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Ankara, 3 (Hususi) - Dn. 
hiliye Vekili Faik Öztrak eks
presle istanhula gilti İsta~yon
da V ckfı.let şefleri ile dostlan 
·~arafmdan uğurlandı. 
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Trakya hududumuzda 

1 

Bulgar askerleri bir 
ı askerimizi yaraliimşılar 
Bulgar Harbiye Nezareti iki tebliğ neşretti 

Sofya, ( Hususi Muhabiri
.nizden) - Bulgar harbiye ne
zareti birkaç gün evvel gazete
lerle resmen neşrettiği bir teb
liğ ile, T rakya hududumuzda 
Bulgar hudut askerleriyle as
kerlerimiz arasında bir ~arpış
ma olduğu ve iki taraftan taa. 
ti olunan kurşunlardan bir as
kerimizin yaralandığı bildirili
yordu. 

ı Bulgar harbiye nezaretinin 
1 

::-smi tebliğinde verilen izaha. 
:ı göre, iki .askerimiz Bulgar 

:1ududunu tecavüz etmiştir. 

Bulgar hudut askerleri hudud1..1 
tecavi.iz eden askerlerimize ih
tarda bulunmuşlar, bu ihtarı 
dinlemiyen askerlerimiz Bulgar 
askerleri üzerine ateş açmışlar
dır. Bu silah ateşine mukabele 
eden Bulgar askerlerinin kur
şunlarından bir askerimiz ya. 
ralanmış, diğeri geri çekilmiş
tir. 

Bu hadiseden sonra Bulgar 
hudut kumandanı bizim zabit
lcrimizle karşılaşmış ve vaka 
tesbit edildik ten sonra yaralı 
askerimiz zabitlerimize teslim 

ılunmuştur. 

Bulgar harbiye nezaretinin 
ıesmi tebliği hadis.eyi bu şe
kilde bildiriyordu. 

Bu tebliğin gazetelerde inti
şarından iki gün sonra gazete
lerde ikinci r::smi bir tebliğ 
neşredildi. Jkinci resmi tebliğ, 
(Bulgar harbiye nezareti par
Iumen to komisyonu) namına 
gazetelerde intişqr etti. 

iki Ağustos tarihli' (Zora) 
(Utro) ve diğer Bulgar gaze
telerinde çıkan resmi tebliğin 

(IJcı•nmı G wcula), 

lngiliz Amiralı diin sabah 
ô.bideqe çelenk kogdu 

lstanbulda pasif korunma faaliye
ti ne bugünden itibaren başlanıyor 

~ınnı~ıraıo ©I oy©>r ~n: 
''Genç Türkiye, lngilterenin yanıbaşında sulh Yakında iki hava taarruzu 

denemesi yapılacak harekete hazır bulundukça yakın· ' namına 

Jcı büyük Lir hetr-be ththııal ver rtılyorum .. ,. . 

a~ ~nistanda genii 
1'ejimin zaferi 

(l'a.:m 3 ii.ncıitlc) 

Yunanistanda 
Bütün 
karşı 

müessese ve fabrikalar derhal havaya 
kuracaklar birer korunma komisyonu 

4 AğUSf OS Birkaç 9une kadar 
\ 

Yazan: ASIM US 
takdir ed:m adamdır. iş başına 
geçtiği günden itibaren bu 
maksadı kendisine en esaslı bir 
program yapmış, büyük bir 

" enerji ile bu programı tatbik 
etmiş, kısa bir zaman içinde 
muvaffak dahi olmuştur. 

~ lı!cfak.sas 
~ U;rün y .. 
u-.~l:ı,ın ik ~nan Başvekılı Me-
ı.. ~ ~Un... tidar mevkiine geç
··ı~d ·· \ln dördun·· ·· yıld '" ·· •i 1.U-. a· cu onu-
d·~~~i h ır devlet adamının 
tıır· ayatın · h · -t Ulltij a aıt er yem yıl-
~ t ii~etin.~eçllliş günlerin icra. 
v r ~etkik e efkarıwnumiyeye 
lit lir. b ve tl'ıürakabe fırsatını 

~ıı kik l'lluh~st ve lllÜ\tefik mille
b9&, ilı:ı Ve ~~~ başvekil: bu tet

ı~· f 1 ~~ k alr... .1 ltrakabe karşısında 
et• · t b· .,, ı e h ~ 

ı, et lt va . esap vennege ha-
Sı11 \o ~~y h ~lYetted!r. 
ııcıı ti i •Ytetak d 
' '' ıı, .~ başltı sas ört sene ev. 

/. tı llıstan a geçtiği zaman Yu. 
'r· l Parti .. d l ) . ·ı ~ : il a111l'ıı rnuca e e erı ı e 

t!r de 1di. b hş~ !ıpranmr;; bir hal
d# ı ~ilf Yen~ kıh harp tehlikesin
!ii~J tı ;ıC'~ d"'lhil'Urtulan memleket 

cı I~~ la:ıtnd 1 huzur ve emniyet 
~;: Ô' fı ,~ V~ ll'ıtl~ ~:ğil, harici sü. 

•• '1-ıi d:-ı '•tn 1 U:ltd~faa. ~a~n
J,. l)e ih·. lltnı hır dısıplın re-

• (! 1\• l l'\T~C •• t k 'd' ~rı et ·k · gos erme te ı ı . 
a sas bu ihtiyacı ilk 

Yunan milletinin particilik-
ten asla vazgeçemiyeceğini id
dia edenler aldandıklarını itira
fa mecbur olmuşlardır 

Hiç şüphe yoi< ki Yunanis
tanda parti mücadelelerinin ke
si!mesinden en çok istifade 
eden memleketin milli müdafa
asıdır; Yunan ordusu parti
zanlık hastalığından kurtuldu
ğu gibi Yunan bahriyesi de 
tam ve kamil bir • s!,eri disip
lin içer:sine girmiştir. Yunan 
ordusu ve Yunan donanması 
arhk parti menfaatleri ile hare
ket eden bir kuvvet değil, sade
ce Yunan milletinin harici ve 
dahili emniyetinin bitaraf bir 
bekçisidir. 

Metaksas'm Yunan ordusu 
ile Yunan donanmasını şuurlu 
~ir disiplin içinde memleketin 
nilli müdafaasından başka hiç 
bir şey düşünmiyen müttehit 
':>ir kuvvet haline girmiş olma
sının ehemmiyetini ise son za
'llanların hadiseleri, bilhassa 
ftalya tarafından Amavutlu
~un işgal edilmesi göstermiştir. 

Bununla beraber Yunan 
Başvekilinin geçen dört sene 
zarfında yaphğı hizmet sadece 
parti mücadelelerine nihayet 
vermekten, nilli müdafaa kuv. 
vetlerini bir elde toplamaktan 

(Devam ı 3 iincüac) 

Şenlikler dünden Vakıt sütunlarında 
itibaren başladı Ubeydullah 
Atina, 3 (A.A.) - Atina ajan 

Si bildiriyor : efendin in 
4 ağustos şenlikleri daha bu . 

günden başladı denilebilir. Her Nes. redilmemis, yazıları 
tarafta bayraklar dalgalanmakta 
her yerden şarkı sesleri yüksel . 
mektedir. 

(Devamı 6 wcuhı) /tf,ıiye zehirli ga:: te<:tübcsi yapıyor '(Ba§ t~afı 1 incide) 

lzmirde Malaya kumandan ve za- lr-v·ı\'iff't~n<ı····

bitlerine dün iki ziyafet verildi ı 1!~§~:;:1r~~~~jı 
İzn1ir muhteliti maçı 9 - 1 kazandı ::··: YAZAN 

31.000 foıı711l; M alaya zırhlısı l zmir sııformrla 

lzmir , 3 (A.A.) - Müstahkem ı ne orducvin.dc bir öğle z.iyafeti 
mevki komutanı tümgeneral Ra - vermiııtir. 
sim Akloğlu bugün !\lalaya :ııt}ı l Vali Etem Aykut, b~l_ediyc reL 
Jısı süvarisi albay Tovcr şerefi.' si Dr. Behçet. Uz, lngılız general 

konsolosu. komutanlık ve :Malaya 
zırhlısı yüksek rütbeli subayları 

vilayet. ve konsolosluk erkfmı :ıi. 
(JJcı•wııı G ıncııfrı ı 

Osman Cemal 

. Milli bir hikaye 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K aderim böyle imiş 
YAZAN 

M uazzez Kaptanoğlu ~ 
N evyork sergisinde 

Ne var, ne )l:>h 

İ stanbul sokakların
da altın a ra yanla r 

Güzel bir musiki 
yazısı 

V als banileri 

AYRICA i 
~ Sinema, Şaka sayfa-
5 la r1 ve diğer r esimler 
; . ............................................... . 
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T ur;ı.celi hakkında 
Her c:ı.uharıiıin ruhunu sarıuı 

ona kcndincl<'n bir tla.rça ''eren 
zaman zaman muharriri kendi. 
siyle meşgul eclen, ftdcta mu
harrirdo dcnuıılı bir arzu ha
linde yaşayan me\"Zulat· , ·ar<.111-. 
Dikkat edilirtıe birçok muhar
ıirleriınizin bu cins se\'gilerinc 
misal bu1ınıık kolnyclır. Bence 
bir muha.rriı"ln bir nıe,·zu üze· 
rinde büylece saplaıup kalması 
bir mezlyettiı'. Tabii bu meziyet 
muvaffak olduğu takdirde göze 
çarpar. 

Bu muka<ldemeyi yapmaktan 
maksadım ze, kle \'e se\·e seve 
okuduğıım bir kitabın, Naı,it 

Hakkı Uluğuıı Tunceli hakkın
da.ki etüdiiııiin bende bu·aktığı 
intibadır. 

Maarif vekili bu 
sabah geliyor 
Vekil, şehrimizden 
Trakya 'ya geçecek 

Köy eğitmen kurslariyle, kö~ 
öğretmen okullarını teftiş et
mek üzere seyahate çıkan Maa
rif Vekili Hasan Ali YUcel şeh
rimize gele<:ektir. Bay Vakil 

Kıdem zamları 
Yeni bareme gore ödenmesine 

imkan bulunamıyacak mı? . 
llk tedris::ıt ö,';rctmenlel'inin l'etmcnlerin bareme göre muay-

kıdem znmlarınm verilmesi içiı.. yen dereceye çıkarılmasına tah
Yilfıyet tetkiklere başlamıştır. :iİS etmek lüzumu hissedllmek
Öğretmenleriıı birikmiş zamla- tedir. 

ı-

Moskova ef çirni 
Ah Haydar dUn gel 

gazetecilere dedi ki: Omurca şarap 
f abrikasrnda 

Up 
Y ugosla vyanın biıt .. 
sadık bir müttefik ı, nu 

Kazan patladı, bir ld .., · tJlle .. 
ı "ld'' o ugunu temın e ~ ord 

ame e o u İsterim bir 
Omurca şarap fabrikasında 111 ltaı 

dUn feci bir kaza olmuş, içinde . Moskova bUyUk elçll:ğ:ıçl bii~aı:ı. 
su kaynayan bir kazan harare-·ı Yın edilen sabık Belgra ab.,ıı 
Un fazlalığından patlamıştır. Ali Haydar Aktay dUn 8 ıştJf· i ıaıtı 

Kazandan etrafa yayılan ekspresle şehrimize gelDl si ku'lv 
kaynar sulardan Yorgl adında Ali Haydar Aktay kendi il"' a h.a ilk olarak Eo:;kişehir eğitt11cn rınrn miktarı tesbit edilmiş bu· Tasarrur bedelleri bareme UıJ,. ·•1 

k . . bir amele haşlanmış, baygın bir görüşen gazetecllere, b 
1
., ~,. 

ursunu gezmıştır. lunuyor. Miktar yeni baremin ayrılınca ktdem zamlarının ö- d ,. '''4 
<• h · 1 d b. halde Sen JorJ hastahanesın'e kadarki vazifesi hakkın " ..ı. Utla ... ., 
':'e rım z e ırkaç gün kal- tatbiki dolayısiyle 15 veyı-ı denmesine imka.n .görülmemek- dar ''" 

kaldırılmıştır. Yorgi biraz son- balarını, TUrk - YugoslaY 
dıktan sonra tekrar Trakya)·a 16 derccecle!~i ö~rctınenlerin tedir. ~ 

ra hastahanede ölmüştür. luğunu, Balkan antantının 11' 
gidecek ve bila.hare tzmir ve 20 nci dereceye çıkarılmak mec- Öğretmenler durumun dikka- ur• 
K t il A tl . k.. Val•ava mUddeiumumi mua- vetlni, Yugoslavyadakl T b•"' . ao:; amonu v uye erı oy o· burlyeti hasıl olmal;tadır. Bu te alınması için alA.kadarlarıı ~ J r rln vaziyeti ile izah eden l?ıi 
kullarrnı teftiş edecektir. vaziyet knrE;ı!'lınd:ı iclarei husu- ' başvurmuşlardır. vinlerinden S'.ldreddin el koy. natta bulunarak demiştir k,i: '. ıeıne 

Yekile ilk tedriırnt umum mll- siyenln bütün tararruflarını ö;;- ı muş, adliye doktoru Enver Ka- ı• ti b· 
cltiril İsmail Hakkı Tanguç, u- ran cesedi muayene ederek def- - Yugoslavyada, meml• ile ır 

Arkadaşımızın bundan evvel mum mlifettişlertlcn Osman re- Bog" u 1 m a ha"° d ,· se 1 e rı· ne snine rhuhsat,verkmiştihr.ad· min mtimessill olarak 1
1

" ~a neşredilen Uersiru ,·e Derebey- fakat etmektedir. bulundum. Bu müddet Jçlll ıt~d. 
ll 1 ~~ ~ 

k ad ı cserintlen sonı·a. Tunceli 0 a o pek çok dost kazandım. çok ·" i~e•- it 

adlı .kitabı bana Xn~lt Httkkmm ş h • · d b 1 • r Ş U ıse- kalV ıe 
=~·~!~~.evzuu bul;luğu ka.naa- ,e ~,1~11z e bu u,nan ka.rş 1 ted b 1 rl er all n 1 yor leri çog"' ahyor mu? ~:f::.:ı:ık~::~:-::~~~~·;~:i ~ta 

ngl iz me Us ar lardan ayrılırken bittabi İçin 
Bu iki kitap deliletiyle hisse- . Ak .1. 1 1 d k be hir ıstırap duydum. Aynr Jıf birler 

diyorum ki Naşit Hakkı nıcmle- in ti 1 yer er e yüzme yasa Bu ae ple iki kişi ayrı 
ket içinde me~hul bir iklim gibi Harp hazırlıklarına ayrı suçlardan.mahkum yatın mütekabil olduğuna ki 13 
son zamanlara kadar ka.palı kal- rağmen Avrupayı Son zamanlanla denizde. bo- ıtchlikcli yerlerde de denize gir- oldu dlim. Bunu gördüğüm z•lll l!ı.Ure 
mıı: bir alemin perdesini yll't· sakin buluyorla r ğulma. lıô.disclcrinin çoğalması 

1 
meğ·i ın0netleceklerdir. Meselfi. bu memlekete Ye onun at11

01 :l'her 
.. 1 l"l ... ı b t d 1 t 1 l d d . . ·1 Mobilyacılık yapan Halil a- saı1lar1na karşı ,..alnız TUt1' 1 ı. e"d' mak için iki defa ccht sarfct- Dün şehrimize geldiğini yaz-ı u.zcr ne a 1t ;:auıır ar. azı C' -

1 
a.un ı ı yer er e enıze gırı me- .,, •• 

dında birisi dün gece rakı içip ·11 c t• ı d ğ"l aıısl 0 I' ~· mi!:'til'. tlığımız İngiliz mebuslanndan j bırlcr almak lUzumunu hisset- sıne mlisaacle olunmıyacaktır. . messı sı a ıy e e ı • Ş .. f eıot 

Birinci faaliyet devre!>i sanı- Lohon Parker zi>·arct maksatla- mir;;lcrdir. Bu ciimlcden olarak 1 Aynı zam antla pl:ljlarda denizi'.? sarhoş oltluktan sonra Fatıhte rak da beslediğim se,·gınııı ~ 11 ~il 
ld 1 1 t b 1 ! . . l' - . b'lh ı . . d 1 'ld k - 1 Havclarda oturan ablasının e\·i- rinde olclııa.unıı anlamakll• 'ıı ... yot·nnı ki bundan on sene, kn<laı· rını şu yo u. an atmaktadırlar: s an u ım:rn reıs ıgı ı assa gırıp e sa ıı en ço · uzaga açı- :.,. .,. . _ ... '"'il 

en·eı ba~Iıuıu~tı. :.\lcnu ıuıkika- "- lngilterenin lıtiytik dostu tatil gUnleri kalabalık sahilleri 
1 
!anlara da mani olunacak, bu 1 ~e .,ıtmı;o'. l,apryı ç~lnııı,ı. Açılma bahtiyarlık duydum. ııal~ lıter 

ten caziııtf•. Se~·n.hatin Pito- ve mlittefiki olan Türkiye hak- motörleriyle kontrole karar! gibi hareketleri, ihtarlara rağ- ~ ınca tekınelemege başlamış- sayın Bay Tevfik KAmillll ltaı~ 
reski, ,.c hnttft ekzotizııı her lnnda iki hükümetin muzaheret Yermiştir. 1 men yapanlardan para cezaları trr. I gratta çok dost bir muhit bılşl' I', 

lkJ ldtaı,>ta ınuhtclil cihetler- \'e yardımile esaslı tetkikat ya- Kontrol molürleri daimi su-
1 
alınacaktır. Ha~il. glirUltUye yetişen bek- cağına ve benim gibi aY

111 ~ 
den bir ~tlid mevzu olmu~tur. parak büyllk bir eser hazırla- rette sahillerde dolaşacaklar ve çi Aliyi de dövmUş, yakalana- kilde dostluk havası içi~de ~ 

İster l\clctlcr, ister an'aneler, mağa karar verdik. ı.•K lİÇtincti sulh ceza mahkeme- hUkfımctin mlinasebetıcrıııl -
ister tarihi seyr, ister coğt·afya- Tetklkatımıza, dünyanın en sat ye ta h k ,· katı s org u sine verilmiştir. laylıkla ve karşılıklı bir &il/ 

ı mlyetlc idame edeceğine e mn hll(ltıtlnı·ı olsun heılslnde bu glizel şehirlerinden olau st:ın- Halil dün muhakemesi so _ 
ekzOTtk t;c~nlyi bulmak ınüm- buldan başladık. :ıunıta 2~ lira para cezasına nim. 
kihı(füı·. 

~a7it H:ıkkı folldörden coğ· 
1'1\fyayn katlar uzanıp gldf'n ,.<" 
bir eski sosyal teşekkiiliin hiiıı
.r<'sini izah eden kitabi.)·le bi ı· 
•~•':ôla iki kıış vnrmn~ oldıı. 

Bize hr.m reel, hem <le ekzo
tik bir hayatın çizgilerini bol 
bol hayat halinde nakletti. 

.\ynı za.ma.n<la bu kitapta sos· 
.)&l bir mevzuu cemetmenln de 
ma.haretl güze çarpıyor. Bu itl· 
bal'la kitap iki maksatta da mu-
vattak olmuştur. 

IUcmlckct Nlcbi)·atmın tah
lllleı-inl ant'ak bu cins etüd ,·c 
müşahede eserlerl teşk)l ede
cekth·. Bunun için X&ljit Hakkı
nın eserinin blr~ok imtisal bul· 
masını cJddcn temen ni ederim. 

Eserimiz, Türklyeye dair bir 
çok resimleri de muhtevi bulu
nacaktır. Bu reifüılerhf m'11ılm 
bir kısmını kendimiz cc.ke.cc-

h al'll. k 
1
• mı ı• g" 1• ne ve rı• ı d 1• mahküm edilmiştir, Yugoı:ılaYyanm, bize dost 

sadık bir mtittefik olduğuıı;; 

Ü Ç kağıt lir:a ~~:~~=-umiyemize temine 
1 S uçlular üç gun z_arf ınaa t ., b·ı · ·? Balkan antantı, olduğtı " 

İnglllzmebusuAvrupanınbu· ,·ı,•raz edebı•lecekler yu U a 1 ırmı . ılcvam ediyor, eski kuY,.et.J• 
gUnkli vaziyeti ve harp ihtimal- 411·. Bu anlaşılırsa, rüşvet samimiyetini muhafaza e 
leri etrafında da demiştir ki: Sa tiye binasın,m satışında sui r derilmiştir. Yugoslavyada mevcut :ı&O r 

" ıı·t1 · t h ı auçu tahakkuk edecek ı~ 
- 1 er ıs erse arp 0 a- istimal yapmaktan suçlu deniz - İddianameye göre Yusuf Ziya ırkdasrmızın aııavatana ı• ı 

caktrr. Fakat Türkiye ve Sovyet bank erkanı hakkındaki iddiana Öniş, mühendis Kasım ve Tahir Galatada bir arabacıdan Uç ı~ri i~in iki hUkômet 3rıı!10 
Rusyaııın lltihaklyle sulh cep- mesını bitiren müddeiumumilik Kevkelıi doğrudan doğruya suç., lira rlisvct alırken clirmü mes-

1 
.. k 

1 
· ticeıe' 

h S• rok ku\·•·etlerı(l!"g-ı"nden şim . .. ·- 1 .. kt a·- l . d d 1 . . yapı an muza ·ere er ne J e ı ıw • • iddianameyı dun bgleden sonra u gorme eı ıger erı e o ayı 

1 

hut halinde yakalanan polis Fu- . k 
1 

fe e~ 
dilik bı·r harp çıkacag-ını hı'" zan • i l'"·' . t' ·ı l'k d 1 kt d nııı:ı ve mu ave e para • " sorgu hak m ıgıne vermış ır. sı e a a a ar sayıma a ır. ad paralar ele ge(;mesln diye ağ- . · . pll' 
netmlvorum Bütün harp hazır ı ,~ .. dd . ·ı·k t h . 4 k t k'f d' mıRtir. Yakında imzala ıJ " · - İddianame 70 sahife tutmuş. ~v.LU eıumumı ı a mınen zına atnra yutnıuş, ev ·ı e ı- · ... ec 
t ki e manevralara ra .-, . ı . . • ve bu buhranlı günler "' rl 
ı arına v • ...,- tur. suçlu hakkında men'ı muhakeme lerek asliye ıkıncı ceza mahke- • 

men Avrupa gittikçe sakinlP.ş. Sorgu hakimi Sami, iddiana - kararı istemiştir. mesine verilmişti. ten sonra tatbikine başlan~ 
mektedir. meyi dün, mevkuf bulunan Yu • Bun.Yarın da Refi Celal Bayar, Polis Fuad paraları yuttuk- tır. Beş sene zarfında 1 ı.I 

Harbin 939 da değil, 94o yı. stıf Ziva Önis. mühendis Neşet Denizbank meclisi idare azası t c h h t h lavyadaki TUrkler, ana"• J ~ 
1 

an sonra crrc paşa as a a-
lında olacağını zannediyoruz." Kasım ve Tahir Kevkebe tebliğ ~iya Taner, Şahingiray ve Sedat nesine muayeneye götürUlmUş, nakledilmiş olacaktır. ,P 

Qğretmenlerin 
şehir gezintileri 

sAnRt ERTE.'1 Ayrıca bir de izmir gezisi 
Ölümle tehdit yapılacak 

Tiil'k hayatm m senterlnt ya
pacak muharrir a ncak bu gibi 
\•csikn \'e eserlere istinat eclerk 
lıiikümlerinl verebilecektir. 

etmiştir. Ödül olduğu anlaşılmaktadır. 1 fakat paralar midesinde bulu- Muka,•elenin Yugosıa11 1,1 İddianame, gayri mevkuf bu. Suçlular iddianameyi tebellüğ ıı •·: arnrştr. sayısı bir buçuk milyonll bil., 
lunan suçlulara teblig~ edilmek den itibaren üç gün zarfında i. Dtin d'ğ u itim Ufusa şi1 yapıla muhakemede ı er m s an n 
üzere tebliğat müdürlüğüne gön tiraz hakkını haizdirler. ' n Esad,· ıu yoktur." 

lskenderun limanı 
Cerrabpaşa başdoktoru 

polis mtidllriyeti doktoru Sadi ---------- d 
ve doktor Osman ı;1ahit olarak Galata Yolcu SaJoJJ 
dinlenilmişlerdlr. intaatı ilerliyor 

Küçiikpazarda sepetçilik ya
pan Çingene Taip evvelki gece 
adamakıllı sarhoş bir halde KU
çUkpazardaki Vatan kahveha-
nesine gelmiş, kavgalı olduğu 

kHaathane sahibine: 
- Kardeşini vurdum 7 ay yat-

tım. 8enl de vuracağım. Umu
rumda değil! demiştir. 

Taip yakalanmış, dttn ctirmU 
mı>şhut UçüncU sulh ceza mah-
kemesine verilmiştir. 

Mahkeme, kıbtiyi, duruşması 
sonunda 7 grın hapis, 3 Ura "da 
para c0zasına mahkO.m etmiş
tir. 

İstanbul maarif mtidürlüğü. 
nün tertip ettiği öğretmen gezi
lerine devam edilmektedir. Dün 
yüz elliye yakın öğretmen 

Bentleri gezmişlerdir. 

Şehir gezilerinden başka bir 
de İzmir gezisi yapılması düşli-

Limanda tahmil ve tahliye vasıtaları 
kısa zamanda çoğaltılacak 

"J-"' 

İskenderun li111anında yapı- biğer taraftan İskenderun 

. Doktorlar yerdikleri ifadele- Evvelce Cumhuriyet b::i. 

nnde: roma yetiştirilmesi kararl 'f" 
- Bir adamın 3 k!ğıt llrayı olan Galata yolcu salonu ı• JJ 

yutmasına imkıiıı yoktur. Yutsa tınrn bu zaman kadar taııı•!Jl 
dabi midesinde iki saat içinde namıyacağı anlaşılmıştır· 4• 
eriyemez.'' demişlerdir. . ııı•oıll el' ) 

lan yeni teşkiHH tamamlanmış- limanındaki tahmil tahliye tari- Şahit olarak dinlenilen cUr- ÇUııkU Denızbank za ııl 
· l ~ ı · ı k d k l b" k ı·şıeriJJ 1 

tır. Kadroların hazırlanması da felerı < e:; ştlrilecektır. s en e- nıU meşhudu yapan polislerden yarım a an ırço ,~"' liı-
nUlmektdelr. Evvelce yapılma- bugünlerde bitirilerek ve bura. ruıı liman işlerinde çalışan yer· bazıları ise Fuadı parayı yutar- rllmesine hentiz başlanstıl ,~ır h~ 
sına karar Yerilen Karadeniz dan 1skenderuna 20 menıuı li memur ve işçilerden de yeni ' tır Bunlar için vekllettetl ııl tı._' 

ken gördUkleri, hattA. birisi par- · U }llÇ J •· ~ 
gezisinin yapılıp yapılmıyacağ gönderilecektir. tcşkilAtta istifade olunacaktır. mağını ağzına sokarak parayr beklenmektedir. Hen. z adt ço ~.~11 
hakkındaki kat'i Irnrar bu haf h b l d ğ d ınŞ "' ..,t 

"' d' k d t t 1 i t L' d ki t h ·ı t hll çıkarmak iı:ıtedı"ğini ve Fuadm a er 0 ma ı ın an " ta verilecektir. 'lım ıyc a' ar u u an s a ıman a a mı a ye va- ~-" 

i tiki · f l d l" t ı - lt ı k itt'k parmaihnı ısırdıı!ını söylemiş- ya yaş gitmektedir. •" oJ' ~.la Öğretmenler şehir gezilerin. t s ere göre, s •en erun ı. sı a arı çoga ı aca ve g ı çe ~ _ .... 
den ziyadesiyle faydalanmakta- manı senede 100 bin ton tahmil meydana gelecek fazla işleri lerdir. Salonun bu gidişle •11~1ıCI' ~ 
dırlar. Gezilerin intibaları tes- tahliye i!}i yapul'l·:t:ı.tlır. Bu mik· karşılayacak bir hale sokula- Neticede mahkeme, bir insa· bahara açılacağı anl~1.~~·/" bi 
bit edilmektedir. tar çok azdır. Halbuki llr\$,ı·sin ca.ktır. Bunun için bilhassa bu- nın Uç lirayı yutup yutamıyaca- dır. ~ 

limanı senede 10 milyon toıı radan mavna ve ı-omorkör gön· ğını, yutarsa midesinin eritip e· -------- --
tahmll tahliye yapmaktadır. derllecektir. ritemiyeccfinl TıbbıA.dll meclt-1!!9"----"!"---~r---

--o-- -0-

Pol.ise hakaretten Bir sabıkalı yüzerken 
Kazım adında birisi dtin gece boğulmuş 

rıhtımda birisi ile kavga eder- Dün KUçUkçekmece açıkla-

ken, Galata merkezi polislerin- rında, plaja yakın bir mahalde 
den İsmail gelmiş, her ikisini de 35 yaşlarında kadar tahmin edl
karakola götürmek istemiştir. len gayri mUslim bir erkek ce-
Kazım karakola gelmediği sedi bulunmuştur. 

Deniz ortasında bir 
sandal bulundu 

sinden sormağa karar vermiş, 

muhakemeyi başka bir gUne bı
rakmıştır. 

Adile kalemleri dün 
teftit edildi 

gibi polise ktifür de etmiş, hak- Üzerinde mayo bulunan cese- DUn Mudanyadan llmanıuıızn tefek kadın ve erkek eşyası bu- Adliye Başmüfettişi Sezal dün 
kında zabıt tutularak dördtincU din yapılaq tahkikat sonunda gelen deniz yolları idaresinin lunmuştur. Sandaldakilerin bir öğledf?n sonra adliyeye gelmiş, 

u liye ceza mahkemesine veril- Yorgl adında bir sabıkalıya ait Marakas vapuru Marmara orta- kazaya kurban gitmiş oldukları kalemleri ve icra dairesini tef. 
11lf~tfr. olduğu anlaşılmı:;tır. Yorgfnin 1 sında Adalar nçıklarında içinde tahmin edilmektedir. tfş etmh;tir. 
KAzım, m uhakemesi sonunda hUvlyetl parmak izinden mey- kimse olmıyan bir sandal bul- Ha.disenin mahiyetini anla- Başmüfettiş tstanbuldakl dl·ı 

. :E -> 
~ 
c .... 

akı ti er 

•Onee 
cı••• 
ikindi 
Akeam 
Vat•ı 

imsak 
33 gün hapse, 6 lira da para ce- dana ~ıkarılmıştJr. muş, arka..•nna bağ.lıyarak lhuıt- mak Uzere tahkikata başlan. 1 ğer adliye d airelerini de tettlf'.'

1 zasına mahk~m edilmiştir. Ceset morga kaldirılmıştır. na getirmiştir. Sandalda ufal, mıştır. edecektir. ·-----------



;ı ~illetler harp 
!~ l'ovası yapıyor 

Makine suiistimali 
yok 
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lstanbulda pasif korunma 
faaliyetine bugünden itiba

ren başlanıyor 
lıtanbul~ PMif korunma 

faaliyetino bugünden itibaren 
batlanıyor. Bu hueautaki ha
zırlıkları gözden aeçirmek Üze
re Dahiliye Vekaleti seferber
lik müdürü Hüaamettin Anka
radan §ehrimize gelmi~tir. 

Seferberlik müdürü dün bir 
muharririmize dernistir ki: 

"Yarından itibare~ İstanbul. 
da pasif korunma faaliyetine 
baılamıcaktır. Halkın tenvir ve 
İr§3dı için muhtelif vasıtalara 
müracaat edilecek ve bilhassa 
gazetelerle öğütler verilecektir. 
Ben bunları tetkik etmek üze
re geldim.,. 

Aldığımız malumata göre 
yakın zamanlarda İstanbulun 
havadan korunm::ı. tecrübele~i 
yapılacaktır. Bunlardan birinin 
gündüz, diğerinin gece olması 
ihtimali vardır. Bu denemeler
de bilhassa tayyare hücumla
rından ne şekilde korunulacağı 
denemelerden evvel halka ca
navar fabrika düdükleriyle tay. 
yarelerin gelmekte olduğundan 
haberdar edilecek, herkes ışığı. 
nı söndürecek, zehirli gaz atıl. 
ma vaziyetine göre olduğu gibi 
yangın bombalarına karşı da i
cabeden söndürme tedbirlerini 
alacaktır. 

Muhtemel bir hava yangını 
tecrübesini yapacak tayyareler 
gece tenvir fişekleri, gündüz 
de içi kireç dolu torbalar ata
caklardır. 

Her evde yangın s"öndürm'! 
ve hastabakıcı teşkilatı yapıla. 
cak"trr. Bu teşkilat evden başla. 
yıp mahalle, nahiye, kaza iti. 
bariyle gittikçe genişliyecektir. 
Bundan başka ayrıca fabrika 
ve ôiğer büyük müesseselerde 
de her iki tC§kilat yapılacaktır. 

Dün hava taarruzlarına kar. 
şı 'korunma komisyonu vilayet. 
te muavin Muzafferin başkan
lığında toplanmış, geçen sene 
nC§redilen nizamnamenin tat
bikat şeklini göstermek üzere 
hazırlanan talimatname son bir 
cefa daha gözden geçirilerek 
knbul edilmiştir. 
Resmi daire, fabrika ve mües. 
aeselerin havaya karıı korun. 

masına ait talimatname 
Her daire, müessese veya 

Jabrikada hava korunması ba. 
krmmdan icabeden tedbirleri 
ittihaz etmek üzere birer hava. 
ya karşı korunma komisyonu 
k§kil edilecektir. 

1 - Bu komisyonlar derhal 
İP-rıliyete geçerek aşağıda zikr 
ve tadat olunan muhtelif ko. 
runma işlerini yapacaklar ve 
zaman zaman bu sahada vila. 
yetten verilecek emirlerin tat. 
bikiyle meşgul olacaklardır. 

2 - Teşkil edilecek hava 
korunma komisyonları ışıkla11 
söndiirme nizamnamesinin 1 O 
ila 20 inci maddeleriyle karart. 
ma işlerini alakadar eden diğer 
maddelerini tatbik ederek daı
renin veya müessesenin veya 
fabrikanın bünyesine göre bir 
hava baskınında ı~ıkları kati. 
yen dışarıya sızdırmayacak şe. 
kilde karartma tertibatını şim
diden hazı~layacaklardır. 

3 - Binanın veya Fabrika. 
nm çatısını yangın bombaları
na karşı muhafaza ve catıda 
h'azar vaktinde yangını önleye. 
cek tedbirler almak, yangın 
bombalarından çıkacak yangı. 
nın büyümesine ve etrafa sira
yetine meydan vermeden sön. 
dlrrmek vazifesiyle mükellef 
a~erlik çağı haricinde kalmış 
kuvvetli ve hu i~c elverişli 
müstahdemin ıuasınd;m secilc. 
cek C§hasla yangın söndürme 
ekibi tctkil ederler (ekibi teş. 
kil edileceklerin miktarı bina
nın büyüklük ve küçüklüğüne 
a<.Jre değildir) bu miktarı, her 

daire, mi.ie11eao vcıyR fabrik~
nın havaya ka.rtı konmma ko
misyonunun tayin ve takdir 
etmekle beraber katiyet kcabet. 
mesi için havaya kartı korun. 
ma komisyonunun da tasvibi. 
ne arzeder. Seçilenler itfaiye 
müdürlüğünde açılacak kursa 
sevkedilmek üzere isimleri bu. 
lunduğu mıntakanın itfaiy'! 
gurubu amirine bildirilir. 

Fevkalade sıkışık zamanlar. 
da bu işle tavzif olunmuşların 
istirahate ayrılma vesaire gibi 
hususatta yerlerine başkasını 
~ctirebilmek için bir de ihtiyat 
itfaiye ekibi teşkil ederler. 

Uk Yardım Sıhhi Postalan 
4 - Her müessese, daire ve 

fabrika 4 • 6 kişiden ibaret bir 
ilk yardım sıhhi postası teşkil 
eder. Gece ve gündüz çalışıl. 
ması lazım gelen sıkışık za. 
manlarda sekiz saatte bir nöbet 
değiştirmek üzere yukardaki 
kadro üzerinden bir de ihtiyat 
ekip hazırlarlar. Bu ekiplerin 
eşhası yukarda. itfaiye kısmın
da yazıldığı gibi işbu müessese 
ve dairelerde çalışan memur ve 
müstahdeminden askerlikle a. 
lakası olmıyanlardan veya teci. 
le tabi ve askerlikte sıhhiye er
ı:ğ\ yapmış olanlardan tercihan 
seçilir. Bu postanın yapacağı 
i'İer şunlardır. 

lliçlan ve vasıtalan 
A - Güneş çarpması. 
B - Üşüme ve donma 
C • Suda boğulma 
D. Yanma 
Alet ve iliç ve edevab 

lliçlan 
E • Yara pansımam 
F • Muharrİ§ gazlar 
G • Yakıcı gazlar 
H • Boğu .:u gazlar 
1 • Fosfor yanığı ve yarası 

pansımanı) alet, ilaç ve ede. 
vatı. 

J • Yaralı taşıma (Sedyeler 
vesaire). 

Bu ekipler yukarda yazılı 
hadiselerden dolayı yaralanmtş 
ve gazlanmış olanların ilk mü. 
davatlannı yapmakla beraber 
fiziki tedaviye muhtaç olanları 
da Fizyoterapi müesseselerine 
veya servislerine sevk ve ağır 
yaralıları hastahanelere gön
dermek üzere en yakın (yaralı 
ve gazlıların naklini temin ede. 
cek nakliye kolları amirine) 
hastalarını bildirirler. Doktoru 
bulunan veya sıhhat memuru 
bulunan müesseseler bu teşkil. 
Jcri doktorun emrine verecek. 
tir. Doktoru veya sıhhat me. 
r>ıuru bulunmıyan bu gibi mü. 
es esat ekipler için seçtiği eş. 
ha~tan en dirayetlisini amir o
larak intihap eder. Yukarıda 
~i)zü geçen müesseseler mez. 
Hlı ekiplerin şahsi teçhizatı ile 
tedavi vasıtaları olarak tesbit 
olunan techizat ve malzemeyi 
kendi tahsisatlarından ve şim. 
diden tedarik ederek depo e
derler. 

Gaz Tem izleyici Ekibi 
5 - Şehre vaki olacak hir 

gaz hücumunda her daire, mü. 
essese veya fabrika binalarının 
zehirli gazlardan ve hususiyle 
kalıcı zehirli gazlardan derhal 
temizlenmesi için bir gaz te. 
mizleyici postası te,jkil ederler. 
Bu postaların kadroları için la. 
zım olan şahıslar askerlikle ala. 
kası olmıyan ve t~cile tabi tu. 
tulmuş memur ve müstahd~. 
minden seçilir. 

Binaların büyüklük ve kü. 
-ri.ikli.ik derecesine göre bu iş
ler için ayrılacak cşh;ıs miktarı 
mi.icssesenin, dairenin korun
ma komisyonunca teshit olun. 
ınakla beraber katiyet kesbet. 
mcsi için havaya karşı korun
ma komisyonunun da tasvibi. 
ne arzederler. 

SARI 

~::;.:;ı~~;~:~:,~~:B~~~ * :::::P~e,~a~r'1:ı~'s~u'~~c:k.~'=:.~·1·"'··, ... bÇr a~h·;i m;;aH .. ~o·y· ·,··ı 
ne kadar ylyecoklerlnl, ne kadar 
uyuyacaklarını; ömUrlerlnde u. 

la tanımadıkları hangl
1
en nadide * ,,,...,...,..,~ .. ••••••••TTV'll"" 37 ,. •••• ••••••~_.......,/ 

yemekleri ıeçeceklerin eu veya 
bu büyUk çayhanede nasıl kumar 
oynıyacaklarını, keyifleri zevk. 
leri için hangi güzel kadınları 

satın alacaklarını, duvarın arka • 
sındaki zengin adamın asla çalış 
madığı gibi, onların da nasıl işe 
el sürmiyeceklerini duyardı. 

O zaman Vang Lung, birden 
haykırdı: 

- Benim altınlarım, gümüşle. 
rim ve mücevherlerim olsa, bun. 
ların toprak, iyi bereketli toprak 
satın alırım. Bu toprağı da eker, 
hasadından istifade ederim. 

Bu söze karşı derhal birleşen 
ötekiler, kendisine hücum ederek 
onu susturmaya çalışarak: 

- Hele şu şehir hayatından 
çakmayan, para ile ne yapılacağı 
nı bilmiyen kasaba soytarısına da 
bakın .. Bir eşeğin veya bir ökü. 
zün ardından bir esir gibi çalı. 

şacakmış derler, ve bu adamların 
her birisi para harcamasını da. 
ha iyi bildiğinden kendisini Vang 
Lungdan ziyade bu servete la. 
yık görürdü. 

Fakat bu hücumlar, bu tah. 
kirler Vang Lungu fikrinden cay 
dırtmadı. Onu sadece başkaları. 
nın işiteceği gibi yüksek sesle 
değil de içinden: 

- Ne olursa olsun, ben altı • 
m, gümüşü, ve mücevherleri, i. 
yi, bereketli toE,rağa yatırırdım. 
dedirtmeğe sevketti. 

Ve bunu kurarak, zaten ken. 
disinin olan toprağına karşı gün 
den güne artan bir sabırsızlık 

duydu. 
Aklı daima topra~He meHUl 

olduğu için, Vang Lung ~birde 
olup bitenleri hayal meyal gö. 
rüyor anlıyordu. Garibine giden 
şu veya bu şey yalnız, ~ir gün 
vukua gelen bir hadise müstesna 
olmak üzere olduğu gibi sorup 
soruşturmadan dinliyor. Kabul 
ediyordu. Mesela, adamın biri. 
nin dağıttığı, bazan da kendisi -

···~ verdiği bir kljıt hldi10•t gl 1orlnd9n blri böyla bit mUQme • 
bi.. lcyo tnaru~ lu~lmııtı da, Cli8€lr 

Vang Lunı ren~liiindo, hatta kardoelorJ inUkam almak i&U. 
ömrilnde bile kliıtların Uzcrin. yor, kan davaıı tnt gUclüyorlar. 
de yazılı olan harflerin manası. dı? 

nı bellemiı aeğildi. Onun icin Bunun 1.1.ıorJne o ıdamıa. raıt • 
de, şehir kapılarına veya duvar. ladığı sokaktan geçmekten kaçın 
!ara yapıştırılan veyahut da kU. dı. Aradan birkaç iÜn geçip de 
me küme satılan. dağıtılan üze. resim unutulunca, O.Lan bu rcs 
ri siyah işaretlerle dolu kağıt. mi aldı, guradan buradan topla. 
!ardan bir mana çıkaramıyordu. dığı klğıtlarla birlikte dikerek 
Kendisine de iki defa bu kağıt. ayakkabının içini muhkemlegtir. 
!ardan vermişlerdi. mek için iç tabanı astarladı. 

llk seferinde bu kağıdı ken _ Fakat ikinci seferinde Vang 
disine, bir gün bilmiyerek araba. Lunga kağıdı serbestçe veren ge. 
sile ~ıdığı ecnebi gibi bir ya . hirlilerden biri idi. Bu, iyi giyin 
bancı vermişti. Yalnız bu kağıdı miş. sokakta yeni ve garip geyle. 
veren bu ecnebi, çok uzun boy_ re Ü§Üşen kalabalık kağıtları da_ 
lu, sıkı rüzgarlarla uçurulan bir ğıtılırken hızlı hızlı konuşan bir 

delikanlı idi. Bu kağıtta kan ve 
ağaç gibi ipinıce olan bir erkek. 
t" ölüm resmi varp,ıi fakat ;esim ... 
ı. deki ölU o.dam beyaz derili ve 
Bu adamın buz gibi :mavi göL inllı değiltli. 'Ttpkı ııva.'ri\t 1 Llıng 

Jeri ve kıllı bir yüzü vardı. KıL gibi san benizli, cılız, siyah saç 
ğıdı Vang Lunga uzatan elleri lı, kara gözlü ve yırtık pırtık lfı.. 
de kırmızı ciltli ve tüylüydü. Üs eivert elbiseler giym~ adi taba. 
telik bir geminin yanından uza. kadan bir insandı. 

nan burnu gibi, yanaklarından Bu öl~ adamın üzerinde şiş . 
ileriye doğru sarkan bu heybetli man bir adam durmuş, elinde tut 
bir burnu vardı. Vang Lung her tuğu uzun bir bıçakla onu bıçak 
ne kadar onun elinden birşey al lamakta idi. Bu, pek acınacak, 

Gaz temizleyici ekiplerine maktan korktu ise de, adamın feci bir manzara idi. 
seçilecek olanlarda aranacak garip gözleriyle korkunç burnu. Vnng Lung, resme baktı, dur. 
vasıflar aşağıda yazılmıştır. nu görünce de verilen kağıdı red du ve altın::laki harfleri anlamış 

Cilt, kalp, ciğer hastalıkları detmekten de o derece fazla ürk olmayı özledi, yanında duran a • 
olmamak, gözleri iyi görmek tü. O vakıt, k0ndisine uzatılan dama dönerek sordu: 
ve burnu iyi koku almak, çalış~ şeyi aldı. - Bu müthiş şeyin manasını 
kan ve kavrayışlı olmak. ı Yaban.cı geçip de bu ~ye bak. söyliyecek kadar bir iki harf o. 

6 - itfaiye ilk yardım sıhhi mak cesaretini kendisjnde bulun lrnyabilir misin? 
ve gaz temizleyici postalarına ca, kağıdın üstünde haçvari bir Adam: 
seçilecek eşhasın vilayet sıhhat tahtaya asılmış beyaz derili bir - Sus, ve genç hocaya kulak 
müdürlüğünce münasip görü- insanın resmini gördü. Adamın \'er. Bire hepsini anlatacak! de_ 
lecck hastahanelerde sıhhi mu. kalçalarını kaplayan kısımdan di. 
ayeneleri yaptırılır. Devair, . . . . Ve Vang Lung da kulak ver. 

maada, hıç bır yerınde elbıse na. a· l) d ki · ·· ·· d müessesat ve fabrikaların itfa- . . . ı. uy u arı ıse, omrun e as. 
mın.a. bır şey yoktu. Görünüşe 1 d d - · •t d' -· ı 

iyeyi alakadar eden işleri mm- a uyma ıgı, ışı me ıgı şey er. 
nazaran da ölmüş olmalıydı. Zi. di. 

• VAKi 
11 tmltktl 

trlnrll 

Arlııt ili 
il a1lılı l!llV 
g ı:rlılı 47i 
ı tıllık ııou 

J'ArlleıJen 

l~ln 17llı eıuı 11unıt ti' 
Pu~I• bltllllnı •lr111ır 
A) ılA )'llJnlf bttlf it ..... 
•ıı t>ı il il r. 

.\lumı ı.111llını ııUıll 
•ııp "' ıııırır Orrııı•ı. 
PArA~ının JIO'tll ... ,. 

:rullaıııı fü:reUnl ıdır• 

flurıl llAnlırınıll 
~ııı 1 rı 9Gnılın uıııır•• 
rAlımndı 40; ıs ••111 

kıırntı dOrdOncD "' 
lklnC:I u UçUn~Odı s;.. 
t; bıtlık )'ını it•"" 
LI ır. 

UQyUJc, çoll dı••"'"' 
renkli ilin urınlır• ,,,A 
ımJlrmıler rıpıhr. ı;• 
rın aanllm • Hlırı :tü 

TICAnl •IAHIYET'fl •• t 
KOCOK lv\Jf1' 

lllr dılı 10, ıı.ı 611-; 
ıJıra11 05, dnrı dıf.,1 Of 
ıldaıı l 00 ı.unı~hır •• _...ı 
ilin Ylrınlırln bir ,.,....ı 
nı.Jır. OOrl Hlırı ı•ç~ 
fazla tahtları bet kll 
sap edılir. 

Yakıl hım dotrucll• 
ya S.enıJı hlare 71tllt~ 
kara uddcıtlnılı ~ !il 
allınıla )rn:WAl.E1'11~ 
llln Uüro-u cllJI• ,..,.. 
etler. ( lJüronun tdıfo"1 

ı-Oç~-.,. 
ln.r cğlçm7os-• 
2-0nnanlaf 

takanın itfaiye amirliğince sıh- b 1 ra aşı omuzuna sarkmış, ve et. Genç hoca: 
hat işlerini ilgiliye:ı kısımları (~ 

Z)Q ~ r ~ SAi.O• ılı 
da kazanın hükumet hekimi rafı sakalla çevrilmiş dudakla. - Resimdeki ölü adam sizler 

rının üzerine doğru inen gözleri 
veya belediye baş hekimi tara- d~ kapalıydı. Vang Lung resmi 
fından kontrol ve takip edilir. çekilmiş adama dehı;ct ve gittik 
Aynı zamanda hazar ve sefer. çe artan bir merak, alaka ile bak 
de resmi ve hususi bütün teş- tı. Resmin altında bir takım 
killerin talim ve terbiyelerinin harfler, işaretler vardı. Fakat 
ve malzemelerinin teftişi vila- Vang Lung bunlardan bir şey an. 

~ ~ ""· OYUNLARI 

yetçe yapılır. lamadı. 
Yukarda yazılı teşkillerde 

tavzif olunacak eşhasın talim 
ve terbiyeleri için yakında 
kurslar açılacaktır. Kursların 
açılma tarihi vilayetçe ayrıca 
tebliğ edUecektir. 

7 - Elektrik, su, kalorifer, 
havagazı, asansör gibi tesisatın 
basit bozukluklarını derhal ta. 
mir edebilmek için müessese 
veya daire veya fabrikanın ko
runma komisyonları bu İşten 
analyan bir veya iki itişi bu
lundurur. 

R - Pasif mi.idafaa tc~kille
rind~ istihdnm edilecek eşha~<t 
verilecek teçhizat ve malzeme 
meyanında hariçten mübayaa 
edilmesi zaruri hulunanların 
Kızılay Kurumu delaletiyle si
pariş edilir. 

Vang Lung JCccleyin resmi eve 
götürdü ve ihtiyar adama göster 
di. İhtiyar adam da okuma bil. 
mezdi. Onun üzerine Vang Lung 
ihtiyar adam ve iki oğlan çocuk 
bu resmin ne demek olacağını, 

ne mar.:ıya gelmesi ihtimali bu. 
lunduğunu münakaşa ettiler, iki 
oğlan korku ve sevinç ile hay. 
kırdılar. 

- Bakınız, bakınız yanından 

kan da akıyor! .. 
İhtiyar adam da: 
- Muhakkak bu adam böyle 

asılacak kadar fena bir adam 
mış!. dedi. 

F'akat Vang Lung re~imden 
fer:ı halde ürkmüştü. Ve yaban. 
'llllll bunu neu~n kendisine \'(.'!'. 

miş olabileceğini düşündü taşın. 

dı. Acaba bu yabancının kardeş 

BUGÜNKÜ BULMACAMlı 
SOLDAN SACA: ~ 
1) Bir Avrup:ı de,·leti, 2) Bir rakam, su, 3) _Bit )J 

Bir Boğaz iskelesi, 5) Sıfat, en kısa zaman, fi) Bır. ;Jı 
kardeş:, bir harf, 7l Bir peygamber, dünya, 8) J3ır 
tatlı, <J) Fr<:rısada bir ı:ehir, Bir spor. 

YUKARDAN AŞACIYA: bit 
ı) Süveyş kanaiında bir liman, 2) Bir rakam. ,;I 

3) Bir erkek ismi, 4) Romen devlet adamı, 5) su. ~ 
r.1uharcbe meydanı, G> Hır vıı:.yctimiz. 7) VücudutJ'l t/ 
nan kırmızı mayi, fakat, 8) A zm tersi, bir yUztJ'le 
Bulgaristanda bir liman. 



?--------~~~~~~~ 
~asi Meseleleri: 

Artı k blöf sökmüyor 
1 Raavove Tiyatro 1 

4-8~9 Cuma OD.\ !ıll'SIKlSl yı; h.O.:\:::.ı::ıu.ım 

4 ACUSTOS 1939 

~nku demokratl~r. Çekoslovakyanın 
,, ~akı sıralarındakı gıbı düşünmüyorlar 

12.30 Program. 12.35 Türk müzi
ği • Pi. 13 Memleket sual ayarı, :ı· 

j:rns \'e ıııetcorolojııl .haberleri. J 3.1 :i 
. ı 1 ~lüzik (Karışık program - Pi.). 

7. 

!), 

\':ırŞO\ :ı: Soprano. 
Loııdr:ı "Fraucıılıllıe untl I.e. 
ben"' (Schuııı:ırııı). 

1.illc: \'ı) olonçl'llo, fliil. Su sporları 
19 l'rogranı. 10.0:; Müzik (ll:ıril 10. 

ınlizik • Pi.). 19.30 Türk müziği (Fa- ~~:JO 
sıl heyeli). 20.15 Konıışın:ı (llarıo-

El fel kulesi: Ş.ırkı, kıııııtct. 
Yı~ :ııı:ı: Ku:ırlclkr (Sc'r ıhcrl) 
l'ı·:ığ : Çek Jıalk ııııısikı,i. 

Bu haftaki kürek ve yüzme müsabakaları 

Yazan: Valter Lipman 
V~~an muharrirlerinden Bazı ender istisnalar ile aynı 
~, lıprnan son günlerde muhafazakarlar bugün Polon
te ~'lru'Ya. Yaptığı bir seyahııt- yaya birinci derecede ehemmi

lık .spor seryisi). 20.30 Memleltcl 
saat :ıyarı, :ıj:ıııs \'e meteoroloji h:ı· 
herleri. 20.aO 'l'lirk miiz.iği: 1 - T:ıı. 
yos _ Kiirditi hic:ızkiır pcşre\'İ. 2 -
l 'dl lbr:ıhiııı • Kiirpili hicazki'ır ş:ır 

ll \FIF .m ;s!Kl \'E Ol'EHlffJ.Im 

Beden terbi~i İstanbul böl - ı . 
gesi .. ~u sporları ajanlığından: Beynelmılel atle-

Kurek: 

,,., Jıir ~Pa meseleleri hakkında T"lı haiz bir askeri siper naza-
111, ~ ale yazmıştır. Esaslı ıile bakmaktadırlar. 
~ h rını a§ağıya naklettiği- Bu fikir mübalagalı bir dü
~; : trıakale Avrupanm si- şünüş değildir. Polonya şarkta 
itlciJcit eaete.lerini çok güzel bir mukavemet ettikçe şark cep

"'' ~fltn tahlıl e.ttiği gibi, diğer hesi var demektir, eğer Polon-
,,~ '-iri f'k· Aınerıkanm bu husus- ya düşerse, bu takdirde Baltık 

leciir.1 ırlerini de hulasa elmek. devletleri de aynı zamanda dü-
Şitndik' şecekler ve bunları da Macaris-

t,ııdc h' 1 halde Avrupa üze- tan, Yugoslavya, Romanya ve 
ıc b· k 

11 ~k tn .. · ır ehanette bulun- Yunanistan takip edecektir. 
,., hiç ki Urnkün değildir. Çünkii Bundan sonra Almanya ile 

I• kıı\t.,. ~.8e hangi ittifakın dahn Rusya arasında her şey vuku-
' ve ik;t 1 olduğunu bilmemekce bulabilir ve Almanyanın bütün 

~' t h,,, 1/akip partinin hiç birinin kuvveti lngiltere ve Fransayı 
ı!ı~'l'lı ır teveffuka malik olma- tehdit hatta bu memleketler~ 
ııtıdi anlamaktadır. Mihver müteveccih bir taarruza hazır 
kı.ı"v a~usunu ortaya atacak bir vaziyete girmiş olur. 
~ifakt~ rn.alik değildir. Fakat Bunun icin 1939 da Londra 
ti tı' a Şırndiki halde mihve- ve Paris P~lonyanın Çekoslo. 
h· 1Yctle · d IJ k rın en vazgecirecek \•akya gibi düşmesini arzu et-
Va~~Vete sahip değilclir. memektedirler. 

~a icl 
1Y~t .artık öyle bir nokta- ilk gayeleri Hitleri blöf yap-

ltrinirı nııştır ki, mhver devlet- madıklarına inandırmaktır. Zi
'avaş Yapacakları mühim bir ra eğer onların blöf yaptıkları. 
~.muhakkak umumi harh~ nı diişünürse İngiliz - Fransız 
ııhv?ct Verecektir. Fakat siyasetini anlamayışı umumi 

lla~ı_ t urnurni bir harbi kaza- bir harp doğuıabilir. 
'·ı'""'t v . 
ti dir aııyete yükselmiş de- Diğer taraf tan H:tlerin, Po-
~ıkça v.~ bunu bütün dünya lonyayı, mesela altı hafta gibi 

An &orrnektedir. kısa bir zaman sürecek ani bit 
~ıd1~~ §u~u da söylemek la- hücum ile mahvedebileceği~u 
\oa~ ct/.:.Hıtlcr harekatına de- ve lngiliz ve F ransızlann ablo
~Uti~gıf ~akdirde bir harp ka tesisine veyahut 1talyad.m 
. da c ıy e karşılaşacaktır. geçerek Almanyaya taarruzla. 
it hcı:hakkaktır ki Hitle: rına meydan vermeden sulh 
· ete koşmuş olaca!~- miinasebatına girişebileceğini 

ı:... Şjtndiki düşünmesi gibi hesap hatası da 
"it~ halde aleyhine ha- harbe sebebiyet verebilir. 
:~~ış ola~ ittifak tehdit. c- Sonra Hitler Polonya. Pari.s 
lllla Yccek- kadar kuvvctlklir. ve Londraya ani olarak taarruz: 

~~ek ~~en mağlup edilemi- ederek - bilhassa halk Ameri
dir. 13.adar da kuvvetli değil- kanın gar~ demokrasilerinin 

, ~'l> ınacnaleyh sulh veya kuvvetlerinden endişe etmekte 
f"'·iitll1es~lesi bir insanın di.i- olduğundan kendilerine silah 
lıtı'tıakc ıstidlaline bağlı bu- satmamağa kati surette karar 
~h'tıincl~clırb Şimdiki halde bir vermiş olduğuna inandığı tak
i~kt1.1 ulunmak imkanı dirde - halkın maneviyatını 
:~git: Çünkii ne iki taraf tan kırabileceğini de hesaplamak. 
'1.:ııu sınin daha kuvvetli old 1 ı- tadır. Böyle bir hesap tabii ki 
~c t.JÜ ~c de Hitlerin hakikntte harp ihtimallerini fazlalaştıra. 

Dli fUndüğünü bilmiyoruz. caktır. Biz bütün bu hesapları 
tılık nr~ çılgındır. Fnkat çıl- kötii bir hesap olarak kabul et-
11 v Çın de muayyen bir u. meğe mecburuz. Çünkü bir ke. 

ı~ ardır .. l d' :"!\ k· ' Ve oy e zanne ıyo. re harp patladığı takdirde an-
\\>'up1'cl eğer yakın bir mazid~ cak iki taraftan birinin kati su. 
lıar'<\ bu a urnumi bir harp ~o: rette mağlup olmasiyle nihayet 
~~ilaıJ Yanlış bir hesabın ıyı bulacnktır. 
1 ar,,~I arnarnası veya evvelce Diğer bir hesap hatası da 
~'~tıcc a~tırılrnış bir iimitsizlik .Şarki Avrupadaki ve bilhassa 

i. 

7.l!i 
S.30 
D. 
!J.15 
!J.J5 
D.35 

10. 
ıu. 

TicrJiıı \'C diğl•r lınzı .\lm:ın 

ist:ı~~ oııl:ırı: Had) o scrgi~ııı· 

den ıı:ıkıl. 

Bud.ıpl·~tc: S:ıloıı orkestr:ısı. 

\':ır~O\',ı: Orkl·str:ı \'C ı;cs. 

Prıığ: Operet p.uç:ıl.ırı. 

Lciıııds: Orl,e~tr:ı, tenor. 
\'i~ııııa: Cıpcrct ıı:ırçıı!.ırı. 

l\ün ıg.,lırrs: Oııcrel p.ır~·:ıl:ırı. 

l'rağ: l l:ılk orJ,c ırası. 

ı - !\1evsimin ikinci kürek 
teşvik ynrışı 6.8.1939 pazar gü. 
nü Yenikapı . Ahırkap1 arasında 
2 bin metre diiz hat üzerinde ya
pılacaktır. 

2 - Müsabaknlnra tam saat 
10 da başlanacaktır. 

3 - Lisansı olmayan hiç bir 
sporcu müsabakalara iştirak e . 
demiyccektir. 

10.15 

11.10 
10.30 

kı • Sineler aşkınla inler. 3 - Seli'ı 
hallin l'w:ır • Kürdili hicazkar ş:ıı 
kı • Nerden se\'lli mo z:ılim k:ıdıııı 
4 - Taksim. rı - Türkü - Alişinııı 
k:ıshırı k:ıra. 6 - Türkii - Köşkiin 
,.3 ~ cJeryııyu k:ırşı. 7 - S:ıdeıtiı 
K:ıynak - Nih:ı\'ent şarkı - fıünul tll' 

ılir bilene. 8 - Sadettin Knynnk 
XihaYeııl ~:ırkı • Kirııiklcriııin giil 
gesi. 9 - Art:ıki • .:\ih:ı\'enl şarkı 
Kokl:ısnm saçlarını. 10 - Faiz Kn 
ııaııcı _ !\ilıavcrıl ş:ırkı'· Gel giizdııı 
\'nllllıca)'ll, 21.30 Konuşın:ı. 21.4 :i :\c 
şeli plaklar - H. 21.50 .Müzik (Ri) :ı 
seti Cumhur Jı:ın<losu - Şef: lh :ıı ı-> 
Küııçer): 1 - S:ıint - Saeııs • ~lı·~ 

H<ıııı:ı grupu: ">lcloılı ve 
Hitm". 4 - !\Iüptedi, kıdemsiz ve kı. 

demli olmak üzere üç sınıf kü -
rekçi arasında yapılacak yarış -

' c larda puvan hesabile birinciliği 
kazanan klübc bir kupa verilecek 
tir. 

sıuttg:ırt: "lnsiliz musikisin· 
<le yııı ... 
Bcroıniiıısler: Serenat. 
Leiıızis: ıınm musiki 
halk Jı:ırnl:ı rı, 
11:ıdio Paris: Serenat. 

2 - T:ıchaiko\'sky _ Güftesiz ş:ırkı 

10. 

YAJ~YETE YE KABARELER 

J.ırndrn: Konser 
etrafında. 

rğleııccleri 

3 - Mcyerlıeer - "Le pıır<lon ıJ 
ploerıııcl .. oper:ısınıl:ın fııııtezi. 4 -
l'. Lincke • Sercn:ıd. 5 - Leo Deli 
hes _ .. L:ıkıııe" oper:ısıııd:ın faııtezı 

:.!:.!.40 Miizik (Opera :ır)nl:ırı - Pi.) 11 · 
:.!3 Son :ıj:ıns lı:ıbcrleri, zira:ıt, c 

iL 

1.cıııdrıı: ·•Kalkın şehre side-
!im". 
J:adio Normandıc: Ynryetc. 

h:ırn, tah\'iHil, k:ırnbiyo • nukut boı 
s:ısı (fiyat). 23.:.!ll ~tiizi'k (C:ızlı:ıııd 
t'l.). 23.55 • 21 Yunııki program. 

5-8-39 Cumartesi 

lJı\NS ~!US 1 KlSl 
D.30 Paris (PTT); ıuo l.ollllru; 

11.45 Münih; 12 l'ostc P:ırisicn; 

12.10 Lonılr:ı {ll.). 

13.30 Program. 13.3:; Türk mfı7.i. E. SADİ TI:K 
ğı: 1 - Bayati pcşrc\'i, 2 - Halını ,., llAl.lDE PJSKI~ 
hey • B:ıyali şarkı - Glil hıızin sıin iştirakiyle Futih 
lıülpcri~an. 3 - Seliilıntlin Pınar S:ır:ıçhancdc Üzen 
Bay:ıti şarkı • Delisin deli gönlüm lı:ıhçcsinde bu akşam 
4 - Mustafa Çavuş - Bayati şarkı • FA TOS 
C:ııııııı tezılir sıılırcdemcııı. 5 - Tan. -- ;...---.------
bur taksimi. 6 _ ııaık ınrı-üsii • E~ ·a ~ıırcııın Gençdu__r n 
serenler serenler. 7 - Saz semaisi .ırk:ıd:ışları 4 Aı;usl~· 
14 )(emlekel s:ıat :ıy:ırı, nj:ıns ve nı~ 1 .:~ıınn ~kşnmı Selırcmı: 
ıeoroloji haberleri. H.10 • 15.30 Mu ı ıı fnşırnlı l~a~çc:inde. 
zik (Dans müzığl - I>J.). ~ ~ ET - KE~flK 

8 30 l> • 18 3- 'lu"z.ık (Kii · ,/~ .\lirra Bella revüsü 1 . rogı:ıın. . a •' 
çük orkestra - Şef: :\ecip Aşkın) 
ı - Drahnıs - ~lacar dansı .·o. 1·2. Yeni neşriyat: 
2 - Spero Kochm.11111 - Ebedi nrkn· 
da~. 3 - Franz König~chorrer - 'l'i 
C'ol ontennnze, 1 - Fredıe~ HIPI'· 
m:ınn - Scyyııhııt şarkıları (fantezi) 
1!1.10 Türk miiziği ( lııca saz f:ıslı). 
:.!O ~fcınleket s:ı:ıt :ıy:ırı. 20 Tcmsıl 
20.40 Ajans Ye nıetcoroloji haberleri 
:.!l Türk ıniiziği (E'>ki eserlerden mii 
rekkep program). 21.40 Konuşm:.ı 
21.5:'1 :\eşeli pJ;ıl;l:ır - n. 22 ~liiıi\. 
23.20 ~liizik (Cıızh:ınıl - J>I .). 2:t~ı5 
1 011eret \'C s;ıire - Pi.) . 23 Son :ı 
j~ıns lı:ıhel'leri, 7.ir:ı:ıl. l'~lı:ıııı, t.ıhYi 
ı:ıı, k:ımlıi~ o - nııkul lıors:ı"ı (fi~ ili 
24 Yarınki prognım. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş P a rçalar 

PrMr<ım Tıirl:iyc .mali ii::uine ııc 
iiij/cılr11 su11ra/.;i saııl u/arrık urril· 

miflir: 

Ol'EH.\I. \TI \')~ SE:\'FO:\'l 
KU~SEHl.EHl 

v.,rı~ 
Varlık mecmuasının f Ağus

tos tarihli 146 ıncı sayısı lsma
il Hüsrev Tökin, Samed Ağa. 
oğlu, M. Sevki Yazman; Yaşar 
Nabi, Kazım Nami, 1. Hakkı, 
A. Gaffar, H, Malik, Andre 
l\faurois, Rıza Apak, ve At.1-
nas Manof'un tetkik makalele
ri ve muhtelif mevzudaki ya
z:ılariyle intişar etmiştir. Okur
larımıza tavsiye ederiz. 

Emniyette bir tayin 
Emnivet miifettişlerimizden 

Tevfik, 'lzmir Emniyet mm ta
kası teftiş gurupu amirliğine 
tayin edilmiştir. 
Altınte pede çocuk bahçesi 

5 - Jüri heyeti: Ahmet Fet. 
geri, Abdurrahman Benlioğlu, 
Rıza Sueri. Hakemler: Sıtkı Er. 
yar, lsmail Dalyancı, Hikmet 
Üstündağ, Bakir :.\focur, Nedim 
Ulbatur, Behzad Baydar, Bed -
ri, Ihsan Belor, Nuri Bosut, Ali 
Rıza Sözcralp. 

Saha komiseri: İbrahim Kel. 
le. 

Yüzme: 

1 - Bölge yüzme şampiyon. 

luğu seçme müsabakalarına 

5.8.1939 cumartesi günii Bcııik -
taş klübü yüzme havuzunda de . 
vam edilecektir. 

~ - Müsabakalara saat 15 te 
b . rnacaktır. 

3 - Seçme müsabakalarına iş 
tirak etmiyen sporcular bölge 
şampiyonluğuna girmek hakkını 
kaybederler. 

4 - Jüri heyeti: Ahmet Fet. 
geri, Abdurrahman Benlioğlu1 
Rıza Sueri, hakemler: Sıtkı Er. 
yar, Ali Rıza Sör.cralp, Bekir A. 
cur, Hikmet Üstündağ. Nuri 
Bosut, Hüsamettin Güreli, Beh. 
zad Baydar. 

.Atletizm hakemlerini 
davet 

Beden terbiyesi İstanbul böl • 
gesi atletizm ajanlığından: 

Aşağıda isimleri yazılı hakem 
lerin 5 ağustos 1939 cumartesi 
ve 6 ağustos 1939 pazar günü 
saat 16 ela Fener stadında ikmal 
edilecek İstanbul birinciliklerine 
gelmeleri. 

Semih, Cemil, Ali Rıza., Adil 
Gir:ı.y. 1lehmet Ali, Taha, Hik . 
met Feridun, Yasumi, 1. Bakır, 
1hsan Belor, ö. Besim, K. Be. 19'•8 ~1 

.... ~lacaktır. 1939 senesi Polonyada mukavemetin pro-
~ cgıldir. paganda ve türlü desiseler ile ü. 

\ ' cçcn H' Ç 1 d k 
Berlin, ı.ondr:ı, :\ri'Oli: "t;· 
~·:ın D:ıııiııı:ırkalı" ( \':ıgııcr) 
Hn~ rcutlı ıııu~iki fc:;lirnlin· 
ılen nakil. 

Taksimde Altın tepe mevki
inde bir çocuk bahçesi yapıl-

A 
sim, B. Besim. 

masına karar verilmiştir. ynı 
yerde hir de itfaiye garajı :ra-a11:li\r sene ıtler ekos o- yenilebileceğini üşünme tir. 

Ciıın 1 
muharebe etmeden ken Şimdiki halde böyle bir hare- )ılacnktır. Eskrim müsabakaları 

,ı c tab· ı ff k ld - .. ··ı ~erek F' 1 o mağa mecbur e- ketin muva a o ugu goru - 8.5 
~~arık tansanın garantisini or- memiştir. Fakat kafi miktard.ı 

)lunilı : "Arabellıı" (H. ')tr:ı

u-;s). 

Yeni hastahanenin Beden terbiyesi tstanbul böL 
p lanı gcsi eskrim ajanlığından: 

~lıiu t aldırrnağa muvaffak ol- devam ettiği takdirde de mu- 9.:; 
'c k afdirde bir harp kiilfeti- vaffak olabilir. Diğer taraftan 9·" 5 

Bud.ıpeşte: "Aid:ı" {Yenli). 
hloklıolm: \':ıgner progr:ımı. 

Torino gnıpu: "L:ı\'ida lırc\C" 
Y.ır,uY:ı: Huh:ıud , !ılcntklsohıı 
Hoıı;a srııııu: M:ıssenzio kilı
sesinden nakil. 

Mecidiyeköyi.inde inşasına 1 - Yakında yapılacak olan 

t'(ı" c~t~nınadan istediklerim tam aksine olarak bir patlağa 111
' 

~tere ~l ılcceğini biliyordu. İn- da sebebiyet ver~bilir. !~:30 

·ı · h stahane böl!!e eskrim birincilikleri için karar ven en yenı a - ~ 
nin pl~mı mi.itehassis Valter ta- şimdiden hazırlıklara başlanacak 
rafından Pnriste hazırlanarak tır. 

6tck
1
• e ~ ransa ise ne biri, ne Aynı zamanda ümitsizlik 

~~ette ~ b~~ h~rbe girişecek va- neticesi bir harp patlayabilece
~l'ld1. M·~ıldıler. Silahları nok- 1 j ini de düşünmek icabeder. Be. 
111 hı.ı Uttdikleri noksandı, nim görüşüme göre Fransız -
~:cıdc susta .bir kararları yoktu. lngiliz ittifakı giinbegü~ mi~
d ~'c'k: Partılere ayrılmışlardı. verden daha kuvvetli bır vazı. 

1~ g;b~ 
1
Hitler de c;ok iyi bil- yete gelmektedir. Almanya v~ 

'" 
1 n ·ı F 1 l 1 . 'h . "iıııctj Ç gı tere ve · ransanın ta ya ma zeme ve ınsan ı tı-

~c dah·ı ekleri teskin etme!< yatlarını kullanmaktadırlar. 
Ld~t:ıi 1 

de efkarıumumiyey~ Havacılık sahasında muay
~01.ıı ~ukavemet siyasetini ven bir faikiyet gösterebilirler, 

h cttın- k • • k d•- • h 1 d •1Ah . tJt.ıg.. • ••ıc tı. a ·at ıger sa a ar a ve sı a -

..,önderilmistir. Bugün fen he- 2 - Eksersizlcre eskiden ol -

. ;etinde tetkik edilecektir. duğu gibi Beyoğlu halkevi salo. 
Hi.ilasaten şimdiki halde ~. Bır ce sedın hüv.yeti nunda çarşamba ve cuma gi.inle. 

ç ık olarak hiç bir şey yoktur, h ll d ri akşnmı saat 17 de devam olu. 
ve vaziyette her hangi bir ta- Küçi.ikçekınece sa i derinb e nacaktır. 
havvül vukubulduğunu söyle- diin sabah bir erkek cese i u-

h 1 w• h f lunmlıştur. '0 yaşında kadar 3 - Eskrimle alakadar bütün mek veya u gergin igın a ta- '"f _ -

1 d·ı b h r idmancıların m~ıayyen gün ve lar veya aylarca devam edece- ta lmin e ı en u şa sın pa - - -
ğini ileriye sürmek büyi.ik bir mak izleri alınmış, sabıkalılar- saatte Beyoğlu halkevi .. salonun. 
hataya düşmeğe sebebiyet ve- dan Yorgi olduğu anlaşılmış- I dn hazır bulunmaları luzumu c -

rehilir. ı tır. 
hemmiyetle rica olunur. 

Rir sivri akıllının maceraları: ~ıt. Öy~n Vaziyet böyle değil- 'anma yarışında kaybetmeleri 
11..1.ın lng~]·Zanncdiyorum ki, bu- icabetmektedir. ltalyada, Avus 
b 1~"Q}' ız ye Fransızların Po- turyada ve Bohem yada mnn : 
.. ~~ları~ klvıcdani vazifelerle viyat ~ittikçe tezayüt eden bır 
/~ı dc~·l arı küçiik bir devlet '}ekilde bozulmaktadır. 
ı'~l\l'ad k: fakat Avrupa ve Diğer taraftan Hitler ve 
~~~, l\'\i.i~ ~ .mevkileri icin elzem Mussolininin bir harp fedakar
l''4t!clr v ~ ık olarcılc bakıyorlar. lığının bir sulhtan daha az v~- ı 
, t'tıar~ <:ya haksız, lngiliz ve '1im olnbileccğini düşünmelerı 
ı ;l\e ~kuhaf aza karları geçen bunlardan birini tercih mesele-

' 
0~lovakyaya bir teh- s;ne gelince ve "ya şimdi. ve-

·. Yn, "ı . 1 ı. IA l 1 . d .. k" •, ~ r.nzarıy .: uakıyor- ya asa,, ( eınc en c mum ·u.1-
di.ir. 

tizm müsabakaları 
Almanyadaki karşılaş
malarda alınan neticeler 
Ştutgart; 2 (A.A.) - Burada 

yapılmakta olan atletizm enter. 
nasyonal müsabakalarnıın neti. 
celeri şunlardır~ 

400 metre koşu: 
1 - Haman, 47,9 s.aniye. 
1500 metre koşu: 
1 - Moster (Belçika) 3 da • 

kika 54,2 saniye. 
400 metre manialı: 
1 - Hülling 53,6 saniye. 
çekiç: 
1 - Storch 58,20 metre, 2 -

Sla.sk 57,06 metre. 
Disk: 
1 - Votapck 49.16 metre, 

2 - Lampert 48,64: mc.trc, 3 -
Consolini (ltalya) 48,08 metre, 
4 - Kusitzy (Macar) 46.14 met 
re. 

Yüksek atlama: 
1 - Okamoto (Japon) 2 met 

ret, 2 - Tanaka (Japon) 1,94 
metre, 3 - Gchmert 1,90 metre. 

On iki milletin iştirakile yapı. 
lan atletizm müsabakalannpa 
parlak neticeler almm~ır. 

100 metre koşu: 
1 - Meckermann 10,7 saniye, 

2 - Mariani (İtalya) 10,8 sa • 
niye. 

200 metre koşu: 
1 - .N'eckermann 21,3 saniye, 

2 - Donelli (İtalya) 21,4 sani. 
ye. 

10.000 metre mukavemet koşu 
su: 

1 - Csapar (Macar) 31 dak. 
24,9 saniye, 2 - Beviacoııa. (!_ 
talya) 31 dak. 28,1 sani1<-- 13 -
Hauhofcr 31 da. 37 sunivc. 

4x100 metre bayrak koşusu: 
1 - Post v. s. Man.lıayn 41,5 

saniye, 2 - Dresdner s. c. 
110 manialı koşu: 
1 - Lidman (İsveç) 14,6 sa. 

niye, 2 - Pollman 14,8 saniye. 
Uzun atlama: 
1 - Maffei "ltalyan., 7,49 met 

re, 2 - Dr. Long 7,49 metre, 
3 - Halanson (İsveç) 7,43 met. 
re. 

Sırıkla yüksek atlama: 
ı - Hauzvickel 4,05 metre, 

2 - Romcs (İtalyan) 4 metre, 
3 - Kaa.s (Norveç) 4 metre, 
4 - Mayoda (Japon) 4 metre. 

Gülle: 
l - Kreep (Estonya) 16,05 

metre. 2 - Trippc 15.05 metre. 
Cirit: 
l - Vareego (Macar) 70,78 

ın. 2 - Bcrg 69,24 m. 3 - Gulc 
(Estonya) 63,16 m. 

100 metre koşu (kadınlar a. 
rasmda) 

l - Fanny Koen (Holanda) 
12 s. 2 - !da Kü~l 12,1 s. 

200 metre koşu: 
ı - Voigt 25,1 s. 2- !da Küh 

nel 25,l s . 
400x4 metre koşu bayrak ko

şusu: 

1 - Alman A. Ekibi 47 s. 2 -
İlman B. ekibi 47,5 s. 3 - 1n. 
~iltere 48,6 s. 

Uzun atlama: 
1 - Ehristel 6,12 metre, 2 -

Fanny 1\oen (Holanda) 5,57 m. 
3 - Gisela Voss 5.86 metre. 
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Trakya hududumuzda Danzigieki Nazi 
şefi diyor ki : 300 sene evveline 

Tarih notlan: 

Silihlanan 
Almanya 

(Baş tarafı 1 incide) 
münderecatı şudur: 

"Harbiye nezareti parla. 
mento komisyonu bugün bir 
Ağustosta harbiye nazırı Ge. 
neral Daskalofun da iştirakile 
toplandı. Komisyon, ruznamei 
müzakeratı görüştü ve devlet 
müdafaası kanununun müza
keresine girişti. Birçok mebus. 
lar bu kanun hakkında söz söy. 
ledi. 

Aynı kanunun l ve 19 uncu 
maddeleri hakkında mebuslar 
tarafından gelecek toplantıda 
kati söz söylenmesine karar 
verildi. 

Harbiye nazırının ortaya ko
nulan meseleler hakkında ver. 
diği izahat dinlendi ve bilhassa 
son zamanda halkı alakalandr. 
ran meseleleri dinliyen parla. 
mento komisyonu aşağıdaki 
tebliği umuma bildirmeği ma. 
kul gördü. 

"Son günlerde hudutta bazı 
hadiseler vukubulduğuna dair 
olan şayiaların aslı esası yok. 
tur. Bu türlü şayia~r kötüdür 
ve memleketin sükunetini ih
lal eder. isteyerek veya istemi
yerek bu şayiaları yapanları 
nefretle karşılamak ve kanu. 
nun bütün şiddetiyle takip et. 
mek icabeder.,, 

V AKIT - Sofyadan gelen 
ve yukarıya kaydedilen mal\ı. 
mat Bulgaristanda açıktan açı. 
ğa değilse bile dolayısiyle Tür
kiyenin sulhseverlik siyaseti 
hakkında şüphe uyandıracak 
bir tahrik havası estiğini göste. 
riyor Şimdiki halde asıl kay. 
nağı meçhul olan bu tarzda 
tahrikata Bulgar hükumetinin 
alet olabileceğine inanmak is. 
temeyiz. 

Ancak Bulgar gazetelerine 
bir hudut hadisesi şeklirtde ak. 
seden haberlerin bir sania 
manzarasm~n ibaret olması 

Yunanistanda 4 
Ağustos 
(Baş tarafı 1 incide) 

Stadion caddesinin üç nokta -
suıda üç bliyUk zafer takı kurul 
muştur. Bu takların her biri Yu 
nan tarihinin bir safhasını tem • 
sil eylemektedir. 

Takların biri klasik devrin, i. 
kincisi Bizans devrinin, üçüncü. 
sü de bugünkü Yunan medeniye 
tinin yüksekliğini göstermekte. 
dir. 

Sokakların, meydanların, ma • 
ğazaların tezyinatı çok artistik 
ve çok parlaktır. 

Eyaletlerden ve yabancı mem. 
leketlerden gelen bir çok ziyaret 
çiler, esasen canlı bir halde bu. 
lunan rı::ı.yıtnhtm sokaklarına şa. 
taretleri ve memnuniyetleri ve 
Girıdin diğer adaların Makedon. 
yanın, garbi Trakyanın ve Epirin 
mühtelif pitore elbiseleri ile ay. 
n bir canlılık ilave etmektedir. 

Bu ak§am. milli gençlik teş . 
kilatına mensup kız, erkek kırk 
bin falanjist başvekil general 
Metaksa.sm önünde bir geçit res. 
mi yapmıştır. 

Gazeteciler, patron, amele, işçi 
~irıri ve edebi bütün teşekkülle • 
rin milli hükumete bağlılığını ve 
vücuda getirdiği eserden dolayı 
minnettarlığını bildiren beyanna. 
melerini neşreylemektcdir. 

Bir çok mağazalar, büyük 
yıldönümünü daha iyi kutlamak 
için, tenzilatlı satışlar yapmak . 
tadır. 

Bu yıldönümü mün.asebetile 
başYekile havacılık filosunun tak 
viyesi için bir çok ianeler veril. 
miştir. 

Gazeteciler, 4 ağustos 1936 ta 
rihindenberi Yunanistanın kay • 
dettiği refahın bilançosunu ya • 
parken, bu ~nliklerln ancak bir 
merhale teşkil ettiğini ve bunu 
müteakip, muvaffakıyetlerini her 
tarafta göstermiş olan 4 ağustos 
reJlmı çerçevesinde kalkınma 
işine datıa canlı bir surette de. 
vam ohınacafmı tebarüz ettir . 
aıektedir. 

üzerine nazarı dikkati celbet. 
:nek isteriz. 

Bulgar gazetelerinin verdiği 
nalumata göre guya iki Türk 
;ınkeri Bulgar hudutlarına te
:avüz etmiş ve silah kullanm.ş. 
Bulgarlarına ateş ile mukabele 
~tmeleri üzerine birisi geri çe. 
~~ilmiş, birisi de yaralanmış . 
5onra yaralı asker Bulgar hu. 
dut zabitleri tarafından biz~ 
.eslim edilmiş. 

Türk kaynaklarından böyle 
bir vaka şimdiye kadar duyul. 
madı. Eğer ortada gerçekten 
bir vaka varsa bu vaka, hata 
veya savap, bilerek, biJmiyerck 
herhangi hir saik ile bir tek 
Türk neferinin Bulgar hudu. 
dunu geçmiş olması suretinde 
olabileceği gibi hadise Bulgar 
hudut askerlerinin Türkler a. 
leyhine tefsir edilebilecek bi1· 
şekle konmuş kendi tecavüzle. 
ri eseri de olabilir. Bir tek ne
ferin hududu geçerek tek başı
na silah kullanması iddiaları 
ortada bir tahrik maksadile 
mübalağalandırılmış bir gayret 
olduğunu gösterir. Bulgar hü
kumetinin işi esasından tetkik 
edeceğini ve hükumetimizin de 
meselenin mahiyetini aydınlat. 
mak için izahat vereceğini zan
nederiz. 

lzmirde 

"Mukadderatı- ait bir narh defteri 
"300 sene evvel, aşçılar-

A 1 
da yemek tabak hesabile 

mızı manyaya değil, tartı ile satılırdı!,, 
Yazan : Reşat Ekrem terkettik,. Vakıt nütunlarında sultan lbrn 

P · 3 ( A A ) F him zamanına aid bir narh defte· 
arıs, . . - ransız . d b h t · h r· ti 
b 

b .. b"lh D rın en a se mış, amam ıa a· 
n:ıat u~ı ~~un ı assa an- ın ve hamam nizamnamesiyle bcr 
zıg vazıyetı ıle meşgul olmak- b 1 · ·ı , h kk nda 1·k·ı 

d 
er er ve esırcı er a ı 

ta ır. metin parçasını neşretmiştim. 

Silôh kuvvetile 
nasıl yenilmişti 

"Petit Journal,. da La Ro. 
chassiere diyor ki: Bugün ayni kiymetli vesikadan 

Mihver devletlerinin askeri 300 sene evvelki aşçı dükkanları Almanlar son nutuklarında 
nümayişleri Danzigde ve Ma. ve balık fialları üzerine, çok §~- ve kendı gazetelerinde olduğu 
car • Rumen hududunda tesa- yanı dikkat bir parça daha neşre- gibi Alınan himmetile yürüyen 
düfi gibi bir takım hadiselerle diyorum. ecnebi gaute ve mecmualarda 
baslamıstır. Bu hadiseler Ma- Hicri 10:>0 yılında, sadnaznnt hiç durmadan: "Biz 1918 de si • 
ca; • R~men hududunda basit arnavud KaI'a Mustafa paşa sa· lahla yenilmemiştik ... diyorlar. 
bir seyrüsefer meselesinden daretinde İstanbul kadısı bulu. Bu efsane yayılmaktadır. Ame 
çıkmıştır. Bunların hepsi Al. nan Abdürrahim efendi tarafın· rikada çıkan hüsnü niyet sahibi 
manların işi gihi gözüküyor ve dan tanzim olunan bu narh def· (!)bir mecmuada da 1918 de mer 
her şeyden evvel Polonya aley. terinden öğreniyoruz ki, 17 inci kezi devletlerin bozulmasına 
hine müteveccihtir. nsırda aşçı dükkanlarında, ye. en büyük i.mil olarak, ittifak dev 

"Journal., da Saint Brice mekl~r tarlı ile, yahud sayı ile !etlerinin Alman ordusunda yap 
şöyle yazıyor : veri~ektedir. tıkları propagandanın gösterildi 

Almanyanm dogv rudan dogv. ğini okuyabilirsiniz. Koyun yahnisinin okkası 18 ak H 
ruya Danzige taarruz etmekt~n ayır, Alman ordusunun VP 

ziyade cenuptan Polonyaya çaya, şeflerinin kuvvei maneviyelerin.in 
Sığır yahnisinin okkası 9 ak· bo lı ·1·b· kad 

karşı bir çevirme hareketin<: zu nası, mag u ıyete ta 
teşebbüs etmesi ihtimali heran çaya. düm etmez, bilakis takip eder ... 
artmaktadır. Hadiselerin şu ga. (Ayni deftere nazaran koyun e Bu mağlubiyete general Franşe 

tinin okkası 9, sıgır· etinin okka· EsrV>re'-·;n taarruz hareketı• aabe 
np tesadüf üne bakınız: r .; • """ · 

Macar hariciye D3.Zırt Konl sı 4.5 akçadır. Bu kayıddan görü. biyet vermişti. 

Yazan : Pol Azan 
1 . . t .. _._.a,eıi' ge en yenı vazıye mun ....... ili" 

Viyana ve 1sta."lbuldaki ın~yi' 
rine çektiği telgraflarda r 
deniliyordu: .. tit 

''Askeri vaziyetimiz krı~k ilt 
Berlin borsası paniğe düşOS 

ili~ - ' 
Vorvaerts gazetesi, şunlafl' 

maktadır : tJ'• 
Bulgaristan anlaşmayı lJİ" 

kederek sulh yapıyor._ _JI 
Alman milleti §U halde, FI').,r 
lar, İngilizler ve Aınerikal1 

karşısında arkamız duvara ıı-: 
h ve önUmüzde ölüm yalJıIS 
lunuyoruz. ;ı 

Csaki beyanatta bulunara·~ lüyor ki aşçılar, etlere ancak bir Şark orduları kumandanı da 

Evvelce bir gaflet eseri ol JJ
Berlinde neşredilmiş buluıı~ • .:f 
man resmi vesaikinden Y~ 
mareşal Hindenburg taraf~ 
yeni başvekil Mako dö gl 
yazılmı§ olan 3 leı;ırinievvel 1~;· 
tarihli mektubu zikretınek Malaya kumandan Ve Za . k k rriisli zam koyabilınektedirler. Bu ha 31 ağustos!.a.n 1918 den iti. 

• Macaristan siyasetinın sı ı sı ı-
1 'h . . gün, lokantalarda etin kilosunun baren krtalarımıza şu emirled fidir 

bitlerine ziyafet Verildi ya R~ma .w Ser in v mı v.~1 sı. kaç misli zammcdildigı-·ni bir Al· veriyordu: Bu. mektupta şo··yıe d~nıııe1'tl' 
(B t I 1 

. ..:~ ) yasetıne baglı oldugunu ılan e • 
n_e ara ı ınt---.ae da Al lah bilir sanırım.)) DüQmanın mildafaalarmı mer. dir: ,.ıı 

af tte h 
"""b 1 1 dır derken diğer taraf tan • ~ aJl-"P,, 

y e azır u unmuş ar . d 1919 da M · 23 dirhem koyun kebabı 1 ak· ker.den yıkmak, teşkilatlanmış Ordu yüksek kumand 1 
hl b h k. . b .. .1A manya a, acarıstcı- k tl . . h Ü • 29 e1 

Zır ı aş e ımı ugun vı a. 1 Sl çaya, uvve erını arap ederek sküp düşmana yapmış oldugu ... 
t ıhh t . ...+. -~ t na merbut bulunmuş o an o- tak k Ih klif. b "" 

Ye s a ve ı!t~ımtu muavene M . mın asma adar sürmek.. 1918 tarihli su te ınu--
kyanln tekrar acarıstana halis koyun etinden 100 dir. 

müdür vekili ih~ birlikte şehirde va . . . d Sonra yanlmıe mukavemet kuv rar etmektedir. , · d s f krı ortaya atılmakta ır hem köfte kebabı 1 akçaya, ...,, 
bulunan bütün hastaneleri ve di- ıa. e 1

• 
1 

• • vetleri üzerinde muvaffakıyet Makedonya ~ephesinin tprtfi# 
B tt ı. b h eli kar~ılıksız ol Lahna sarmasının 20 tanesi 1 

ğer sıhhat müesseselerini gezmiş ı a..,ı u e ye ~ • t.emin etmek, daha uzak , daha men düşmesi ve garp cepb .. .ti' 
verilen izahatı dinliyerek gördü. mıyacaktır: Bu karşılık da ~~: akçaya, cilretkar gayeleri kontrol etmek. de son gUnlerde yapılan Dl~ 
ğü intizam ve dikkatten dolayı caristanı Almanyanm lıakııcı Pirinç pilfıvının1 oo dirhemi 1 Yani Budapeşte ve Viyanayı dil.. belerde çok büyük zayiat~' _,. 
takdir ve tebriklerini beyan et. bir peyki haline getirıcek o~n akçaya, şUnmek.. miş olduğundan bu boşluğU _..,. 
miştir askeri bir ittifaktır. 1 bu a. Şehriye pilavının zerdesiyle '.>l Emirde şu da ili.ve olunuyor. patacak kadar ihtiyat bul~ 

.!zmlr, 3 (A.A.) - İngiliz ge. darla da. ka1m~or. Sovyet Uk. dlrhem1 ı akçaya, ··"' ~ ~aa ve hayvanlarmızm muı neticesinde, insanın d~, 
neral konsolosu ve şehrimiz tri ranyası halkı ıle Ka~at ha]~~- Limon suyu ile pirinç çorbası- kuvvetlerinin son haddine kadar neblleceği hiç bir çare katoı:,, 
giliz kolonisi tarafından bu a.k. nın ır~da§ı olan ~lı~ya Ru. nın 200 dirhemi 1 akçaya, hiç fasıla vermeden ilerleyiniz..,, ğmdan, yegine ümit dil~, 
şam saat 20 de şehir gazinosun tenlerı .arasında tahrı~atı~ arr: Başçılar kasabdan bir baş ile 4 15 eylülde, merkezi kuvvetler, sulh yapmağa mecbur etnıt• 
da Malaya kumandanı ve subay tığı görülüyor. Prag m ı~galı - 2 k üç fırka halinde şayanı takdir dir .Jd 
tarı """'refı"ne bu··yu··k bı"r zı'yafet ferdasında ortaya atılan Uk. ayagı 8 çaya alıp pişirdikte ba · ~ 

':S'- ·:.ı şı 2 akçay:ı ve iki ayağı 1 akça· bir cesaretle hUcuma kalktılar. Bundan daha kanaat 
verilmiştir. ranyahlık fikrinin ~nıoen can. Bütün harp ordusu memleketlerj bir itiraf olabilfr mi? .sa 

d b l ya satalar. " 
Vali, müstahkem mevki komu bnmas1 karşısın a u unuyo. ni yeniden istila ile terkettik .. Nitekim 10 haziran 1939~, 

Koyun ciğeri kebabının 40 bii 
tanı, belediye reisi, matbuat mü ruz. • lcri ocaklarına kavuşacaklarını mareşal Franşe FA!perey ...ı1 
mess'ıllerı·, yu"ksek m·u· 1k·ı ,.e as. ''Excelaior,, gazetesinden! yük lokması 1 akçaya, · ' . ,. .. ' dakikayı kalplerinde büyük ve şal Jofnn heykelinin re~1 • )11 
keri erkfin ile şehrin Türk ve ln Alp dağlarile Renin öte tara· ı Şiş kebabı yarını zira boyda üç sıcak bir helecanla bekliyorlar • şadı münasebetiyle söyledıli tf' 
giliz ailelerinden bir çoğu ziya. fında ı:ılmnn askeri tedbirlerin şiş dolusu 1 akçaya. dı. nutukta, yakın arkadaşı ?J•~ 
f tte h bul 1 d Fransada , 1ngiltcrede , Polon - . .. s ı F ·· 1ın· • · k b ü .. : ... ı~. e azır umnuş ar ır. d T '· iti ed . R sya da mu Bu narh defterınc gore, aşc:ı ırp ar ransız o erım arka. a ramanına b tun samu .. :..ı11 

İzmir, 3 (Hususi) - Malaya va a, ur Y e \e u d"kk. 1 da y · · da bırakarak, hiç bir emir alma. le arzı tazimat ederken~orr ... 
k. b 'l · t tedb" 1 r· alın u an ann : alını, kebab, şış 

f tbol t k ·1 I · ht l't' a ı emnıyc ır e 1 • d ·· ·ı· hl h · u a ımı ı e zmır mu e ı ı . _. .. kebabı, lahna sarması, pilav, r.or an o gun sı a arını azırladı . hazır bulunanlar aynı .-~ .. d 
arasındaki müsabaka rok sami - mn.sını ıntaç edecegınıe şuphe yok b b · - d b ·k tar ve ayn.ı· ıgece Miçiçin kuman dört sene sonra Qarkta l<~d,ı_ 

~ t a,. a, paça ve cıger en aş a . ~ "' 
mi oldu. İzmir muhteliti 9 - 1 ur. . bir şey bulamıyoruz Bu ka'-'ıd dası altında anavatana hücum mış olan muzafferiyeti de 
k dı "Oeuvre gaz.etesınde de Ba. · " tn . d" , k . il d"'l azan . '.' d' bizi geçmi~ asırardaki aşçı dUk e ı er, uşmanı )arara geçti - ş n u er. ti 

yan Tabclıus yazıyor ve ıyor k. '1 .. .. • d • ler. Yarın da Fransa ve tngütt 

S• b 11 b · an an uzenn e, h~r halde çok ut 
ıno u se er astı kı ~ngiltcre hükumetinin de tıp. ç~tin bir etüde teşvik etmekte- ne::ık~~~~~u~~~~~:ıa~:,~e. sil~~1a~~:;~~Z;t~1~~~: 
Sinop, 3 (A.A.) - BugUn sa. kı Paris hükümeti gibi Polonya.. dır. . mağı teklif etmişler bu teklifleri yr, kendisi için öldürücü~~ ft' 

at 14 te başlayan ve bir saat de ya me~ru menf.aatıe:~nin hirna · Balık fıatları da, _3oo sene ev· reddolunmuştu. Bundan sonra 29 rupa ve garp medeniyeti ıçiJl ııi' 
vam eden tufan, yagm· urlar, her ycsinde tamamıle muzaheret et.. vel İstanbul kadılıgı tarafındnn eylülde Sel· "kt · 1 b. lAk tll t• l d • calt •' .. 1 t b"t d'l . . anı e ımza anan ır a e ne ıce er ogura .ıııı 
tarafta seller husule getirerek meğe ha.zır bulunduklar~ umu. şoy e es 1 e ı mıştı mütareke yalnızca Bulgarların harbe sürükliyecek kadar ~t 
tütün rnezruatına mühim miktar miyetle kabul olunmakta ır. . Tanesi 40.50 dirhem gelir ka- teslim olduğunu bildiriyordu. azgını yumruğu dü§Undürıne.~ 
da zarar vermiştir. ~arşov~ •• 3 (~·~·) .~ Danzıg ya ve tekir balığının okkası 12 Ayni gün, Berlin hüklımeti Le Joııf'fl"' 

Sokakları su basmış, bu yüz. nazı tcşkılatı reısı Forster, Al - akçaya. Bulgaristan hadisesiyle vukua ~ 
den caddelerde saatlerce müna . man deniz birliğinin büyük bir .ıııı1 

al • d h" .. d .. ıed·-· t kt Yılan ve levrek ve küçük kaya .-.--------------.-......gU ı k at urmuştur. Nüfusça zayiat te.za urun e soy ıgı nu u a t k' .. kk r k f 1 ~...i.fi..LJ4.Y~L 191"' 
yoktur. demiştir ki : ve _e ı r; ve uç o a ge ı r e a. 

--o Danzigin Almanyaya dönece. balıgının okkası 9 akçaya. VA KIT K 1 T ABIEVI 

lngiltere ğini biliyoruz. Fakat bunun ne Kalkan ve pisi ve iki okka ge· ou··n k ıı· t 
zaman vuku bulacağını bilmiyo. len kefal balığının okkası 8 ak· ve yarın tercüme Ü ıya 1 

Konferans çerçevesini ruz. Mukadderatmıızr kendisine çaya. 
t.am ve mutlak itimadrmız olan 1 ri nilüfer ve mercan ve bir ok 11 • 30 Kitaphk üçüncü seri 

daralttı Hitlere tevdi etmi~ bulunuyoruz. ka gelen, yıthud üç yüz, iki yüz Numara Kanıt 29 Kapitalizm buhranı 
Tokyo, 3 {A.A.) - Asahl g::ı.ze- Bu sözler bugünlük Danzig ve yüz elli dirhem galir kefal ba.. 30 Slambo 
lesine göre, Jngillz btiyUk elçisi husuımnda bir seyler vapılmıya. lığının okkftsı 7 akçaya. 

21 ~~=iıı~!:rzi~~!~:~ ~~ 
B. Cralglc, hnlen ynııılmakta o. _ . .. . · .. .. _ 22 .J 

l 
cagı suretınde tefsır olunmakta - Kuçuk kefal ve kılıç balıgı ve 23 Mevcudu kalmadı tııf• 

lan Hglliz - Japon görUşmelc- d k .. k 1 • k .. .. k .1.. Bu •erlnhı fiatı •.ı"' kıJtol-"10 . . . ır. aragoz. ır angıç, uçu nı u 24 Gtla!ln lktısadt işlc:rl 60 .. Q ~ """ 

ılııdcıı lktısadi mcselelerın ~ı Förstcr. nutkunda, İngiltere fer ve keş balığının okkası 4 ak· 25 Cumhuriyet M Hepaln1 alanlara % 20 1J• ı ı' 
lrnrılmasını talep etmiştir. D. ve Polonya !1e alay etmiştir. çaya. 26 TercUmenl• rolü 100 )'apıhr. Kalan 4.92 kurufuııb~· 
Cralgie'nln fikr.lııe göı·e, kon- ute ... 
fcransın çeı"' C\·esl daraltılmıR. o • Lapinya, iskorp:t ve tatlı suda 27 Değişlşler 75 kurugu peşin alınarak ııı OJ'r " M k d k 28 1 .aolcon 30 si ayda birer lira ödeD12'e• 
ve bu suretle muvaffakıyet şans· os ovaya gı ece çıku çayır balıiının okkası 3 ak Uç taksite bağlanır. 
larr da arttırılmış olacaktır. Fa· · 'çaya. • 

k i h ti u k · t 't · ·t ~-------------_-,ypZ kat Japon delegesi , B. Cralgie- as er eye er s uınru, ıs avrı ve ızmarı m.a..>~..-ıu....z.LJU,,Jl.L.K.ı.n.ıJt_. _~ 
nin bu talebini kat'! surette , ve palamut ve lakerda ve tatlı sıı 1 ::=:--- -t 

bil' reddeylemlştlr. Zira bu, Craiglf'I Londrn, 3 (A.A.) - lnglJlz da çıkan sazan balığının okk:ısr (uskumru tuzlaması)nın okkası ehemmiyeti fevkalade olan .,.., 
. Arlta anlaşmaslylc bir tezacl ve Frans ı z as:rnri heyetlerlnl 2 akçaya. - 13 akçaya. Aikadır. nerde tam metni. tf-4' 

teşkil eylemektedir \'e konre· jSovyctlcr Blrllt;ine göttlrecck o·J Yılan balıgının pastırınasının Morina balıiının turşusu (tuz notlar ili.ve ederek netred 1JJ' 
rans. ancak Japon taleplerinin J::ı.ıı Clty of Exter vapuru ru- (güneşte kurudulnıuşunun) ok. tanıası) 4 akçaya. ğim. O zamana kadar da•~ 
hepsinin lnglllz delegeleri tara-:martesl gllııU saat 16 da Tllbu- kası 10 akçaya. Havyarın okkası 20 akçaya. Vakıt sütunlannda aziır: ok ı:ı_. 
tından kabul!l ihtimalinde mu· ryden hareket edecek ve car-ı Kılıç balığının pastırnıa:ıının • • • culanma bazı parçalar dab' 
vaftakıyetle neticelenebllecek- 1 şamba gUnU Leningrada vnra·,okkası 7 akçaya. ledeceğim. 
Ur. leaktır. LA.karda ve uskumru turşusu Görülüyor ki .. bu narlı defteri, Rr~ad Ekre"' 

ı; 
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Linıanda 
Lyyare f~:::~~ld~~:ıah:t~ k~:i:;~:~.::.:~rile~ =--~darici A~~eri Kıtaatı ilanları ı 

g~~og e e~ sonra arada komisyona müracaatları. Yulaf tah. 

dünkü kaza 

lls vapuru Kınalı 
konulmuştl.ır. Keşıf bedeli 18,798 lira 68 kuruş olup ilk teminatı mıru bedelı 70,062 lira 50 kuruştur. llk teminat 4780 lira 25 ku. 
1410 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 10-8-939 Perşembe günü r.uş arpa tahmini bedeli 53,247 lira 50 kuruş, i!k teminatı 3912 

ile çarpıştı 
saat ıı de Vekalet satın alma komisyonunda yupılacaktır. Plan, hra 78 kuruştur. (168) (5509) 
proje ve şartnamesi 95 kuruşa An.karada Kom~syondan alınır. Is. 
teklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesaik ile birlikte 
ılk teminat mektup veya makbuzlarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar An karada M. M. V. satın alma komisyonuna ver. 
mcleri. (5476) 

i 
bahatin hangi kaptanda olduğu 
a tahkik ediliyor 
n sabah 

l'ıııı til limanımızda iki 
bi tı>tşn:ı. . 
r deıı- <\Sıyle netle" le-

lı~t şu;~r~azaıu ol nı uş;ur. 
t • 
8 1 so 

rı ldar dakika ge~e deniz 
l( eııının l 6ııru {ınalıada va. 

ln l\ara~~ki Kadıköy lske.
Q~ere li Y Cihetine yanaş 
e do~r nıana girmiş ve is
r, u ileruenıeğe başla-

, 

BCRSA 
- Ankara 3 -8- 9J9-

ÇEKLER--

1 
1 Sterlin (lngili:l) 5.93 

100 Dolar (Amerika) 126.675 

1 100 Fransız frankı 3.:155 
aıraa 1 ıoo l.iret ( 1 tnJ~·a ı 6.üli2!"ı 

Us \·apa gene d~niz yolları l 100 ı~,·iı;re fr:ınkı 28.5i5 
lere Uru Mudanyaya gıt- ıoo Filorın (Felemenk) 67.3!.l;ı 

lPt et ..... ?aıata rıhtımından 100 Uoyşımırk (Alman) 50.835 
d ... ıı; bu 100 Belg:.ı tlleldkıı) 21.5175 
;tru ı;~~fr rnunu Marnıa- 100 Dirahmi !Yunan} 1.0S2:i 
aptııa~ mek Uzere ma- 100 Lem <Bulgar) 1.:i!i 

~bu ga glt•işmtştir. 100 Çekoslovak kuronu .ı.:H 
tıı Suıııııraıarda Kınalı ad 100 P<'zelo (lspanra ı 1 ı.o:l5 
~eıı c.- ''aı>urunun o··nu··ndea 1 100 Ziloti (1.elıist:ın) 23.845 

t 'Jlls b" n 1 100 Pengö C\facar) :ıı.ı;,'.!fı 
e allllıdt 1~denblre ilerile· JOO Ley <numen) 0.905 
a.ııın bır vaziyette Kı- 100 Dinar CYuııo"lrl\') 2.8!'l2:i 
bı, sancalc ta 100 ıs,·e" K ·--·.:ı:ı2;, •as111d rafına ma- ~ uronu ~v 

23.!lO 

* * * 
Beherinin fiatı 19 lira 50 kuruş olan 2230 adet karyola ''altlı 

ı.istlü., kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 7 Ağustos 
939 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. İlk teminatı 3262 li. 
radır. Şartnamcsı hrr gün öğleden sonra M. M V. satın alma 
Ko. dan 220 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. Eksiltmeye gL 
recekler 2·190 sayılı kanunun 2 ve 3 cü madd~ierinde gösterilen 
belgeler ve ilk teminatları ile te:clif mektuplarını ihale saatin. 
den behemehal bir sat evvel Ankarada M. M:. V. satın alma Ko. 
na "Vermeleri. (154) (5345) 

**• 
Beherine tahmin edilen fiatı 200 kuruş olan 10620 adet yün 

fanila kapalı zarf usulile münakasaya konulmu~tur. İhalesi 10 
Ağustos 939 perşembe günü saat 11 dedir. İlk teminatı 1593 IL 
radır. Şartnamesi her gün öğleden sonra M. \1. V. satın alma 
Ko. dan bedelsiz olarak alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde gösterilen vesr.iklc teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatınden bir saat en.·eline kadar 
M. M. V. satın alma Ko. na vermeleri. (155) (5344) 

* * * 
Her takımma tahmin edilen fiatı 175 kuruş olan 17950 takım 

pijamıı. kapalı zarfla eksiltm~ye konulmuştur. İhalesi 12 Ağustos 
939 Cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. İlk teminatı 2356 JL 
radır. Şartname her gün öğleden sonra M. M. V. satın alma Ko. 
dan 158 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. Eksiltmeye girecek. 
terin 2490 sayılı kanunun 2 ve il cü maddelerinde yazılı belgeler. 
le ilk teminatlarını ve teklif mektuplarını behemehal ihale saa. 
tinden bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satın alma Ko. r. nn Şfd1etıe çarp- 100 Rııble (So,·yeO 

'ad na vermeleri. (156) (5343) 

1 enıe ,. k Istikrarlar * * * 
,ada \·a u ubulur bulmaz Ergani Beherine tahmin edilen fiyatı 210 kuruş olan 14500 adet 
,:ar ar Durunda bulunan 
"I asınd Siva~ · Erzurum 111 J 9.99 ~'renk gömleği kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. l!k teminatı 
'ı te biJh a Panik başgö!'- rurk bor<'u 1 peşin 19.3:i 2284 liradır. Şartnamesi her gün öğleden sonra M. M. V. satm 
art assa kadınlarla ı, erYad alma Ko. dan 155 kuruş bedel mukabilinde alınabiliır. ihalesi 9 

t aııur11 a başlamrı_ı.lar- Ağustos 939 Çarşamba günü saat 11 de yapılacaktır. Eksiltmeye 
~Gt~utı: guvertesi He kap- Ticaret ve Zahire Borsası girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 CÜ maddelerinde yazılı bel. 
aaatat 

11 
alt kısmında bU- 3 _ 8 _ 939 jelerle ilk teminatlarını n: teklif mektuplarını ihale saatinden 

~etı ııa oJnıuş, bu kısımlar behemehal bir saat evveline kadar Ankarada 1\1. M. V. satmalma 
k~e<le ~?alanmıştTr. Bere- FlYATLAR Ko. na vermeleri. (159) (5426) 

ır Yara a~ılmamış. RuF.:ıla~· yumuşak i'i.32; Buğday * ::: * 
srrt 4 .30 - 5.20; Buğday kızıka 
5. 1 i - 5.2i; Bakla 3.27; ÇaYdar 
4.10_; Mısır sarı, 5.20 _ 5.25; Kuş· 

!f<'• . .,. . 

~·omi çıınıllı 5.0•; Ket..-n tohumu 
ıu.rJ5; ~fo~ttın 14.:t'?,5;"'.l'ırtik rrı'ilr 
1(11 - 112; Yaptık Anaclol 50; 
Pe_yıı ir beyaz 2fı.20 • 30 kuruş. 

GELEN 

Buğday G90; Y:ıpak 2:l; Tirtik 
3:i; Afyon 2; ÇaYdar lfı; Un 30: 
Jl. peynir 3; Keten tohumu 15; 
Mısır 30; Z. yağı 2 ton. 

GIUEN 
l\ıışycmi 201; Yupak l!l!l; Tif

tik 4 8ton. 

11~39 

Resimli Hafta 
mecmuası 

Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 5100 ton 
buğda~ öğütmesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
.~ '1~,:fOO lfra olup muvakkat teminatı IJ,075 liradır. Eks.i.lt. 
mesi 11-8-939 cuma günü saat 16 dadır. Eksiltmeye girecek. 
terin eksiltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde is. 
teuilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatinden en geç bir saat 
evveline kadar teminat ve teklif mektuplarını Ankarada levazım 
amirliği satmalma komisyonuna vermeleri. (172) (5558) 

* it * 
Ankara garnizonunun hayvanatı için 690,000 kilo yulaf ka. 

pah zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 43,125 lira o. 
lup ilk teminatı 3243 lira 3S kuruştur. Eksiltmesi 11-8-939 cu. 
ma günü saat 11 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka. 
nunun 2, 3 cü maddelerinde istenilen belgeleri ile birlikte ihale 
s-Un ve saatinden en geç bir Slat evveline kadar teminat ve tek. 
~if mektuplarını Ankarada Lv. amirliği ~atm alma komisyonuna 
'/ermeleri. Ve şartnamesini görmek isteyenlerin her gün öğle. 
den sonra müracaatıarr. (169) (5508) 

••• 

* * * 
Ankara garnizonundaki birlik ve müesseseler hayvan.atı için 

kapalı zarfla aşağıda yazıldığı üzere 1515 ton kuru ot satın alı
nacaktır. ~iktarları tahmin bedelleri ve ilk teminatları aşağıda 
yazılı ve hızalarmda gösterilen yerlere teslim ı::artile her bir· · . . ., ısı 

~ç~n ayrı ayrı teklif mektubu verilebileceği gibi heyeti umıımiyesi 
ıçın de mektup verilebilir. Tahmin edilen bedeli 71,962 lirıı 50 ku
ruş olup ilk teminatı 4848 liradır. Evsaf ve şartnamesi Ankara 
ve İstanbul Levazım amirlikleri ve Eskişehir or Satınalma komis
yonlarından 360 k~~~ mukabilinde alınabilir. İhale günü 17-
8:-939 ~~~embe gunu saat 15 tedir. Eksiltmeye girecekleııin ek. 
sıltm~ ~u. 249? sayıl~. kanunun2, 3 cü maddelerinde yazılı bel-
gelcrıle bırlıkte ıhale gun ve saatinden en geç bir saat ı· • . evve ıne 
kadar temınat ve teklif mektuplarını Ankarada Levazım amirliği 
satınalma komisyonuna vermeleri. (196) (5726) 

Teslim mahalli 

32 alay 
Harp Okulu 
:\1uhafız Alayı 
Diğer müessese \'e 
birlikler' 

Mikdarı Fiatı 
Kilo Ku. Sa. 

150.000 4 75 
522,000 4 75 
420,000 4 75 

423,000 4 75 

* * * 

İlk teminatı Tutarı 
Lira Ku. Lira Ku. 
534 38 7,125 

1,859 6') .. 2·1 ,795 
l,496 25 19,950 

1,506 94 20,0ü;~. 50 

Hepsine tahmin edilen fiyat 26,000 lira olan 70 adet celik 
saçtan mamul ekmek dolabı, 200 adet çelik saçtan mamul ~rat 
yemek masası \"e 400 adet erat yemek sırası ve 400 adet tabure 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 11-8-939 cuma 
~~nU saat J1 dedir. İlk teminat 1950 liradır. Şartnamesi h:!r gün 
ogleden sonra Ankarada M. V. Sa, Al. Ko. da 13 kuruş bedel 
mukabilinde alınabilir. Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı Itanu. 
nun 2, 3 eti maddelerinde yazılı belgelerile birlikte ilk teminatları 
ve teklif mektuplarını behemehal ihale saatinden bir saat evve. 
!ine kadar Ankarada M. M. V. satın alma komisyonuna ve~·meleri. 

(178) (5552) 

istanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
Tophane P. T. T. binasında bazı tamiratın yaptırılması işi 

pazarlığa konulmuştur. Pazarlık 16.8.939 çar§amba saat 16 da B. 
postahane binası alt katta müfettişlik odasında toplanacak alım 
satım komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 271 lira 72 kuruş 
muvakkat teminat 21 liradır . 

Taliplerin olbaptaki keşif ve şartnamelerini görmek ve mu. 
vakkat teminatlannr yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkUr 
müdürlük idari kalem levazım kısmına pazarlık gün ve saatinde 
de Jciarelerfnden almış olduğu vesikalara istinaden peM.rlrk gün 

·Ve saatinden en az sekiz giln evvel bu jşe benzer iş yaptıkları hak. 
kında İstanbul vilayetinde!\ alınacak ehliyet vesikası ve muvak_ 
kat teminat makbuzile komisyona müracaatları. (5866) 

Cinsi miktarı muhammen bedeli % 7,5 teminatı eksiltme 
lira kr. lira kr. şekli saati 

iskarta bıçağı 
Ekselsiyor 

300 adet sif 135 .-
750 adet sif 302 

10. 12 pazarlık 15,30 
22. 68 açık ek. 16 

I - Nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 
2 kalem e§ya satın alınacaktır. 

II - 1\1uhammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme şe • 
kil ve saatları hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 2·1 / Vlll; 939 perşembe günü Kabataşta le. 
v:ızım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayfo olunan gün ve saatte yüz. 

de 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (5887) 

Q.,.amazof Kardeşler 
Yazan: Dcstoyevski 

mu:id::iumumi efendi, bilhasca 1:-u s:
king~nlik üstünde çok durmuş ve omı 
bir hayli süslemişti. 

Smerdiyakov, saf görüni;~lü. fakat 
i~in.:ien pazarlıklı ve ~ok derin dü~ün · 
meğe kabiliyetli bir adamd:r. Bu safft:::, 
bir maskeden, alt taraftaki derinliği 

Örtmek için bir aletten başka bir Şe'/ 

değil, muhterem hasmımızın buna at· 
fettiği bönlük bir merhamet mahsulü
dür sanırım. 

parıl parıl yanan boyalı pabuçlar on.ı 

göre münevverliğin en sağlam delille· 
riydi. Fiyc.dor Pavloviçin nikahsız ço
cuğu olduğunu öğrenmişti. Bu sebeple 
öteki oğullarına kin duyuyordu. Çü'l
kü kanun ve cemiyet bu hakları, mira
sı bu ötekilere verdiği halde ona, yal
nız aşçı yamakhğını bırakıyorıdu. 

mumi ikide birde: 
- Bu cinayeti Smerdiyakov nasıl 

bir sebeple, hangi menfaat uğrunda iş· 
liyebilir? 

Diye soruyor ve bütün mütalealan~ 
nı bu noktaya istiı,at ettiriyor, ısrarla 
bunu soruyor, uşağın sara' taklidi yap
masından ne gibi bir fayda umacağına 
akıl erdiremiyordu. 

~\ ~:ıt ÇeYitıetı: Uakke Süha Geaıio IS '?:>4 

t rn 
t'~ kıı.,..,. eseıa, müddeunıuminin o 

IJ"b Ctle .. " et· rnudafaaya çalıştığı şu 
t 111 el Ilı. Ctcai ke e .a~a~ım. Scnra tam hü. 

4, .lv._ıı. ~· ndısını asışı üstünlde du· 
tq~~1 tıi ~at· 1Yodoriçin, bugüne kadar 
~ 11~a 1>.,

1
.11 sandığı halde, simdi hu-

ıcr b" ıp .. . J 

•. ı s... uç hın rubleyi getirişi ve 
'Ct• "'1Ctd" 

~r. 1~i d.c 1Yakovun işlediğini ha-
ı. l::..,,t 

1
Pek ehemmiyetli bir hfü~i-

't . • \' 
~ı. 'çih.ı anın hasta clduğunu ve 
"ltıl\ ·v..ıe k . 
t ı b 

1 
•ilrdeşıni kurtarmak im· 

~ttı- u tnak i · · · ·· 
~~· tırı1 .• çır: cınayetı munte-
~lılJııı CcJ.j 

80Yliyeccksiniz. Bunu ben 
tılı,, 1 Yoruın 

<~" ,, a . 
tı.ıııı ail

1
beraber ... hadisede Smerdi-

~ ·L ev 
>ıııı. 11•baııJ vele;: de geçmişti. Şu so· 
' çy~~ 'ttıusa hiç bir muamma hali 
~,,ıı.~l·irrı Unuz? Ben, böyle bir inti-

~rıı:-ıı,~ · b~~ncc, L·:.ı işte ihatamız. 
::ı 'ır nokta var gibidir. Bel-

ki ortalık c:nsızın aydınlanacak. Mahke
me işi bitirmekte acele .davranmaz.;;a, 
daha makul hareket etmiş olur. 

Burada, iddia makamının o büyük 
talakatle ruhi vaziyetini tahlil ettiği 
Smerdiyakov hakkında ben de birkac; 
söz söylemek isterim. Pek üsta·aane bul
makla beraber, bu tahlilin bazı nokt:ı-
larına dokunmak ıztırarındayım. 

Berı de bu Smerdiyakov .denilen ada
mı gördüm. Konuştum. Müddeiumumi· 
den hasıl ettiğim intibalar bakımından 
tamamiyle ayrılıyorum. Hem bu ayrılış 
en esaslı noktalardadır. Çünkü bu a· 
dam bende büsbütün başka türlü bir te
sir bıraktı. Bu gencin filhaltika sıhhati 
bozuktu. O, iddia m::kamının düşündü· 
ğü cinsten güçsüz, beceriksiz bir ada:n 
değildi. Hele ben, onda çekingenli~ 

namına hiç bir şey bulmadım. Balbuki 

Btn, ondan büsbütün baska türlü init
balarla ayrılmıştım. KarŞ~mda yaratr
lıştan kötü, dehşetli surette muhteris, 
kib:rli ve hain bir tip bulmuştum. Bir; 
kere müntehir, kendi soyundan nefret 
ediyoruu. Yan mecnun bir sokak kadı-~; 
nmdan doğduğunu andıkça dişlerini -
gıcırdattıran bir siair nöbetine tutu!u
ycrdu. Çocukken kendisine bakan Gri· 
gori ile karısına karşı itaatsizdi. Rus
yadan ve Rusluktan iğreniyor ve ilk 
fırsatta Fransaya giderek, Fransız ta
biiyetine girmeği tasarlayordu. 

Faciadan evvel de bunu bir çok kere
ler söylemi~ ve parası olursa bir !daki
ka durmıyacağını bildirmi§ti. Kimseyi 
sevmez, kendini herkesten üstün tu· 
tardı. 

Q;jzcl bir elbise, temiz bir gömlek, 

Zarfı, Fiyodor Pavloviçle birlik~e 

hazırladıklarını bana ı:öylemişti. B:.ı 

paranın ki, onu idealine kavuşturac:ık 
bir yekündu; en fena, kirli ve ıgrenç 
bir maksada hasrdilişindcn bana acı 
acı sızlanıyordu. 

Dahası var, Smerdiyakovun kendi i
fadesine göre bu kaymeler, hep yeni 
imiş. Bu noktayı ona ben bilhassa sor· 
muştum. içinde ihtiras kabarışlamıı 

ıduyan bir ad:ıma, bu kadar parayı gös· 
termek iyi netice vermez. Uşak ömrün
de ilk defa olarak bu kadar büyük bir 
yekunu görüycr.du. 

llk dakikalarda bu banknot deme~i. 
zihninde tamamı deşmekten başka fena 
bir iz bırnkmamıştı. 

Muhterem hasmımız, Smerdiyako· 
vun bu cinayeti yapıp yapmadığına da
ir her ihtimali hesaba katarak uzun -.·e 
ihatalı bir tahlil yaptılar. Fakat hare
ket noktalan yanlıştı. Çünkü mü!:ldeiu-

Fakat yine Smerdiyakov, sar'a takli
di yapmamış bu nöbete gerçekten uğ
ramıştır. Uğradığı gibi bir zaman son· 
ra da kendine gelebilir. Şuuru adamı..· 
kıllı uyanma.dan kalkan birçok sar'alı· 
!ar görülmüştür. 

M liddeiumumi: 
- Cinayeti şayet Smerdiy~kov işle 

di ise, bu işi ne vakit yaptı? 
Diye ortaya bir sual attı. Buna ce

vap vermek pek kolaydır. 
Bu türlü sar'a nöbetlerinden sonra 

hasta, derin bir uykuya dalar. Smerdİ· 
yakov iste böyle bir uykudan uyanarai; 
kalkmış olabilir ve bu ııyanış tam Gri· 
gorinin bahçede Dimitriyi yakalaıdı~ı 

zamana rastlayabilir. İhtiyar: 
- Seni baba katili seni 1 
Diye bağırıruştx. Bu çığlığın uşağı 

uyan:lırmış olması da mümkündür 

(Liitfc11 sayfayı çeviriııi.:) 
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Terkibinde: IYOD, 1 ANEN ve GLISERO FOSFA1 v ard 

KANSIZLIGA ve VEREME ~~!~o~~~ ve SiNiR ~=~:~·~~.~~~ 
lstanbu: 8eled. vesı Jl~rları 

Şartname 

nin bedeli 

1,70 

1,49 

1,00 

llk muhammen 1Ş1N NEVİ 

teminat bedeli 

2543,28 

2230,54 

1495,80 

33910,35 Taksim bahçe gazinosunda yap
tırılacak elektrik, havagazı, ka. 
Iorifer, sıcak ve soğuk su, mut_ 
fak, yangın ve sıhhi tesisat. 

29740,43 Taksim bahçesinin deniz tara. 
fın~aki istinat dıvarı inşaatı. 

19943,88 Taksim bahçesindeki havuzun 
fıskiye ve elektrik tenviratı ile 
Taksim meydanı havuz ve kas. 
kadları elektrik tenviratı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları ve şartname be
delleri yukarıda yazılı işler ayrı ayrı kapalı zarf eksiltmesine ko. 
nulmuştur. İhale 16.8-939 çar~amba günü saat 15 de Istanbul Be. 
tediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. Şartnameler hizaların . 
da yazılı bedeller mukabiliııdc İstanbul Belediyesi Fen işleri mü
dürlüğünden alınabilir. Ta.liplerln 1939 yılına. ait Ticaret Odası, 
ihaleden 8 gün evvel Fen işleri müdürlüğüne m.'"8.caatla alacak. 
!arı fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mek. 
tupları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlayacakları kapalı 

zarflarını ihale günü saat 14 de kadar İstanbul Belediyesi daimi 
encümenine vermeleri. '(5619) 

• • • 

r .h. 9'.\ :\linimini yavrunuzun sıh alını 

düşününüz. Onlara <;ocuk •arhal:ı· 
rının krali<;esi olan ve en iyi imal 
ct.lilmi,, en fazla tekemmül elli· 
rilmiş, en sıhht arabayı alını1. 
Yeni gelen 1939 modelinin 50 den 
fazla <;eşidi nrdır. Her yerden 
ucuz fi:ıt \"C mil~ait ,artlarla yalnız 

Baker mağazalarında 
ı bulabllirslnir~ 

Zayi 

Menbaül'irfan idaillsinin 333 • 334 

t.ler.s yılında :ılını' olıluğurn şahadet· 
nameyi z:ıyi elmiş olduijunıdan ~·eni. 
sini alacağımdan hiikmii olınaılığı 

ilıin olunur. - Mtnbcıiil'irfan 333 - :n 
~cnc:si nıc:ı111lcır1111lan 

lbralıim ofjlu Fclımi. 

213 numaralı 

(2984:i) 

GOZ llEKlMl 

Murad Rami Aydın 

Pazardan ba~ka her gün saat 2 • fı 
ya kadar Taksim • Talimhane Uda 
npartıman No. 10. Teclfon: 41553. 

• 
Bira fiyahnın yakında indirileceği düşüncesı 
bazı bayilerin kafi miktarda sipariş 

istemedikleri anlaşdmışflr 

Bira f;atı indirildiği zam8 

Bayiler elinde bulunacak şiş 
biralar için fark verileği cihe~ 
Her bayiin h~çbir zarar endişesi olmadan devamlı AtatürlC köprüsünün Unliape.nt ve Azaplaı.pı kenar ayakları 

arkasında. yapılacak imla işleri için lüzumu olan kum ve taşın 

mlibayaru:ıı açık eksiltmeye konulmuştur. Ihale 14.8.39 pazartesi 
günü saat•14 de Daimt encümende yapılaca.ktrr. Şartname zabıt 
ve muamelat kaleminde görülebilir. Muhammen, bedel 2132 lira 
ve ilk teminatı 159 lira 90 kuruştur. Taliplerin ihaleden 8 gün 
evvel Fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları ehliyet vesi
kaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile birlikte ihale 

Umum neşriyatı idare ed en : 
sure te sjpaf 'Ş vermesi tavsiye olunur rn; 

~ ~ ' HAKKI TARIK US 
SAHIBt : ASIM US 

13nsıldığı yer: V AKIT Matbaası 

inhisarlar l daresı hgili 
lur günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (5671) 

* * * 
İtfaiye için ·aımaeak bir adet çelik ve otomatik merdivenli o_ 

tomobil kapalı zarf cksiltmesin.c konulmuştur. !hale 14.8.939 
pazartesi günü saat 15 de İstanbul belediyesi daimi encümeninde 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 17800 lira ve ilk teminatı 1335 
liradır. Şartnamesi İstanbul Belediye itfaiye müdürlüğünden be
delsiz olarak verilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup. 
ları ile 2190 No. lu kanuna göre hazırlayacakları kapalı zarfları. 

nı ihale gün,ü saat 14. de kadar İstanbul Daimi encümenine ver. 
meleri. (5148) .. 

Şirketi Hayriyeden: 
Sazlı Tenezzüh Seferi 

Bay ve Bayanlardan mürekkep 8 kişilik en güzide bir saz 
heyetini, lokantacılıkta yüksek san'atkarhğı memleketimizde 
maruf olan Pandcli tarafından ihzar edilen n,efis büfeyi h<imil 
74 numaralı vapurumuz yarınki cumartesi günü Köprüden 
saat 14,30 da kalkarak muayyen iskclclerimizc uğradıktan son • 
ra Boğaziçi ve açığında cevelan yapacak, 20.45 de Köprüye 

l ~~~f!:oj~ ~!";z! ivJ:! ~!! a l1_L_e_v_a_z_,m_s_at_'"_:_·:_:_·:_ti~-· _o_m_is_y_o_n_u.n_ d_a_n_ I 
haftalık gazetesidir 

Devlet Den izyo ll arı 
Müdürlü ğü --------

Heybeli ada plaj seferleri 

t 
5 Ağustos cumartesi gününden itibaren He~bcJiıı.d• 

cfcr yapılacağırvfaıı Adalar hattının pazard:ın maa~slt 
ait tarifesinde tadilat yapılnrn;tır. !\Iuaddel tarife ıst 
lmıştır. (5801) 

tın alma komisyonunda 11~939 cuma günü saat l5~ 
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli elli beş bin beş yüz.~ 
ruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. lsteklilcr

1

11 
vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinde 
evvel komisyona vermeleri. (93) l5550) Dört bin dört yüz kırk bir ton lavamarin kömürü alınacak. 

tır. Kapalı zarfla eksiltmesi Tophanede Istanbul Lv. amirliğı sa • 
• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!~~!!!!!!~~~~~!!!!!~~!!lliP.!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~D' 

Belki şuursuz bir hareketle fırlayıp ne Diyeceksiniz. - Ama, Grigorinin Çarxsı, hastanın ye varmıştı. keli olur. Söylediğim şeY1':ıı 
olduğunu anlamak i~in dışarr çıkmıştır. Niçin olacak, üç bin rubleyi, ona gö- bütün gece inlediğini duymuştu . Muht::rem hakimler, adli bir hatay:ı direniyorum. Muhal da olsıt, ~ 

Henüz nöbetin sersemliğinden kur- re bir servet demek olan bu parayı al- Diyeceksiniz. düşmemek için çok dikkat ediniz, çok bedbaht müvekkilim bir telı~ı 
twamadığt h:ılde aydınlık pencereden mak için... Bu, çok zayıf bir şeydir. Tanıdıkla· sakınınız. Benim miidafaa tezimde ger- lerini babasının kanına b01\ 
bakan efendisini görmüş, onun ağzın- Bu sözlerimle, paranın yokluğuna rımdan bir kadın, bana bütün gece u- çeğe benıemiyen, ihtimalden uzak bir - Ama bunu sırf muhal tıı 11 
lclan felaketi öğrer.miştir. Bu öğreni§, dair evvelce söylediklerimi nakzetmiş yuyamadığını ve buna bir köpek havla- tek nokta bulabiliyor musunuz? diye söylüyorum. Çün~ii 0~P~ 
hasta dimağını infilaklarla sarsarak tu· olmuyorum. Evet üç bin ruble belki bir masının sebep olduğunu söylemişti. Eğer sözlerimi hııkikatten uzak tut· miyetinden bir dakika bıle ~ 
tuşturmuş ve bu yangının aydınlığında zarfın içine konulmuştu ve belki de Sonradan öğrendik ki hayvancağız bir sanız bl:: yine tedbirli ve ihtiyatlı O· değilim - Bu takdirde de }ıc ~ 
bir planın hududunu görmüştür. "Ma- yalnız Smerdiyakov bunu biliyo~::lu. gecede ancak iki defa havkmışmış. Bu !unuz. yccek bazı şeylerim var. p.çı 0 

dem ki ortada bir teşebbüs vardır. E- - Bulunan zarf işte budur! hal pek tabiidir de. Uyuyan adam, bir Dünyada mukaddesat adına ne var- , gimi hoş görünüz ve siz c}e 
fenöimi öldürür, paralraı alır ve cina- Hükmünü vereceksiniz. inilti ile, vakitsiz uyanınca, hemen tek· sa, hepsine el b:ıs:ırak andiçerim ki nuz. 
yeti de oğlunun üstüne atarım!. Bu Biraz evvel, müddeiumumi, yerdeki rar dalmak ister. Iki saat sonra aynı söylediklerime ben, kendim inanıyo· 

şartlar içinde Dimitri:den ba§ka kimden bu zarf için, çok bilgili mütalealarını şey, onu bir kere daha uyandırdı mı, rum. Beni asıl çileden çıkaran şey de, 
şüphe edilebilirdi? Mityamn aleyhinde söylerlerken: bütün gece hiç uyuyamadığını sanır. müdafaasını yaptığım ?.avallıya karsı 

bütün .deliller toplanmıştı. işte bu da- - Ancak Dimitri gibi acemi bir hır· Ertesi gün önüne gelene iniltiden gö- i.ddia makamınca gösterilen yığın yığın 
kikada ruhu cinayete ra:!.ı olmuştur. sız, arkasında böyle kcn<lini mahvede- zünü kırpma·:iığını söyler, clurur. Çün- su delillerinden hiç birisinin, sarsılmaz 
Çiinkü hep bilirsiniz, ki birçok katiller, cek korkunç bir delil bırakır. Cinayeti kü uyanı-:.:ar arasındaki ikişer saatlik bir sağlamlıkta bulunmayışıdır. 
cinayeti işlemeden bir dakika evvel, Smerdiyakov işlemi~ olsaydr, böyle yap· uyku babasından silinmiştir. Yalnı:ı: Evet, itiraf ederim, ki bu deliller, bir 
elinden böyle bir kaza:1:n çıkacağın..ı mazdr. rahatsız ol? ucu dt"mleri hatırlar. kiil halin·:lc kcrkunçtur. Mesela: 
asla ihtial vermezler. Buyurdular. Muhterem hakimler, bu M ü<lcleiumt:mi: Kan damlayan eller, kanlı göm le'<, 

Smerdirakov da böyle bir iç hamlec;ı mlitalea, benim zihnimde ba§ka bir h~- - Eğer katıl S;nerdiyakovsa, nede l gecenin karanlığında çınlayan ''Bab.ı. 

i!e, F:ycl:!crun yanına girmiş ve cina- diseyi uyandırdı. iki gün evvel bu fikri kendini cısarl:en bıraktığı k~ğıda bunu katili!,. çığlığı, bu feryadı koparanm 
yeti işlemiştir. ben, Smerdiyakovun kendisin.den din- yazmadı? Kim len pena::: .. .ılmıştı? yerlere scrili-;i. scnra bir alay şahit sö· 

Bu:c:da mckadcr bir sorgu ile karşı· ledim. Halinde yapma bir bönlük se~- Diy~ soruyc.r. zi.i ... D tün bunt~r birrck kimseye yol· 
taşırız: miııtim. f şi saflığa vur ar al: bu mü talca· Onda· böyle bir ·•:-..Ja' hamlesini !arını ~c:r.ırtabil:r. Fakat sizi asla! 

-- ;.::otij Aleti nedir? yı ileri sürüyor ve beni de bu çık;:"'ara bekleycmc-yiz. Çünkü intiharı, vicdan Muhterem hakimler, unutmayınız. ki 
& Jlceü:r. c;ine ilk gcçir~iği ta-şb s..-:ptır:T:ağa cal:nycı•~u. aza:ıından değil , ü:nitsizlikte:;-.·1i. Kö•ü !;İle c:::!l:i'ır.ı Ct'T.e!t. beraet ettirm:1

• 

v : ::µ c:'..du:-~~.:~ oia:ı1az ı::r '? S:ı.!:ı;,, ml'iıtere:n ve me~ln:r n~iilh!ei- y.lr::ttı!ışlı ol::ın bu :ıuan, \.:!il.:>~-= C!ın:- iııı.ıı t•nua ıih::-yetsi:: bir sal. hiyct ve 
-- T~:~ tıaatr. maMc>t!ıı a!s::~, niçb umu::-ıi:ııi?.e kar:ı da bu suretle hare· ğe lcc:ra:- verdiği dakikada, kıskandığı rilmiştir. 

ti:ciüraihı ': ket et:niş ohr.asm? kirr.&<"lere karşı kini e n yüksek d erece- Salahiyet büyüdükçe, kullanışı tehli-

iiJdctll 
Avukatın bu sözleri, Ş , 

kış tufanı ile karşılandı. 5oıt~c 
o kadar dokunaklı bir sesle ı:c 

• lı' l ·· ı d. ki her vı ıı tavır a soy e ı, . t;.C 
hakikaten çok ehcmmiycth 
. • • a'~I· 

tı ortaya koyacagına ın 

~ 
b. d"h" Reis, halka "Eğer ır ' 5al' 

parsanız, sizi dışarı çıı.arır. 
şaltırım !., 

Tehdidini sı:vurC:u. 
Ortalık derin sc·~iıf tıc 

F . k • b" b" b< kll· ct•ye ovıç u· tur. rı:ı 
.. • b" l ı"ıdJ~;ı:ısı 

mu•ssır ır ses :: ın. 
llli, 


