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HERGüN 1 SAYFA ~ HERYER 3KURUŞ \ 
Valiler tekailt 

ılavemizle beraber 
24 

Bu mesaj, Hull'ün ''barış ve 
emniyet,, başlığı altında mtişar 
ederek bugünkü vaziyeti tehlikeli 
addetlcn ve muhariplere gidecek 
silah ve mühimmat üzerine am . 
bargonun terkedilmesini bir dek. 
Utrasyonnun tam bir şekilde tas • 
vibidir. 

Antakya, 14 (Hususi) - Hata. 
yın büyük baYJ'.amına hamfük Moskova müzakereleri 
programı bugün partide tesbit c. ı Moskova, 14 (A.A.) - ngil . 
dilerek ilan edildi. Bayram 23 
temmuz sabahında başlıyacak, 25 tere ve Fransa büyük elçileıi ib 
akşamı bitecektir. Bütün Hatay Strang bugiln Kremlin sarnyına 
şimdiden baryama hazırlanmak. gitmişlerdir. Yarın ~folot0fln gö. 
tadır. rüşecekleri bildirilmektedir. 

Bugünden itibaren seferber edilecek ingiliz 
askerleri bir milyonu bulacak 

lngiliz filosu haliharp 
baziyetine sokuluyor 

----- -· ..,._- .1 -

edilecek 
Ankara, 14 (Hususi) - l\lev

s ük bir habere göre bazı vali
ler yakında tekaüde sevkoluna
caktır. Hazırlanan kararname 
bugUnlerde Yüksek Takdike 
ilttiran edeeektir. 

_____________________________________ ...,.. ________ _ 

Japonlar ayrıca 
2 000 kadar ölü 

3500 yaralı verdiler 

Mareşal Ankarada 
Aydın, u (A.A.) - Genel 

K'\lrmay Başkanımız Mareşal\ 
Fevzi Çakmak, dün, öğleden 

sonra askeri garnizonları teftiş 
ederek saat 20 de refakatlerin
de Orgeneral lzzettin Çalışlar 
olduğu halde hususi bir trenle 

1 
Anknraya mUtcYeccihen hare
ket etmişlerdir. Başta Aydın ve 
Muğla valileri olmnk Uzcre bU
tnU hUküınet crkı\n ve memur-
Iarı, Parti ve Hnlkevl idare he-
yetıeri, vilayet ve belediye mec-
lis nznlariyle istasyon ve ciYarı
nı dolduran binlerce halk, bll· 
yUk askerin teşyiinde hazır Lu 

lunmuşlar ve askeri bir mUfre-

raya gelmiştir. Mareşal istas
yonda l\lillt Mlldafna ve nahili
yc Vekilleri ile generaller, ylll•
sck rUtbeli sup baylar ve halk ta-
rafından karşılanmıştır. 

(Yazısı 3 üncüde) Sovyct askerleri geçit resmi .. 1c 

Gümrük ve inhisarlar Vekili şehrimizde 

Raif Karadmriı düninhisarlarda 
tetkiklerde Bulundu 

Bira fiyatlan ucuzlayacak 

lrıhi.'Klrlar Vekili dihıkii tct1.:i1:lcrinden birimle (ra:m ~ incide), 

Adliyede tayinler 
190 numaralı IHatay Vilayetine tayin 

ilavemiz edilenlerin isimleri 
Bugün istifadeli ve 
meraklı yazılarla 

çıktı 
Bu sayıda 

Tozkoparana nereden 
gidilir 

Yazan: Osman Cemal 
Çok gUzel bir aşk hik~yesi 

MARTiNiN AŞKI 
Yazan: 

Muazz~z Kaptanoğlu 

ŞEHiR VE iNKILAP 
MÜZESiNDE 

NELER VAR? 
.Ayrica: J~ariktiir, Sinema 

Ankara, 14 (Hususi) - Adli . 

ye Vektileti hakim ve müddeiu -
mumiler arasında yeniden bir ta. 

yin ve terfi listesi hazırlamıştır. 
Bunlar arasında yeni teşkil cdi • 

len Antakya vilayetine yapılan 
tayinler de vardır. 

Malatya reisi Sadık Erden, 1stan. 
bul hakimliğine Aydın müddeiu • 
mumisi Haşit !\laykut, 80 lira 
maaşla Rize hakimliğine Bolu 
müddeiumumisi Nizamcttin A • 
car, Burdur h§.kimliğine Giresun 
reisi J{Rzım Tokmak, Üsküdar 
hukuk hakimliğine Bilecik hu • 

90 lira maa.şla tayin edilenler: kuk hakimi Murat Hulusi Türk. 
Antakya ağır ceza reisliğine men. ( /Jeııarııı G ıncıda ı 

Yeşilköyde 200 işçi arasında 

Ekmek güzünden 
kanlı bir kavga 

ln gili::: 7iaoo 7Cıwvctleri bir mancv rada "' 
ve ıjaka sayfaları. . 

(Ya: ısı 6 ın c 1 "ela) " VVVVVVV'V'V'V'V'V'V'V'V'V'V'V'.,..,.,.,..,.,.l"V'V .. . (rcı=ısı 2 iw:ic.. .. J 



.! - ,.AKIT 15 TEMMUZ 1939 

Madrit divanı harbi 
Sabık Baıvekilin 
idamım iatedi 

Madrit divanıharbi 8 tem- K , w d • 
ıııuzda toplanarak 'Madrldl iıprü agzın a yenı 
Franko kun·etıerine teslim et- b. k 
mlş olan hUkumetçi Başvekil ır aza 
Mösyö JUlian Besteryo'yu mu-
hakeme etmiştir. 73 numaralı vapur, bir 

Divanıharp meclisi Uç gene- kayığı parçaladı 
ral, bir miralay ve Uç kayma. 0 .. .. ~ 1 .. . k" .. .. 

· idi un og e uzerı opru agzın-kamdan mUtcşC'lt lcıl .. d . b' d . k l 
I U ka bula a yıne ır enız azası o muş. 
spanyayı ç sene ııa - ş· k · H · · 73 

• <l hlı· h b ' "bll ·Uk tur. ır etı ayrıyenın nu. 
, nn ' c a ı ar ın ~ 1 k '' .. ·· B 
· 11 1.. d ' , n !anlardan mara ı vapuru oprunun o-
mesu er ile a ı w • • • k 1 · d k lk 
Jul. B t . 1 kette kR g&zıçı ıs e esın en a mış, az 

ıan es eıyo meme •1 l .1 l k'' .. .. 
1 idi ı er er ı er emcz opru agzın-

lıııı yegane cumhur yetç r . d 4209 l "k 
d Mö Ö 

an geçen numara ı yu 
Muhakeme saatin e sy k w• l k l . . ayıgıy e arııı aıımıııtır. 

Bl'ster~·o tamamen lACJYert bır :s :s :s 

ı v&t U m giymiş olarak elinde Vapur süratli gittiğinden 
şaııka iyle mahkeme salonuna kaptan birdenbire yolu kese
gı rmi · ve yerini ulmrştır. Uzun memiş, kayığa çarparak bira'n 
hoyıı. iri \'ü cuduna rağmen sn- içinde parçalamıştır. 

lıık başvekllln zayıflamış ve Kayık içinde bulunan zeytin 
ih ti rnrl amış olduğu farkolunu- küfeleriyle derhal batmı§ ve j. 

Yo .. d u •. ki tayfası etraf tan yetişenler 
J\erhal mahkeme kAtlbl tah- tarafından kurtarılmıştır. Ka

ld kat evrakını ve diğer vesika- yık sahipleri şirketten zarar zi. 
lnrı okudu. Bundan sonra Mad· yan istemektedirler. 
rl t milli polisi tarafından yapıl
ın ış olan bircok hA.dlseelrl dP 
t C'şhir etti .. 

Maznun hunları dikkatle dlı:-
ledi. Sonra dinnıha.rp reisi, sa-

Gümrük ve 
lnhisa rlar vekili 

Salih Kılıç aleyhine açılan 
bir davaya bakılıyor 

Ekmek yüzünden Mel<lep kitaplar; ve .. çocdl 
kanh bir kavua Esırogeme· Kurumub:·.rıcıe ~ 

v o N gazetelerin ı~ı .:jk 
Evvelki akfB.m Yeşilköyde 200 "Yardım en bu) 

küııur i~i ara.emda kanlı bir k&v. vicdan zevkidir,, ' başlığı altııl' 
g& olmuştur. Hadisen.in tafsilatı da şöyle bir ilan ıördürn: 

Gelecek celsede müddei
umumi Hikmet Onat 

şahit sıf ati le dinlenecek 

şudur: Sevılli çocuklar: . ~ 
Yeşilltöyde şimdiki devlet ha. Okudutwıuz mektep kitaP' 

va yollarının bulunduğu yerin larmı Çocuk Esirgeme JC~ 
daha ilerisinde yeni bir hava muna verineniz, okwnJY• ~ Jıı 
meydanı yapılmaktadır. Burada vesli, fakat kitap alniıya kU~ ' 
200 den faala. arr.ele çah~ır. olmıyan kardetlerin~• pt~ 

Her akşam kendilerine yiye • etmit ve kü~üklükte bu st1 
Şerif adında bir genç tarafın· 

dan, haksız yere bir hafta hapis 
edilerek hürriyetine tecavuz e
dildiği iddiaslyle eski polis mU
dUrU Salih Kılıç aleyhine açılan 
tazm\nat davasına dUn asliye 
beşinci hukuk mahkemesinde 
bakılrprştır. Salih Kılıcı avukatı 
Faruk Hazinedar temsil etmek 
te~<li. 

tdl\inya göre hA.dlse şöyle ol· 

nerl~en, elimdeki kemanı: cek dağıtıla~ amelelerden . bir tatmıı olun~uz. ~ 
- MUsaade ederseniz tafıya- .uımı evvelki ak~am bu tevzıatı Bu ilan, çocuklara 0JdıJİ" 

nm efendim! diyerek konuşmak yapan uatabatıl~• İakendere git. kadar aile reislerine, velilere de 
da istedi. Birkac defa da yolda mişler, kendilerıne az ekmek ve. 

1 
hitap eden bir dilektir. }-'.1~ 

söz attı. Bir skandal çıkmasın · rildiflni, biraz daha fazla verU. ~aha ziyade onların göstere~ı· 
elan kor!Cuyordum. hl kocamn meslni iste~lşlerdir'.. 1 lcceği bir imkandır diyebiJirıı.. 
açtım. O da polise söyledi. Fa· lskender ıse bu muracaatı ne: Zira, bir çocuğun gittikçe şl 
kat Şerifin hapsedilip edilmedi- ~ense fena karşılamıf, amelelerı tan mektep masrafı için bÜıçf' 
ğlni bilmem." Kovduktan başka arkalarından lerinde f sılla ki~ 

b. 'k. f l. k d d .. l - a r ayıran, Bundan sonra müddeiumumi ır ı ı ena a ır ı a soy emış. almakta la 1 d . B .. k 1 o n on ar ır. ,hl 
muavinlerinden Fertdon Yata· tır. u sozlere ızan ame eler • ı "k" b l'l nd4 ._.. 

• t..a ın u ve ı er arası Lir, 
muştur: na. şahit sıfatırte dlnleallml•tlr den bır kaçı derhal uatabafının cuklannın bir sene kullan~ 

Davacı Şerif şehrimizin ma· Şerif, Feridun Yatanaaın ken- Uze.rine hUeum etmloler, ellerin. ı 1 k't l d"" ene bil 
je ka ...... a kUreklerle rastgele bark 1 aparı, ıge .. r ··ı'de .. ht-ruf profesör doktorlarından bl- dislnl poliıler yakaladığı zaman -.. aş . ,. 
yerlerine vurmagwa baılamıglar • d' asdınab.cal n k'Ve lgonl ~ı kar. ııı• rlnln bayanına bir &'Jk mektubu gördUfUnU iddia etmlfJ, dinle- d ıye e e 1 ece 0 an ar ,. 

göndermiş, bayan da bunu ko- nllmeslnl lıtemı,u. ırB.l 
1 1 

b nedir. 

hık bRşveklle tu •uall tevcih et
ti: 

caaına göstererek çaresine bak- Müddeiumumi muavini şöylE' . r ki dakika •Çinde kavga U. Ekser talebemiz, bir sene"' 

h . • d masını söylemiotlr. deml,tlr: I ' ?11.milf, meydanda bulunan yUz • kuduğu kitapları ertesi ~ 
Şe rl m iZ e Doktor bu vaziyet karşısrnda - Ben aerlfi dava i"ln mUra- ıerce amele kazma ve küreklerle k d' .. t k' d kadşr. 

H d k U i tl v .. biribi 1 i 1 . 1 rd' H•d' en ısını a ap e en ar 'ı..11 - arp sırasın a om n ı e- polise mUracaattan başka rare t ttlfl t d p 11 r er ne g rmıı e ır. ca ı. f' 1 k eY. 
rin sosyalistlerden daha ziyade GUmrük ve lnhisarlar Vekili " caa e zaman anı ım. o •· eri y 'lkö r.ak ld ğun rma ucuz ıyat a satara el' 

R 'f K d iz d görmiyerek Salih Kılıcın polis terin yakaladıtmı görmedim." dse Yuzaktaneoı kye u 0 ö u bl • ettiği yekuna bir fey katıp 'Y Jİ,, 
suç işlemiş olduklarını kabul e- aı ara en Un sabah An . mUdUrU bulunduz.u sıralarda an avgayı g ren r k" l l k .b. ktv 
diyor musunuz?.. karadan şehrimire gelmiş, istas. a Bundan ıonra Salih Kılıcın koru bekçiıi l~op.rak karakola daıtap ab~ını ama gı ı mu 

Bu sual kendisine llç kere te\•- yonda gümrükler baş müdürü vakayı ihbar etmiştir. Bunun U- vekili söz alarak, Şerifin böyle haber vermiş, fakat Yeşilköy ka. nBe ır ~ol tut~~Çocttur.k fJİf' 
clh olunduğu halde Mösyö Bea- Methi ve gUmrUk muhafaza. baş. zerine Şerif polis tarafından ya· bir davayı açmasının, kendisin· rakolunda bulunan bir iki polis u vazıyette u bİI' 

UdilrU H K ta afmd kalanarak mUdUrlyettc bir haf. de' akıt vaziyetinin bozuk oldu . geme Kurumu,. nun pek 
teryo lstr:-· ı mUsbet cevabı m asan oper r an dd ti h 1 t memuru vaka yenne yetigmele . ..k b' . . h'~k ter 

ka,..ılanmıı:ıtır lstanbula. geçen ta mu e e apso unmuş ur. ğu şUpheıl uyandırdılını ileri . -.ır.- 200 k' . in yu ır ınsanıyet ve a ao _.ı, 
,·erme ı : . saat on birden ·~ :.- · rıne •-.&&&en ııın arasına .. 

1
.. •. k"kl . k lİY':' 

sonra tatil ul ndu. Vekil doğru lnhi8&1'lar umum DUnkU muhakemede dokto - sUrmUş, tabibi adilce mUşahade ginneğe cesaret edememitlerdir. mu u~u .• o e§tırme e~e if~ 
Öğleden sonra açılan ikinci mdUrlüğUne gitmiş, tetkiklere run bayanı şahit srfatlyle dinle· altına alınmaarnr lstemı,ur. Tekrar köye gönderilen haber yaptıgı ılanın tam man~ ~ 

C'elsede davayı anlatan ve hA.di· başlamıştır. Bat müdür Adnan nllmiştir. bayan şu ifadede bu - Mahkeme bu dileil kabul e· üzerine derhal civardan yardım müessir cılftbilmeei ve pek r-P 
selerl tahlil eden mUddelumumt Halet Taşpınardan inhisarlar iş . lunmuştur: derek Şerifin mUşahade altına kuvvetleri temin edllmit jan • j olan ailelerimizin çocukla~ 
sabık h~!'!VCklll askeri ihanet ne leri etrafında izahat alan vekil - Bu şerif bana birkaç aşk alınmak Uzere tıbbıl~Uye mua- damı&y& d& telefonla. ha~r veri. yardı~. edebilecekle~in c:;.o
it h·ı ın ct~i ve idamını istedi .. Bu öğleden sonra idarenin bUtUn şu. mektubu göndermişti. Bu a-ra- yene edilmesine n tahlt ııfatly. ıerek blr mUddet sonra vak& ye. ~ası ıçın mektep kıtapl iıt' 
knrnn dfoleJren Mösyö Beater- be mildilrlerini davet etmiş, ken. da. sık sık mecmualar, kitaplar le dlnlentıecek olan mUddelu- rine sfdllmiftir fıyatlMını en asgari hadde 
, f'j' nı JAkaydıyz muhafaza ettJ dilerlnden i§leri etrafında ma • da gönderiyordu. mumt Hikmet Onatın da c~tblne Tabanca.larm; ve tUfeklerini dirmek münasip ol?r. ilirıJI 
\ ~ celıe yeniden tatil olundu.. liima.t toplamıştuı. ı.Akfi,ma doğ.. HattA blr gUn tramvaydan i - karar 'Vermiştir. çeken jandt.rrna ve 'J)Olislcr bu Muhterem Maarıf v~ :)Jfl 

ru idarenin şubelerini de gezen kalabalık kavgacılan güçlükle a. 1-f asan Ali Y~celin bu ırı'>, 
Üç llncU celsede Bcsteryo \"e- R 'f K d . b"t" 1 S • 1 1 .., h' ·1 d d• t:tr ... fında tetk1kler ·u .. r.ıl-r aı ara enız u un memur ar. atıe yo suz ugv ta n {atı evam e ıyor yırabilmişlerdir. Amelelerden bir · .,, J ~·,· ' 111' 

kili mUdafaasını yaptı. Sabık la ayrı ayrı konuşmuş, kendileri. çoğu muhtelif yerlerinden kaz - cmreylemeleri, iki arzotı ~· 
başvekilin blltUo hareketlerin- le tanışmıştır. o 11 l ld k b y f ma ve kürek darbelerile yaralı birden istediğimiz gibi tsh' 
de tam bir dllrUstl olduğunu. G" rük lnh' l V k'l' un ongu a me usu usu olduklarından tedavi altına alnı. kukuna yol a ftabilir. --.dft 
mC'mlekcte ihanet değtl, bllA.kls um ve ısar ar e 11 utvur MUI'~ 
hizmetlerde bulunmuş olduğu- bugün de Kabat~taki b8fIIlildür. mışla.rdır. Ustabafı İskenderin nuuYU:.T ~ 
mı nnlattıktnn sonra: lük binasını gerecek, diğer gün. zı·ya Ozenc·ı dlnlendl ise sırtından bıçakla ve muhte. G b. k k çır· 

- Memleketi terektmemesl lerde de likör fabrikasını ve dL . lif yerlerinde de kazma ve kU - 1 enç ır iZi a 
de hiç bir suc işlememiş olması- ğer fabrikaları dolaşarak tetkik. reklerlf9 ağır surette yaralı ol • k . . 

1 na işarettir, demiştir. lerde bulunacaktır. Satie yolsuzluğ.u tahkikatın-, lip karar verilmesi tein asliye duğu görülmilftUr. Ustabaşıyı ma IS hyen er 
da dördüncü sorgu hAkimliğin- dBrdUncU ceza mahkemesi riya- bıçakla ve kazma kürekle yaralı. • 

Mlldafaayı mUteakıp heyet! GilmrUk ve İnhisarlar Vekili cc, Ankara sorgu hAkimllği ta- s~t!ne gönderllmı,ur. yanlann amele arasında bulunan Muhakemeleri ağır cefl 
httklme mUzaltereye çekllmt~ dUn kendisile görüşen bir muhar. rafından dinlenilmesi istenilen .At-Hye mahkemesi kararını üç Li.z olduğu anlatılnut, fakat da yapılacak r• 
ve m ise tatil olunmuştur. Mös- ririmize eu beyanatta bulunmuş - Zonguldak Mebusu Yusuf Ziya bugiin verecektir. yapılan araf{:mnada bunların Ev\'elki gece saat yarıoı 51 r' 
l Ö Bcsteryo sene bUyUk bir ıo· tur: özenci, meclisin tatil olmasın- nıı·er taraftan muhtelit mUes· J.raçtığı görUlmUştür. Yeşilköy ıarında Yenlkapıdan uorlı0 ,, 
ğ'uk knnhlıkla salonu terkP.t- "- Veklete bağlı mileue.!eler dan isUlade ile tstanbula gel· sese ve bankalardan istenilen 1- l)()}is merkezi ve Bakırköy jan. doğru giden Sebnhat Rdınd• ııı.ı 
ml şttr. fi.zerinde tetkikler yapmak için mlştir. Sorgu hAkimllğinin da- zahat da peyderpey gelmekte· , darmuı hldise tahkikatına de. "'ene kızı. Seyfi isimli birisi 

1
., 

J<arar birkaç gUne kadar A.- lstan'f>ula geUlim. Buradaki tet. veti Uzerlne maliimatına mUra. dir. vam etmektedir. Uç Liz hilA ya. arkadaşlyle beraber oto111ob116ı 
lenen tebıtt olunacaktır. kiklerimi bitirdikten ıonra lmıi.. caat edilmiştir. 'calanmamıttır. kaçırmak istemiş, kızın rer1' 
------------- re de gideceğim. Yusuf Ziya Özenclnln şahit Mülayim Pehlivan Uıel'ine yakalanmışlardır. u· 
Ankara vapuru bir kaza Ankaradaki bira fabrikaaı 31 sıfatlyle maırımatına muracaat Mahkemeye verildi lıtimlik Müdürlüğü ş, c;lular dun SultanabD16:1~t'! 

atlattı temmuzda lnhisarlara devredU • edilmesine sebep, evvelce De- Yugoslav tebaasından olan T&fllllYor c;Uncü sulh ceza mahkeoıe 
111

, 

E ık . .. ı · d miş olacaktır. Fiyatlan indirmek nizbank meclisi idare azalığın. MUJAylm Pehlivan son Beyrut istimlak müdürlüğü tetkila. ''erilmlşler, fakat mahkeI116 ııe" vve ı gun ımammız an _ . . bb 
K d · h k t d A ıçın tetkikler yapıyoruz. Ma.kaa. da bulunmuş olmasıdır. turundan dönUşUnde ikamet tez- tını belediyedeki daire istiap et. çu "kız knçırma~a teşt 

1 
.. rı are enıze are e c en n. .. . . ı ,. 

k bo.. da b' ,. dımız Turkiyenın her tarafında Ankara sorgu hakimliğince i keresi lc;ln beyanname ,·erme. mecliğinden Parti binası yanın- mahiyetinde görerek sucl11 "'"' 
ara vapuruk l gaz b ır .~rda. birayı !O kuruştan aatmakatır. fadelerl alınan diğer şahitlerin dlğlnden Suıtanahmet birinci da büyük-;:e bir bina kiralan. ağır ceza mahkemesine sef~ 

Oya mk~~uz kal mıfda, du ~ul~ en Sıhhate 2ıaTarı dolayışlle rakı ile de istinabe evrakı dUn gelmiş sulh ceza mahkemesine veril- mııtır. lıtimlAk müdürlüğü ya. I mlştir. 
rta oy açı arın emır ıye. .. deled d d k k d b k 
k k k. l muca e evam e ece ve bulunmaktadır. mlştlr. ın a uraya tqmaca ur. 

re anca gece geç va ıt yo u. h tt. .. d z .. dah da ..:.A lA ı d 
d d b .1 . . a a muca e emızı a Y'"'.. Mevkuf suçlulardan Tahir MU Y m, mahkeme e, be - -o-- Taksim Bn'ırcıi .. ı 

na evam e e ı mıştır. detle ... ,;ı' •• B --~-- -'-? ·•" 
nuırecegız. Kevkep dUn bir istida ile dör- yanname verdiğini, ancak yolda uz neucn Yut1 Taksim bahçesi bugün .,,.,. 

--o- Hatayda kurulcak gii.mrük te-"- dUncU sorgu hakimliğine mUra- geç kaldığından Yakttnde ınU- Şehrin bazı semtlerinde buz 18 de n,rıla,.•ktır. 
Ticaret Müdürlüğü 1..-ilahnda çalı§acak memurla~ caat ederek tahliye talebinde racaat edemediğini söylemi~ bulunmadığı belediyeye tikayet :r ~ 

Müıavirliği seimif bulunuyoruz. Hatay ile bulunmuş. fakat sorgu hAkinıl mahkeme de dördUncU şubede edilmi§, bunun üzerine alaka. Asfot YoPnr / ;ı 
lstanbul mıntaka ticaret mü. Suriye hududu ilzerinde yeni ve reddetmiştir. bulunan pasaportunu getirtmek darlara ırkı emirler verilerekj Belli başlı caddelerin ıı~·~. 

dürlüğü mü,avirliğine tayin e. 1..'ttvvetli .muh~!aza teşkilatı vü. Tahir Kevkep red kararına I- Uıeie duruşmayı başka bir gU- her tarafta bol miktarda buz yapılması için evvelce tahsıs , 
dilen fstokholm ticaret mümes- cudc gctırcccgız.,, Uraz etmi!J ve evrak tetkik edf - ne bırakmıştır. bulundurulması bildirilmittir. j dilen paradan ba~ka bu;;:, 
sili Hayreddin Şükrü Şehrimi- -- Jır milyon yüz bin lira 
ze gelmiş, dünden itibaren ye. harcanacnktır. 1, 

nı vazifesine ba§lamıştır. Bugünkü asfalt yolların ~~ 

=ı: Cumarte.~ Pazar 
:> 
~ 16 Temmuz ~1 6 Temmuz 
C 127 Cemazil 'e.b28 Ccmaztl 'E 
t- 71 bızır ~ 72 bızır 

--- -
!"''"?' '•1 9 Ot 442 IJ 1 2 

r::ıı4'• 12 20 489 1220 4'0 
licln<111 ltl 19 899 16 19 81111 
AfC.C'••n 1 l:Jto t200 1989 1200 

1 v'°"' • !!tS7 I ua 2186 158 
'""~ ... 2:9 948 229 GW 

1 1 
......., ~~ 

Evvelki glln tc1ırlm~ gdcn 
. mu§lar oo alc.1'""' Pirwyc JuucJ.-et 

'·· 
. 

!50 !ifUU; ve Wınlardan mürek kep Yunan ~ 7oa/Uuı aAn C'ımaAurtvef ~ çeletak Tcoy. 
atmillm'dir. Atn"ICG YtlQOllau aey ~ndan mUre~ l>tr ~ de teAritnUıe 11eımtı btWAmakta 

kil vasıtalan tarafından ~\Jıı 
bozulacağı anlaşıldı~dan ~· 
dan sonraki asfalt yollarftl jtı 
ha mukavim yapılması tet1' 
edilecek tir. 

-0-

Polia Hayvanlarmm >Jı:fl 
Kaltlmlac~.k .,.., 1 

Şiş icle polis hnyvnn'·ı • 
bulunduğu ahmn bele .. r:

1
# 

kaldınlmaıma karar verilıtl~O' 
tir. Buruı meydan haline 
kulacaktır. • f-f"rİ' 

1 
Poliı hayvanlan için ı;,, 

yetiebecliye tepeainde ahır 
pılacaktır. 



~ 3 - VAIUT 15 TEM~I:JZ 

F' ,.ansız·-,.h-t-,·-la-A/-,.-n-ı·n- 1 n ön Ün Ün s o vy et -Japon çarp 1 ş- 'r--·:·:--·:~··--... ·::- •• ..,:: ... :: .... ~ 
doğdukları ev . ı~Gorup duşundu~<çe~ 

lSO nci yıldönü- Binanb:§~::J~atına malan devam edıyor ıs·~·;·;:r~·b·~·;··~·§·~~·;:·: 
I 

. 
8 

f · )foskO\'a, 14 (A.A.) - Tass uzun zamandauberi hazırlan. k .. k l d 
zınır 14 (A.A.) - Milll ~e 1 d • ? 

Ut an l 
' ajansı bildiı·iyor: mış bir şey olduğunu göstermek a 1 m . m U lnönti'nün doğdukları evin mti-

Mogol - Sovyet kuvvetleri ge. tedir. 

l
•
11

J. ze haline getirilmesi için çalış- Hatay Türk vatarur.d'ln ko 
O" tı nel kurmayı, 6 ila 12 temmuz Mogol - Sovyct kuvvetleriniııı ' . . . ·,. -

·yti~ l~ıı:.' • malara devam ediliyor. Evin as- arasında Kalkın-göl nehrinin bu müddet zarfındaki zaviall parılmış bır parça ıdı. Kopanl. 
Jtıfl' ı,;;ısıcu m hu r Lebru n bütün Fra n- lı bozulmamak şartiyle esaslı şarkında Nomonhan - Burdoba 2!)3 öl ti, 653 yaralıdır. . lmış da değil, bir zaman için 

S surette tamir edilebilmesi için mmtakasmda Japon - Mançu ve Mogol - Sovyet kıtalarına kaı. Anava;and?n .şöy!ece uzak~a 
l~I~ r h •t b b" · tt• bina askıya alınmıştır. Tamirat kalmıs ı Bır mılletı ba"ka mil 

tap, 
h\tis~l.a f a en f r mesaj Mogol - Sovyet kıtaları arasında şı yapılan harekete Japon . ~ ' 'i ~ 
l" neşre 1 bitime müzenin hazırlanmasın~ l\1ançu taı·afıncla11 23' u··ncu·· ,.l, letlerde·n· ayıran bütün vasıf .• mütekatti bir şekilde vulrna ge- -

U(ll' 'ii!' ~b 4 (A.A.) - Reisicum.. baı;Ianacaktır. len çarpışmalar hakkında aşa- 7 nci Japon piyade fırkaları bı- larla Turk olan, Hataylılar, bır 
bb "'0ı:uıe run nıim bayram müna- Hem suçlu, hem ğıdaki zihatı vermektedir: rinci nıotörıu .Japon livası. ·yuı to~~~ üstünd~ m~! ... damğa, 
etİ llııda, ~.d~o ile verilen bir me. Afafürkün 5 Temmuzda l\fogol - Sovyet kadar hticum arabası. bir mo- mı ı ı~za sayı an utun. eser-
~ 'ki b~t~n F.'{ansızlara hitap g u·· çl u'' kıtaları, hava kuvvetlerinin de törıu piyade alayı, birinci ağır l~rle Tu~k olan Hatay, nıh~yet 
e.,ı.i ~\.;' htılali hatırlatmıc:ı ve ez. • • k b • yıne eskı haklarına kavw;tu 

,JY ~d ~ annesının a. rı iştirflkiyle yaptıkları şiddetli topç.: alayı ve altı ila. yedi Ja- ~ . 
,., emiştir ki: (Bıu tarafı 1 incide) T ·ht b·· ··k b" · k I" Q~ Ilı" ~ bir mukabil taarruzla Japon pon ·Mançu süvari alayı iştirak arı e uyu ır ın ı up ta. 
l'ııh~hiın yıldönümünde fikir işleri mazur \'O mntcdU göster. Güzel bir abide şeklini Monçu kıtalarmr Mogolistaı: etmiştir. şıyan, bu inkılap ib, yer yü. 
~· arnnızı cetlerimizinkile mck {,;aresini bulauıaymca kar- aldı halk cumhuriyeti hudutların Bu muharebeler ~snasında zunde yeni devirler açan Fran. 
s~elirn. Onların sivik fazi • 7ılarındakilcre atfedcbilccck bir dan dışarı atmışlardır. Japon Mogol - Sovyet hava kuvvetleri sa kendi imanının kitabı sayı-

~ "iın. var1•81· olarak 14.7.l790 kabahat nra,·orlnr. J;'akııt b11 İzmir, 14 (A.A.) - Atatür- .1 d r· 1 la "H k k B · •v " " Mançu kuvvetleri, 6 Temmuz ı e tayyare a ı >ataryaları, n u u u eşer,, ı c;zgnc-
h>~nı ha.tırlıyalıın. Bu bu"yük" ''Old.aki hal'eketlerl ile kendi kUn validelerinin Soğukkuyu' 6 J . d mede H t d ki T·· k h k' ."'il ., akşamı tamamiyle Mançu arazi- ı apon tayyaresı iişürmUş- n a ay a ur a. Kı-
'M• ll. bıze yurdumuzu bu'·tu··n surlarını hafifletmi!'l. olma,·or- daki makbereleri güzel bir Abi· 1 d' B dd f d ,..1 ne çı·gn~ ey mezd" N tekun' t h 
, 1 .. ., sine stirillmUştUr. er ır. u mu et zar ın a ~· o- e ı. e , a -

~'!. 11lıizle mu'"dafaa etmek lar. Bilıikis iizer1crincleki mesu- de şeklini almıştır. Belediyece 1 S t h k tl . d kik heyetlen'nı·n dogruv lu;; . ·~er • 8 Temmuz sabahı, M:ançurya- go - ovye ava u n·e erı " .,u su 
'"-f._ı Ve mus·· avatı ve bcşerın· lhcttcn bas,ka bir <le kendileri- vücuda getirilen geniş bir par- 11 t d.. .. ti tU go""tu··rınez raporları Sun"ye fev 
·~~ " ya gelen yeni kıtalar, muharebe ayyare uşurm ş r. , -

<Ja"'~ da.şın diğer mukaddes ni gfüiinç mc,·kie diişiinuüş olu· kın içinde kalan kabrin kaidesi 28 Mayıs ile 12 temmuz ara. kalade komiserinin ifadesi, as. 
·ı.ı:ıı ·,:ı__ U 1 t 1 k b' it arabaları, ağrr topçu ve tayya-

~''l 1>.<cUne ve çocuklarımıza yorlnr. zer ne on on u ır gran sında dUı:ı,en Japon tayyareleri- ker, sivil bütün Fransız teşkila. 
J e- k 1 ti .1 . t' B "Eb re kuvvetleri ile takviye edih•n 

~lla "'e ve nihayet hür ve Hakikaten Arnanılluj::;u işgal yer eş rı mış ır. uraya • e- · nin umumi yekunu 199, düşen bnm şahitlikleri, hep Türk hak. 
<11. l> Ve kuv,·etlı· olan bu'·yu··k eden 1tııI,·anın Hata,. anlas,ma- di Şef Atattirk'ün annesi Bayan Japon - Mançu askerlen, No- '- ·· t·· d b" l • k 

ıı.,....,ız " " monhan - Burdoba mmtakasın Mogol - Sovyet tayyarelerinin KJ us un e ır eşınce, a an su • 
. ~,, catniasında sıkı bir su. smı protc ... to etmesi çok gülün<;· Zübeyde bumda yatıyor" ibare- d umumi ~·ek· .. nu da fı?. dı·r. ,lar durdu. 
~" ve k a Kalkın - göl nehrinin şark u -
"l!tu ardeşc;e birlec:ımiş kaL tür. Protesto iı:iıı istlnnl. edileıı si hakkcdileccktir. 

11 8 ~ kısmmda M:ogolistan halk eum- Sovyet · Mogol kumandanlı- Biz, geJİ§İ güzel tarihi bir 
:ili :~da kati bir azim ver_ esbabı mucihenin Cenevre mnn- Maltberenln etrafmclakl park huriyeU hududuna şiddetıl bir ğrnm fikrince, Japon piyadesi, hakimiyetin, bir kılıç zaferinin, 

ı.,.b lerırn. dalar komisyonu knrnrları ol- tamamen ağ'açlandırıJacak ve taarruza kalkmışlardır. oldukça iyi dövtişmektedir. Maa· her hangi bir toprak gasıplığı. 
· tun. .. ması ise bu gülünçlüğü .arttıran içinde bir çocuk bahçesi vilcudn 8 Temmuzdan maflh çok daha iyi dtivlişmesi mn yagwmasmı istemiyorduk. l'atorı VSozlerini bitirirken, im. ayrı bir sebeptir. l\lillctler Ce- :~ctirileccklir. 12 Temmuza 

İltı•~ Ugun bütün sakinlerine kadar, Kalkın - "'Öl nehrinin icap ederdi. Zira 23 Uncu ve Sürdüguw··müz dava, hakkın da. 
~ ~ nılyetindcıı çckilmiı;; olnn 1talyn ., 
."ll h" ~ doğum farkı olmak . --o-- şarkında, göğ·Usgöğüse muharP- redinci .Japon piyade fırkaları, vası idi. Biz, damarlarındaki 

,.,, Ut.~n insanlar için hürri • kendh.ini bu ccmi~·eUn her ne- Ankaradaki memurların beler olmuştur. Hava kuvvet- en iyi telakki edilen Japon fır- kam ile, dili, dini, medeniyeti, 
"tnııaft ~i karnrlnrmı tatbikten müllCl'· i -vat hakkını kabul et.. . terinin de yardımı ile Mogol _ kalarındandır. Bu fırkaların bu milli karakteri, inanışı, duyuşu, 
' 0nıarı • t a.rru.f . rA addettij!,i halde Hatayuı Tür- senelik mezunıyetleri s k 1 derece kola,·ca mai!lO.p olmala- eserlerı" .·ıe Tu""rk olan bı·r yur-. 1~ say, as , nı - ovyct ıta arı, şiddetli bir mu- , ~ -'lan. kiyeye iHınkına muvafakat e<len · i d · k d • • d •:Jt Ol vve kiyasetlerile buna Ankara, 14 (Hususi) - Baş- kabil taarruz yaparak Japoo - rmın sebebı, Japon I> yadcs~ a u, yam en imizi ıstıyor uk. 

'fı.. tnag d Fı·nnsnyn kar~r: d d · "H "K " d 'llQiJe • a avct eylediğini ve vekalet tarafından vek1Uetlere Mançu askerlerinin bütün hU- rasm a maneviyatın erın su- alay,, ın onya an. 
b.. tın - Protc-stQ c<lcrim. Zira l\111- "1 b ·~1 e Yardım ve nasihat . mühim bir tamim gönderilmiş- cumlarmı muYaffakıyetıe ptis· rette bozulmaya başladrğıdır. zmir,, den ir ayrısı gayrısı 

lit-. esirgerniyeccğini bildir • lctlcr Cc-miyetinin manclalaı tir. Bunda, temmuz ve a~usto!' ktirtmüşlerdir. Mogol • Sovyet Japon hava kuvvetleri ile muha- yoktu. Fakat araya dünyanın 
lıakkırula ki kıırnrma muhalif dı l 

ıı aylarında el{seri memurların krtalaları, Kalkrn - gölün şar- rebe arabaları kıtaları ise Japon sağır ve kör yaşa ğı çı gın bir 
al'i hareket ettiniz." d d ~ıı· I!, 14 (AA) B 1 ı-ıenellk mezuniyetlerini kullan- kmdaki arazide kuvvetli suret- piyadesinden daha zayıftır. evir girmişti. Hatay avası o-

, ıha · · - u yı , Demesi, garip (l<'!i;il midir? 
~ Yt!I .... F dıklarrna işnret edilerek htiku· te tutunmaktadır. B k 

1 
nun için bu kadar uzadı gitti. llcj ..... u, ransız ihtilfilinin Eğ'cr J•'ransa. gerçekten l\lil- ' • f 

~ı~ ~lldo" ·· ·· l be met merkezinin bu aylarda mü- Mogol - Sovyet genel kurma· iSi e Bugün arbk o haksızlık 
"'lllıJeı • n. umu oması Ye y. letlcr Cemiyetinin mamlalar 
t.ta~1,bh·adi. seler dolayısilc bir lıakkmdnki kararlarına muha- him nisbette boşalmamasınm yrnm verdiği malilmata göre, 6 geçmişe gömülmüş bulunuyor. 
"I ~ • • k r 1 · tı ·ırı. 12 Temm z 1 rmd 1 b"ı rı· n c'1l1" k lerı· 0 topraklar "Hatay vilayeti,, " tla eai tn··1tlıği tezahürü teşkil et. lif bir harekette bulun mu~ i ·c tcmını ma sac ıy e mezunıyc P- ı < u çarpışma a : 
, tll~Jı~l.Ul.aseoctile istisnai llit bh'.nu ı>rotesto edecek olan onca'k riıt eyliil ve daha sonraki aylara Japon Mançu kuvvetlerinin za- Ankara 14 (A.A) _ Beden diyle anıkalmaktad ~r. Biz .Y~vm 

;~rı ellıUtt. l~ tesit eailmiştir .• Dost CcıııiıyO~"ı.hHı uev'l~•'P·'T&lnbl· .f.~lrnimi tavsiye ?'iatr, 2000 kadar ölü, 3500 ka· T b' . ' . . .. .. •.. muza vuş ugumuz ıçın n~ 
e 1• ~fık d ·:::g:ı ·· ·11 rl t · dar yaralrdır. Bu müddet zar- er ıyesı gene~ direktorlu~ fe. kadar mesutsak, Fransa da b• · ..... 'lltaJ ev.e~ ermumessı e lir. Yoksa Cemiyetten ~ek.ilmi~ derasyonlar daıresi başkanlıgm • hakk f t' • f d tm" 

.• ıı ~~ıı. arınnı - t" ·k· · Kadeş vapuru fında Mogol Sovyet kıtaları 254 d a men aa ını e a e · " "lli b· ış ıra ı merasıme olan İtalya dc~i1. Halbuki Mil- - an· 
ı. ı~ ır ı:. ... k·ı · · esir, 4 top, 4 muharebe arabası. · büyüklerin vicdan zevkiyle 

... ı'' ı:.to· ._.... 1 vermıştır. Kıta - Jetl<'l' Cemi.l.·etine clnhil olan dev- Almanyada ı·nşa edı"len Ka 7 ve 9 temmuzda yapılacakken b ht•d 

.. • ~ ıl • 15 zrrhlı otomobil, 60 makineli a ıyar ır ~ l'ıle trı e meydanından Con • Jetlerin Tüı·k - Pransız nnlaş deş vapuru da yakmda memle. idari bazı sebepler dolayısile te. h • ·ı k t bö. 1 k 
tf! i.ıı e~danı"a kdar yapılan ld 1 k l k y tlifek ve diğer silc\h almışlar- h" d"l T'" k" b" . . . ıKı meme e , ye arsı-P' 11 a " masındnn memnun o uk arı etimize ge ece tir. apuru ır e ı en ur ıye ısıklet bırın. lıkl b. • •. d k • 

il'>... aat 9 dan 1150 '-'e kadar 1 1 k Ik k dır. ·1·k .. b k 1 28 30 ı ır sevınç ıçın e yaşar er:, · 'il~~ • .; meyclanclndır. tes im a ma üzere evve i a • cı ı musa a a arı ve tem. b. I 
b"' Ve devlet re1·51• geçı'tte ha h d b h Al Esirler Uzerlnde elde edilen d İstanbul. K .... k km araya ırtakmı ses er kan<ı-tr. 

"<l\< • Hat.nyın Türkiyeyc Hhnkı ile şanı şe rimiz en ir eyet - muz a aa uçu çe e • F l 1 be b l :r 
ı. llrnuştur 1 1 h k Yesikalarm arasında iki mlihinı 3.1. . 1 .. . d 

5 
. a so u, r at ses er. 

ıa"a · yerli balkın reyleri ıilftfma ıa- manyaya are et etmiştir. ce - ı ıvrı yo u uzerın e 1 6 kı- it l b.lm h • t 
l~ kaı k 111 .•. il. 1 1 vesikamevcuttur.Buvesikalar- 1 t uk t K"' .. k aya, ı em angıproo. 
Qİl'ik dırımlarınm üzerin _ re ·et e< l < ,ıg-ıni c <lın ec en tal- ome re m a veme ve uçu • k J] d k F 

en. h b 1 . . .1 0 'ki d 11 1 b . dan birisi, Kvantung ordusu km .. 1 .. k d b" k"l o ara ayanara ransaya no. 
11 b"lına alkın mikarı bir mil. ya, unu a arayı unıumıye ı c ııı a ayı uzun yı arc an erı çe ece go u enarın a ır ı o. t . • "H t T" kl 

... b 1 .. 1 başkumandanı General Ueda- .. a vennışmış. a ayı ur e-
l' ~.... kta idi • intihllp cclilmiş bir Millet l\lecli- cc ren ıukmü altında tutan - metre surat olarak yapılacaktır. . . d' . ? d" 

,.1•• 1 ~ 1 t 1 d ~ 11 11 1 1 h 1.. k nın 20 Temmuz tarih ve 153:? B .. b k 1 14 bö'l d re mçın ver ınız.,, ıye soru-
"lcıı ...... h si bulun< ııgunu pek iyi bi ir. Du n. ya c~ . c c < a a < un -o- u musa a a axa ge en 

1·,, ~ urun yanın.da Fas 1 numaralı bir emri, digveri de 23 yormuş. • '41,,ı ·ı meclis intih11ıı cclildig~i zaman en Arna\•ntl uğu istila eden tal- 32 bisikletçi iştirak edecek ve C lak' .. del t ki l 
1a. 1 e Bul r · üncli Japon piyade fırkası ku- .. . ıp gov ere an a ıa -il.of 1n . gar mec 151 reısı ekseriyetinin Türl;;: o1<1uğu c111 ya lıiç değil. musabakalar Cavıt Cav tara • d ~ D kıyıl 'k· .. 

~İlofbeı· giltere harbiye na. , kimsenin meçhulü dci!;Hclir. Bu- Her memleket Hataym Tür- nıandanı General Koma ta bara- fmdan idare olunacaktır. lrl~an, rlakç adalnna 1 1 ybuz 
ışa Londranın pasif nın 30 Temmuz tarih ve 105 nu- e ı parça ı arma ar ve es aa. . ' nunla bcrnber Hatnym Türkiye- kiyeye ilhakc ile Akdeniz statü- 29 ve 30 mayısta Ankarada .. 1 .. k h fl l . l b km~ 

ehe· §efı, İngiliz erkanı har. 'Ih 1 1 b l\l'll t 1\J 1 b 11 y "ddi maralı bir emridir. Bu iki ve- yapılmıcı olan İ"tanbul _Anka_ '"'Z u k avat ı o an! e a1s~ ' ı · ye ı n CT ~ararı u ı e . ec- .:osunun ozu l ngunu ı a e- '::/ " J - _ _ 

lq~k~ ~cli~.Vinston Çörçil bu - lisinin ittifakı ile nrilmişt.ir. debiliı'. Fakat Almanya He elelc sika da Japon • Mançu kuvvet- ra eskrim müsabakalarının re _ yka]pkıara l va an lyagmt acı ıgdma 
!erinin ı Temmuzda Kalkın - . a şan ar, nası u anma an 

~·ter Hal büyle iken İtalyan hiikfımc· ,·ererek bütün Avrupa.ela ,.e Ak- vanşı yıne aynı takımlar tarafın. b'" l b' · h kk k d" 

r· 

u· lorı t:ibününde Fransız im - ti nac;ıl olur da yerli halk ekse- denizde l'e\izyon davası nçmıı;; göl civarında başlamaları lcap dan ve 23 temmuzda Edirnede İC- I 0 ! d ır .. s~rgu] ~ mı en t-

ı:C l\ıl'I Ugu nıürnessilleri, Ceza . riyetin reyi hil8fına hareket e- olan İtalya cleğil. eden taarruza ait bulunmakta ra edilecektir. eıınK e gnloruyohr arkl. d k ld 
ıı' "-t ba~s, F'a.s, Hindiçini heyet. dildJ~nclen bahso<lcblliı'? İtalya hiç farkına \arnııyn- ve bu yeni Japon sergUzeştinin Federasyon tarafından evvel _ ~Pİ mış a ~ an k" aR ı-
{ ~tı~aı; l Afrikası, Hattıüstüva :Hülftsıı her memleket Hata.. rnk kendi nttığı silılh ile kendi- da nıevcİ.ıt tesanu·dü; çok derııı ee tesbit edilmiş olan maçların rıın. aş arıt Yt~ara kes 1 0k 
rı ~;l\q1: '.Kan:" .m, Güyan, Fran- ym Tiirklyeye illınkı halk eks<'- nl '\'ltl'nyor. Unf;'knlarınclan ala olduğunu söylemiş ve aynı he- icrası gibi zaruretler müstesna ~; ımp: or

1 
ug~a ··İ~uş~al-

et' ~. \':t.anı, Madagaskar, Mar. riyct,nin nrznlarına muhalif ol· cak clarnsı nc;arkcn ihtilfisını dcflcre Ye müsavi imanla 1span. olmak üzere bütün memlekette duyası ran
1
ark lulagu ulç ? a < 

"ll~ nı Raledonya, Yeni Eb. <luğı.1 iclıliasnu ikri sürebilir. meydana çıkaı·an a<lanılnrn. ben- yolların yanıbaşmda yeralmı~ iş'arı ahire kadar futbol müsaba. av~sm~ ~ası ~ şıyor ar·. 

~~ ~lik~Yon, adaları, Sen Piycr F!"knt niifusnmm ltalynıı n·kr ziyor! olan Almanların da senasını kaları tatil edilmiş ve keyfiyet . Cıbutıyı, .. Korsıkayı, Fas1 •• 1~~ 
~~leli ~on, Soınali ve Togo sa. ile lıi~ bir münns(•hcti otmıynn ASIM US yaıımıştır. bölgelere tamim olunmuştur tıyenlcr, Turk kıyılarmda gozu 

Yoı-<lu eyetlerinin azası bulu • · olduğunu saklamayanlar, hiç 
C • olmazsa hakkı kepazcye dön-

~ 41ı ~İ<le h - • dürmekten çekinsinler. Tabur 
~~ teıif e~ Irktan 30 bin kişi, H u s u s 1 H a v a d 1 s 1 e r ağalarım dinlemeğe vak~ımız 
t'll 1?. 6oo :nevıden makineli maki. k 

;t Yil~" araba, 120 top, 350 mit. Dünkü posta ile gelen "Daily Sketch,, ve "Daily Ex- mas ediyor. Bulgaristanın bir harp esnasında bitaraf kalması yo Roma ne kad~r ltalvanr:-ı ;~..-. 
~aı e tank :ştirak etmiştir. press,, gazeteleri "Hususi,, kaydiyle aşağıki havadisleri ver- için kredi istiyecektir. Saniyen, Romanyanm Dobrocayı Bul. H~tav d'i 0 ka:h.r TÜrkiimUr-

, 

, 
1' 

~~tıt-~ ;.ıtaatı haraletle alkışla- mektedir: garlara terketmesi için lngilterenin Kral Karol üzerinde nafiz Altiyle de, üstüyle de. Tür:; 

11 
l~jy tlhassa lngiliz askerleri •I SP ANY ADAN gelen haberler, ltalyan hariciye nazırı- olmasını talep edecektir. topraklarında ~Ö7.Ü olan.hra j3~. 

~'~la 0llerler sürekli bir surette nın ziyareti esnasında lspanya, mihver devletleriyle biz meşhur m!s:ıfirscvcrliğ: .... :z._ 
h, ll.ı:tıtşlardır. bir askeri ittifak aktetmiyecektir. * * * le tonraklanın·z•!'l ah:;ı J .. ~r 
~it- l Bilakis Mussolini, General F rankoya lngiltere ile dostluk L EH ve lngiliz mali müzakereleri, LehTerin arzusu üze. va kıt ih5,..,,... ~ .. -m:::. 

llaftnd k 1 tesis etmesine zerrece itirazı olmadığını bildirmiştir. rine uzatılacaktır. Lehler, lngilizlerin yaptıkları tek. 
k aya a anan Mussolini, damadı Kont Ciano kadar Alman tarafhsı dcM liflerden memnun kalmamıslardır. H. SÜHA GZZGi~J 

,-\.llka &.çak eşya ğildir. Mussolini "Mihveri,, Ita1yan emellerini icra için mu. İngilizler Lehlere 18.000.000 Sterlin teklif ediyorlac. 
j lııtft,r~, .ı 4 (A.A.) - Geçen vakkaten kullanılabilir bir faydalı silah olarak telakki etmek. Lehler daha fazlasını istiyorlar. 

Ekmek Mayalan 

Gayrisıhhi imiş a th •t ıçınde gUmrilk mulıa- tedir. 
"ŞI<' 

· q1,tı •11 atı, Suriye hududun-
~"' lı d .. t "•l it· or kaçakçr, Uç bin 
1
> 'l'ı: 110 g-UmrUk kaçağı, do

tıt]{ ı · 
ta kA- ırası, kırk iki defter 
ı. gıdı, dört kaçakçı hay

lın 
1M_' tı h11d 

1( lıır · .Udun da, iki kaçakçt. 
lı l\ l<ııo ~llmrlll{ kaı:a~ı ile 
lrtt/ 1 tınış beş TUrk lirası ele 

1Ştir. 

*** 
M UŞAHITLERIN raporuna göre Japonların bütün tez

gahlarında bir harp gemisi inşa edilmektedir. 
Bu demektir ki, 42.000 tonluk zırhlılardan tutunuz da 

ufak mayn gemilerine varıncaya kadar 100 harp gemisi ınşa 
edilmektedir. 

•I NGITERENIN Avrupa devletlerine verdiği 60 milyon 
krediden Bulgaristan da bir hisse almak istiyor. 

Bu itibarla Bulgar Meclis Reisi Muşanof Londra ile te-

* * * Frrrnlarda kullanılan m::ıyn-

8 ULGAR Başvekili yakında Romayı ziyaret edecektir. brdan alman nümunelcr tahlil 
Ayrıca yirmi Bulgar mebusu ve bir nazırı da, Sovyct 1 edilmiş, bunların gnyrisıhhi cıl

hükilmetinin misafiri olarak Sovyet Rusyaya gitmek üzere- duğu görülmi.iştür. Belediye ek. 
<lirler. mek fabrikası ile birlikte bir 2e 

• • • maya fabrikası açacaktrr. 

H USUSJ surette söylediği bir sözden öğrenildiğine göre, 
Yugoslavya Naibi Prens Pol, her hal ve karda siya. 

seten bitaraf kalmanın Yugoslavya için mümkün olacağı ka. 
naatindedir. 

Diğer taraftan fırmcrlar , .. : ~· -
larmda birlik kurmu~:C\r ~ı: 
Bunlar da şehirde modem ft. 
rmlar inşa ettirecekler21r. 
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niz yerin fiyatı nedir? .. diye aora· va an 1 
Ertesi gün aabahleyin Luk eli bakalım bu değneğin içinden caktı. Hayalinde kendisini ihtiyar Z 

Amold'un cesedi yolun kena. neler çıkacak! efendi ile, mUmesailinin karııam- • '138 Nobd mükdfalını ka:onnn 'ı 
rmda bulundu. Beyninden vu. Fakat bu sırada her iki mü. da ıörüyor ve: Pearl Buck 
rulmuıtu. seccel haydudun da ümit etme. - Olacak fiyatı söyleyiniz. Ba- ~ 17 

Lesainger bu havadisi gaze- eliği iki ıey karıılanna çıktı: na da baıkalan gibi bakınız. Pa- •00
••••••••

0
••

091 

'-den Serpolef e okuyordu; Mak Karti ile Karter"in heykel ram hazırdır .. dediğini iıitir ıibi 
St.Tp<>let ıordu: gibi vücutlanl... oluyordu. 

- Elmaslan alan adam bu Her ikisi de ellerinde taban. O mağrur ailenin mutfaklarında 
değil mi} calarmı tutuyorlardı, Ve arka- esirlik etmiı bulunan kansı da, a-

Leasinger düıünceli bir ta. larmda birkaç üniformalı polis sırlardır Hvanıın evine büyüklük 
vırl. cevl'p verdi: görünüyordu. payesi veren toprağın bir parça-

- Eveti Mak Karti, bap§ağı çevir. sına pıalik olan bir adamın eıi o-
- Bana kahra onu öldüren mit olduğu koltuk değneğinin lacaktı. Kadın sanki kocasının 

Toni Ferraridir. içinden dökülen ikinci elmas dU1üncesini sezmit gibi birden ıs-
- Ben de öyle zannediyo. yağmuruna bakarken dona ka. rardan vazgeçti, ve: 

rum. Amold'un otomobil içe. lan Lessinger ile Serpolete bir. - Burayı satın alalım.. dedi. 
riıine alınııtnı gördüm. Arka.. den: . Nihayet pirinç ekilen toprak iyi 
smdan koıtum. Fakat bir ıey - E!l:z- yuka!1! Dıy~ ~Y· bir topraktır. Sonra hendeğe de 
yapamadrğunı itinf etmeliyim kırdı. Sızın ellerınız tabıatın o yakın. lter sene su alabiliriz. Bu 
Yalnız elimde bir çih koltuk g~zel se.rvetlerine ve hele. size muhakkak ... 

Çeviren 
lbrahim Hoy• 

değneği kaldı. Hapishane kaça. ~ıç de aıt olmıya!' k~etlı ~~- Tekrar yilzllnde o yavaı yavaı 
ğı Amold, kendisini sakat bir fineye dokunmaga layık degıl. beliren gülümseme, dar, çekik ve 
adammış gibi göıtermek isti. d:r. ÜÜ§Ün bakalım önümüze ... aiyah gözlerinin durgunluğunu, 
yordu. Onu ~obile aldıktan Mak Karti diğer memurlara 101luğunu asli a~ınlatamayan yilk yılan balığı allmetl lpretle· ı nllndı 1)u1unan henC!ek doluıu ıu 
sonra, koltuk deineklerini pen. bir göz atarak ortalıkta ne var bir güIUmaeme yayıldı, ve neden nen dört taıı daha hlll tarla u- gibi geçilmez; dllmdila manıp gi
cereden dıfarl attılar. Fakat ni. ne yoksa toplamasını emretti. sonra da: mrlannm kötelerini ıateriyordu. den köhne duvar gibi de yüksek 
çin onu öldürdüler) Bunun se. Leasinaerin yüzü sapsan ke. - Geçen sene bu vakıt o evde Eh.. Artık bunu değittirebilirdi. ve afllmu görUnmUftU. 
bebini anlayabiliyor musun silmiıti. Serpol~t'i:n d~ güzel esirdim, dedt İleride, taglan kaldıracak, •• yer- O ıaman kendi ktmislne hld
SerpoleU Niçin) Bence onu ve hırç~. ç.ehreıı ıımdi balmu. Ve bu dtitilnce ile dolu olarak, terine kendi ismini yuacaktı. A- detle katar vererek tekrar ve tek-
öldünnelerinden biz §U manayı :nu gibı ıdi. sessizce yollanna devam ettiler. ma, bunu fimdi yapacak ldeğildi. rar gUmUt para doldurarak 
çıkarmalıyız: Elmasları elde e- KapFıya yaklaıırlarken: _ 6 _ Zira, kendisinin büyük evden Hvang'm mnden toprak utm aı-
demediler. Eğer elmasl<U'I ele - akat !.. Bizi.. Şeyi.. Ne. . toprak satın alabilecek kadar zen- maya ahdettL Buradan o kadar 
geçİnnİ§ olsalardı, ona bir ıey \inden birkaç söz kekeliyecek Artık Vang Lung'un malik ot- gln olduğunu, halkın bilmesi öğ- çok tc.prak elde edecekti Jd, onun 
yapnuyacaklardı. Elmasları ele oldularsa da. bu defa Karter duğu bu dto~ra~ parJuı, bayal~nı renmeai için daha henüz hazırlatt· 6z topratı. gösüne bir santimlik 
geçirememelerinin de eebebi onlum lafını keserek: epeyce egıınren r ıey 0 u. ma!DIJtı. Fakat ileride daha fazla yer kadar görünecekti. 
ya Amoıd·un kea.11.- da·--... ' - Haydi bakalım, dedi. Vang Lung ilk önce, duvarda..-ı Luın uaaam zengin olunca, neyse, nasıl oyna- Ve itte bu toprak parçaıı 
maaı yahut da elınaelann ora- Şimdi merkez büroya kadar gi. parayı çıkarıp büyük eve gCStilr• sa ehemmiyeti yoktu ve uzun top- Vaııg Lung'un melinde bir itaret 
da bııunmamasıc:br delim de, orada sizi hararetle dükten, büyük ve ihtiyar efendi rak parçasına bakarak kendi ken· ve bir smbol mlnumı aldı. 

AJlılc 
1 l)'lılr 

1 ıylık 
ı Jllhll 

lıltmlıhı 
lrlnd• 

9~ 

ıeo 
t76 
900 

" 

farifedeD tlalklO 

tein aydı otuı tunıt 
Posta blrliline ıırmeıe• 
ıyda 'etrntı befer ınırdl 
nıedillr. 

Abone klJJını bildi,.. 

ıup •e telaraf ocntl•~-... 
parasının posta ırefl ~ 
yollımı Qcretlnl ıdart 
ıerine alır. 

Hir defa SO, lkt def ... 
darası 05, dGrt defaıı: 
defası ıoo kuru,ıur. 
llAn •erenlerin bir defll' 
••dır. 06rt satın ıectd _, 
fula utırlan bet tul'I...,. 
ıap edilir. 

Yakıl belD dotrudıO 
)'a kendi idare rerind•• 
kira caddesinde v.~ 
altında KEMAl.EODlııa 
llAn BOrosu eliyle llJO 
eder. (Baronun ttltf ottıı: - Bunun ~ı bize mi bekliyen Toni Ferrari ile mese. :a:ynı ~~~da imlt gi~ konuı- disine ~UtUndil: Bahar, fırtınalı ve kamgah rilı-

d" t" Elmaslar da ..1.J.:1 leyi uzun uzadıya müzakere tere ın en sonra, eta te· - Bu bir avu.- parça11 yer bil- glrlarla deJdf. Ya.ır.-.·r bulutlan-••••••••'!:~ 
uı u. 0,!'8 ~ a. ederiz. essiir 'denebilecek derin bir ruh 'JI • 

6 
..... 

ma, buı:ada da 
0

degil... Sonra bllhuea Serpolet'e ııkmösuıa uğradı. yUk evdekiler için hiç bir ıeydir, nı ~yarak dafrttı. Ve Vang 
- Kim deınİf).. dö' __ ,_ ti w fakat bana glSre çok ıey ifade e- Lung lçın yan ayllk geçen lat Dolap kuyusu 

N d k • ti• "'EL ne~: Kullanmaya Uı yacı olmadıgı der ...,, .. , rl T la d d dan - e eme 11 )'Or8UDr LJ_,_ • D-·-- t!L I "-· · 5 ..... e . ar am a urma ça-
maalar bizde mi) . .. - nCMS mz. &.18J'eu& .oerpo .et gGmUf paralarla dolclur4ug .. de· Derken fUttl delfıtt, Ye 1fllç~ .. ı;qğ 'Mt ~~r .. mtia- • t 

- Ne zannettin ya'> Sen fU ~ Mari,. ~ .*'>~tin. 111in artık l>ot ~tını dll~ b\r toprü parçamna ~derece e· kaliP. olda. tht1rar adam artır-90" Clnay& 
koltuk değneklerini bana geti. d~n v~. enteresan fikir!.ennde~ ce, paral~ gerı alımı olmasını hemmiyet ver.diği için kendi ken- <uğa bakıyordu. K~dın da plakla e· kaaa. ka~ 
rir mitin? kim bilir ne kadar m~tehaasıs diledi. Hakikaten, bu toprak ye- disini küçük göıtlü. Mağrur bir buaber, erkeliyle birlikte, grup ar • P ar .JıJ 

- Arkandaki Clolapta. Um- ola~mız·; Fak.at Kaypak niden 1aatlerce uğ~ya, lcll~ln- eda ile klhyanm lSnilne gümüıle· tarlalaıfda ıtbülUnceye bdar çalı- yennden yar 
nıp alıver. Man,, yei1h ~af:8'W.,smrz. meye 1~·~ glSaterıyot, O-lan~ ri boplttığı zaman, adam parala· 9ıyo-rdu. Vmıg Lung, &UnUn birin- lzmlr, (Huaust) -
• Lessinger dolaba döndü. ~~ "'k .; :__1:-h:agr ta. da(U)ld:diğif g~ _!:!'bir~ :~ rı kayıtsızca ellerinde pkırdata- dı, kamınm yeniden gebe oldu- kuyu mevkiinde Y; 

Koltuk değneklerini dqan çı. ~l ay "~ · . . en as r- ~ rak: tunu sezince, ha1&t zamanı onun caddesinde müthif bit 
, ___ _]ı Ocam .._ __ ._.,,,. .. ~ mah ı aınız onun deaıl, korkunç bın kadar mesafede idi. _ Hi.- olmu•• bdtm hanıma · 1 • w• • dU Un .._ _.._,_ im tu S ç1 _ı_ 
JUUU • a• ACU1f,,.uu•~.,. • ha • han ka " katili , 'JI - iŞ eyenuyecegını f efe&, IUUI- 0 Uf r. U U QD 

sus demiri aldı. Değneklerdea ~ıs e. ~la le b ~1 Ve Uıtelik, ~ramn satın alın- birkaç cünlUk afyon paruı çıktı .. r.a ilk gelen ıey hiddetlenmek ot- kasaptır. Aralarında , 
birinin bq tarafma vurdu. Son. ce ennemı.. .. Y r en u ııe tnası da, tahminledifi gibi de pek demittL du. Ve yorgunluktan kızğın bir rekabeti olduğu için iki 
ra 0 kısmı çevirdi. Değnek iki ~antmlf butun ~b~ 8 • lSyte zaferle otmamı~tı .. Ç~k er- Ve kendisiyle bUyUt ev ara1111- tialde kansrna bağırdıı böyle bir hicliıenin 
parçaya aynhmıtı. Üst parçayı )ak18:n: uzun muddet muvaze. kenkl~n. bilyük eve gıtJni!, ıhtiyar daki geniı fark, orıa birdenbire a- (Denml YW) sebebiyet vermitlerclit· 
bir yana bırakb. Alt kıammm n~lC:UU buJ:muyacak kadar, efendiyı daha bili uyuyor but- Su lu AbclurrahmaOt 
içerisi boıtu. Daha doirusu bu kot';1. bir tekılde kaymqh de. muıtu. Evet öfle vakti idi ama, kasa ç T' .. 1 M 
kısmı, içerisine bir ıey aaklana. nebılır. yUbelı: sesle: Bir yolcunun dileği, bir muharririmizin cevabı ra ühen:1dükfa':ıı ÖO • 
bilecek -kilde tanzim eclilmiı S O N - Muhterem ihtiyara .ayteyl- __ f .. . . b iki 
ti. Lesa~er bu deinem L---. Dokuma koııuww•eai niz ki mUhtm lfim var. Para lfi Yu"z şı·kayetle yapılan yol ~I et .. ~~-ıçın u ::.t;!rdi ve];;~~ E Memlekette bul;::,, el do- ile ::.:~t";.1'.°clirinl•.. aıay :...~.:.~:un k,,,,I 
ladı. yere u eae kuma tezglhJanıu ıtandardize DUn a bUt~ ~ııı sekte verdijini iddia 

Cl--J ha .• _]_ eli etmek ve hepsinin aynı tekilde k - y~~~n iht' ka 1 Belki b·ın c.ı'kaAyetle de ıc.ıgv a kavuc.u kaçak et satmamatııd 
..,...I""' et yre~ ıçınucy : dokuma imal etmesini temin i. arpma Y15~ar, ıyar p anı 7 7 "I du. 

dir)' ~unt n~! rdBunlar ne. çin yakında Anbrada bir do. uyanı:;rn;,a:aıç!;ıal 1;'11 ~~an:a· Dün iduebanemiu plen bir okuyucumuz bize tö1le Kasap Mustafa 
ye Yıuu,-o u. kuma kongresi toplanacaktır mu · 1 ç 5 .... y dert yandı lk' d .. kkiOI 

Leainger aükOnetini boz. - - · yeni milatefreıesi teftali goncası : bevv1 e dı !ece u 
mabmn: ile yatıyor. Onu uyandırmak için ""Çok ıükilr ve belediyemize bin tefekkür ki, aon za. u un uıu sırada ~t 

- Bunlar, dedi. Toni Ferra- Alemdar sı"neması ! hayatımı veremem .. deidi. Sonra, manda yapılmaya betlanılan lıtanbulun birçok harap yollan Abd~rrah~an ora~ 
rl"nin elmaalarrdır. Fakat tim• yüsUndeki benin 1allannı çekerek aramda fU bizim mahut Edirnekapı - Eyüp yolu da yapıl. ve elındekı kayııla 
di ''bizim elmaslarnnız,, demek s· 

1
az buçuk muuzep bir tavırla ita- dı. Henüz bitmemiı olan küçük bir kısmı da bitmek üzeredir. vuruyor. 

daha doğrudur. Sen bana öteki ınyorita, 1 ve etti: Bu küçük kısımla birlikte timdi Edimekapı - Ramis ~i Muatafa, nefsini rıı'' 
deineği de uzatır mısm? ı Racanın hazineleri. - Gümü1Un onu uyandıracağı· de yapılmaktadır. Şu halde artık bu taraflann yolculan da r in yerden aldığı bir 

Serpolet öteki koltuk de§ne. 1 nı unma. Zira o avucunun içinde iyi, kötü birer yol yüzü görecek .ve önümüzdeki klf, burala. durahmana atıyor. ;,JI 
iini Leaainıer'e uzath ve bu - cJmUfle dofmuftur... nn yolculan kara bataklıktan kurtulacaktır. Kurtulacaktır, man kaçıyor ve Mo• 
arada bir sual daha sordu: 11 i. n Sonunda, it ihtiyar efen.dini.."l ama, ıehrin timdi en iılek yollarmdan olan ve üzerinden sa. takibe baılıyor. t-t.d 

- Fakat elmasların bu değ. Bakırköy Askerlik Şubeain. mOınesılli veya Jdhyası ile bitmek hah, akf81Il binlerce amele, itçi, esnaf, mektepli geçmekte iki io rakibi bir ar~....;,. 
neklerin içine· saklandığını ne- den: icabetti. Bu adam, avuçlanndan olan bu Edimekapı - Eyüp anayolunun gün battıktan son. rar boğuımaia baıll>'°'":.I 
reden biliyordun) Bakırköy Aakerlik ıubeainde kayarken yapıpn paralarla ağır- raki zifiri karanlığı ne olacak? sırada Abdurrahman fş 

- Bir kers ben Luk Ar. kayıtlı Harp Mal~lleriyle Şehit lapn elleriyle kalleı sahtekarın Mezarlıklar ve kapkara aerviler arasından apğıya uza. smı çıkararak Musta;:J' 
nold"u birdenbire omuzuna do. yetimlerinin Tütün ikramiyesi biriydi. nan bu yoldan k11 kıyamette ve gece karanlıjında geçmenin ~üllenin batma aaJ)W_Jd 
lrunmak suretiyle korkutmut verilecektir. Alakadaranm 17 öyte ki, bazı kereler gürnüt pa- ne kadar zor olduğunu o yolun yolculan olan bizler biliriz. kifi ıelm~if gibi v·' 
Ye elindeki koltuk değnekleri. Temmuz 939 Pazartesi günün- ra, Vang Lunga topraktan daha Hele kadınlar ve çocuklar için bu, ne azaplı bir ittir. diğer yerlerinde de .,., 
nin düşmesine sebep olmuı- den itibaren nüfus cüzdanı, se- deierli gibi göründü. insan gü- Bugün Edimekapı dlfll?Jamdaki aemtlerde oturanlann lar açıyor ve kaçıyor. 
tum. Sonra bu değnekleri ken- nedi resmi ve maaı cüzdanlari- milıUn parladığını gözleriyle gö- çoğu gün bathktan sonra o yolun zifiri karanlığı yüzünden Varalı hAdiseden so~ 
elim alarak ona verdim. Bu 8 • le birlikte şubeye müracaat et. rebilirdi. adeta, ıehirle her türlü al&kalarmı kesmek mecburiyetinde leket haetahanesine k 
rada iki ıey dikkatimi celbetti. meleri ilan olunur. Olan olmuıtu. Toprak da ken· kalıyorlar. Oldu olacak, lıtanbulun fethinden bugüne kadar tedavi altına ahnınJftll'· 
Değnekler pyam hayret dere. disinindi. Yeni aenenin ikinci a- qık yüzü görmiyen o ana yola da artık birkaç fener dikile. n ağırdır, fazla kan k• 
cede hafifti ve bq tarafları VEFAT 1 yında yeni toprağma bakmak Uze- mez mn tir. 1• 

burguluydu. Bu sırada kıy. Müteveffa General Sami Ku- re, durgun, bulutlu bir günde yo- Bunu belediyemizden çok rica ediyoruz.,, Dün ~kşam adliyecr-
metli bir gey saklamak ve \>u. ranın torunu, Söke hUktmet ıa çıktı. Oranın kendisine ait ol· Okuyucumuz yukarda okuduğunuz sözlerini tam biti. nen bir fB}ıit ifadesin~ 
nu da yanından ayırmamak doktor Ali Rıza Kuranın ye- duiunu daha kimse bllmiyorldu. rince bir masada yazı yazmakta olan Osman Cemal Kaygılı Abdurrahman kaçtığı 
mecburiyetinde olan bir ada. ğenl ve Haraççı kardeşlerden Yalnız batına görmek için gitti. dayanamayız adamcağıza: yaralıya: 
mın, koltuk değneklerinin su. Nedim Haraççının refikası Sau-

1

1 Burası, kasabaru:n duvannı çevre- - Azizim, dedi, ben o yolun ypılması için timdiye ka. - Bu yaptığım aıdlt• 
·e~ mahsusada yapılmış içerisi he Haraççı henüz 19 yaşında 1- leyen hendeğin yanı baıında uza- dar belki yüzden fazla ıey yazdım. Bu yüzden fazla teY üze- sana gösteririm .. Yine 
kadar emin bir yer bulamıyaca. ken mUptell olduğu hastalıktan1 nan, uzun dört köte koyu siyah rinedir ki, şimdi orası şöyle böyle, üstünkörü bir tlmir gör. ·ann .. 
ğı kan:latine vardım. Bir vakıt. kurtulamıyarak tedavi edllmek-

1 
balçıktan müte1ekkil bir yerdi. dü. lııklandınlmaaı için de aynca yüzden fazla yazı yazmalı, Demiıtir. Bu pbit, .~ 

lar ben dahi icerisi bot bir bas. , te olduğu Haydarpaşa hastaha-
1 
Topralt dikkatle adımladı. 300 a· ki belki o zaman da otaya birkaç fener asarlar. elinde kasaturayı a.~ 

ton kullanmıştım. Bütün bu hi. ' nesinde vefat etmtşur. Taziyet- drın uzunluğu, ve 120 aldım da ge- söylemektedir. 
le!cr bana malumdur. Gel ıim.lıerimizl bildiririz. (niıliği vardı. Hvang'm evinin bU- 1 Suçlu aranıyor. 
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--P~lar. Odunluk kömUrlüğün 
.,, lbdan içeri kaydılar. 
"""\'er Beyin: 
~Allah! •• Allabuekber! ya sa. 
lli~Ya metanet, ya tahammW!. 
ıı.~ arı ~tiliyor, daha. alt per. 
~en: 

1tzt";' Şorci, Corcaki, neredesin u. 
llt~d oksa bu i§}er senin ba§ınm 
'an mr çıkıyor? .. Me§l'ebin, 
~ tin lt §Uphe, Ortancayı Ne. 

ÇtJt :-ıelhame herifine peşkeş mi 
tııı de"'"'"' ı Sa .J.J'60 ... 

. Yhaları araya ka.rıeıyordu. . . . . ' s· 
a(u llndl Ortanca ile kafadan ve 
r'f hocası Andclip hanımın ta. :a gelelim: 
~ld·"'er Beyin tahmini yanlıı de. 
~ ~ UskUdarı boylayışları, Mo. 
'Yık yanşlarma. varışları 
~· Valdı. 

ba.Yıf iki !e.nedenberi Ortancaya 
a ~!ardan, taşradan lstanbu
~ ~lı§lerinde, Beyoğlu caddesin. 
, Ilı.es· 

~ln 1:eıerde rastlar rastlamaz 
~ e dU§enlerden mirasyedi bir 

tJ~ ta.de vardı. 
OJClnıan Bey s .. 
~tan Aziz vezirlerinden olan, 
nı ara taş çıkartan babası u~ 
~~l vefat etmişti. Hanlar. 
~ b' ar, akarlar, Cağaloğlun. 
lı, cır konak, Emirganda bir ya. 
tı. llnlıcada. bir köşk bırakmış. 

~~:ar da değil; fmdık kurdu 
lıı d ll' karıcığı, toraman bir oğ. 
~ "ar, ama göztınde mi ki? 

~a Un aklı, fikri başkalarında.. 
'e~ ~olay ele geçirilemez, yilk. 
e\' lt tnıdan, en hasna müstena 
bir 1iıUaarmda., vo bu uğurda. her 
~biri ittihaz.da; liraları ver 

& ela ... 
~ill kıratta bir delikanlmm Arı. 
tııı> p ha.nmııa. tanı§ıklığı olmaz .. 
o E>ll-

l'l!ı 0 1.<Ulerden bir ka.ç gün evvel 
r:;aı da.tan 4tanbula. in.en Andeliple 
tlJ a da, Tünelin kaptamda kar
tı~nı~. hemen işareti ve fısıl. 
l>lığa geçnıi§, Karaköydeld mahut 
Ilı. tacının yolunu tutmU§lar . 

~ .. 
~: kadınlar yerine, öbUrii 
h%d ın Yanına oturm~. iUJlda.n 
~ an elerken, Selman Bey Or. 
tıı~adaıı bahis açmış, kocaeının 
~ UldUğüııU, !sanbula geldiği _ 
d~~ık tama.mile yerleştiğini 
% Ca sevincine payan yok .. 
a Yle bir tertip hazırladı. 
~ tt nıiruıyedlnln mutat plan. 
'~n: Sünn~t cemiyeti. O za. 
~ .. l'\iksek çeşit ev tavukla. 
~l 0 Yle böyle yerlerde, yani 
~tlt ar~. gibi Beyoğlundaki, Ama.. 
~trÖWndeki, Kumkapıdaki mo. 
~~k~· evlerine gelebilmesi gayet 
~ruı; buna cüret edebilenler 
aııltt "· Göruım.e, duyulma, ba • 
Ut.a tehlikeleri baligen mabG • 

~Unan Bey de dalkavuk, yar. 
'U~ lnaiyet mi araramT •• SUrU. 

llo bereket .. 
~ .. b Yle ~iklr m&ta.h bir mahl\ı. 
\'iııd lıldu nıu onlardan birin.in e. 
~be e;. semtçe ve etrafça mUn~ 
lt tlı, ve bahçeli olanlannda ... 

~\t' elll.en bir sUnnet dUğünU ya. • 
~~iı ~ir iki fakır çocuk bulup 
~1 lir, karyolarla gcçirtirdi. 

l'tııd Yasanın en ileride taktmla • 
iılUr ~ veya hususi ki11ilerden 
a!eg~.~ep ince saz toplant!ı da 

aahÇe . 
dltıt ~e veya meydanlığa kur. 
bıt k.Ur, ClVarm kalabalığı tişü§Ür, 
~atı llrgaşalık arasında peylediği 
1'er<l1;nla.rı eve çeker, zevkini 11U. 

ı. 

~~an Bey hAIA tef ekkUrde .. 
%eltuuvafık bir mah3.:111 intihap 
l:lıegi 

1 
lltında.. Pek uzak düşme. 

e~~· Boğaziçfnde olmasmı te. 

~· 
labi!<lJ. ~. dft§ftnd11; lllha,.t '"1-

~01ulıisarmm gerisinde, 

Sermet Muhtar 

Izmir fuarında 
Birçok müesseseler eski pavi· 

tecdit ediyor · yanlarını 

' 
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Gardenbar geceleri: 6 
-- - - - ,_. swwwa:ı-• ..-. .,...._ 

lztıraph fak at komik bir dakika 

Sarışın Alman kadını 
vurulmuşa döndü 

Yazan: Fikret Adil 



15 TEMMUZ 1939 

iktisat Vekili Zonguldakta lngiliz filosu 
P arla, 14 (A. A.) - "jour -

Echo de Paris" gazetesi, Lond. 

Prağdaki 
sinemalarda 

Nafia Vekili de Zonguldak ve 
limanlarını tetkik etti 

ra muhabirinden al<lığr aşağı<la. Alman aleyhtarı 
ki haberi neşrediyor: tezahürler oluyor 

Ereğli Bugün Londra'da elde edilen Prağ, 14 (A.A.) - Dahiliye 
malümata göre, İngiliz kablnes: nezaretinin bir tebliğine göre, 

şılanmıştır. 1ktısat Vekilimiz, Ağustos ayından itibaren ha\·a resmi makamlar, sinamalarda 
valiyi, halkevini ve belediyeyi zi. kuvvetlerini ve deniz filosunu Alman filmleri oynatılırken vu· 
yaret ettikten sonra iktısat mü • hakiki haliharb vaziyetine sok. kuagclcn Alman aleyhtarı teza. 
dürlüğüne gitmiştir. Şereflerine mayı kararlaştırmıştır. Bu su • hUrlerin bundan böyle öntine 
öğle üzeri parkta bir ziyafet ve. retle, zorlu ve tehlikeli olacağı geçmek üzere fodbirler almış . 

Zonguldak, 14 (A.A.) - Dün 
buraya gelmiş olan Nafıa Vekili 
General Fuat Cebesoy, Çatalağzı, 
Zonguldak limanları vaziyetini, 
Üzülmez ve Kozlu mmtaka ma. 
denlerini, elektrik santralını ve 
kok fabrikası amele ve evlerini 
gömen geçirmiş ve bu sabah ro. 
morkörle refakatinde mütehas . 
sıslar olduğu halde Ereğliye gL 
derek liman vaziyetin,i tetkik ey. 
lemift,ir. 
Nafıa Vekilimiz akşama Zon . 

guldağa dönmü§ bulunacakt1r. 
Zonguldak, 14 (A.A. ) - İktı . 

eat Vekili Hüsnü Çakır bu sabah 
buraya gelmiş ve merasimle kar-

rilmiştir. sanılan ağustos ve eylül ayları. lardır. 

İktısat Vekilimizle bu akşam İngiltereyi gafil aYlıyamıyacak. Devlet makamları bu gibi te-
Ereğliden buraya dönecek olan tır. tngiliz anavatan filosunun zahUrlere sahne teşkil eden si
Nafıa Vekilimiz geceyi şehrimiz. daha ağustosun ilk gUnlerinde nemalarda oyunu tatil edecek, 
de geçirecekler ve Nafıa Vekili. tam seferber edilmiş bir hale sinemaları kapatacak ve bu te· 
miz yarm buradan lncboluya ge. geleceği keyfiyeti, muhakkak zahürlcrdc bulunan kimseler. 
çecektir. ki fazla düşünmeden yeni bir tevkif eyliyccektfr. 

lktısat Vekili de pazar günü mUnlh yapılacağını söyllyenlercı -o---

buradan KarabUk'e giderek ora • \'Cyahut tnglltercnin Avrupada Danzı.gde tevkı.fat 
da kurulmakta bulwıan fabrika. yeni bir kunet darbesi mane\· 
lan tetkik ettikten sonra Anka. ralarına muka,·emet azmind1> 
raya dönecektir. bulunduğundan şUphe edenlere 

Adliyede tayinler 
verilecek en lyi cevabtır. Sulhu 
bozmağa Qalışanlara en enerjik 
çok ıdaha kuvvetli surette veril. 
miş ihtarlar bugUn me,·cuttur . 

.(lJaltara/ı 1 inciı..'~ J muavini Sakıp GUneş, Kırık • 
10 .ıira ~ZG tayin ediletıler: han sorgu hft.kimliğlne Emir • Onümibdeki Oumartcsl giinii. 

Danzig, 14 (A.A.) - Polis, 
dün akşam, Danzig halkı arasın • 
da umumi araştırmalarda bulun. 
muş ve 70 kadar Danzigliyi tev. 
kif etmiştir. Tevkif edilenlerin 
evlerinde silah \'e bomba bulun • 
muştur. Tevkif edinler, mefsuh 
serbest şehir sosyalist partisine 
mensuptur. 

%"&~ ceza bikimliğine dağ sorgu hA.klmi İdil Ural, Kı- askeri hizmete ~aj':rılan ilk 30 
Biieıeıiild~~-«za reisi Ha. rıkhan hA.kim muavinliğine Ta- hin İngilJz kıtalnrma ,·aracak. 
lilW~biWa.ylili,,Gireaun reisli. vas mUddeiumumt muavini ŞUk· tır. İhtiyarlar da nazarı dlkka. - - - - - - - - - -

iİhe•Burdur1hlkimi :Yahya GU. rU Eroğlu, Yayladağ mUddeiu- tc aJnursa f>niimii7.deki Cumnr. - - VAKUTa - - -
veııli,$> lira maqlao(Ü.ta.kya hu. muml muavinliğine Saiteli test giinümlen itibaren seferber 
kuktikimllğine iPamrcık hW • mUddelumumlsi Feyzi Boran, edilecek İngiliz nskerlertnln 
IQi '8adık .Aşkm. .Antakya. müd • Reyhaniye müddeiumumi mua- mikdan bir milyonu bulacak • 
delumuıriiliğine Emalı mU.ddeiıı- vlnllğine Tokat eski mUddeiu- tır. 

a bon e 
oDu ınuz 

mumlai Em.in Nami Güven, Rey- muml muavini Mustafa GUrte- ------------------------
ha.niye ceza hi.ldmllğiıy!ıiBiga. es. kin, Bolvadin ceza ha.kimliğine 1 
ki müddeiumumlııi Hüsamettin Bur dur aza hA.klmi Gallp Tolon, o eniz Leva z 1 m amiri iği i 1 an 1ar1 
Bengü, Has hukuk hikimliğine, tstanbul sulh hA.klmliğ:fne Ada- '------------------------• 
Kolp eski hakimi ~~ Ak.. pazan sulh hA.klmi Ayşe Lt'.ltfi- 1 - Tahmin edilen bedeli ''12353" lira "55" kuruş olan 
bay, Tarsus sulh hikimlıgıne E. ye, temyiz başmUddeiumumt ''5500" kilo Vaketa 25 Temmuz 939 tarihine rastlayan salı günü 
d~e ~ki b.i~ayet ma.hkem~i. muavinliğine Ankara mUddeiu· saat 14 de kapalı ~a alınmak Ü1.ere eksiltmeye konulmu§tur. 
milddeıumumısı Affan Durakog. mumt muavini Mebrure Esin, 2 İlk t · t .. 926 .. ı· .. 52" k 1 rt h 
1 Se h k dastro haki r v· e - emına ı ıra uruş o up şa namesı er 
U. Y an a m ıgın , Bilecik mUd-deiumuml muavinli- gün komisyondm parasız olarak alınabilir. 

Seyhan tapu ve kadastro azası ğine Adana icra memuru Ah- . . . . . 
Cevdet. S Ud"" . 3 - lsteklılerın 2490 sayılı kanunun tatıfatı dahılınde tan _ 

met Batur, amsun m ueıu- · ed kl · k 1 tekl'f kt 1 b 11' ·• 
.50 lira ile tayin edilenler: muml muavinliğine Harlk mUd- zım ~ce erı ap~ ı ı me up arını en geç e ı gun v.e sa. 
"-ta.kya ce'"'" h8.kimJii!finA ö i 

1 
~ f B atten bır saat evvelıne kadar Kasımpaşa.da bulunan komısyon 

AlJ ... e- · delumumt muav n ...,ere ar- v • • • 

de"'ia müddeiumumisi lsmail• başkanlıgma makbuz mukabılmde vermelerı. (5030) 
~ ., kut. *** 

Muhammen bedeli 5742 lira olan 2500 metre MuzayYJ)i 
va aletleri için bezli ve dışı helezon! telli lastik hortuJD, 8 
30 metre boyunda. kum püskürme için telzis lastik hortunı ue 
.M2 Vagon marşpiye lastiği 2-8-939 Çarşamba günü saat 
on birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon 
fından kapalı zhf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 430 lira 65 kuruşluk ın 

teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini ınub 
zarflarını aynı gün saat (10) ona kadar Komisyon reisliğine 
meleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak 
maktadır. (4925) 

••• 
Muhammen bedeli 57500 lira olan 68 kalem İngiliz J..,o1' 

t.4111""-

tif yedekleri 28-8-1939 pazartesi günü saat 15,30 da 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır~ 

Bu işe girmek isteyenlerin 4125 liralık muvakkat te 11. ... 
ile kanunun tayin eltiği vesikaları ve tekliflerini aynı giiD ı...~ 
14,30 a kadar Komisyon reisliğine vermeleri lfizımdır. ıerf;. 

Şartnameler 287 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ve.,,rJe 
de satılmakadır. c5062> 

İşin nevi 

Gerze bakım evi 

Keşif bedeli 
Lira Kr. 
78.815,49 

81.157,83 

% 
Lira Kr. 
5190.77 

5307.89 " 
inşaatı 

Gümüşhacıköy ba. 
kım evi inşaatı 

I - 27 • VI _ 939 tarihinde teklif olunan bedeller ı&yık 
de görülmediğinden yukarıda yazılı her iki in§aat yenideD 
name ve keşifnameleri mucibince pazarlık usulile eksil 
konmuştur. tJI' 

Il - Keşif bedelleri muvakkat teminatlan pazarlık sa• 
hizalannda gösterilmiştir. 

IIl - Pazarlık 27 • VII • 939 perşembe günü Kabats.P 
vazını ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılaC şıı"" ~ 

IV - Keşif ve şartname ve planlar her gün levavzıın. · 
si veznesinden ve lzmir, Ankara, Samsun ba~müdürIUklerı 
394 ve 405 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - isteklilerin yüksek mUhendis veya mimar olmalatl ,_ 
madıklan takdirde aynı evsafı haiz bir mütehassısı inşaatıtl ~ 
nuna kadar daimi olarak iş başında bulunduracaklrını noteôt4 ....... - ... 
ten musddak bir taahhüt kağıdı ile tevsik etmeleri ve (10· 
liralık bu gibi inşaatı muvaffakıyetle yapmış olduklarına 

vesika vermeleri lizımdır. 
Zeybekoğlu. İskenderun. hukuk 
h!klmliğine Ermenı&Jt hukuk hl. 
kimi Seyfi Ayer:, İskenderun ce. 
za hlkimliğine, Çimrin ceza hL 
kimi Mahmut Karaman, Hasa 
ceza hakimliğine Antalya sulh 
hAkimi Ragıp i nanç, Süveydiye 
sulh hi..kimliğine Tarsus eski mild 
deiumumisi Rifat Yilce, .Ankara 
hi.kimliğine Adliye Vekileti zat 
işleri umum müdürü haşmuavini 
Vedat, Amasya. azalığı:IJı3. ~
hir azası Hüsnü Karacaoğlu, Is. 
tanbul azalığına İstanbul sulh 
Mkimi Tahsin İstanbullu, Anka. 
ra sulh hakimliğine Çubuk müd
deiumumisi Reşat BayramoğhL 

10 LtRA. 1Lm T.&Y.lN Tahmin edilen be'dell ('17.181) 1tra: (50) kuruş olan (35.000) 
. ED1LEN~ER metre patiska, 29 temmuz 939 tarihine rastlıyan Cumartesi glinü 
:Antakya mUddeıumuml mua- saat 11 de kapalı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

Paaa.rl~a gbec.ekleria, )IUkanda yazılı vesaiki tstanbf. 
İnhisarlar umuıp müdürlü~ !nsaat şubesine ve d:ğer yıl 

· ~ merkezlerinde mahalli nafıa müaıürlüklerine ibraz etınelefl 

40 lira ile tayin edilenler: 
Antakya ağır cer.a. azalığına 

Demirci müddeiumumisi Kudret 
Karabey, Antakya ağır cer.a. aza. 
lığına Kangal hakimi Sabit Som. 
türk, itskendenın müddeiumumi 
muavinliğine Torbalı müddeiu -
mum.isi Nahit, Kırıkhan hukuk 
hakimliğine Akseki hakimi Fey. 
zi Atahan, Burhaniye hukuk ha. 
kimliğine Ada.na sulh hakimi 
Mehmet Ali Altmay, Beylan sulh 
hlkimliğine Anamur eski müd -
deiumumisi Hikmet Tüzcr, Ada. 
pa.zan aza.lığına. Mut müddeiu -
mumisi Şükrü Güneyıµen, Mid • 

vinllğine hft.kim namzc.di Ab· 2 - tık teminatı (1288) lira (62) kuruş olup şartnamesi her 
dUlteyyaz Baylç, İskenderun gün komisyondan parasız olarak alınabilir. 
sorgu hA.kimliğlne Afyon aza 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan. 
muavini Mehmet Faik Göçbll- zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saat. 
mez, Yayladağ sorgu h§.kimll- ten bir saat evveline kadar komisyon . başkanlığına makbuz mu. 
ğine hA.kim namzedi Şeret Er- kabilinde vermeleri. (5055) 
doğan, Yayladağ hft.kim muavin-
liğine hA.kim namzedi Kemal Belediye Sular idaresinden: 
Dcmiroğlu, Reyhanlye sorgu Açık pazarlık ilanı : 

hft.kimliğlne Kaş S. hft.kimi Feyzi İdaremiz müstahdemini için ceman 111 çift ayakkabı. 
Kurtara!, Reyhaniyc htıkim mu- İdaremiz müstahdemini için ceman 24 çift çizme. 
avinliğlne ha.kim namzedi Ki\· Yukanda cins ve miktarı gösterilen yakkabı ve çizmeler 
zım Günay, Fatsa sorgu hA.ktm- için 12 temmuz 939 çarşamba günü idaremiz.de açık pazarlık ya. 
Jiğine ht\kim namzedi AbdUr- pılmışsa da mamlUp evsafta talip zuhur etmediğinden ihale te. 
rahman Bayar, Fatsa hflkim hir edilmiştir. Taliplerin bu işe dair tanzim edilmiş olup idaremiz 
muavinliğine hA.kim namzedipevazım servi6inden parasız olarak verilen sartnameye harfiyen 
HUsnU Tadşancll, Erzincan uygun olarak açık pazarlık gilnü olan 31 Temmuz 939 Pazartesi 
mUddelumuml muavinllğine Ma- günü saat 15 de idaremizde müteşekkil komisyona miirPMı:ı.tları. 
nlsa eski mtiddetumumt muaYi- (5236) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
nl Hilmi Davazlıgll, Kangal 
mUddeiumuml muavlnllğine Kır 
şehir aza muavini Halit Göral. Orta öğretim müesseselerine yabancı dil öğretmeni yetiştir. 
Fatsa mllddeiumumi muavin- mek maksadile fransızca, ingilizce ve almanca kurslarına yeni. 
llğine hflldm namzedi Recep Er· den talebe kabul edilecektir. 
gllen nakl<'n tayin edilmişler- Kabul edilenler ayda 30 ar lira. harçlık ile bir yıl yabancı dil 

d. kurslarına devam edecek ve tedrisatta muvaffak olanlar bir yıl 
ır. 

------------- da dilini öğrendikleri yabancı memlekete gönderileceklerdir. 
Seçme sınavları 25 ve 26 EylUI pazartesi ve salı günlerinde 

İstanbul Üniversitesinde yapılacaktır. BORSA 
yat hi..kimliğine Kemaliye müd. _Ankara 14 _7_939_ 
deiumumisi Asaf, Vakfıkebir ha. 
kimliğine Re§adiye hakimi Ne • 
jat Egemen, Ankara müddeiumu. 

Sınavlara iştirak edebilmek için: 
1 - Türk olmak, 
2 - Yerli veya yabancı bir kolej veya liseden veyahut bir 

öğretmen okulundan mezun olmak (olgunluk şart değildir). .--ÇEKL ER--

mt muavinliğine Ankara icra me., ı Sterlin (lııgiliz) 
muru Rami Eren, Bursa müd . ıoo I>olnr {AıııcriJ,n) 
deiumumiğine Yalvaç müddeiu • 
mumisi Abdüssamet Demiralp, 
Eekişehir kadastro hakimliğine 

Seyhan kadastro hakimi Ekrem 
Ragıp, Kırklareli azalığına Ka . 
dirli hakimi Tahsin. 

36 LlRA İLE TAYİN 
EDİLENLER 

100 Fransız frnnkı 
100 Fılorin (Felemenk) 
JOO Hn) şmnrk (Alrıınn) 
100 Bclga (Bclçikn) 
100 Dirnlınıi (\'unan) 
100 J . C\O (Bulg:ır) 

100 Çekoslo\·ak kuronu 
100 Pezeta {f pnn~ o) 
100 7.ıloti (L<'lılst.ııı) 

100 Pengö C\lnrnr) 
100 Ley <numen) 
100 J>innr (\ uı<o~la\') 
100 h,·içrc frnııkı 
100 Ruble (So~)el) 

lıtikraılar 

ErRnnl 
Sivn ·Erzurum ili 

TUrk borcu 1 peşin 

3 - Üniversitede 22 ve 23 Ey!Ul 1939 günlerinde teşkil edile. 
cek sağlık komisyonunca muayene edilerek tahsile mani bir hali 

126.li4i5 
olmadığını bildiren bir rapor almı5 bulunmak şarttır. 

5.93 

3.355 
fıi.335 Sınavda muvaffak olanlardan, tahsil müddetlerinin iki mis. 
50 .s:ı:; 1i Maarif vekaleti emrinde çalışmalarını tesbit eden bir taahhüt. 
2ı.rı15 name alınacaktır. 
ı.os2:; Tedrisat sabahtan akşama kadar devam edeceğinden kurs ta. 
1.5Ü 
4.3.t 

14.035 
23.6.t:ı 

2 u.ı2:ı 
0.905 
2.892.ı 

30.5:> 
23.9025 

lebclcsinin hariçte hiç bir işle meşgul olma.malan şarttır. 
Taliplerin tahsil vesikaları ve 6 adet fotoğraflarile birlikte 

20-IX-939 çarşamba günü aksamına kadar Dniversite tedris 
işleri direktörlüğüne müracaatları. (5208) 

Beyoğlu T ahsila t M'i lürlüğünden : 
Hazine alacağının tahsilinin temini için Bcyoğlunda Hüse. 

yin ağa mahallesinin Toprak Lüle sokağında yeni 6 No. Iu ''şar. 

1 kan ev 20, şimalen ev 4, garben yol, cenubcn ev 1,2 mahdut .. 
---·•'' 5250 metre murabbaı miktarında Hızır kızı Dilbere ait evin ipotek 

1!1.91 

fulası tahsili emval kanunu hükümlerinde göre satılacaktır. 
1 Talip olanların 3-8-939 tarihine rastlıyan pcr~embc günü 
saat 15 den sonra Beyoğlu kaymakamlığında müteşekkil idare 

Antakya aza mua\ inliğine Di
yarbakır müddeiumumi muavi
ni Muhsin Gürsaı. Antakya mtid 
delumumt muavinliğine Balıke

sir sulh hA.kiml Cemal tren, An
takya sorgu hAkimliğine Islahi· 
ye sorgu hA.kimi Hasan Aral, İs

kenderun hAkim muavinliğine 

Ayancık hAklm muaYini Rasim, 
Kırıkhan mUddeiumumt mua -
vlnlilia• Dörtyol mUddeiumumf 

------------ Jheyetine 7,5 pey akçclerile birlikte müracaatları ilin olunur. 
(5204) 

ayrıca pazarlığa iştirak vesikası almaları lazımdır. f 
VI - Taliplerin kendilerin.den aranılan vesaik ve t'O 7.5 

venme paralarile birlikte pazarlık için tayin olunan ~ün ve ,,
terde mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. (478~ 

Emlak ve Eytam Bankasından 

Sahlık emlak ~ ~ 
~ Esaa No. Yeri Kıymeti Nevi mesahası Pepaıi !J ~ 

. ~7 Beşktaş, Meşruti. 32.911 bostan 14213 l\12 6582 ~?. 
yet mah. eski çift. 
lik yeni ekmek 
fabrikası sokağı 

No. eski 2 Mü. 8, 
9, 10 yeni 4, 4/ 2, 

Hane 

Ahır 

0. ~ 
1 - Adresi ve izahatı yukarıda yazılı gayrimenkul lt~ 

zarf usulile ve peşin para ile şubemiz satış komisyonu hUZ~:tir 
da satılacak ve takarrür eden bedel genel direktörlüğün t~ 
ne iktiran ettiği takdirde ihalesi yapılacaktır. 

2 - İhale 19-7- 939 çarşamba günü saat on birdedit· 
tekli olanların şubemize milracaatla tafsilat ve bir lira :ınult• 
linde birer şartname almaları. til 

3 - Şartnamede yazı lı hükümler dairesinde teklif ıne1' 4,r larını nihayet 19-7-939 Çarşamba günü saat on buçuğa l<• 
şubemize vermeleri. ( 4691) __.-/ 

··-·-- ..... - -------------
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğnden : 

Gümrükte eşya sahllyor. t 

Fındıklı soğuk hava deposunda bulunan 1398 sayılı ıne:ı 
pusulasında yazılı HERCOES markalı bili numaralı kanuni 'ID" 
sıkleti 3485 kilo ağırlığında 44Ş lira 50 kuruş değerinde ktZ tıJO" 
mesi 1375 sayılı mezat pusulasında yazılı IV markalı 1 3 n ıe:, 

ralı gayri saf sıkleti 237 kilo ağırlığında 142 lira 20 kuruş deVfl 
rınde kabuksuz fındık, 1473 sayılı mezat pusulasında yazıl~ tl" 
markalı 282/ 291 numaralı kanuni saf sıkleti 1000 kilo agı 1t 
ğında 550 lira değerindeki kakao yağı 17-7-939 günilnd~ ~ ~tı 
13,5 ta 1549 sayılı kanun mucibince 2490 sayılı kanun hükUlll ,. ~1'1t 
dairesinde Sirkecide Reşadiye caddesindeki gümrük satış kOlll 
yonunda açık arttırma ile dahile veyahut haric~ gönderilınel' ~ 
zere satılacaktır. İsteklilerden <:O yedi buçuk pey akcası ınıı.1< 
zu maliye ünvan tezkeresile ticaret odası vesikası aranır. pey ş 
çalannın saat 12 ye kadar vezneye yatırılması mecburidir• 

(5183~ 
----------------~----~·--;;;;fiil" 

Beyoğlu Kaymakam ve B. Ş. Mildüriüğünde.'l; KasJ!JlP' JJI' 
Karaman mahallesinin Arnavut Mehmet sokağında 34 No. Ju 
rap ve maili inhidam binanın his.,edarlarınuan O<ımPT11n g~t ~ 
len adreste bulunamadığından ıhtarname tebliğ edileıneın~ 
15 gün zarfında mahzurun izalesi için ihtarname makamına 
olmak üzere ili.o olunur. (5241) 



" 7 - VA J\'l'l' 15 TEMMUZ 1939 --......._ __ 
" istanbul Levazım Amirliğinden verılen: Harici Askeri Kıtaatı ilanları 1 
~ty .. d ... ...., = -•Mf e - ana ·=-· O'C ?? t• ··•· • -+'4X •• ,......... • -- r • ~ F >+H ?t. ------------~eı·~ ıçın 400 bin kilo arpa satın a.Jınacaktır. Tahmin e. parası 382 lira 50 kuruştur. Şartname ve evsafını görmek iste. t"-Omisyonunda yapılacak!-ır. Taliplerin ihale konununda gösterL 

. İro,dt; 200() .liradır. Şartnamesi ElA.z.ığdaki askeri satın al. yenler her gün Çorluda Kor satın alma Ko. na müracaatla .göre. len vesaik ve ilk teminat akçeleri olan 2137 lira 50 kuruş ile bir. 
ı ~ tir ';;ı:esı. ÇaI'§amba ve cuma günleri öğleden sonra görü bilirler. lstekliler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki belgelerile bir. likte ihale saatinden bir saat evvel komisyona müracaat etmeleri. 
adl' ,.!\ ksütrne 26-7-939 günü sa.at 10 da Elhığda askeri likte belli gün ve satten bir saat evvel teklif mktuplearını Ko. na (138) (5222) 

le ~ leın· 0
• da olacaktır. Eksiltme kapalı zarf wmlile olacak. vermiş bulunmaları. (137) (5223) * • • 

01 ~Uınatı 1650 liradır. Teklif mektupları 26-7-939 çar. * * * Beher çiftine tahmin edilen fiatı 743 kuruş olan 20,000 çift 
uıt . (84) Baat 9 a kadar satın alma Ko. Rs. ne verilmiş ola. Elaz.rğ merkezi için 720,000 kilo un satın alınacaktır. Tah. çizme kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 3-8-939 

(4884) min edilen bedeli 79,200 liradır. Şartnamesi Elazığdaki askeri sa- Perşembe günü saat 11 dedir. İlk teminatı 8680 liradır. Ev&af 
~1 l~ * * * tın.alma komisyonunda görülebilir. Eksiltme 5-8-939 cumarte. ve şartnamesi 743 kuruşa Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma 
te( ~i~a .bulunan kıtaatm ihtiyacı olan 90,000 kilo sığır si günü saat 10 da kapalı zarfla olacaktır. İlk teminat mıktarı komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka.nu. 
,-er tt e\'Se erınden hangisinin fiyatı müsait olursa o cins et H 5940 liradır. Teklif mektuplan 5-8-939 Cumartesi günü saat nun 2, 3 cil maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif 

ıtı 93~ dahilinde satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 24 dokuza kadar Elazığda satınalma komisyonu reisliğine verilmiş mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evveline kadar Anka. 
l'fıu; ~ li _Pazartesi günü saat 11 de yapılcktır. Hepsinin tuta. olacaktır. • rada M. M. Vekaleti Satmalma Ko. Rs. ne vermeleri. (133) (5227) 

~~ta ılk teminatı 1552 lira 50 kuruştur. Şartnamesi para. Malatya birliği için 600,000 kilo un satın alınacaktır. Talı. * * * 
· (('!{o, da.n verilir. İsteklilerin teminat makbuz ve mek. min edilen bedeli 72,000 liradır. Şartnamesi Elazığdaki askeri sa. Beher çiftine tahmin edilen fiatı 470 kuruş olan 200,000 çift 
be~ 1~0 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı vesikalari. j · tınalma komisyonunda gorülebilecektir. Eksiltme 5-8--939 Cu. kundura kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 2--8-939 
tıı~ı ale günü ihale saatinden bir saat evveline kadar tek- martesi günü saat 10,30 da kapalı zarf usulile olacaktır. Muvak. Çarşamba günü saat 11 dedir. !Ik teminatı 41,350 liradır. Ev. 
ar~ Manisada Tüm. satın alma Ko. na vermeleri. kat teminat 5400 liradır. Teklif mektupları 5-8-939 Cumartesi saf ve şartnamesi 47 lıra mukabilinde Ankarada M. M. V. Satın. 

(83) (4885) günü saat 9,30 a kadar Elağızdaki askeri satmalma komisyonu. alma komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı. 
s3 ~.Goo . *** na verilmiş olacaktır. lı kanunun 2, 3 maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve tek. 

f ~ kılo kuru ot almacaktrr. Tahmin edilen bedeli 36,000 Hozat birlikleri için 1,350,000 kilo odun sa.tın alınacaktır. lif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada 
er" ~ianı. namesi El8.zığdaki satın :!ima komisyonunda pazar_ Tahmin edilen bedeli 17,550 liradır. Şartnamesi Elazığdaki as • l\1. M. Vekaleti Satmalma ko!nİsyonuna vermeleri. (132) (5228) 

1(7 ba ve cuma günleri öğleden sonrıi. görülebilir. Eksilt. kerl satınalma Komisyonunda görülebilecektir. Eksiltme 5-8- *** 
0ıı-;:39 salı günü saat 10 da Elazığda askeri satın alma 939 Cumartesi günü saat 9,30 da kapalı zarfla olacaktır. Mu. Çorluda karakol binasile 5 adet cephaneliğin eksiltmesine 

~'tt~a Yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulile olacak. va.kkat teminat 1316 lira 25 kuruştur. Teklif mektupları 5--8- muayyen günde talip zuhur etmediğinden yeniden kapalı zarf ile 
~O t teminatı 2900 liradır .Teklif mektupları 25-7-939 939 Cumartesi günü saat 8,30 za kadar Ela.ztğdaki askeri satınaL eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 24,906 !ira 17 kuruş olup 
~oıt~aat dokuza kadar satın alma komisyonu reisliğine ve. ma komisyonu reisliğine verilmiş olacaktır. (136) (5224) ilk teminat miktarı 1868 liradır. Kapalı za.rf"ıa eksiltmesi 2.8.939 

ıtıd kttl'. (87) (4886) *** çarşamba günü saat 15 de Vekalet satın alma komisyonunda ya. 
~t 't * * * Muğla, Marmaris, Milas, Küllük ve Bodrum garnizonları ih. pılacaktır. Şartname proje ve resimleri 125 kuruşa alınabilir. ts. 

ı5 'li ~ İçin .150,000 kilo sığır eti. al~acaktır. 1:ahmin edi. tiyacı olan 350,000 kilo arpa ile 350,000 kilo yulafa talip çıkma. teklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı ilk temin.at ve tek. 
ı'~11 .OOo lıradır. Şartnamesi Elazıgdaki :ıskerı satmalma dığından tekrar kapalı zarfla eksiltmesi 2-8-939 Çarşamba gü. lif mektuplarını muayyen saatten bir saat eV':eline kadar Anka-

16 ~~b~da Pa~esi, çarşamba. ve cuma günleri öğleden son. nü saat 15 de yapılacaktır. Arpanın tutarı 19,250 lira ve muvak- rada komisyona vermeleri. (141) (5219) 
~ ~1

1 ece~tır. Eksiltme 26-7-939 çarşamba günü saat 9 kıtt teminatı 1444 liradır. Yulafnı tutarı 20,125 lira ve ilk temL *** 
}1,6- \kt ll~ı ıç€risinde bulunan Askeri Satmalma komisyonun. natı 1509 liradır. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat ev. Kütahyada bir pavyon ve iki cephanelik kapalı zarfla ek. 

ı 20~· ~ksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. Muvakkat te. vel verilmelidir. Şartnameler komisyondadır. Kanuni vesaiki haiz siltmeye konmuştur. KeŞif bedeli 60,035 lira 38 kunış olup ilk 
c) '~k· hradır. Teklif mektupları 26-7-939 çarşamba gü. olan isteklilerin Muğlada Komutanlık Satın.alma komisyonuna teminat miktarı 4252 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 4-8-939 

• (~ı.e kadar satın alma komisyonu reisliğine verilmiş o . müracaatları. (135) (5225) cuma günü saat 15 de Ankarada Vek8.let satın alına komisyonun. 
) (4887) * * * da yapılacaktır. Plan, proje ve şartnamesi 320 kuruş mukabilin. 

~ • :f. ı,. Muğla, Marmaris garnizonları ıçın 20,000 kilo Milas, Kül. de her gün komisyondan alınabilir. Eksiltmeye girebilınek için 
~n Yulaf kapalı ı.arl usulile eksiltmeye konulmuştur. lük ve Bodrum garnizonları için 19,000 kilo sadeyağı kapalı zarf. ihale gününden en az bir hafta evvel hava inşaat şubesinden ve. 

t\r""~rı 25,4.00 lira ilk teminatı 1905 liradır. İhale 26-7 la eksiltmeye konulmuştur. İhaleleri 31.7.939 pazartesi günü sa. sika almak laznndxr. İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerinde 
tliııı.~sba günü saat 10 dadır. Şartnamesi her gün Tekir. at 15 de yapılacaktır. Muğla garnizonuna ait olanının tutarı yazılı kanuni vesikalarile birlikte ilk teminat ve teklif mektup. 
tte ka . .A.. komisyonunda görülebilir. İsteklilerin belli gün 22,000 lira ve muvakkat teminatı 1650 liradır. Milas garnizonuna larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabi. 
~~I ~unun istediği vesikalarla birlikte komisyona müra. ait olanının tutarı 20,900 lira ve muvakkat teminatı 1568 lira o. linde komisyona vermeleri. (131) (5229) 
~ltıig;tı ve zarfların muayyen saatten bir ı:ıaat evveline ka. lup toptan verilebilir. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat * * • 

ona vermiş bulunmaları. (85) (4888) evvel komisyona verilmelidir. Şartnameler komisyondadır. Kanu. Beher tanesine tahmin edilen fiatı 30 lira olan iki bin adet 
~ **"" ni vesaiki haiz olanların Muğlada Komutanlık Satınalma komis- eıhhiye arka çantası 2-8-939 Çarşamba günü saat 11 de kapa-
eıı.il~a cins ve miktarları yazılı sığır etleri kapalı zarf usu. yo~una müracaatları. (134) (5226) lı zarfla satın alınacaktır. İlk teminat 4250 lira olup, şartnamesi 

t\eye konulınuştur. Her kıtanm ihalesi hizalarında gös. *** 300 kuruşa Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonun. 
\()ltı~j' \te saatlerde Çanakkale müstahkem mevki satın al. 5 adet torna tezgahı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. dan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 
~lna.:nu.nda yapılacaktır. İsteklilerin ihaıeden bir saat ev. Muhammen bedeli 17,000 lira olup ilk teminatı 1275 liradır. Ka. sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı belgeler ile bu gibi iş. 
1tle hı ~kçeleri ve ihale kanurtuntıtı' 2, 3 eti maCidelerıiıdekl palı zarfla eksiltmesi 5-9-939 cumartesi günü saat 11 de An. !erle meşgul tüccardan olduklarına dair vesikalarile birlikte tek . 
. Uat1 l'lıkte muayyen gün ''e saatlerde komisyonüıbuza mü. karada Vekalet satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartna. lif mektuplarını eksiltme sa.atin.den behemehal bir saat evvcİine 
1~" • C79) (4890) '' · mesi her gün komisyonda görülebilir. lsteklilerin kanunun 2, 3 cü kadar Ankarada M. M. Vekaleti Satmalına komisyonuna ver. 
L il ltiio cinsi Tahmin bedeli İlk teminat Tarihi maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte ilk teminat ve teklif meleri. (100) (5142) 
~ıı· kuruş Lira kuruş mektuplarını ihale saatinden bir saat eyveline kadar komisyona *** ~ 67,200 sığır eti 25 1260 00 22.7-939 11 vermeleri. (140) (5220) 

~~ 95,000 ,, " 25 1933 87 " " 11 
119,000 ,, " 25 2231 25 24 " " 11 

63,00 " " 27 1181 25 il " 11 

*** 
3. Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı için "150,000" kilo sığır eti 

komutanlıkça gali görüldüğünden yeniden kapalı zarf usulile alı. 
nacaktır. İhalesi 31-7-939 Perşembe günü saat 11 de Çorluda 
Kor Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İlk pey. parası 3037 
lira 50 kuruştur. Şartname ve evsafını görmek isteyenler her gün 
Çorluda Kor Satmalma Komisyonuna müracaatla görebilirler . 
lstekliler kanunun 2,3 cü maddelerindeki belgeledle birlikte bel. 
li gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmaları. (139) (5221) 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı benzin ve yağlar kapalı 
zarfla satın alınacaktır. İhalesi 31-7-939 pazartesi günü saat 
11 de Çanakkalede Mst. Mev. Satmalma Ko. da yapılacaktır. 

~ 
l'i~ı * * * 
taı~ h.~tanesi ihtiyacı için 20,000 kilo koyun eti komutan. 
ı,7 g0liildüğünden yeniden kapalı zarfla alınacaktır. Iha. 
~C>. ~939 Perşembe günü saat 16,30 da Çorluda Kor satın 

. ~ Yapılacaktır. tlk p~y parası 675 liradır. Evsaf ve 
~ ltl~ görmek isteyenler her gün Çorluda Kor satın alma 
~ caatıa görebilirler. İstekliler .kanunun 2 ve 3 üncü 

* * • 

Benzin ve yğlarm muhammen bedeli 59,750 lira ilk temin.at 
4237 lira 50 kuruştur. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 
maddelerinde yazılı vesaik ve muvakkat teminatlarile birlikte 
muayyen olan gün ve saatten bir saat evvel Çanakkalede Met. 
Mev. satmalma komisyonuna müracaatları mezktır benzin ve 
yağların fenni evsafı Ankara, İstanbul ve İzmir levazım amirliği 
satmalma komisyonlarında ve Mst. Mcv. satm alma Komisyo. 
nunda görülür. (103) (5069) 

Cinsi Miktarı tııpıdeki belgelerile belli gün ve saatten bir saat evvel tek. 
~!'katını. Ko. na \'ermiş bulunmaları. 

~ı~ ez bırlikleri hayvanat mm ihtiyacı için 170000 kilo kuru 
~hur etmediğinden yeniden kapalı zarf uslli;.t i~e alnın.. 

lesi 30-7-939 Çarşamba günü saat 11 dedir. tık pey 

Çanakkale Mst. Mevki birlikleri ihtiyacı için 100,000 kilo Benzin 200,000 kilo 

=--- -

.. . 

sığır eti kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Sığır etinin beher 
:::!:::! '.: :: ~::.::-:.: : ;:;'.} :::~::ıtimdcıı 28500 lira biçilmiştir. İhalesi 1-8 
-939 sah günü saat 11 de Çanakkalede Mst. Mevki Satmalma 

Valvalin 5,000 ,, 
Vakum 20,000 u 

Mazot 50,000 ,, 

Qramazof Kardeşl6ıi 
Yalnız şu var ki, bu hastalıklı, cılız şah· 
siyet ne vazifesine başladığı demlerde, 
ne de ondan sonra kendini satmasını 
becerememişti. Bütün mesele işte bura· 
dadır. 

lı gömleği, tunç havaneli, Dimitrinin 
kanlı mendili koyduğu cep kenarları 
yer yer kan lekeli redingotu, Perkotin· 
lerde intihar niyetiyle doldurulan ve 
Trifon tarafmdan gizlice aşırılan ta
banca, Gruşinikanın adı yazılı para zar
fı, penbe kurdele ve şimdi unuttuğum 
birtakım şeyler daha .. 

Yazan: Dcstoyovski 

~ 
tııcı 

Çevi~: Hakkı Süha Gczaio cır ~36 

,1~llı ha.kımdan erkeklerin çoğu, 
t~ bl\ aleyhinde idiler. Salonu dol· 
.. it 
ı llı. ~ '1damıarı., hepsinde surat bır 
~ tıf'tlt <lUşmanlığm seb:pleri ara· 
ı,1 ; Yanın bir hayli adama hakar<:t 

t·~ ft~ \tardı. Birtakımlan da Dimit· 
~ '• ~lıı ltetine karşı kayıtsızdı. Bun
~ ~t~ tı. cinayetin katil sahneleri bu
ijl'tı~ltıiş bulunuy~rdu. 
t~l'ıı ~ir ekseriyet delikanlının 

~t ~~ Cdılmesini istiyor; yalnız ha· 
lUrı ?!tın çerçevesi arkasından ba· 

b·~C>td heyeti hissiyata kapılmamağa 
% ı.ı. 

(11. il~u~· 
, ""iç .&ıyıe meşhur avukat "Feti· 
1 h.. " ın l' . k . "'ttk ge ışı her esı sarstı. Bu o· 
< "t Czden ilk ayrılışı değildi. Çap

\~ra Ctrafr heye:a.na veren birçok 
~-·~ı .

1
cvvcJce de karış:n · ştı. Müddfr 

ı..~t ı.. 1 c h .. 
:'lı •ıikg ıtıa keme reısı hakkmıd.a da 
~Otd Yeler söyleniyor, fıkralar an· 

ıı_11 ll· Söylendiğine göre ilk vazi-
~~tlc "~ğı zaman paparasınr yediği 
~Ot~ç., le karşıla§maktan ödü 

\1, 

Kendi kabiliyet ve istidadınrn karşı· 
lığını görmediğine inanan ipolit, bu 
heyecanlı dava ile şöhrete kavuşabile
ceğini umuyor, fakat o da "Fetiyeko· 
viç,, ten korkuyordu. 

Halkın bu hükümleri baştan başa 

doğru değildi. Mesela müddeiumumi· 
miz, her tehlike karşısında yılarak ir.:ı· 

desi gevşeyen bir adam sayılamazdı. 

Tam tersine o, boğuştuğu zorluk ço· 
ğaldıkça gayreti artanlardan, gururu 
yükselenlerdenıdi. 

Çok kere, bir davaya, sanki kendi is· 
tikbal ve serveti buna bağlı imiş gibi 
bütün ruhiyle sarılır, tekmil benliğiyle 
bağlanırdı. Onun bu hali adliyemizce 
meşhurdu. Ama işin içinde olmryanla.r, 
bu büyük şöhretle bu basit memuriyet 
derecesini telif e:lemezlerdi. Meşhursa, 
niçin küçük memur kalmış? diyorlardı. 
Hele "ruhiyat,, a karşı beslediği ihti
raslı meraka gülenler soktu. Bence bu 
adamların hepsi yanılıyorlardı. Müdde
iumumi, birçoklarmm akıllarına bile 
getiremedikleri kabiliyette bir adamdı. 

Reise gelince, bu, uyanık ve en ye· 
ni fikirleri bile hazmetmiş bir adliyeciy
di. Şerefine oldukça düşkündü. Amma 
ileri bir adam gözükmek, ihtiraslarmm 
en kuvvetlisi idi. 

Mevki ve parası vardı. Onun da Ka· 
ramazof davasına şiddetle sarıldığı du· 
yulmuştu. Fakat bu, alelade bir merak 
mahsulü değildi. Reis h§.disede umumi 
Rus seciyesini, Rus cemiyetinin karak· 
terini gösteren bir hal gördüğü için 
<likkati artmıştı. 

Vakarun kahramanlarını teşkil eden 
şahıslara gelince, işin bu tarafı onu 
pek de aHl.kadar etmiyordu. Hem böyle 
oluşu, belki de adalet bakımından daha 
uygundu da. 

Muhakemenin başlamasına daha e· 
peyi varken, salon hıncahınç dolmuştu. 
Burası, şehiııdeki salonların en büyüğü 
ve en güzeliydi. Yapılırken seda akis· 
!erinin hesabı da gözönünde tutulmuş· 
tu. 

Hakimlerin sağ nda husu:.i bir ma'!a· 
run etrafına dizili koltuklarda jüri he
yeti yer almıştı. Solda suçlu ile müda· 
faasıru yapacak avukatın sırası vardı. 

Ortada hıı.kimlere yakın yerdeki bir 
masa üstüne su~un ldelilleri konmuştu. 
Fiyodor Pavlovi!rin beyaz ipekten kan-

Dipte ıdinleyici halk kalabalığı... On· 
larm önünde de ifade verdikten sonra 
muhakemeyi dinliyecek şahitlerin kol· 
tukları. 

Saat onda hakimler salona girdiler. 
Arkalarından müddeiumumi <le yetişti. 

Reis, sağlam yapıh, lorrrtı2ı yüzlU, kı

sa kesilmiş, kıranta saçlı ellilik bir a
damdı. Göğsünde ni§3.nlar da vardı. 

Müddeiumumi herkese pek acaip bir 
halde görünüyordu. YüzU sarılıktan <la 
çıkarak adeta yeşilimtırak bir renk bağ
lamıştı. Bir gecede zayıflamış, bitmiş 

gibi idi. Hele ben, onu bir gün evvel 
de gördüğüm için bu değişiklik büs· 
bütün gözüme çarpmıştı. 

Reis, mübaşire herkesin ve her şeyin 
tamam olup olmadığını sordu. Yukar 
da da söylediğim gibi, ben mahkemenin 
bütün teferruatmı yazamam. Buna ne 
yerim, ne zaır.anını mfü:aittir. 

Yalnız şu var ki, ithamname ile. mü· 
dafaaname, hakimlerin ancak pek azını 
alakadar etmişti. Jüri heyeti, dört me
mur, iki tüccar ve ~ehrimiz hallandan 
altı kişiden mürekkepti. Daha muha· 
keme gününılen çok evvel kasabada 

dedikodu başlamıştı. Hele kaJdınlar: 
- Böyle çapraşık ve ruhiyatla alaka

lı derin bir meselede, hiç kaba saba 
köylüler, sıradan adamlar hakim mev
kiine getirilir mi? Onlar, bu ~ten ne 
anlarlar ki? ... 

Diycrlardr. 
Filhakika, bu dört memur, küçük 

maaşlı, dar geçimli adamlardı ve kasa
baıda pek de tanınmış sayılamazlardı. 

Bunların belki de ihtiyar birer kartları 
ve sokaklarda yalınayak koşan çocuk
ları vardı. Evlerini ancak haritalar ve 
kartpostallarla süslerler ve ömürlerinde 
bir kitap açıp okumazlardı. Tüccardan 
azaya gelince bunlar da kerli ferli a · 
damlar olmakla beraber, pek sessiz du· 
ruyorlardı. içlerinden birisi kurnaza 
benziyordu ve Avrupalılar gibi giyin· 
mişti. Birinin maıdalyasr da vardı. 

Köylüler hakkında ise söylenecek 
hiç bir şey yok. Bunlar hep birbirlerine 
benziyen kişilerdir. Bunlar arasında da 
ikisi alafranga kıyafete girmişler ve 
bu yüzden ötekilerden daha pis ve .da
ha çirkin, manasız heriflere dönmüş
lerdi. 

Bunların görünüşleri o kadar bayağı 
idi ki, herkes onlara ba~tarıık: 

- Böyle ehemmiyetli bir davada 
bunların işleri ne? 

Demekten kendini alamıyordu. Ben 
bile böyle düşünmüş ve böyle demiş· 
tim. Bımunla beraber onlarm y(lsterin· 

:(Lütfen 3f#Yfavt ~Jinle) 
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Orta - Lise Bütün ikmal 

Güzel 
Büyük , Anneier 

Genç ve taze görünmek 
için bu basit usulü 

tecrübe ediniz 

ilan 
Emniyet Sandığı Miidiirliiğihı -

den: 
Asmaaltı Balkapan Sok. ı. 10. 4 de 

mukim Bay Satı Söyleriz 30-6 
39 tarihinde Sandığımıza bıraktığı 
para için verilen 47501 numaralı 

bonosunu kaybettiğini söylemi~tir. 

Yenisi verileceğinden eskisinin hük
mü olmıyacağı ilan olunur. 

(K. I. 180) 

tlan 
İstanbul itlmliıt ı;ünıriiğfindcn nl. 

ılıi!ıınız 2i051u No. lu 20 - 3 _ 38 ta
rihli makhuzu z:ıyiindcn yenisini çı
knrııcağıınılıın eski~iııin hiç bir Jıiik. 
mü yoktur. - Yani Triamdafilitlis. 

(l:l5!13) 

lsfaııbul ·İ ürıcü icra Menııırlıı!iıırı. 
tlc111: 30/28!13 

P:ırayn çevrilmesine kar:ır verilen 
yıızıh:ınc., m:ısn ve yazı m:ıkinesi n· 
saircniıı !Jirinci açık arltırması l!I 
Temmuz 930 t:ırihinc tesadüf eden 
çarşamba giinü saat 1G ıl:ı lstaııhuı 
Nuriosın:ıniyedc Nııriosııınniye cad
desinde Jkbal kıra:ıtlrnııesi sırıısıııdu 
~lııılnııı Sateııiıı p:ııısil 0111ında ~ n. 
pıl:ıcak ''c kıyınelleriııın % i5 inı 

bıılııı:ıılıüı takdirde ikinci :ırllırına

sının 24 Temmuz 93!1 tıırilıine tc-;.ı. 

ılilf eden pnz:ırlesi glıııfi nyııı ııınlı:ıl 

Yirmi seneclenberl kullanılmaktn l"c saatle yapılaeağı ıH'ın olunur. 
olan meşhur (y:ı~sız) beyaz. renkte· 
ki Tokalon pudrasının mahrem foı~ 
mülünc lnnklm ,.e tasfiye edilmiş 

süt kreması ve Ze) tinynğı, sair kıy· 
metli cevherlerle kurışl ı rılmakt:ıdır. 
Du krem cildinizi seri:ın besler n 

ilan 
lle~ikla~ I cra M c11111rfıı{jı111dı111: 

!l3!l/810 

1 
Lev azı m Am i r fiğı Satın a l fl'l 8 

K o mi s y o n un dan ------. \'t 
Piyade ve Atı§ Okulu içın 4.2,200 kilo koyun eU.

1 kilo sığır eti veya keçi eti alınacaktır. Kapalı zarfla ek51 

remmuz 9~9 Pazartesi günü saatt 15 de Tophanede 1stsJI 
vazını amirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır· ıJ1 
tahmin bedeli 34145 lira, ilk teminatı 2560 lira 87 kuruşt 
name ve evsafı komisyonda gbrülebilir. Sığır, keçi ve JcO. 
için ayrı ayrı fiyat verilecektir. İsteklilerin kanuni ,.es; 
beraber teklü mektuplarını ihale saatinden bir saat c'./\'e 

yona vermeleri. (39) (4686) 

ı:: * * 
1,205,820 kilo kuru ot alınacaktır. Kapalı zarfla e~ 

17-7-939 Pazartesi günü saat 15,30 da İstanbul Toplı• 
vazrm amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır· 
bedeli 33,160 lira, ilk teminatı 2487 liradır. Şarwanıe5l 
yonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarıle berabfl' 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ,·~ 

(401 (4 

* * * 
Müteahhit nam ve hesabına iki bin atlet yiin battsJI 

nacaktır. Açık eksiltmesi 17 Temmuz 939 Pazartesi g-01' 
14,30 da Tophanede İstanbul Levazım amirliği fıntınnlll191• 
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli yirmi bir bın lira.~ 
natı bin beş yüz yetmiş beş liradır. Şartname ve nUill b<" 
misyonda görülebilir. Isteklilerin kanuni vesikalarile bcr9 

li saatte komisyona gelmeleri. (41) (46881 

* * .. 
2000 adet tabağile beraber çay fincanı alınacaktır. }. 

siltmcsi 21-7-939 Cuma günüsaat 15 de Tophanede 
Levazım fımirliği satınalma k~'llisyonunda yapıl&caktır 
bedeli 700 lira ilk teminatı 52 lira 50 kuruştur. şarttı 
nümunesi komisyonda görUiebilir. İsteklilerin kanuni veJI 
le beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (52) (4891) 

· · · "h ı k 1::: 4 k" ·1·k 1 1 ·· gençleştirir. \'c lenin buruşukluklu· ve bıtırme ımtı an arma te veya .ızamı ışı ı gurup ar a gun· . . . 
düz ve gece ide 4 lisanla hazırlıye>ruz. 1914 senesindenberi usulü 1 r~nı ve saı~ g:ıyrı s:ın n~:ıcl~e11erınf 

Bir ııl:ıcnğın temin lstifosı için tıılı
ti h:ıezc alınıp p:ır:.ıyu r•c,Tilnıe~iıw 

k:ırar verilen bir adcı Amerikan nııır
knlı piyııııoııun 20 - 7 - !l3!l tarihim 
rasllnyan perşembe sfiııii s:ınt J 1 clt•ıı 

sual 12 ye k:ıd:ır Bcşiklıışl:ı Kö\"iı;iıı 

de Aynalı fırın knrşısııııla 7Ci :\o. it 
c\'dc s:ılılnc:ıktır. Yiizdc yetmiş tll'sı. 

ni bulmadığı t:ıkdinle ikinci :ırtıır

m:ısı :!2 - 7 - 03!l larihiııc ııılıs.ulıl 

cuınnrıcsi günü aym s:ıallc \'C aynı 

yrrılc snııl:ıc:ıktır. S:ılış ııcşiııdır. 

Dellaliyc \'e rnsuınu alıcıya ııiıtır . 
Tııliıılcrin ycvmii mezkur Ye saııtıı· 
nıalıııllinrlc hazır bııhındıırulncnl. 
ıncmurunn mürııcnat eylemeleri iliın 

olunur. (l{. 1. 18:il 

* ~: * 
5000 çift terlik alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltınesi ı1 ~. 

939 cuma günü saat 15,30 da Tophanede İstanbul LevaıJ11l t"'t 

liği Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin ~~ ~ 
lira, ilk teminatı 637 lira 50 kuruştur. Şartname ve nUill 'rl1 ~ 

tedris ve muvaffakiyetile tanınan (ÇENBERLiTAŞ Kar§ısında 

yabancı diller ve riyaziye kız - erkek okulu) birkaç derste müşkül-
lerinizi giderir, sınıfta kalmak korkusu da bırakmaz : Tediyatta ko
laylık ta gösterilir. Direktörü : ZIYA ÇETINKA Y A 

gıderlr, clılı loze ve nerıııın .:ı ar n• 

nefis bir koku bırakır. F:ızl:ı kıllıırın 
fıınliyeline nihayet verir. Bugiinki• 
lnsıınlnr hirknç sene e\'Velkileriıır 

nazaran c!ah:ı güzclleşıni5 bir haldi' 

_..••••••••••••••••--•••••••• dirler. l\liilehassıslar bu şnyıını lınr· 
.,- ret tcbecldiilün sebebini umuml)ellt· 

Şirketi Hayriyeden: 
Sayın hal kımızın 

misyonda görülebilir. Isteklilerin kanuni vesikalarile bCrıı ~ 
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel koınisY0 ~ 
meleri. (51) (4892) l 

* * * ~-hı . ı9 "' 180 ton kuru ot alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme:ı ·~ 
muz !J3!) Çarşamba günü sant 15 de Tophanede amırlı 
alma Ko. da yapılacaktır. lsteklilerin kati teminatınrile 

KÜÇÜKSU PLAJI 

Toknlon kreminin islinı:ıllne ııtCcdi· 

yorl:ır. Aylık sarfiyatı hemen bir 
milyon \'azoyıı lııılınaktac!ır. Siz dr 
hemen bugünden kullanmağa baş· 

i:ıyınız. Ye lıer snbah dıılın genç gö· 

rünfinüz. Memnuni:rctbahş semere
ler garnntilidir. Aksi lı:ılcle paranız 

inde olunur. 

S.\HlDt : ASIM US 

Umum neşriyatı idnre eden: 
llAKJU Tı\Rlli US 

B:ısıldığı yer: V AKIT M:ıth:ıası 

ber belli saatte Ko. na gelmeleri. (65) (5113) . . .. 
25 ton benzin ve 15 ton motorin alınacaktır. l{apsll 

eksiltmesi 31-7-939 pazartesi günü saat 15 de Tophıınedt 
lik satın alma komisyonunda yapılacaktır. Hep~inin talı~ 

ile GAZiNO ve LOKALTASINA 
gösterdiği büyük rağbet üzerine bu kere Bebek ile Plaj 
arasında bu Pazardan itibaren Pazartesi günlerinden ma
ada her gün için binek otomobillerine mahsus Araba Va. 
puru servisi ihdas edilmiştir. Hareket vakitleri tarifede ya. 

zılıdır. Ucrette değişiklik yoktur. Kartlar muteberdir. 

Maarif Vekilliğinden: 
Maarif Vekilliği neşriyat müdürlüğü kadrosunda "Dcpoler 

hesap kontrol memurluğu,, münhaldir. A.7..ami kadro ücreti yüz 
kırk liradır. Bu işe alınacak memurun en az orta Ticaret mekte. 
bi tahsili görmüş, askerlik hizmetini yapmış ve yaşı kırkı geç. 
memiş olması şarttır. 

deli 6450 liradır. İlk teminatı 483 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 1steklilerin kail t 

sikalarile beraber teklif mektuplarını ihale sa'.ltindell b 
evvel komisyona vermeleri. ( 75) ( 5217) 

* * * 
Ordu sıhhiyesi için J 1 §eçit sırlı malzeme almacaktıl'· 

GECELİ - GONDÜZLÜ Talipler arasında yapılacak müsabakada kazanacak nam -
zede 3659 syılı kanun hükümleri dairesinde tahsil ve hizmet du. 
rumlarına göre ücret verilecektir. l\lüsabaka sonunda seçilen me. 
rnur evYela en az altı ay namzet olarak çalışacaktır. 

eksiltmesi 31-7-93fJ pazartesi günü saat 15,:rn da 'J'OP c 
lstanbul levazım amirliği satınalma komisyonunda yaP1111 

Tahmin bedeli 2740 liradır. llk teminatı 204 iira 50 Jc!l 
\'e 

Şırtnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni Sl 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ' 
larile beraber belli saatte komisyona gclmelc::-i. (74) (52l 

*** 
Mektep eylulün 19 uncu SALI günü açılacaktır. Kayıt 

için PAZARTESİ ve PERŞE..'\IBE günleri saat 9 • 12 ye ka
dar, ayrıca da mektupla müracaat kabul edilir. Eski talebe
ler yerlerini muhafaza. edebilmeleri için erken müracaat 
etmelidirler. il•••• Adres: Bağlarbaşı, Telefon: 60474 ---- _ 

Taliplerin müsbit evrak ve fotoğrafları ilişik birer istida il~ 
birlikte 20-VII-1939 perşembe günü akşamına kadar Vekilliği. 
miz Neşriyat müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. Müracaat 

sahiplerinin, rnücabakaya iştirak etmek üzere 24-VIJ-1939 pa. 
zartesi günü saat onda Vekilliğimiz neşriyat müdürlüğünde bu. 
lunmaları rica olunur. (2983) (51v9) 

t 
1500 ton kadar buğday kırdırılacakt1r. l{apah zarfl9 

mesi 31-7-939 p::ızaıtcsi günu saat 14,45 de Tophanede. 
zım amirli~i satınalma komisyonunda ynpıla~aktır. Talıfll 
deli 9836 lira 86 kuruş ilk teminatı 737 lira 76 kuruştur· ıe 

' mesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikai8r~ 
rnber teklif mektuplanm ihale saatinden bir saat ev\·el 

de yine nereden geldiği pek de anlaşıl
mıyan bir heybet var gibiydi. 

Nihayet reis, davaya bakmağa başla

yarak suçluyu getirmelerini emretti. 
Salonu derin bir sessizlik kapladı. 

Bir sineğin uçuşu bile işitilecek kadar 
derin bir seS6izlik. 
Mityanın, benim üstümde bıraktığı 

tesir, hiç .de müsait olmadı. Çıt kırıl
dım kıyafetine girmiş, ciciler giyinmiş 

ve eline glase eldivenler geçirmişti. 

Sonradan öğrendim, ki Dimitri sırf bu
gün için Moskovadaki eski terzisine şık 
bir redingot ısmarlamışnuş. 
Geniş adımlarla ve daima ileriye baka

rak yürül:lü. Fütursuz bir tavırla yeri
ne oturdu. Arkasından onu müdafaa e
decek olan avukat, meşhur Fetiyeko
viç göründü. Onunla beraber salonda 
bir fısıltı ürpermesi dolaştı. 

Uzun boylu, kuru, ince bacaklı, tüy
süz yüzlü, kösemsi, ince parmaklı, kısa 
saçlı bir adamdı. İnce dudaklarından a
ra sıra alaylı bir gülümseme seziliyor, 
kırk yaşlarında kadar görünüyordu. 

İnce ve uzun burnuna pek yaklaşan 
keskin gözleri olmasa, bu adam sevimli 
ve cana yakın bir tesir yapacaktı. Fa· 
kat kartal gagasını andıran buruniyle 
yırtıcr bir kuşu andırması bu tesiri bo
zuyordu. Frak giymiş ve beyaz boyun· 
bağı takmıştı. 

Mutat ilk sorguyu hala pek iyi ha· 
tırlayorutn . Mitya, bunlara reisi p.şıı • 
tacak k adar sert ve yüksek bir sesle 

r 
cevap veriyordu. 

Bundan SCI!ra, şahitlerle ehlihibre 
listesi okunmaya başladı. Bunlardan 
dördü gelmemişlerdi. Miyosov, Parise 
gitmiş, Madam Koklakovla Maksimov 
hasta raporu göndermişler ve Smerdi
yakov da kendini asmıştı. Bu son hadi· 
se bir polis tezkeresiyle bildiriliyordu. 
Uşağın intiharı salonda heyecanlı bir 
dalgalanma uyandırdı. Ama heyecanı 
arttıran asıl sebep, bu haberi alır almaz 
Dimitrinin: 

- Gebermiş ha köpek 1 
Diye bağırmasıydr:c 
Avukatı, ona ldoğru atıldı. Reis, eğer 

bir daha bu türlü münasebetsizlikler 
yaparsa hakkında iyi olmıyacağını sert 
bir sesle bildirdi. Mitya avukata hafif 
sesle, fakat hiç de pişman ve müteessir 
görünmiyerek : 

- Ağzımdan kaçtı... Bir daha yap· 

mam. 
Dedi. 
D imitrinin bu hareketi jüri heyetiyle 

birlikte hakimler üstünde de iyi bir te· 
sir bırakmamıştı. Bunu, onun mütehev
vir yaratılışına bir örnek tutmuşlardı. 

İşte böyle bir tesir altında zabıt ka· 
tibi ithamnamey,i okumağa başl~:h. Bu 
ithamname beni şiddetle sarstı. Kıiitbin 
sesi dik ve ahenkli idi. Cinyet, bir Tra
jedi gibi perde perde açılıyor. ~ütün 

safhalariyle gösteriliyordu. Yazılışında 

büyük ve kudretli bir kalemin izi vardı. 
Okunuş bitince reis Mityaya sor.(:lu : 

- Maznun l Kenı:linizi suçlu buluyor 
musunuz? 

Dimitri, heyecanlr heyecanlı : 

- Sarhoşluk, çapkınlık ve tenbellik
le suçlu, evet .. Tam bütün bu kötüli.ık· 
lerclen kurtulmağa karar verdiğim bir 
demde tali beni vurdu. Fakat babam ve 
<lüşmanım olan ihtiyarın ölümiyle hiç· 
bir a!akam yoktur. Bu hususta tama
miyle masumum. Parasını da çalmış de- ' 
ğilim .. Bir Karamazof, çok şeyler yapa
bilir; ama hırsızlık aslfı ... Böyle bir ah· 
laksızlık benim elimden gelmez ... 

Dedi ve titreyerek oturdu. Reis: 
- Yalnız sor.duğum şeylere cevap 

veriniz! 
lhtarını savuıi:lu. Sonra şahitler ça

ğırılarak andiçtiler. Suçlunun kardeş
leri, bu törenden istisna edilmişlerdi. 

Hakimle papasın nasihatlerinden soma 
sıraları gelince dinlenilmek üzere çıka
rıldılar. 

-2-

Tehlikeli şahitler 
Reis tarafmdan şahitlerin "leh,, de 

ve "aleyh., te olarak bir tasnifi yapılıp 
yapılma:iığını bilmiyorum. Onların 

böyle bir sıraya tabi tutularak çağırıl
dıklarından da haberim yok. Belki böy· 
leclir, belki değildir. Her ne ise, ilk ön
ce aleyhteki ~alı itle. :n dinlcnilme::;ine 
baslandr. 
Bunları parça parça nakletmiyece· 

yona vermeleri. (76) (5216) 

gım. Yalnız sırası gelince, davanın asıl 
ruhunu teşkil ettikleri için ikisini ~y
nen okuyacaksınız. Fakat şunu söyli
yeyim, ki daha ilk dakikalar:ia aleyh
teki şahitlerin ağır ).;astıkları ve müda· 
fanaamenin zayıfladığı hemen kendini 
g~stermişti. Deliller birikerek cinayetin 
korkunçluğunu bütün açıklığiyle ortaya 
koyuyordu. 

öyle, ki herkes katilin daha şimdi
den belli olduğuna ve muhakeme safha
larının ise şekli muhafazadan ibaret bu
lunJ:luğuna inanmış gibiydiler. 

Hatta, bu şöhretli Dimitrinin berae· 
tini candan istiyen kadın kalabalığının 
bile, onun suçluğu hakkında hiç bir 
şüpheleri kalmamıştı. 

Bununla beraber şaşılacak nckta şu· 
rası, ki bu kadınlar ta son dakikaya ka
dar beraetten limitlerini kesme.diler. 

Kendi kendilerine : 
- Evet Mitya suçlu. Fakat insaniyet 

adına, yeni telakkiler uğruna ona be· 
ract kazandıracaklar. 

Diyorlardı. Onlara kuvvet veren, ü
mitlerini besliyen iste bu türlü ıdüşü:ı
celerdi. Erkekleri, müddeiumumi ile şu 
meşhur avukatın çarpışmaları alakalan· 
dırmıştı. Birçokla rı zihinlerinden : 

- Bu ka :lar açık b!r suç ve bu dere
cede çürük bir davaya avukatın dehası 
ne yapsın! Ay aydın, gün belli! 

Sözlerini geçiriyorlardı. Dikkatleri 
müthiş bir surette a:-tmıştı. Fakat Feti
yokovis;, sonuna kaı:lar bir muamma gi-

bi kapalı kaldı. Adliye işlcriJ1~e d' 
besi elanlar, onun gizli bir ptıııı11 
rüdüğünü ve bir hedefe .doğrıl } 1 . re" gunu sezıyorlardı; ama nere} r • o 
istediğini bir türJüi kestirell11~ c 
Yalnız avukatın halindeld e111J1l> 

r:c çarpıyol."du. Sonra, buraY' ôt 
henüz pek az zaman olduğu h•

1 

d h h . . k .. 1 .;e 
avayı, cm mu ıtı pe guze dLI 

teferruatiyle tetebbu etmiş ol 

belli idi. ıı 
Hele şahitleri şaşırtmak, onlaflb 

danlarını §Üpheye düşürmek .;e 
1
, 

retle ifadelerindeki kuvveti \ 
mak hususunda gösteroiği biiYIJ r• 
liyct, derin üstatlık, etrafta 11a1 
doğurmuştu. 

Gerçi, bütün gayreti boşuna ğl 
kadar acık bir vaziyette üstattı 

İJ pacağı maharet yollarından Y LI 

bir meslek borcu biliyor.du. ıwııtcO 
kesten daha iyi elbette Feti>'e 1 
kendisi anlamıştı. Belki de ta111.,ıı 
nında sıyıracağı, kullanacağı gı 
sil:ihı vaııdı ve vakti gelinceye rd 
böyle eğlenceli şeylerle uğra.şı)'~ 

Fiyodcrun oda hizmetçisi ııJ 
dinlenirken, avukat bütün zek~~ 
lanmış ve kapıyı açık görüp go f' 
hususun1a birçok dolambaçtı ııc 
sormuştu. Grigori, ne mahkerıı:e 
tinin heybetinden Urkmiiş. ne ·a ıı 
b2lıktan çekinen bir şaskıntıg 
mıştı. 

<Devamı ro) 


