gazetelerinin neşriyatı ttıgımu: er yet e ev a a· · . . • .l 1..... ı.... 1 d fakat At d a-

d b. h" tJ k 1 dık B'l 600 'Jrılcınetrelık bu mttafeya tenç alır 1111smaya .,., a &. eş tar dilh, Cumartesin en _ _.. 
e ır teza ura a arşı an . ı · 1 . . h" 1 a.d k k t ı· f tbol ular canla d l Bu ~Ol' ..... h • • . crımız ıç ayrı m an yanaşı ta ımmın a et ı u c ı · tün bir oyun oyna ı ar. 

Londra, 25 (A.A.) - Türk ·ıhale gelmiş olan muahedelerin assa AEyonc.l ve Çlvril1.1ekı teza· nizamda ve takdire tlyık bir mu. batla çabalayaralt kaleltrlni mu. lUltlari fı.atbol bllcilJ~d a',,I 
Fransız itilafı hakkında tefsir - , veyahut idamesi dünya banıını hUrat emulıi&dl. tltanbul, Bursa, nffakiyetle uçtular. bafuı ediyorlar, fırsat bwdukça ıntrjiyt daJlntnald& ıd!• ... ......, 
ıerde bulunan Deyli Ektlt"tre. ga• tehlikeye koyabilecek olan bey tımir, Çlvrll, Konya, Adana, Ka.y. Sey...ı..at-ıı, 11 tayvare ı"le h ı· ıartOl llP .... 

-r i mı .... , da güzel initler yapmaktan a ı gençler, bu canlt OfUıi Jd ...- ,-
ıet-·ı·, bu ı"tı"lafla •arki Akdeniz· nelmilel vaziyetlerin yeniden aeri ve Merı fonda halkın b&H 1.. ... ı dı ...ı t- 1.. ı ı h ıa ... -

.... ır karıı göıtermiı oldulu aevıl ~• uat a ~el r•nlhe antlaaundı' 0111raa kalttuyorllrdr. Faltat bu Ucum · da teknik katabl1irl9&0':.-ıdl ~ de bir Majino hattı vücuda ge • tetkikinden imtina etmemekte · 1.1
. .. .... tayyare ı e n ayı e ı. hnda çok uzaktan ıUt atmakı. 11- iyi antrenör elinde çaııp--~ 

tirilmiı olduğunu yazmaktadır. dirler. Yeter ki bir §antaj değil,ka ıenç 1 ın mdealeıe karıı olan ..... Bu muvaffalriyetli bqan, Tüık. tarlara ve bu tütlerin de gok laa. bil olur _ 
0 

saman ~.# 
k b. k'k bah sı ıonau.ı ur. . ııs-

Paris, 25 (A.A.) - Türk - gerçe te~. ı.r te! ı mevzu 8 kuıu ve ıençlilln de teknık ba· betalı olmalara ıot sıkar&mamala· btlll ba§lı takımlanndan 
F ranıız anla,malan hakkında olsun. T urkıye ıle olan muka . Bu aeyahatunaıda bavacıbla kmuttdan da mUkelDll\el ve hazır· nı intaç ediyordu. ı:aklarına ıüphe edilcınd lılr "" 
Figaro gazetesinde Dorvesson velelerimiz paktın 19 uncu mad binlerce blly ~ e bayan kaydettik. lanmıt oldufunu ıa.terdl. Son dakikalar tamamen Atttli- O. Jlll""' 
fU satırları yazıyor: deai~in fiilen hakiki bir surette Her ulrıdıtımıada Türkkutu ıu· BUtlln ıayemb, TUrk milleti- _.._..,_......, ______ __...._....__ _________ -:.-_ 

Menfaatlerin tabit temayül - tatb&ltı olmuştur. :eu b\I~::~ 1;rı:,~e~ıT~r~ nln mah olan TUrldnaıuna. yine Halayın anavatana vu·· zme mu-
lerle bu kadar iyi bir tarzda uy Populaire gazetesinde Brosso uıu p • n n ut Up 1 TUrlr mlllttl " TUrlr vatanı için 

l l ctbi yurdun en lcUçilk kuabala- çok daha faydalı muvaffaklyıtler b k ıarı 
duiu bir anlaşma nadir vaki o· lette, Türk - Fransız an aıma a· nn.da bll• tealı iıtekleri karııaın. temin edecek ı•n"l•r -tlıtinrıek. kaVUŞm8SI 58 8 8 
lacaktır. Anlaşma, Ankara .. Pa nnı .. harbe ka111 diğer bir ma • da kaldık. • ,_ ,.ctlı') 
ris ve Londrada ne kadar iyi kar nia,. olarak büyük hir memnu· • • . tir.,, Memleketin her tara-

1 
(Baf tarafı 6 

danml Sa Kahire, Atina ve ni etle kar•ılıyor, fakat bunla. Gençlerımız, ılk seyahatla. rı ot. Tllrkkuıu batlS!retnıeni Sabiha 
100 

tre (KU UJdtr): 
1 § ' y ~ J • b .. 000 k J Odk d t rı•· -····tt fında kutlanıyor ıne ç l "ııı. B k d k da · · k l k"f" 1 d " ·ı· _...ı_ k ma arına ra6 men u .. ı omet· çen e ayru a \MI uc,,- a l _ n-.:ı-ı' (Beykoı) '""'> ü rC§te e o a r ıyı arşı an nn a ı o ma ıgmr ı ave caere . h. DOÇ;,u 

mqtır. Yirmi yıld nbcri fevka- lngiliz - Fransız - Sovyet anlaş· r~lı~.seyahadt~al ıç ~orgunluk ese- bulunmuı, ıonsuz memnuniyetini Zortguldak, 25 (A,A.) - 2 - Kemal (Gal&~~ 
.1 . da 1 1 ·cıa dil l d b" l '-d' . n gosterme ı er. yı.&faaı f&yanı ifade ederek: 3 ı::ı-- tti ("""" '*~~ Jade ı en a m ar a ı re e en, ma annm a ar an evve aK mı k ki ah d "k Hataym anavatona kavut . - ~ae n U9AD 
h• k 1. k' Ü • . ayıttır , ıey at evam etti çe "Gençlerin bilhassa Toroaları Z ld kil 100 tr (Büviiklet): 

mütte ıt, uvvet ı ve ıya$ t ııtiyor. 1 d k" .. . d tt ~ k .. d'ğ' u k' ması mü1'de!lini ongu a ı ar me e ~ - ı.& 
T .. k" h k d' . h d genç er e ı ener1ının e ar ıgı qar en goster ı ı muvaııa ıyet 1 Saff (Beyko&) ·-~1 ~_rk ı~e .er;ı ~n 1~1 • em T'" e BONNETIN NUTKU takdir ve hayranbkla mUıahede hakikaten taltdlre llyık ve kayda dün büyük bir bayram saadeti. 100 metre ~Müaa'bak& b.ıı":') s,I 
~ ad rrb~ç~n ."b~ hıstıy~~-1 .. ur Arcachon 25 (AA) - B olunmakta idi. BugUnkU son uçu- pyandır,, demlttir. nin sarhoşluğu i inde ıehri baş· 1-Mahmut (Gala~ 
.auye e ızım gı ı er tur u ta· • rb" · · tanpa§ll donatarap kutlamı"lar 

2 
_ Vedat (Beyko:a) ı.& 

arnıza ka~ı koymağa azmet· Bonnet, cenubu ga 
1 

mmtaka- s lh h • d K k f kf ı ve bu münasebetle Büyük Mil· )IC 
mi§ bulunmakta.dır. Si radikal ıosyaliıt federasyonu· u cep asın e arışı a m ar let Meclisinde geçen müzalcenı 100 metre SırtilstU ı)lı 

Buna binaen !liyaseti bizimki· nun ziyafetinde bir nutuk irat T • k• F . ı ·ıkı· b k b' }t.k ·ı k' 1 - Kemal (Beykos) 
ne tam tamma uygundur. ederek Mosk?va ile müzak~rele Ur ıye ve ransa 1 h üyü ır a Cl a 1 e ta ıp ey • 2 - Maruf (Betiktaf). 

. di re devam edilmekte oldugunu lemiılerdir. Reisicumhur ve Mil 3 - Necati (Be§iktal~· .ıı.tıvl 
Epoque gazetesınde Dona u be tın" t" M ·ı h b (Ba~tara/ı ı incide) ,_,.... ti c:._f ismet lnönüye bu gıilli 100 Metre sırtUatU (~e, · yan e ıı ır. umııı ey , u '""'f" (Ba,tarafı 6 ncıda) ~ 

1 yazıyor: b "h k .. 1" • muvaffakıyetton dolayı Zongu ı - Şamil (G.S) 1.24. 
Almanya, ftalya, lngiliz • . aphata san ve. ati .?.1~ umatcakve memleketin hayat ve mukadde· yedikleri iki ıole rnukabil dört dak halkının ebedi minnet ve 2 - Fikret (Beykoz). 

T .. k I tak' tm" ıza t veremıyecegını, an ratlarmı birl,.ıtiren büyük Ak • __ ._ 
ur an a§masmı ıp e 1§ F So R ·1 _ -a- sayı ile galip variyete geçtilerse ıükranlarını da telgrafla bildir· 200 metre Kurbafal.,_.. 
lan T .. k - F I la • ranaanm vyet uaya 1 e ya deni ... f>!D&'ltyetl meselesi bir tür 

o ur ransız an aşma 1 '"zak 1 · ·· tI .. · de bu üstünlükleri uıun ıilrmedi. mişlerdir. çilkler): ,... 4. 
akdi d "t . ··rü. pı an mu ere erın sura e ne· lü neticelendirilemedi. Fabt 1 - M""" (Beykoz) s.~· 

rmm n en mu e~sır go · el · · · r d l · Yerden kısa puJı akınlarla aittik. Ed' 25 (A A ) H t '40CI. 

nüyorlar. Bu memleketler, bir tic -=~~eaı ılçıdn"' e ın e~ lge.em Hataym milli budutlanmm i • • ıme, · · - a a - 2 _Hikmet (Beşlktaf)• 
b 1 bü ... k ·· 'ti L- yap1IU1Kta o ugunu ıoy emış • • • • 1....... __ :ı _ _._._ çe tehliketileıen Peralılar, rakip ym anayurda iltihakı haberi E· kt&Ş) 

çay evve yu umı er ocı • çenme IVIDlf ouuaaue ..-ua1. ...J! __ .J_ b" "k b" . 3 - tsta.vro (Befi • 
ledikleri Türkiyenin banş cep • tir. Türle. Frımm münıuebetlerini mildafilerin hatasından istifade e· QUDCQC uy~ '.r sevınç u~an· 200 metre Kurbafalaırıl 
Jiesi~e iltihak e~ye~eğini za~· Türk· ~ran~~ itilafın~ bah zehirleyen yegine im.il ortadan derek yirmi dakika içinde ilstüste c:lımuttır. Edirneliler bu Hvınç· yUk!er) 
nediyorlardr .• Ümı.tlerı.suya duş s~en hatıp, Tu~~ ~vekıli Re- kal!:-.: "ftt..11- • •--=•:- T.!t .. 1- • bet gol atarak müsabakayı 7 _ 4 lerini izhar için bu akşam Hal • 1 - 1sınail (Beykoı) s,f, 
" Akd d ki t 1 h fik Saudamm Turk - Fransız _...,, a""' aıqs-WA, uı-.; kevinde bir toplantı yannrak 2 _ Harlt""" (n-ıktlfl_.1_ ..... tü ve enız e vazıye a ey J F dla ile LL.L:- kuv- ııibi bir netice ile kuandı. ,..... J - ~ ... 

lerine çevrildi. Niçin hiddet gör birliği dünya sulhü için bir ka • ~.an pnaı . ·~ . • Hatayın anayurda iltihakını me 400 mette eerbelt ( 
terdiklerinin izahı kabildir. zançtır.,, ıözünü tekrar etmif • halkavetin ~öbvz~;:~ kuvv

8 
etli bir ruimle kutlayacaklardır. ı - lbrahlın (Beykoz),) 

R blilc . d B . tir ı e • u ıuret· 2 - Kem&! (Galaıaaat'1 epu gazetesın e neon · • • D A . c::. • r .._ n .a utC! .. n •~ Dl. A ~• 
yazıyor: B. Bonnet, itil&fm liatt met. le ~nmn fU'lmıda ıulh v r. RF N KAYRA .-ıl!Pı"~~ ,.~~ 8 - GWtekln (GtJa 

Türkiye Suriye ile hududu· ninin iki hükumetin Akdenizde ımıuıyet Cihazı 'tamamlaıumı • RÖNTGEN NOT.EHASSISI emttııı-Nalllhi&aP, ~rıfAt.Aı} •OO metre (~Ul&balt• ~ 
nun deği§meı mahiyetini tam - bir habere eevkedecek herhangi br. Türbe, Bozkurd Kıraathane. - Şehrimizin müstakbel planr 1 - Sadullah (G.S) 8. 
maktadır v~ vu memleketin top. bir taarruz vukuu takdirinde yek V alaa Hatay metelal MJMD ıi kartıamda eski Klod Farer nı tetkik için Nafıa Vekaleti ta· 2 .- Vedat (Beyto&) • -MJ.llP'lllııııı.ı 
nt.k bütünlüğüne riayeti kabul diierine mütekabilen yarclnn zaman, billwee IOD sünlerde 10kak No. 8 - 10. öfleden ıon- rafından gönderilen mühendis · Bölge bayrak ~-anır ( 
eylemiştir. ve müaherette bulunmak hu • buhranlı Mfhalar ..... Ote • ••r•a•

3
•t•en•

7
•y•e•k•a•da•r•. •••ıi le~. tetki~lerini bitirerek dön • ~~~al. Muaa, İbrahim) dfl/I 

Suriyeyi Türk isteklerinin susunda mutabık kalmalannı clenberi bu İfİD emrivakiden mu§lerdir. teşekkil Beykoz takımı 3 
tevlit ettiği ağır ihtimall~de_n natık .~lac~ı. söy~~~iıtir. Bu baflca bir a\INtle baDeclilemiye- kada birinci, (Tekin, ısta~ 
kurtaran bu taa:hhüt hayati hır taahhut, katı hır ıtılafnamede ceğini iddia e~::nler adeta hak YF,N • T ri mal) takımı ikinci. 
ehemmiyeti haizdir. • ~s~~:lecek ~e aynı ~mı:t kazanır gibi de oldu. Bununla ~ 1 t:.S LI MAT Büyükler: Fikret, ıaınafJ 

Oeuvre gazetesinde TaboWI L~-ılatirclanam~ın. g~y:sı,al - beraber Fransız hükGmetirıin, ;l!L'"M·u·İı~jBEftlrf\•ıM·ız-· ..,..__'I+---.-- fan 2.38.1, 
yazıyor: 1UU1 emnıyetı zaman tına Ankaradaki F I . . " IC l:.IC ---------

Boğazların muhafazuım Tür almak olacaktır. ikılin t1area!'&T le aretinin 
kiyeye iade eden Montrö anlat- B. Bonnet, F ranaa ile lngilte· • • e. i 1 Urldye .~· 
maları gibi bu anlatmalar da re arumdaki ıılu meaai birliği· cıyeı~. ~bD' !e ~ül ır 
göateriyor ki, ne F ıanaa, ne de ni hatırlatarak ıözlerini bitirmiş yuetı !butun mutküllere plebe lr ~"; 1 • • ı 
İngiltere tatbikı imkansız tir. çalcL. Nihayet Hatay meseleai ~-+--1--;.,.-;-t-....... ~.:+----+-+-,,; "'-....... - ..... -...· 

aadece müzakere ve karpLkL ·c~ 

K u d üste b i r m ü sade- ü~;:a ..::~ ~ .:!:~, ---..+.....-.....___,..~---.--...---t-......-: 
Tüık - Fnnm milnıwbetlorini 

mede 15 Arap öldü ~~: 
Yahudiler, din uğrunda silaha yuetine medyunuz. 

1 d t d .1. Hatay meseleainm halli üze. 
sarı m ıya av e e 1 ıyor rine artık sulh cephesinde lngil· 

K d .. ıt! (AA) y h da ·ı:.ı.- ima" da t d temün yanında elele veren Tür u us, ~ . . - a U• sıacuaq sarı ga ve e er u F bun.J __ 
'.ı· • hah l - · k •--lan ııoye ve ranta U1111 ıonra uı zıraat çe en ne gınneye en yaıus ml§tır. bütün latlannı kuvv ti • 
muvaffak olan bir çete efradın· Bu teclhit hareketilc mücade· • .. va k uDı h:c:1er. e e~-
c:lan on be,i, kıtaatla yapılan bir le etmek için çalqmakta olan nıblluftere 1 me çevı-
müsademc neticesinde ölmüş · mutedil mahafiller ahaliyi inzı • re er. ASIM US 
tür. beta ve dahili ikiliği intaç ede • ------------

T es!aviv, 25 (A.A.) - Mill1 cek cinai politikadan vazgeçir -
askeri cemiyete mensup on iki meğe davet eden bir beyanna • 
müfrit Yahudi, halkı din uğrun· me neıretmiılerdir. 

Sovyet - Japon gerginliOi - ,_,_ ~ ~ - ,,_, .... -~ 

Henlaynin Sudet 
gençliğine hitabı 
Eger, 25 (A.A.) - Cenna.n,t.mı 

kongresi HiUer gençliğinin bü • 

Japon balıkçıları yüzünden dogva· yük tezs.hüratı ile nihayet bul. 
muştur. Bu tezahilrat esnasmda 

cak vaziyet vahı•m telakki edı.lı"yor Henlein, SUdet gençliğine hitap 
ederek demi§tir ki: 

Tokyo, 25 CA.A.) - Dömei a. ki Sovyet konsolosunun Koryu. BUyUk Almanyaya dönmek gi. 
jansı bildiriyor: maru gemisine Sovyet sularmda bi bliyük bir saadete ermiş bulun 

Sovyet makamlarmm Japon seyrisefer müsaadesi vermemesi. duğunuzu unutmayınız. Bu sa&. 
balıkçılarına karşı yaptıklan taz. dir. dete layık olduğunuzu isbat edl. 
yik ciddi bir mahiyet almaktadır. Bundan başka, Sovyet makam. niz ve b"unun için de hudutları. 
Vaziyet av mevsimi pek yalan. lan son anla~a mucibwe me . mızın dı§Dld& yqıyan, çalışan, 
• ~ tcbl "fthlım tellk- nedflen •• hiSMlerinin Japonlara ıztırap çeken ve mücadele eden 
lf e:Jilmektedfr. Halen başlıca verilen yeni hisselere devredil • milyonlarca Alınan vatandqmm 
h A :lise, balıkga pmilerinin tecltlz ZDMJne cı. m.am olmaktadırlar. mevcut olduğwu& hlç bir z:&man 
edildiği liman olan Hakodatede. unutmayınız. 

DAUAYUICSEIC·· -. 
rAiZ, DAl-IA~EYi 
ŞAR.TLAR. T[MIN [0[~ 
UOLANTSt: QANK-UNI N.v. 
0ediz Belediye Reisliğinden : 
Gediz Belediyesi için 8,§ağıdaki şerait ve eVN.fla bir moto .. 

pomp alınacağından kapalı zarf usulile münakasaya kon\llınUştut. 
1 - Motopomp ve bilcümle tefen-iltı Köbe ve Ftlader mües. 

seseleri mamulAtmdan "15" beygir kudretinde olacaktır. 
2 - Motopomp hava lastik tekerlekli araba Uzerinde seyyar 

olacaktır. 

3 - Motopomp muhammen tutan "1100" ve arabanın mu. 
hammen tutarı "300" lirıdır. 

4 - Münakua müddeti 20 gün olup 1~939 gününden 
10-7~39 ~nttne kadardır. 

:S - Arttırma ve ekalltme k!lnununa uygun olarak müracaat 
edecek taliplerin gösterilen günekıdar urayımıs encümenine müra 
caatlan illn olunur. ( '622) 

( &, tarafa 6 • 

23,5; 2 - Gören (G.S); 3" 
ruzan (F.B). f 

'00 M: 1 - Galip 52,8: 
Cemal (G.S) ; 3 - Zate ( 

800 M: l - Rıa (F.B) 2 
2 - İbrahim (G.S), 3 - 1' 
P.). ~ . 

1500 M: 1 - Ruıa l~. 
11,12,6; 2 - Vafidis (Y.1')• 
lbrahim (G.S). 

110 Manialı: l - Vufi ( 
16,8; 2 - Yavru (G.S); 3.; 
tapopuloa (Y.K), 

4 x 400 Bayrak: 1 -
3,3:5,3; 2 - G.S; 3 - K.PAı 

5000 M: 1 - Htıseyln lr. 
16,23,8; 2 - Art.am cB.J 
- Remzi (B.J.K). 

Gtllle: 1- Arat (B.J.t<) 
2 - Şerif (B.J.K): 3 -
lll'.B). 
Dhık: 1 - Yusuf (F.B) 

2 - Şerit (B.J.K); 3 - .,_ 
(G.S). 

YUlmek aUama: ı -
(B.L) 1,71; 2 - Melih csJ 
3 - Anenı (Y.K). 

'rek adım: ı - M:uzaffet 
P) 6,M; 2- Çarazlu; 3-
(F.B), 

Uç adım: 1 - Yavnı 
(G.S) 13,80; 2 - Abdu ~111...,,,,··• 

(F.B); 3 - Fethi (F.B). 
Sınk: 1 - Şerif (B.J.K) 

2 - Vicarapulos (Y.K); 3 -' 
di (F.B). 

Umumt puvan vufyetf: 
1 - Fenerbahge: 3' pu 
2 - Galatuaray 33 -nı..,.a 
3 - Betiktaı 31 puvaıı. 
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Dünkü profesyonel güreşler !Paşanın peri kızı 
vara A ıı· ı:..Jabeşlı·nı·n, 11u··taAyı·m -'e {B(lltarafı 9 

untuda) n l rı j lY.I. j u ~ Bir sabah arkadaşlar, beni karyoladan yuvarlanrrut va· 
ziyette, baygın bir halde bulunca mütfü kimbilir ne geveze· 

Pıo 'onyalının sırtını gere getirdi ~:r=~~tişe~l~:kal~ı!~men o gün erkanrharbiyeden Selaniğe 
L ~ Bütün ısrarlarıma rağmen bir gece daha kalıp sevgilime 

, 

veda etmeme müsaade etmediler .. Hemen o gün, arkamda 
en büyük aşkı bırakarak yola çıkmağa mecbur kaldım .. 

• Hasta değildim, fakat Selanikte tam iki ar beni ~arip bir 
tedaviye tabi tuttular .. l!lattılar, iğne yaptılar, yagladılar .. 
itiraz ettim, güldüler, bağırdım, dövdüler .. Tam iki ay her 

MUlôyim _ Pokmyalı !Jiire şi>ıden bir görünilş Pol()nyalı güreşten sonra baygın bir halda 

türlü işkenceden sonra beni serbest bıraktılar .. işte o zaman 
terhis olundum .. Her halde bir kıskançlığa kurban gitmiştim. 
Peri kızma aıık olan bir hain bana bu oyunu oynamıştı .. Fa· 
kat imkanı var mıL O peri kızı yalnız bana flşık olmuştu .. 
Biz üç mehtaptık .. Trablusun üç mehtabı .. Biri sürüldü .. Ö· 
tekiler de muhakkak e<:>necekti .. 

Harp bitip herkes yerine döndüğü zaman bir gün Se· 
lanikte müftü ile karşılaştım .. Evvela beni görmemezlikten 
gelip kaçmak istedi, fakat benim gözümden kaçar mı} He· 
men yakaladım .. Ondan malumat almak istiyordum .. 

( Ba§ tarafı 6 nC1da) bi bir hayli ezip yuvarfadıktar. ı y'3İI actsından minderi yumruk· ~~rek yerleımiıtir. Kendisi müs 
. ). ~ası için mahkemeden knrar :;onra yendi, alkışlandı. h1yor: lumandır. . 

~ <. Rakibi Babaeskili ibra · MOLAY1M _ DIYESV(SKl ı - Of, of, diye bağırıyordu. Bundan sonra Kara Alı o .he~ 

- Anlat müftü, dedim .. Anlat.. Benimki ne yapıyorL 
Ona kimse kem gözle baktı mı L Onu bir sen tanırsın .. Söy· 
le bana, nasıl beni arayor mu~ •. 

Söyledikçe, söylüyor, hatırladıkça coıuyordum.. Müftü 
masum çocuk gözlerini yüzüme kaldırdı, avuçlanmda sarsr 
lan omuzlarım kurtardı: ·ı: ~ d: F rC§tanof gelme~iği~ - Bir dakika kadar bu vaziyet - zamanki mütevazı ve sevımlı 

1 4 hukrnen galip addedilmış . Nihay~t , m~~~m. ~üreşl~r~ te b.ığmp durduktan sonra Mü- hali ile göründü, sırtından ~~ • 
» ~ dedi. 3ıra gelmıştı. Mulayı~ ıle rakıh layiın öteki kolunu da yanla - nuzunu çıkarınca Habctlının 
rl \..t>lonyalı pehlivan kısa ve Polonynlı sahaya .aeldıl~r. ınağa •.tğra§ıyordu. lıte bundan yanında bembeyaz bir adam ol~ 
e 11_11tlı boylu yumU§a.k ettiydi. Minder hakemı Samı Kara · istifade ederek birdenbire kaçtı, duğu anl8§ıldı. Hakem Samı 

~li ise, şiıtman olmasına rağ yeldi. Cüreı baflamada~. evvel kendini minder dıtına attı, ağrı· Karayel de sahaya geldi ve bu 
~ ~oskoca kafası ve iri vü • Mülayime, ma~m ~enıt~nceye yan kolunu oğuşturup duru · sırada halk arasından birisi da · 

l d ılc, insana ürküntü veri • kadar yapılacagını •?y~e~.. Bu yordu. yanamıyarak bağırdı: 
~ \ı, Polonyalı Mülayim, Ha hoparlörle halka bıldırıldı ve Polonyalı artık sersem olmuş _ Habeş kara; Ali kara; 
~Kara Ali ile güreşecekti . düdtik çalarak maç haşladı. Mülayim tamamen hakimiyeti Sami kara: bari Alinin f8naı ka· 

'4- ~akdim merasiminden sonra Mülayimin, ancak boynu~a ele almıştı. .. • ra olmasal 
,lcre başlandı. Her zaman kadar boylu, P~lonyal.ı, daha ılk Mülayim, bir .ar~ . guzel bır Stadyom 

- Dur "Paşa", dedi.. Meraklanma, anlatacağım.. Sen 
gittikten sonra ben onun hayatını tetkik ettim .. Zavallı gü
zel senin cazibene öyle tutulmuş ki .. Her gece, her gece gel
di, ümitsizce dolaştı; günden güne soldu .. Tabii ne olacak, 
nurundan mahrum olan yaşar mı L Sen ona hayat veriyor· 
dun. Sen gittin, o da yavaş yavaş bir yağ kandili gibi söndü .. 
Günden güne süzüldü, bir gece artık görünmez oldu .. Bütün 
arkad8§1ar, kışlada bazı, bazı nurlardan daha güzel bir kadın 
hayalinin dolaşmakta olduğunu söylityorlardı. Bunun sırrı
nı ylnrz sen ve ben biliyorduk.. Onlar bu hayalin, senin ca· 

kahkahadan inli • zibenin esiri olduğunu bilmiyecekler paşa.. Zavallı peri kızı 
Ube edilmesine rağmen bu tutuşta yavaı bır pehlıvan old~- sarma ile Diyesvıskıyı altına al- yordu. öldü .. Sen eağ ol paşa ... " 
ti' de hala 4·4 boylu minder ğunu belli etti. Fakat buna r~.g- dı. Fakat ne çare, minder çok l5 dakika böylece geçtikten 
~teinden vazgeçilmemişti. Fa me~ Mülayi'? pek i~tiyatlı gu ~ küçük ve şimdi min.?e~ kenarın· sonra hakem Cemal h.o~ar!ör 
~ sefer ring de yoktu, ye- reşıyordu. Bır ara bır ç~l.~e at da idiler .. Hak.em dud~k .. ~ldı. batına geçerek, Kara ~lın~n ıd-

Bu feci hakikati mukadder bir akıbet olarak bekliyor 
dum .. O tabii ki bensiz yaşamazdı. 

da~tılrnış talat üzerine eski tı, tutturamadı, ayakta. ıtıııp du 35 incı dakıkada Mular;ım o- mansız olduğunu ve gureşın 15 
*** 

}°c)ken bezi aerilmiıti. ruyorlardı. Polonyalı bır oy~~la yun yapayım derken kendı ke~- er dakikalık üç devre olmasını 
BiRi 'Cl GÜREŞ ~ülayimi altına alarak wrakıbı ~ dine ye~e ~üştü. Bi~ . sa~iy~~ık ileri sürdüğünü bildirdi. B~ Ha-

t' lo N nın kafasını kleye almaga çalış tuş vazıyetıne gelmııtı, kı don· bete anlatılınca, itiraz etti. Ro-
dakikalık iki devrelik gü · tı. Fakat Mülayim kurtuldu ve dü, Polonyalı şimdi üstte çalışı- ence: 

~da.pazarlı Servet ile Beşik· akabinde bir auples yaptı, fa - yordu. Fakat hiçbir oyun yapa- m _ y eniginceye kadar, yeni · 
'l~Ustafa arasında yapıldı. kat tutturamadı, Polonyalı ga - mıyor, her ikisi de dinleniyor - ıinceye kadar.e,ye söylendi. 
d~~lı Mustafa daha atik yet kolay bir harcketle1 kalkb. lardı. Siyirciler: Halk da bir taraftan Kala A-
~a teknik güreşmesine rağ Şimdi güre§, yine <ayak~ devam - Yorgan ge.tire!im, . liye: 

p AŞA durdu .. Bir yudum su içti, derin bir nefes aldı: 
- "işte aşk budur .. dedi.. Ben kendime böyle bağla

rını i§te .. " 
Sonra ditlerini sıkrp dudaklarım gererek garip bir şekil

de gülerek ilave etti: 
- Bir de derler ki erkekler vefasız olurmuş.. Bir de 

bana baksınlar .. Aradan ne kadar zaman geçti, hala mehtap 
görünce onu hatırlarım .. Atk ölür mü hiç ... 

MUZAFFER ACAR hır türlü kuvvetçe faik o - ediyordu. - Ninni söylıyelım, dıye ta· _ Korktun galiba., aslanım, 
• Serveti türlü oyunlarına Mülayim, yavaş yavaş açılı • kılıyorlardı. . . diye bağırıyordu. Bu hal Kara gibi bqmı salladı ve aka.bmda mışt.r, Alinin koltuk altlarından 
~n yenemedi. yor, artık oyun tatbikma başla· 1 O dakika kadar dinlendık • Aliye dokundu. mukabele bilmisil olarak altm.a. kavrayarak gil.7.el bir salto yap _ 
c re .. a~nl~nn~ doğru açılan dı. Polonyalı ra.kibinin pek y:· ten sonra ~~l~t~lar. .. . . _Eğer kırk bet ~~kada aldığr Alinin boğazını sıkarak ne. tr. 
t hakı~ıyetı . ele aldı ve bana atılacak cınst~n oln_ıadıgı· Artık .~ulayım, ~atı netıceyı yenemezsem temdit edılsın, .. de- fesini kısınağa girişti, fakat ha. Habe§li kendi oyunu ile sırtı. 
fayı bır haylı hı~~l?dık · nı anlayınca daha dıkkath çalı · almak ıçın sert bır taarruza di ve buna karar verilerek gure· kem bu sefer de ihtar edince a... nm yarısı dışarıda olmak üzere 

'onra hükmen galıp ılan e · şıyordu. . .. • girişti. ~Polonyalıyı yerden yere ıe başlandı. yağa fırladı, itiraz etti. Kendisi.1 tuş oldu. 
Güre~, yıne ya~a.şl~dı .. ~ula· vurmaga batl~dı.. . . Düdük çalar çalmaz, Habeşli ne romence 'bu kadar sert gUreş. Ayağa kalkar kalkmaz Ali gü. 

ABACI MEHMET - ÇA- yim daha çok rakıbının sınırle . Bunun netıceıını de bırkaç süratle minderi dolandı ve bir memesi bildirildi. Ve biraz sonra zel bir oyunla minder ortasında 
1 ALCALI RECEP ri ile uğraşmak yolunu tuttu, dakika sonra aldı, Y~rde yatan temannadan sonra Aliye saldır- ilk 15 dakika bitti. altına. aldr. Ezrneğe ba§ladı. Ha _ 

~tabacı Mehmet, Çatalcalı kafasına dokunuyor, dış~rı ~ı . Polony~Iıı:m sol a!agını yak~la dı. Halk bu harekete kahkaha - 2 dakikalık istirahat devre. beşlinin omuzu yerde yine inle. 
k . p hl' 1 kınca kolundan tutarak ıçerıye dı ayagı ı1e de şıddetle belıne l l ··ı.. d sı·nde Habeı:ı.lı' hal'em heyetı'ne meg"e baı:ı.lamıctı Bu hal bir mUcL güreşece tı. e ıvan ar ' l b' d b' ara gu uyor u. ,., ~ :t ,., • 

}'a gelince bir kahkahadn sokuyordu. bastı, Polodn.ya 1b. ır ':.} ~r~: Ali, hemen 2 dakika geçme· müracaat ederek bir §eyler söy. det sürdükten sonra minder dışı. 
t1ı, çünkü arabacı Mehmet Her iki güreşçi de 20 dakika· - Ah, ~~e ı~. çı.~ 1 opa .: mişti ki, güzel bir göğüs çapra· ledi ve tercümesi hoparlörle bal- na kaydı, tekrar ayağa kalktı . 

l -inden 1 O kilo daha hafif ve yı geçmesine rağmen. g.üzel bir r~r~k, döndu, sırtustu ya.~tı. ~u zı yaptı, Habeşli bir iki debelen ka şöylece bildirildi: l~ ;e ikinci on beş dakika da 
·~ ~ayıftı. Fakat bu güreş oyun tatbik edememı§tı. Kor - )ayım de boylu. boyuna uz~rı~e dikten sonra fazla mukavemet - Ben Aliye biraz dokununca bıttı. 
tU . lda h k'k .. kak güreşiyorlardı. B.ir ara Mü. abandı. 0 .. ~ s.anıye sonra duduk edemedi, yere dü•t\.i. Fakat dı - halk bağırıyor, halbuki bu gu··-.t lltiıe a nma,, a ı atını K f k l l M 1- lkıt topl k :ı 
A~ha ortaya koydu: layim taarruza geçtı. a a 0 ça ıp, u 6!1~ a ... ar en şarı kaçarak kurtuldu. re§tir, bu harekeler de mubahtır. 
•taba.et Mehmet gür~ baş· yakalıyor, Polonyalıyı sarsıyor- Polonyalı hala o1dugu yer~: y~t H be li de kendini göstermek Ali vurduğu zaman ise herkes 
~§lamaz atıldı. Yılan gibi du. Etraftan Mülayimi teşci e · maktaydı. Ne~en sonr~ f ond~, · çin afaja beklemedi, Alinin susuyor, ben de müslümanım be 
~~k Recebi hemen .altına ~1- dici sesler de eksilmiyordu. yüzükoyu~. • ~pa~ıp ın emege kolunu yakalıyarak koskoca yahu!. 
vır ıürü oyun tatbıkına gı . Fakat Mülayim bir aralık ye· başladı. MulJm ıse dayakta ba- vücudu başı üzerinden attı. Ali 

d C~c başladı. re düştü.' Polonyalı üstte Müla. şmı sall.a~ı~ d u~~~r uİA l 3z daha tuş oluyordu. Fakat lKlNCl DEVRE 
'tabacı Mehmet, kendisin - yim altta pusu kurmuş bir v.azi- . Her ıkısı p ı a I t\am rır- minderin küçiiklüğü onun da İkinci devre başlar başla . 
bir misli fazla görünen ra · yette bir iki dakika bekledıler. gıderler~e~, 0 ~r_ı~a 1 

b'am a imdadına yetişti. maz, Ali hemen çapraza girişe _ 
~i Yerden yere vurup başı · Polonyalı Mülayimi eziyordu. konun onun~e Eır ~n ır~ yere Bu güreş birinciden hem zevk rek Habeşliyi kaldırdı, yere at _ 
ltstünden attık"a halk ken · C'l.izel bir k]e takmak isterken yıkıldı, bayıl. ı. tra ~an ~ş~cL li hem de daha çetin ve heye· tı. Fakat ah §U minderin küçUk. 
· çıl l kı~lıyordu Mülavim ayağa kalktı. şuldu. Masa) yapara ayı tı ' 1 d lilğü .. Yine oii.,._,,l bir tuctan mah. ~ gınca a ı :ı • • . • .. . . ve koluna girilerek dışarı çıka - can ıy ı. . .. d .. f' "- "' 
.~ep, birinci devreyi zor bi- Artık her ıkı gure~çı de seyır· ld Artık her ıkısı e oyun us u- rwn kalmıştık. Biraz sonra Ali, 
· ikinci devrede artık mağ- ciler gibi güreşin yavaş olma - rı ~·d k bel'ni gösteriyor ne oyun tatbik ediy?rlardı. Fa· sanki bunun acısını çıkarmak is. 
~tte razı olmuş gibiydi. Ni· 1ından sinirlenmiş~. Mülayim, M"l~ ~r .en b r1 

i incittiğini v~ kat Habeşli beş dakıkadır yerde ter gibi Habeşliyi yine yere vur-
arabacı Mehmet bir ara yine Polonyalıyı kızdırmağa u akyıbmın, edın di~· · olmasına rağmen Ali bir §ey ya du Kolunu yakaladı Habea hem 

P anca u saye e yen gını an - dah "'ır bas . ' v -
i güzel bir sarmaya aldr hatladı, ba~ma tokat vurdu. o· I k . . d pamıyordu. Fakat a ag beyaz dişlerini sıkarak gözleri _ 

a.... b k'k k d H k . atma ıstıyor u. v , ··~tını yere getirdi. Halk u lonyah ha ı aten ız ı. a ·e F k k · gür,.• niz~ maga batlamııtı. ni devirerek ıkınıp duruyordu ve 
1 .. k J\lf··ı~ . t ldı a at ne c.are ı -s m . . . . d 11 • ~ i gür,.•ten pek memnun me gosterere ·ıu ayıme a ı · . . ~ M"la"yimin 'La Bir ara her ıkıaının e e en, muvaffak ta oldu, kurtuldu. 

-s O da b b" k d namesıne gore u 'il • • d .. . . 
'-1§, Arabacı Mehmedi: f k af!lma 1 ır to atM~l~r . u, reketinde bir aykırılık olrnadı - ayakları karıştı.'.. mbın lerd luzerBın 

Y a~a. diye alkışlıyordu. a at ga ı av anmıştı. u ayım ~ d . . kabul ettireme de yuvarlanmaga aş a ı ar. u 
b f . "f d d k I gm an ıtırazını · . b' ~AIL - ROMANYALI u ırsatta~ ı~tı a. e e ere a . di. sırada her ikisinın de ırer s~ -

MEHMET tına aldı. Lakın mınder kenann- niye kadar sırtları yere gclmış-
~· da olduğu i~ in yine ayakta ba~· KARA ALİ - T AF ARI t'ı. 

Ali durur mu, yine tuttu, at. 
tı, şimdi yerdeler. Her ikL-,i de 
bacak oyunlarına girişmiştiler. 

1?\arlrnm kardeşi lsmail, 1 H be 
a l 11..1 h tJ k 1 . ladr ar. Günün en güzel müsabakası Ayakta güreşirlerken a ş · 
.~YaHı ıv .ek. me heı· ar§ı ad Mülayim, birdenbire Polon - Kara Ali ile Habeşli pehlivan li birdenbire sertleşti, kolunun sıkıştırıyorlardı. Bu karmakarı . 
"· er ı ı pe ıvanm a 1 k · L -1· d d · 'dd tl" cık hal bir kaç dakika sürdü. Ga. ı ... k . ya mm ar asma geçıp oc ın er. ;ı.rasmda ol u. sırtı ile Alinin çenesıne §1 e ı v 

Başları biribirine aksi istika. 
mette olmak üzere bacaklarını 

o dlugu daRha kapışır} daphış yak:ı1amak i!tedi. Fakat Polon· Habeşli koşaradım sahaya '">ir darbe indir:::li. Ali iki adını liba Ali neticeyi burada alacak, 
lln a<ıııldı. omanya ı a a l "k b ' h k tl k . d' l . . .. t . d'" du" ve H \v,.,1· . ka nı ttl" "Si •1 . d h ya ı çevı ır are ·e e ·açın .-1ktı. Bembeyaz ış ermı gune· '..)teye fırlamıştı. ersı on a~ ının r . 

ı, smaı ıse a a oyun- w d " h Ik l" ı dı be ı· t rarak ayaklarını yakala ~o .. .. d 20 d k'k ca ayagın an tuttu. ıe karşı açarak a ı se anı a • Hakem düdük çalarak Ha § ı. na o u -
runuyor u. a ı ayı p l I k M"'J• · o b. f tt s· . ba.k dr. Havaya kaldır<lı, Habeşli ka. ~Ut . b' · .. ·ı o onya ı açryor, u ayım oomuzunu ır tara a a r. ım· ye böyle kırıcı müsa. a yapma. 
evazın ıtıren gureşçı er . . k k . . d B . h .. d .1 h lk b k k . edi F k t Al' k bul fası yerde, ayakları yukarıda r ·ı· dild'l ıçerıye ao ma ıstıyor u. aca- sıva vucu u ı e a a a ara masmı söyl . a a ı a 

O e 
1 

an e . 
1 

er. ğmı bnnkmadı, minder ortasın· b~klemeğe ba§ladr. eder görilndU ve 2 dakika sonra çırpınıp duruyordu. Fakat bir 
SEYlN • SÜLEYMAN ela :lltın;ı aldı, şimdi bakalım biri Habeşliyi şöyle takdim etti - o da Habeşliye nefis bir kol dar. tekme ile Aliyi fırlattı ve üstüne 

}'li eğlenceli geçen bu gü- oyun tatbik edip yenebilecek 1er: besi indirdi. Habeşli minderi şöy. ~~~Ü. Çok 9Ürmeden yine alta 
de Yamalı Hüseyin adlı miydi? Meraklı geçen bir bet - HabC§istanm Adiaababa le senem eeraem bir defa dolaş.. il'" 

~i rakibi Süleymanı, adeta dakikadan sonra Mülayim raki- tehrinden olan Kasnn Tafa? tiktan sonra.t . . ~O uncu ~ikanın sonlarına 
~ile oynryan bir j<>ÇUk gi- bini:\ kolunu ).:akaladı~ folon - işgalden ~onra Roma~Y,aY8 gı· - Peki, peki g6ritglirtlz, <1er ~ Ha.beşli adam akıllı açıl. 

3üNCODEVRE 

Ali bu devrede işi hemen bitL 
rivermek ister gibi şiddetle sal. 
dırdı. Fakat Habeş ince çıklık -
lar atarak her oyundan kurtula. 
biliyordu ve Aliyi de biraz son. 
ra altına aldı. Kafasını ayakları 
altına sıkıştırdı. Ezmeğc başla -
dı. Ali mtişkUl mevkie dUşmUş • 
til. Fakat bu vaziyetten bir tak. 
la atarak kurtuldu ve daha yer
den kalkmaya fırsat bulamıyan 

Habeşlinin üzerine yUklendi. Ez. 
meğe başladı ve minder kenarına 
yakın bir yerde burgu ile sırtını 
yere getirdi. 

Fakat hakemin düdüğünden 

sonra ayağa kalkan Habeşli tek. 
rar güreşe başlamak istedi. Ye. 
nildiği söylenin.ce hayretle dura. 
!adı. Tuşun üç saniye sürmediği
ni söyledi. Yan hakemleri de ol. 
madığmda ısrar ett!ler, fakat Sa. 
mi Karayel Alinin mükemmel bir 
tuş yaptığını bildirdi, 

Hakemler arasındaki bu ihtilaf 
bir müddet sUrdUkten sonra Ali 
galip addedildi ve mUsabrı.kalara 
nihayet verildi. Habeşli sahadan 
çıkarken: 

- Ah, ah diye dövilııilp duru • 
yordu. 

Şu Habeşli pehlivan heml!n 
herkes tarafından ürkeklikle ker 
§ılandı, f a.ka.t doğrusu ya bana 
pek sempatik göründü. 

N. Ş. 
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Gripfn kutularının üzerine resimde gördüğünüz şekilde linbart. 
ma pullar ilave edilmiştir. 

' 
Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz 

ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. -

Her Yerde POKER Traş Bıçaklarım Arayınız ·------
1 

Levazım Amirliği Satınalma ı 
Komisyonundan 

------~-500 adet hamam bornozu almacaktır.~çık eksiltmesi 7-7-
939 cuma günU saat 14,30 da Tophanedepsta:ıı°'bulJevazım fuxı.ir. 
liği satın alma komisyonunda. yapılacaktir. Tahmin fbedeli 2500 
lira ilk teminatı 187 lira 50 kuruştur. ~ame ve nüınunesi 
komisyonda görülebilir. lsteklilerln . kaıiuıU vesikalarile !beraber 
belli saatte komisyona gelm.ele~ ,(4459)1 

*** 
üç otobüs kiralanacaktır. Pazarlıkla. eksilbnes.i 20 Haziran 

939 perşembe günü saat 14,30 da Tophanede amirlik satın alma 
J{o. da yapılacnktır .. Hepsinin tahmin bedeli 2140 lira kati t_emL 
ııatı 321 liradır. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber bcllı sa. 
atte Ko. na gelmeleri. (28) ( 4590) 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
h;ı.ftalık mecmua Türkiyenin yegane rakip41İz gazetesidir 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz ! 

.. - 'r'OiV tt -- -

Köylülerimize ucuz Kundura 

iskarpin Çifti 190 -Fotin 290 kuruşa 
s Ü Yalnız oerftende laA k N K 

Yerli Mallar Pazarlarında satılır. 
Şubeler: İstanbul - Ankara _ İzmir • Atlana • Mersin 

r-Harici Askeri Kıtaatı Satmalma ı 
~ Komisyonu ilanları 

1-6-939 perşembe günü saat 11 de kapalı zarfla satın alı
nacağı ilan edilen ve beher adedinin tahmini fiatı 14 lira 93 ku. 
ruş olan 7500 adet yün battaniyeye eksiltme g"'ı.iııü talip çıkma. 
dığmda.n yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulm~t~. V~ e~
siltme gUnU 28-6-939 çarşamba günü saat 11 tesbıt edılmış. 
tir. İlk teminat 6850 lire. olup şartnamesi 650 kuruşa Ankara. 
da Ko. dan alınır. Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2, 3 - cü maddelerinde yazılı belgelerle bu 
gibi işlerle meşgul olduklarına dair vesaikle_ birlikte tekli.e mek. 
tuplarını eksiltme saatinden bir saat evvelıne kadar Ankarada 
M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (1044) (4067) 

* * * . 
Çanakkale müstahkem mevkiinde inşa ettirilecek bir has: 

tahane bin8.$I pakalı zarfla. eksiltmeye konulmuştur. 1halesı 
3-7-939 pazartesi günü saat 11 de Çanakkalede müsta~kcm 
mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. Hastahane bınası. 
ruıı ke§if bedeli 70,931 lira. 52 kuruş muvakkat teminatı 4796 li. 
ra 60 kuruştur. Hastahane binasına ait hususi ve fenni şartname. 
lerle projeler Ankara da M. M. V. emakin şubesinde ve .. 1~~an?':11• 
1zmir Lv. amirlikleri satın alma komisyonlarında gorulebılır. 
Mezkftr şartDıame ve projeler 350 kuruşa Çanakkalede adı geçen 
komisyondan alınabilir. Münakasaya gireceklerin ihale konunu. 
nun 2, 3 maddelerinde yazılı vesaik ve muvakkat teminatlarile 
birlikte' teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel ko. 
misyona. vermeleri. (17) (4254) 

Devlet Demiryoilar1 ve Lim~~ları 
işletme Umum · idaresi ilanları · 

Muhammen bedeli 5900 lira olup Karabük döner köprüsti çu. 
kur iksa malzemesi 11-8-1939 cuma günü saat 15,30 da kapa. 
lı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (442,50) liralık muvakkat temi. 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gi.in sa
at 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada mal7.eme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (4594) 

l_iN_Hi_SAR_LA_R _U_MU ........ M_M~OD~QR~LOG_VÜN~DE_N 1 
Muhammen B. % 7,5 Teminat Eksiltme şek. Cinsi Miktarı 

Dün ve Y~rınl 
1 
Tercüme küllıyatı Lira Kr. Lira Kr. li saat 

Galan mantarı 48 X 26 eb'ad 1.000.000 A. sif 10.000.- 750.- kapalı Z. 15 
Şarap " 45 x 24 ,, 1.500.000 " ,, 

500. 000 " " 

10.950.- 821.25 .. " 16 
Likör ,, 23 X 35 ,, 4. 750.- 356.25 açık eks. 16,30 

ı _ Şartna.ıne ve kalite nümunesi mucibince yukarıda miktarı yazılı üç cins mantar hizala_ 
rmda gösterilen usullerle satın alınacaktır. . 

n _ Mumammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme şekıl ve saatleri hizalarında göste
rilmiştir. 

III _Eksiltme 11.VII.939 salt günü Kabata.şta levazım ve mübayaat şubesindenki alım komis. 
yonunda yapılacaktır. 

IV _ Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Kapalı zarf münakasasma iştirak edecekler, mühürlü teklif _m~ktuplarını kanuni vesa. 

ikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ıhtıva edecek kapalı zarf. 
!arın eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilin . 
dt' vermeleri, açık eksiltmeye iştirak edecekler de % 7,5 güvenme paralarile mezkur komisyona 
gelmeleri. (4403) 

* * * 
Cinsi Miktarı Muh. Bedeli % 7,5 Te. Eksiltme 

Lira Krş. Lira Krş. Şekli 

Ba ·ipi JS.000 Krg. H900 742 50 '.Kapalı znrf 
Bclipi 25.000 ., 11200 843 75 ,, ,, 
Tt nga ipi 10.000 ,, 5 85 441 37 ,, ,, 

Saati 
15 
16 
16,30 

ı - Sartnamelerindeki teslim müddetleri uzatılarak miktarları yukanda yazılı baş ve bel 
ipi yine ş;rtnamesi mucibin,ce Tonga ipi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hiuılarında yazılıdır. 
111 _Eksiltme 5-VIT-939 çarşamba günü Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki n. 

lım komisyonunda yapılacaktır. 
VI _ Sartn.:ımc ve nümuneler her glin sözü geçen şubeden ve Kastamonu müstakil müdürlü. 

(;ünden parasız alınabilir. 
V - Miinalı:uaya i§tiri.k edecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 gü. 

\ .... 'r'le punsı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale -saat. 
1 ··nden bir ıınat evveline kadar komisyon ba.~kanlığma makbuz mukabilinde vermeleri lazım • 
d.r. (1517) 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1-1 O kitaplık birinci seri 

Numara 
1 Safo 

1 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kuruş 

100 
100 
75 

4 Devlet ve thtilal 75 
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı I 75 
7 t~çi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta laşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı Il 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş 

tur. Hepsini alanlara % 2l 
iskonto yapılır. 236 kuruşı· 

peşin alındıktan sonra kalar 
ı lirası ayda birer lira öden 
nek üzere dört taksite bağlz. 
!llr. 

SAHlBl: ASIM US 

~cşriyot Müdürü: U. Alınır/ Srvrnol• 

Basıldığı yer: VAKI'l' Mntbnnsı 

-Beşikten mezara kadar sağlam 
ve beyaz kalan dişler ! 

Diş macunu kullanan
lar birçok tecrübeler

den sonra neden 
daima 

RADYOLiN 
de karar kalıyorlar? 

Çünkü Radyolin: * Dişlcnlc ( IHifcki - 'l'ar· 
re) lı11snlii110 hnkau bırak· 

nın:r.. :Mcnut olanlyarı da 
eritir. 

k Di~leri mine t.abnknsını 
;izip hırpalamadan temizler 
ıc ııarJatır. 

jr Ağızdaki mikropları % 
100 knt'iyetlo öld iiriir. 

>f.. Diş etlerini besler, diş 
•ti hastahklnrmn mani olur. 
\!::::ız kokusunu keser. 

Siz de sabah, öğle ve akşam, her yemekteıı 
sonra günde 3 defa 

Kullanınız 
İstanbul Defterdarllğından: 

Lira 
Dolmabahçede 1Iülga Establıamire binasında mev. 
cut 497, dört yüz doksan yedi kalem eşya. 629 
Av '·ergile:ri I\lüdürlüğündc mc\'cut iki av tüfeği, on 
iki boş ve dolu fişenk ile bir fişcnklik. (Ruhsatııa. 

meyi haiz zevata verilir.) 20 s5 
Def ~erdarlık Merkez dairesinde mevcut 20 taban 
halısı, i.ıç seccade, bir kilim. 655 
'Küçükpazar maliye şubesinde mevcut (17) kalem 
CQyn. 8 
Beylerbt>yi sarayının eski eczahane binası tef errua. 
tından kayıkhane enkazı... 500 
Küçüh-mustafapaşa caddesinde 74 sayılı fırında mev. 
cut 45 çuval un, beher çuvalı beş liradan. 225 oO; 

Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı eşya, enknz ve av tüf 
leri açık arttırma ile satılacaktır. İhale 29-6-939 günil 
bedelleri nakden ve peşindir. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini 't 
ti muayyeninden evvel yatırıp meğkfır gün ve saatte oef ... 
darlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil komisyona :ıll 
caatları. (4139) 

26 Hazirandan 3 Temmuza kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış 
gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Tarı), Perşembe 12 de (l{a 
deniz), Pazar 16 da (Ankara). Galata rıhtımından. 

Bartın hattına - Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (Ulgell 
Sirkeci rıhtımından. 

lzmit hattına - Salr, Perşembe ve Pazar 9.30 .da (Uğur). 'fO 
ı hane rıhtımındn. 

Mudanya hattına - Pazartesi 13 tc ve diğer günlerde 8.45 
(Marakaz) sistemi vapurlardan biri. Cumartesi ayr 
13.30 da ve Pazar aynca 20 de (Trak). Çarşamba post 
Tophane rıhtımından ve diğer postalar Galata nhtırtl 
dan. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 
(Trak). Ayrıca Çarşamba 20 de (tJigen), Cumarte 
20 de (Bursa). (Trak) Galata rıhtımından, diğerleri 'fO 
hane rıhtımından. 

Karabign hattına - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane ırt 
tımrndan. 

lmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtumndan. 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 te (Saadet), Cumartesi 15 

(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 
hmir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımındatl 
Mersin hattına - Salı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 da (Kony' 

Sirkeci rıhtımından. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat apğıda te 
--- fon numaralan yazılı Acentelerden (jğrenilir, 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprüba§t 
Galata Acenteliği - Galata, Istanbul Liman 

Mıntaka Reisliği binası altında 401 
Siıkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu Salonu 221 

(456 


