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ilavemizle beraber 

Parti umumi idare 
heyeti 

H a ber aldığımıza göre, C. ll . 
P. Genyön Kurulu ayın yirmi be
şinde lstanbula naklederek bir 
ay mtiddetle burada çalışacak
tır . SAYFA 
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it 
ayın ilhakı 111ünasebetile 
a, Fransaya nota verdi 

İ !Anlaşma mandanın hedef /eri 
H .. · . . . . • ve alakadar ehalinin a_rzusu 
arıcıye ve Malıye veklllerı şehrımıze geldıler ile bir tezat halinde imişi. 

Gümrük vekili de bu sabah geliyor 

Gen-er_a_I _.;_F-ra_B~ı-~·;-·ilc 
1 

~usoliniye borcunu ~. 
ödeyecek mi 1 

Yazan: ASIM US 
ı· 

'lıeı \.oııt Ciano hpanyayn gitti. 
!;ı·ur ı 

~, 
1 

ın.bcrlcrlnc göre J..,pnn-
( lllttı · )'1111 •nele bir tetkik scyahnt. 

ı-11 .1 ~ or. Her tarnft n büyük ınc-
~4l'11~11c knrşılnnıyor. Dahili 1 

ı-111 c na •ncla ltalyadan Gene-
l>. 

lel'i •nnko ordultuının gördük-

llat1l'a1ntıa,·cnctin ıninnettnrlık Refik ~aydam Pendikte karşıl1ymılar arasında 
ll 1 tekrar olunuyor. 

ra:1s1 6 ıncıda) 

Qı-ı lllhuki İtalyan Hnridye Xa
h .. , l Pnııyu;rn sa.Ucce bu tiirlü 
'"•tıı . 
!Qeı. ettnı·Iık duygularını dinle-

1\ iç• 
ile., •rı gitmedi. Mus olini Ge· 
l l\l l•' 
'ılıı ranko~·u muznf!er ede-
'- ııck .. 
~!il' ıçııı ynptr~ı yftrdınılnrm 

şuı;., lı 1 1% . .,, ııı cklcyor. Al·nba s-
~~ıı! 011liktaförii bu yardım bor
''l.i . llıııkatıil sadece te~ekkürle 

Mareşal Aydında 

Sokaklan dolduran halk tarafından 
coşkun tezahüratla karşılandı 

,,. •~tifa eılecck". , .o·k a bu A d 13 (AA ) Gen 1 j - .. 1, 111 
.... y ın, . . - e 

h" 11 borcunu faizi ınüı·ckkep Kurmay başkanımız Mareşal • 

1:::jl;: ını öclcyccek·? ı··eyzi Çakmak. refakatlerinde Yarınkı ilavem izde 
1•1ıı \.oııt Cinno bpaııra da- Orgeenral İzzetin Çalışlar, Kor-
ı. 1••lc ' 
"'eıı tPtkik :s<'rahatl npnr- general Mustafa Muğlalı, Tüm-

hiit.. • • B h 1 b b tııll . un diiııya <llploıııatlnrı- general Avni Uler ve Genel Kur- İ r a 1 İn İ r 
~lıtı ~lhinlorinl ı,gal eden mii· may Hava MUşaYiri Albay Şefik 
~~b ı . d· ·~l\k ll( ur. Çakmak ve maiyetleri olduğu macera geçı r 1 

1 ıtl l•'•·~lıı·sn Mu ... solini ile Gene- halde, bugün saat 12.30 da Ay· 
1.ı 1 .I\ • tıko, ınnı·abnhacı ile bor~ dma "'Cimi ve ~ehir ınethalinde Üç sevdalı kızın çok garip ve 
\ •l la ıı ı .. ı.. · · ı 11 "' ş ' • ıı.~ıı -.o., " 'ıvıy<'tınc e< r. bir kıta asker polis ve jandar- hakikı sergüzeştleri 
tr 111 ıı1ıt ı..ır h k .. ' 1.ı'Hi he c muraha acı -uy. nıa müfrezesi, kalabalık bir halk 
.'1t-ı:ıa 11 uıı l-.itnp dii~iinmedcıı kitlesi tarafından selüuılanmış

lı,1c,, tlırır. mntı ... ııl 7rımam gc- t 
l\ '" <ıli ı ır. 

Asılsız şayiaların insan· 
lara getirdiği felaketler lıı 11,-, ne e hııhlui?;u her ı:-cyi . . . 

1 ıı t.;n «:nlı':'n·sn l\lu~so1ini ele Valı, mevkı komutanı, bcledı- Her söylenen sözc mutlaka 
lı!' ~ 11Yıt dahili hnrhi C'snnsuuln ye ,ve parti He halkevi reisleri 
1ı1 11 ;' 11 

kitnp diisiinme•rc , ·akti tarafından vi!Ayct hududunda 
inanmayınız 

' 'J ., il (' • . ,,. . l' . 
~11)( ı< ll<'rnı Franko~·a hır- karşılanan sayın Marcışa ımız Şehir ve inkılap Eserleri 

lıtı·ıı • kl d ld ~ .ı,, 1 Htılnı· Jnptr. ~imdi ıtaJ- ::;chriıı soka armı o uran .~r- M ·· · d [ V r 
1 

111 :\" • uzesın e ne er a 
l~ııt'tı • ardıınlnrın knr~ıh~ıııı dııılıların içten tezahüratı ara-
~"fl r llckul or. Hem de mürt>k- sın da Ordu evine inmişlerdir. 
.. nt:r. h 
'''lii · csnbiylc nema ... mı dn BU yük mi sn firimiz şerefine Or-
1 il(' k . 
"•ıı 

1 
ntıu•nk. lspruıynıln n- dn ~viııtlc Jıiı· ı;~ıe ziyareti vnril· 

taıl 1111 knnına mııknhil miştir. 

AYRICA: 

Martinin aşkı 
Çok güzel !Jir a~k hikayesi (ncvamı .1 ılrıciide) 

Anlaşmanın musaddak suretleri dün Paris
te Bone ile sefirimiz arasında teati edildi 

Ruzvelt ile 
lnönü arasında 

Ankara, 13 (A.A.) - A· 
merika Birleşik Devletleri 
lı.tikla.l Bayramı münasebe
tiyle Reisicumhur !smet İn
önü ve Reisicumhur Ruzvelt 
arasında. aşağıdaki telgraf
lar teati edilmiştir: 

Asil Amerikan milletlnin 
ıuilli ba.yra.mı gününde, ekse· 
la.nsınıza, en bararetll tebrik
lel'hnlc beraber, şahsi san. 
detlcri l'C Birlc~ik Devletle
rin refahı hakkınd&ki snmi· 
mi tenıC'nnilerimi hildlrmek-
lc h:tssntan hahti;rnrım. ~ 

lS~lET lXONU ~ 
l\feınlekctiındc kutlanan ~ 

lstlkllU günii münasebetiyle < 
ekselansınızın günder<liğlniz 

tclgrnrta bu derece hararet
le ifade edilen hissiyata mu
kabele eylemekle lıassntan 

bahtiyarım. Birleşik De\'let
lcr halkı adına. Türkiyenin 
dCYamlr tarak:ldsi , .e refahı 

hakkındaki temennilerimi 
yollarken ekselansınıza en 
samimi şahsi tnzimlerimi ele 
bilclirmek isterim. 

FRAXKUN D. RUZVELT 

Roma, 13 (A.A.) - !talyan 
hükUm.eti, Fransız hükfunetin.e 10 
Temmuz tarihinde bir nota ver. 
miştir. Bugün neşredilen bu no. 
tanın metni şudur: 

"Kıraliyet hükumeti lskende . 
run Sansağmın Türkiyeye veril. 

mesi hususunda 23 haziran tari. 
hinde Fransız ve Türk hükumet
leri arasında bir anla.sına vukua 
gelmiş olduğunu matbuat vasıta. 
sil~ öğrenmiştir. 

ltalya, - Sanremoda toplanan 
( ncuam ı 6 ırıeıda) 

Elçiliklerde değişiklikler 
Ferit Tek Tokyoya, Cemal Hüsnü 

Varşovaya tayin olunuyor 

Cumhuriyet elçiliklerinde ge _ 
niş mikyasta değişiklik olacağı 

hakkında (Vakıt) m ilk defa ver. 
diği haber teeyyüt etmektedir. 

Son aldığımız malOmata göre 
de Varşova büyük elçimiz Bay 

Ferit, Hüsrev Gerededen açık 

kalan Tokyo büyük elçiliğine ta. 
yin olunacak, Brüksel elçimiz B. 
Cemal Hüsnü de derecesi büyük 
elçiliğe çıkarılarak Varşovaya 

tayin olunacaktır. 

lngiliz hava kuvvetleri bugün yine Fransız 
toprakları üzerinde uçacak 

Ağustosta /ngiliz deniz ve tayyare 
fil oları müşterek manevralar yapacak 

•. Bir lngilf::: acstroycri Ocbclütf arık önlerin ac 
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Politika: 

ki devJet Macaris
:~n~ta karşı karşıya 

Macaristan bir bakımdan 
ıühver politikasına yatmış gibi 
~]r rn:-.:nznra arzetmektedir. Gi. 
:) cliyol'uz; çünkü hakikat hal. 
] .... I\·~~t:r.ds2enm bu manzarası 

Bir süt f abri-
kası mümessili 
şehrimizde 

,sam aldatmaktan baıka bir Mümessil Belediye ile 
1~..ice vemıemektedir. Maca- temaslar yapıyor 
·:stnn n so:oyal bünyesi, İtalya. Tayyare ile Londradan bir süt 
1m ta~lıike mecbur olduğu po. fabrikasının mümessili gelmiş -
itika, onun gündelik vukuatı tir. Mümessil eUt işini tetkik e. 
nilntblti çehresini iıaret et. den komisyon amlarile ve bele -

ır.ek' edi•. diye iktısat müdürü ile görüş • 
M~~:ıristanda içtimai teşek- müştür. 

ıeül h'r defa Yahudi düflDanlı. MUmessil Yalova.da ve diğer 
~mn müsait değildir. Şüphesiz bazı yerlerde incelemeler yaptık. 
Omda da Yahudi düşmanlan tan sonra !stanbulda bir süt fab. 
~ ard:&-. F.ılmt Yahudiliği bir aq. rikası kurmak hususwıdakı tek. 
dıı imhayı istiyen bir ekseriyet liflerini serdedecektir. 
mevcut değildir. Çünkü Maca. Başka bir İngiliz firması mü. 
İslımın ekonomik bünyesine messili tetkiklerıni bitirmiş oldu. 
lıa~im olan aristokrasi tarla ile ğundan bu da kati cevabını bu
çar~ının münasebetini bozmak günlerde verecektir. 
istemezler. Tarla asillerin elin. oı---
de, pazar kısmen Yahudidedir. Sovyet Konsolosunun 
Bu münasebet Macaristanda Çayı 
v.~h~diye. k~rfı gelecek darbe~i Sovyet general konsolosu Bay 
huY_Uk mılkıyete yapılmış hır Orgiyeviç yaz için Büyükdereye 
nevı taarruz sayacak derecede nakilleri münascbetile dün akşam 
ehemmiyetlidir. Diğer taraftan bir çay ziyafeti vermiştir. Ziya . 
Macar ticareti, ve toprak sahip. fette şehrin bir çok tanınmış si
leri dünya piyasalan ile ve bil. maları bulunm:.ışlardır. 
hassa İngiltere ile sıla surette -o--
alakalıdır. Diğer taraftan Kato. Ali Rana Tarhan 
lik kli~si de Naz~liğe kar.~ı Fransaya gitti 
s'!mpatık olnuyan bır teşekkül . .. h.-.r de M . da hak. Bay Alı Rana Tarhan dun sa. dir ın • acanstan .. .. nn: balı Ankaradan şehrimize gelmiş 

. Macarıstanda kuçuk arazı ve limanımızdan Marsilyaya kal. 
taraft?rlığı ile şöhret kazanan ka.n Sovyet bandıralı Izvanctya 
grup ınsanlan dil komşnlanwn vapurile Fra.nsaya hareket et • 
devlet olarak politikalanna ta. miştir. 
raftardırlar. Fakat bu politika- ---<>-

da dahili rejim §artları arumd- s· h kk d 
t bak t b_L_ d v•ı ır memur & in a 

nıu a a mevzuu ana egı. I hkil 
dir. Macaristanm küçük arazi ya~ı an ta i:~t 
sahiplerinin ideolojileri aadece . Bakn-koy belediye ~ahsıl şube. 
bir kelime ile ifade edilebilir: 61 memurlarmdan Aril he.\ckın -

D k f y da tahkikat yapılmış, evrak vL 
emo rası. l" t idar h f ·ım t' Bu şartlarm yanında Maca. aye . e eye ıne ~en ıo ı. 

· ı da ltal ih hari Arif hakkında verılecek kara. 
nı; an yanın m ver - bekl ed . if · ti . d taki tti'~ • ti. d n em en ıst a etmiş r. cm e p e 6 , ııyaae e 

hesaba katmak lizmıda. İtalya N fı V--o-k"I" •1 "d 
ınihver siyasetinden evvel mu. a a e ı ı ı e gı en 
ayyen bir sahada serbest politi. İngiliz mühendisleri 
kn yayabiliyor Ye bu politika. Nafıa Vekili .Ali Fua.t Cebesoy 
dan ettiği istifadeleri batkalan. ile beraber Karadenizdeki linıa. 
na taviz olarak devredebiliyor. nm katı yerini tayin için Zongul. 
du. Mihver politikası her şey. dağa 8:iden ~?1li.z. m~hendisleri 
den önce İtalyanın müıta.kil bir oradakı işlerını bıtırdıkten son . 
siyaset sahibi olm.asma imkan ra Trabzona geçeceklerdir. Mü . 
bırakmadı. Bu saha daraldı, da. hendis~er Karadenizde inşa ed!~ 
raldı, nihayet Macaristanla Ad. l~cek lımana yer olarwak y~ E~eg. 
riyatik sahillerine inhisar etti. lıyi, yahut. ta Çatalagzmı mtıhap 
Bugün fta.lyan politika.ama da. edeceklerdır. 
ha fazla yer veren batka bir --o--
mcmleket hemen hemen kal. 250 seyyah geliyor 
mamıstır. Yunan bandıralı Filton vapu . 

İtalya icin tek siyasi faaliyet rile bugün 250 Yunanlı memur ve 
sahası ol~ Macaristanm Nazi. ~şçi gelecektir. Saat on ikide a. 
lige iltihakı bizzat ltalyanm ar. bide~e çelenk k~yduktan sonra 
zu etmediği bir şeydir şehrı gezeceklerdir. 

Mektep, öğretmen ve talebe işleri 

Yeni ders yılı hazır· 
/ık/arına başlandı 
Müzeler talebeler için tarihi bir 
laboratuvar mahiyetine girilecek 
Maarif Vekilliği, önümüzdeki 

pazartesi günü Ankarada topla . 
ncak olan maarif ıuraeına rapor 
hazirlarken, diğer taraftan dan, 
yeni dere yılının yakınlaşması 

dola.yısile hazırlıklara başlanıı~ . 
tır. Maarif Vekaleti ilk, orta, 
yüksek ve tekniki tedrisat direk. 
törlükleri kendi kısımlarına ait 
yeni ders yılı ihtiyaçları üzerin. 
de çalışmaktadırlar. 

Öğretmen vaziyeti 
Orta tedrisat müesseselerinde 

bugün halen mevcut olan öğret • 
menlere ilaveten kadroya yeni • 
den 450 öğretmen katılacaktır. 

Bunların 272 si Gazi terbiye en. 
titlisünün muhtelif böllinılerin -
den, 35 i Avrupa.da tahsilde bu. 
lunanlar, 60 ı da yüksek öğret • 
men okulundan mezun olan genç. 
lerdlı:. Bunlar yeniden kurulacak 
orta tedrisat müesseselerinde va. 
zife alacaklardır. İlk öğretmen 
okulları da bu yıl 500 kadar öğ. 
retmen mezun vermi§tir. Yeni 
öğretmenler muhtelif vilayetler. 
deki ilk okullara yerleştirilecek. 
tir. 
Yardımcı öğretmenlerin maaş. 

!arını tam zamanında ödeyebil . 
mek için 200 bin Ura. tahsisat ay. 
nlmış_tır. 

Okullar ve talebe 
durumu 

Orta tedrisat müesseselerinde 
bugünkü talebe sayısı 104000 dir. 
Bu yıl buna 2000 talebe daha L 
lave edilecektir. Yeni talebeleri 
karşılamak üzere 200 şubeye ih
tiyaç görUlmektedir. Bu şubeler 
yeni kurulacak orta okulların 

mevcutlara. ilave edilecek şube. 
lerden tem.in edilecektir. 

Orta mektep ihtiyacı vilayet • 
terden verilen raporlara gö~ a
çılacaktır. VekUet çift tedrisatı 
da kaldmnıı.k Uzere teşebbUslere 

giri§miştir. Bugün Türkiye dahi. 
!inde 194 orta öğretim müessese. 
sinin yalnız 26 sın(1a çifte tedti. 
sat usulü tatbik eoilmektedir. Bu 
yıl bunun önilne· geçilecektir. 

Köy tedrisatı 
Maarif Vekaleti köy tedrisa • 

tında ileri hamleler yapmak üze. 
re bu yıl geçen yıla nazaran 70 
bin köylü çocuğunu· daha okut • 
mn.k arzusundadrr. 

Bu yıl 1400 köyde yeniden okul 
yapılacıı.ktır. 

Lisan öiretmeni · 
Yaziyeti 

Üniversitede ıı.çılan lia&n kur. 
su öğretmenliğinden melU.h ola. • 
cakla.rla birlikte bugün 256 lisan 
öğretmenine fhtJyaç val'dfi'. lia. 
len kadroda 287 Usan ö~tni bu. 
lunmaktadır. B:.ı öğretmenlikler. 
de yakında 4oldunılacaktır. 

Müzeler, ta.rihi laboratu· 
var olarak çalıtııcak 

Maarif Vekaleti talebenin mU. 
zelerden llyikile istifade edebil • 
mesi içi esash tedbirler almakta. 
dır. Müzeler talebenin iıtif adesi 
için tarihl labôratuvarlar haline 
konacak ve talebe bura.da çalııa. 
caktır. Bu iş i{;in dört bi~ Ura 
taha~t ayrılnuıtır. 

inzibat temin İşleri 
Okulların talimatnamelerinde 

talebenin umumi vaz.iyetile me§. 
gul olmak üzere mevcut ceza 
maddeleri üzerinde tetkikler ya. 
pılnıaktadır, Disipline ria.yet et. 
meyen talebelere talimatname 
hükümlerine göre ceza verile • 
cektir. Fakat bu cezayı karşıla -
mak üzere kendisine verilen tak. 
dirname ve bonservislerden isti. 
f ade ederek oeza tahfif edilebi. 
lecektir. Yeni talimatname önU. 
müzdeki den yılı başına kadar 
ikmal edilecektir. 

Bir eğlenti gecesinin sonu 
Melahat kör kuyuya tecavüzden 

kaçarken düştü 
Diğer taraftan hayali men. · • --<>-. .... 

f l · d M · N · D b k y l 1 0'11n Agıry ceza mahkemesi dün, bir ber vermiQ, hep beraber Mela . aat en e acan:;tanm azı. enız an o suz Uc. ~·· ~ 
liği kabul ehnesine mani ola. da dinlenecek şahitler eğlenti gecesinde bir genç kadı_ ha.ti o halde bırakarak kaçmış . 
cnk kuvvetli bir setbr. Bu ihti. Denizbank yolsuzluğunda din. nm ölümile neticelenen bir hadi. lardır. Fakat devriye gezen jan. 
malin haricinde olarak Nazi po. ıenilecek olan şahitlerden 3 tane. senin muhakemesine başlamıştır. darmalar bir aralık inleyen bir 
litik~smuı dünya üzerindeki si !sta.nbula gelmiştir. Bunların Vakanın suçluları Hacı ve Pa. kadın sesi duynıuşlar; merak e. 
fiy&skolannı da bilançoya dahil ifadeleri burada alınacaktır. Tah. kize adında bir kadındır. Okunan derek bostana gitmişler, Mela -
etmek iktiza eder. kikat bitmek üzeredir. tahkikat evrakına göte hadise hati yaralı bulmuşlar, kuyudan 

Çekoslovakya hikayelerinden --o- şöyle olmuştur : çıkarmışlardır. 
sonra Macaristanda Nazileri ik. Belediye gazinosunun Hacı birkaç ay evvel, iki arka- Mellhat: 
tidar 1!1evkiine getirmek, yani projesi daşı ile beraber Taksimdeki bir - Beni bura.ya Pakize getirdi. 
Ma~anstam Almanyaya terket- Şişhane yokuşunda yapılacak gazinoda, Pakize ve yuımda. ge. Hacı ırzıma geçmek isterken ku. 
mek hü!yası gerçekten bir hi- Belediye Gazinosunun projesini tirdiği Mualll lle Melahat adın- r1ay:ı:~şt~~" demiş, akabmda 
ynne~ t!eklin-de telakki olun. belediye imar şubesinden mimar daki kadınlarla tanışmış ve hep 

k _:ı_ beraber bir otomobille Zincirli - Bunun üzerine Hacı ile Pakize 
mtı. tawr. Leman hazırlama.ya başlamıştır. k d b" • ·t · 1 r 
E&ıısen M · t Alman · uyu a ır gazınoya gı mış e • yakalanmış, Hacı ölüme sebebi • 

acans anın - -o-- G d · k' b 1 tt P k. d fuh t ·k f :l l 1 dir. rup ora a ıç ıye aş amış ye en, a ıze e uşa eşvı . 
y.ı. t-ı7 ... kn an za~hna }a Y~ Siyavuş Paşa Türbesi ve Hacı Mernhat sarhoş olduktan ten ağır ceza mahkemesine ve . 
:.u~a f"·• at . ctMJ.ecegb a!t ~r Müzeler umum mUdürlüğU sad. sonra kendisini gezmek ma.ksa • rilmişlerdir. 
t r ~ ub~tt;r-b' ver u 00

• • razam Siyavilş paşanın Eytipteki 1 dile bostana çıkarmış, orada da Hacı mabkemedo suçunu inkar 
ae 1~ ~- oy e ır macera geçır. türbesi ile Bakırköydeki sarayı. taarruza kalkı~nıştır. etmi: 

r.r.c ~~etıır. nm tamirine karar vermiştir. Melahat mümanaat, Hacı da - Melfıhat sarhoştu, gezmeğe 
SADRI ERTEM Bu türbe, eski çinileri, saray · k i · ·· çıkmıeıtı. Fakat kazara düşmHıtı, ısrar etmış; urtuluş çares nı go. !il ~ 

ise mimarisi itibarile yüksek bir remiyen genç kadın Hacmm. elin. demiş, bir b~ka ifadesinde de: 
Gümrüklerde kalan )kıymet taşımaktadır. den kurtulmak için karanlıkta _ Onu arkadaşlarımdan bir 
Amerikan malları -o- alabildiğine kogmağa başla:mıetn-. başkası taarruz etmek isterken 

Son günlerde Amerikadan Ke§füzzemin tekrar Mellhat tarlalarda ko"arken, bir. düşUrmüştUr. Ben değilim, id • 
meı:ıleketimize mal gelmediği i. basılıyor denbire bir bostan kuyusuna yu. diasmı ileri sürmUııtUr. 
çin b"..zı tüccar ve komisyoncular Maarif VckA.leti Katip Çelebi. varlantnıştır. Genç kadın k\ıyu • Pakize de Melaha.ti Hacının de. 
evvelce gelerek muhtelif sebep • nfn şimdiye kadar Avrupada ve ya, ba.şmı taşlara çarpa çarpa. ğil, başkasının dtişürdüğünü id _ 
lcr ylizUnden gümrüklerde kalan memleketimizde müteaddit defa dilştiiğünden ağır surette yara • dia etmiş, mahkeme Meli.hat ile 
Amerikan mallarını çıkarmak hu. basılan Keşfüzzcmin isimli kitap lanmış, bayılmıştır. beraber eğlentiye iştirak eden di
susunda teşebbüslere geçmişler. siclllinl Devlet Matbaasında ye. Hacı sebep olduğu ~aziyeti gö. ğer kadın Muall~yı celbederek 
dir. niden basmağa kat'ar vermiştir. rünce, hemen arkadaşlarına ha. - dinlemeğe karar vermi~tir. 

Bir rüşvet cür· 
mü meşhudu 

neticelendi 

lstanbulun asarıatika
sını muhafaza usulü 

M _ ....... 1J:ı' \ e ...... a.JeUn.n J cııl 
bir hayırlı fodbiriylc dı•· 

ha .. nr~ı ka. ,..yayız. J{urulıı..tıl> 
K · M · · Ul . ufr ıııtısnı;ı hoyeu ıattuıL>uıtııı!. 1 

. omıser ua Y1!11 vı ~:\l'Uu Abldc cı·i ~e wfü.ıari eser· 
ur ıeneye mahkum oldu Uı'lit.I ıescH ,.e roıo;;rafHeıJıı1 

Unkapanında Fen.er caddesinde tesblt ederek yakınrla başıııyı· 
35 numaralı hanm kiracısı Hüs. cak imar haı•c:Ketlne ıwınyhk ıe· 
nU, hanını pia ve sıhhate muzır mtn edecektir. nu tbti~l\.s be- • 
olduğundan kapattıracağını söy .. J"Otinln kaldtrılınnsma uı11uı11 
liyerek korkutan ve haftada beş gö:.terdiğl inı;;aat nıtiımka':'a"ıı 
lira verdiği takdirde de gl'lz yu .• ~a.tkabilcccktir . . Fa" cıt muhtıf" 
macağmı .söyliyeıı, C~b~li k~r~ : za ınr ta\·stye ettlkl~rl de l•ıtııı.· 
kolu komu:er muavını Ulvı l~l caktır. Zlra lhtı .. ,,,_. heJ cttrıill 
hafta be!je'r lira ve mezun 0ldugu h··~ ·mı· . d .1 i 1 .. .-ııl'-. un. ' yeı·ın e ,.e nı ıa o .... 
günlerde de rakı parası adıyla bı. t 

rer lira almış, fakat Uçüncü beş ırB. <l h t ·•-j fı·•·lt u ara a a n·ımıza ıı.>: ~ 
lirayı alacağı hafta yakalanarak · , . g~uyor-: 
tevkif edılmi~. ıklncl asliye mah- t) z i . b k 1 dor•· . nrur ınıar arc et 
kemesınde duruc;masına başlan - 1 1 

.. 
1

,.. Ik--" 1 .. rı· 
t 

yıs y e •dtlr nt -..an bazı .. 
mı§ I. ld lm JıJI· 

K · vi • Ul · k run kA lrl a~r faydalı olf\ 
omıser mua nı vı ya a . ~· 

landığı gün HUsnüden numarası dtğt halde. yerinde bırnktlnı 1, 
teıbit edilmiş beO Ura.yı almak U. tavsi7e edilince ne J•pmaJıdıt 
~re polis Cemali göndermtı ve o Bizce, 0 "&tik cser0 ~UmkiUI,.. 
dQ bet lirayı a!tp giderken yaka.. ferinden k&ldıMlip bilt.tln htJf' 
lanmıttı, Ulvi kaba.bati ~nııt.le Ye bthtyett1to bir ht,ka mfl':, 
atmıı Cenı&l de haberi olmadı • sip 1·•~ n•kledile k busil" ,. 
ğını eöylenlişti. ln~at lt~um Ye kabına aöte

11
. 

Aaliye tklncl ceu. mahktme!lıl lerleı•ebflmektct duam etıö• 
dun bu nıuh1.kemenin görlllmeai. dlr. ,. ... 
ni bitirerek komlter muavini Ut. 9) Diğer bir tlkfr de, aynı 

111 vinin euçunu u.bit görerek vut. ııu lyetı rt lai% l anltlk•0 
1 

fe ve ııfatı n:ı mııriyetinl auillıti. hllhıı sıı l•mcolli oümuncıetlfl 
mal yoluyla irliklp etmek mad. muhataı& edlp, dl)tcrlorlnt ~ 
deıinden 1 aene mUddetle hapee ruret huil oldukça loda eaebl • 
mahkftm etmiştir. Fakat paranın m{'k. 
a! olması doli.yıaile Mıa 6 ay hfi'cllA •Gc .. ilnı~k" ıözU bUtt' 
hapee ve 3 ay da memuriyetten da pek ,ı(l(Jctu ıeltyona "'' 
mahrumiyete indirilmiş, suçu gö. 'llltk"adımız, .. yeni" nuııdt.nlJ~ 
rUlmeyen polis C'.emıılin de bera. knrı•Rrı namın.n. •1 kllcrM11 

etine karıı.r vttrilmiıtir. blra7! dnhn tule mll~amaha ıl" 
--o yol ıt'v.hllm t{tlr. Ayni . dı>tt1' lıtt~ 

Av .J L • olan h1r«:o1t t\~arıı\tlka71 - b.t ,la ı.ı~ 
g ırcezaQa ı:t~'~J> ~J<'fb Ül'UOklCN mdhnfua e(ltJ• ~il\ 
. d t ı b" fflktcn sonl'ft - t hr.l!t etrnet' 1tc: 
1 a m a e 1 razı ol ·ak tlaht, talırlp «ıtmcn'I'" ıı 

miimkündiir. 
1 ~j 

Katilin suçunda 
taammüd görülüyor 

H1I-· ... - ......... -.ı•·;tlt ' t.. ~•LLI .J. .ıU. L • 

Bir müddet evvel YUksekkal. Hatayda liman teşkilat• 
dmmda. Evinya s.dmda. 18 yaşın. İçin 

da bir genç kızı kendisi ile evlen. İskenderun.da yeni bir Hırııı' 
mediğine kızarak öldUren 45 ya. teşkilatı kurmak hususundaıti 
şmda Angelosun sorgu hlkimliği hazırlıklara başlanmıştır. LinıııJl 
tarafından sorgusu bitirilmiş, L lar işltmesi umum müdür muavi· 
ğır ceza mahkemesine verilmiş - ni Hamit Saraçoğlu bu makse.tl• 
tir. . . .. . pa.zarteei günü §ehrimizden as . 

Sorgu hA.kımhgı Angeloımn su. taya gidecektir. 
çunu taammüden katil mahiye • --.o--
tinde görerek 4.50 nci maddenin 
4: üncü bendi mucibince idamını Çinili köşk 
istemiştir. 

Kazana düştü 

Bugüne kadar i.sa.n itik& rnU· 
zeeine bağlı olan Çinilike>§k ToP.· 
kapı sarayı müzesine ba.ğlanJll1~j 
tır. Bir haftadanberi milm tstl 

Mercanda Caferyan hanı kar. d'l k . 'd 1 . 1 · TOP' K wl ·t 1 e ı ere ı~erı e u eser erın 
şısında Agop asapog una aı kapı sarayına. nakline başla.nJll1t' 
elbise boyahanesinde çırak 13 ya. 
şında. İsmail içinde kayna.r su bu. tır. ---o---Iunan kazana düşmüş, vUcudu ta. 
mamen haşlanmıştır. İsmail Cer. 
rahpa.şa hastanesine kaldırılmış. 
tır. 

Asarıatika Cemiyeti 

-o-

lağvediliyor . 
Maarif Vekfileti eski eserlet' 

sa.l&hiyetli bir ilim heyetine ıet· 
Fren demirlerini çalan kik ettirmeğe ve şehirdeki bilt~ 
Sıtkı adında birisi, Sitkecide abidelerin ve mimart eserletı~ 

vagonların fren demirlerini çal • sicillerin ve fotoğra.flannı tetb1• 

mıg, yakalanmış, Sultanahmet te karar verm.işür. 
birinci sulh ceza mahkemesi ta. lstanbulun iınar progr&mı ıat
ra.fından 3 ay hapse mahkO.m e. bik edilirken, bu heyetin kıı.tat'" 
dilmiştir. la.n dikkate alınacaktır. Yeni Jıtl• 

-o-- rulacak heyetin bir aya . ka.d'r 
Yüzme bilmiyen biri faaliyete geçeceği tahmin edil ' 

daha boğuldu mektedir. Bu münasebetle, ••./.; 
Hasköyde Camialtında bekar sa.rr Atika Cemiyeti,, Unvanı~ 

odalarında oturan Aziz isminde taşımakta olan teşekkül lağ-ved1 • 
bir genç dün öğleden sonra iki lecektir. 
arkadaşile Hasköy sahillerinde-----------::......-.~ 

denize girmiş, yüzme bilmedi . E Cuma Cum•rte• 
ğinden çamura saplanarak boğul. 1 

-;; 

muştur. Azizin cesedi geç vakit ::.::: 
....,,,,,. 

1-i Temmuz !tö Temırıu~f 
26 Cemul l"e.jj27 Ceınaıtl çıka.rılmıştır. el: 

..... 70 hııır ij 71 bııı~ 

ıatanbul a .. bı"delerine ait tv k ı 1 · ııt a ıt er _vaaa. Eıuı V111. E•~ 
harita .--

fstanbulda bulunan belli ba.§lı ........ uo 91 o uı 9M 
1bidelerin yerlerini gösteren bU. 001• 12 20 ' 89 12 20 'S9 

ikindi 1619 8 88 1619 182~ yük bir harita hazırlanm&k üze. "" 
Ak•am 19 40 12 ()() 19'0 

re Maarif Ve k 11 etin d e 1 vat.•• !lS8 UB aut ıısB 
bir komisyonun hazırlıyacaği ha.' ı .... ••il ı ts 6 t6 ~ ıe 6 '8 
rita. aynı zamanda. ~bir plA.nma ~ 
göte yapılacaktır. 

:ıı 

~1 
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14 lngiltere denizaltı General franko lngiliz hava 

evton köprüsü gemisi inşaatını Musoliniye borcunu 
suratle ilerletiyor ödeyecek mi? 

kuvvetleri !Gnrnp doşnndDkçel 
ı ............................................ - .. 1 

Asri mecnunlar Fransız toprakları üze-
rinde uçacak Bir gazetede yeni ppka ör. 

hur riyazivecinin tek 
Ullanmaksızın yaphğı 

bir çivi 
köprü 

Batan gemi hakkında (Baştarafı tinci· 

dalgıçlar gizli bir rapor ltal;ya hesabına İspanyol kanı, 
veriyorlar kullanılan ltaıyan t&yyarelcı·l · 

Dllnkll posta ile gelen Dally ne karşı İ!;panyol tayyaresi, İtal
Express gazetesi deniz muhabl· yan tankına karşı İspanyol tan
rlnin yazdığına göre ln.glliz de- kı istiyor. Balear adalan gibi 
nizaltı gemtst inşaat programı lRpanyanın elinde olan stratejik 
gittikçe surat peyda etmektedir. meyk.Jlerden İtalyan harp gc
Thetls faciasına rağmen, ve ka- milerlnln ve tayyarelerinin b;ti
zalardan kurtulmak için icat e- ta.de etmesini diişünüyor. Bü
dllmlş olan vesaltlere yapılması tün bu şeylerin İtalya ile İspan 
mUmkUn yenlllklerl beklemek- ;ya arasında aktedllecek askeri 
sizin denizaltı filosuna, esas ittifaka girmesi için uğraşıyor. 

Londra, 13 (A.A.) - "Star .. ne~eri gördüm. Bat~ g~y
gazetesinin bildirdiğine göre 18 reli, modac:tlara ne "J1lunçl~
İngiliz hava filobwıun Fransa ve ler yap~§ Allalum :··. ~gaç 
Akdeniz üzerinde bir uçuş yap. dalı ~kimde,_ v~~ bıçmunde, 
ması için bir plan hazırlanmak. mevlid ıeken kulahlan heye. r-h ·~~ bahsederken ; 1 ğu bir köprüyü binlerce lnglll:t 

~, lbıtundcki bir köprü- ten &damının yoktan yapmak 
1retını kaydetmeksi- dc(;il, bozup tekrar yerine tak-

elı; lateml)·orum. cıaktan bile aciz kalmaları bu 

tadır. tinde, eski külhanbeylerinin 

B. k .. · · d 1 k fesleri gibi §Apkalar. Evet mü-
ır aç gun ıçın e yapı aca b-1.::.- . h . oo· l 

t_n ilatünde muhtelli ''e<>izenin tarihi bir delilidir. 
~ler \'&r. Suda ka Büytik mllletlerl yapan ;yalnı:r. 

ed·ı --Ka ebnıyorum, epıı y e 
olan bu uçuş esnasında kat ı e. h' b' • .. I değil' H 1 b. 

k esafenin yekunu 3 200 kilo. ve ıç ın guze • e e ır 
:et~ir. Uçuşa l.000 ·pilot ve taneıi var, ki ~cakA fütüristle. 

'~ken İngiliz d0&1Ja milyonlar değildir. Bu mHyon
'lal'dan bir tanesi üze. lan bir yere getirerek blriblrle-

dlkkatlmizl cclbcttl· ı1ne kenetleyen sayılan çok az 

· u tt bat ·at· ri.k ed cek re yalafll bır manasızlıktır. 
saır m re e ı!i'~ı e - Ti b "b" b" ka Sa 
t . ır UfOD gı 1 ır f&P ••• • 
ır. kın __ ., di 

d'~l d t ,.....a e yonun aarvnayınız. programın göster ıa zaman an Vakıa General Franko şöyle Londra, 13 (A.A.) - yl mal\1. Şapka la ki doğru .. l " 

~birkaç iün cnel köp. I 
P IO(;nılştik:; bu köp

luç birisinin ismincJeıı , 
• ~sedilmodlğl bal. 
~il köprüsünün lsm. 
~ clurulması niçin? HaL 

' ten bakılırsa bu köp 
btt fevkaladelik yoktu. 
lıt~ Sl)·&hlaşmıış, kaba 
b'ttakun direklerden ya 
it labta küpten lba 

~ &ahJ1'le hiç bir dlkka' 
k 

1tan bu tahta küıır~ 
itlen daha çok mükcm
dığeı• küprUlerln h ep 

~fetıisi imiş: llu köı>· 
~lir rl)·aüycd Ne,·tonun 
lt~ }iarlfctlne gelince, 
lıı bu kocımurn k i.ip.. 
lıt hııında kullandığı tah 

libt . 
L tine bağlamak içh. 
111ıııı 

ı:ı~ •nnııumş : İrili ufıık 
, clitekıcrl, uzun \ ' C kı
"'hı 'taç parçalnrmı bn 

l'I '•cıına getlreel'k ke
~''hut yan yana ko) R· 

~~~· hiUdsa bir tek çivi 
'~ ~ın aym rcnkto bn. 
ıı~~~laı'1ndan1>lr köı). 

~ teurmış. Kocnmau 
~Vis!z olduiu haldı 
~ köprülerden dahıı 
'"-k en ağır yüklerlr 
ltellp geçmesine mu 
~>'ormuş. 

t~l'et Ne,·t,onun mü 
l t llıüddet sonra za. 

-. llglUz Alimlerine me-
~ Qeımışıer. Köprü üs· 
~ler yapmışlar. Bh· 

.. kMızın birçok ~aç 
'- bir yere getirilerek 
~kllne getlrllebllme
bıı arn:r-.ışlar. Bir tür
~ l•nıamı~tar. Bunun 
lt e,·tonun kfiprfürdinf' 

)[.._ .. nı·m afta~larc'laı 
~P_?'ak, bu suretle ti 

~tııın fenni sırrını kf'~ 
l'ar \'ermişler. 
~ ~'•Ilı tnglUz fen a 

'ıtotllliirn teşkil eden a 
'~hinden a)'lrdtktar 

l'J tekrar bir rerc 
'-ltı va ~ıettnde tut 

~~vattak olamamış
~ llhl bu ağ&<;lan çL. 

kenetıemeğe imkAn 

- ve bu bir J&Am a· 
~l'Şlsında ne rap&· 
~ışlar! Nlha7et 

~~'1siz olarak blrtblrk' ...ıntu ağ&(lan an 
~~~e mecbur kalmı!I!. 
1- ~il ancak hn ~klld<' 

' ~bilmişler! 
~tilıa .N C\'ton ki>priis! 

n. t, •r .. t" 
·~ it nem suyu us un 
~e lezenıer bu kHr.ı·ü
~ l~llnce meşhur in. 

lau" a'1ını hürmeti• 

' nsanlardır. 

(Devam ediyor) 

Kral Zogo Ameri
kaya mı gidecek 
Kralın devamlı surette 
orada oturacağı haber 

veriliyor 
"Balkan Herald'' gazetesinin 

yazdığına göre kral Zogo ve kra. 
.içe Jeraldin uzun bir müddet için 
Amerikaya gideceklerdir. 

Bu haber, kral ve kraliçenin 
yakın arkadaşlarından Barones 
Süzan Destrasser'den işitilmiş -
tir. 
Şimdi Nevyorkta bulunan Ba. 

rones Destrasser deml§tir ki : 
"Sabık kral ve kraliçe, hem iş, 
hem de seyhat gibi müşterek 

maksatla Amerikayn gelecekleri. 
ne söz verdiler . Belki de devamlı 
surette Amer ikada oturacaklar . 
dır .. , 

Kral Zo~o Londra 
yolunda 

Varşova, 13 (A.A.) - Kral 
Zouo krali('e J eraldin ve küçük o • ~ 

µrens, b\lgiln y M~v;ı~ R!.&!,Y)l 
hareket etmişlerdir, buradan ·rs·. 
vc;e gitmek üzı:ıre vapura bine . 
.:eklerdir. Kral Zogo. lsveçte yaL 
nı.ı bir gUn kalacak, diğer bir va. 
purla Londraya hareket edecek. 
tir. Kral Zozor.un Londrada bir 
lrn.ç gün kalcağı ve mUteakıben 
Fransaya geçeceği sanılmakta -
dır. 

~rriltere hariciyeımden 
iki mc--nr Sofyada 

İngiltere hariciye nezareti ih. 
racat kredi garanti dairesinden 
ve merkezi Avrupada temaslarda 

bulunan Sir Leith RoS8 ticaret 
heyeti azasından Stirling, Sof ya. 
va gelmiş, müteaddit Bulgar tı. 

~aret eksperleri ve Bulgar nazır 
' arile görüşmüştür. 

Stirling. Bulgariatanla tngil . 
tere arasında yeni bir ticaret an 
1 a§m.ası yapmak imkanlan araş 
'ırmıştır. (Balkan Herald) 

Squalus yüzdürülüyor 

evvel yeni yeni denizaltı gemi· bir mukabelede buJunabillr: mat alan mahfiller ihtiyat filo • 
0y ymıb' tirb ~Yb.u-

s., u sene amam anmış o a· _ Ben İtalyanın yardım eL dan yalnız a\nl.r gemmm yaz S de be b' h l dan iba 1 b t 1 1 50 k ..ı- • • !yorum. anı ır UfOD gı ı ... 

kt vral . t=..Ak d ğinf a yaz ır e ezon • 
ca ır. mest için yalYarmadnn. İtalya mane anna ıı uo e eoe ret bir kurdele, lavnla kıvnla 

1940 seensinde yedi denizaltı kendisi wardnn teklifinde bu· tasrih ediyorla.r. ük' ı· · · · b" la k i 4 y ae ıyor ve ııpııvn ır uç 
gemisi daha inşa edllece t r. lundu. Ben de kabul ettJ.m. Eğer Buna binaen Çemberlayn'in bitiyor. 
Bundan başka yeni bir plln u. İtalya bana yardım etmeyip de baheettifi 130 gemi yalnız Vey_ Dedim ya, fütürist p.pka. .. . 
zere dört gemi daha yapılacak- mağlfap olsardım bundan dola- mouth'daki geçide iıtirtk ede • Bunu anlamak için diifünmek, 
tır. yııl7le zarar görecek olan ken- ceklerdir. güzelliğini sezmek için ermek 

Diğer taraftan on Uç dalgıç dlsi idi. İspanya bolşevlk ola- Parla, 13 (A.A.) _ İngiltere gerek ... "Meçhul,, 1ar diyarma 
Llverpol limanının sathından caktı. Fransa onu takip edecek- H bel' k f il 'rilir H hul k.a.. 
l20 ka.d -- aşağıdaki balçığa harbiye nazın B. or ışa ve a a e gı • er meç 

ti. Bütün Avrupa memleketle- İngiltere havacılık genel kurmay im bir hisarla kaplıdır. iman 
kuvvetli meşaleler tutarak The- ı rlnde olduğu gibi span7ada da- başkanı general Newall, 14: tem- kafasına tirbU§On gibi, matkap 
tıs için tetkikler yapmaktadır. hllk ka L! __ _ 

hl rejim te e7e düşecekti. muz bayramında hazır bulun . gibi bir f&P giyerse, nİNn ça-
Thetls tahtelbahir! kaybolduk· Demek ki Mussolinl bana yar- mak Ü7.ere öğle vakti tayyare i. buk deler. Meçhulü fethederek 
tanberl. bu gemiyi yakından ya- dım etmekle kendl m~m1eketl· le Londradan buraya gelmieler • gerçeie varır ... 
kına ilk gören adamlar bunlar· ne yardım etmiş oldu. İspanya dir. Bunlan batlarma geçirenle. 
dır. topraklarında İtalya hesabına Londra, 13 (A.A.) - Başvekil rin belki böyle bir dertleri ve 

Dalgrçlar, Tedworth mektep yapılan fedakArlıklann mükı'\· bugün öğleden !lonra Avam Ka. bu yolda bir iıtekleri vardır; 
-;-e mlsinden ikişer ikişer ve nö- fatı da faşist rejimin kunet- marasında yapt:ğı beyanatta de- geçelim. Yine bunlarm içinde 
be tle deniz altına inerek tetkl- ıenmesl suretinde alındı. Bu niz ve tayyare filolarının ağus . öyle birini gördüm, ki hafızam
'rnt yapıyorlar, geminin her ya- takdirde İspanyanın 1tal)'1lyn tos ve eylfil aylarındaki kombi. da anuzm Füzulinin "Mec
nını, torpil kovanlarına varın- karşı minnettarlık du)·guların ne manevralarından azami isti . nun,, u canlandı. 
... aya kadar gözden geçiriyorlar. dan fasla olarak aynca madcl' fade temin etmek ve filonun mil. "Atk,, m onu nuıl kendi. 

Sonra denizin yUzUne çıkıp taahhütler altına girmesine ma· essirliği derecesini artırmak için ıinden geçirdiğini anlabnak i
mcktep gemisine gelerek ku- hal yotkur. Bahusus İspanya iiç ihtiyat gemilerdin de bu manev. çin, Mecnunun batında kutla
mandana gizll olarak izahat \'e· yıl devam eden bir dahili harp- ralara iştirak edeceğini bildir - nn yuva yaptıklamu söyler. 
riyorlar. ten henüz çıkmıştır. Tekrar çr miştir. Manevralar şimdiden bil. Yani o kadar clalgm ve hare. 

Dalgıçlar, gördUklerinl her - kacak bir cihan harbine ltalrn tUI\ Akdeniz filosunu ihtiva et - ketaizdi. 
'rns önünde söylemekten, hattA ile birlik dahi olsa iştlriHr ede- ::nektedir. Bu yeni f&pkalar, didilmif 
('n ulak bir işarette bulunmak- mez." naşvekil ihtiyat filo gemilerinin bir yün botluğunda, üç yumur. 
tan bile menedilmişlerdir. Eğer General Franko yannırı 8-9 tarihinde Weymouth'da kra. ta taııyan garibelerdir. Şüphe 

Ku.rtarma amelfyeslne geçme. ı ·· .. d 't kl i k ki bu ~-·-'-'· , 
1 

d neler getlrecef,'1.nden emin olsa, rn onun e geçı yapaca arını - yo , yann ,-uıı.ıurnuar. 
\Cn evve onanmaya mensur 1A 1 · ı· dan · · 1 de --'----'-

sivil mU{ehassıelardan mu- buadan sonra hiç bir suretle ı - ave ey emış ır. cıvcıv er ~auL 
ta11an yardımına muhtaç olmı- Paris, 13 (A.A.) - Hava ne. iyi amma, bunda benim an-

rekkep heyetler toplanarak e· zareti, lngiiz hava kuvvetlerinin layamadığnn bir teY var. Bi. 
' aslı müzakerelerde bulunmak- Y&c&lın& kani bulunsa belki bu 

önümüzdeki hafta bidayetinde zim bildiğimiz "Mecnun,, er • tadırlar. cevabı verecektir. Fakat bir ta-
raftan meçhul maceralara atıl· Fransa Uzerind~ bir uçuş daha kekti. "Leyli,, ımm qkiyle bu 

Kurtarma ameliyesinden vaı- hal 1-:- "Ka tul 
gecmete asla lmkln yoktur. Bu maktan kurtulmak, diğer taraf· yapacağını bildirmektedir . e ıe&Ull9 yı,, unu a. 
maksatla yapılan bUtUn masraf. tan her ihtimale karşı gene 1tal- Hava nezareti, evvelki sabah ~, .;t:nun adı zamana yadi
ları bahriye nezareti ödemekte- ya11 danltmamak ve elinde tut. yapılan gösteriş uçuşla:ı;rıdan da gaHaİ~b. bu taPkalar kadm 
dir. Şimdiki haLde masraf yev· mak i~in iht11ath blr (UI ile ko.. çok memnundur. İngılız hava kur A!kta "M luk 
miye 500 İngiliz lirasını bul. nuşmaktadrr. kuvvetlerinin 14 temmuz şenlik. tal>kaa ~ k dmm ecnun,, 
maktadır. Onun lçln ttaıran Hariciye lerinde ikinci bir gösteriş uçuşu yo a payma mı 

l t b·t edil . .,,.; .. 14 dütüyor? Zamane delikanlılan 
Bulgar Başvekilinin Nazırmın bu defakl seyahatin· yapma an es 1 mı9~· bu kadar mı bahtiyar kifiler-

den iki memleket arasında as- temmuz uçuşuna, Fransız hava . ., 
seyahati etrafında k ı · h · · d t gil. h dir keri bir ittifak değilse blle ts. uvvet en arıl!m e, n ız ava • H. SOHA GEZGiN 

Berllndcn dönerek Yugoslav- k u · larak b' 
panya tarafından İtalya lehine uvve erıne mensup o ın -------------

yanın Bled şehrinde Yugoslav k d ta · ·şı· "k li y • k•ı d•ı birtakım taahhütler konuşula- a ar yyarecı 1 ıra ey ye • enı teş 1 e 1 en Hariciye Nazırı Markovlç'le ko. kt" 
cağ}, meseli harp halinde Ba- ce ır. 

'luşan Bulgar Başvekili ve Ha- k tı · in d 
icar adalarının ltah·an bahriye- Fransız hav& uvve enn e t • k • 

lclyc Nazırı Köseivanof'un bu 4 t emyız omısyonu si tarafından üs olarak kullanıl- :.ngiltere Ur.erinde uçuşlar yap -
nıülAkatı hakkında lngilizcf h ı k 

masına müsalt bazı esaslar ka. ması için projeler azır anma · Ankara, 13 (Hususi ) - Yeni Dally Express şu yolda bildir ı 
'llektedlr: rarlaştınlacağı kuV\'etll bir ilıti tadır. Fransız t?.yynrecileri, n. teşkil edilen t emyiz komisyonu 

Bled'de buluştukları esnadı m-:ıl şeklintlc görUlüJ·or. ..,.iltcro Ur.erindo evvela gündüz. reisliğine İstanbul defterdarı 
·<öselvanofun. Markovlçl, Bul Bununla beraber hpanyaa1 bilahare de gece uçuşları yapa · KAzım GUrkaya, daire reisliğine 

•aklardır. cı:;kl t emyiz komisyon reisi Na-"aristanın mihver devletlertn ı .mgünlerde cereyan edecek mil· 
' t arşı herhangi yeni bir tcahhUı .ıakerelerden kısa bir zamandı 
·e girmediğine inandırmış oldu Ameli netice beklenemez. Zln 
~u sanılıyor. bu müzakereler ancak geleceı.ı 

Bulgaristan ötedenberl Bal oyl(tl nihayetinde General Fran. 
Portsmouth (Nev Hampshire) kan antantına. girmek temayu. konun Romayı ziyareti esnasın · 

13 (A.A.) _ Bundan 52 gün ev. IUnU gösteriyordu. Ancak, an- da imzala.nacak ,·esikalardan 

lngiliz tayyare filoları, Fran. zlf, azalıklara eski azadan Ha
ıa Ur.erinde yapaçaklan UÇ1JŞlar. san Tahsin, İzmir defterdarı Na
da, hiç yere inmeden muhtelif il Demirkaya, eski azadan Ali 
ietlkametlere dofru seferler ya. Cemal, dördUncU umumi mUfet
pacaktrr. tlşlik malt mUşavlrl Hayrettin, 

eski azadan Tal!t Sönmez, ka· 

vel Portsmouth yakınlarında ba. 

tan Squalus denizaltı gemisinin 

yilzdürillmesi ameliyesine bu ısa. 

bah başlanmıştır. 

tanta girmeden Romanya ve sonra fiili bir neticeye varacak· 
Yunanlstandan bazı arazi iste- tır. Ancak ondan sonra tatbikat 
mektedir. Yugoslavya bu ihtl- baJmnmdan kı)'metl olan bir tA
tAfın halli için tavassut etmek ahhüt mahiyetini alacaktır. Hal
arzfsundadır." buld çok müstacel bir mahiyet 

============== zanç temyiz komisyonu reisi Ha
alan Avrupa buhranınm kat'i san Lntfi, Konya idare heyeti 
inkişafı için ise bu kadar zaman azasından Rasim, bina tem,.ız 
beklemeğe imkAn yoktur. komisyonu aza vekili Emin Ah· 

ASIM us met, İstanbul birinci ceza daire
si reisi Esadın tayinleri yüksek 
tasdike iktiran etmiştir. 

H u s u s i H 
Dünkü poıta ile gelen Daily Expreu gazeteıi "Hususi,, 

kaydiyle &f&ğıdaki havadialeri vennektedir: 

A LMANYA, birdenbire fevkalade lüzum hasıl olur k~ 
naatiyle lsveçten devamlı surette demir madeni te

min etmek için giri§tiği teşebbüsleri tamamlamakla me!Jgul. 
dür. Almanya, bu maksatla lıveç demir madenlerinden hisse 
almak istemi~se de, lsveç kanunları yabancıl!mn milli servet. 
lere ortak olmasını menetmektedir. 

a v a d i 
---o---

1 e r s Emniyette yeni tayinler 
muhtemeldir. Hitler, Vaydman'ın hizmetlerinden pek mem- Ankara, 13 (Hususi) - Hatay 
nundur. vilayeti emniyet müdürlilğünc 

Vaydman, Hitlerin Amerikada gittikçe sevilmeğe başla. emniyet memurlarından İbrahim 
clığını ve Amerikanın istikrar siyasetine gittikçe daha çok Akıncı tayin olunacaktır. Bun . 
meylettiği yolunda raporlar göndermektedir. dan başka emniyet umum mU . 

• * * dilr!UğU önemli işler mildUrlUğil • 

Onun için Almanlar, lsveç demir müstahsillerini uzun 
vadeli alım kontratlariyle bağlamakta ve laveçin en büyük 
demir cevheri müstahsilleri olan Graengesbrger'lerin iıtihsa
latmm yüzde yetrniv beıini almaktadırlar. 

~Nen.on llhn &le- *** 
' "~ ' tam adamlardan H llLERIN eski yaveri olup timdi San F ranıiıko ıeh-

A LMANLAR, hava meydanlannı gözden saklamak için ne vekllette bulunan Recai, dör. 
yeni bir usul keşfetmi§lerdir. Hava meydanını katet. dUncU sınıf emniyet mildürlUğU. 

mek üzere birbirine müvazt iki yol kazmakta ve onlan su ile 'ı ne Hatay birine sınıf emniyet A. 
doldurmaktadır. Yukardan bunlar demiryolları gibi görün. miri Kemal Alyanak, Diyarba • 
mektedir. Bittabi bir hava meydanmm ortasından demiryolu kr. emniyet müdilrlUğilne Ell • 
geçebileceğine ihtimal verilmediği için, meydanm taarruzdan zığdan Burhanettin ta~ olun • 
emin kalacağı tahmin olunmaktadır. muşlardır. 

• • • Bae komiBerlerlen t8l!lail BU. 
\t Olan Jilslerce ~ rinde Alman ba§konsoloaluğu vazifesini gören Yüz. 
~r:::.::rek bir batı Vaydman'ın tekrar Almanyaya döneceği 7.annedilmiyor. 

kurdu- Kendisinin, sefir mevkiine çıkanhp V 8§ingtona gönderilmesi 
B ELGRAD diplomatik mahafilinde IÖylendiğine göre, kı ve Şevket te tıerflan ummı 

Yugoslav Naibi Prenı Pol bu ay veya gelecek ay için. mildtlrlilk eımı.f1et imlı•' 1'u: 
de LôndraY._a gidecektir. · · · ta,m edfb1ı'1hrdlr. 



~~ -VAKll 14 TEMMUZ 1939 -------------------
()evlet kuşu babıalide dolaşıyor 

. 
lfrmldeı 

lrtndc 
ıtl 

Günün tali yıldızı ile bir saat 
Aylık I!> 
3 aylık :.wo 4'• Fakat kadın iıtüini 

Eddai Hafız Necip diyor ki : 
bozmadı . ............. ._ ___ ...,,...,....,. .... ._.__...._...,,.....,...,....,..__.._ ...... 

Acele etmepi. Kelimeler, onun i· 
çin birer birer yakalanacak, avla
nacak, güçlükle de ıerbest bıra

Çev iren 
l brah i m Hoyı 

8 aylık 
1 yıllık 

47!> .-
900 uıot 

Z.anginin derdi büyük olur; doğrusu oda
ma girenlerden korkmaya başladım 

kılacak ıeylerderdi. 

- Kadim hanımım, geçen ıe· 
neki elbisesini giymi§, §imdiye 
kadar böyle bir ıey vaki değildi. 
Esirlere de yeni elbise verilme

938 Nobel mükd(atını ka:anan 

Pearl Buck 
~ .................... . 16 

~·~:::1:: ·e~; ·a;t::;~:;:;tı-I 

l'arıfedeo HaJkaD 

lı;ln a)·da otuz kuruş d 
Posla birliğıne girnıeyeD 
ayda )'etmiş beşer kU~ 
nıedilir. T ay.ure piyangosunun bu 

kctidesi gazetecilerin yüzünü 
güldürdü. Kör tali kuşu döndü, 
döndü de Bahıaliye lionuverdi. 

Gerçi burada sağlı sollu han
larda, matbaalarda çalışan yol
larda koşuşan müvezzilerden 
tutun da muhbir, muharrir, 
matbaacı, hatta gazete sahiple
rine kadar herkes bu tali kuşu-

miş ... 
Dedi. Bir müddet ıuıtuktan 

sonra da devam etti : 
- Benim gibi tuvaleti olan bir 

esire rastlamaı:iım ... 
Biraz sonra da sözünü bağladı : 

- Oğlumuza gelince, elbisesi 
ve güzelliği cihetinden, kadim e· 

ku açık semanın altında, böyle 
güzel bir erkek çocukla sokakta 
yürümekle ne budalaca bir it ya
pıyordu?.. Telitla ceketinin ya· 
kasını açtı ve çocuğun batını içine 
soktuktan sonra yüksek sesle: 

- Çocuğumuzun kız olması ve 
çiçek bozuğu ile dağlanmıt bu
lunması ne yazık, ne yazık!... Ba· 
ri dua edelim de ölsün .. kledi. 

Abone koyJını bUJırt' 
tup •e lelııral ilcretın~ 
parasınıo posta veyı 
yollama ücrelınl uıare • 
zerırıe alır. 

Türkl11tnln her post11 mtf 

V Al\lr a abone 1111=1111 

Adres ıJeğı~tırıııc OC 
~a L.uru,ıur. 

nun }Utfuna muhtaçtır. \ fendimin müıtefreşlerinin çocuk· Karısı da ne yaptıklarını müp
ları içinde tek bir tanesi bile o- hem bir surette anlayarak, elin· 
nunla kıyas edilemez. den geldiği kadar telif ve acele 

ğım ahçı ile bir ara yalnız konu-ı 
şabildim. Bana töyle dedi: Deli· 
kanlı, genç efendiler, beşi de bir· 
den yabancı yerlerde boşuna ak.ın 
su giki, para harcar, bıkıp usan
dıkları vakıt da kadın ka.dın arka
sına buraya yollarlar, ve evde o
turan ihtiyar efendi senede bir 
iki müstefreşe alır, ve kadim ha· 
nım her gün iki :ıyakkabıyı altın· 
la dolduracak kadar afyon yuta
cak olursa, bu ev ili nihaye böy
le devam edemez, batar . ., 

ll.AN ccın:: rı.~ıd 
l'icaret llAnlarının ti 

satırı sondan itibaren 1 
ratarında 40; le sa>·ra "'
kuruş; dörduncü sa> 
ıkıncı ve ilı;uncuıJe ~; b t 
4; başlık )'anı kesmeci 
dır. 

Fakat ne çare, kör tali kuşu 1 
dedim ya .. Geldi de bu yokuş. 
ta her gün can tüketenler ara
sında Ajans muhasebecisi (El
daı Hafız Necip) in saçsız başı
na konuverdi .. 

Ve yüzüne yavaş ya vat bir ile : 
gülümseme yayıldı. Vang Lung - Evet ... Evet... diye mırıl-

da kahkaha ile güldü, ve çocuğu dandı. 

--ok§&yarak- göğsüne bastırdı. Vang Lung, bu tedbirlerile içi 
Ne iyi etmitti de, onunla evle:l· rahat ettikten sonra, karısını bir 

Vang Lung ~şkınbktan don-
ır.uş bir halde: 

- Öyle mi? .. diye mırıldandı. 

Bütün Babiaü sakinleri ka
nat çırpmasını duydukları bu 
~li kuşunu hayra yordular; 
yüzleri güldü.. Artık muhtelif 
gayeler ile Ajansın kapısını a
fllldıran aşındırana.. 

Babialiye piyango vurması 
aramızdan birinin beş on ku
ruş sahibi olması meseledir. Bu 
münasebetle zügürtler diyan
nın talilisi birden günün kah. 
?amanı olduverdi. 

Çaresiz Ajansın kapısını a 
tındıranlar arasına ben de ka
tıldım, fakat ne mümkün terti
bat alınmış bile.. Tali yıldızı. 
rlm odasına vanncaya kadar bir 
k':Ç\ kordon aşmak lazım .. 

Bin türlü desiseye müracaat 
ettikten sonra bitap bir halde 
odasına varabildiğim zaman 
kaptyi \turtnayı unutarak içeri-
ye daldım. Fakat bu hareke
timle az daha müessif bir ha. 
diseye sebebiyet verecektim, 
zavallı taliliyi kaybedecektik. 
Bay Necip birdenbire yerinden 
fırladı; şakaklarındaki saçları 
dimdik olmuş, gözleri faltaşı 
gibi açılmıştı. Bir yandan elini 
zile atarken: 

- Kimsin? Nesin? ne isti
yorsun? 

Diye yüzüme bağırdı. Gaze
teci olduğumu, kendisiyle gö
rüımeğe geldiğimi bin müşkü
latla anlattıktan sonra biraz 
yüzü güldü: 

- Ne yapalım birader, zen
ginin başı büyük olur. Bana da 
hani bir şey yaparlar falan di
ye korkuyorum .. 

Dedi. 
Üzerimde bir toplu iğne bile 

olmadığına kendisini temin et
tikten sonra başladık konuş
maya.. Bu tali kuşunun nasıl 
olup da saçsız kafasını intihap 
ettiğini sordum. Güldü. (Tabii 
gülecek; büyük ikramiye vu
ran adam ağlamaz ya) ve an
lattı: 

- Bilirsiniz; vaktiyle (Ed. 
dai Hafız Necip imzasiyle şer'i 
makaleler yazardım, hatta bir 
zamanlar Kırkklisede bulundu. 
ğum zaman şer'i şarkılar da 
yazmiştım. Bu münasebetle de 
hazımlığım vardır. 

Eh insan hafız olunca ilham 
da vaki oluyor, insana kayıp. 
tan haber gelerek, ara sıra ma. 
liim ( ! ) oluyor. işte ben de bu 
ilhamın esiri olarak ömrümde 
ilk defa piyango bileti aldım .. 
Vnktiyle bir tahrir müsabaka. 
sında bir piyango bileti kazan. 
mış idim; fakat satmağa vakıt 
bulamadan piyango cekildi ve, 
.:>ittabi bize hiç bir şey nkma
dı .. O vakıttanberi böyle tec
rü heleri zihnimden geçirmez-.. 
oım 

EY HAFIZ BUNDA BiR 
iŞ VAR! 

Bundan birkaç gün evvel 
Dördüncü Vakıf Hanının ö. 
Jtii~den geçerken elinde bilet
leı ir adam I. Bir 

Günün Tali yı1..ı- muharrir auı mişti f... Böyle cofup !dururken, kere daha söyletti : 
Bay Necip birden korku ile dağlanıverdi. Te- - Nel:ien böyle fakir düttükle-

. . sadüfen her hangi fena bir ruhu:l rini anladın mı? .. 
adama, hır de hıletlere baktım. havadan geçerken görebileceği Kadın da cevap verdi: 
Ey Hafız, bunda bir it var! de- ------------------------
d.i~. Tevekk~ltalallah ~ir tane- lzmir mektupları: 
sını aldım. Bır buçuk lıra ver. 
dim. Meğerse 130 kuruş imiş, 
biz yirmi kurut içeriye gittik .. 
Maamafih sonunda yüzümüz 
güldü ya .. 

- Peki, size malum olmuş. 
A~ba ikramiye isabet edenle. 
rin hepsine de malum olur mu? 

- Ne gezer dostum •. Gerçi, 
herkeste bir ümit vardır, fakat 
nasip yoktur. Tali kuşu insanın 
batma hiç ümit etmediği bir 

lstanbulun hasret 
çektiği otobüsler 

O·lan devam etti. 
- Dahası var. Uçüncü kızları 

ilkbaharda evlenecek. Cihazı ise 1 
bir prensin fidyci necatı, ve bir 1 
büyük şehirde resmi bir yer satın 
almaya yetecek kadar roktur. Tu· 
valetleri, Suıov ve Hanuov'ia 
hususi surette dokunmuş süsler
le beli en ince ipekten başka bir 
kumaştan olmıyacak. Sonra, elbi· 
seteri, şıklıkta yabancı yerlerdeki 
kadınların tuvaletlerinden atağı 

kalmaması için de Şanghayıdan, 

muavin terzileriyle birlikte bir 
terzi getirilecek. 

Vang Lung, zenginliğin bu a
kışından, çağlayıımdan ürküp ve 

Büyük, ('ok de\'aıııllı~ 
renklı ilAn verenlere .-ı 
lndırmeler yapılır. ues
rıo santim • satırı JO k 

TICAHI AIAHl'ı'ı.rnı~ oı 
1\ Cçl' K ll.ANl...411 

Uır defa 30, iki del••; 
derası 65, dört def•ıı• 1 
defası 100 kuruşlu ı . l'~ı 
ı lAn verenlerin bir def•' 
\'&dır. Uört satırı geçeıı 1

1 razla satırl:ırı beş kurUt 
sap edilır. 
Vakıt tıern dogrudaD 
ya kendı ııJare ycrınde, 
kara cadılesınde \'ak11 

alımda Kl~~IAl.EUJ.Jl:-ı 
lian Hurosu elı~ h: 114• 
eder. ( Buronun itle/on•: 

hayran kalarak sordu: .ill•••••••-~11 
zamanda konar. • _ - Peki bu harç hurç kimin i· r·--···--·-........... - J 

Doğru, bir söz vardır: Allah çin ? ... K_iminle evleniyor?. j K z,(} 

İzmir için ısmarlananlardan 
y~r,nisi işlemeğe başladı 

iki firkatzede~i birbirleriyle bir- Kadın cevap verdi : 'ı a r a m 8 
letmek umi~ın\ lteıtikleri za- - Bli Oan1h9 lıl.iÇöninln ot v d 1 J 
manda birleştirir .... der. Meğer. tanta .. oğiu ·ne CTlemtcek.. Uzun t Na [ eş el' 
doğru imiş.. Büyük ikramiye ~ir müddet ıuıtu. Tekrar devam ~ 
ve Bay Necip .. iki kutup kadar etti: 

zıt.. Meğer oluyormuş işte.. - Ama &ittikçe elleri darlap-
Bay Necip sözüne şöyle de- yor olmalı.. Zira kadim hanımım, 

vam etti: .Oa bana, toprak satmak· iıte:iikle-
- Bu bizim batımıza konan rini ıöyledi. 

tali kuşu serçe kabilinden bir Şehir duvarının dıtındaki ve e-
şey oldu.. Ne olurdu bir süğ. 

\ ır. cenubuna düten iyi bir top· 
lün, yahut keklik konsa idi!?·· ıc.k olduğu ve duvarın etrafında· 

T efrikamızı 
culanmıza dah• 
verebilme -. ve _, .. 
larını daha fazv 
min edebilmelı 
başka bir 
naklettik. 

Bu sırada telefon çaldı. Bay ki hendeklerden pek kolaylıkla 
Necip .. Acaba borç para mı is- sulandığı için daima pirinç ektik- Badema Karaına•0 
tiyecekler?,, korkusiyle bir lzmirde iılemeğe ·başlayan yeni otobüsler leri araziyi satmak niyetindeler... deşler tefrikamız cıJ 
müddet tereddüt içinde titre- t ı u t ıı 

Vang Lung kanaat getirmit cumar es m s esn ~ 
dikten son~a telefonu açtı. Öte fzmir, {Hususi) - fzmir 1 Eminin vücudü parçalanmıf, bir tavırla : ve on ikinci sayfala ı 
tarafta galıb~: .. . .. belediyesine mühim varidat te. kafatası patlamı§tır. Çocukça. A .

1 
• • • t k . f günler yedinci sa>' 

.. -. AH~ omurler versın bu- min eden otobüsler, bu sene ğ&", yol ortasında feci bir tekil- - razı ennı mı aa ma 11 ı- intişar decektir 
yuk. ı~ram. ıy. e __ vurmuş.. . fazlalA•tmlmıftır. Şehrin muh. de ölmü•tür. yorlar .. diye tekrarladı .. Şu halde ............... ~ ••••••••••••• ;. 

F 1- b 1 l h 1- k .,. :r hakikaten elleri darlatıyor, fakir- •ı••••••••..-ı an gı ı soz ere u us ça • telif semtlerine belediye oto. H lk d b. 
k · t" b" • l k k. B 1 pmar I lr yangın lefiyorlar demektir.. Toprak in· ma. ıs ıyen ın o aca ı, ay büsleri servisler yapmaktadır- Al d 8 

N sanın kanı ve canıdır. em ar sın ccıp: . lat. Almanyaya yeniden sipa,if fzmir, (Hususi) - Halka. 
- Yok yok, 0 husustan hıç edilen iki kapılı büyük otobüs. pınar semtindeki yün fabrika. Bir müddet düşündü, sonra ak-

dem vurmayın, ben bu paraya lerden yirmisi gelmittir. Diğer- smda yangın çıkmıt. derhal lına bir ıey ıel:ii, avuciyle batma Sinyorita, 
~avuştukt~n sonra kolay kolay leri de gelmek üzeredir. söndürülmüttür. Zarar 2j bin vurdu, kadına dönerek: Racanın h~i 
olme.~.: Eger. bu paray~ ye~e- '1ağ ka lesinde esrarengiz liradır. - Neden bunu akıl etmedim! .. ··•••••••......-
den olursem ımansız gıdeyım. • t 1 ()() l(':.:ı:1- Bir Çocuk Kam Diye haykırdı.. Burayı biz satın 

D. k k d k" . b" cınaye ~ pı 1 v 

ıyere arşısın a ının u. J • (H ") U l d Arıhyor a acagız. .. l" l k l f zmır, ususı - r a a 3' k d 
tun ~an arını yı tı ve te e onu b" . l la b"' J • (H A) J • • Erkek nete ve zevkle, a m 12 • 7 • 939 tarihlı ıı 
1 d ır cınayet o mut. yapı n u- zmır, ususı - zmır vı- . ld bak 9,~ ı<apa ı. tün tahkikata ragmv en, katilin layeti kaza ve köylerindeki za- Ptkın hır ha e uzun uzun ı§- çıkan 4 üncü icranın 

B h Cahi B P tılar. Kadın kekeledi: Belediye bahçesi knrşısııt 
ur an t orç ara en küçük bir izine tesadüf edil. yıf çocuklar için bu sene 100 _ nın salış ilanında birine• 
latemeğe mi Geliyor? memiştir. Hadise şöyle geçmi§- kişilik bir çocuk kampı açıla- - Fakat bu toprak.. Bu top 17 _ 8 _ 939 olarak ~asıl 

Bu sırada içeriye Burhan tir: caktır. Sarıgüllü Hasan Ağanın rak.. gelil'ken seh\"en 7 • 8 - tsf 
Cahit girdi. Bay Necip her gün Balıklıova köyünden Hüse- hususi idarece satın alınan Bo- Vang Lung, hakimane bir ses- zilıniştir. Tashih ederiz. 
şakalaştığı komşusunu görünce yin oğlu Mehmet Şener, gece cadaki bahçesi, çocuk yurduna le bağırdı: 
bu kere kapıdan dışarıya fırla. Bağ kulesinde kansı ile yatar- verilmiştir. - Satın alacağım. Burasını rındaki parçayı satına1' 
maz mı?.. Hep şaşırdık .• Bur- ken, birdenbire tabanca patla- BuJıurca Çiftliji Civarındaki Hnng'ın büyük evinden satın a- nıp duruyor... .. ,;' 
han Cahit: mıf ve zavallı adam kafasına i. Arazi h:cağım. Vang Lung yuksek 

- Aman, dedi. Borç para sabet eden bir kurfunla ölmüt- lzmir, (Hususi) - Maliye Kal:!ın endişeli endişeli söylen· verdi: 
istemcğe geldiğimi zannetme. tür. Katil, cinayeti ifledikten Vekaleti, Cumaovasındaki Bul. dı: - istemem. Amca~ 
sin. Bir zamanlar o kuşun kuy. sonra, hiç bir iz bırakmadan gurca çiftliğinin civardaki fakit _ Çok çok uzak.. Oraya var- ni almak istemem.. ~ 
ruğu bize de carpmıştı. Çağırın kacmıştır. ve topraksız halka tevziini vi. mak için her sabah aaatlerce yü· kuradan mahsul aJır. 
şunu. Ben onu alıp dördü çey- Kamyon kazasında bir layete emretmiıtir. Bu çiftliğin 1 ilmek mecburiyetinde kalacağız. dir de bir defacık olslJSS 
rek vapuruna yctiştirmeğe gel. çocuk öldü bir kısım arazisinin ziraat han- . . memiştir veyahut da f 
d . l k . b l d v da b Vana Lung, kendısıne karşı ...... 1 b tl -itti' ım.. zmir, (Hususi) Şehri- asına aıt u un ugun n, u ...,. . .. . . . rugu ı e şer e emeu• 

B . B N · k l . l . koyan annesıne ıoyledığını tek- k' k . t' Hayır·· ıraz sonra ay ecıp apı. mizde feci bir kamyon kazası yer erın para arının suretı tes. ıreç esmıf ır. 
d ld G 1 v rarlarmış gibi hırçın hırçın tek· B H , t ra"""' a görü ü.. öz ügünün üze. clmu§, bir C'ocuk ölmüştür. viyesi hakkında bir anlafmaya en vang ın op r· 
rinden korkak nazarlar ile oda- Vaka şöyle geçmittir: varıldıktan sonra toprak halka rarladı: lacağım. , 
yı bir daha tetkik ettikten son- Emin isminde bir cocuk, Ga. verilecektir. . - Bu yeri satın alacağım, de· Vang Lung, k~ 
ru içeriye girdi: Burhan Cahit: zi Bulvarinda bir ar~banın ar- Üzüm Sabflan Azaldı dım.. Çing'in toprağı verıo1t ' 

- Haydi .. dedi .• Dördü çey. kasına taltslmıthr. Bu sırada lzmir, (Hususi) - Alivre Kadın uysal uyıal cevap verdi: laka) :!iyle Hvang'ın ~ 
rekle köye gideceğiz.. Denizli belediyesinde kayıtlı üzüm ve incir satqlan çok a- - Toprak almak iyi fey de.di.

1 
birini kullanmıttı. O • 

- Yok canım. Şimdi konu. bir kamyon ela arabayı takibe zalmqhr. Bu sene, geçen sene. Muhakkak ki parayı çamurdan ve müırif evdekiler.de~ 6' 
şuyorum.. Otobüsle gideriz. başlamıştır. Çocuk, bir aralık lere n~?nran işler ağır ve dur- bir l:iuvara koymaktan daha iyi- üstünlşebilecekti. Blil'ol' 

Burhan Cahit daha sahavet.

1
arabanm arkasında müvazen ... "'Un gitmekt~dir. Henüz ~l- dir. F~kat neden amcanın arazi· paraalrı C'Jduğu halde 

l.ar c!:ın:ı:-?:1ı: sini kaybederek düşmÜf ve man piyaealanndan teklifler sinden bir parça satın almıyor- cek ve sadece: 
(l)cı•amı G ıncıd11) lmcmi tir·----~~--~•~un~?~Bizim rarp tarlamızın c:iva· ____ _ 
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5 - VAKiT 14 TEMMUZ 1939 

Bü ük Milli Roman .Y ı ı Raayove Tiyatro ı . 9ard_enba! gec;::le~i;_?. 
-------""-·-----···-----·---·-··· •• il ••••• 

14.7.939 cuma ......... ,;. Bır Almanartıstıne IABMANSONU 9. Jsıokholııı: llralım.s'ın 2 ine • 
12,30: Program. 12,35: Türk 

müziği • Pi. 13. Memleket saat 9.15 
ayan, ajans ve meteorolojiha -
berleri. 13,15: - 14: Müzik (Ka - ' 9.15 

senfonisi. verilen ders -57 -
o -'tıı bile durdurulmuş; akabında 
~ dıza sevkedilmiş. istediği ka. 

' 
fiı- ~_Yol ben Zaptiye nazırı de. 
ilin ınıyun ? .. İstanbul ve ha valisi. 
ha enıniyet ve asayişi bana mu. 
bir 'IVeJ d~ğil mi?.. Benim gibi 
llv bendeı sadıka suifikir isnadı 
~ hak mı? .. desin, dursun, o 
'1tıı,' dumanda ferman dinleyen .. 
?ı~da~akıllı zılgıtı yemekle be. 
du· r bır kaç gün sonra da azle. 
tı~~ilrnem hangi vilayete aşı. 

ııe~ci~l~~uyu güzergahının bu 
kt elılıgı'\ıe sebep, veliaht Re. 
~ e~endinin Balmumucu çiftliği. 
~ cıvarda oluşu. Bu caddeyi tu. 
tıhtıa, arın da onunla münasebettar 
llıt 'gizlice boluşup kumpas kur. 
ıııe' ~ta çıkmasına desteklik et. 

1htimalleri.. 
~r~i bu akıbetleri bilmiyor 
tth . dı .. Geçen defa da, şimdi de 
~~k~yı bile bile göze almıştı. 
ili . koye dönmenin, geceyi Venü. 
~ Ue bir çatı altında geçirme. 
lıp' hele bu seferinde yalıya ge. 
~~lrnediğini anlamnın başka 

1 Yoktu. 
l<arakoldan: 

di.- Arabacı duuur !. sesi gürle. 

~~ kıyım, mülizımıevvel rüt. 
~· alaylı nöbetçi zabiti yolu 

ı. 

ca ~rcı hemen cebindeki fransız. 
t'Jp lttvizitlerinden birini çıka . 

llıa.tt. 
~bit efendi kartı fenerin ışı. 
~·tuttu. Sanki anlıyacak; hal. 
ltıaıl tUrkçe bile okuması, yaz • 

1 Yok 
li ~~ndakine dikkatli dikkat. 
~ tr, O, tetik davranmış, fe. 
Çı( ~lnnı& ısaklamış, ve hafı a. 
~Saniye geçirmedi: • 

ll\.,._ l3en Jorj Fadel... Terapyada 
eil~ bU~k elçilikte i~inci t~r -
·~· Bızim mU§ yetıpnedım, 

lCl almak mecbur kaldım ..• 
bitı: Pı gibi gövdeli nöbetçi za_ 

..... ("....... . ... ' d d. . Co ~ muau... e ı. 

~li~ci letinye koyunu biraz dön 
iııd.i rı sonra arabayı durdurup 
~ · .Ara.bacıya hakkını verdik • 
fll Sonra, yalvara yakara balta 
~tu Uzerine iki çeyrek rakı pa. 
.,._ Inı da söküldükten buruna 
luttbıadan, acele acele arka yolu 

tu. 
ttı.."'iahya yaklaştıkça yüreği at -
'1~···· Venüsü geldi mi, gelmedi 

~ar almaz saatine baktı. 
c U§ ... Vakit geçenki kadar 
~ değiı. Etraftaki evlerde daha 

1ar var ve oturuyorlar. 
ita ~larında, o sene lstanb~~ • 
dit~gırı. halini alan altını§ sılın. 
~ fonoğraf cızırtıları.. Bazı -'da §ark şurk tavla sesleri.. 
~ larında da kapalı camlar ve 
~er arkasından ut zımbırtı. 
~ a refakat eden hanım hey . 

~leri .. 
~ttıenu bahanesile toplanılmış 
,1~11nıa.sın diye pancurlar sım • 
~ Çekilmiş; araya erkek savtı 

Itarı Co IJmıyor .. 
flıııınrei, yalının arka kap~sının 
'de. Zili hafifçe çekse mı, çek 
{bjlt ıni ?.. Yoksa yavaşçacık 
~ ran ! ) diye mi seslense? 

)~na da sebep, uykudakileri u. 
~ Irmak çekinişi değili Ziver 
~Oturuyorsa, kafa çekiyorsa, 
'ttı ıeına geçip saatlerce kavuk 

lıtıaınak. 
~ .. ~Çeye kulak verdi. Pesten, 
~ .ve genizden bir türkü: 
cı:rgan<Ja bir gu~ var 
Oe ~ttıda gum·~ ııar, 
~l ttu Yarim, gelmedu 
.\bet bunda bir İ.!f var ..• 

tilı ~az; hem de yakınlarda, bi. 
cı 8ett.e 
' l>ikran. 1 D"kr - ' bu ... ı an aga ... 

~ılı ~uyor. Sesini ylia'tti. 
rcı:~et Ermenı duydu. Kapıyı 
C ~a kostu. 

orcinin ilk suali gu oldu: 

Sermet Muhtar 
- Harumlar geldi mi? 9 :ıu 

N 1 rışık program - Pi.) 19: Prog - · 
- e geur.. 19 05 M ... k W 11.ı IU.30 
H t d b g-ları ram. . : uzı ( agner ·~ e -
acıya mazın o an a a . t . f' .. 

. - .. k .. venni"ti ıs ersınger operasının uver uru - 1 ı. gevşemış, oracıga ço u ~ · Pl ) 1• 9 1_. T'. k ... ~· (F 1 . 1 d l k t t . . "r . , o. ur muzıgı ası 
Kü çe; ay m ı u ' rengını go ' h t • ) 20 1\1 l k t t • '> 

Bcrlin (Czun D.): Çayk•\'!lkı 
Lal o. 
J.ci pzig: :'.\lozarl. 
Paris (l'rl'): Orkcslrıı, koro. 
Hoıııa ıırupu: Bccllıo\'cn, Yııg 

ner. 
Jlud:ıpcşlc: Dolın:ıııyi idare. 
.sinde scııronilı: orkestra. 
Prağ: Çek musikisi. eye ı. : · eme. e saa aya. ı .. 

mumH yak. k idamı rı, ajans ve meteoroloji haberle· ODA ~IL"SIKISI YE KO:'\SEHl.ER are et ne gezer, ımı - . 
·· d h. k . cildi bi rı. 20,15: Konuşma (Haftalık 7, 

yor; goz a ı ırpmıyor' • . . ) 20 30· Tü k ... 
le seyirmiyor .. Nefes alıp alma • ~~o(rSaservısı.I . ' · hr ı·rmuzı-
d - d .. h r gı z eser erı ve mu te ı şar- ; .30 

Yarşo,·a: Piyano (Fransız mu
sikisi). 
Hcrorııiinslt'r: Ş:ırlı:ı. 

Kolonya: Triyolar . 

Brun uzun boylu, mavi gözlü sarı 
saçll bir eğlence bebeği idi 

Mütareke senelerinde idi. Ha- Sadi, numaraları dalgın göz. 
yır, değildi. Daha sonra, belki !erle seyrettikten sonra har ku
(laha en·eı. mırıa geçti, gene kcııaı"()a bir 

Anlatacağını hikaye, hatıra- masaya oturdu. O hafta, Gar. 
sına hümıct etti{,rim birisine n.it ıl<·ıılıara, yeni numaralar ve ta. 
olduğu için ne zaman oldub'lllltt bii yeni nrthCc:· gclnıişti. Ba ı~ a şup c· ı .. t kılar.) 1-Mahmut Celilettin pa i.30 

.a.yvaz ş~ırmış ı: H.. k . K •
1 

; .30 
Gal.b b. b" ı·k şarab §a - uzzam şar ı. erem e)i e 

pi- katlyetlc söyllyccck değilim. artbtler arnsmd.a chldcn güzel Herlin (Uzun D.): aŞrkı, 
- ı a ı gaç ın ı . . • l ano. 

Co . f d .... -·· Bı· mestane. 2 - Lemı • Suzınak 10.30 lleromünstt'r: Çirt pi,·ano. çektün rcı e en ucugum. . .. . J 

. 'd . ru·· 1 şarkı: Yeter hıcranlı sozler. 3 - ıo.30 ı.ondra (H.): Org. 
yol davran, gır gapı an ıçe .... Le . H' k" k So k 11.30 ., .,, mı • ıcaz ar şar ı: n aş ı- J.ondra (N.): Kt'ıııan, piyano. 

- Be. ·' .. d. 
1 

ltı mı canlandıran. 4 - Lemi • Rast ı 1.30 Sıutıgart: Kuartet. 
- nu ıne, şu agacm a - • . 1130 , .. ı 1 ·•·• · 

\'akanın kahramanı bugiin m- hir .tllnıaıı artisti ,·ardı. Tam 
nıÜ!;itÜr. İsterseniz, ismine Sadi bir Almnn tipi. İsmi de Brun
diyellm. nehlld. ı.~akat ona, bu isnıtn mu· 

Edgar Poe, hikilyeleI"inden hafrt'fi olarak "Urun" derler. 
birinde Cslıer hanedanının so- dl. . şarkı: Yok mu cana aşıka hıç . ıy:ına: spanyo musı..:ısı. 

na otur, .sırtı daya.boBı maşra~~ mürvetin. 5 - Mehmet Nasib HAFiF MUSiKi VE OPERETi.EH nuncusundan bahscdcrkcn le,·-
su eleteyım, gaf anı, ynunu, gog R t k Ö ı kt k' be · · '· kalAde hassas garip mariz 

Sadi, uzun boylu, mal gfizlil, 
snrı sa~:lı bu cli;leJl(•e bebeği Ue 
hoş bir ,·akıt ge~irmek istiyor
du. Garsonu çağırdı, kıza haber 
günderer<>k masasına şeref , ·er.
••• f.' ini rica etti. 

•• •• 1 as şar ı: ye ya ın ı nı. 6.40 Budapeşle: Çıgan or..:csırası. · • ' 
sunAul ykun. k b ed'l . k 21,10: Konuşma. 21,25: Neşeli 7. Haııılıurg: Operet parçaları. bir tiı> tarif eder. Sadi bu yara-

tı arı§, ur an 1 mış oç. ı· ki R 21 30. M" ·k (R d 8.40 Bratislna: Halk mmil.:isi. dılı•ta birisi idi. Güzel keman 
l ·b· ··-1 • 'd.k h ltıda P a ar • · • · uzı a • v ar gı ı go;werı gı ı , ırı • O k t Şef p t . ) 9.15 Viyana, 10. Napoli grupu: O- ralardı, )·akıs,ıklı, kadınlar iize. 

d d lt d yo r es rası - : rae urıus. ~ 
aynı zaman a a mırı ı a: 1 H d Senf . 1 . .. pera parçaları. ··t1ıı i hl hl 

l\• n· ne· 1 Q l - ay n: onı so maJor, lO. Kolonya: Senfonik ralı:s ha. rinde mu ş tes re sn p r 
- ıon ıeu, mon ıu... ue N 100 2 Ad "S .. ta· 1 Bi h il t 1 

l r - am - lJ e ıs "aları. gen~t . r ay sen·e e < e sa-
malheur, quel desastre, que R : · d ·· '

3 
• O zamanlar henüz Almanya. 

da "iistiin ırk" nazariyesi ,.e a
foı·oz edilmek korku ·u yokt.u a. 
um, Yorgun yapmak sistemi bu• 
f{i:ıı de olduğu gibi, tatbik edlU .. 
yordu. 

eı,, operasın an uvertur. - 11.10 llükreş: :Fransız mu~ikisi. hlp oluşu buna inzimam edince, 
fleau ?.. Joh. Strauss: Kayzer valsi. 22,30 11.30 Leipziır ns. : Ham rııusilı:i Ye sinema J>erdclcrin<le gürdiikleı-l 

Dikran kucaklayıp kaldırdı. ,. 1.. 'k (O 1 Pl ) 23 . hal'· ha,·aları . 1 Ü a uzı pera arya arı - . . "' • artistlerle kendilerini mukayese 
- Gelen gıden olur, yo s - S . h be 1 . . t D ,..s "'US1L"tSl 

• 1 d . d on aJans a r erı, zıraa , es- .~... ... n. ederek neticede, Hollnula blı· 
tünden çekılelum. eyıp uvar h tah ·ı· t k b. k t .... ı ı 30 B . k - 1 da b. am, vı a , am ıyo - nu u 11.15 .,apoli grupu; . res- gidebilseler yıldız olacaklarına 
tarafındab: ısa agaç .~. ~. ı. borsası (fiat) 23,20 Müzik (Caz in; 12 Paris <PTT), Radio Paris; şüpheleri kalmı~·an hayalperest 
rinin arkasına kadar goturdu; o. band _ Pi.) 23.55 • 24 : Yarınki 12.5 Londra c:q; 12.10 Londra (R.) ; 

11 
hl "A 

.Mağrur Bnın, İstanbula he.. 
nüz geldiği için, keıulini, tkaı·et 
kahleleıinc uyarak, turfanda 
telakki ediyor, ııahnlıyn. Natmak 
istiyordu. Teklifi yuı>aru şöyle 
bir alıcı gfö:iiyle siiz<lü: Cstil, 
başı harabat bir delikanlı. , • ._ 
kıa yakışıklı, ama herhahle m~ 
telikslz. Hem önünde de bir fın
can kah,·e duruyor. Hayır .. Ola
maz. 

turttu 12.15 Torino arupu. genç kızlar için, Sac , r rzı 
· program. " 

- Saa bi sade gahve yapayım, 
içine kül atayım. Dik, gendini 15 - 7 - 939 Cumartesi 
bul. 13,30: Program. 13,35: Tilrk 

Arapça, fransızca mırıldan • müziği: 1 - ...... - Şehnaz peşre-

malar devamda. vi. 2 - Dellalzade - Şehnaz şarkı 
A~az, bafından fesini aldı; Etmedin bir lihza ihya. 3 - Şem 

ceketini çıkarttı; frenkgömleği • settin Ziya - Şehnaz şarkı: Hem 

VARYETE YE KABARELER 
8.30 Londra (R.): "Grazy Quill". 
9.15 Königsberg: Yaryele konseri. 

10. Poste Parisien: Kalıare. 
10.30 Hadio Eireann: Varyete. 

PİYES, KO:SFERA:SS YE 
KO:SUŞYALAR 

me,·'ud" ohıyorclu. 

nin yakasını çözüp göğsünü açtı. aldandım hem aldattım. 4 -Lemi 8.15 

Yazma mendilile gelemeğe baş - - Hicaz şarkı: Neşem emelim. 9.15 
Sottens: "Mikromagazin". 
Lon<IJ"a (N.): "Jngiliılere gö
re Fransız ihtillli". 

Kencllne hiimıetl olan her 
Don Juan gibi, Sa<U, güzelliği, 

sihri nisbetlncle merhaınctslz<li. 
Gözüne koyduğu herhangi bir 
kadını pençesine nhr, onunla, 
tırnaklarım saklıyarak oynar, 
sonra, parçalar, bcbt'ğin lçincle 
hep aynı kıtığı, hep aynı boşlu
ğu görünce kırıklarını bir tara
fa atar, geçerdi. 

ladı. 5 - Salihattin Pınar - Hicaz şar-
Palulu artık bu kadar da aptal kı: Yüzüm gülse de kızlar. 6 - 10· 

mı? Herifçi oğlunun Ortanca .....•• Saz semaisi. 14: Memleket 
hanfendiye itıklığmı biliyor.. E saat ayarı, ajans ve meteoroloji 

Torino grupu: Üç perdeli(; 
Ve garson ile red ce\·abı gön. 

derdi. 
Sadi nasıl kadınlar itin bir 

piyes. 

lNGlLtZCE HAVADiS 
Sadi, Berllnde Cnter der Lln· 

Firanın ise, bu Firanmun 
1.16, 8.18 Roma 1; 11 ~loskova; bir MnsA'sı ,·ardı: İçki! 

da den'de parlak üniformalara Aşık 
bu saf kıza bir ders ,·ermeğe )ta.. 

rar \'erdi. Sesini çıkarmadı, ken• 
disini ve ne kadar iyi blr milf
teri olduğunu bilen garsonun af 
taleplerini, müdüriyete müra. 
caat arzularını yatıştırarak, 

kalktı, gitti. 

vin içinde ona kim vurgun de • haberleri. 14,10 - 15,30: Müzik 
ğil ki? • (Hafif müzik - Pl.) 18,30: Prog-

Kendiai de yanıklardan ve bey. ram. 18,35~ Müzik (Kabare - Pl. 
feMtliJrden bqltyarak • daif'İlt 18,45: Milzi~ Küçük Orkestra -
bey, başağafendi, öbür ağalar, Şef: Necib . Aşkın.) 1 - Willy 
kilerci, hamlacı, qçı, bahçıvan Koeıter - Hind ninnisi. 2 - J. 
hep gönül çekmede. Strauss - Bahar sesleri. 3 - Zieh 

Corcinin yav&§ yavaı gözleri er. Aşık (Romans 4 - Hipp -
oynadı. Sırtını dayadığı ağaç • mann - Seyahat §arkıları (f ante
tan d9iruldu: zi) 19,15: Türk-müziği (İnce saz 

- Oeman ağa da avdet etme. faslı.) 20: Memleket saat ıyarı, 
di mi? ajans ve meteoroloji haberleri. 

- Aah! 20,10: Neşeli plaklar - R. 21,15: 
Bu kelime ona biraz derman Türk müziği (Müşterek ve solo 

vermişti. Kayığı bot döndürme - taganni.) 1 - ..... - Şehnaz Puse
leri büabUtün !JÜpheyi davet et. lik peşrevi. 2 - Lemi - Şehnaz 
miş olurdu. Kayıkçıyı yanların • puselik şarkı: Narı firkat şule -
dan defetmifler sayılırdı. Pllf· 3 - Sedat Öztoprak • Şeb · 

Yoksa bir kaı.aya, belAya mı naz puselik şarkı: Guşedip göz 
uğradılar? Mütemadiyen aleyh. yaşı. 4 - Deniwğlu - Şehnaz pu 
te, fısk ve (debauche) cihetine ıselik şarkı: Yolun bulamam. 5 -
hamlediyor. Biçareler maauın Arif Bey - Hicazkar şarkı: Gön
maauın, mUthi§ bir hayat tehli • lümü bir tıflı dilbaz. 7 - Mah -
kesine mU.adif olmasınlar!.. mut Celi.lettin paşa - Karcığar 

Sordu: şarkı: Vah meyusu. 8 - Rahmi 
_Sakallı ne yapıyor? .. Ne dL Bey - Bayati araban şarkı: Bana 

yor? noldu değişti. 9 - Suphi Ziya • 
-Ne yapacak, delü divane gibi Muhayyer şarkı: Titrer yüreğim. 

ortalığı dolandı dolandı durdu; 10 - Dede • Gülizar §arkı: Bive
irahıya oturdu; şişeleri devürdU. fa biçeşmi bidat. 20,50: Temsil. 
(Balduzum olacak galtağm şu 22: Haftalık posta kutusu (ecne
ettüklerine bahındı!) diye söy - bi dillerde) 22,30: Müzik (Ope -
lendü ısöylendü .. Ardından hare - ret seleksyon !arı - Pi.) 23: Son 
me girdü .. Garıısi:e bir gavga, ajans haberleri, ziraat, esham, 
bir dalamşa, Amanın Corci efen. tahvil~t. kambiyo - nukut borsa
dücüğilm ev yıhılıyor sanduk ... sı (fiat.) 23,20: Müzik (Cazband 
Gomşulardan bettin millet pen • Pi.) 23.55 - 24: Yarınki program. 
cerelere wkaklara üşüştüler. A. Yabancı Radyolardan 
ray.a yu~uh, dekme de ga_rıştı Seçilmiş Parçalar 
galıba kı beyfendu dopun agzın. Program Tiirkiye saati ıi:l'rine ı1t· 
dan çıkmuş gulle gibi selamlıh - tijjlt.den sonraki saat olarak ıırril
taki odasına düştü .. Şimdi gana. miştir: 
peye mi . uzanmuş yatıyor, yok. OPERALAR \'E SF.XFONl 
sam gene irabı mı züftleniyor, KOXSERl.lmt 

11.15 Kolonya, Hamlıurg; 11.40 Bu-
tlapc~le. 

, EGE !'l'H.TROSU 
:'\uri Gençdur ,.e arka. 
da,ıarı 14 Temmuz cu
ma günil akşamı Şehre. 
mini inşirah bahçesi : 

(Bestekarın ülümıi) 

~lurnt Şamil nryctcsi 

TÜRK REYO 
OPERETİ 

Hu akşam llağlar
lııışı Hale bahçesi 
Bir gönül OUUllU 

Operet 3 perde 
1 tablo. 

NAŞIT ÖZC.~N 
ErıuArul Satli Tek 

lıirlikte hu gece Ge
ılikpaJa Azak bahçe

:.intle (Sürpik - Haçık 

Kör). Okuyucu: ı\uıel 

ŞEHZADEBAŞI Tt;R.~:S SISEMASI 
Bugün Ye lm gece (2) büyük mm 
1 - .41ktun tlaha kuvvetli, 
2 - Muskrli haudutlara karıı. 

Yeni Neıriyat 

Beş meraklı zabıta 
hiki.yeıi 

Sadi, birçok kuılmlan acı tec-
rübelcrd~n geı;lrml~. inkisara 
uğratmış, fakat nihayet onları 
şecnniyetle kar~ılaı:;tırmıştı. İç

ki onu ölümle karı;;ılaştır<lı '\'e 
bu gayr.\ müsavi karşılaşmanın 
tabii mağllıbu olmakta gecik
medi. 

z.,·allı Sadi. Son günlerinde, 
bütün servetini bitirmiş, eski ls-
tanbulun maruf bir mahallesin-
<le, kO<'&mım, boş bir konağa ta
şınmıştı. Taşınmıştı demek mii
ball~a oluyor. Çünkii Sadi, ko
nağın bir tek odasını işgal cde
blliyordu. 

Buradan dışarı çıkma<lı. Ke
manı ile başbaşa, son güniinü 
bekledi. Parası yoktu. Hiç hir 
bakkal borca içki ,·crmlyorclu. 
Ailesi zengindi ama, ,·erecekle. 
ri para ile i~ki alacağını bildik-

Sadinin l..eon isminde, acalp 
şekilli bodur, blc;lmslz bir uşa
ğı ,·ardı. En dönünce onu ta
~ırdı: 

-Leon! 
- Emret paşam, kulun, kölen 

olayım. 

- Ha)·ır, lüzum yok. Şimdi 

doğru ~r n Cotterean'ya ct
deceksln. 

- Gittim paşam! 
- Kendine en iyi kumaştan 

kalantor bir kostüm yaptıra

caksın! 

J..eonnn ağzı kulaklannda 
idi: 

terinden, onlar da peı;; para , ·er- - Yaptırdım, pa.4J&lll. 
miyorlardı, sadece, ona "ha,·a- - Sonra gelip beni görecek-
yici zaruriye" sini temin ediyor- "hı 1 

lar<h. Bir hafta sonra, lJCOn elblıe-
Ilu "ha,·ayki zaruriye'' ara- lt>rl nlını!;Oh. Sadiye ~ıkıp g(;ster

~unda, petrol <la ,·ardı. Sa<llnin dl. Sadi, ona, para ,·ererek ha. 
eski konağın içine elektrik koy- mama , .c bel'bere gönderdi. 

Diinyanm f'n çok okunan zıılııtıı durmamaınna sebep de, pctrolii Kcıulinlnkiler hu hl<;hnslz vil
ıııuharrirlcri t:ırııfınclaıı yazılan Y<' temlndi. Çiinkii artık Sncli, ı.ct. c·uda. uymayacağından gümlck-
ıııuharririmiz Hikmet Milnir lıır:ırın- rol içiyordu. ler (IC yaptırttı, hnlls fula kıra. 
ılan güzel bir türlı:çe ile terciimc etli- Allah rahmet eylesin. ,·atlarından bir tanesini kendi 
len lıe!J z:ılıtıa hikayesi ılün satışa çı- * * * cUyle boynuna ba~ladı. Leona, 
karılmıştır. 

Korku gecesi, LAıılik yüzlü adam 
ı.-uru ka:ırıarın esrarı, OHinılc pazar
lık, Dördüncü mahkum i5imlerini ta 
şı:ran im kitaplar İçt'rlf'rindtki entri
kalı Yak:ılıırın çok alı\lı:alıah, olnıa

'iın<l:ın lııı!Jkıı lıir ele (15) kuruş' ıihi 
ch\'en bir fİ)•alla ırnlılnıak ililıariylt 

hütün okuyuculıırıınızın :ılıp islifa
tlc edecekleri eserlerdir. 

En parlak <levrin<le, Sadi, bir gemi zinciri kahnlıj;,rın<la bir al· 
ak!,lAm, Gardenbara gitmiş, ke- tın köstek \'enli, eline de bir 
narda bir masaya çekilerek bir baston .. l"nlhnsıl, Baron J~n 
kalı,·e ısmarlamıştı. Sıu.11, clhi- hiit iin mıttrnslle bir barona ben
~eye ehemmiyet ,·enn mlrnsye- zemlştl. Şimdi, sıra tallmata 
•lllerdcn <leğildi. Miihmt'I de· ~t'lmlı:;ti. Talimat ,·e IJeonun cüz
nllen tarzda gi)·inirdl. O akşam dam na bir ha~·li yuı ra \erildi. 
da öyle idi. (Devamı var) bilemem artık orasını. . 9. Bilkreş: Fran!>IZ lıcstck~rlıırı. 

--------------~------------------------------------------------------~--------------------------------------------------~--Aşağı setten kum hı§ırtıları. 

Corci görünmemek için başı e. 
ğik, tortop, yaprakların arkasına 
saklanırken, Dikran: 

- Aldırma, lrecep ağa.. Bu • 
raya gelmez, onu da uyhu tut • 
muyor! .. diyor ama ayak sesleri 
yak.,.lmada. 

Biri merdivenden ikinci sete 
çıkıyor .. 
Hacıyatmaz yerinden fırladı. 

Pıtırdı etmemek için kumlardan 
yUrtınılyere!c, tarhlann lUbyeleri 

üstünden setin öbür tarafına aş. ' 
tı. (Arkası var) 

Bir ıivri akıllının maceralan: 

-



6 - YAIUT 14 TEMMUZ 1939 

~~~~~~~: .~~<i!ITI~~8~ 8!!~!k~fj.~~~~~~Devlet kuşu Babı§lide 
tR_e~~Oj-~S-J>V~_ltJ;,q?~%~ ciyeVekiliŞUktrUSaraçoğludUn 

Al 1 t
• • 1 v 1 Askeri Liselerin ~~aradan ııemriıiıhre l"ımışıer_ d Q 1aŞ1 y Q r 

man at e ızm şampıyon ugu Su sporları va~~=;:k::~~ııJ~:'. (Baıtarafı. üncüdt) ona avuç açtı; beş para i•t~ 
d 

tlar, İstanbul kumandanı gene • - Ben seni otomobille gö. '.(~dı birden aaabileıti: bet Olimpiyat stadın a yapı- bayramı ral Halis Bıyıktay, Parti genel türeyim komşum. Yeter ki ser. -Be adam •en benden 
&ekrteri Fikri Tiizer, emniyet di. iste .. Nasılsa parasını sen verir. )aar istemeğe utanmıyor rııll' 

/ Q n m ÜS Q bak Q / Q r da . b İ rç Ok Pazar günü Çengelkö- rektörU Sadri Aka, vali muavini sin artık. 1un > dedi. 11 
yünde yapılıyor H:ıdat Karata.ban, Antalya aay. Bay Necip bu kere gözlüğü. Hayret ettim. Sözün son°11 

gen l• re k 0 rla r f e S l S edildi lavı Tayfur Sökmen, Denizyolla.. nün üzerinden dip dik baktı: oekledim. 0 devam etti: 
Askeri liselerimizin sporcula.. rı umum mUdUrti İbrahim Ke • - Tabii, buldumız yağl - Git bütün k.asa~a '°~; 

Almanya atletizm şampiyon . 100 lt!ctrc Rür at koşusu: rı arasında her sene yapılmakta mal, elektrik tramvay umum kuyruğu. Yontun bakal!m.. >en kimseye bet para verf1'
1 

tuğu mü.sabakalarına Bcrlinde O. 1 - Külmel, 12,l saniyede, olan muhtelif spor temasların. müdUrU Hulki, tapu umum mil • Burhan C.l.it bu sözün al. niyim. Ondan sonra gel ı,eıı• 
limpiyat stadyomunda başlanmış. !!00 Metre koşu: dan denizcilik müsabakalrı pa. d1rU, tatanbul defterdarı, Parti tında kalmaz ya: 1en para iste .. 

ı S h . 21 1 . ed zar criinü Çengelköyündeki Kule. y d d" B 1 b b d tır. Elli bin seyirci önünde yapı.· 1 - c erıng, , sanıy e. 0 - ve belediye meclisi a.zalan Suvat - oo.. e ı. una ge e. Benim de nesi im . u ur: ·" 
ı 2 1 li lisesi önünde yapılacaktır. z · 1 k b v lan ve fevkalade heyecanlı olan I 2 - Merckermann, 21, san . vapurile Bendiğe giderek muht.e. mem.. engın o ma para et. Fakat buna rağmen en• . 

Bu seneki deniz bayramı evvel. ... da ı...~kt 1 ... •ı bu karşılaşmn.lnrda bir çok yeni yede. rem Başvekili cradan kal'fıl& • mez, sonra agzım n ua a a::· ;yade tebrik eden de r-aıe 
• ki senelere niabetle daha. genl§ b 1 k" 

rekorlar tesis edilmiştir. ' 100 Metre: . bir programla tesit edilecektir. m?şlardır. çıkarmağa 8f anm. ukftda~lar.. Bunlar eski a~ 
Birinci ve ikinci günkil nıüsa - 1 - Hamann. 48,l sanıyede. Bed T b" . UdürU Bqvekil refakatinde Hariciye Bu kere Bay Necibin tepe. b§lar. Bari beni tanımasa! 

b&kalarm teknik neticeleri §un - 800 Metro koşu: en 
1 

Ceer ıiyle.sTı h~~lm mk t 11• Vekili olduğu halde muhtelit ka. sinde kalan tek tük ayvatüyi.; antm yanmazdı .. 
,ftrd . genera m a ır ı e as er . d I d d'k'ld" T J • .ıcı. ır: 1 - Harbıg 1 dakika, 49,4 sa..

1 
1 

Uf tt• . ıd'l d Ank tara bağlana husuat vagon an saç ar a ı ı ı.. Boyacıltöyden a cıune 
l . se er m e ı§ı .11 ı e ara • . . . N , Şa · , D' 

Sırıkkı at ama: nıyede. d h . . 
1 

k ın.erek istıkbale gelenlerm elleri. - e ... ntaı mı'· ıyr Nefes t'efese 
1 - Haunzwickel, 4,00 metre. 2 - Brandscheid, 1 dakika 51,81 k~n §e rımlı?.e gbe ere padzarb?'lnt. ni sılcmış ve kendilerine iltifat yerinden fırladı.. Bay Necip halen Boyacık0b'.1' 
2 S t 3 90 tr . u su spor arı ayramın a ızza . • . P d d b .1 . . 

- ut er . me e, sanıyede. b 1 ki d etıkten sonra rUkubuna tahsuı e. - eki ör ü on ef ı e gı le oturmaktadır. ZenRı~ 08 Uzun atlama: 3 - Giesen 1 dakika 52 aanl. u unaca ar ır. dilen Suvat vapurile Yalovaya diyoruz. r.san irin bog" azın bir kövııt1 
7 Beyenelmilel nizamlara uygun , !-( .,. 

1 - Dr. Long ,41 metre, yede. olarak inşa edilen 10 metrelik gitmiştir. Gözü duvardaki saate ili§ti. )turmak doğrusu ziildiir. e 
Çekiç atma: 1500 Metre mukavemet ko~- atlama kulesinin de resmiküşa- Hariciye Vekili, Kadıköydeki Durmuş: !isi de hunu knbul ediyor: 
1 - Blaek, 57,17 metre. su: evine inmiştir. -. Anla•ıldı, dedi. Saa.t _de - Allah razı olsun, diY0~11 5 dı o gün umum müdür tarafından T I ti"' 
2 - Sterch 5.73 metre, 1 - Mehlhose, 3 dakika 52,4 y pılacaktır Başvekil Refik Saydam gaze • §antaJ yapıyor. Yok az~zırr 1elediye daha altı ay evvc. 
3 - Hcin 55,57 metre, saniye, a · tecilere istirahat için geldiğini, yok .. Saatte dursa, siz de, yedi htiyacı ke§fetti. Yalımı istır1'~ 
4 - Lutg, 45,39 ıwıtre, 5000 Metre mukavemet koşu - \1üsabakalann prograr:.n bir kaç gün kalacağını söyle • alem de ne kadar çırpınsa ben. ·ike karar verdi. Bu yüzden h 
5 - Bcyer 53,06 metre, su: ı _ Sporcuların tefti§i, miştir. den kurut çıkmaz.. ~ndişem yok. BakE"lım miirtt~ 
6 - Yancke 51, 78 metre. 1 - Elerlin, 14 dakikn, 27,2 2 _ İstiklal Marşı, öğrer.diğimize göre Başvekil Laf uza yordu; suallerim ya \t edeceğim. Taksim kıTlıı!''.~ 
3000 Metre: saniyede, 3 _ Liseler milfetti§i tarafın- ayın yirmi beşinde An.karada bu. rım kalacaktı; derhal sordu~: 1atarlıusa orada kendime ırı1'.~ 
1 - Kaidl 9 dakika 8.8 sa.lnye, 2 - Schaumlurg, 14 dakika dan nutuk, ıunacaktır. Müteakiben Milll Şe. - Nasıl haber aldınız. Kım. evazi bir ikametgah kurıt'"' 
2 - Seidens Chnur 9 dakika, 28,4 saniye, 4 _ Resmiküşat. fimiz Reisicumhur lsmet lnönlL lere behti§ verdiniz. Sizi kim. ıiyetindeyim .. 

19,6 saniye, 3 - Fellennann, 14 dakika, 5 _Bayrak yarı§lan: (50 X 6, nün tstanbulu şereflendirecekleri ler tebrik etti?.. _ Bir sevahate falan çıkl1l" 
Gülle atma: 35 sanive d J 

J • 100 X 6 serbeet, 100 X 6, 200 X 6 tahmin olunmaktadır. - Bileti aldığım zaman a I· ··a niyetiniz ""'· mu') 
l -Trippe 16·21 metre, 110 Metre manialı koşu: kurbağalama, 50 X 6, 100 X 6 Hariciye Vekili Şükrü Saraç. mı sordular; söyledim. Faka' _ Hayır azizim .. Şıwet 
2 - Stock 16,19 metre, d ı p 111' 1-Kumpmam, 14,7 saniye. sırtüstü.) oğlu da kendisile görtişen ga:ze. hiç bir yere kaydetme i er. i. ra artar ise, Kelamıkadirn .a. 
3 - Wöllke 15,84 metre, - ı1' 400 Metre manialı koşu: Suda ürdek ve yumurta yarış. tecilere bir kaı.; gün şehrimizde yango vurduğu gün saat ondc ·amiişeriflere hediye edeceği 
4 - Lampart 15,46 metre, - Je-
100 Metre: 1 - Tegmen Höling, 51,6 sa. ları. istirahatten sonra Yalovaya gi. köprüden vapurcU..n çıkınca ik" !sraftan son derece ictinap ev 

1 -· Meckermam, 10,3 saniye, 
2 - Scheuring 10,5 saniye, 
10.000 Metre mukavemet: 

niye. 6 - Kurtarma komiteleri, (Su deceğini söylemiııtir. ki•i kartıma dikildi. Daha nu. 
T nm. ~ 

2 - Glaw 52 saniye, altında mesafe almak, su altında Aaliye Vekili de geldi maralar filan da ilan olunma. _ Sizin ıçın antika me~" 
3 - Darr 53,7 saniye. dalarak tabak toplama, su içinde mıştı, acaba koku mu almııılar 1 ,~ıdır diyorlar, ne gibi antı1"' 

1 - Syring, 30 dakika, 7 sa. Yüksek atlanıa: boğuşma, boğulanları kurtarma, Maliye Vekili Fuat Ağralı dün dı, ne olmuştu.. Bana birin,.' ' ;ır alrı("~kınnız. . 

1 _ Gehmert, l ,95 metre. Badilbot yarışları). Ankaradan şehrimize gelmiştir. ikramiye vurduğunu habe _ Bu miize diyarmd!! tıt1tı• 
lJç adım: 7 - Elbise il.:ı atlama, su için. Muhterem vekil istirııhat ve te. verdiler. Biletin numarasını bi 'rn ıçın tasa mı çekilir? Gö~: 
ı _ Zeiebe, 14,58 metre. de soyunma, mukavemet yarışı, d:ıvi maksadile buradan Parise le bilmiyordum .. Tabii bozma. -:ii kapa, tut .. para aarfetrn~· 

rıiye, 
Kaclınlar ara.$ında: 

Gülle atme: 
1 - Mauer Mayer 46,76 metre 
2 - Hagemaun 40,85 metre, 
200 Met-re sürat 'koşusu: 

Cirit: t:echizatla. atlama ve yilzme. gıdeccktir. dım, dal kese ederek bir lirayt h .ı. .ı °le a-;ct. 
1 - Berg, 69,32 metre, 8 - Su topu mücabaksı, Gümrük Vekili 6u eline oır,ktım. Adam sulan. Bu sırada yine Burhan er lınQ 
2 - Stoc·· k, 67,48 me'-e , 9 - Şarpi yarışları, mak istedi. Derhl'll kati· cevap. · · .. k · lb. 

u b h I' ut !oze arı§ıyor: ~ .. ıı. ~-c 
10 - Mükafat tevzii. 88 a ge ıyor larımla iskit ettim. Ah k 1 t>"' "'( 1 - Winkels 25,3 saniye, 

Yük8ck atlama : 
800 metrede Rudolf'un 1,45,4 - canım artı pır a 

1
_. 

derecesi yeni bir dünya rekoru . Ankara, 13 (Hususi) - Gtlm • Bah,it meselesine gelince: :na'kaslar. Şah lsmailin h": ~ " 
Aıkeri Lise B H bol da 'k d le' 1 - Kont.en Solms 1,60 metre, dur. rüY. ve İnhisarlar vekili Raif Ka. en ayre u ı en ora tı ve bilhassa envai çeşit nargı " 

2- Kaun, 1,60 metre, 400 1\ıtetrede Höling 51,6 neti. Su sporları bayramı radeniz bu ak§&mki Anadolu ekı. bir kadı vardı. Maaımm dörtte ler abram. •'t• 

U;:un atlama: ce ile yeni bir Avrupa rekoru te. Askerl Liseler mlifettişliğin • prtsile htanbula hareket etml§ • üçünü borcuna veren namualu Hakikaten Bay Necip rtı\I 
1 - Schulz 5.92 metre, sis etmiştir. I den: tir. bir adamdı! Bir gün bir dilenci \.ıiş nargile meraklısıdır. So'' 
2 - Soss 5.68 metre, 5000 Metrede 14 dakika 27 sa. Çengelköy Kulelide 16 Tem • H 't 'lh k dum: ·Jr 
80 Metre manialı ]OO§u: niye ile Elerlin'in yaptığı ne~ke muz 939 Paz.ar günü saat 1l5 de Yenicami kasrı a ayın 1 a 1 - Sizin rne9hur bir nar~'" 
_1_-__ Dem __ pe_1_1_,1_sa_ni_y_e_, ___ il_e_A_l_m_a_n_re_k_o_ru __ ye_n_i_Im_işt_i_r_. _ yapılacak askeri liseler befinci Yenicaml meydanı açıldıktan mu'' nasebefı'le köıeniz varmı!, orasını ıf11, 

yıl su sporları bayramına latan. sonra, ''Yenicaml kasrı .. bir mU. veya ihyaya dair bir tasawur" 

~~Qti~! tOAY Ul.NOL A.Rtlfl ~~ bulda bulunan bütün mebuılan. z.e haline ifrağ edilecektir. (Baıtarafı 1 lnciıltı ,t17. yok mu? ı 

BUGUNKU BULMACAMIZ 
SOLDAN SAGA: 
1 - Amerikanın merkezi hükumeti. 2 - Varidat geti. 

ren. 3 - Beynelmilel eğlence yeri. 4 - Bir spor, bir beyne). 
milel yarış. 5 - Ayakta bir ıztırap, anlatmak. 6 - Bir nakil 
vasıtası. 7 - Fena değil.. Açıkça. 8 - Fransızca sayı .. Ye. 
mek. 9 - Bir saat markası .. Sanat. 

YUKARDAN AŞACIY A: 
1 - Eski bir yıldız. 2 - Evlerde dikiz nümunesi. 

3 - Şeref .. Haberci. 4 - Gelirim. 5 - Kayıt. 6 - Sanat\.. 
Mükemmel. 7 - Edep.. 8 - Sual.. Bir meyva. 9-Reklam. 

9 41 2 .,. . 
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DUNKU MESELENiN HALLEDiLMiŞ ŞEKLi 
Yedi seyahat lazımdır. 
Birincisi : Hakkı ile Ali, ikincisi: Hakkı yalnız dönecek. 

Üçüncüsü: Hakkı ile Bedri. Dördüncü: Bedri dönecek, 
Beşinci: Bedri ile Naci. Altıncısı: Bu kere Hakkı döner .. 
Yedinci, Hakkı ile Veli. 

BUGUNKU MESELE 
Bedri, Hakkı, Naci, Ali ve Veli ismindeki ~ arkada. 

§In şu kusur veya meziyetleri vardır: Cesur, yalancı, tenbel, 
zeki, neşeli .. 

Naci ne neşelidir ne de cesur .. Veli ise ne zekidir, ne de 
tenbel.. Ali ise ne cesur, ne de tenbeldir.. Hakkı da tenbel 
değildir, aynı zamanda yalan d:ı söylemez. Bedriye gelince, 
o da ya cesurdur, yahut da yalan söylemektedir. Alinin ise 
tenbcl mi yokla da zeki mi olduğu bir türlü anlaşılamaml§tır. 

mızla vilAyet ve belediye erklnı, ·•tt f"k d 1 tl .. k k k lı.in paraya dokunaeeğf1' . . . mı: e ı ev e er yu se on - :. . l rtı"' 
Partı ve Halkev.erı başka? ve Bütün futbol müsabaka. reyinin 25A.1920 kararı mucibin. J hişünen Bay N~cın derha 
azalan, matbuat erklnı, ünıver . I t t"I d•ld" d d 1 t f r ıcuı bir cevap huldu. 
site rektör, dekan ve doçentleri arı a 1 e 1 1 c.~ - m:m 8 ve.re~ ev e afsı ka ı. _ Nnr,.,ile c-ski bir zevk il~ 

t _, bel . t k ·1 dl&. ok l Beden Terbiyeai 1etanbul göl. le, kendı haberı ve muv a ati . . (> ... ı· .. bot• ve ıue erı ve e mı a..,r u 1 d il k . d' •ıdır onun orl)ına ıte!ını 
d. kt"rü ili t l ,__l . gesi futbol ajanhgm~ dan: o rna an m za ere ve ımza e ı • w' l ·ı . ·1 ..;r.r 
ıre o , mua m ve a e""' erı, 1 d h d fl . 'r"'a ve mez nargı e ırı en r 

spor klüpleri başkan ve azalan Federuyon tara.fında.n evvel - P.n ve man anın e e erı ve ay. . ''ı ' l .k k b"' d . ··r··1mr'ek ı 
· d 1.1'• d h l" • a • '11U \a ~ a ıraz ar, O l 

davetlidirler. Tetrifleri rica olu • ce tesbit edilmıt olan maçların nı zaman a a atf..a a: a a ının r. l 1 k" l . d ehli diJde11 
nur icrası gibi zaruretler müstesna zusu ile de barız bır tezat ha - 0 ma 1• sa ın eŞarı e b abiili~ 

. olmak üzere iş'an ahire kadar !inde görünen bu . anlaşmanın bulunmalıdır. yet u t. c:Je-
Serber.:. güret bütün memlekette futbol müaa • ınt:vadı üzerine t:er türlü ihtiraz J~derilirse o ~man ~ar<nldet· 

.. b k 1 bakala.rmm tatil edildiği 12--7- kayırlarını koymakla kesbi şeref ;ıl şampan~a ıçmck ı;ahe uıJ' 
muaa a a arı 939 tarih 89 1 1 di eyier Bay Necıbe soracaqım ı . 

ve sayı ı gene . · I B "k 9,,,ı, 
Beden Terbiyesi lstanbul böl . rektörlüğün emirleri iktız.aaıdır. Matbuat, bu münasebetle ln taı:nam anm!J.tı. ? ı r ol' 

gesi giiref ajanlıfmdan: Bütün klilp ve statlar mUdilrlilk. Franaa hariciye nazırının yaptı . ye talı kutu ~egıl, talı arıs~,, 
1 - 30. 7 .939 tarihinde başla. terine tebliğ olunur. ğt bazı tahriri ·ıeya eüaht dek • sa ge~ek.: hakıkaten bal al 

mak üzere serbest güreş teşvik 'lruyonları da neşretmekt.e ol • rRk ç;ıçege konmu§.. f3 
müsabakaları yapılacaktır. Yüzme müıabakalan duğundan İtalyan hUktlmetl, bu Ben veda edip aynlırkerı ~-

2 - Bu müsa.bakalara ama.tör geri bırakıldı · de!dlraayonlar hakkında da ay. Necip. kendisini. telefonla ~" .. 
her gUre§çi iştirlk edebilecektir. Beten Terbiyesi latanbul böL nı ihtiraz kayıtlarmı bildirir.,, yan hır gazetecıye posta 0 

3 _ KIUplere mensup güre§ _ geıi su sporlan ajanlığından: Pariı, 13 (A.A.) - Havu a • yordu: . . .. k cls 0 ., 

çiler mensup oldukları klUpler 16.7.939 tarihinde Şeref ata.. janıı bildiriyor: -. ~aydi, e~ela, ?ah 8 etıı'~ 
namma milsa.bakalara girebilir • dı yüzme havuzunda yapılacak lakenderun aancafı hakkmda • ~ıı_ı lır~n ol_dugun~ ~~ a~ f31J 
ıer. Başka bir klUbe tesçil edil • olan yüzme teşvik mUsabakaları ki Türk - Franrız mukavelena . lıaı~ kı s.~nı~le goru•eyı~· 
miş olan bir gUreşçi diğer bir beynelmilel atletizm müsabaka . meainin muaaddak nilahaları. benı~. gunluk masrafım.. }ll
klüp namma müsabakalara ka. lan dolayısile tehir edilmiştir, bugün Pariste Türkiye bUyük el. Obur tarafta ~er ne sor~eri• 
bul edilemez. tebliğ olunur. çisi B. Suat Davazla Fransız ha. " "'rsa Bay Necıp cevap 

4 _ Herhangi bir klUbe tesçil · · riciye nazın B. Bone arasında ·1·:>r: re 
H k ı "' 1 t t• ed'lm· t• - Kı"m bilir, b-11:i c!e Mrıf1 edilmemiş olan güreş~iler bu mil. a em er çagırı ıyor .ea ı . ı ış ır. 

sabakalara şahsan kabul edile . Beden Terbiyesi İ8tanbul böl . Parıs, 13 (A.A.) - B. ve Ba. ·.;:arloya giderim. Nc:yo~lc se;. 
zeklerdir. gesi atletizm ajanlığından: yan Lebrun B. ve Bayan Suat ... isini buraya mı getırcyıf· .(·tı 

5 - Sıkletlerde iki kilo tole . 16. 7 .939 gUnil yapılacak bey • Davaz'ı bugün Elize sarayında "Ylan dnstum, sen o mnsra .. ı ::~, 
ra.ns kabul edilecektir. nelmilel atletimı müsabakalarını öğle yeme~ine davet etmiı.ılerdir. ·· izim ka~rk dii~maniyle ... or• 

6 - Bu müsabakalara Meh • idare edecek olan a~ağıda isim- Paris, 13 (A.A.) - Havas a. ·\inkii pa"rı.lar om.tn yedi S"5--
met Çoban, Ahmet Yener, Mus _ leri yazılı hakemlerin o gün saat jansı tebliğ ediyor: '1n-dadır. MaaT""~ fih İsterse 9~r 
tafa Çakmak, ve Faik Göken ka. 15 de Fenerbahçe stadında hazır TUrk - Frar~ız anla111maları ... ~ burava kt:!ldilifiinden ~etsı~· 
bul edilmiyeceklerdlr. Bu gUreş • bulunmaları rica olunur: mefadı hakkında ihtira.zl kayıt . '1i?İm de onlara iÖsterecekleı1' 
"'iler bu müsabakalarda derece a. I Burhan Felek, Adil Giray. D~. 1 ıar lle~i ~ilren. İtalyan notası Pa. -ni.,. var.. ı .. 
lan gUretçiler arasında aynca Adnan Hün, Nal!i Horan, Cemıl ı riste lakayt bır surette karı:ıılan. Ey tali Allah için yerini ~' _ 
yapılacak oln İstanbul aerbeat Uzunoğlu, Ali Rıza Söseralp, S. mıştır.Buna binaen Fransız hUk6 ·Jun doğrusu .. Bunün BaY tıı 
?fireş birincilifi mUaabakalarna 1 Yaaumi, lbsan &lor, H. Feri • meti kuvvetle muhtemel olarak cibe, yarın intallah bize, ,e 
·ıtirAk edeceklerdir. dun, Sudi, Semih Tllrkdoğan bu nota. hakkında hiç bir muame- bir kere Babıaliye uğradın ..,., 

7 - Müsabakalar Veznecilerde t. Şahinbaş, Hllml, Nahit, Ç. Ba. le yapmıyacak, belkl udece mu. uğramadın mı. Arttk biz ,erı• ' 
halleclilmit ıeklini yarınki nüshamızda klin SUleymanlye Spor Klübü taran. Firuan Tekil, Rauf, P'et. tat veçhile notaıım alındığım biL den kolay kolay ~eçeme~ri~ ,.ız:~ 

Bu malumata göre beş arkada§ın kusur veya meziyetle. 
ri nderclir). 

(Bu meselenin 
bulsa.kamız.) aalonun.da yapılacaktır. j hi, K. Beeim, Ali Belim, Cemal. direcektir. MUZAFFER A~-



lstanbul Levazım Amirliğinden verilen: Harici Askeri Kıtaatı ilanları 1 
~Ukıeruuıı ---------------------teeuın 140 ton bulguru 11 taksitte ve birlikler karad& Lv. lmlrllklerl aatm alma komiayonlarmd& ve Buna tU. 
~ lvtile kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Ev. men satm alma komisyonunda her gün paruız: görUlebilir. ls. 

~anwıyondadır. Muhammen bedeli 16,800 lira ve teklilerln belli saatten bir saat evveline kadar teminat ve kanu. 
beuı liradır. İhalesi 18-7-939 ıalı günü saat 11 dir. ni mektuplarmı komisyona vermeleri. (37) (4846) 

te kan rUn v~ aaatten bir saat evvel teklif mektuplarile * • * 
• ~ vesıkalannı Lüleburge.zda TUm satınalma ko. Teslim mahalli miktan tutan llk teminat lhale tarihi 
ernu, bulunacaklardır. (64) (4739) 

* * * 
p kilo ıığır eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
ll&rteai giinU saat 15 de Niğdede Tüm satınalma ko. 

73 ~&pılacaktır. Tahmin bedeli 22,050 lira, ilk teminatı 
l Urugtur. Şartnamesi her gün Niğdede komisyonda 

~ .:.teklilerin ilk teminat ve teklif mektuplarını belli 
t evveline kadar komisyona vermeleri. (65) (47.0) 

~ ... 
~ Birlikleri ihtiyacı için 36,000 kilo sade yağı ka. 

!ık &caktır. lhale11i 17-7-939 Pazarte8i gilnU saat 
tenıinatı 2565 liradır. Evsaf ve ,artnamesinl gör. 
~Çorluda Kor Satmalma komisyonunda görebilir. 

te &nunun 2, 3 cU maddelerindeki belgelerle birliktr 
~ıı .. ~atten bir saat evvel teklif mektuplarını komisyona 

""'llalan. (66) (4741) 

*** ~~~atabkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerde 
t 

1 ?4409 lira 90 kuru§ olan iki adet garaj i~ası ka. 

1~ıltrneye konulmuştur. ihalesi 17-7-939 pazartesi 
il' da Izmir Lv. amirliği satm alma komisyonunda 
, k ~erninatı muvakkate akçesi 3070 ılra 50 kuruştur. 

e§ıfname ve projeleri her gün lzmir Mst. Mv. inşa. 

1.U!ıda ve Ankarada M. M. V. eme.kin in~aat şubesin. 
:İ lateklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklanna ve 
heı ~terine dair ihaleden en az bir hafta vvcl İzmir 

· it Yetınden alacakln.n vesikalarını göstrmek mecburi. 
~· Eksiltmeye iştldk edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
~ddelerinde yazılı ve İzmir Mst. Mv. K. na dilekçe ile 

' te\~k emniyetçe yaptırılmış tezkiye vesikalarlle te. 
l. ınektuplarmı ihale saatinden en az bir eaat ev. 

• C• .. "'· i.nıirliği satın alma komisyonuna vermiş buluna. 
'i2) 

ton Lira Lira ve saati 
Demirköy 108 4,860 365 8.8.939 16,30 
Pınarhisar 520 18,200 136lS ,, ,, ,, 16 

Yukarıda teslim mahalli, miktarı, ilk teminatı, ihale günU 
ve saatleri gösterilen kuru ot Demirköy için açık ve Pınarhisar 
için kapalı zarf l: .•. , .. !!atın alınacaktır. Kapalı zarfla alm.aca.k 
mikt- r .ı i~tk~ t c ·:: .::. ·· ·n teklif mektuplannı bildirilen gün ve 
saattc.ı b;r Fa"~ c ;.... ~ l•~ıclar kadar Vizede Tüm satmalma ko. 
misyonuna verm::!cri a-:ık eksiltme ile alınacak miktara iştirak 
etmek isteyenlerin aynı günde komisyonda bulunmalan evsaf ve 
ınrtnıımcyl görmek isteyenlerin mesai gün ve saatlerinde mez. 
'tur komisyona müracaatları. (127) (~174) 

*** 
81,600 kilo 81ğır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. 

halesi 2-8-939 Çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. Umum 
tahmin tutarı 16,320 lira olup ilk teminatı 1224 liradır. Şartna. 
mesi her gün komisyonda göriUebilf r. istekliler ticaret odaları. 
na kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz etmek mecburiyetinde. 
dirler. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cU maddelerinde yazılı 
vesikalarla teklif ve teminat mektuplarmı ihale gUnti ihale saa. 
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı İzmir Bornovada 
ı.skerf satmalma komisyonuna vermeleri. (126) (5175) 

••• 54,645 kilo sade yafı kapalı arfla ekllltmeye konulmuı. 
tur. İhalesi 2-8-939 Çarpmba gUnil aaat 11 de yapılacaktır. U. 
mum tahmin tutarı 54,645 lira olup ilk teminatı 4099 liradır. Şart. 
namesi her gUn komisyonda görülebilir. lsteklllerin p.rtname8inl 
2 lira 73 kuruş mukabilinde alabilirler. isteklilerin ticaret oda.. 
farında kayıtlı olduklarma dair vesika göstermek mecburiyetin. 
dediler. Eksiltmesine iştirfilt edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 
cü maddelerinde yazılı vesikalan ve teminatı muvakkatelerile tek. 
lif mektuplarını ihale günü ve ihale saatinden bir saat evveline 
kadar İzmir Bomovada askert sa.tmalma komisyonuna ma.kbuz 

* * • karşılığı vermeleri. (125) (5176) 

birliklerinin 45 ton sade yağı kapalı zarfla eksiltme. * * * 
tıı_ • Bu yağ kolordu kimyahanesinde muayene yapıl. l5 000 kilo sade yağı kapalı zarfla 31-7-939 paarteli gilnU 

k-:1 ltnb saat 16 da Niğdede askeri satmalma komisyonunda ihalesi yapı. 
ı :~ arına teslim 3artile 11 taksitte alınacaktır. Ev. lacaktır. Tahmin bedeli 15,000 liradır. Şartnamesi her gUıı ko. 
l ~~ l~omisyondadır. Muhammen bedeli 45.000 lira ilk misyonda görülebilir. Ve parasız almır. İatekliler teminatı evve. 
~\Jt 1tadır. İhalesi 17-7-939 pazartesi gUnU saat 11 

1..._ le
1 

rfn belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mek. liye ve teklif mektuplarını muayyen zamandan bir saat evveline 
..,.ın na+t kadar Niğdede komisyona vermeleri. (122) (5179) 

. ~ •arını ve kanuni \'esika1arını Lüleburgazda Tüm ••• 

; ~ 18
Yonuna verm;le~\ <4143) Cinsi Miktan Tutan İlk teminat İhale tarihi saati 

-~ ~U Kilo Lira Lira kurut 
OJ' ~1.o sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. S d ğı lO,JOO 11,815 1~ 15,aOO lira ilk teminatı 1162 lira 00 kuru~tur. tha .. .:uı~ ya 

7001000 24 780 
886 33 31-7·939 pazartesi 9 

7 - v AKIT 14 TEMMUZ 1939 

1 
Kısa Haber;er 
--· • Devlet demir yolları FJoryı pl3j. 

Ticaret ve Zahire Borsası 
13 - 7 - 939 

FlYATLAR 
lnrına ve at yarışı sahalar(nı ıitmek Bu~day yumuşak 5.25 • 5.32; Buğ
isteyenlere kolaylık olmak üzere pa- daA sert 4.30 • 5.20; Buğday kı:ı:ılca 
ıar günleri iki fazla tren tahrikine 5.32; CB\·dar yeni S.32; Mısır sarı 
karar vermiştir. Tarife harici i•leye. t'UVallı 5.20; Keten tohumu 10; Su
cek olan bu trenlerden biri 11.3:>, sam yeni 15; Keçi kılı 54.30 • 55; 
dilleri 13.35 de kalkacaktır. Tiftik mal 102 - 115; Yapak Anndol 

• BııbıAli, Ankara caddeleriyle A- 51; Yopnk Trakya 65 - G5.20; Peynir 
yaspaşa Ye Tozkoparan caddelerinin beyaz 25 - 30; Peynir kaşnr 47 • 50 
asfaltları bir aya kadar ikmal edi- kuruş. 

lecektir. Hunlar, üç yüz bin liraya 
mal edilmiştir. Yakında ihale edile
cek yollar: Dlvanyolunda Çiftesaray
hır yolu, Ile)·oıııunda Meylt kavsi, 
Xişanteşında Hacıcmin efendi soka
l!ıdır. Bunlordan başka Bakırköyün
de "Koşu" yolunun da katranlı şose 
inşaatına başlanacaktır. 

• Şimdiye kada
0

r kinin satışını Kı
zılay yapmnklayken, Millet llıfeclisl

nln kabul ettil!i kanunla bu satış in-

GELEN 

Buğday 60; Un 30; Mısır 91; Ke
ten tohumu 60; Kepek 3; Peynir 9: 
Kaşar 2,1/4; Tiftik 15; Yapak 40 
ton. 

GİDEN 

Keten tohumu 60; :Mercimek 25; 
fiftik 52,3/ 4 ton. 

hisarlar idaresine devrolunmuıtur. lıtanbul ikinci icra Daluıindcn: 
inhisarlar idaresi kinin itlerini Kı. 939/2295 
zılaydan devralma8a baıtamııtır. Bir borçlon dolayı satılmasına ka· 

• Devlet demir yollarında hareket rar verilen b:ıllanfye, yatak ve sofr:ı 
şakirdi olmak üzere altı aylık kursa takımları, elbiıe ve 1&ir eşya 18 teın
lştirAk eden talebelerin on beş tem- muz 939 günilne müsadif sah gilnıl 
muzda imtihanlarına başlanacaktır. saat 14 den 17 ye kadar Beyoillunda 

• Yakında bir lran askerl heyeti Ağahamamında Faikpaşa sokağmdu 
şehrimizden geçerek Anupaya gide- 25 numaralı apartıman önünde açık 
<.ektir. arttırma ile satılacak Ye muhammen 

• tzmlrde ınmrnk resmi vermeden kıymetinin % 75 ini bulma)·anlar 
ithal ettikler! ipekli kumaştan sataralı. 21 • 7 • 939 tarihine mfisadif cum:ı 
gümrilk kaçakçılığı yaptıkları sabit günil aynı saatte mahallinde hazır 
olıın iki ecnebi yakalanmıştır. bulunacak memura müracaat eyle-

• Hatay gümrillil için tefrik edil- meleri ilan olunur. (29661 >. 
ınekte olan 40 kadar memur, yeni n

. ıirelerin«: terfian nakledileceklerdir. ··--·-------Yatak, yemek ve çalışma 
oda.larlyle aalon takımları 

velhasıl her nevi mobilyalar, 

avizeler ve kristal takımla 
rı BAKER (eski BaJden) 
mağazalarında teşhir edil 
mekte ve her yerden ucui 
fiyat ve muaalt ıartlarlr 

satılmaktadır. 

Zayi 
Elbistan maliyesinden 79 askerl 

sıra numarasındaki maaşımı almakta 
oldu&uın tatbik milhilrünll yitirdim. 
Yenisini alacalımdan hükmü yok
tur. - Müldzlm Memtt kızı Habibe 
Sönme:. ,(29659) 

Zayi 
3583 No. lu araba plAkamı kaybet

tim. Yenisini aJacalımdan eskisinin 
hllkmll yoktur. - Veli oOlu Kamber. 
Kasımpaşa iskeleli. (29660) 

teklif edilen 19 kuruş 49 santim Ko, ca pahalı görüldüğünden 24 
Temmuz 939 gUnU saat 16 da ihalesi yapılmak üzere pazarlıkla 
eksiltmeye konulmuştur. Tenziline talip olanlann mUracaatlan 
lık teminat 2400 liradır. Şartname ve evsafı kolordunun tekmil 
garnizonlarmda mevcuttur. Görülebilir. (130) (5171) 

• • • ' .. !} ıaıı günU saat 15 de Sivasta tTun '!ltuıafmJ.: 1)9- ' . • • l
85

8 57 " u 10 
l~kıhpı1acaktır. Şartnameııt her guBıic9mıiYBfıda ğ3h\. h.h'A'lran'acıald Asker! Birliklerin ihtiyacı için yukanda cina ve ' 
~erin kanunun 2, 3 cü maddelerinde y::.zılı vesika. mikdarlarile tutaları ve ilk temina.tları yazılı iki kalem iqe ve 

aa ~ at VG teklif mektuplarını havi olan zarfı yine ka. yem maddeleri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. İhale gl1n 

:Keelf bedeli 133,lS76 Ura M kurut olan Mamak'd& Gu Tabu 
ru kışlası ikmali inşa.ati kapalı zarfla ekailtıneye konulmuştur 

Eksiltmesi 31-7-939 Puartesl gUntı 11.&t 11,30 dadır. İlk temi 
nat 7928 lira 85 ku.rut olup prtnameııi 668 kurup. Ankarada M 
M. Vekaleti Satmalma komlıyon~ almablllr. Eksiltmeye gi 
receklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü mad. 
delerinde yazılı !elgelerle ve bu gibi i§lerle istigal ettiklerine dair 
Tioe.rt odasından alacaktan vesikalarla birlikte zarflarını ihale 
saatinden behemehal bir.saat evvelinıe kadar Anl:arada M. M. Ve 
kaleti Satınalma komisyonuna vermeleri. (121) (5141) 

\t 33 cU maddelerindeki sara.hat dahilinde tertip ede. ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. Eksiltmesi Adanada TUın 
lktinden bir ı~at evvel Sivuta TUm eatmalma ko. kararglhmda satın alma komisyonunda yapılacaktır. Teklif mek. 
"'l'lneleri. (74) (4847l tuplr1 eksiltme için belli edilen saatten bir saat evvel komisyon 

*** 

• • • riyasetine verilmiş bulunacaktır. Şartiamesini görmek isteyen. 
llt~l'nlzonundakl hayvar~tın ihtiyaçtan llon 550000 ki. ler lstanbul ve Ankara Levazım amirlikleri eatınalma komisyo. 

kapaJr fazla eksiltmeye konulmuıştur. Beher kilosu. nunda ve Adanada Tüın satınalma komisyonunda her gün göre. 
~tıtı en bedeli 6 kuruş olup ilk teminatı 2475 liradır. 1. bilirler. (119) (5143) 

••• it. b~Uz 939 per~mbe gUn'j saat 15 de Sivasta TUm 88.. 
r~1}:·~:3mda::l Iro. da yapılc.~n.ktrr. Şıu·tı1aır..esi her gün 
a• ıJt!ır. l:::tr1rli1er l"'nw•.mı 2, 3 UncU m"ddelerlndc ya. 

Eskişehir tayyare alayında birinci ıımıt ~ift hangarla iki 20,000 kilo sade yafı kapalı zarfla eksiltmeye konulmtıJtur. 
Tahmin bedeli 21,000 lira olup ilk teminatı 1575 liradır. Eksilt 
mesi 2--8-939 Çarşamba gUnU saat 16 da Kayseriae askert satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şeraitini görmek is 
teyenler Kayseri, Ankara ve lsanbul Lv. ~m. satın alma komis 
yonlarında görebilirler. Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 
2490 sayılı kanunun 2, 3 cU madlelerindc istenilen belgelerle bir. 
liktc ihale gUnU ve saatinden en ge~ bir saat evveline kadar temi 
nat ve teklif mektuplarını Kayseride askeri satın alma komi8yo 
nuna vermeleri. (124) (5177) 

ıı ~C:a ilk tc:-ninat m:ı 1<bı·~1:ırmı ve te:tlif r.ıe!ctuplnrmı 
te rrı yine kanunun 32. :J3 c!l ma.dde1 .. rindeki aarahat 
~c'rt•ı~ e1,.re'· ir" le \'::' '·tin:len b!r saat evvel Ko. na ver. 

cephanelik kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
174754 lira 88 kuruş olup ilk teminatı miktarı 9988 liradır. Ka. 
palı zarfla eksiltmesi 1--8-939 salı gUnü saat 11 de Ankarada 
Vekalet satınalma Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi, plan ve pro. 
jelcr 880 kuruş mukabilinde her gün Ko. dan alınabilir. Eksiltme. 
ye girecekler bir hafta evvel hava mllste§arlığı inşaat 1Ubeıine 
müracaatla vesika almaları. (123) (5178) 

l!<lardır. (751 <' 0 ""l 

loıı *** 
Yulaf Bursa tUm,,, s:ıtım.lmn komisvonunda 25-7 

••• b.: ~'ll\::a e:.!nü rn"t llde kap!ılı z:ırf usıılİlc f:!ltın alına. 
?n!nat 2340 lirad,r. I~v.saf ve ~eraiti 1st!U!bul ve An. Erz.incan garnizonunun ihtiyacı için 160,0M kilo sığır etine --- .. , === a _ 

Q.,.amazof 
Yazan: Dostoyevski 

ç..trnı Haklu !aba C .. ID - '!35 ' ~il donauk hale gelmitıin. 
~~in? Belki aoiumuıtuı, 

bit 't\ demlerim. Hava berbat, 
" e Çıkmaz dııan bu tipide ... 

~: l~~lll\lıluğa koıarak havluyu 
l< ı zcrla divana yatırdı. H••'· 
. "- '~r~ı ve l:~ndi de yanına 

-~ 
.a ~Ch""tl' '\I..~ .... ı f:C\"CZe clmu!jtU: 

tııı'lil:rı d'· · L' . . d 
~ "·· l· ı.mer •. c.1, :-: ıçın ne e-
tl,_!ıı).ı_ ız, benim hO§'..lm3 (;i:iiy.:ır. 
ı, ~,rı f.na ıe!:iı..ie b~ha:tti:n. 
t:~·•lldı onlar. Liz hc;u:na gidi· 
--~~. ~ı~:n yarından korkurorum . 'il ayrılacak ve çiğneyip ge 

t,ı• or, ki ben, kıskançlık yil· 
~ı~~ayı mahkQm ettirmeye, 
~~~'Yorum. Buna nasıl inanıSi.1' hlikmediyor bilmem. Fa

~~lintn, umdutunun tam ııd· 

'·~ ~ Merıklınrna, ben de ken-
~ ._~it~. Bilmem niçin ben, 
~ öldtlnmi1orum. lto("' 

kak değilim bilirsin .• Belki hayatı çok 
aevdiğim için ölemiyorum ... Ya Smer· 
diyakovun kendini aıtığını nasıl bil· 
dim? .. Bunu bana "O,, haber vermiıtı. 

- Buraya birinin ıekiiğinden bu 
kadar emin misin ? 

- Na, canım şurada, divanın bu kö 
şesinde oturmuıtu. S:mden kaçmış ola· 
cak. Evet, evet onu sen kaçırdın. Gel· 
di~ni duyunca, kayboldu. Aliyoşa, ben 
sen:n yuzunu ıcvcrim. Onu biliy :lr 
muydun? O, ber.im. Benim ne kadar 
köt:.i, a,nğıhk, pis, iğrenç tarafları:n 

varsa, hepsi c.nda toplanmııtır. Evet 
onun sezip söylediği aibi ben, roman· 
tik bir mablCtkum. Ama bu biraz dedi
kodu ve iftiraya da benziyor. Deh§etli 
aurette hayvan bir herif bu. Ama mu· 
vaffakiyetini de bu bayvanlığma borç· 
lu. Hayvani bir zekası var. Yalnız hi
leyi anlayan, yalnıs dalavereyi becere· 
bilen bir zeki. Beni çileden çıkarmaar 
nı mükemmel ıurette biilyor. Bana ken
iilılne inandığımı söylerken 1UP,ıeaiz 

alay ediyord:.ı. Fakat böyle baflamakla, 
bende dinleme merakı uyandırdığının 

farkıncla. Ama şurası da var, ki bana 
dair öyle hakikatler ıöylilyor ki, ben 
hiç bir zaman bunları dUtünemem. 

tvan, bundan ıonra, aesine mahrema· 
ne bir ahenk vererek fısıldaıdı : 

- Biliyor muıun, Aliyoşa, bu ziya· 
retçinin benden baıka bir adam olma· 
aını bütün kalbimle isterdim. 

Aliyop, kardfine tdkatle bakarak: 
- Seni yorlt}ut bu hayal ağabey l 
Dedi. 
- Yormak ta lif mı? •. Dehşetli su

rette içimi sıktı. Hem pek ustaca ... M~ 
seli ıu cümlelere bak: ''Vicdan da ne 
dmek? Onu bn uydurdum. insanlar ne
den . azap çekerler? t~iyatlarından ötu· 
rü. Evet insa~Iı&ın yedi bin yıl<lanberi 
peydahladığı itiratlar. azabı doğuran 

sebep ... Bu itiyatlarımızdan sıyrı!alını, 

birer ilah oluruz.,, Bunları hep o söylü· 
yor Aliyop 1 

Aliyoşa, kendini tutamıyarak bağır-
dı: 

- Sen. değilsin bu... Bu, ıen değil· 
ain. Bırak o hayall. Unut arbk ... Tel'in 
ettiğin her feyi kendiyle birlikte alıp 
defolıun ve bir daha gelmesin. 

ban, ufradıiı hakaretlerin hatırla· 
nqiyle titriyordu: 

- Dillen ne ahllktu fCY bu herif ..• 
Karptna ~p düpedüz alay ediyor be
nimle., )'Uittme karp: .. Utalm öklUr 

düğü babanın hakiki katili ıen olduf'.1· 
nu aöyliyerek asiline bir harekette bu
lunac:akın:ı. Çilnkil bu cinayeti ıen ta
aarlamıf, ıen telkin etmiı, aen yaptır
mıttın,, diyor. 

- Kendine gel kardetfm, kendine 
gel ... Sen defilıin, katil ıen dfilsin. 

- O, böyle c:tütünmüyor. Onun her 
dedifi de doğru çıkıyor AliyO§L Bana 
bu it için : "Sen hem kendini feda et· 
mekle, faziletli bir harkette bulunuyor, 
hem de .faailete inanmıyorsun. Seni çile· 
den çıkaran, baba aokan bu ifte !., 
dedi. 

- Bunu diyen, o değil, sensin ağa· 
bey. Sayıkladığın için sana öyle geli· 
yor. 

- Hayır, ne dediğini bilir o. Bana: 
''Sen sırf gururun yüzünden gelip ha
kimlere öldüren benim! diyeceksin. tvı 
ama, ne.::len böyle ürküntü alıyor içini? 
Yalan söylüyorsun. Maksadın, herkesi.'> 
takdirine ermektir. Alkıt toplamak da· 
vasındasın. Umuyorsun, ki: "Evet e
linden bir kaza çıltmıf, adam öldürmil1 
ama, ne asil bir yüreii, ne mert bir vic
danı var. Kardeıini kurtarmak ufrun
da kendini fedadan çekinmiyor. Fakat 
seni temin ederim ki, yalan aöylilyor bu 
kerata. Ben, ıunun bunun alkıfma biç 
de muhtaç delilim. İfte bu yalan için 
ıuratma attıltm bardak tam afnnm 
üstiinde parp!anCb. .. 

- :Yetet al'tlk kardeflm, brrü bu 

mevzuu. 
Ivan, kardeıinin yalvarmasını duy· 

manuıtı: 

- Bu herif, itkence ilimi bir gad· 
daıdır. Kartıma dikilip: "Mahkemeye 
giderek, kendini fedaya hazır olduğunu 
aöylreken, neler dil§ilndüğünü biliyo· 
rum. Umuyordun, ki Smerdiyakov ıu· 
çunu .CSyliyerek mahkQm olacak, ıilr· 
gilne gidecek, Mitya kurtulacak. Ye 
ıen, anc:ak manevt bir cezaya çarpıla
cakım. Bu küçük cezaya mukabil, hal
kın hayranlığını kazanacaktın. Plan 
güzeldi. Ama, iıte Smer:iiyakov öldü. 
Artık kurtulmana imkan kalmadı. Uşa· 
ğm ifadesi bulunmazsa, sana kim inı

nır? Hila da gitmek istiyonıun,, diyor. 
Ah Aliyoşa, dayanamıyorum bu haka 
ret~'re... Kim benim l::ı.r§ıma çıkıp bu 
türlü hakaretler.de bulunır.ak ce:arctini 
kenc1inde görebilir? •. 

Aliyoşanm, korkudan içi titriyor; fa 
kat hali ağabey:~ini bina~lardan kur
tarmak ümidini kesmiyordu: 

- Nasıl oluyor da, Smerdiyakovun 
öldilğUnU, hiç kimse bilmezken, gd~p 
aana ıöyleye'billyor? 

Diye sordu. lvan katl bir ıeıle: 
- Evet, ıöyledi; dedi. Zaten bütün 

aöyledikleri hep bu neticeye nrrnak i· 
çindi. ''Eier 1ıl1l fazilet taal•makM i · 
nat edersen, artık imanlar ~ inan
mıyacaldar. Zaten sen de ll'ijdttyr PRv· 

t(Lfıf/eta _,.. ~ 
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1 
Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonundan ------1280 metre arka çantalık bez müteahhit nam ve hesabına 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 19 Temmuz 039 çar§amba 
günü saat 14,30 da. Tophanede amirlik satmalma komisyonun. 
da yapı lacaktır. Tahmin bedeli beher metresi 190 kuruş ilk te. 
ıninatı 182 lira 40 kuruştur. Şartname ve numunesi Ko. da gö. 
rülür. i s teklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (62) (5027) 

* *. 
17 ton kaşar peyniri alınacaktır. KapalI zarfla eksiltmesi 

18-7-939 salı günü saat 15de Tophanede İstanbul Levazım a. 
mirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
11,050 lira ilk teminatı 828 lira 75 kuruştur. Şartnamesi komis. 
yondr. görUlebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri 

(42) (4737) . *. 
lT ton beyaz peynir alınacaktır. !Kapalı zarfla. eksiltmesi 

18-7-939 salı günli saat 15,30 da Tophanede İstanbul levazım 
amirliği eatmalına. komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 6800 lira. ilk teminatı 510 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görUlehilir. İsteklilerin kanuni vesikaİarile beraber teklif mektup. 
!arını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona verme-
leri. (43) (4738) 

••• 
ıooo kilo liadar gUvercin gübresi satılacaktır. Pazarlıkla art. 

tırması 20-7-939 Perşembe günü saat 14 de Tophanede !st. Lv. 
amirliği satın alma. komisyonunda yapılacaktır. Güvercin gübre. 
si Sirkecide Demirkapıda amirlik yiyecek ambarında görUlebilir. 
lsteklllerin mezkur mahalde bulunan gübreyi sördüklerine dair 
ambar müdüründen vesika almaları lazımdır. Taliplerin kati te: 
minatlarile ihale saatinde komisyonda bulunmaları. (73) (5170) 

*** 
2000 kilo naftalin alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18-7-

939 salı günü saat 11,30 da Tophanede lstanbul levazım amirliği 
satmalma komisyonunda yapılacaktır. Nümunesi komisyondadır. 
Görülebilir. İsteklilerin kati teminatlarile belli saatte komisyona 
gelmeleıi. (72) (5169) 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
ı - Telefon hatları ihtiyacı için "170'' ton 3 m/ m, "5" ton 

l ,5 milimetre ki cem'an "175" ton bakır tel, kapalı zarfla ek. 
siltm~ye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel ''175.000", muvakkat teminat 10.000 
lira olup eksiltmesi 27-7-939 Perşembe günü saat "11" de An. 
karada P. T. T. Umum Müdürlük binasındaki satmalma. komisyo. 
nunda. yapılacaktır. 

3 - lstekliler, muvakkat teminat makbuzu veya banka ~k
tubu ile kanuni vesaiki muhtevi ka.palı zarflarını o sün saat 
"10" a kadar mezkur h nıisyona. vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada. P. T. T. Levazım, !stanbulda 
Kınacıyan Hanında P. T. T. Ayniyat şubesi müdürlüklerinden 
"875" kuruş mukabilinde verilecektir. (2118) (3936) 

lstanbul Defterdarhğından: 
Senelik kira Müddeti 

Muhammen be. icar 

~eclde Elvanzade mahallesinin Demir. 
kapı Ort.& sokağında 9 sayılı mağaza (Senelik 

deli 
Lira 

icarı dört taksitte taksitler peşindir.) · 360 1 sene 
İstanbul tapu müdürlüğü alt katındaki pul 

satıs yeri (Senelik icarı iki taksitte ve taksitler 
peşindir.) 300 2 ,, 

Yukarıda mevki ve numaralan yazılı mağaza ve pul gi~..esi 
hizasındaki muhammen senelik kira bedelleri üzerinden açık ar. 
tırma ile kiraya verilecektir. !bale 27-7-939 tarihine müsadif 
Pel"§Cmbe günü saat 14 dedir. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini iha.. 
le gününden evvel yatırıp mezkiır gün ve saatte defterdarlık MiL 
li Emllk Müdürlüğündeki satış komisyonuna müracaatları (5033) 

-

lstan ·~ · · ::: 0 ·e, .. •"PS· ~ ,·•ı 9 ·,~r' 

Vali konağı caddesinde Yedek Subay okulunun ileri tarafın. 
daki kısımların tretuarlarmm in.şası kapalı zarfla eksiltmeye ko. 
nulmuştur. lhale 17-7-39 Pazartesi günü saat 15 de Daimi en. 
cümende yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 12905 lira 76 ku. 
ruş ilk teminatı 967 lira 94 kuruştur. Taliplerin ihale tarihinden 
8 gün evvel Fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni 
ehliyet vesikaları ile beraber 2490 numaralı kanuna. göre hazır. 
lıyacakları zarflarını ihale tarihi olan 17-7-939 pa:r..artcsi günü 
saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri. (4700) 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
İdaremiz teftiş heyeti kadrosunda münhal bulunan 80 - 70 • 

55 • 45 ve 40 lira maqlı b~ müfettişlik ve müfettişliklere halen 
devlet hizmetinde müstahdem Hukuk, mülkiye, yüksek ticaret 
ve iktısat mekteplerinden birinden mezun ve fiili askerlik hiz . 
metlerini ifa etmiş olanlardan müfettişlik vazifesini ifa edebile. 
cek tecrUbe ve malumata sahip sicil ve sıhhi vaziyetleri müsait 
talipler alınacaktır. 

Taliplerin dilekçelerile fotoğrafları ilişik mufassal tercümei 
hallerini temmuz 939 nihayetine kadar P. T. T. Umumi müdür. 
lüğüne göndermeleri ve haklarında yapılacak tetkikata esas ol
mak üzere halen çalışmakta oldukları vazifede aldıkları maaş 
miktarile sicil numaralarını dilekçelerinde zikretmeleri lazım. 
dır. (2723) (4832) 

Devlet Demiryoi1arı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Ankara istasyonu civarında kalorifer, elektrik ve sıhhi te
sisatı da dahil olmak üzere bir hastane binası inşası kapalı zarf 
usulile ve vahidi fiat üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 285,000 ''iki yüz seksen 
beş bin,, liradır. 

2 - İstekliler bu i§C ait şartname vesair evrakı Devlet De. 
miryollarının Ankara ve Sirkeci veznelerinden 14,25 lira bedel 
mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme, 31-7-939 tarihinde Pazartesi günü saat 
16 rla Ankarada Devlet demiryolları yol dairesinde toplanacak 
merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupla. 
n ile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e 
kadar komisyona tevdi etmiş olmaları lazımdır • 

a - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun olarak 15150 lira. 
lık muvakkat teminat, 

b - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c - İsteklinin en az yüz bin lira kıymetinde emsali bir in. 

şa.at l~inl başarmı§ oldu~na. da.lr vesika. 
d - Münakalat Vekaletinden bu işe mahsus alınmış ehliyet 

vesikası, "Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz gün 

ı 
evvel bir istida ile müracaat edilmesi ve vesikanın verilmesine 
esas olacak belgelerin istidaya raptı lazımdır. (2891) (5045) 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - Telefon hatları ihtiyacı için '100,000,, adet 2 No. lu fincan 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel "22.000", muvakkat teminat ''1650" li. 
ra olup eksiltmesi, 21 Ağustos 939 pazartesi günü saat 16 da An. 
karada P. T. T. Umum Müdürlük binasındaki Satır.alma komisyo. 
nunıda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mek. 
tubu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e 
kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, lstanbulda 
Kınacıyan Hanın<la P . T .T. Ayniyat şubesi müdürlüklerinden pa
rasız verilecektir. (2ô53) (4724) 

Sı\HlBI : ASl/.l US 

Refik Ahmet Sevcngil -
Xeşrb at )liitliirii: 

Bnsıltlığı yer: V AKIT M:ıtb:ı:ısı 

1 ~iz Levazım amirliği 
1 - Tahmin edilen bedeli 1777 lira 08 kuruş olan ı'JI 

tire çorap ipliği 20 Temmuz 939 tarihine rastlayan 
nü saat 14 de açık eksiltme ile alınacaktır. l ti 

2 - İlk teminatı 132 lira 28 kuruş olup şartnaJiles 
komisyondan parasız olarak alınabilir. . 1~ 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesı~~,,.111 
likte belli gün ve satte Kasımpa~ada bulunan koınısr ... 
racaatları. ( 4870) 
------··· · -- · ·-· ·-----------~ 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden. 
1 - Ankara radyo Diffüzyon istasyon ve Stüdy0S

111 

tihanla 80 ila 100 lira ücretle makinist ve 125 ila 150 litJ 
le başmakinist alınacaktır. 

2 - Taliplerin liselerin fen kısmından Yeya en az sst1' 
teplerinin elektrik kısmından mezun olmaları ve ba.Şıııa 
isteyenlerin ayrıca elektrik tesisitında bilfiil asgari bd 
lışmış bulunmaları lazımdır. -

3 - Müracaatlar istida ile ve nihayet 31 Teınınuz f 
na kadar lstanbulda P. T. T. müdürlüğüne, AnkaradJ 
umumi müdürlüğüne yapılacaktır. 

İstidalarla birlikte aşağıda yazılı vesikaların 
zımdır: 

A - Nüfus hüviyet cüzdanı, 
B - Diploma, 
C - Sıhhat raporu, 
n - İyi hal kağıdı, 
}<; - Bonservis, 
F - Başmakinistlik isteyenler ıçın elektrik 

da bilfiil beş sene çalışmış bulunduklarına dair vesika, 
4 - İmtihan, İstanbul ve Ankarada üç ağustos 939 

yapılacak ve kazananlara lstanbulda iseler Ankaraya 1'• 
met harcırahı verilecektir. (2980) (3136) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünde'1 
Tophane P. T. T. Binasında bazı tamiratın yaptı 

pazarlığa konulmuştur. Pazarlık 26-7-939 Ça.rşarnbll 
da B. postahane biruı.sı alt katta müfettişlik odasınd.a. t~l 
alım satım komisyonunda yapılacaktır. Kc._, if bedelı 21 

kuruş, muvakkat teminat 21 liradır. 1' 
Taliplerin olbaptaki keşif ve şartnamelerini görIIle 

vakkat teminatılarını yatırmak üzere çalışma günleri.Jlde 
müdürlük idari kalem levazım kısmına, pazarlık gün •;e 
de idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden pil 
ve saatinden en az sekiz gün evvel bu işe benzer iş yaptı 
kında İstanbul vilayetinden alınacak ehliyet vesikası ;~ 
kat teminat ı · kbuzu ile komisyona müracaatları. (518 
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Cep 

Y:ızan ,.e Türkçeye çe,·Jreııin adı 
Kader (\'olterden) Asım Us 
Olimpiynd oyunl:ırı \'ild::ın Aşir 

Kılernns Terrııs r "r:ırı (Gıılopln'ılen) G. V. 
Yugosl:ıvyıı seyııhııl noll:ırı Asım Us 
Ş:ırk Ekspresinde ein:ıyel (Christie'den) V. G. 
Etrüsk Vazosu (Prosper Meirnıe'derı) Il:ıydnr nifnt 
Iler ıneınlcketıe bi rk:ıc sün (MulıteliC ınüelliflerden) 
Ahmet Ekrem 
Son kor~:ın (Fon l.ükncrıle'clen) Fethi K:ırııc, ı 

K:ırk:ıs lıiküyclcri ( K:l7.lıek"lcn) :\iy:ızi A lırnet ' 
!'on Ehfü:ılip nıulı:ırclıclcri ( Kolliııs'trıı) Alım el Ekrcııı ' 
Fıııbol kaideleri r\iizhel Abl.ıa~ 

1939 RESiMLi HAF1~ 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çı 

1 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz g•ı 

loviv eibi domuzun birisin. Fedakarlı- getirmeğe bile gidemiyordu. Yavaş ya· 
ğrn madem ki hiç bir fayda vermiye- vaş 1van, tamamiyle zıvanadan çıkma· 
cek, • halde ne diye kurbanlığa katla· ğa başlamııtr. Boyuna söylüyor, fakat 
nacaksın? ... Büütn geceyi düşünmekle söylediklerinden bir şey anlaınak mÜm· 

vaniı. 

ONUNCU BöLUM 
BlR ADALET YANLIŞLIGl 

sahalardan, ta Moskovadan, Peters· 
burg<lan bile ıneraklılar gelmiş, adliye· 
cilcr, avukatlar, mühim şahsiyetler ve 
hatta kaı:iınlar üşüşmüştü. 

-- - -- J<il' 
raetini istiyorlardı. Salonda. 
canlandıran bir nokta da i1<1 

- . 1 . 'd· ...rel' tagınm vazıyet erı ı ı. P 

ivanovna daha çok ınerak ot 
geçirsen de yarın oraya giıdecek- kün olınuyordu. Birdenbire sendeledi. 
sin. Çilnkü bir kere karar verdin. Hem Bereket versin tetik bulunan Aliyoşa 

veıidiğin karar da senin iradenle olma· vaktında ldavramp onu yakaladı. Elin· 
dı. İ~te muamma yüzünden ister iste· den geldiği kadar s"yarak yatağına ya· 
mez gideceksin!,, bunlan söylerken sen tırdı. Hasta muntazaın teneffüslü deri:t 
gidin; o da kaçtı. Muamma sözU, be- bir uykuya daldı. 

nim alçağın biri olduğumu anlatınak i· Aliyoşa, daha iki saat onun başında 
~in kullanılmış~ır. Smer.diyakcv da böy- bekledi. Sonra bir yastık alarak, soyun· 
le söylemişti. Onu gebertmekliğim la· madan tclivanın üstüne uzandı ve uyu
zım. Katyanın bir aydanberi benden madan önce, kardeşinin sağlığım Allah· 
nefret ettiğini görüyorum. "Liz,, de öy- tan dileyen bir dua etti. Artık lvanın 
le. "Alkış toplamak için mahkemeye gi· hastalığını anlar gibi olmuştu. Bu has· 
ldeceksin ! .. ,. ne çirkin yalan! ... Sen d~ talık, mağrur bir karar ile, sarsılmış bir 
~liyoşa, sen de benden iğrniyorsun. vicdanın neticesi idi. . 
Ben de senden tekrar nefret ediyorum. 
O canavardan .da tiksiniyorum. Zindan- İvanın inanmadığı Allah, bu asi yü· 
da çürüsün mel'un ı.. Göklerde ilahiler reği zorla istila ve fethetmişti. 
okunduğunu sanıyor o. Yarın grdip hep· Aliyoşa, ta tir bir gülüınseyişlc: 
sinin suratlarına tüküreceğim kerata· - Evet, diyor.du; Smerdiyakov öl-
ların. dükten sonra, artık hiç kiınse ivanın 

ivan, hiddetle ayağa kalktı. Ba§ında- söyleldiklerine inanmıyacak. Fakat Tan· 
ki ıslak havluyu bir tarafa savurarak, • rı adildir, onu mahkeıneye götürecek, 
odada dolaşmağa başladı. itirafa karar verdiği şeyleri söyletecek! 

Aliyoşa onun biraz evvelki bir cüm· Aksi takdirde İvan ya vicdanının sesi· 
lesini hatırladı. Zavallı hasta: ne uyarak hakikatini söyliyecek, yahut 

- Uyanık iken uyuyorum .•• 
/ 

Yürü- da kin ve nefret uçuruınlarında hem 
J""r, bakıyor, konuşuyor; fakat aynı za· kendini, hem başkalarını mahva siirük· 
manda uyuyorum da. liyeccktl. 

Demişti. Yarımda bırakacak kiınse Delikanlı bunlan .dhnin.den geçirdi 
bıılıınrr.adı cı için onu bırakıp doktor ve bir kere daha ivan için Allaha yal· 

' 

-1-

Uğursuz Gün 

Bu hadislerin cereyan ettiği gecenin 
ertesi sabah saat onda mahkeme salo· 
nu açıldı ve Dimitri Karamazof davası-

na başlanıldı. Her şeyden evvel şunu 
söyliyeyim, ki bu muhakeme sahnesini 
bütün teferruatiyle anlatmaya imka:ı 

yoktur. Çünkü bütün bunların sıra ile 
anlatılması başlı başına bir cilt tutar. 
Şunu da hoş görsünler ki, ben, an· 

cak çok cheınıniyetli bulduğum nokta
larda duracak, ötekilere göz yumaca· 
ğım. Zaten bunlara da hacet yok. Mu· 
hakeınenin safhaları arasında okuyucu· 
lar, ker.l:Jilerine lazım gelen şeyleri bu· 
lacaklardır. 

Salona girmezden önce, herkesi şa· 
~ırtan hadisenin ne olduğunu söyliye· 
lim. İki aydanb:ri herkesi şiddetle ala· 
kadar eden bu davanın mevzuunu bil
miyen yoktu. Bin türlü ihtimaller dü· 
§Ünülmüş, faraziyeler kurulmuştu. Ci· 
nayetin bütün Rusyada heyecanh akis· 
ler yaptığı biliniyor, yalruz bizim kasa· 
ba kadar başka yerler ahalisinin de ay· 
nr der::cede bu i_şe kendini verdiği zan
ncdilmiyordu. Değil yalnız koınşu ka· 

Bütün kartlar, biran içinde kapışılıp 
tükenmişti. Ehemmiyetli simalar, ha
tırlı kimseler için ise, mahkeme heyeti· 
nin arkasında sıralar, koltuklar hazır· 
lanmıştı. Bizim mahkeme salonunda 
§iındiye kadar asla bir şey görüldüğü 
yoktu. Kalabalığın yarısını yüksek mu· 
bite mensup kadınlar teşkil ediyordu. 

Gelen adliyeciler, hukukçular o ka
dar çok okluğu ve kartlar lda hanidir, 
tükendiği için bunları nereye yerleşti· 
receklerini bileıniyorlarclı. Dinleyici sı· 

ralraının ön tarafına alelacele daha baş· 

ka yerler yaptırdılar. Buralara oturan
lar, değil, hatta ayakta duracak yer 
bulanlar bile seviniyorlardı. Çünkü yer 
kazanmak için salondaki bütün sandal· 
yeler kaldırılmıştr. Halk sıınsıkt bir 
kütle gibiyl:li. Kadınların, hele büyÜk 
meı-4.czlerden gelenlerin tuvaletine düş· 
künlükleri görülüyordu. Bazıları da 
süslerini düşünıneği bile unutmu~lardt. 
Yüzlerinde yalnız derin bir ınerak c!m· 
nuyordu. 

Büyük bir kadın ekseriyeti, Dimitri· 
ye kar~ı dost duygular l.ıesliyoıl.iu . Eu 
duygu, delikanlının cinsi güzelliği ve 
kuvvetli sevgisinin dillere yayılan şö!r 
retindencli galiba. Bunlar, Mityanın be· 

du. 

Bir cinayet işlemiş o]mas1111
1 

Dimitriye karşı beslediği .. ç~ 
dair birçok rivayetler dönuP t1l 
du. Ondaki asilzadelik gur0 

1 
myor, kimseyi ziyarete terıeı 
diği söyleniyordu. 

Dillerde dolaşan bir şayi811 

Katerina. hükumete başvO~ 
nişanlısiyle sürgüne birlikte 
izin verilmesini ve yer altı~d'1 dehlizlerinde onunla evlerııı> 
razı olduğunu bildirmişrniŞ· 

1 
Grı.:şinikamn gelişi de dal1' 1 er 

can uyandırınadr. En çok ı1'I ı 
leri şey, yüksek bir aile )(ljjf 

zevk k;::ı:lınının bir tek erkc1' g 
ortaklıkları idi. Kadınların çorÔ 
gruşinikayı pek iyi tanıyorl3 ı>İ' 
rın şaştıkları nokta, fevkalade 
liği olmıyan, asaleti bulun:, 
~em,; kadının nasıl olup da ~.1 
l:cndisine bu kadar bağlayab1.,,. 

S d .. - _1• ki ?t{itr onra an ogren.cııın , d' 
iden kasabamız aileleri ara~~11ô 

.. rıiJ 
çekişmeler clmuş. Dava gu ô 
1-i şil er Dimitriye karşı hınçlıı 
rak mahkemeye gclmi~ler. 

(Devamı ,,,.cı,., 

d 


