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E3Lıgün 
~IA\~~lr~M n~ 
ıl ~ avemizle beraber 

u 
Birkaç güne kadar 

gazetemizde 

d ilah Ef dinin ne re
dilmemiş hatıral 1 

lngilterede hava 
manevraları 

Londra, 4 (A.A.) - İngiltere. 
nin hava manevraları 8 ağustos 
akşamı ile 11 ağustos arasında. 
yapılacak ve bu manevralara 
1300 tayyare iştirak edecektir. 

Geçen seneki manevralara 900 
tayyare iştirak etmi5ti. 

~·h- Manevra sahası --
1 Kırklareli-Edirne arası ile ·.ı 
i i Hasköy şimal mıntakasıdır 
: 

1 25 Ağustosta Edirne civarında büyük 

1 Ankara, 4 (~:.~ -~=~~~ ~=~"!! A~:~~~:~.:~ya iştirak eden 1 

1
: olduğu gibi bu sene de Trakya mm takasın- bütün kıtaat tarafından Edime civarmd.:ı i 

ı 
da birinci ordu kıtaatı tarafından büyük Büyük Erkanıharbiye Reisi Mareşal Fevzi i 
mikyasta bir manevra yapılacaktır. Ç'.akmak'ın huzurunda yapılacak bir geçit j 

15 Ağustostan 21 Ağustosa kadar olmak resmi ile manevraya son verilecektir. 1 
i üzere altı gün devam edecek olan bu mı:ı- Ecnebi ataşemiliterlerin de davet edH- j. 
!iiı nevra Kırklareli • Edime arasında ve Has- miş bulunduk)an bu geçit resminde gazete. ı 

köy şimal mmtakasmda yapılacaktır. ciler de hazır bulunabileceklerdir. ı - ı : ....................................................................................................................................................... .. 

Dahiliye, Maarif ve 
iktisat Vekilleri geldi 

Faik Öztrak lstanbulun havadan korunması mese· 
ile meşgul .olacak - iktisat Vekili sergiyi gezdi 

Talim terbiye heyeti ders saatleri üzerinde 
yapılacak değişmeleri hazırlıyor 

Dün sabah şehrimize 
gelen 

(Yazısı 4 ibtcüde). 
' . 

lktısat vel.ili lliisrıii Çakır Maaı if vekili Hasan Ali Y''ilcc7, 

Türk - Bulgar hudu
dundaki hadise 

Bulgaristanda dolaşan heyecanh 
şayiaların esbabını anlıyamıyorw~ 

c ru:ısı c 111 ıclı ı 
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Yunan Başvekiline ait hatıralar : 

Türk dostu 
Metaksas Adliye müsteşarı 

• .f" ,,,._ 

Yunanistandan gelen ~lgraf yan oluyor, hükfunet değişiyor Selim Nafiz 
I 

1ıaberleri, dört ağustos gününün Ve umu.mi harbe iştirak edili. )ün adliyede bir toplan-
çok parlak bir surette tegit edil. yor. 
diğini bildirmekte, Atinanm, Yu. General Metaksas bugünlerde tıya riyaset etti 
nanistanın her tarafından gelen men.fa yollarını tutmuş oluyor. Adliye müsteşarı Selim Na. 
heyetlerle dolu olduğu ve halkın Umu.mi harp biterken, şarkta fiz evvelki gün şehrimize gel. 
~1etaksas ve hükumeti lehinde yeni bir harp başlıyor, Yunan miş, dün sabah da c.dliye dai
çok kuvvetli tezahüratta bulun_ ordusunu Venirelos İzmire çıkar. resine giderek tetkiklerde bu. 
duğu il!ve olunmaktadır. mıştır. Kral Kostantin Y ..uıanis. 1 lunmuştur. 

Sayın Asım Us, dün yazdığı tana davet ettiği ve taraftarla_ Müsteş~r, nöbetçi reis ve a. 
başmakalede dört sene evvel, bu. rm.ı da etrafında gördüğü za. zalarla bır toplantı yaparak 
gün mevkii iktidara geçen Baş. man vaziyeti tetkike koyuluyor. muhakemelerin süratle intacı 
vekil Metaksasın, mesaisini, kıy. Çok itimat ettiği ve sevdiği Ge. ve münferit hakim usulü üze. 
metini, faaliyetini, dost ve müt. neral Metaksasın Anadoluda tet_ rinde konuşmuş, notlar almış-
tefik Yunanistanda meydana ge. kikata giri.şdiği öğreniliyor. trr. 
tirdiği büyük eserleri gayet ve . General işi uzatmıyor, başla . Selim Nafiz öğleden sonra 
ciz bir surette göstermiş ve ma. nan hareketin aleyhinde olacak det adliyeye uğrayarak müfet. 
kaleyi §U satırlarla nihayetlen. ve muhakemesi kabul edilmemiş tişler odasında akşc.ma kada:-
dirmişlerdir: bulunacak ki, kendisini ordudan çalışmıştır. 

"İlave edelim, ki Türk • Yu. ayrılmış ve siyasetle iştigale baş ---oı---

nan dostluğu npktasmdan Me. la.mış görüyoruz. 
taksasm kendine mahsus bir O, ''hür fikirliler,. fırkasını 
şıılısiyeti vardır: Muht.erem Yu - tesis etmiş ve sulh lehinde neş. 
na.n Başvekili iki memleketin ta.. riyata ba.,ıam.ıştn·. 

Yerli mallara 
ecnebi damgası 

vuranlar 
rihinde daima vicdan ıztırabiyle 1922 ihtilali üzerine mevkii ik.. 
hatırlanaca.k ihtila.t devrelerin • ti.dara gelenlerin kapattığı ga. 
de bile Türk dostu olarak ta.nm. zetesinde siyasi bir fırkanın 1i • 
mışt:ır.,, derliğini deruhte ettiği günden. Pek yakında cezri 

Bu satırlarla biz, general Me. beri harp ve sulh ile, umumi va. tedbirler alınacak 
ta.ksas11n bi7.e karşı olan ve Yu. ziyet ve Türkiye • Yunanistan Yerli malları ecnebi damga. 
nan tarihinde yer alan bu dost. hakkında yazdığı ve yaptırdığı lar vurarak satan sahtekarlaı: 
luklarmı tebarüz ettirmeğe çalı. neşriyat bugün, kıymetleri daha hakkındaki tahkikat neticelen-
§8.Cağrz. iyi takdir olunabilen, dostluk his mek üzeredir. 

1913 senesinde Balkanlı mütte ve fildrlerile doludur. (•) Şimdiye kadar tahkikatın 
fikler arasında harp ba§la:nlfbr. General Metaksas, bugün bü. verdiği neticeye göre birçok 
B'11gar hudutlarına doğru iler- tün Yunanlıların ve dünyanın yerli fabrikalarımızın maalesef 
Iiyen Yun,an kuvvetleri .Bulgar.. doğruluğunu kabul ettikleri bu işi yaptıkları meydana çık
larm elinde bul~ Makedonya Türk dostluğu fikrini, en evvel m~ştır. Bilhassa bazı büyük 
topraklarında harp etmelrtedir • ve çok açık bir surette ortaya a. r. üsevi ticarethaneleri bu fab. 
ler. Yunan kuvvetlerine kral tan bir recUlü siya.sidir. Ve o, bu rikalara verdikleri siparislerdc 
Kostantin kumanda; etmekte ve gi.in dünkü.fikirlerinin tahakku.. ku~aşların üzerine l~giliz 
ordu erkanr harbiye riyasetinde ku k~~md~ derin bir zevk du. damgaları vurulmasını şart 
general Dosmaırls mua.vinliğinde yan buyuk bır dostum:u.zclur. k~makta ve bu fabrikalar da 
de miralay Metaksas bulunmak. . Bu dostu, müttefikimiz Yuna. kabul etmektedirler. 
tadır. Bulgarlar işgal eyled.ikle. nistand~. ı:ıuvaffak olmuş gö.r- Tetkikler bittikten sonra işin 
ri toprakları ad.un adım müdafaa mekle butun Y~ılarla birlik. önüne geçmek iç.in bir kanun 
etmekte ve terk mecburiyetini te tebriki bir vecibe sayarız. projesi hazırlanacak, bu şekil .. 

~';!=~~~erleri yakıp yık. '(•)Bu yazılardan yakında neş de .. ~eket edenler için projeye 
rine ~lryacağmıız bir tefrika. r;. mhım cezalar konacaktır. 

Kresnc boğazım tutan Bulgar. 
l f l 'dan hü da uzun uzadıya bahsedecegw iz. o 
ar. e zun arın mua.mu e • Ertuğrul Muhsin'in 
cwnları karşmmda meyUs, tpp • 
ıarını, ova.ya. düşen köylere ~ _ ~ 

1 
istifası aıılıız 

virerck onları tahrip etmekte Kısa Haberler Şehir Tiyatrosu rejisörü Bay 
yüzlerle ve binlerle masum., gay. Ertuğrul Muhsinin tiyatr6dan 
ri muharibin ev ve barkla.rım ayrıldığı hakkında bazı gaze. 
yıkarak onları perişan bir hale • J b 1 1 k k da tderde çıkan yazılar asılsızdır. stan u c e tri i resi a. 
sokmaktadır. Iakadarlara gönderdiği bir ta- Ertuğrul Muhsin çah~malarma 

Karargfthı havzada olan Yunan • d ll b c!evam edecektir. mım e mi i ayramlarda yapı. 
erkanı harbiyesi, ilerlemekte o. lacak donanma tesisatı için ev- --o--
lan Yunan kuvvetlerine emir ve. velden idreye malumat veril.: T ırhanın ilk seferi 
riliyor, dli§Ina.nm xzrer ettiği a.- mesini, aksi takdirde müracaat.. Tırhan vapuru yarın ilk se. 
haliye cins ve mezhep farkı gö. lerin kabul edi1miyeceği bildi. ferini yapmak üzere Karadeni-
zetmeksizin yardmı. ediniz, onla. rilmiştir. ze hareket edecektir. Yeni va. 
rı himaye eyleyiniz. Himaye gö- purun hırpalanmaması için 

nl d Tür. kl d • Önümüzdeki Pazar gu"nu·· re er aras;n a er e var. hayvan nakledilmiyecektir. 
dır. Ve bµ himayeyi harekatı Sabık Paris büyük elçimiz Suat Karadeniz: limanlarından 
Yunan karargihmda takibe da. Davaz şehrimize gelerek An. nakledilecek hayvanlar diğer 
vet olunan Türkl d ::..1 • 1 ka?aya gidecektir. Suat Davaz er e g\T""'eny e vapurlarla taşınacaktır. 
görmüşlerdir. Bu emri veren müteakiben yeni vazifesi olan -o-
Kostantin, verdiren de general Tahran büyük elçiliğine başla. Gizli yapılan casusluk 
Doımıanis ve onu iyi bir surette mak üzere İrana gidecektir. muhakemesi 
takip ve tntbik ettiren de bugUn 
kü b~vekil general Metaksas. Bir müddettenberi ağırceza 
tır. mahkemesinde, aleyhimize ca. 

• • • st\sluk yapmak suçundan mu. 
Umumi harp b8.flarxvttır. Ve.. l.akeme edilen Doktor Fuat Sa-

nizeloe ve taraftarları Yunanis _ Devlet meteoroloji enstitüsün. bit, lslam oğlu Süleyman Nuri 
tanı itilaf devleUeri lehi.I!e har. den verilen malfunata. göre, ha - ve Bakırzade Rıza Bakırın mu. 
be sokmak için var kuvvetlerile raret dUn Antalya. ve Afyonda hakemelerine dün de devam 
çalışmaktadırlar. 'İngiliz ve Fran. 3o, An.kara ve Erzincanda 31, edilmi11tir. 

Ad ad 33 1 . s· 'rt 'lt sız kuvvetleri, denizden ve ka- an a • zmır ve 11 ve Gizli yapılan celsede Dok-
radan Çanakkale boğazını zorla.. lstanbulda. 34, Bursada 35, Di • tor Nadire Sadi Diş doktoru 
yarak İstanbula geçmek arzusi. yarbakırda 36• Nazilli ve AkhL Madam Rcner v~ Hüseyin Af. 
le d··vu·· kt dirl M" ·· V sarda 37, dereceye çıkmıştır. "daf h'd' 1 k di o şme e er. osyo e. Bugün hava E2'oede ve Anado- $

1
. ".il' .

1
m':1 t. aa şa ı ı o ara n-

nirelos iki fırka Yunan as~erile 
1 

. enı mış ır. 
boğazın geçileceği iddiasmdadır unun cenubu şarkısinde açık, --o---
ve Atinada biribirini takiben Orta Anadoluda bulutlu, diğer 5· k l • 

bölgelerde yağışlı geçecektir. ıgara pa et erı 
kralın riyasetinde §Oralar akte. inhisarlar idaresi sigara pa-
dilmektedir. :E C t ~ p ketlerini değiştirmeğe ve daha 
~~meral Metaksas, şurada söz umar e. azar ·· ı b' kl k ... k 

1 
guze ır şe e so n-.aga. arar 

a ıyor, başvekilin görüşlerini > 
d h ed - l'i a"u~tos ~ 6 ~ı. to vermiştir. re ve cc::- erek cengiver .... ı.; uı.;US s H b 

Türkler tarafından mUdafaa. e _ cı 19 Ccmazıı•a. ·m Cem.:ızll"a er nevi sigara için yeni ir 
t- 92 hızır 98 hızır ı kutu nümunesi haı.Jrlanmak. 

dilen Çan.:ı.kkale boğazının iddia ' 
1 

1 

ita.dır. 
edildiği gibi kQ}aylıkla geçilemi. Vakıtler Vasa. 

1
Ezanl Vasa. ~z:nl ı --o--

yeceğini ileri sürüyor, ve Tür. •----ı-
kiye toprakları Ü7.eıinde tevessü aon•• 5 oo sı sa -;;;;---;:; ı Zorlu yolcu 
ün. Yunanistana fayda ter.ıin eL OO•• 12 20 4 58 12 20 4 ~ıı Kadıköyden ÜskUdara tram· 
miyeceğiııi, bilakis bunll!l Yu.. lkıncai 16 14 8 5t 16 13 ~ iJ3 I vay la gitmekte olan Cemal is-
ll!m!rtrğm hakfld menfaatlerine ::::.m ~~~~ 1~: ~~~~ 1;~~ lminde biri, kondoktör AbdUr-
mugayir olduğunu iddia ediyor. l~••k 2119 7 82 3 01 7 39 rahmanla bilet parası yUzUndcn 

Çanakkale tahliye, olunuyor, kavga etmiş ve kondoktörll e.· 
btma. rağmen Yunanistanda. is • ldamakıllı dövüp yaralamrştır. 

Mahkemede bir karı
kocayı yaralıyan 

. çingene kızı 
I 

"Kocamın kabahati yok, cezama 
razıyım .. ,. diyor 

Birkaç gün evvel adliye ko. 
ridorlarında bir yuralama va. 
kası cereyan etmiş, Ayşe adın. 
da genç bir kıpti kızı bıçakla 
bir karı kocayı ağır surette ya. 
ralaımştı. 
Yakanın selebi şuydu: 
1 7 yaşında kundura boyacısı 

Ali ile birlikte yaşayan Ayşeye 
komşularından yaraladığı Ali 
aşık olmuş, bir gün Ayşenin 
erkeği evde yok iken odasına 
girerek kadını bıçakla tehdit e
dip tecavüzde bulunmuş, Ay. 
şenin §İkaycti üzerine cürmü. 
meŞhut mahkemesine verilmiş. 
ti. Fakat, mahmeke, suçlu Ali. 
nin bir para cezasını ödeyip ö. 
demeğini sormak üzere muha .. 
kemeyi başka bir güne bırakın~ 
ca Ayşe i1e kocası AH kendisi
nin beraet ettiğini zannetmiş 
ve Ali koltuğu altında sakladı .. 
ğı bıçağı karısına vermiş, o da 
mütecaviz Alinin üzerine atı
larak boynundan, karısı Om. 
mügülü de göğsünden vurmuş, 
daha vura.cak iken yetişenle•· 
tarafından bıçak elinden alın
mıştı. 

Ayşe ile bıçağı vererek vur. 
mağa teşvik eden kocası Ali. 
nin dün ağırceza işlerine bakan 

.:ısliye ikinci ceza mahkemesin
de muhakemelerine başlandı. 
Her ikisi de mevkuftu. Ali: 

- Ben adliyede yoktum. 
Karıma da bıçak vermedim. 
Vakayı sonra duydum, dedi. 
Ayşe de şunları söyledi: 
- Bir insan dünyada namu. 

su ıçın yaşar. Bu adam hem 
bana tecavüz etti, hem de mah. 
kemeden sonra çingenece kü. 
für etti ve: 

- Mahkeme de, karakol da 
elimdedir, işte serbest kaldım. 
Anamı eve tahrayı - et kıy. 
mağa mahsus satır - a1mağa 
gönderdim. Dışarı çıkınca seni 
parça parça edeceğim, dedi. 

Ali bana sarkıntılık yapma .. 
ğa başladığmdanberi korkum
dan bıçak taşıyordum. Çektim, 
vurdum. Karısını vurmak iste. 
memiştim, ama kazara o ela ya. 
ra1andı. Eğer ben onu vurma
saydım, o muhakkak beni öl
dürecekti. 
Kocamın hiç kabahati yok. 

Ben vurduğumu saklamayo. 
rum, cezama razıyım.,, 

Mahkeme, duruşmayı şahit 
celbi için başka bir güne br. 
raktı. 

Istanbul -fifffatt:ı 
nerede yapılacak? 
Nafıa V~kili pazartesi günü 

mühendislerle geliyor 
Kradenizde inşa edilecek Ji. dır. Nafıa ve Münakale Vekille 

man hakkında Nafıa Vekili Gc •i de bugünlerde şehrimize ge 
neral Ali Fuad Cebesoy ile be !erek bu tetkiklerle nlakadar 
raber mahallinde tetkikler ya: >lncaklardıı·. 

pan tngiliz m ühcndisleri pazaı · Tetkikler sonunda 1stnn bu 
tesi günü Ankaradan şehrimiz limanrnın inşa edileceği yer kati 
gelecekler, İstanbul limanı hak· 1larak kararlaşmış olacaktır. 
kında tetkiklere başlıyacnklar. 

Bir motörde infi
lak oldu 

Kaptan köşkü ha vaya 
uçtu, nüfusça zayiat 

yok 
Dlln sabah limanımızda bulu

nan bir motördc infilak olmuş 
tur. Bu motör Sirkecide bulu· 
nan Lina isminde bir balık mo-
töri.idür. H:\dise şöyle olmuştur . 

Sabah daha motörde kimse 
uyanmadan mUthiş bir gUrUltü 
ortalığı sarsmış, gözlerini mo· 
töre çevitenler kaptan köşkU· 

Aıniral Hortinin 
oğlu 

Bir spor tayyareaiyle 
şehrimizden geçip gitti 

Macaristan Naibi Amiral 
lorti'nin oğlu .Illtyen Horu dUn 
şehrimizden geçerek Budapeş· 

teye gitmiştir. 
Macar naibinin oğlu bir mUd

lettenberi şimaH Afrika, .Mısır, 
Lübnan ve Suriye yoluyla biı 

;por seyahati yapmaktaydı. E' 
vclki gtin ta.~·yaresiyle Yeşilkö

yc inerek bir müddet kaldıktar. 
nUn havaya uçtuğunu görmüş sonra yoluna devam etmiştir. 

lcrdir. 
Yapılan tahkikatta köşkUr. 

altında bulunan bir benzin va· 
relinin iştial ettiği anlaşılmış-

tır. 

Bekçiler aylığa 
bağlanıyor 

1940 senesi iptidasından iti
baren bütün mabalHU bekçileri· 

Bereket, her.kes uykucla oldu- nin aynı seviyede bir aylığa 
~undan nüfusça bir 7.ayiat ol- llağlanmaları, bu suretle bek
mamıştır. İştialin ne suretle ol- çiler arasındaki tahsiHlt farkı. 
duğu tahkik edilmektedir. 

-<>--

Ankara Valisi 
şehrimizde 

Ankara Valisi B. Nevzat dür 
Ankaradan şehrimize gelmiştir 
Bay Nevzat şehrimizrlc bir ay 

nm ortadan kaldırılması takar-
rUr etmiş, bu hususta lrtzımgc. 

len teşekkülUn kurulmasınn 

başlanmıştır. 

-0--

Diyanet işleri reisi 
Diyanet tşlcrl Reisi Rıfat dlln 

kadar kalftrıı.k mezuniyet ınild · Ankar:ıdan şehrimize gelmiş-

detini geçirecektir. tir. 

-0--

Büyükdere yoluııd' 
feci bir kaza ıl 

Kostantin Fransuva i5111 0ı 
birinin idare ettiği h ususldel" 
mobil, dün sabah BuyU1' •'' 
Derbend yolunda iJerıeı:ııe i 
ken motosikletle giden oll of 
}'n.şlarında Kemal ismınd6 ııe~ 
~ence çarpmış, Kemal 
pa rcalanarak ölm Uşttlr· y,/ 

Tahkikata Sarıyer tıı' 

uüddeiumumiliği vaziyet 
6 1~ 

tir. Ha.dise bugUn adli:reY'C 
kal edecektir. 

--0--

Şehir Tiyatro•~ro 
San'atkarları tzl111 

gidiyor 11,~ 
Şehir tiyatrosu sanati'' "' 

tzmir fuarında temsiller 1ıdr 
mek üzere yakında tz01ir

6i'9i 
cektir. Seyahat 20 gUn 
sürecektir. 
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ndra 
~ahati intibaları: 28 

ngiltered_e _ m~kanize 
Satye binası i ···-··-··-·-··- ··········. 

~Görüp düşündükçe= 

ld 
eti 

tdu ile mecburlasker
k Usullerinin tatbikatı 

suiistir1ıa li 
. ················································ 
Harp provası 

lngiltcrede, Fransada ve pek 
Lahıi olarak Italya ile Alınan. 
} adc., ne zamandır korunma 
tahmleri yapılıyor. 

iddianame dün bütün suçlulara teb l iğ edildi 
ZJ • l h • Son günlerde bunlara ma. n angı maznun ar angı ceza ~·"vralar.da ekl~ndi: .M~hv~r 

1 
c.cvletlerı, Akdenız hakimıyetı. 

l llgtu~ Ortl ) azan: ASIM U S 
lla>ın kıısunda her mekn· ı nıiktir. lnrriliz ordusu tıuna 
>" encıı 11 1 . " ıar bi 0 n1n ısns ay- men mek.ineleseccktir" 
,. r tnnıirh · ' · ~eı<.'n ır n.nesı, hir de nu konu~ma esnasında tngil· 

k l;ibı J c ~a.ıla tnnk, hafit terede ilk defa olnrnk tatbik e

' Oğ~h nı sif:lhlnrı kullnn· dilen mecburi n~kcrlik u!-lu lii· 

maddeleri ile itham l 
1 ni ellerinde tutacak, Manşi ke. 

O lın U' 11 or s:r;!r,_ Fransa ile lngiltereyi 
- J ... ıı-_ı.-ınden ayıracak muazzam 

1 ,_ ·•lllek · · 11.r. ıc;ın hirer mek- nün 'erdiği netice hakkında hiı 
11ıttU~ı fikir cxlinmek istedim: 
.. el"in ı r '1'11

1 
ın it zırhlı tank - l\Iecburi n"kerlik tııgilh 

la but lal"}ı nrnhasının ortn- hnlkı tnrafııulnn nnsıl telakki e. 
•I· ıuıl\n k "ha~ mnancl,an i<'n- dil eli'! Ilu usu liin ıneın lekett<' 

,tııı i" . 
elt ın -.<'rıye çekerek tn· 

t alıfuz ı · 0r. l\u • >ır 'nziyet nfa. 

daimi bir ı-htem lıalin<'ı;elmc..,ı 

ihUmnli 'ar mıılır'.' 
Dodim: 

Satle binnsı suiistimali il<' 
meşgul olan 1stanbul dörıltincli 
sorgu hakimi n. Sami milddclu-
mumilik tararıııclan gi.incleril<'n 
iddianameyi dlin blitiin suçlula· 
ra tebliğ etmiştir. 

Mtiddelumumilik iddinnnme-
sinde, yolsuzluğu esas itilıariy-
le, "SaUc binasınm istinıl1\l{(•n 

• - Uu lllC\ "ZU:t b<'n (le şnhsnu alınması mlimklin bulunduğ'U 
lıııııı nınn<Janın snj;ıncla' 
(} a hire . ilci r asker gı7.lcni· 
hı e t.nııı· · il tıııu ~• ıclarc eden şo-
IA ~ or 'J' 
q ııı. · nnkın tekcrlek-

l<.-n değil, ılisli \İİ<•ııt· 
~il ı. • 

llllf' ıt Zll•hı • • ~ 

merak ettim. 'J'iicc:nrclnn , sana- halde pnzarlıl;: ile alrnınak ve 
yi el'l>nbrndaıı, kii1.:ük büyiik bit pnzarlık sırasında muamclftt ıı. 
ı;ok i~ n(lamlarındnn likiı·l eı·i ıı i zerinde tahrifat \'C sahtck:hlık 

~ apı.rak satışa fesat karıştır· 

ınak" şeklinde miltalea etınlı;;· 

.J .. l<>. biye meselesini manevra. 
nr.na mihver yapmışlarmış. 

ltJgiiizler, bunu, tcı.yyarc nü. 
m~y;şJeriyle karşıladılar. Ar. 
madalarında "Silah başına!,, 
boruları çaldılar. Bulgarlar da 
böyle bir talim peşinde koşu. 
yorlar. 

l\lanevra sözü artık unutul. 
d•J. Bunun yerine "Harp pro. 
va~ı., diyorlar. Prova, eğer as
in bir gömlek aşağısı demek. 
S", yarın da muharebenin ken
rıısıni bekliyebiliriz. 

el \aatf-0 1 ... nnkın lıusıı,ı· 
llıesıır kıt·k kilometre siirat 

e n.lahı· 

~onluın. Alclıj;ım ce,·aplnr hcı 
ıniıs:ıittir. 1ngiliz milleti u mu 
mi dı•uecek r-;urcttc mecburi ..,.,. 
kel'liği memnuniyetle knbul et· 
mi':'tir. ~fu,·nkkat oln.rıık kııbu l 

tir. 
1,, dlaııa mecle 

maznunlardaı 1 flcş scııc ağır lıapsc girmesi iste ncn1crdcıı rusı•f Ziya ôniş ve 
Tahir Kevkeb 

hıkat ben, bazı mühim ka. 
lem simalarımızın yaptıklan 
Hlançolara rağmen bir muha. 
r~lJenin yakınlığını hala zihni
me sığdımııf değilim. Yedi se. 

rı ku ııuc i, ic;intlc l>u-
hh lltnnllaııın t<'lsif tele· 

Ut l<!} • 
tııesar sız telgraf ile 11· 

~. Otle htılıınan dF"~r hn-
ı. lıtttkJ . o 
ıı; ha nr ılc muhab<>re 

rı) ar 1 
l'lııi . n >alarmın )ı.are· 

te 'llzfyct · lltlcı .
1 
• ın icabına güre 

'le ı-İ:l' ıı •ııclel'id 1 r. 
ı. r hnr1r 
ı~ la111 zırhlı ı.nııkııı ku-

dı,_ lllııhaı . ,'J! "'iit • ıcre etmek ı ... te· 
rar1' .Jr l~ı.ı "tanı~ıarclan on be..., ki-

ıır: •ne r · nıet11 lıktn . n eden <lnha nz bir 
ısf111_; t.111h

1 0 kh.iz telefonu ye 
i ı~ ı.ı,ktn ~ş kiloınct n"l<'n fazla 
le~] liba s 0 \akıt tel iz t<'I· 

.. !'. 7..tnı k rniifr.; •rır ·u ııauır .. 
zB er. tırı 1 

e '.l'. "JI it-" nı 1 1 tanklar nncak ı-
çluJ"J , ahııd· ~ . 
etfY~ "%ı ıı.;1nllen hunların 

. k k 'at;.ıı~ fazın nıiktnrdn as-
ır Y.';,ll l nrdım etmek üzc-
u ~ · 11,,rp~b.lı utoınol>illcr \ '-Al'· 

nı ''11 llrnha !arının yıınımla 
.. J n1t 

'1" l.ıb"'.'* 111111 
1 ııcfcı· nakleılcn hıı 

ıJ # ~ıJ<:ı· zıı·1ı1ı otomohilJere 

.:bl\ı Denizbank umum mildUr!i 
C'~ilen bu usııliin dc,·ıunlı bir Yusuf Ziya ôniş ile eski Deniz· avukatlar odasında, iddianame· 
:-.islc.•m haline geleceğini ümit e- bank umum mUdllr muaYini Ta-
(1(.·rı"ııı. z

1
·,., ... "u tısıı l ı'ı' 11 .... tl>ı"kı" nin hangi hususlarına itiraz ede-- •• ., .,.. hlr Kevkclıin 'l'lirk ceza kanıı- bileceklcrini görilşm üşlC'rdlr. 

olmaktan drvlrtre bir ma:arrat hu- kiı. ay evvel böyle ·bir tehlike 
sııle grimi~ ise derursine giire lıir gerirdik. Hiç bir reddin h. b. 

I 
·· 

/ 1 1 
. :ı: , ıc ır 

a •ı arı ı;ç sr.1ır11e .ru ar ınpı., cr.:a. ı'mkAn 1 v t d • 
• 1 ı . ı···ı l a sız ıgınm a mı tatma 

:>ty e nr ı,; e mur ıbuicn vrya mu- • lngiltere ic;in yalnız milli ıniicJa· ııunun 205, :!3!l \"C 240 ıncı. 
fa.ı\ hakımmdım tnydalı dcI:,11· Deııizbank )':ıpı ve binalar 
dlr .. '..)"ili zaınnnda içtimni bir scr\"fsi şefi mUhcııdis Kasım '!\'e· 
kı~mcti ele ,nrdır. McsclU l n ""etin "Or: """ ,, -ı - .ı, .,.,., uncu. 
gilt~ rcdr iki milyona )·akın i~~i:t neassürans ikinci müdürii 
lınll'n•ı)·o•-. ~tcchııl"İ nskcrllk ~lıılik Kcvkcp, Heasstirnns hw 
usulii. ile orduya 300.000 ki':'i kuk müşaviri avukat Atı! Odiil 
~ircccktir. Un suretle mrmle \'e Jerans şirlı:cti mUdtlrli ~ıctc
kettc i-;;..,i:.r.lerdcn 300.000 kişi osun !!05 inci. 
ekı-ilecektir. I>iğ<'r tnrnffnıı gski Denizuank miitlilr mua-
mecburi askerli k u sulii memle
ketin gerek zen gin, ~erek fakl ı 

her sınır hal k tnbnkalarına ~n 

rinlerindcn JJamcli F~min Çaıı 

Denizbank meclis idare nzala
rıodaıı Ziya Taner, Sedat Ö<llll 

mil olıhıjlundnn hn usul z~nJ?;iıı \'e ~ahin Giray'in 230 u ııı . 
,.c fakir denilen smırn mrnsuıı Dcnizbnıık şdlerindcn Saduı 

halk tabakaları nrtlSllldt\ da (:alip Sa\"CJOin 240 JllCI, 

.ı;:enı;lcr ,-a.sıtıısiyle hir kaynnı:-· 
ır.n., hlr nnlR';'JllR \'1\Sltası Qla. 

t•:lkt ır. (Devamı var ) 

Denizbank hukuk mUşavirl 
lsmail Jsa Canlşln de .205 VI" 

:!40 ıncı mndtlelcriylc cezalan 
. lırılınaları yazılmaktadır. 

MUddeiumumilik suçlu oldu· 

Maznunlar ııihnyet pnzartcı:i mıcı olanlar bug·· t k 110/:kalen 111r11ıııri11ellr11 malırıınıiyrl :ı: ' un ar ı aynı 
N:ası clalıi lıııl.molıınıır. farfara kahramanlığı taslaya. ı;Unüne kadar itiraz etmek hak

kını haizdirler. 
CEZA KANUNU l\IADDET,ERİ 

HANGi CEZAT .. ATII 

A~ıınntıt 

llrr iki sure/le nırmurlut:t ıualıl- cak ha~de değillerdir. ~ünkü el 
sinden ıırya ııerilrn rmri ııapmama- yumnıgunun da demırden ol
s111ı/oıı efralcrı bir lıır/11 :cırar Jıasıl duğunu biliyorlar, bu acı ger. 
olmıış ise o da başl:aca ödettirilir. çeği öğrendiler. 

240 - K:ınun<ln yazılı hallerden Manevra, bir askerlik tatbi. 
ların tecziyelerini istediği ceza h:ışkn her ne :;ıırelle olursn olsun katı oldukça, hiç de vesveseye 
maddeleri şu cezaları tunirdir: '"nziksini suiıslinınl rd<'n memur de- değer bir şey değildir. Fakat 

recesine göre iic aydan üç seneye ka- şimdiki manevralar kar§ılıklı 

MUddeiumumillğin, maznun. 

21l:i - nir kim~c Tiirkiye rlt'\'let• 
lıesıılıınıı olar:ık alrııağn veya s:ııına. 

ita, ~ :ılıut yapmağa memur olduğu 

her nr.vi eşynnın :ılım ve salınıınılı 
\'l' ıınlııt'iınclıı YC nıiktıırında ,.e ):lP· 

ııı:-ı~ııııl:ı fesnt knrışlırarak her ne 
~urrlle olursa olsun irtikfıp cylcrsı· 

hr.'5 scııcılcn a5:ıih olmamak üzerr 
mu' ak kat niır- hapl ceza İ) le ct-za. 
lrın<lırılır ve Oç ııcrıeden on seneyi" 
knıl:ır rülhe ,.c nıcmuri)ellen mah
rumiyet rez:ınsı dnhi hükmcıluııur . 

:?30 - IIl'f ne \"esilcile olıırsn ol· 

ılnr h:ıpsolıınıır. Crznyi ı:ılıfH ede. oyunlan and nyo ' 
k 1 1 

. ~ ı ı . ı r. 
cc sc ıcıı erın \"UClll ıı ı:ılınıle lıir H" · · • • 
:ıld:ın :ız olmamak uzerc hapis Te •v• ıç hı.~ mılletın harp ısteme. 
oıuz lir:ıdnrı ) iiz lir:ıyn kaclnr nğır dıgıne gore, bunların asıl se
cczai n:ı!,tli ile ccz:ıl:ındırılır ,.e her bebi birkaç adamdır. Manevra • 
h.ılıle müclıbedcn vey:ı muvakkaten lar onlar için yapılıyor. Bir ruh 
memuriyetten mahrum edilir. hekiminin eserinde okumuş. 

330 - Bir nı('nrnr menıuriy('lini tum. Y arahlışmdaki bozukluk 

ll~rndn lknmn1rıı('~ \C~dn Jcmncn ~nhlr yüzünden kan dölaneğe SU&a. 
ıır \:trn ·n ıınzırn c er veya lı:ıkikl nl ~ 
lıir 'araknyı ı:ığ~ ır \"e ınhriC eyler ya ar vannıf. Bunlar eger 

r ~ lf:ırır :t<lı 'f.'ril i yor. 
~ ~•rlıı 

\l' l 1 tnnldar t<'lsiz ıe-
Sekizinci piyesi sun ıncmııriyel ':ızifesirn i ) ııınıınkln 

ı';u hakkındaki d~lilin sadece is· ıhnı:ıl ve ter:ıhi eclen vc,·n fınıiriniıı 

,.c bundan dola~ ı umumt Ye lıusll'ii ruhlarının bu uçurum tarafını 
bir m:ıznrr:ıt ıc' lit cclebillrse üç dolduracak suni vakalarla oya.. 
seneden on sı·nc·yc k:ıclnr asır hapis lanmazlarsa mutlaka cinayet 
cez:ı ın:ı mnlıkiım olur. n;cr işlıu vn- işlerlenniş. Böylelerine amatör 
raka salılcligi ısh:ıl cılilmedikçe mu· kumpanyalarda cani rolü ver-

""• <'Jsı Ş ''•<trın() :.r. tcl~ı·ar 'n"'ıtasiy- ehir Tiyatrosu sanatkarla-
ll!Juıq 11 uw k mesnfelcrdc rmdan batılan Çifte Saraylar 

((l ı~ nı'lıı hnlcJc clalıl irtl- bahçesinde temsil vermcğe 

nattnn ibaret kaldığı fleassll- J.:nnıııııı gürr \crclığı cıııirlı.-ri m:ıkhııl 
rnns mUdiırü umumisi Refi Ce· lıir S"lıcp olııınk 17.ın ~apm:ır:ın mc· 
•al Bayar hakkında me'l muha· ııııır, oııız lirnıl:ın \İİ:t. linn:ı k:ıılııı 
ccmc kararı Yeı·ilmesini iste. ,ığır rt.u•i ııııkıll ile eeznl:ındırılır. 

lelıer ol:ııı C\ r:ık l,;ıbılinclen i.se ağır k · 1 · d k · h • b 
lıaph rcz:ıo;ı hı.-s seneden on iki sc· nı~. '. ıç erın e 1 va şe. zen e-
neye knd.ır Yerılir. regını boşaltır ve onlıırı sağlığa 1 Ctlc(ıil l. b 1 1\ ot < ıl,lcri, nym zn.- aş amıştır. Bu hafta herkcsitı 

' t 1J1ııo1J11 ~ihi siirat ile sevdiği ve değerli muharrir lb. 
<'tıııck 1 bl\1~ •nhili\·ctinılc hu- nürrefiğin dört perdelik "Seki-

' ' I"} ic·j • )llıetı· "' 11 ıııooern hnrhin zinci,, komedisi temsil edile-
J 'ns t t • 'İJJ 

1 
1 nlaı·ııulnnd ı r. r,. dır. 

ı ,_ eı· ııı -------------
lıtl\ı "' ı•ııı or:lıı lnnnın ... .--.,, ...-... MM. ML S-dblı 
• 11lıııı. . ~......,_-- -_..._ 

lıı~ Şıınılıyc krulnr 
hı () «'l . 
-~l\ı- 1111 ':-lCl'clir. Gf'ri~·<' 
1 1 ılıt 
l"t•r nynı uretlc mnki. 

~ ı.<'rı·Ckll'ı·clir. 
Ilı" 11' ıııcsı •· .. ~ '1-iı cgındc muhim 
!la,, hı olan 1 nı.:iliz dostları-

VAK Ulia . 
a bone 

onu .muz 
' 't'ı~i hu noktn. iizerincl<' 
~~kın ~~en eledi ki: :_:111ııı1111 ... llııııl_.ılll~t '"ılı A• r 

ıniştir. 

Sıır,lulnrclan şimcll mevkuf 
bulunan Yusuf Ziya Oniş, Ta.bir 
Kevkep ile mUhcndis Kaı-ım Xc· 
c:etin muhakemeye mevkufen 
ı:;e\'kleri, tahliy<' eclilcıılerle tev-
kif cdilmiyenlcrin <1<' gn~·rl mev
kuf olarak muhnkeme cılilmclc-
ri istenmektf'clir. 

ldd!ananH~)'İ lllin t<'hclliıi:; c-
elen Yusuf Ziyanın anılrntı Sadi 
Rıza öğleden ı;onrn adliyeye ge
lerek diğer maznun vekilleri ilC' 

~ı htt .. r ordıınun mnkinc-
1 ~tık l tıı 11 ııasrnrinr ihlin,-
ıı ('ılcr ı• . 
~ı<'t · •U mnsrarlnr 

lı t 11 .. ~
1•1 'r. llnkiknttc or

;ı '""'il 1 '"tır , <' cştirilınl'si eko-
l. ·'.lira . 
\!{\)"gir _ ıunkınclc';'m<'ycn 

~ '"· hır ktılln.ınnnğa mcc-

Amerikall bir kadın 
muharrir şehrimizde 

11-ı: lhtl bcy~ır iki bakıcı 
t 

3 ne; , ... ·t A . k d T k. . h 1 • "ti l.Jı. h .. os <'rir. Hcnı as- •• ,. 1 ~·- ,1 lıı .. ın(l ıtıberglrirı beslen- merı a a ur ıyeyı a a esrar 1 
c~ııe0ı:: '1~tnr ~::~.rk;~~sc::~(::~rc~; bir memleket zannedenler varmış! 
ş tell' ,1 ~lt·Jcn 1 :Memleketimizde tetkikat ya - Bir kadının yalnız baı:.ına so -
11At g ,lf \!.' t il Zc hir Ol l "' z tY ~:ı.ı.. crııı '1 ıınun tn- parak eser ya1.mak üzere dün kağn çıkamıyacag·ı. sö"•leniyor. 

jti ' 1~ Hsl <'Skiı;;;' · 1 · · · · ., n tO '
1 

. ).ıır 11 ~. ınc nı ... wt- şehrımıze bır Amerıkalı kadın Hatta benim seyahate çıkışım 
ıytf6 t''' .... 1' 1 rıı.ı., 1~~11 miclir'! muharrir gelmı'"'tı'r b"" '"k b" t · · .. e "'!!' ·•,- 'il .. ıızıt... 

1 1 
:. . uyu ır cesarc ışı sanıyorlar 

... a.. ı « r · ,- c n ıa kolny o· d A ı· b 1 
J -acıed ~ tal\" ln ln~i1tcrcıı 1. Myrtle Robinson adındaki mu ı. vrupaya ge ınce, un arın 

P ııı ,-t e <' oı·c ıı 1·n aslı olmadığını öğrendim. Ame. 
t dit· h 1~"1 n her yc•ni k .. ; harrir, bu ziyar.eti dolayısile ken 

ff
e ... tı•''~ ı lıt lı~ n otııınohil knsll er o <'· disile görüşen gazetecilere A. rikaya dönüşümde bu yanlışlık. >.. ,,, ı ı lkı ·ıı nnmı..;· . .. . !arı düzeltmekle bahtiyar olaca. 
uıd8 \'l!'s Cf, VCl' • •' merıkanın Tilrkıyeye olan ata • 

)' lıııb •tllJ .. l . a motcı ... ıklct l as d b h t ki be be ğım . ., ' cıı ·•r n iin ... i . 

1 

;: 11'. an a se me e ra r 
"it· llra1 - ~et J><'yda d . t' k' ı~ı ~ ~li . ernış ır ı: 

d' 
J.,. «'l' aı,- lor. Onun kin ,. Ş d 't' f tm l' k" d h 1 ıı 1ı '11\:crl<'ri . •. - unu a ı ıra e e ı ı, 

ca ~- 1 l)J I'\ laııJc, h"r·r"·'hn~·f't ıkl Amerikada memleketinizi daha 
tabaJJe..,. ııııq Oıl<'rrı 1 

1 zırhlı fnnk cok tanımağa ihtiyaç vardır. A. 
" tJr > Sc) lnl"J> ,. i I ~ JJl8.. ,.. 'Ilı le !Jr. ._. a.<ıı " arını merikada Türkiye hakkında pek 
.ııl r ıt ('l"f • nalhtıki hi 1 . ıllll""' ti •ıı..,~ 1 ttı,, bi r ngı- az malumat var. İki memleket 

eniJJ 9 aı • 'ıı · 
1 

1 ~l1ı hi r n.tıı hf,kim oln- birbirine çok uzak olduğu için, 
ya•1".., ~ 

1 
<'tnntlı . ç ohııa7-c;n hir s<'- layıkiyle tanışmak mümkün ol. 

• ,. ... ~"il l ~ 
naca 

1
, 1 ~'ı!(_ ''C''.nı •. •:;rn~ınnk lı'\· mamıştır. Türkiyeyi hala esrar. 

Amerikalı muharrir, bundan 
sonra, şahsi müşahedelerinden 
bahsetmiş, Türk milletini ve 
memleketin bugünkü modern 
seviyesi karşısında duyduğu hay 
ranlığı anlatmıştır. Bayan Ro. 
binson, burada İngilizce bilen 
münevver kızlarımızla temas e -
derek kendilerinden memleket 
hakkında mallımat almak istedi. 

d
a :ı.C1 l:tı ıın lıze ııı·du usıı lii 1 en"'İZ bir fiark memleketi zanne. 

• Z:tr()a '· o 11 Cı..'\ ekono. dcnler vardır. ğini de ilave etmiştir. 

JJıı 1/l'ııa/ 11~ lualıidrn veya timi. 
ri11in /:ııııııııi rmirlrriııi 11aıı111a111ıs 

değilse bile zararsız bir hale 
kavuştururmuş. 

"Harp provalan,, nm da ga. 
liba böyle psikolojik bir hedefi 

Bu seneki sergiye 163 hayvan iştirak etti var. Yalnız acaba çoğa mal ol. 

Ahmetli
. k" ·· d S" d'" rnuyor mu bu provalar? Bari 

Şile hayvan sergisi açıldı 

Şile ikinci hayvan sergisi dün 
saat on dörtte 2nlmıştır. Sergi 

açılışında bulunmak üzere Vali 
muavini Muzaffer, Belediye reis 

muavini Rifat Yenal, Belediye 
d:ıimi encümeni azaların.dan ha. 

zıları, İstanbul kaymakamların. 

dan bir kısmı otomobillerle sa. 
bahlcyin Şileye gitmişlcrdır. 

DaveUiler Şilenin çalışkan kay. 
makamı Rebii Karatckin tara. 

f;ndan bliyiik bir nezaketle kar. 
şılanmışlar ve Parti merke1.inde 
istirahat ettirilmişlerdir. 

oyun en un uz, 1 I fi d be 
K ta lt k 

.... d Ah t T >Un arın masra arını a se p 
ı a ı oyun en me ev. l l "kl . b I o an ara yu eme çaresı u un. 

fik, Şileden Mehmet, mzılc.ndan ta. Beş yüz parçalık donanma. 
Mehmet Recai, Knrakirazdan lb hr, milyonluk ordular, ancak 
rahim Toykar, !mrendereden Sa altından borularla "Silah başı. 
fer, Dnrhklan Al:met Günün sı. na!,, çağınlabilirler ve galiba 
ğırları birinciliğı kazanarak pa. böyle on tane manevrada, bir 
ra mükiifntı alınırylardır. İkinci hakiki harp parası harcanır. 
ve üçüncülere ae mükafat veril. _____ H_. _S_O_H_A_G_E_Z_G_lN_ 

miştir. 

Etten zehirlendiler 

Adalarda su deposu 
ltfaiy<' miidUrlliğli Adaları 

yangın tehlikeslnclcn korumal{ 
maksacliyle tC'dbirler almaya 

Yeşilköyde Yeni sokakta otu. karar vcrmifltir. İlk olnrnk lIC'y
Öğle yemeği tahlisiye civarın. 

<laki sahil gazbosunda ye.ıildik. 
ran yirmi beş ynşlarıııda \gop- beli ve Bliyillrndalardn birer su 

la alılası Llla Çekmecccl<' kasap ıl<.'1ıosu ynııılacaktır. Huna. ait 
len sonra Parti binasının yanın. !Jilıuiden aldıkları bir eti yiye- proje hazıı'lnnmaktaclır. 
da hazırlanan sergi m:ıhaJJine reı{ z hırınn nn 1 eı • · ö t H 11 · ·11 · 'd'l . . e ·· 1 " a umı g s er- ama arın sıcı erı 
gı ı mıştır. 1 ' . . ,. . ın şlcr, hl\diseclen hab<'rdnr olan tetkik ediliyor 
B~r~da \alı m~a\ını Muzaffer 1 zabıta lıC'r iki ini d<' tedavi al- Hamalların umumi 'aziyC'ti 

sergıyı açmış, mukafat alan hay tına alclırını!;, zehirli et berayi etrafında bclcdiY<' tctldklcr ynıı
vanlar görülmüştür. Sergiye 1G3 tahlil klmynhnnC'ye gönderilmiş. tırmnktadır. Hamalların htı"'Un
hayvan iştirak etmiştir. Geçcıi tir. kli durum la rr ,.<' stc-il yaziy<'llr
seneye n.'l1..aran üçte bir fazlalık 
vardır. Bunlardan 42 si beygir, 
141 ri sığırdır. 

Karamaı.dercli kömürcii Ali • 
nin, 'Kızılcaköylü Rıza B.ışısarı. 

nın, Arcıkoru köyünden Hüsa. 
mettinin beygirleri birind gel. 
mişlir. 

Bu beygirlerin sahiplerine on 
beşer lira mükafat verilmiştir. 

Bun.dan başka ikinciliği kaza. 
nan dört hayvan sahibine onar 
lira , üçüncülüğü kazanan beş 
hayvan sahibine beşer lira Yeril 

mi~tir. · 

ri gözden g<.'çirilınek'<'dir. 
Yaziyctlcri 'c herl<'ni lrnhllı· 

·ışitılmemiş bir facıa ,·elleri hamallık yapmaya ınli-

Ch
. 4 (A 

1 
) 

40 
sait olmıyanlnr bu arnda t. fi. 

ıcago, . ~· - vnşm 

da bir kadınla biri 7 ve diğeri 5 ye .~dilec~klC'rclir. 
yaşında iki çocuğu hep birlikte Y u~ ellı çam daha ~andı 
kendilerini ı:>ehrin merkezinde kfı. Buyllkadada Mad<'n <'n-arın-
in büyük bir otc-lin l 2 inci katın 

dnki apartımanm penceresinden 

atmışlardır. 

ela evYclkl aksam geç vnkıt hir 
yan~m dnha olmu~, ) Uz c_>lli u
fak çamla bir miktar fun lalık 
sahası yanmıştır. 

Az kalsın yo?dan yaya gecen. İtfaiye at<'r-i clnhn fnzln J:C'tli · 
!erin üzerine düŞ('rek ewcck- lemcdcn söndiirınllı::tur. Yangı 
lC'rdi. Her ücü de telef olmu~ ınm nasıl çık_t~i:;.!}!ı_!-.!ıhkik cı.. 
tur. ,,. - ~ mektcdir, 
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Dahiliye, Maarif, iktisat 
Vekilleri şehrimizde 

Dahiliye Vekili Faik Ôztrak, 
Maarif Vekili Hasan Ali Yü
cel ve lktısat Vekili Hüsnü Ça. 
kır dün şehrimize gelmişlerdir. 

Vekiller, istasyonda Vali 
Lfıtfi Kırdar, polis müdürü ve 
muhtelif vekfı.let erkanı ile me
buslar ve dostları tarafından 
karşılanmışlardır. 

Dahiliye Vek' öğleden son
ra vilayette meşg~1l olmuş ve 
kendisiyle konuşaH bir arkad:ı. 
şrmıza şu beyanatta bulunmu~
tur: 

" - İstanbui şehri büyük 
bir şehirdir. Burada Dahiliye 
Vekilliğini alakadar eden bir. 
:ok işler vardır. , 

Vekalete geldiğimdenberi, 
.. tanhulda bu işlerle kafi dere

cede meşgul olmak için, zaman 
bulamamışbm. Şimdi birkaç 
gün çaLşmak için geldim. Belli 
başlı meseleler üzeı-inde tetkik
ler yaparak tenevvür etmeği ve 
lüzumlu gördüğüm tedbirleri 
almaya çahşacağon. Bu arada 
bilhassa Pasif korunma işiyle 
alakadar oldum. Yakında yapı
lacak manavralarla bunun ala
kası vardır. Pasif korunma 
mevzuunda belediyelerin, ida
re~erin ve Dahiliye Vekaletinin 
mühim vazifeleri vardır. Biz de 
bu vazifeler itibariyle manev
ralara iştirak etmiş olacağız. 
Vekaletin seferberlik müdürü. 
nü birkaç gün evvel buraya 
yolladmı. Şimdi, kendim de va. 
li ile temas ederek, gerek bu İş
lerimizi ve gerekse diğer işleri
mizi tertiplemekle meşgulüz.,, 

M4.ARIF VEKlLlNlN 
TETKiKERI 

Maarif Vekili Hasan Ali Yü. 
cel de dün sabah Eskişehir ta
ri kiy1e şehrimize geldikten son. 
ra dinlenmek üzere F enerbah
çedeki köşklerine gitmişlerdir. 

Bu sene maarif sahasında 
büyük ve yeni teşkilat yapıla
caktır. 

Köylüyü bilgiye kavuştur. 
mcık, 14 milyon köylü vatan. 
daşı okutmak üzere alman ted. 
birler ve eğitmen yetiştirme 
kurslarının faaliyetine hararet. 
le devam edilmektedir. 

Bu yıl yeniden mevcut köy 
eğitmenlerine 500 den fazla e
ğitmen katılacaktır. 

7aman verilecek ve terbiyevi 
, ırette meşgul edilecektir. Ôğ. Onun için, zengin adamların 
,eye k&dar ders usulü kabul e- bu işle, gökün mevsiminde yağ. 
füdiklen sonra okullar Eylulde mur yağdırmamak hususunda r.e 
ıçılacrık. Haziran ortnsına doğ. alakaları bulunduğunu anlamak 
,·u derslere son verilecektir. için, genç adamın söylediklerini 

alaka ile dinlemeğe devam etti. 
Yıl ortasında üç gün olan Fakat delikanlı uzun müddet ko. 

;ılbnşı tatili on beş güne çıka. nuşup da Vang Lungun menfaa. 
rılacaktır. Bu ders programiylc tinin bahse mevzu olduğu bu me. 
talebeden daha ziyade randı. seleye dair tek bir söz söyleme • 
man almak miimkt;n olacaktır. yince, Vang Lung cesaret aldı 
'rogram saatleri üzerinde ta- \'e sordu: 
im terbiye meşı;ul olmaktadır. - Efendim, toprakta çalışabi. 

Mekteplerin talimatnameleri lelim diye, acaba bizi ezen zen. 
.izerinde şuranın karariyle ala. ginlerin yağmur yağdıracak bir 
'cadarlar meşgul olmaya başla. kudretleri, yağmur yağdırabiL 
nışlardır. T es bit edilen esaslar mek için usulleri falan var mı _ 
:lairesinde tadilat yapılacaktır. dır? 

Bu sual üzerine delikanlı hı. 
Okullarda disiplin işine ait şımla ona döndü cevap verdi: 

maddeler talimatnamenin en - Siz kuyruk gibi uzun saç_ 
mühim maddeleri sırasındadır. 1ı insanlar, ne kadar da cahilsi. 

Maarif Vekili şehrimizde üç niz! .. Yağmur yağmıyacak olsa, 
gün kadar kaldıktan sonr3 yağdırmak kimsenin elinde değil 
f rakyqya gidecek ve orada!<i dir. Hem bunun bizimle ne alaka 
eğitmen kursunu gezecek, bi. sı var? .. Zenginler, malik olduk 
!ahara şehrimize dönerek bu. !arı şeyleri bizimle paylaşacak 
radan lzmire gidecektir. jolursa, yağmur yağmasın kimse-

• 1 • • • inin umurunda olmaz. Zira o za. 
ktısat Ve:'<1.Iı .Yf!rh ~llar man hepimizin parası ve yiyecc. 

Sergısmı Gezdı ği olacak .. 

lktısat Vekili Hüsnü Çakır Delikanlıyı dinliyenler uzun u. 
clün sabahki ekspresle Anka- znıı ba:;mştılar.. Fakat Va.?l(; 
radan gelip Nişantaşmdaki evi- Lung t:.tmin edilmemiş halde dö 
ne gitmiş, öğleJcn sonra 11 in. nerek uzaklaştı. Delikanlının söy 
;:i yerli mallar sergisini gezmiş- !edikleri doğruydu. Fakat orta. 
tir. da toprak vardı. Para ve yiyecek 

Sergiyi en ufak teferruatın;1 yenir ve bi~erdi. Fakat ayni nis. 
kadar tetkik eden Hüsnü Çakır bet dahilinde güneş çıkmadığı ve 

yağmur yağmadığı takdirde, aç. 
pavyonlarda teşhir edilen Y eıli 

ıık yine baş gösterecekti. Bunun 
Mallar hakkında izahat almi.ş. la loerabc_·, gen-:; adamın kendisi. 
bilhassa Kauçuk pavyonundaki 

:ıe verdiği kağıtları memnuniyeL 
yerli lastik sanayii ile alakadar 
olarak, lastik fabrikatörlerinin 

le aldt. Çünkü, O.larm ayakkap 
!arının tabanlarına koymak için 

gümrük ve istihlak resimlerinin l:afi derecede kağıt bulamadığı _ 
fazlalığı hakkındaki şikayetle- ı.ı hatırladı. Ve eve dönünce: 
rini dinlemiştir. _ lşte sana yine kiiğrt getir-

VekiJ, Maarif Vekaletinin dim ! .. Diyerek bunları O.lara ver 
kitap pavyoniyle de çok alakaM dı. Ve kendisi eskisi gibi çalış. 
dar olmuş, birçok kitaplar sa- maya devam etti. 
tın almıştır. Fakat akşamları konuştuğu 

diğer kulübelerdeki erkeklerin 
Bu seneki sergiyi çok beğe- birçoğu delikanlının söyledikle -

nen İktrsat Vekilimiz sercride11 .,... rini can kula.klarile gittikçe ar. 
ayrılırken bir muharririmiz~ 
b 

tan bir ihtirasla dınliyorlardı. 
eyanatta bulunarak ihtisaslu- Zira duvarın öbür tarafında zen. 

rmı §Öyle anlatmıştır: gin bir adamın :lttırduğunu bili. 

" - Yerli Mallar Sergisi ifa. yorlar, onun serveti ile kendi a. 
de ettiği mana itibariyle sene- ralarında. küçük bir şeyin her 
den seneye mükemmelleşiyor. gün omuzlarında. ağır yüklerini 
Her sene yerli mallamnızm ne taşıdıkları mahkCım bir sopa ile 
krece tekamül ettiğini burada bir kaç darbede aşafrı indirile -
!Örüyoruz. Sergiyi her seneden bilecc!< bir tuğla tabakasının bu 
~aha güzel, daha cazip ve daha lunduğunu sanıyorlardı. 

Bu eğitmenler muhtelif vila. zengin buldum. Bu milli sana. 
Yet köylerine dag-ıtılarak çalış. Ve baharın yarattığı hoşnut -

yiimiz için iftiharla kar!ılana. su~lug~ k d'l . d lm 
maya başlayacaklardır. Köy • " a, en 1 erın e 0 ayan 
tedrisatına Maarif V f=killiği bü- :~k bir neticedir. ,, şeylere b:ı.şkalarının haksız yere 

b Sergide dün bi:-c.ok pavyon- sahip oldukları hissini kulübe yük ir ehemmiyet vermekte-
'ar tes .. hir ettikleri malları de- sakinlerinin ruhuna derin,ce aşı. dir. Bilhassa Maarif Şurasında 

köy tedrisatına .., e köylii çocu- 'iştirmeg-e başlamışlardır. ıayan delikanlı ile onun gilıilerin 
yarattıkları yeni bir memnuni. 

ğunu yetiştirme davasına ica- Bu arada Sümerbank ta pav- yetsizlik daha katılmıştı. Ve ku-
beden bi.itün fedak; rlıklardan yonunu tadil etmekte ve sana- lübe sakinleri bütün bunları gün 
çekinilmiyeceği söylenmiştir. yideki diğer ilerleyişleri göste- den güne düşündüğü, akşam ka. 

Köy okulları beş yıla çıkarıl- rir grafik ve tabblar koymak. ranlığında, sular kararınca bun. 
dıktan sonra bir milyondan tadır. Bu suretle sergi yarın lardan demvurunca, ve hepsinin 
fazla çocuğa tam bir ilk tahsil yeni bir şekle girmiş olacaktır. fevkinde, gi.Werdir çalıştıkları 
bilgisi verilmiş olacaktır. Diğer taraftan sergide bir halde kazançlan artmayınca, 

Eğitmen davasından başb pavyon içinde teşhir edilen Ha. gençlerin kuvvetlilerin yürekle • 
bu yıl ilk, orta tedrisat mes~- tay malları görülmemiş bir rağ. rinde, kışın karlarla kabaran ne. 
lelerine de ehemmiyet verile. bet kazanmıştır. Pavyona ge .. hir dalgaları gibi, mukavemeti 
cektir. Bu arada .orta tedrisat len eşyalar yalnız teşhir için imkansız bir dalga, bütün engin 
müesseselerinin meslek tedri- g-önderildiği halde birçok ısrar~ liği ile vahE)i arzuların dalgası 
satı yapan müesseseler haline 'ar karşısında bu nümunelerin kabardı. 
getirilmesine çalışılmaktadır. satılması mecburiyeti hasıl ol. Fakat Vang Lung bunu gör _ 

muştur. düğü , konuşmaları dinlediği ve 
Diğer taraftan Vekalet garip bir huzursuzlukla onların 

l k · · · d k' Bu vaziyettenı cesaret alan mem e et ıçerısın e ı sanat o. kızgınlıklarını hissettiği halde, 
k 11 ı .. · '-!atay sanayicileri şehrimizde u arını arttırmaz: uzere genış . w ayaklarını kendi toprağında ba. 
bir plan hazırlamıştır. Bu pl[ııı fatay pazarı açmaga karar ver sar go"rmekt" b k h' b' · l d' B w k d ... n aş a 1ç ır şey 
peyderpey tatbil: edilecekti::-. nış er ır. u magaza ya ın a arzulamadı özlemcdi 
Kanunusanide bir de sanat şfı.. <ıçılacak ve bi..itün Hatay rn ·:ı-1 . ' . . · v • 

ı k m ulatı komı.caktır. · ı lçın<len keıı<lısıne dor;ru d::ıı • 
rasr top ancıca tır. ma yeni bir§Cy fışkıran bu şehir 

Okullarda tedı isat saatleri Xıırcllin Gençrlıır vc
1 
de, Vang Lung anlamadığı yeni 

üzerinde bazı değişmelerin ya. ırk~clnşları. 5 Ağustos birşcy daha gördü. Bir gün boş 
ı · · M 'f A Lıım:ırtesı akşnını b k' .. t . 1• 

pı ması ı~ın aarı şurasınm 11 1 b . t k 1 ara asını çe ıp mus erı arayara.11 
PV er cvı s c e • 

verdiği karar talim terbiye he4 'fivaır~sıın<l:ı bir sokaktan aEağı inerken; bir 
yeti tarafından tetkik edil ere!; ı fiii:lerlm uiirrneıııe/i) 

1 

silahlı asker müfrezesinin bir a. 
yakında intaç edilecektir. damı durduğu yerde yakaladık. 

Bu karara göre derslere sa E. S \Dl TE~;: farını ''e adamın itiraz, muka. 
'L_ı._ 1 • d b J w llALlDE PIShlN' t t . .. . d k I lJl9ll saat eeı.;.ız en 80nnt aş a. . k. 

1 
,, • ~ \'eme c mesı uzcrıne e as er c 

w •'>l ıra l\' l' " n~ıı~- . 
nacak ve dersler ögleye kadar 1 ıos pınıa~ gnnn ak· nn bıqaklarını onun suratına 
tamamlanacaktır. Bu suretle ~:ııuı Şenyrıl Çınar- salladıkhırrna , sapladıldarına şa 
talebeye öğleden sonra serbest tlilıi Aile bahçcsindc:

1
hit oldu. 

................................................. -, 
'" "'"~ ~!!.~~'"""" ı .. : Çevn ırell'i) f 

Pearl Buck Jb r ah im Hoyı f 
*········· ·······~ 38 , • ••••••••• •••••. · ···"' 

Vang Lung olup bitenleri hay 
retle seyrederken, birisi, birisi 
daha yakalandı, ve Vang Lunga 
bütün bu yakalananların ellerile 
çalışan avam tabakasından oL 
dukları gibi geldi. Vang Lung, 
daha hala bakıp dururken, biri
sini daha yakaladılar. Bu, duva. 
ra bitişik kulübesinin en yakının 
daki kulübede yaşayan adamlar. 
dan birisiydi. 

Derken Vang Lung şaşkınlığı 
içinde şunu da anladı ki, kendi 
arzularile olsa da olmasa da ya_ 
kalanan bu adamlar, neden böyle 
tutulduklarını kendisi gibi bilme 

ayni hal sürecek .. Ben pek iyi bi 
liyorum. 

Vang Lung en,gin bir endişe 

ıle sordu: 

- Peki .. amma, bu yeni harp. 
ten asla haberi olmayan benim 
kadar masum bulunan komşumu 
neden yakaladılar? . 

İhtiyar adam, kazanların ka _ 
paklarını takırdatarak konuştu: 

- Bu adamlar bir yere harbe 
gidiyorlar .. Yorgan döşeklerini, 

silahlarını ve cephanelerini taşı. 
taeak adamlara ihtiyaçları var .. 
Onun için de sizin gibi işçileri 
zorluyorlar .. 

mektedirler. Varı.g Lung arabası. 
Fakat sen hangi taraftansın?. 

nı yan sokaklardan birine sür . 
dü. Yere bıraktı. Sıra kendisine Şehirde bu olagan işlerdendir ... 

gelmekten korkarak sıcak su sa 
tan bir dükkana koşarak girdi, 
ve askerler geçinceye kadar bü
yük kazanların arkasına çöme _ 
!erek saklandı. 

Ondan sonra dükkan sahibine 
gördüğü şeylerin manasını sor -
du. İhtiyar ve etrafındaki bakrr 
kazanlardan durmadan yükselen 
buhardan ötürü kağışamış olan 
adama kayıtsızca cevap verdi: 

- Her halde bir yerde harp 
var anla.sılan.. Böyle ileri geri 
neden harp ederler allah bilir ... 
Çocukluğumdanberi bu böyle de
vam etmiş. Öldükten sonra da 

Sofya mektuolan: 

Vang Lung nefes nefese de. 
vam etti: 

- Peki o halde .. mukabilinde 
ne maaş veriyorlar? .. 

lhtiyar adam pek yaşlı idi ... 
Kendi kazanlarından başka hiç. 
bir düşüncesi, alakası yoktu. O . 
nun için de yine umursamadan 
cevap verdi: 

- Hiç bir para vermezler .. 
Fakat günde iki parça kuru ek . 
mekle, bir de çorba verirler .. Ma 
halli maksuda varınca da, ayak. 
larrn seni ta!:!ırlarsa tekrar yur . 
duna dönebilir.3in .. 

Vang Lung ürkmüş bir halde: I 
(Devamı uar) 

• 
Mtmltktl 

t~ınde 

Aylık 95 
3 aylık ~6U 

6 aylık 4 75 
J yıllık 900 

rarıfeden 

ıçlo ayda oıuz kuruş 
Posta bırlığıne gırıne 

ayda yetmiş be.şer ı.u 
nıedılır. 

Al.ıone kayJını bıld 
tup ve lelgral ücreıııı 
parasının posla \'eY• 
)'ollama ucretınl ıdare 
zerı rıe alır. 

Adres del}iştırnı• 

25 ı..uru:tıur 

11..AN CCRE1 

flcaret llAnlarının 
s~tırı sondan ılibareıı 
fularında 40; lç sayf 
kuruş• dördüncü sıY 
i kıncı ve üçüncüde 2:cf 
4; başlık yanı kesn·e 
dır. 

lluyuk, çok deveıulı. 
renklı il~n verenlere 
inılirrııcler yapılır f!e~rı' 
rın sanlim - satırı Jll 

T!CAHI 'llAHl\'ET1 E • 
l\('Ç('K Jı.AI'I·~ 

Hır defa 30, ıkt ıJel• 
defası 65. dört Jefıı1~ 1 fC 
defası 100 kuru~ıuı. 

ilan verenlerın bir M1', 
vadır. Uört satırı geçeli 
fazla satırları beş kurt! 
sap edilir. 

Vakıl hem doğrudall 
ya kenı.lı ıclare yerındt• 
kara caddesinde \'8~11 

allında l\DfALEDVI~ 
itan Bürosu eli~ Jı: ııs• 
eder. (Bıironun telefofl0 

1. 

B lgar rnecı~ 
reisi Moşan 
tng ilterede yaptığı temaslarda 

netice e~de edemedi mi? 
Sofya (l lususi Muhabi:·!. 

mizden) - Bulgar Millet Mec
lisi reisi Gospudin Moşanr,. 
Fransa ve İngiltere seyahat;n. 
den Sofyaya döndü. Bir ay s~i. 
ren bu seyahate Gospudin Mu. 
şanof, eşi ile birlikle r ıkmrş~ı 
Zahiren hususi gibi gö:ıterilcr. 
bu seyahat e::ınasmda Bulgaris
~<::nın en büyük ve salahiyettar 1 
bir millet ve devlet adamı zi. 
yaret edeceği bi.iyük devletle
rin zimamdarlariyle cörli::l.!
cekti. 

Filhakika Gospudin Mo~::ı 
nof Londrada Avam Kaman: .. . 
sı reisi ve belli başlı 5zaları t~ . 
n·,fından büyük bır hüsnü ku. 
.~ul gördü. Majeste İngiliz kra
lı, Gospudin Moşanofa iltifat 
etti. Bundan başka, Londrada
ki İngiliz cemiyeti şeflerinden 
Eduard Boye'in verdiği ziya
fette. İngiliz • Bulgar dostluğu
na dair sözler söylendi. 

Fransaya da giden Gosp~din 
Mr-şanof Fransız kamarası rei. 
s: Mösyö Eriyo'y;ı Liyonda iki 
"!iiı · misafir oldu. 

C.ospuciin Moşancf 

0t. igaristana kredi verilmesi 
kıkkında katiyyen görüşülmc
c:ııgını, ancak, yaşanılan bu 
l:-uhranlı günlerde hariçteki ef
k.mumumiye ile temas etme
n rı büyük faydaları olduğunu 
r6yledi. Bundan başka Nisan 
a} ında Almanyaya da gittiğini 
\'e bu defaki seyahatinde gör. 
:.ti..ığü samimi hüsn;j kabulleı·. 
't:ı çok memnun olduğunu ila

v;:: etti. 
Şurası muhakkaktır ki, Bul. 

1 

Büti.in bu temaslardan sonra 
Go~pudin Moşanofun bir aylık 
se >aha tine hususi bir şek al 
vermek mümki.in değildir. 

Bulgar devlet adamı, elbe~ 
ki, memleketinin refah ve is
til~baline taalluk eden birçok 
siyasi meseleler hakkında Bal
h n işleriyle alakadar ricalle 
;:;rüşmüştür. 

ruz. 
gmistanı halen idare edenleı Mi.imkün olan §eY'·ıs9' 
gerek Mihver, gerek Demok. yetine inandıÇınıız Bdığı 
ı <1t ve sulhuçu devletler grup. let ricalinin ele arzu

8
Ia

10
1' 

!armcian hiç birine iltihak et. :le bir Balkanlılar I ~ 
T"ıeIY'ek azminde görünüyorlar. 3irliğini bir gün evve . 

Maamafih, Sofyaya döndük
ten sonra Gospudin Moşanof 
c:;c.:;. ctccilere verdiği beyanatın
da. Londradaki temaslarında 

Başvekil Gospudin Köseiva- · l h kk k ettı nasıy e ta a u . bll ' 
ıı fun Berlin seyahati akabin- U f t· mumun men aa -
r:le demokrat devletleri şüphe- ~lele vcrmeUedir. 
lendi, memek icin Sobranya re. 5 f ytl: 
~!'lİ Gospudin Mosanof Londrcı. J o ELJO 
ve Parise gitti. lki gün evvel M. Necmeddin D 



1 icaret Vekilinın muhtelif 
::._sele/er hakkında beyanatı 
1'kQı ~uauaf) - Tica. kolay olmuyor. Kanunun ciddi Turizm 

..... :...ı.. • Erçin, bugün bir surette ve mu.alrra.ne ~tbi. 
~eler ~u.t ederek muhte kini temin etmek için mümkUn - Büyük Millet Meclisinde tu 

bQJUJını a.kkmda IU beya. olan bütün gayretleri sarfetmek rirmfn tefvUd için tetkikatt& 
'~buı Uftur: teyiz. Belediyeleri bu noktadan bulunduğumuzu ııöylemi§tiniz. 
~ llla.tlıuatmda lta.ı. daima. ikaz ve teşci ettik. Bele. Bu hususta malfımat verir misi. 

ÇektJ1'1-~lanm gümrük. diye teşkilitma yardımcı olarak niz? 
,......un .... ~&Ue ve !taıyaya ter. kattık. Bugünkü imk!nlarmuz - Memleketim.iz turizmin in. 

dekli ~lanrnım ait be.. bundan ibarettir. kifa.fı bakmımdan büyük imk!n 
nng hesabına yatı Ticaret .kştaa om oh omoa lar vadeden bir nıemleketUr. Coğ 

üçüncü 
çifte 

& - VARI-; 5 ACUSTOS 1939 

hafta koşularında iki 
bahis yapılacak 

bu ~ bazı malQ.mat Bazı gazetelerde pazarlıksız raf! vaziyeti, tabit gllJ'Jellikleri ve 
':~se Oğru mudur? I satış mecburiyetinin ilga edile • ikliminin çeeiUiği. tarihi eeNet. Her hafta daha büyük bir 

geırn~u:Iur: lstanbul güm ceği yazılmrştrr. Bu haberi te. lerinin ehemmiyeti ve tenevvUU rağbet görmekte olan lstanbul 
76 san~: olan İtalyan men. yit veya tekzip ecccek vaziyette itibarile adeta imtiyazlı bir va. at yarr§lannm üçüncü hafta ko. 

2 - Mavzika (N. Atabay) 4 - Karaku§ (Hasan Mut. 
60,5 kilo. lu) 48 kilo. 

3o torı k Pamuklu mensu • bulunmuyorum. ziyettedir. şulan yann Bakırköy Veliefen. 
boncutunontrpıak ve üç san Zira henüz bir karara varma. Bu eerveıt kaynaklan tam ma. di yanı yerinde yapılacaktır. 

3 -Nirvana (Kara Osman) 5 - Selma (Nuri Şcnyur) 
53 kilo. 45 kilo. 

4 - lbni Radio (Prens Ha. VAKITm Favoıileri: Bahti. 
!~Ya i .. ~ ~n bir ay içinde dık. Şu ciheti tavzih edeyim: nasile iırt.h!mar edilebildiği gUn ikinci ve üçüncü yarı§Jarla 
Af ~e edıJdi~. -w ·ı · turizm halkmıızm relahma ve dördiincü ve be§inci ko§u ara. 

lim) 53 kilo. yar, Ceylan. 
5 - Poyraz (Prens Halim) Be-. inci koaı 

. atbUatta gö .?11 ogrenı ~~ş Muhtelif memleketlerin mevzua. dolayrslle mlllt ek~'m'•• m" •mda olmak u··zere bu hafta 1'kı 
~ ru en haber u. tmı da tetkik ediyoruz. Bu nevi ~~.._.~ .._, u- 0 53 kilo. -:ı: ~ 

6-Ônkes (Fehmi ve Arif) Dört ve daha yukarı )l&ftakİ JtıUr uı nııntaka müdür. kanunlar tatbikatında belediye essir bir tekilde hizmet edebile. çifte bahis, dördüncü yan§ta da 
. Panı::t eden İtalyan .~ zabıtasına müracaat zaruretin.de ook ve Tilrkiyenlıı turizm geliri bir ikili bahis bulunacak olan VAKITın Favorileri: lbni halis kan Arap atlanna mab.. 
~ teıı f me~sucatta yuz bulunduğumuza nazaran bu tcş.. ihraca~ yanında nrlibim bir kO§ularm programı §Udur: 

dan azı!'- s~ P~uk bu. kilatın imkanları ile mütenasip mevki tutacaktır. Birinci koıu 
"'ttilece .: Ithalı halınde ce • daha fazla kabiliyeti tatbikiye. Bu gayeye varabilmek için bir (Satq koııu } 
. lrnı, :den dolayı.' kontr. yi haiz başka bir formül aramak çok tedbirler almap ihtiyacmıu O atmda balia ..::.n Ara 
tııe nı11ı.._ ~trplAJ< tabmatna • tan da hali degıw'liz. vardır. a~y mahs ha k p 
İlle ..... ı.a.lıf olınaları itibarile nk admı olmak lbere bir (tu. baami a . . 1 ua .•-s oıuau. 

l'aya ~rnkan olmadığından 1_ - lhraç maddelerimizin kon • ri.zm tepik kanunu projesi) ha. YesJ • 90 lira. Mesafe: 
ıade edild" •. . trolu ve standardizasyonu için zırla.maJrta.Vft 1400 metre. Satq fiyab 300 li. 

h•etı ıgım' esasen l kta l d . .,, - - ..ı_ 
lll~ <>lınryan boncuklar a ınma o an te birler tevsı e. Hususi turizm tefebblliılerine nıwr. 

. . ntalfUnatı olmadıgm· 
1 

dileceği, bazı nizamnamelerin tat bahşedebilecek himayeden yal. 1 - Dike! (l:ükmet Tüzün) 
~ır. Itaıyaya terkettiği • bikatında müşkülat görüldüğü nız turizme elverieli görUieoell lkincı kotu 

~alların bedellerinin ileri sürülüyor. Bunlar hakkında şehirlerde ve turimı iatasyonla . (Centilmen koıuau) 
'·~ .ra.tırrJınA..ı. ne düşünüyorsunuz? d b ı •'Uft' ---~- O daha -·•--'Ge ltıilnf . a.uığı keyfiyeti. rm a. u unan ve "Y~ z.awauua ç ve .Juaan yqta ve 

ibaret erit ve şahsi va.ka . - İhracatı kôntrola tabi mal. matlup teknik evsafı haiz olan bu lcofUYa kadar bzençlan ye. 
lra bulunduğu ve e. larımızın diş pazarlarda gör. veya ihzar etmek ietiyen mües. ldinu 1500 lirayı pçmiyen ha. 

sıra bu kabil muame. dükleri itibar ve bunların tica. seseler derece derece ietifade lia kan İngiliz atlarına mahsus. 
· ~ua gelerek tashih edil retinde milşahede edilen dürüst. edeceklerdir. tur. Jkramiyeai 310 lira. Me. 
0~al~ur. Binaena _ !Uk ve fiyatlarında vukua gelen Zirai kredi tafeai: ~metredir. 
lljto ntiihım bir hadise kıymetlenme şimdiye kadar yu. 1 - Parısta (Bayan Stat. 

ica l'Utn. murta, fındık çekirdeksiz kuru - Zira! krediJıin UıCUZlat.ılma. hatou) 68,5 kilo. 
ret Ye sanayi oda- üzüm ve palamut maddeleri üze. sı için bazı tetkika.t.m yapıldığı. 2 _ Atet (Saüh Omurta ) 
la rinde teksif edilmiş bulunan ça. ru i§itmekteyiz, bir neticeye va. 64 kilo. g 

'~ rı kongresi lı§malarm diğer maddelere de sıl oldunuz mu? •. 3 _ Şipka (T. Çirpan) 64 
.-~-ea~et ve sanayi odaları teşmilini teşvik edici mahiyette - 1939 8eDeSl btit.çe müzake. kilo. 

e bu llı Ya.kmda toplanaca. görülmüştür. Bu cümleden ola - releri sırasmda Büyük Millet 4 _ Kaya (Atıf EaenbelJ 
ar ~alara ait kanun He rak ticaret vekaletinin yukarda Meclisinde zirai kredilerin açıl • 59 kilo. 
Ub~anıesinin tadili ad.lan geçen dört maddeye ilave. ma.ıımdaki . formal.iteleri azalt. 5 -Ece (&lih Temel) 57,5 
~car edilmekte midir? ten buğday, arpa, tütik ve yapa. ma.k, kredıyi genişletmek ve kilo 

. _et ve sanayi adalan. ğı gibi dört büyük ihraç r.ıadde. mümkün olduğu kadar ucuzlat • VAKiT F . . 
~um& k · · 1~-tr la talli ~ m~i · ~.J,>'ikatt& .... , . ın avonlerı: Kaya n.e,.,, l ons ı ı iMta 1ı1P.1 4lt"" o a. • ~.--. ... ~ ~ ---""i":~~ ve S=k. • 

\tır ede Ankarada topla . rtr ~rck bu hus - aa=vtlıii - --~-- --ı· r-
~. aUZnamenin en mühim lannı ilerletmiş ve bu işlerle tav ucuzlatmağa taalltlk eden kısım anata ya: ~ Se~~· 

...... ...a..ıı t~i .oda ve borsaların ye. zif edilecek kadroyu meydana netioelenmi§ ve bir karara bağ. Atete:BaO~Ka· ŞtpkaySaa:. Su. 
~k~~tlfitıandınlması mev • getirmiş bulunduğu maliımdur. lanmıştır. reyyacle N~· b" ==· ıt, E. 

~ lta~ etnıektedir. Gerek şim Bidayette memleketimiz mahsul. Bu karara göre ziraat banka. ceye ~!t 1~ tir. 
~. hrek. ar elde edilen neticele . terinin müteamiJ tiplerinin sının kredi sa.tış kooperatiflerine Oçmıcu kotu 
e llt~aptığnnız yeni tetkik yavaş yavaş tekamül ettidlerek yüzde 7,5 faizle açmakta olduğu (Conk bayırı kOflUu) 

btr-e ide.n oda ve borsalar standardlaşması gayesini ~aşıyan kısa vadeli kredilerden istihsale Bu kotuYa kadar bnnçlan 
~anun layihası hazır. bir planla tanzim edilen ilıra. taalltlk eden ve ta.kriben 12 mil- yelcGnu 3000 lirayı doldurma. 

llar ıtıliıak Kongrede bu Iiı.yi _ catı kontrol nizamnamelerinin yon liraya baliğ olan Jmnnmm yan üç ft daha ,,.an Jaf1aki 
~mı ere mevzuu olacak • tatbikatı sırMmda gerek alıcı pa faizleri yüzde 5,25 haddine indi- yerli JU1111 kan lnaıiliz at ve 
oıa.n eketimir.de halen mev • zarlarda ve gerekse ihracatçıla. rildiği gibi, banka.nm müstahaL lmraldanna maheultur. 
ta ?daların bliyük ekseri. rımız nezdindeki akisleri yakın. le doğrudan doğnıya açtığı ve ikramiyesi: 820 lira. Meaa. 
dar~ f~.al .. veya bütçeleri _ dan takip edilerek bunların hem vadeleri be§ seneye kadar ytilaıe fesi : 1800 metredir. 

e !k\a,nk~ Yüzurıden faaliyet.siz. alıcıları memnun bırakacak ve len orta vadeli kredilerle, vade. 1 - Olga (M. Çelebi) "62 
heonı tı::n haldedirler. Odala. hem de ihracatçılarımıza asgari leri beş eenecien. faı.la olan usun kilo. 

t uecara, hem devlete bir fedakarlıkla azami kıymette vadeli kredilerin faizi de yüzde ----------
er;1ebilecek teşhila.tıa tak. mal hazırlama irnka.nıa~ı vere. s.s tan yüme 6 ya tenzil edilmi§ Ten 1 s 
~~ Ye hayatiyeti haiz ol. c-ek şekilde tekemmülüne çalış • bulunmaktadır. 
hile na da tUccarm arzusu maktadır. Bu kararm memleketimizin zi 
lıda.r Ortadan kaldırılmalarını Tatbikatta alınan son neticele razt istihııal hayat.OJda ııoa dere 

Dömifinal müsabakalar 
bugün yapılıyor 

~~l eylenıekteyiz. re göre, niuı.mnamelerde bir ta • ce mühim bir teairi olacaktD'. 
niı btrara. gelince; bunlar 1302 raftan daha yüksek evsafta mal 

Beden T erbiyeai latan bul 

eıcted~ıza.mruune ile idare ihzarına \e diğer taraftan da ha. 
~ la .ır. Bunlar için de bir len diğer tiplere karıştırılmak 
~ llu ~~~ı- hazırlanmakta • sureti le satılan ~ağt neviden 
"~ Old .. ~le.rln tahsil et. malların ayrı olarak ihracına 
lıi~ Ukla.rı Ueretıerin haki. imkan verilmesine lüzum görül -
lllaı-ın le-e tekabUI etmesi im müştür. Eu lüzumu karşılamak 

ı +--· ~ &a.bnJ ~ıne çalışacağız. üz.ere meJ.i nizamnameler tadil 
'-.."" \"e ~ cereyan edeceği Edilmi3 ve bu nrada piyasanm 
~·~tesisatı hala yapma.mış kontrolW1 icrası ve mevcut tole. 
h.:li i.deta, iZ ~niır ki, bunların ransların genişletilmesi lıakkm 
)v.rr kaı "arıdat cihetine mün daki ten.ıcnnilen prensiplerimizin 
p tıdiıern~:ktadır. Bu hal teczi. müsaadesi nisbctinde gözönünde 
alar• tutulmuştur. 

llksız SaİIŞ kanunu Fmdıklanmız iı;in ta.neleri da. 
, ..... fatb:ka•r . ha miitccanis ve binnetice daha 

' raıarı ks )'Ükr.c.k evr:ıfh bir seri ihdas o. 
~ tadiı· ı ız satış kanun 1. lunmıı~tur. Kuru üzümlcrinJzin 

? 
1 Yazılıyar, doğru mu • son günlerde bazı alıcı pazarla -

tel llu ka.: · rır. isteklerine uyarak yıkanmış. 

Böl,eai Tenis Ajanhjmc:lıuı: 

Bulgarlar Trakya '5 Ağustos Cumartesi latan-
• bul T enia birincilikleri dömi 

d finali, (T. Dağcılık klübünde a manevra lıtanbul §ampiyonluğu unvanı 

h 1 ..., için). Tek erkekler: Saat 2.30 
azır ıgı yapıyor da. (56 kiti iıtirik etmiıtir. 

Dömi finala kalanlar) : Tel. 
Sofy&, (Huausf) - Bulgar or. yan. Vedat Abut. Jaffe. Feh. 

dusun.un Trakyada ya.pacaft mi .. Bugün T elyan F ebmiye 
manevralar için aakerl hazırlık. karp, Vedat, Jaffeye karıı oy. 
lar yapılıyor ve Bulgaristanm 
her tarafından Fit.be havalisine nayacaktır. 
asker sevkiyatı devam ediyor. Çift erkekler: Saat 4.15 te. 

20 gUn müddetle sili.h altına 23 çift ginni§tir. Dömi fina. 
çağmlan memur, ve amelelerin la kalanlar: 
milli hizmet if:ı etmeleri hue. (Kris - Arevyan) • (Armi. 
bile, mezun addedilmelerini tagi - Mimcos) a kar§ı (Hasan. 
Bulgar erkim harbiyesi müesııe. Bims - (Vedat . Cemal • Ben. 
sele re tebliğ etmi§tir. iamin) e karıı. 

ihtiyatlardan birkaç kura si • Kadın, erkek: Saat 18 de. 
lfilı altına çağırılmıştrr. 19 çift ginnittir. Sona kalan 
Bükreş, (Hususi) - Bükreş dört çih ( Bn. Kudtelli - Vedat 

radyosunun Pe§retUği bir tebliğ Abut) a ka111 (Bn. Tomkins. 
ile, ihtiyatlardan birkaç kura. V. Bin11). 
nm silih altma çağrnldığı bildi. (Binns) CJ3n. Gorodeski • 
rilmcktedir. Hasan a kar§ı (Bn. Mezbur. 

yan • Arevyan). 
_____ Z_A_Y_f____ Tek Bayan:. 

14 kiti ginniftfr. Busrün aa. 

Radio, Poyraz. sustur. İkramiyesi: 190 lira 
mesafesi: 1800 metredir. ' 

Dördüncükoşu ı _ inci (Hasan Akay) 
(Hendikap} 56,5 kilo. ' 

Dört ve daha yukan ya!taki 2 - Bahtiyar (Şemsi Ta. 
halis kan Arap atlarına mah- nak) 56,5 kilo. 
sustur. ikramiyesi: 300 lira, 3 - Ünlü (Ahmet Gelif) 
mesafesi: 2,200 metredir. 52 kilo. 

' 

1 - Al Dervİ§ (F. Dural) 4 - Çetin (l~n Atlı)" 52 
60 kilo. kilo. 

2 - Bahtiyar (Şemsi Ta- 5 - Selma (Nuri Şenyur) 
nak) 159 kilo. 50,5 kilo. 

3 - Ceylan (Recep Bal. VAKITm Favorileri: Ünlü, 
kan) 58 kilo. İnci. 

lngiliz - Türk bahriyelilerinin 
futbol müsabakasını 

Yavuz takımı 1 - O kazandı 

veriyor 

Şehrimizde bulunmakta olan da biıi>irine layık rakipler ol. 
İngiliz Akdeniz filosu amiral ge.. duğunu göstermek firS&tmı bul 
misi futbol takımı ile Yavuz harp muşlardır. 

gemisinin futbol taknnı arasında Milsabaka zaman zaman her 
icrası mukarrer olan maç, dün iki takmım hakimiyeti altmda 
Kadıköyünde Fener stadında ol . ve tamamen mütevazin bir §ekil 
dukça. kala.balık bir seyirci kilt de cereyan etmiştir. Neticede 
lesi önUnde yapılmıştır. birinci devrenin ortalarına doğ . 

Seyirciler arasında Türk ve ru bir gol atan Yavuz takmu 1.0 
İngiliz deniz .zabit.anı ve efradın sahadan galip cıkm~tır. 

~ e~ he nunun tdbi~atı gv,e_ fakat kükürtlenmcmiş bir hnlde 
a~~ aU:~n h~r gün ne dere. ihraçlarına imkan verit,n.ştir. 
%- 1 ?ı.i&bet aırt.a ıse Vekileti de Diğer taraftan şimdiye kadar 
~ ~ 'ratbik te nıeşgul etmekte . "hraçlarına imkan olmayan ecne _ 
2ll \"e beı~t.ı çok yakından ta. bi rnddeleri temizlenmi6 fakat, 
~ ~aıa ıyeJerle sıkı temas tasnife talV tutulmamış fındıkla. 
~~!', k etnıek~yiz. Bununla rın çok yağmur yemiş veya czil. 
ıı~ Satıar anunun ıstJıhdaf ettiği miş kuru üzümlerin içinde yüz. 
~i a~Uk a Vasıl olmaktan he. l de yirmiye kadar hafif kirli bu. 
'~arı:: Uzaktayız. Şüphesiz l htnan taze yumurtaların nUfuz 
~ ~ k ~: kısa bir zamanda ' nisbeti yüzde yirmi beşe kadar 

t r' lle de~ ac~~t ne llmit et. varan palamutların ayn tip ad. 
llı~atta eb.~lınz. Böyle derin lariyle harice gö.-derilmeleri de 

lı.tanbul hhaltıt ıumrüjunün 3146 t 3 30 da d" . f' l 
numnralı makbuzu kayıptır. Yenir.ini 8 

• omı ına oyn~~~: 
"lacağu:. E!;kfslnin hilkmil )oktur. - caktır. Kazanan Pazar gunu 
Anlalun flmuml ?ı,•nkllgat Tlirk Ano- Bayan Gorodeski ile fiMI oy. 

dan mürekkep bir kalabalık bu - Bu mtlsa.ba.ka. ild taraf deniz. 
lunuyordu. cilerlnhı dostane tezahUratma 

n nuratıc kurtulmak mümkün kıhnı:ııştır. nım Şırkell. C298C7) nayac.aktu. 
Oyun, çok dostane bir havai. vesile teşkil etmi§Ür 

çinde cereyan cbni§ ve ild takmı 
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, .. · ' ! Türk -Bulgar hu-
7 Numar~lı hucumb.otu.nun macera/arzlı ~~~~~~!~Ld~d!~!~~-
Denızl er ıçın harp pE!!"~;~~ir~~~:~~~::: 

6 !anarak Türk hudut muhafızları. 

Tabii şifre olarak rad~o 'ası- Cılos . °.lpolicleıı, bir Uı;Uıı 

t.aslyle Paristcn ı;elmiş olan lıı ·:ısUnUn de Trablustnıı harel,e~ 
lıabcr, bir gece cn·eı gece ynı ı 'ucrck Sicilya ile Tunus arasııı 
sına doğru denize açılmış olnıı la birleşmeleri ınzımdır .. 
bu donannıa)ı teşkil cclen semi- - Tr.ılJJ ,ıs donnıımasıııın, lıı 

!erin kunet ·ve a<lcdi hakkınd •ilizlerin Maltadnkl donuıının 

hiç bir kat'i rakam vermiyordu arl'ıı a., mnsı icabeclt'r .. 
7 numaralı hUcum lıotu ku - Bu muhakkal< olnmnz' . 

. na teslim olunmuş mudur? Bul. 
- JJo ru .. Hem sonrn hlzıı tel .nd B 1 h b. gar gazc erı e u gnr ar ı. 

aııılrnllıı taulyC'si.. t. · t bı ·~ · tf ye nezare ının e ıgıne a en 
- Milrettebntımızın harp ka- 1 · t h. t • h 

1 
yapı an ne§rıya ın ma ıye ı e -

ılllyc~. ·· nüz aydınlanm1ş değildir. 
- Nışancılarımız.. n·· B I t l .. un u gar gazc e erının neş. 
- Haydi dostum:. lliç merak rlyatından bahsederken hadise. 

•tme, muhakkal< bız kazanaca· nin mahiyeti hakkındaki şüphe. 
~ız .. Artık mesele yalnız harbe mizi kaydetmiştik. Bu şüphemizi 
.tuşınnkta... bugün tekrar etmek ihtiyacını 

- Hem ele dlişmanı bizi gör- hissediyoruz. Yilkscl• 
mandam, en yakınında bulunaıı ;uııkU 1nsmzıerin Mnltac.l.ı ı, 

dört ııumnralı bottan hu haberi lonanmaları l\lcsiıın boğnzııı 

aldığı zaman Sarrat burnunu elan açılan 1talyanlarııı Nnııol 

şarkta bırakmak Uzere karadan cloıınnmalarınn karşı harek<' 
o.ı iki mil açıkta saatte yirmi '"'lıııfş olabilir .. 

ll ""' 'ne mahal vermeden ke,fC't- Zira bir Türk askerinin Bul. Reı·sı"cumhurumuz du·· n 
meliyiz... garlar tarafından kendi hudut. 

mil sUratlc seyrediyordu .. - Evet .. Bu dn kabildir .. Ege 
"' "' • larmda görülmüş olması mutla • k b f b d 1 

~ihayet gece, sularlll lizcr_in<' ka bir tecavüz vaziyetinin mcv. a u uyur u ar 
Bu iyi haberi amiralin bir cm 

ri taki pcttl .. DilyUk ı;eınllerin 
işaretler ile alınış oldukları bu 

\·nziyct hüyle olursa o zaman c 
\°C la l\lndclana doıınnıııasın: 

:ıakim olmamız ve blJahare dı 
Bu iyi haberi nmlralin bir Trablus filosu Uzcrlııe atılmıı 
emri hususiyle amiralin emrine mız icabcdccck .. 
tahsis edilmiş olan Uç numaralı - E~cr Jngilizler Napoll do 
bot donanmayı bir baştan bir ıınıımasıııı tahrip ettikten son 
başa katederek bUtUn gemllerı:ı rn onları da pUskiirtmcmişlc 
ayrı ayrı tebliğ ediyordu: ise .. 

''En-clcc tcsblt edilmiş olan 
hat üzerinde 25 mil ile seyredl - Evet, eğC'r talırip cdcblliı 
nlz .. Donanmanın ön tinde Ye ge· !erse .. ÇUnkU 1 nı;illzlerin km 
risinde iki bot rııotillası iskele vetleri bugUnlercle biraz dağı 
tarafında seyrcdecelt ve dUşma· mış vaziyettedir .. Fakat Nnpol 
nı tarassut edecektir.. DUşmaıı filosu tamamdır .. 
keşfolunduğu takdirde taarruz - Şunu da düşünmek Utzını 
etmek menedilmiştir .. DUşmaı. l<i, 1tnlyanlnr Uç Usden ele ta· 
tarafından ı;örlllmektcn lçtlnaıı 

ediniz ve mUmkUn mertebe yn
kından keşifte bulunduktan 

manıcn taze ve lstll'ahat etıııic 
bir şekilde çıl,ıyorlar.. Hnlbul;. 
biz lngillz Ye Fransızlar hiı 

sonra vnziyeli ı;UndUzUn t\di i hnftadanlıerl denizde buluııuyo 
şaretler, geceleyin de ışıklı ruz .. Bereket ha\ nl.ır mlisa:t gl 
mors yasıtasiyle amirale bildi· diyor .. Sonra bir hnfln evvel d• 

riniz .. " çok ÇC'tln bir ınaııc·rrn geçirdik. 

"Geceleyin' 'ibaresi sanki ga- - Daha iyi yn.. Düşman 
ipten bir haber Yeriyordu. Çiln- nazaran çalışmış ,·aziyctte hulu
l{ti bir temmuz cumartesi ı;llnll ·ıuyoruz .. 
ı;Uneş batıncaya kndar botlaı - Evet, fokat maklncclrlml1 

:öktU.. . cudiyctini isbat etmez. Hudutta ................................................ . 
1 Temmuz cuınartc!'ll gecesı.. dolaşan bir Türk nskeri yolunu ,: ! •• •• • 

::>aat tnın !:!O yl 2 dakika sece şaşırarak Bulgar hududundan f _ ınonu Amıralı kabul 
gUneş ufukta gıikl<'rclc ynn;;ın- çeriye girmiş olabilir. Yahut buyurdu 
lnr çıkaran kızıl gölgC'ler bırak- huduttaki askcrlerimi7.Clcn biri ) 

Ankara, 4 (AA 
tıktnn sonra suda söndli.. her hangi bir taraftan bir tertip . . · · .. . 

Tam imdir zamanındayız. ile davet edildikten ve Bulgar Heı~~cumhur ismet lnonu 
aıncş batmadan bir müddet c\·· hududu içersine alındıktan sonra bugun .~aa.~ 15, 15 .t~ Çan. 

,·el geceler hakimi ay yavaş ya- tuzağa dü5ürülmüş ve bir suikas kay? k?şkunde lngılız Ak- : 
vnş göklere ~·llkselmiş bulunu· de uğratılmış bulunabilir. Sonra denı.z fılo~u Başkuman~anı : 
vor .. Fakat ha,·a birdenbire de- yaralanan askerin hüviyetini de Amı.ral Sır A. B. Cunnıng- i. 
~işmiş. rUzgar şimali garp isti- bilmek lazımdır. hamı kabul buyurmuşlar- : 
kametlndC'n cımH',;C' haslıyarak Yaralanma hadisesinin mahi. ..~!~: ......................................... : 
tıulutlnrı yavaş y:n-aş toplamış yet ve manası anlaşılmak için 
ve meytabn doğru silrüklcmcğe bu cihetlerin esaslı bir surette 1 Şehrimizde bulunan İngiliz 
hasla m ışlı.. tetkiki iktiza eder. Akdeniz donanması kumanda-

Gu ru p uzun sUrmcrll.. GUne· Bulgaristan harbiye nezareti - nı Oramiral Sir Cunningham 
·in son ışıklnrı saat 8.33 ele sön· nin tebliğinden aıilaşıldığına gö. dün sabah husLSi tayyare ile 
dU.. re, resmi Bulgar mahafili bu i - Ankaraya gitmişt:r. 
Yarım ı:aat sonrn lrnlutlnr şin ehemmiyetsiz bir hadiseden 

•ııchtnlın Y<'tişmlş ve torlanarak ibaret olduğu fik.rind:dir .•. 
toplandıkça da kcslflcşerek .!.~~.at bu :hemmı~etsız hadıse 
mehtahı Urtmcğ'e Ye ya\"aş ya. g?rul~.}'Or kı Bulgarıstanda gc. 
\. bütün ~öln uzunu lcaplamn- nı17 bır dedikodu mevzuu olmuş. 
waşb 1 t . tur; hükümct iki defa tebliğ 
•:ı nş amış ı.. . 1.. ·· ·· r· A b 

Yeniden nöhe>t ımndnh·asma ncş~ıne uzum go:n1uş ur. ca. a 
. • bu ışe yabancı bır takım propa. 

olurmus olan yeclı numaralı hU· d t h ·k· t k t ? gan a a rı a ı mı arışmış ır. 

Kendisini Y eşi!köy Hava İs
tasyonunda Donanma Kuman
danımız Amiral Şükrü Okan, 
istasyon kumandanı Genenl 
1-falis Bıyıktay, lııgiliz sefareti 
ataşeleri, bir deniz ınüfrezesı, 
bando mızika v.: büyük bir 
halk kalabalığı uğurlamıştır. 

Cunninghnm öğlcdcc 
Çankayada Riyn:seti . 
'ö~küne giderek defteri 

susu imzalamış, 111iıt 
~enel Kurmay B:ışkanıll 
]al Fevzi Çakmak'ı, Mı, 
3afaa Veki~i Naci TınaZ 
. iciye Vekili c ükni Sara 
.ıu ziyaret etmiş ve bu ıı 
.er iade edilmiştiı. l 

Saat 13.30 da Gene 
.nay Başkanı l\1areşı:ıl h 
~kmak tarafından ınu A 
.nisafirimiz şerefine ·. 
:>alasta bir öğle ziyafeti 
miş ve ziyafette Milli ~ 
Vekili Naci Tınaz, 
./ekili Sükrü Saracoğlu ' 
miralın. refakatinde il 

zevat ile Genel Kurf11 
:\1illi Mud:.ıfaa erkilnr, H 
Vekaleti Umumi k:ıtibi ııı 
"li Cevat A .ıkalın hazır 
muştur. 

Amiral An~arada ~ 
karşılan~ı 

biltün Heri hamlelerine rağmen oıılarmkilerclen dnhn fena ,. ı 

dUşman donanmasını keşfe muk ziyettedlr. 

cum bolu.~uınnnt':ını Lul T~7~e:· Her halde Türk_ Bulgar hu. Tayyare b::ındo mızıkanın 
birnz gerısındC'kl mutat me\ klı- dudunda bir hiıdise olduğuna selam havası içinde uçmuş ve Ankara, 4 (A.A.) -
· ı ş l Jan Dosa~·a · .\kdeniz fılosu Bu kll 

tctlir olamamışlardı. - Yok canım .. Bizimkiler cln 
nı n mı 0 an ~' · dair Türk mahaf!lindcn hiç bir Yeşilköy üzerinde birkaç devir 

- Knrnnlık bir gcco geçire· sc.s işitilmezkcn Bulgaristanda yaptıktan sonra Ankaraya yol-
BiltUıı Fransız semllcrlnclc 

olduğu ı;lbl yedi numaralı hU· 
cum botunda da gayetle mnku 
fikirlerden, en çılgınca dtl5ü . 

ntişlcre kadar birçok tahminle 
yll rUtUIUyordu .• 

Gençliğine ve bUtUn canlı 1 
rakterinc rağmen ikinci kaptnı 
Jan Dosa da vazife başında bu
lunduğu zamanlar soğuk lrnnl. 
ve ciddi şefi Lui •ruzey kadaı 

makul hareket edlyorc.lu. 
Haritaları Uzerlne eğilmiş 

Akdenlzde, Sardonya, Sicilya 'c 
Tunus arasındaki Yaziycli tel· 
ltik eden yedi numaralı botun 
iki zabiti, son olarak almış oı. 

dukları haberleri g(}zön llııdc 
tutarak müşterek ve makul blı 
neticeye Yarmışlardı.. ]{uman
dan Lul Tuzey fikrini şöyle izalı 
ediyordu: 

- Madelenadan ayrılarak cc 
nup, cenubu şarkt lstilrnmetin· 
de seyreden Jtnlyan deniz klJ\0

• 

Tellerinin hedefi aııcak Bizerta 
ile Trablua arasındaki lnı;iliz · 
Fransız ablokasını yarmak ola
caktır .. 

ltalyan donanmasının açık 

bir muzarrerlyetl, halen ablola:. 
latında bulunan Trnlıluıı ve Pan
talarla'dakl denizaltı gemllcrı 

üslerine davnnacak olan ltalyn. . . 
ya Trablus ,.e Tunus Akdenizin-
dc kat'l bir hrtklmiyet temin c· 
dccektlr. ltalynnların en hll· 
yUk emelleri bir abloka sayesin
de Tunusu cHlşllrmek ve hiH\ha

rc Llbyadakl kuvvetlerinin 1\ln
ret mUstalıkem hattına şiddet
li bir taarruzuyla Ilizertayı el 
de etmek .. 

Aynı darbe neticesinde !11nltn 
tehlikeye girmekte, Mısır Ilı 

SUveyş kanalı dn ltalyanlarıT' 

Llbyadald Tobruh ha,·a llssU
nUn denizden taarruzuna tamu 
men açık bulunmaktadır .. 

!kinci kumandan Jıın lJosrı 

şefinin bn lzalıatmı dinledi: 
- E,·et .. diye tasdik etti. Fa
~ .. bdar ... gı11 aetfcl'~er 

Wuracalt bir harekete gc-:mc· 
lerl ve bu neticeleri temin ede 
bilmeleri .!~in ikinci bir ltalyan 

hn iyi "nlışmnS-a nlı n11ş bulu 
,u\·orlar .. 

c-c~ız dedi refakuUndekl ZC\ at \C 
b •• • )hudut emni eti ı.akkmda h - lanmı tır. Ankara cyahati, 

( Arl:ası var) canlı şayiaların dolaşması esbabı dört motörlü olan bu hususi dıırlarlyle birlilde d '
1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lngiliz muharrirler şerefine 

! ngili:: nrnharrirlcr Aya sof y"'ilaıı !'ıkıyorlar 

Yeni Türkiye hakkında bir e. ınerltez idare heyeti reisi Bay 
ser hazırlamak üzere mcmleke. Falih Rıfkı Atay tarafından bir 
timizc gelmiş olan biri mebus ziyafet vcrilmi~tir. 
Uç İngiliz muharrir şerefine dün Ziyafette ~,chrimiz gazeteleri 
gece Park otelinde Basın Birliği başmuharrirlcri bulunmuşlardır. 

anlaşılamıyor. tayyareyle ancak knk be§ daki-
l>ir tayyare ile saat s.:ı 

ka sürmüştür. 
tan bu !elan harckC't C'dcr lnıiliz bahriyelrleri 

Tür~ limanlarında 
lngiliz kumandanını, Anka- lO.::o da Aııkarn) 

raya giderken, Reisicumhuru
muz tarafından ka!Jul edilm::k ~Iuhtcrcm mi nfiılıııı 

( Baştarah / uıcııleJ 

derken, Jtalyan orduları Po va. 
disinde büyük askeri hareketle. 
re ba~lamıştır; İtalyan deniz tay 
yareleri ile don.anması da Akde. 

şerefinin heyecaniyle dolu ol- ürk hayra l.larl) le c!O 
duğunu, kendisiııe gösterilen olnn devlet hın n ~ oll 

misafirperverlikten fevkalade 
mütehassis olduğunu bu vesile 
ile bir kere doh'l tekrar etmiş. 

. tir. 
nızin şark mmtakası ile garp 
mıntakasını harp halinde birbi . 
rinden ayırmak için hazırlanmış 
p!anların tecrübesine girişmi§. 
tir. 

Tayyareler, tanklar, en son 
sistem silahlarla yapılan hare. 
ketlerin maksadı orduların aske. 
ri kıymet ve kabiliyetlerini ölç. 
mek değil, hayat sahası addedi. 

Muhterem misafirimiz, ak. 
şam üzeri aynı tayynreyle şeh
rimize dönmüş, ve aynı hara
retle karşılanmıştır. 

Ankara, 4 (A.A.) - Bu sa
bah Ankaraya gelmiş olan ln
giliz Akdeniz Filosu Başku
mandanı Amiral Sir A. B. 

len birçok milletleri istila arzu _ yı, ondan sonra ltalyanın yine 
farına boyun eğdirmcktir. ayni şekilde Arnavutluğu işgal 

Milletler arasında devam eden etmesi, bu suretle Balkanlardan 

•rı Korgeneral ; · nıı 

\nl,arn lllt'\ lti ltum-ııı 1 tl 

-c•n<'ral KC'mal Gol.<: 
.nlistc nrı \!hay Jlll nU l 

nlzcr, hava mü teı;nrı Al 
<I Do.;an. m<'l'l\C': l.uı 

\lhay Demir Ali, C'mniY t 

örU 8iıınsl Tu~RY. ele' 1 • t 
·olları umum mUdUrll 

ile hava yollarş umuın 
1111\ crk!ını ve matbuat ıt1 
ılllcri tnrnfınc1nn l\nr 11 

• ır. 

1 1 
buhranlı bir sinir harbinin bu Adalar denizine ve boğazlara 

Levazım Satınalma Komisyonundan taarruzu karşısında suıh cephe- aoğru inmeği istihdaf eden bir 
___________________ _._,____ si ne yapıyor? Garbi Avnıpada istila planının ortaya çıkması ü. 

Fransa orduları da geniş mik . zerine Türkiyenin bitaraflık. 

yasta hazırlıklar yapmağa mcc. tan çıkarak beynelmilel sulh ve 

Ba::;tn rnuzilrn olduğll 
askrı.'i kıta ela rn iınrl ılı 
ra cylrmiştir. 

Amiral Sir A. n. cuıın 
tayynreclcn incllğl z,unrıl.1 
lnmnğa rr<'lrniş olnn zc,·nt 
lerine tnkdim <'dilıni ' 
ka lngiliz. Tilrlt milli n19 

nı çr.Imı~tır. ?1IuhtC'rcn1 c\ 
rlıniz r<'ıımf ı;('Jaını lfn C' 

tnyı tertfş eltlktcn onr 
>ille kf'nclil ı:in<' lınsu · d 

·ıyrıl nı olun .\nl,ar p:ıi 
m iglN<li r. 

Harp Akademisi için 171 ton odun alınacaktır. Açık eksilt. 
mesi 11-8-939 cuma günü saat 14.30 da Tophanede 1st. Lv. a. 
mirliği satın alma komisyonund,ı yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1881 lira ilk teminatı 141 lira 7 kuru.5tur. Şartnamesi komisyon. 
da görülür. isteklilerin kati tcminatlarile bcı;abcr belli saatte ko. 
misyona gelmeleri. (98) (5613) 

* * * 
400 bin kilo fırın odunu alınacaktır. Açık eksiltmesi 11-8-

939 cuma günü saat 14 de Tophanede amirlik satınalma Ko. da 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 4800 lira ilkleminatı 360 liradır. Şart. 
namesi° Ko. da görülür. tsteklılerin kanuni vesikalnrile beraber 
belli saatte Ko. na gelmeleri. (97) (5614) 

, -~,D~vtlet Demiryoil_a·~f. Y,e:.~ .~~anlar_ı . 
"·; i letme Umum ·>idaresi ilanları -. . ' ... 

~luhammen bedeli 1~00 lira olan bir adet 500 kilogramlık 

'<adranh rlemir baskül 14. 8. 93!) Pazartesi günü saat (11) on bir. 
i<' Hnydarpaşada gar binası dahilindeki komısyon tarafından 

Kapalı zarf usum ile satın alınacaktır. 
Bu ise girmek isteyenlerin !rl lira 50 kuruşluk muvakkat te. 

minat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini ·muhtevi zarf. 
tarını aynı gün saat (10) ona kadar komisyon ı eisliğinc verme. 
leri lazımdır. 

Bu i~e ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl. 
maktadır. (5485) 

bur oldu, ln.giliz donanması ta. adalet ve milli menfaat namına 
mamen seferber \'aziyete kondu. bir taraf..ı iltihak etmesini zaru. 
İngiliz \'e Fransız ha va ordula. ri kılmıştır. 
rmın da her ihtimale karşı ha. Onun için İstanbula ve lzmire 
zırhkları tamamlandı. İşte Gar. gelen İngiliz harp gemileri ar. 
bi Avrupada bu türlü askeri tık burada yabancı bir misafir 
tedbirler alınırken lzmir ve ls. değildir. Türk milletinin aziz bir 
tanbul limanlarını birer Jngiliz müttefiki sıletiyle limanlarımı. 

filotillası ziyarete gelmiş bulu . :.a gelrr.:ş!,:ox dir. 
nuyor. Bu itibarla ahvali fıdiye. İngiliz 1Jahı1yelileri Türk li. 
de bile hususi bir ehemmiyeti ol. maniarma ı·•;ndi limanlarına gi -
ması tabii olan bu ziyaretler da. rer gibi girmişlerdir; Türk li. 
ha ziyade manalı bir mahiyet mar.ların.Ja 'l'ü: k bahriyelileri i. 
alıyor. le elele vererek dünya sulhunun 

lngiltere ve Fransa ile Al. bekçisi ol;n.?g&, fakat icabında 
manya ve İtalya arasında sene _ kuvvete karşı kuvvetle mukabele 
lerdcnbcri mevcut olan siyasi ih- ederek ayni safta yanyana yine 
tilaflar karşısında Türkiye dai. sulhun zaferi için harbetmeğe 

ma bitaraflığını muhafaza et. ahdctmi:jlerdir. 
miştir. Bilhassa ideoloji müca. Her hakkı silahta gören ve 
delelerine karışmak istememiş. silıl.htan başka hiçbir hakikatin 
tir. Fakat bu devletler arasında. sesine kulak vermek istemiyen 
ki ihtilaf Münihte kati şekilde diktatörlerin bu manzaraya bi. 
halledildiği halde aradan altı ay 1 raz ibret ve biraz da dikkatle 
geçmeksizın Almanyan.m vc.rdiği I bakmaları Uızımdır. 
imzayı yalayarak Çekoslovakya.. Asını US 

ı n~hmi Yalıı 1 

,,, lct <'el! rl<'r. 

dır. 
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S ACUSTO~ C31ı 

1 lstanbul Levazım Amirliğinden verilen : Harici Asxeri Kıtaatı ılanları Açık arttırma ile gayri menkul satış i liau 

ıslanbul Dördüncü icra Memurluğundan: İfkeı.ek b. l' ~ . . . 
bed . ır ıgı ıçın 156000 kilo un satın alınacaktır. Tah. 

kOltıj eh 20280 liradır. Şartnamesi Elazıktaki askeri sa
~Yonunda pazartesi, çarşamba· ve cuma günleri öğ

lfa :0ruıebilecektir. Eksiltme 16-8--939 çarşamba günü 
llıektuaf-11 zarfla alınacaktır. İlk teminatı 1521 liradır. 

8atı p arı 16-8-939 !';arşamba günü saat 9 za kadar 
naın:ıa Ko. Rs. ne verilmiş olacaktır. (5728) 

**it 
~~edine tahmin edilen fiyatı 500 kuruş olan 9600 adet 
"tuato kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İha. 

ır. Es 939 rrarşamba günü saat 11 dedir. tık teminatı 
ına Vsaf ve şartnamesi 240 kuruş mukabilinde M. M. 
2 Ro. dan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 

llıekt~el 3 cü :maddeleri~de gösterilen vesaikle teminat . ve 
.\ııka.r P arını ıhale saatinden behemehal bir saat evvelıne 

ada M. M. V. satmalma Ko. na vermeleri. (185) (5610) 
her • • • 
haki l'lletresine tahmin edilen fiyatı 105 kuruş olan 250 bin 
lıştur~fhruu_ çadır bezi kapalı, zarf usulile münakasaya 
itıa.tı haJesı 18 Ağustos 939 Cuma günü saat 11 dedir. 
İlinde ~4250 liradır. Evsaf ve şartnamesi 13 lira 30 kuruş 

kleriıı 2 1· M. V. satınalma Ko. dan alınabilir. Eksiltmeye 
le tenı· 490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde gösterilen 
saat ınat ve teklif mektuplarını ihale ~aatinden behcme. 

ı evv r eri. (lS· e ıne kadar Ankarada rvı. M. V. satmalma Ko. n.a 
3) (5612) 

* * * ~1iktarı İlk teminatı tahmin 
kilo Lira ku. bedeli 

İhale tarih ve saati 

:;;: 1275 00 4Ku7.8.939 pazartesi saat 15 
3180()0 1593 75 5 .. " ,, •• 15,30 

et 1192 50 5 8-8-939 sah ,. 10,30 
eıı.n. 

IJtı:n 1 
&'arnlzonunun ihtiyacı olan arpa ve yulaf ile kuru 

~ap~~e konuımuş olup eksiltmesi tspartada satınalma 
evsafı Caktır. İhaleleri kapalı zarfla yapılacaktır. Şartna. 

0~Utıab·~I Ro. da mevcut olup istekliler tarafından her za. 
. ı ve 

1t· Eksiltmelere iştil'ak edecek olanların teklif m~k. 
1baıecı a~u.nun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesikaiarile bır. 

en bır saat önce Ko. da hazır bulunmaları. (5425) 

.\daıı * * * 
~e ~da gösterilecek yerde ıki garaj inşası :~apah zarfla ek. 
tıvak~U§tur. Keşif bedeli 64,884 lira 66 kuruştur. 

1• g··at tenıinatı 4404 lira 24 kuru..,tur. İhalesi 14-8-939 un·· -s 
a l\onı· u saat 11 de Kayseride komutanlık dairesinde sa. 
~if ,,, 18

Yonunda yapılacaktır. İstekliler bu i§e ait şartna. 
a~ın e, P:ojesini Kayseri, Adana askeri ve Ankara 1stan. 
de aı~nıı~I~kleri satınalma komisyonlarında 325 kuruş mu. 
ınudu ~~bılır. Isteklilcrin bu işe girebilmesi için mahalli 

:ı~ika i~ Uklerinden böyle büyiik ölçüde inşaat yaptırdığına 
etııe ve .2490 sayılı kanunun 2 ve ~ c.ü aı.a.ddeleı:i.D.de ya.z.ıl• 

.,,,~n &ec b~ Ilk teminatı havi teklif ~ktuplarını ıi.h&le mra·tıinJı 
~~hu~ ır saat evveline kadar Kayseride komisyon reisliği. 

l'tıllkabili vermiş olacaklardır. (181) (5575) 
fiay&e :ı-:ı-:ı-
tıııeye ~e gösterilecek yerde bir garaj inşası kapalı zarfla 

lı 421 °~uştur. Keşif bedeli 59,290 lira 45 kuruştur. İlk 
t 16 d 

4 
hra 53 kuruştur. İhalesi 14-8-939 pazartesi gü. 

'4 ~apa l{ayseride komutanlık dairesinde satmalma komis. 
~ili l<a ılac~ktır. İstekliler bu işe ait şartname keşif ve 
~e~ sarserı, Adana aslceri ve Ankara, İstanbul levazım a. 
ır. lat ına_lm~ komisyonlarından 300 kuruş mukabilinde 

~l'iı:ıct eklılerın bu işe girebilmesi için ınahalli nafıa mü. 
~ 2190 en böyle büyük ölçüde inşaat yaptırdığına dair vesi. 
b; ilk tsa~h kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgele. 
tıır 'aat enıınatı havi teklif mektuplarım ihale saatinden en 
llka'ou· evveline kadar Kayscride komisyon reisliğine mak. 
~ 1 \'erıniş olacaklardır. (182) (5574 ) 

~ Otıy * * * 
l'fıa e~~~~i kıtaatın ihyacı olan 27,000 ~ilo sade yağı kapa. 

;;,-_~eye konulmu.cıtur. Şartnamesı Knnyada Satma]. 
. ~,,___ 

ma ve İstanbul, Ankara Levazım amirlikleri satınalma komis. 
yonlarında okuyabilirler. İşbu 27,000 kilo sade yağının muham. 
men bedeli 30,140 liradır. Şartnamesindeki yüzde yirmi beş mik
tar fazlası da dahil olduğu halde ilk teminatı 2825 lira 63 kuruş. 
tur. Eksiltme 15-8--939 salı günü saat 11 de Konyada Levazım 
amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 15-8 
-939 günil saat ona kadar teklif mektuplarını Koııyada Leva. 
zım amirliği satmalma komisyonuna vereceklerdir. (166) (5511) 

*** 
Tümenin Tefennidei kıtaatm ihtiyacı olan 144250 kilo unu. 

nuiı kapalı zarfla eksiltmesi 12-8-939 cumartesi günü saat 11,30 
da İspartada Tümen satın alma Ko. da yapılacaktır. Kilosunun 
muhammen fiyatı 12 kuruştur. İlk teminatı 1298 lira 25 ku. 
ruştur. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel Is. 
partada Ifo. na vermeleri. (187) (5608) 

*** 
Müteahhit nam ve hesabma beher adedine tahmfn edilen fi. 

yatı 24 lira 90 kuruş olan 901 adet tevhit semeri açık eks!ltme 
sudetile münakasaya konulmuştur. İhalesi 14 Ağustos 939 Pazar. 
tesi günü saat 11 dedir. İlk teminatı 1683 liradir. Evsaf ve şart. 
namesi her gün öğleden sonra M. M. V. satın aima Ko. dan be~ 
dclsiz olarak alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle ve teminatile 
birlikte ihale gün ve saatinde Ankarada M. M. V. satın alma Ko. 
na gelmeleri. (184) (5611) 

Gayrimenkul satış ilanı 
ıstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

B. Ah.medin 21522 hesap no. sile sandığımızdan aldığı (140) lira 
raya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ver
mediğinden hakkında yapılan takip ~rine 3202 N o. lu kanunun 
46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icap e. 
den Büyükçarşıda çarşı mahallesinin yağlıkçılar (tapu kaydında 
Sağlıkçılar) sokağında kütük 966, pafta 6, ada 2756, parsel 16 
eski 123 yeni 91 (tapu kaydında eski 91 yeni 123) No. lu kagir 
bir dilkkanın tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya kon
muştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya 
girmek istiyen (32) lira pey akçası vereeektir. Milli bankaları. 
mızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birilaniş bütün 
vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve 
tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 14.8.939 
tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri 
servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lü. 
zumlu izahat da şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttır -

, maya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan 
gayrimenkul hak.kın.da her şeyi öğrenımi§ ad ve itibar olunur. Bi
rinci arttırma. 21.9.939 tarihine müsadif perşembe günü Cağaloğ. 
lunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. 

ı 
Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan 
ill'Cnın•eı icap eden ga.yrimenlnıl milkelleft,..tile Seadrk aıa.catmı 

' tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arthranm 
taahhüdü baki kalmak şartile 6.10.939 tarihine milsadif cuma 
günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. 

Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakıla. 

caktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irti. 
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbiteleriyle beraber dairemi7.e bildirmeleri lllzımdır. Bu suret
le haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha 
fazla malfımat almak istiyenlerin 937 . 408 dosya numarasile 
sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

*** 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan a.lman ga.)Timenkulü ipotek 
göstermek istiyenlere muham.minlerimiz.in koymuş olduğu kıy • 
metin yüzde 40 nı tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısma. 
kadar borç vermek su.retile kolaylık göstermektedir. (5939) 

Sadettine borçlu Ay§enin tamamına (1200) lira kıymet tak.. 
dir olunan Galata.da AJacamescid mahallesinin Mahmudiye cad. 
desinde eski ve yeni 245 sayılı diikkanın nısıf hissesi paraya çe. 
virilmek için açık arttırmaya konulmuııtur. 

Evsafı: Mczkiır gayrimenkul halen Mahmudiye ve Yaprak 
çıkmaz sokak bunun kö§ebaşında 246 nümerotaj numaralıdır. 
Caddeleri camekan zemini kırmızı çimento ve kısmen taş döşeli 
olup içeride tahta bölme ile ayrılmış bir bölmesinde kahve oca
ğı ve diğer bölmesinde hela, kuyu ve yan taraftaki sokağa 18 No. 
açılan kapı mevcuttur. Mezkur bölmeden ahşap ve dar merdi_ 
venle üst kata çıkılır. Burada iki oda mevcuttur. İçeroe kahve 
kısmında elektrik tesisatı vardır. Mezkur gayrimenkul ahşa.b ve 
üst katı tamire muhtaçtır. Tamamı 59 metre mura:bbaındadır. 

Hududu: Bir tarafı Melek ve bir tarafı aşçı Halilin hanesi ve 
bir tarafı yaprak çıkmazı sokağı, ve tarafı ra.bii Mahmudiye 
caddesile mahduttur. 

ı - İşbu gayrimenkulün arttırma &artnamesi 8-8.939 tari. 
hinden itibaren 39.1686 nwnara ile İstanbul 4 üncü icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. lllnda 
yazılı olanlardan fazla malfımat almak istiyenler, işbu şart.ne.. 

meye ve numara.sile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yü.ıe 
yedi buçuk nisbetinde pey veya milli bir bankaı~n teminat mek. 
tUıbu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irti _ 
fak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını husu_ 
gile faiz ve masrafa dahil olan iddialarını i~bıı ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün için.de evrakı müsbitelerile birlikte memurf. 
yetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicllli ile 
sa.bit olmadıkça. satış bedelinin paylaşmasından hariç kaln-lar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttmna 
prtnam.esini oku.muş ve lüzumlu malumat almış ve bunla.n ta. 
mamen kabul etmiş ad ve itiıbar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 22-9.939 tarihinde cuma. gün.il saat 14 <len 
16 ya kadar İstanbul 4 üncü icra memurluğunda üç defa bağı. 
nldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ançak arttırma be. 
deli muhammen kıymetin yüzde 75 şini bulmaz veya. satış istiye. 
nin alacağına. ruclıanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların ve gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarını mecmu. 
undan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 9-10.939 tarihin, • 
de pa.zarteei günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 4 üncü icra. 
memurluğu odasında arttırma bedeli satli isteyenin ala.cağına 
rucha.nı olan diğer ala.caklarm ve gayrimenkul ile temin edilmiş 
alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak prtile en çok arttırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel edilmezse ihale yapılmaz. Ve satış 
talebi d~er. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen müddet içinde parayı vermezse ihale karan feeholunarak 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse an.e~ 
olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulun. 
mazsa hemen on beş gün müddetle arttmnaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale olunur. İki ihale arasmdaki fark ve geçen günler 
için yüzde beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca. 
hükme hacet kalmakswn memuriyetimiue alıcıdan tahsil olu • 
nur. Madde (133) 

7 - Alıcı arltırma. bedeli haricin.de olarak yalnız tapu ferağ 
harcını 20 senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını 

vermeğe mecburdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat 
ve dellaliye resminden mütevellit belediye rüswnu ve müterakim 
vakıf karesi alıcıya ait olmayıp arttırma bedelinden' tenzil olu • 
nur. İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte İstan.bul -t 
üncü icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttrrma 
şartnamesi dairesinde satılacağı i18n olunur. (K. t. 205) 

Umum neşriyatı idare eden: 
HAKKI TARIK U,S 

SAHIBf : ASIM US 
Bası1tlı!tı yer: V AKIT Matbaası 

l\.Q,.amazof Kardeşler 
liği ne olursa olsun azmimiz sarsılma
malıdır, muhterem hakimler. 

Yarayı sargılar altında gizlemiyelim. 
Muhterem iddia makamında oturan z:ıt, 
korkunç hakikati görmemek için göı
lerini kapayan kal:iın ve çocuklar gi~ıi 

hareket ettiler. Ağrıyan asıl noktaya 
dokunmadxlar. Nutuklarının bir yeriu· 
de: 

miyiz? Hovarda, sert, öfkeli ve taşkın 
olduğu için ondan yüz çevirmiş bulu· 
nuyoruz. 

iyi bir yürek, asil bir ruhla dünyaya 
gelen bu çocuk eğer, gayet berbat bir 
iptil1ai terbiye almışsa, suç kimindi!'. 
Onun mu? Onu yetiştiren ve kötülük 
!eriyle ahlakını bozarun mı? 

mıyacak derecede iğrençtir. 
Dahası var efendiler, dahası var: 

Yine aynı baba, oğlunu herkese çekiı
tiriyor, iftira d::liyor ve hatta batkala· 
rınm elindeki borç senetlerini toplayıp 
bunlarla Dimitriyi hapse attmnağa kal. 
kışıyor. Gayesi, kadının karşısında yal
nız kalmaktır. 

Yazan: Dostoyevski 

Çe'ritto: Hakkı Sllba Geqiu CIS·~ 
-13_ 

~!~\ı lltrt SOFiST! 
~y Cklti!' · 
\ij~ )aJrı1z 

171 ttıüşkül mcvkie düşüren 
'ıı b~ b:rik' ~ eyhindeki delillerin küme 

~lı•··· •§ı de~ ·ı:ı· "lılt a ~ gı ır. Hayır, onu ezen 
~ L gıriık b 

~ "'arılar • abasının yatak oda-
~8ıdır a bulaıunrs olarak ölü bu-

~ cscıc • ~ 
l. dcı· • sırada bi . 
"ite 11Iere n r cmayet olsaydı, 
tııı11..t birer . toptan bakmıyacak, onları 

··ıı~ ınccl . 
);o acakt eyerek farazırelere ka-. aı_ ınız 

ı,u .11:at b . 
l'ıı11 lıra:ı 

cl.ı ~ar~ a kendimizi bir baba ka-
"~tı· ı:1a.ınd ti, .. 1 laııeu ~ sanıyoruz. Cemiyetin 

~itıı· ~'tUlllu'· erıne uğrayan baba katil-
'· lzı b 2:de .. 1 ~tı.ı u lll . rnucssir oluyor ve ken
~ z. b lthıt 1 1ar1• c:.ıı ı_.. sa tasından kurtaramı· 

"Z "'lı "k ~ · çu Şefkati tehlikeli hulu-
l~ ne a~ 
.:. ild gır bir " 
·~? allla n zan,, la karşımıza ge-

asıl be . . li raet kararı verebılı-
~illı· 

'\> izin i . a t•..ı aJ 1~de o~ta ::ı; cnc'!i-:c var: 
allı gerçekten bu işi yap-

mışsa? Hakiki mücrim cezad<!n kurtu· 
!ursa?,, 

Diyoruz. 

Evet, brr adamın baba kanını dökmesi 
çok büyük bir felakettir. O baba, ki 
bizi hayata getirmiş, bakıp büyütmüş, 

üstünüze titremiş, bütün varını uğru· 
nuz.da harcamış ve dü:nya saadetini sizi 
mesut görmekten ibaret saymıştır ... 
Oooh... Böyle bir babanın öldürülmesi 
gibi bir şenaati düşünmek bile isteye
meyiz . 

Hakim efendiler, hakiki bir baba ne 
demektir. Bir tek kelimenin kucakladı
ğı enğin mana nedir? Bunun ne oldu· 
ğunu biraz evvel anlatmağa çalıştım. 

Davamızdaki ''Fiyodor Pavloviç,, .n 
babalığı, bizim tarif ve tahlil ettiğimi?. 
mukaddes varlıktan ço:; uzaktı. Dah.ı 

doğrusu, onun babaya benzer bir tara
fı bile yoktu. 

Ne yazık. ki bazı babalar cemiycti:ı 
püsküllü b:!hisı.dır. Bu meseleye biraz 
daha yakından bakalım: Yaranın derin-

- "Hayır, bu bedbaht adamın müda
faasından da geri clunnıyacağrm. Çün · 
kü ben, onun hem davacısı, hem de 
avukatıyım!,, 

Buyurmuşlardı. Fakat buna rağmen 
i!ddianamelerinde Dimitrinin lehine bir 
tek kelime harcamadılar. Halb4ki elle
rinde güzel fırsatlar da vardı. Mesela, 
iyi yüTCkli bir insan olan Dcktor "Her 
Zentrop,, un bize anlat!ığı fıkra hak· 
kında, ne büyük ve derin manalar oku
nabilir. Yarım kilo fındığın minnettar 
hatırasını yirmi üç sene kalbin.de ve 
hafızasında taşıyan adam, bunu yalına· 
yam, başı kabak koştuğu baba evinde
ki çocukluk çağının biricik saadeti gi
bi içinde saklamıştı. 

Fakat muhterem hakimler, Fiyod?r 
Pavloviçin ailesine karşı olan vaziyeti~ 
ni burada deşmek neye yarar? Onun 
nasıl bir cemiyet "ürü,, olduğunu bu
rada bilmiyen yoktur. 

Müvekkilim yıllardan sonra baba o
cağına dö:ıünce ora.da ne bulmı:ştu '! 
Bunları öğrenince, ona yınc l:1lp:-Iz bir 
mahlıik, bir canavar göziyle bakabilir 

Bu zavallının zekasını parlatmak, 
bilgisini arttırmak, ruhunu yumuşat
mak için hiç bir emek sarfedilmiş mi
dir? Müvekkilim, vahşi br hayvan gi
bi, bir tutam ot gibi kendi kendine bü
yüyüp yetişmedi mi? Kim bilir belki de 
yıllarca uzak kaldıktan sonra babasını 
özlemiş, Çocukluğunun fena hatıraları. 
nı zihninden silerek bu ihtiyan gerçek 
bir sevgi ile kolları arasına almak için 
içi titremişti. 

Fakat burada ne buldu bu talihsiz? 
Ba1bası, o-nu bir evlat gibi değil, bir alıt· 
caklı gibi alayla, sir.si imalar ve kızl::lı· 

rıcı itimatsızlıklarla karşıladı. Bütün 
bu kötü muamelenin sebebi, çocuğunl 
anasından kalan mirastı. 

Delikanlı, ondan gayet fena mütalea· 
Iar, iğrenç ahlak telakkileri öğreniyor 
ve nihayet bir gün hepsinden alçakça 
bir şey oluyor, babası onun sevgilisb'! 
göz koyuyor ve rekabete girişiyor. Fe. 
nalığın derecesine bakın, ki bu baba, 
oğlunun sevgilisini, oğlunun puuiyk 
ayartmaktan da çekinmiyor. 

Oh muhter:m hakimler. bu nokt<ı, 

tüyleri ürpertecek kadar kötü, akıl :ıl-

Efendiler, dış görünüşleri sert, yal
çın öfkeli adamlar vardır, ki bunların iç 
yüzleri hiç de görüntlükleri gibi değil· 
'dir. Bu sert görünüş kabuğu altınl:ia 

çok kere mert, merhametli ve duygulu 
bir varlık yaşar. Fakat bunu herkes 
göremez. Bu sözlerimi yabana atma
yınız. Müıddeiumumi efendi, müvekki
limin "Şilleru c ve bütün ulviyetlere 
karşı beslediği aşkla acı acı ve merha· 
metsizce alay etti. Eğer, ben, onun ye
rinde olsaydım bu delikanlıya karşı 

böyle bir istihzayı reva görmezdim. 
Evet, bu türlü asil yürekler, bu dün.. 

yalda pek seyrek bulunurlar ve ne ya
zık, ki hemen daima anlaşılmamak ta· 
lisizliğine uğrarlar. İ~ yüzleri böyle o
lanlar, şefkate, inceliğe, nezakete kaıiı 
son derece susamış yaşarlar. Bu sıaa. 
yış alelade bir ihtiyacın neticesi de de
ğildir. Onlar, kendi yalçmltkbn, kendi 
sertlikleriyle taban tabana at olan ba 
narin duyguma wcımrdiklerl 'bü- nwt 
gibi ba1wt& 

lhtılıMann.a raı:rr.t".n. trt?ntp d111> 
cak kaıdar dcnn lnr a~k.\a ıevmef'c b.. 

~Lat/en ·'tı'Yltıflt ('~b) 
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AlUC31 ı 

En cazip makiyaıınız için en meş· 

hur sinema yıldızları gibi Sızdc 

MAX FACTOR'un bilhassa sizin 

tipleriniz için yarattığı · hakıki 

RENK AHENGINlZE uyan Pudra, 

Allık ve Dudak Rujlarını kullanınız· 

Bakın. • • cildinizi kat'ı suretle nasıl fcvka· 

l.!idcleşdirecck.. • uzun zamnn vüzünüzdc 

kalmak hususunuda ayrıca dikkat ediniz:. j 

Farkı he'mcn anlayacaksınız 1 41 

* RENK AHENGiNi 

' OUOAIC ltuluı 

MOtecanlı ıe\llde ıO
rOl..ır, yonallarınııa ta· 
bil bir renk nrlr. Boya 
olduOu hiç lor• olun-

Hıc ,rın,..u, ho•adon 
rnoı .. nlr olmaz. du· 
do•lorınıro Hvlmll bir 
,.~iı ... ı •. 

maz. 

AHSINIZA AiT •RENK AHENGiNi" CF.TVF.L 
ÇEHR:: ~ENGI 

Co\ "' ı. _,.;.O 
Aç:L ..... Q 
Süı B'T"t. •• O 
Orto (aotıml) O 
Kırmtt.ı •••• 0 
Sol ••••• o 
Çi 1 ...... o 
Mot •••••• Q 

GOZ RWGI 

t.tnl. ••••• 0 SARI 
Boa (Cnl •• • O Afık O Kol"' O 
Yrıll.' • •: • 0 KF.sTAN& m ....... o 
Knı.no •••• 8 Açk O Kol"' O 
S.plı. • • • • • SIYAll 

KIRP1K A~ık 0 Kol"' 0 
A(ll< ..... • 0 KIZlL 

1 11\ lupoada •etnd•n auaUrtr nnr .. ın ~ "- .1-...t k&t• 
yrrlni •1•rrl c-d"""\ M • ı f • ~ t o r M n T.-r\17~ bvu 
.,..,kni olan H W STOCK HAl.Ef'\.ERJ. P .. ı. ll:ututu 
1272 • Oa ata. adrC'SUH ıondrnatL 
Şahsı mal )'9Jtthıa aıt lafı llh •Rrnlı.frftn A~ttf1• •• Mu 
facto,. t.atafu,dan hd f e-d 11ıı:ı ola• •Y•nı ••kr•ı un att• 
I• mi• 411 uh lchk b" ..ı .. ı.f' MECANOI •lıı<au nu 
El cantan&U mıh.sus tur kutu pudrı •• Hnk ıahHtzuı. ı• 
uyar alltlı: nıunu.nrsını '\'.. 4 nnk. dudak boyuıısı "•"1 
" uııdi\. b:ır Pı "1 cdauacl ınu edtr ınaıı. 30 klll\lı w.k 
Poata pıdu lef od nı&. i-::-:-:--::-:::-1.!K~oyv..~·..:..· .:...;• ·~·.fD!...I A(lk O Kol"' O 

CfLT Ku,.. • • § YAŞ Saflar lor 110 O lıım 
Yatlı. • • • • • 3S l<D •ı•t• , 8 ovve.'kl rrnr de 
Tıb 1 • • • •• • 3S trn ydan. ')'1&anya yaıına.. Ahu ____..._..._ __ 
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· .. · .. MAX FACTOR * HOLL YWOOD 
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Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların~ 
roplarını temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız e I 

HEL 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar 

luklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağr!d1 

sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol ı 
temin eder. idrarda kumların ve mesanede taşların teşekkülüne 
ni olur. Her eczanede bulunur. 

DiKKAT: HELMOBLE idrarınızı mavileştirjr. 
Sıhh:ıt \'ekfıletinin 14/7/932 tarih ve 2/27 nuımıraiı rull';atını lıniırlir. 

l lstanbul Levazım Amirliğinden verilen: Harici Askeri Kıtaalı ilanla 

Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli llk teminatı 
J{ilo Lira Ku. Lira Ku. 

Koyun eti 48000 15840 00 1485 00 18-8-939 cuma 
Kuru ot 830000 29880 00 2801 25 17 ,, Perşembe 
Arpa veya yulaf 325000 15600 00 1462 50 15 ,, Salı 
Yulaf !34.2000 4521G 00 4209 00 15 ,, ,. 
Buğday öğülmr.si 1,716000 30$88 00 2895 75 16 ,, Çnrşaınba 

J{onyadaki birlikler için cins, miktar, muhammen bedel, teminat ve ihale tarıh ve sııt 
zıh işler kapalı zarfla ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır. İstekliler şartnamelE:rini Kenya 
Ankara, Lv. amirlikleri satın alma Ko. da görebilirler. İsteklilerin teminat ve tekli_f !11

11 nı ihaleden bir saat evveline kadar Koııyadn Lv. amirliği satın alma Ko. na vermelcrı. (lv 

•------·· ı B.'\KEH i\lağazalarmın 1 1 sattığı kostüm ve pardesüleı 
emsalsiz bir biçimdır. 1 

Sağlam 
Sık 

Ucuz 
Halihazırda piyasamızın eı 

zengin çeşitleri. her yerden u 
cuz firat \'C müsait şartJ:ır1 

c:atılmaktadır. 

Istanbt.al . Be•ectl ~ vesı •~~r~arı 
Yozgat Valiliğinden: 

ı - Merkez ve mülhakat köylerinin sığır hayvanatmın isln
hı için toplanmış köy damızlıkları tahsisatından yerli ırkına 
mensup lekesiz siyah bir metre on santim boylu tc..sckkülatı bcde
niycsi damızlı ~o. elverişli (200) baş 2 - 3 ya§lı 50 - 75 lira mu
hammen bedelli ibuğa mübayaası30 gün müddetle kapalı zarf usu
lile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

llk 
teminat 

18,00 

senelik 
~ 

240,00 Şcliz.a.Qel:>a~a biı.mva.y caddesinde Damad 
lbralıim paşa seb,ili 

13,50 180,00 Fatih Malta Ç3l"§m" Eftnlzade sebili 
45,00 600,00 Mahmutp:ı.şa bama.mı 

37,50 500,00 Şehir tiyatrosu Gardirop ve Büfe 
muhammen bedeli 
89,25 1190,00 Cihangir ynngm yerinde 595 m2 arsa satışı 

Tahmin bedelleri ile Hk teminat mikdarlan yukarıda yazılı 
işler ayn ayn açık arttırmaya konulmuştur. İhale 21.8.939 pazar 
tcısi günü saat 14 de Daimi encümende yapılacaktır. Şartnameler 
zabıt ve muamelat müdürlUğü kaleminde görülebilir. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale gür.ü muayyen sa. 
attc daimi cncUmende bulunmalanJ (59;}6) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
ltınıvcrsitcnin bütün, fakültclerile onlarn bağlı mekteplerde 

ııra}"'It \·e kabul murunelcsine 15 eylülde ikmal Ye ma-

2 - Eksiltme 1~939 çarşamba günü saat 14. de vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Bu hususa ait fenni ve hususi şartnamesi vilayet daimi 
encümeninde her gün görülebilir ve müracaat vukuunda bedelsiz 
verilir. 

4 - Talip ihaleye iştirak için 950 lira muvakkat akçesi mak
buzile beraber kanuni ikame!-gah sahibi olduğunu ve ticaret oda
sın.da kayıtlı bulunduğunu havi vesaiki teklif mektubu içersine 
koyması ve ihale saatinden bir saat evvel encümen reisliğine mü
hürlü zarfını imza mukabilinde teslim etmesi mesruttur. Postada 
olan gecikmeler kabul edilmez. 

5 - Bugalnr ihale tarihinden itibaren her ~y 100 buğa ver
mek suretile iki ayda taahhiit yerine gtirilecktır. Tamamını tes
lim edenler şartnamesi mucib bedelini alacaklardır. Evsafı matlu. 
beyi haiT. olmıyanlar hastalıklı bulunanlar kabul edilmez. 

6 - Tnliplerin tayin edilen gün ve saatte vıHi.yet daimi encü

, 

u .. u .. ı depuu J lruplft, hlHbul, Caloıa , Ver .. ıa Nu ı 

1939ResimliHaf 
Memleketimizin en güzel ve en uc~t 

ıeJ2iE!i!!i!!!~~~~~~3!::==::==r=~~~~~~~~~~~~~"==~~===~~~~~~~~~~~~~~~h~a~f~ta=l=ık~ga~z~e~t~e~s~id~ir~~~ 
biliyetlidirlcr. Yüksek ve ideal sevgiler, bu kadının dediği gibi bir canavar de- Dünyadaki misafirlerımiz çok sür- nun cenazesini ortaya çıkardı. Çocuk, aklın dogru bulduğu, tahli~111 tı' 

menine miiracaatları ilan olunur. (5487) ~arma da eylül sonunda başlanacaktır. Taliplerin fnkUiteler 
dekanlıklarına. müracaatları. (5914) 

kayalıklarda yetişen ağaçlar gibi bun- ğildir. Inanmayrn buna 1 mez. Hareketlerimizle sözlerimiz de anasının ell:riyle bogulmuştu. Aynı gini ve tecrubenin söyleeigııı1.ıı' 
larda .daha sağlam kökleı?ecek bir top- İsa, çarmıha gerildiği sır<:.tda: hayli kötüdür. işte bunun içirJ:lir, ki yer kazılınca, daha ıki minimini iskelet riz. Şuurumuza sahıp olarak 1 

rak bulur. - Ben, kuzuları için can veren Ç'>· hep bır araya geldiğimiz zaman güzel .de bulundu. Kadın bunların da kencl: imana eredz. t 
Evet, gülmeyiniz. Büyük ve fırtınalx hanım. Artık onlardan hiç biri mahve. nasihatlerimizi harcamaktan çekinme. tarafın!Jan öldiiruldüğünu itiraf etti. Ruyada veyahut sayıklanıal;ıı 

aşklara en çok bu türlü insar.larda rast- dilmiyecek. Ben, hepsinin yerine kur- meli} iz. Ben de elime geçen fırsattan Hakim efendiler, şimdi bu mahll'ık:ı kendımizi kaybetmiyeceğiz.. ,, 
)anır. Yalnız şu var ki, öfkeli, taşkı'l ban oluyorum ( 1 ). istifade ederek bunu yapıyorum. da ''ana,, mı diyeceğiz? Evet işte dün. da ki vazifemiz, bu':iur. Mistı~i.)11 
yaratılışları, onlara hırçınlıklar yaptı. Demişti. Biz de bir insan varlığını Biz, Allahın inayetiyle bu kürsüy: yaya uç çocuk getirmişti. Fakat hangi- ile dcciil, sakin bir akılla hıık 
rır, ve biz, bu kaba hareketlerin arka- yanlışlıkla mahvetmiyelim. Yukardı çıkmış bulunuyoruz. Sözlerimizi bütü:1 miz ona mukaddes "ana,, sıfatını ver>'· ceğiz. 1, 
sından baktığımız için, satıhta kalır, "Bir baba nedir?,, .diye sormuş ve bu- Rusya dinliyor. Ben, yalnız burada ba- biliriz? Bu sırada salonun bazı Y';cı 
asıllannı göremeyiz. mın kıymetli ve asil bir varlık olduğu- halara hitap etmiyor, bütün Rusyadal:i 8itiz olalım eefndiler, titiz, hatta l.'.l- şiddelli alkışlar koptu. Fakat ıl 

nu haykırarak söylemiştim. Fakat hrl.. aile reislerine: zım gelirse sert ve amansız davrana. viç, sözünün kesilmemesini >tılj 
Hakikatte bunların öfkeleri çabuk k" f d'l .. 1 · h k"k" '- 1 B b 1 1 ı Ç kl 1 c·· k'" t k b 1 1 bı'r tavırla onlara do"n.du··. şaıtır ' ım e en ı er, soz erı, a .ı ı gıymet e - a a o an ar. ocu arınızı me- ım. ~un u ar ı n ya cın a~nlil.nın z:;ı 

geçer ve karşılarında yükı;ek ruh1u, · in' 
riyle ve oldukları gibi kullanmakta'l yus etmekten, onları kızôrmaktan çe- manı gelmiştir. Bazı kel:meler.den, b.:ı- sildi. Salonun eski sessiz .. lıı; bll<, 

asil yaratılışlı birini gördüler mi, he-
men değişirler. Onlar gibi faziletli ve çekinmemeliyiz. Her şeyin ~dını söyle- kininiz! zı fikırlerden Moskovalı esnaflar gibi lünce, avukat, teşrar sözune. uıı 

mek, her §eyi Hiyık olduğu kelime i!e Di}orum. ürkmeyelim. {3) "M~hterem hakimler, dUŞ e<!' 
asil olmağa çalışırlar. Ulviyet kelimesı . b ı~rııı > 

ifa:ie etmek de bir fazilt seridir. Biz. evvela biz, kendimiz Hazreti Isa Bilakis açık kalpli olalım ,.e bu hare- başladıkları vakıtleti:ie un .. 
ne kadar müstesna bir söz olursa el- nl 

ihtiyar Karamazof, kendi hareketle- gibi yapalım, onun fedakar izinde yü.. ketimizlc son za::n:ınlardaki ilcrlcyi5 lnrımızın gözlerinden kaçac.agdı .. of 
sun, işte bundan ldolayıdır ki, zaman "' 

riylc kutsal bnba sıfatını üstünden kal. rüyelim. Ancak bun:ian sonra evlatlar!· hamlelerinin icimizden cogduğunu iso.. mısınız' .. Elbette hnyırl B•t 
zaman onlan bu yüksekliklere kavu~- · 
muş görünürler. dırmıştır. Evlat muhabbetini beslemi- mızdan bir şeyler bekleyebiliriz. Eğer bat edelim. Çekinmeden: dan "Ol::naz., ı isteyemcyız. Ja>'ı~ 

yen bir babayı çocukların sevmesini böyle yapmazsak, babalık değil düş· - Baba olmak, bir rocuğun .dünya- Böyle kötü ve ta ıdığı sıfata J1l :h 
Biraz evvel, müvekkilimle Matmazel b kl k ı:. s 1 V k . . 1 k . 1 O 1 d ,_ a 1 . t 1 k d k d mıyan l>ı"r ı-_ba, lıelc backa1arı'/ .. s 1Q' e eme mana ız o ur. erme ıçın man ı · etmış o uruz. nar a çocuıı.- Y• ge mesıne vası a oma eme e- ı.· · s _ 

Katerin arasındaki aşk hadisesine do· önce almak gerek. Bunun aksi yalr.ı-:: )arımız değil, düşmanlarımız olurlar, ğildir. Bu yüksek sıfat ona liyakatle cuklarına bakarak yapılan )<ı d" 
kunmak istemediğimi söylemiştim. Fa- Allaha mahsus bir imtiyazdır. Bir bü- hem sır( ken:ii hatamız yüzünden. kazanılır, diyelim. çinde gençlere çok fena §eytcr 
kat üstü örtülü bir surette hadiseden 

Yük din velisi: - Yer yüzünde ektig~inizi biçecek, Şurası da muhakkak, ki bu canav:ır- .dürür f) 
de bahsedebiliriz. · (Dc••a711' t.ıO - Babalar, çocuklarınızı yeise kap- ettiğinizi bulacaksınız! (J) Bunu söy~i- lık, oğluna karşı bir babada tecelli c- " 

Demin, burada dinledigimiz ifa:le, tırmayınız ! (2). yen ben değil, bu, incilin hükmüdür. derse, felaketin derinliğini ölçmek b:!·; 
bldigimiz şeklde her hangi bir şahitHk Buyurmuştur. Kendinizi şu zava'iı maznunun yerine elimızden gelmez. Böyle bir adam•1 
değil, hiyanete uğramı~ kıskanç bir ka Bu mukaddes Gözleri, buraı:.la yalnı~ koyup düşününüz. Bizim çcx:uklarımız bab:-.lığı, ancnk Iaft:ı kalır. Zekanın ih:ı-
dmın öç alışı idi. H:ılbuki hiyanetinde:1 müvekkilimi müdafaa için söylemiyo. da bize karşı aynı şeyi yaparlarsa, on- tasından sıyrılan mistik .din emirleri cle 
tLJtayctc de hakkı yoktu. Çünkii asıl rum, muhatabım, bütün babalardır. lan aasıl suçlu bulabiliriz? onları koruyamaz. Çü kü bu takdi: .e 
lriyanet edm kendisi idi. Böyle bir nasihat salahiyetini nere- Son günler Finlancliyaı.ia bir hizme·. onları hakiki h:ıyat icb:le anlamar,:ı 

Eğer, Matmazel kendi kendini tahli den aldığımı mı soracaksınız. Gayet ba- çi kız, gizlice çocuk doğurmaktan zan imkan buJam:ıyız. 
le vakit bu1muş olsaydı böyle bir ifa sit: İnsanlıktan, vatandaşlıktan, bu altına alınmıştı. Yapılan araştırmal:ır. Gcrçe!; din, bize <>kim rlışında hiç li.!" 
de vermiyecekti. Hayır, müve~kilim toprağa bağlı adam olmaktcın... ,amanlıktaki eşyaları arasında yavru~ emir vermez. Eğer halis h!ristiyan isek, 

( l) "Sen Jnn,, dan. • ,,t 
(2) "'Sen Pot,, <lıın. Mctoıı:ı 

"lcızdırmavınız! aözü vardır. 
• " . ~rııer•• 

'3) O:ıtrovaki, ''Netamelı ~u "iilıiİ,.t 
komedisinde (Mad~n) ve ~ •.• •o 
halkın uğursuzluk isnat ettaılfll J4· 
Avukat bunu ima ediyor. 


