
Yarın ' 
~AZ ETEM iZ 

HERGüN 12 SAYFA ~ HERYERDE 3 KU ' 
Mümtaz Tarhan lzmir 1 

ılavemizle beraber 
24 

1 SAYFA ....... ....___ 

Defterdarı oldu 
Ankara, 27 (Hususi) - !stan

bul irat ve servetler vergisi mü. 
dürü Mümtaz Tarhan lzmir def_ 
tcrdarlığına tayin edilmiştir . 

------~~~~---1 

:::::::::~--..,_.,......,..._ ................. ~tD~A~R~E~r~~\~·r_:.~:nk~·n:rı~Ca~~~·~'~~-T~~~~~n~ı·~ı.·~T~e~l~~r~ar~:~V~A:K:IT:·~r~o~~ı~a!k~ııı:ıı~:u~ı~:·~:.e~ıe~ro:n~: !21~4!13~(!fn~:~ıl~2:4:~7~0~(/~rln:r!eJ~---------== ____ ....__~ 
merika - Japon ticaret inönü 

Şii.ra ô.zalarına 
~eganatta bulundu 
~Uyuk Türk milletini layik olduğu 

rce derecede tebarüz ettirecek tek 
v ~ıt~, onun k~l_lür v~ te~nik ~uv
~~ır. O da,_ ~ızın_ ehlıy~tlı. ellerıniz
h ır. En ıyı dıleklerımız sizinle 
~!: .. ~.' ........................................ '..':~:::: .. :.:::~~'.'. .. 

lnomz - Japon anlaşması 
lJ Yazan: ASIM US 

._ .. ~ Şarkta lngiliz • Japon ---------
~i bir aralık teh
~ "-b. kadar götürecek 
J. 'f)tra ~e~ 7, ır gibi görünen 
tf .. _ Lt;f"':.~ ~ Jifı elU itibariy. 
\.~ ~~di Japon Hariciye 
~~o Arıt ı ile lngilterenin 
lie ,~ Sir Robert Crai

htt d . bir prensip anlat
ı.. 

• -fl»•nm bütün aulh. 
-..._ .. , . .,.,, ıncmnun edeceiine 

ur. Zira Tiyen.Çin 
iatiamar eden Al. 
....,. 1ltjilteri ile 

Yı Uzak Şarkta birbiri. 
Ufarak Avrupada ken. 

ftlbonyalannı artbrmak, 
ı anti komintcm pak. 
nra aakeri bir ittifaka 

) siyasetini takip edi. 
1'..e-.a1ıter devletlerin 
rr aulh cephesini Av
aifletecck, buna mu. 

~ .l'b...ı_ Japonyanm iltihakı ile 
ıı:.;:~ kuvvetini artbra- , 

~ lla\ lcu,~e Almanya ile ltalya-
~ . uklan bu tuzağa düt
~ ~Japonya ile "Çindeki 
~~kellerinden mütevel. S ır vaziyeti tanımak,, 
~br ınüstcnit bir anlapna 
~ . · Bununla beraber in. 

11tikhale ait taahhütlere 
1 

~ (Devamı 6 ıncıda) 

Hazır lstanbulda iken 

llk ycız;ı bugün ikinci 
aayfamızda 

Celil Muhtara 
açık mektup 

YAZAN 

TOPJ,.U JCaNE 
w 

Ga:etcmizdc "Toplu iğne,. 
müstear namı ile ne§Tcttiği 
yazı'larla ede'biyata zarif fık. 
rolar hediye etkn Bay Nu. 
rettin Artam. 

Cfive 
~uk 
2''*""4 

muahedesini f eshettı 
Karar 1 oklJoda elim bir intiba bıraktı 

Vaşington, 27 (A.A.) - B. Ruzvelt ve 
Hull, dUn verdikleri bir kararla, Amerika 
Birleşik Devletleri ile Japon7a arasındaki 

1911 ticaret muahedesini feshetmişlerdir. 
1911 Amerika - Japon ticaret muahede-

ıinin feshini, evnlce ayandan Vandenberg 
meclise yaptığı bir teklifle istemişti. Ayan 
meclisinin hariciye encUmenl t•e bu tekllfln 
müzakeresini hatta ıonuna bırakmıştı. Fa
kat B. Runelt ve Hull'ün nrdiğl kararla, 
fesih keyfiyeti bugünden itibaren merlyete 
clrmlştir. 

Buradaki ilk intiba, Amerika 'Blrleetk 
DevleUerl har1cl1e1lnln Japonyaya bir lh· 
tarda bulunm&k Te Amerika Blrletlk Devlet
lerlnln muhtemel hattı hareketi haldı:mda 
Japonyanın herhansf bir ,Upheye dGtmnl
nln 6nUne geçmek iıtemlf ol4utucl11r. · 

Vaşlngtonıda bllh._ tebartıs ettirilen 
nokta, muahedeyi heyeU 11m11mf1Ml ftlbari
le denönn eden. htııı:tmetm. bu J..Unln. 1l7a
at bir mahiyet arzetmmdtr. 1'11hattka Ja
pon7aya lhrao olunacak alllh n her t1lrltı 
endUatrl maddeleri tısertne ambareo konma
ıınr tate7en Pfttm&A tekllftnfll taTl'blnl 
mttmlı:ttn kılmalı: lghı, 7&lıtnea • sl7H• 
mazharı ma1&ade mlllıt b.74mm 4enttue 
edilmesi Jı:ltl icll. 

Şuruı da tayanı ka,,ıtrr kt '.A11wrlka 
Blrle§lk ~erletıert HUktlmetf, bttttın taı1h!n

'cle ilk 4• & o1aft.k 'i} t •Uhiile,fnl 
ıl7ul mllllhaalar H'be1'1J'l• 4onam.w ı..
heylemelı:tedlr. 

Tokyo, %7 (A..:&:.>:- "'Domel•: 
Amerika mulahatıl'tlsan Doomaa bu

giln öğle Uzerl hartclye,..e gelerek Amerika 
işleri daireel reisine 1911 tarihli ticaret mnL 
hedeılnln feehl hakkındaki 21otanm metnini 
resmen Termlştlr. Bu feılh altı ay zarfın.da 
merı1ete geçecektir. 

Dooman, bunun sebebl ·olarak :Amedka 
pamuk endUıtrl1ellertnin Japon pamuklula
rınrn mUballğalr bir fekilde ithaline pddet
le itiraz etmelerini göıtermlftlr. 

Tok70, 27 (A.A.) -Vertıen maltmata 
göre, hariciye nezaretinin :Amerika ltılerl ıu
beal direktörU Yoşizava, Amerika mulahat
gUzarına verdiği ceTapta Japon1anın ticaret 
muahedesini fesih hakkında Amerika tara
fından verilen kararı Japonyaya karşı eko
nomik sahada meydan okuma mahiyetinde 
tefılr edeblleceğtnl kaydeylemlştlr. 

Amerika kararının tebliği resmi mah
fillerde eırm bir intiba hasıl etmiştir. Bu 
mahfiller Amerikanın lnglllz vaziyetinde ha
sıl olan zayıflamayı tevzin için bundan !On-

7 numaralı gam botun Akde· 
nizde müthiş maceraları 

Denü~Derr 
n ç n n lh1 c§l ır iP 

'Yeni T81i'lliamız ~nki ilavemiz 
4şk nedir? 
~k erkeklerin kalbi-
1- tözlerden, kadm

ra· uzak doğuda daha şiddetli bir politika ta- G f • d p .. .. b 1 
idare adamlarımızdan biri, klbinebaşlamasındankorkuyorlar. aze emız e azar gunu aşıyor 

nereye gitse derhal ••tetkik ae. 

l'ııt kalbine kulak
tan girer. 

"•ka alt gUzel 
darbımeseller 

~ef~ç kız bir araya 
•l"ea ne konuıur? 

YAZAN 

A., O anı an Cem al 

r~ıklarını dolandı
n" sahte Kontes 

lklkt bir maceranın 
hikayesi 

l·· 
):'\iri( edebiyatı ile 

ı--.llı1z ed,..l>iyatı 
arasında 

lrlünaıebetler 
~•ıta AYRICA 

h' Sinema saytalariylc 
•ftanın resimleri... 

yahatine çıktı,, diyoruz. R V l d •• t ·z ı · Başvekı·ı·ımı·z ut!~:~~ı=:~..t~·~:t: umen n.ra ı un ga ı e ıma-
~~;~!:~:S!'z~'tetkiketmiştir,, nımıza gelip Akdenize çıktı Dün parüşşefakayı 

Eline bir kuma,, bir gazete Ziyaret ettı" 
alsa, o esnada çekilmiş fotoğra
fının altına · kumaşı, gazeteyi 
tetkik ederken,, cümlesini ya. 
pıştırryoruz. , 

Halbuki, idare adamı, ya bir 
şeyi tefti§, bir muameleyi tah. 

• kik için gitmiıtir, yahut mezu. 
· niyetini istimal ediyordur.Mek

tebi ziyaret etmiş, fabrikayı 
gezmif, kumaşa bakmış, gaze. 

• teye göz gezdirmiştir. 

Tetkik ihtisasa bağlıdır. 
Mütehassıslann idare adamı 

da oldukları vakidir. Fakat ida. 
re adamlarımızı bu kadar bol 
tetkikata çıkannağa hakkımız 
yoktur. 

FiKRET ADIL 

Bu hayır müeaaeseıinde 
bir de kız kısmı 

açılacak 

Şehrimize şeref vermekte o
lan Başvekil Dr. Saydam dün aa. 

hah beraberinde mebus Ali KL 
m: Akyüz olduğu halde :;:)arüşşa. 
fakayı ziyaret etmiştir. 

Uzun müddet Darüşşa!aka mü
"'Ssesesinin direktörlüğünü yap 
nış olan Ali Karni Akyüz, Başve 

dle müessescni:'ı bugünkü duru. 
:nu etrafında izahat vermiş ve Is. 
tildlılli hakkında tathilrl mOnMrı 
:cdbirlcr görÜ§lilmüştür. 

(/)cııamı G ıncırln 



Hazır lstanbulda iken : 

Celô.l Muhtara 
açık mektup Nafıa Vekili seyahatinin 

neticesini anlatıyor 
lk, orta tahsil muessesalerine ait bir istatistik 

Yazan : Toplu iğne Mühendis mektebin-
Muhter•m doktor, , luraa, o, bizi hayatının son gü d t Uh 
Talebeleriniz n hekimlikteki nüne kadar göremlyecektlr. e ayyare m en-

meslekatşlarmız slzin şöhreti- Azlz doktorum, bu habc. •t d • • t • t" · ı k 
nlzden bo.hsedorltrn :.vrupa dil- yüreğimin sızladığıoa sizi inaıı ısı ye iŞ ırı ece 

15,000 ilk mektep 
muallimi var 

ı riyle ya7.ılmış blrkac; mUhlm dırmak isterim. Gazetelerde bu Kar d . h aı· . d Maarif Vekilliği Türkiyede 
. k k k d a enız av ısın c yenı 11 dak. 'Ik tah .1 eserde isminizin gP.<;tiğini söy- baben te rar te rar o u um ve li h 11. . esb" .d son yı ar ı ı , orta sı 

man ma a ını t ıte gı en ·· ı · d k I b 
ıerler. Ben ise sizi hani bUytik her okuyuşumda şu temennld• .. t h h . b da b ınuessese erın e o uyan ta e e 
harpte sırtınızda abadan bir Hi o !~undum: mu e assıs eyetın aşın u- -niktarmı gösteren bir istatistik 

l all h 1 d ! lunan Nafia Vekili General A. n,._.retmi• bulunuyor. Bu ista. 

kadrosunda bu hesabr, nazaran 
kadın öğretmen sayısı daha 
fazladır. 

Vekalet Sıhhat itleri direk 
törlüğü tarafmcL.n tutulan bir ıatııncr elbisesiyle mcohur To - nş a ya an ır Jj Fuat Cebeaoy tehrimize gel ~ ~ 

pal lsmnil Hakkı paşanın bang Du habere göre şimdi ılz Pa· . . M h V k"l k d: tistiğe göre; bütün Türkiye ka- . . •w la 
mııtir. u terem e ı en ı "h l . d SOO k d ıetatıstıge göre, izin a n öğ 

mirleri kırmızı, hangi emirler: risln meşhur Pastör mUessese- . I .. .. .1 b- za ve teı r erın e a ın, l d 98 L_ sıy e goruşen gazetecı ere u 1 O OOO k k l k h retmen erin yüz e ini gayan 
mavi kalemle imza ettiğini an- sinde tedavi altında imişsiniz: N f' V k" l . d h · er e o ma üzere a-

sene, a ıa e a etınce eru • ı t 5 000 ·ık k 11 öğretmenlerin tqkil etti~ gö. ıırarak işinizi yürUttUğUnUzdt'· - inşallah bUyUk Fransız t ed"l b •• t•• hh .. l . "f en . ı me tep mua imi &• e ı en u un taa ut erın ı a rülmektedir. 
dolayı tnl{dlre başlamış bulunu doktorunun klinikleri size bek- dil w• • •• ı· k d . . mevcuttur. 

e ccegını soy ıyere emıştır 1 b l kad ı· ilk h lE> diğinlz şifayı getirirler! ki: stan u rosuna ge ınce; ve orta ta ıil müesseee-
Hekimlik ve zen dnllk •ibı Gene okum ağa devam ettim: •. E S k h 1200 kadın, 7000 erkek öğret. lerinde bugün öğretmenlik ya • 

., .. rzunım • arı amış attı d ı b 1 .. 1 dünyanın en ciddi ve ağır başlı Orada kalacakPPşsrnız ve eli- . l fi . . . f'dl men var ır. stan u ögretmen pan arın sayısı 25 bin kadardır. 
niıde, avucunuzda ne kadar pa- banın) gerucakş e ı mbesı hıçın e bu"t"e'rlc -------------

ikt mesleğine girmiş ve her iki- ı ana ve u usus ı ırı. T ~ b 
sinde de muvaffak olmuş oldu- ranız, pulunuz, mUlkUnUz ve mi~ olacaktır. Erzuruma, Cum.. ırnan vapurunun sürat tecrü e 
ğunuz halde, her nedense, mizah servetiniz varsa bUtUo bunları h · t b da 1 

1 1 t t unye ayramm n evve va- d . . 
muharrirleri sizden lktısatcılar- Pastör. mUeseesea ne vaa ye e. racak olan timendifer hattmm Sin e iYi netice alındı 
la muharrir doktorlardan ziya- mişsinız. açılma merasimi Cumhuriyet 
de bahsetmişlerdir. Fazıl Ah- Haberin bu ıon parçasını o- bayramında yapılacaktır. Almanyada inta edilerek bir üçe çıkanlan Tırhuı mukavele 
medln bazan şiirlerine başlık . kuyunca, tıpkı gözlerlnlzl kay- Memleketimizin garp ve ce- kaç gün evvel limanımıza ge. 1 ıürati olan 13,50 milden daha 
bazan neslrlerlne nUkte verdi· bettlğlnlzl öğrendiğim zaman nubunda başlanan ve tamam. len 3500 tonluk Trrhan vapu- fftzla sürat elde etmittir. 
nlz. yaptığım temenniyi tekrarla- lanma.aı yakmla§mıı olan su İ§· runun dün Mannarada tecrü-

d m · l Vapur akmtı qai: inerken 
Bana kalırsa buna sebep şu. 1 

• erimize devam edeceğiz. Orta beleri yapılmıştır. 
dur: Yüzde doksanı zUğUrt olan - inşallah yalandır! Anadoludaki su İ§lerimize vüs- Sabah saat 10,30 dan akşam ı 4.3o. akıntıya kar§ı çıkarken 
gazeteci, muharrir ve mizahçı- Gerçekten: at vereceğimiz gibi Hataydakı 16,30 a kadar süren tecrübe- 14 ve normal vaziyette de tam 
ıar, hiç olmazsa sizin adınızı ve - inşallah yalandır, doktor- Amik ovasına ait su İ§lerine de lerde liman ve denizyollan fen yükle 14 bir çeyrek sürat yap. 
senetlnlzl kalemlerine dolamak culum. . ıüratle ba§lıyacağrz. Ana yolla. heyetleri ile denizyollan umum mı§trr. 
uretirle kendUerlnl &Tutmu,. CUnkU dıtardan bakıldılı sa- nn intaıma bu sene daha fazla müdürü, muavinleri ve işletme Bilhassa elektrikle iıliyen 
ıardır. Klmblllr, belld de ılı~ man pek falla lnaanl n pılı fa· ehemmiyet vereceğiz. Mevcut müdürü hazır bulunmuştur. dümen motorlan fevkalade 

liletk&ranı ıorunen bu ıeate,.. köprüferin adedini arttırıyoruz Tecrübeler çok muvaffaki- takdir edilmi§tir. Vapurun bir. 
bu fedak&rlıla l'r~naanın met- Yapı ve imar itleri de arzu edi. yetli neticeler vermiştir. Et. kaç güne kadar baıhyacağı ee
bul' T• senıln Putör mllet1eae- len inltipfı almııtır. Mühendis rüsk vapurunun az sürat te- forlerinde 13 mille eeyredecek
ıl mubtao dıl1141r. Oraya teda- mekteplerine çok ehemmiyc min etmeıei üzerine iki kazanı tir. 

anarken, sizden demYurarak 
yoksul edeblyatımısa ıenslDllk 
getirdlllmtıl HDmJtııdır. 

Slı: pek bu fikirde 4•11141alı. 

Bilmem laatırlar mıııaııT "Va
kıt" ıa11tıllaln kira Ilı tutul
duğu ıcıa her ay kap111, bacaıı , 

odaları, ıofalın dıltltlrtleml
yen bundan önceki ldarahan11l· 
ne bir ıua utramıf, o4amıııa 
tahta kap111n1, ken41 uauıuauı

vlnlsln ııan1lıtını adeeenlı kafi vennekt~. -----------

ııllr. Bu aene yükaek mühendis Yabancı d'ıl Ko""prU yakınındakı· 
Jlalbuııt •ise - ne kadar mu- mektebinin tqkiliit programına 

assam oldutunu bllml1oruın - ilaveler yapılacaktır. Bu suretle mu a ı ı .-m 1 er,· mavnalar 
o 1enıU kanıt kurut. mecldl1e Yilktek Mühendis mektebinde 

, 71J•nllle4ılltaa ..,.,. lttrt
ye glrmlt Te bendenlae Utlfat e
derek: 

- Nedir laltedlltn btn4ın 1•· 
hu? 4ımltllnlı, b«JJUDa bann 
takılıp duru1an: paramda mı 

gözttu Yar, bı adam? 
ArlıHından ıtıtmuıtnauı. o 

zaman anlam1ttık kl tak• edl
yordunuı. Falıat ıaııanıı4a bl
e paranın hlo olmaua llkır4•· 
ını otmıkllıln 7apamı1ordu 

ll&bi doktor, ılıln paranııdn 
nasıl ~ıumuı olablllrdl T• ıtı
den JıHJl olablllrdl de, bir t•Y· 
ıer iıteyeblllt, bir eeJltr uma
bllirditn T 

• • • 

meetdlrı. lira lira Teren bir ele tayyare mühendisi yetiştir. 
memlekaUal• Tar ki onun hal· mek imkan dahiline girecek. 
t.all....ıa .. "lrlırl, 4l11)&Dl8'81& tif ... 
kaaabalan Ti he1dmııı 11e11erı 

bulunmaktadır. Cumhurreisimizin 
Put.ör anıtltUlerlnln 4ımma büstü 

blrkat kiremit ll&H ecleoellDI· 1 t b 1 O . •t . Atat"" 
.-1,111 baTalr ı an u nıversı esı ur. 

ae TUrk Tatannun •'" ' k"' bil ··k k tada b. b .. t•· ·· 
~ı ,.. t a bir iki un yu ı ır uı unu 

aı-.oıılllı u r.ac 11r ın _1. u · · · b .... k 
rdu ııurulmaıını yatJyet yapa.-~ nıvereıtenın uyu 

tlfa JU Mlonuna koymuıtu. 
e4ımes mly41nlıT R kt'• ı··k bü. ··kı··kt 

' 

4 • . e or u aynı yu u c 
Bellll, bU7Uk bir lotan "81

"" bir de MiJJt Şef ismet lnönü. 
le Putör mU81hHllne hedl1e il b"' r· .. t t H 
ettıtlolı l>u aenat 7U1Unden ~· bli ~·~nl yap ınnı§ ır. k er 
rranııı ıasetelerlndı blrllaç ta· 1 1 t 1 18 ona yanyana on
tır T• mU•••Hde bir ll:UcUk ln- muı ur. o 
ha TtJa bUat lı~sanacakıuuı. 

Halbuki ılıl dUn7aya ıetlren 
bU1Uten, okutaJl "' senıln e

Bir doçentimiz 
Franıaya gitti 

den bir mımleketln ılfadan Ünivenite fizik asistanı Hil. 
mahrum 7okıullarının, ıönlUn- mi Benci F ranaanrn Nansi ün i
de ebedi bir tUkran heykeli gibi v~rıitesinde ıtaj yapmak üz~rc 
yatamaıı daha mı aı caJlp olur- dun akıam Semplon ekspresıy. 
du' le aitmlıtir. 

YıllardanbcrJ adınızın s~tl 
ıni, söıUnUıUn edlldiAinl duy. 

voruz. OUndellk hfıdlseleı lı Bu buıuıta, hiç olınaıaa, Jla. ----o--
hiç birisine karışmayorsunuz nlsada doğan ve sen·etlnl Ame- Son Posta Refikimiz 
Sizin için topu topu blldlğlm şu rlkada yapıp da orada ölen zen- Son Posta refikimiz dünkü 
di: TUrkiyede .detilslnz. Galib~ gin bir Yahudi yatandaşımız bl· sayısı ile dokuzuncu yılını bi. 

bir zamanlar ser\'ctinlzden blı ıe siz~ bir örnek olnmazmıydı. tirip ne~riyat hayatının onun:u 
ve hatt~ olamaz mı? yılına başlamıştır. Tebrik edep kısmını vakfedip de blrkac; gen

ıhsil ettirmeyi vaadettiğlnl :

Fransada, ParJstcsinlz. 
Fakat, bu kadar .. Orada m 

aparsınız, ne edersiniz? He
klmllğlniz mi nUksetti, yoksa 
Fransız iktısadlyatı hakkında 

Bay Blum ile mllşaverelerde n · 
uıunuyorsunuz? Bunlara dair 
iç bir şey bilmiyorduk. 

Sizin aramızdan çekilip uzak· 
aşmanrıdnnberl ne mühim hı\

lseler oldu, dünyanın en şöh 
retsiz adamları bile şöhretlere 

avuştular. 

Sizin yıllanmış şöhretiniz de
:amh bir sUlc!ita bUrUnmclttr 

Muhterem doktor, ıize her riz. 
hususta şifa dilerim. 

TOPLU tGNE 

Limanlar Umum 
Müdür Muavini 

~ 

inhisarlar Vekili geldi 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili 

Raif Karadeniz dUn öğle Uzeri E. 
ge vn.purile lzmirden şchrimi7.C 

ge!mi~Ur. Vekil öğleclen sonra a.k. 
Devlet Umanlan işlet.m~i u - şama kadar İnhisarlar Umum mü 

mum mUdUr muavini Hamit Sa. I dürlüğilnde me&gul olmu~ur. Pa. 
raçoğlu bugünlerde lskenderuna zar günU Ankaraya hareket ede. 
..,.idecek ve oradaki liman teşkil~- cektir. 
tlle meşgul olacaktır. İskenderun 
'imanındaki teşkilatta bugün ça. Su ... r f dareninin ı•m r· 
ı1~makta olan ecnebi memurların ı~aub. bont r geliyor 
vazifelerine devam edip etmive • B 1 d~ l ·d" · b 

l . bell' d .... dl B h ~ t e c ıye su ar ı :uesı n7 
"Ck erı 1 C'""ll r . u USU" :ı l "d . 

1 1 
• semt ere yem en su vermcy 

\ ekaletten emir bek ,,nmelttedır. t • d ... . .. ,. 1 Bundan sonra İskenderun U • 
1 
eml ın e ece_ ;m sovııyer 

t kllnt k dr 1 h 1 m l.tım pnrn cımış, fakat arn 
Nihayet, gazetelerde adınız· 'llan ır:! 1 a 0 arı azır a • dan hay]i znman geçtiği halel<' 

astıadık. Hic bir tarafının do<" naca · su vermemişti. 
)l olmnsını gönlUmUzUn dile -o-- Sulnr idrıresi bu hl.ı!m"teki ~; 
ediği bu habere göre memlc Pari~ten dönen k"';yetlere kru"§ı §Öyle demekte 
et hekimliğinin, iktısadiyatın Doçent dir: 
e hayır cemlyetlerintn sevim 1 Bir kaç ay evvel tetkiklerde bu. .. - Avrupaya ıamarladıfi• 
elli Muhtan gözlerini kaybet. lunınak tbere Pariae gftmlı olan mız boru~r pek yakında gele. 
iştir. Tınardanberl biz onr nlverslte kimya faldllteal doçent. cclc ve derhal dötenmeye baş. 
rmiyontuk, e~er zamane ta !erinden Zekl 1.eren d6nden, n.. }anacaktır. Boru etoku bittiği 
beti bir şifa yaratmıyacak o- zifesine başlamıştır. için tesisat yapamıyorduk. 

Avrupada bir yıl tahıil 
görecekler . 

Ortaokul ve liselere ~~ 
diller öğretmeni yetiştirmek ü. 
zere Üniversitede açılan yaban. 
cı diller kursu i§inde çalı§mak 
üzere iki ecnebi mütehassısın 
3etirilmesine karar verilmiştir. 

Bu mütehassıslara verilmek 
üzere bütçede 15.000 lira tah. 
sisat aynlmııtır. 

Yabancı diller mektebinden 
mezun olacak talebeler bir yıl 
t.\vrupada tahsil görecekler ve 
lisana tam manasiyle qina ol
duktan sonra liselerde vazife a. 
1acaklardır. 

20 kız talel..a Londrayc. 
gitti 

Kanada talim terbiye cemi. 
yeti tarafmdan Londrı:ıda davet 
edilen 20 Üniversite talebesi 
bu akıam Semplon ekspresiyle 
Londraya hrıreket edeceklerdir. 
Talebeler Londrada bir ey ka
dar kalarak muhtelif Oniversi. 
te ve kültür müesseselerini ge. 
zeceklerdir. 

---0-

..Cese çalan tevkif edild" 
Abdullah adında 17 yaflarmda 

bir çocuk, dün Sultanhamamıada 
tstanbula yeni gelen ta.~ralr Ali 
:sminde birinin içinde 448 kuruş 
bulunan kesesini çarpmış, kaçar. 
··en yakalanmı5tır. 

Abdullah birinci sulh ceza mah 
'temesi tarafmdM tevkif olun . 
"llU§tUr. 

1 

.: -::::-... ,,,, 
<!: 
t-

1vakıtler 
~on•• 

O«tle 
klftClt 

Ak••"" 
'Yataı . ....... 

. 

ı Cuma ıCum~:.I 

ı
2A Tcınmıı:r. ~ il Tcmmıız 
11 C mn:r. l'a, 1 • C"cmazll'ıı 

i Rt h•:r.ır ~ ft') hı:r.ır 

Vnu. 1 zan! ~ \'asa 1 ı:n' 
-~'~-

• 52 22 Hı'l ı 2.t 
1~ ·o ııs 1220 Ht 
1fl17 H4f' lfl1fl 1147 
191!0 1200 19~ 12()1 
t1 2' uı 21 22 uı 
247 717 ı•9 72() 

Kaıımpap. önlerine 
nakledilecek 

0.V)M Umenle"I lthbn .. 11 • 

mum müdürlüğü İstanbul oehri 
ve limanı için çok mühim bir ka
rar vermı,tir. Belediyenin de 
şehri iman ve giUıeUfi noktum • 
dan çok yerinde buldutu bu b. 
rar senelerden.beri köprllnUn Ha. 
ıiç tarafında yığılı duran mavna. 
lan buradan başka bir yere nak. 
!etmektir. Liman i.§letmeei mav. 
nalan AtatUrk köprUatlnden Hali. 
cin daha iç taraflanna, Camial. 
tı denilen yere göttırecektlr. 

Bu suretle hem limanın man • 
zarası gllzelleşecek ve hem de 
köprü ağzında çok gilçlqen eey. 
rilsefer intizama girecektir. 

Bu hususta hazırlanan proje 
yakında Münakale Veklletine 
Jönderilecektir. 

Safrnnboludan yaralı 
gelen kadın öldü 

Safranbolunun Yakacık köyibı. 
den 25 yaşlarında GULltlm adında 
bir kadın, aynı köyden ldria talnı 
!i 15 yaşında bir çocuk tarafın. 
dan koyun mesele.si yUzUnden ta. 
banca ile ağır yanlannuo. 1etan.. 
bula getirilerek eapıoğlu Sıhhat 
!vine yatrnlmlfU. 

GülsUm dün 18.bah hutı.nedt

'1lmüştilr. Adliye doktoru Enver 
!{aran cesedi muayene etmı.,. 

'11orga kaldmlmasma ltlsmn g&. 
•ermiştir. 

\daya su 15 Aiuatoıtr. 
verilecek 

Büyükadanm su iti eonr 
• 1aklaşmaktadrr. Avrupaya 11· 

11arlanan motor relmit. güm 
"ikten bugünlerde çıkacaktır 
'ğustosun on be~inde Adadak: 
bonelere su verilIT.eye bqla. 
ncaktır. 

Taksim Kııluı 
Taksim kıelaıınm bina tıımı

ııa tomlıyon tarafından eo bla 
' lra kıymet takdir edllmtt. be· 
!~diye bunu tula eörmtıttttr. 

Birkaç gUne kadar anlaşma ol• 
~ak, t19la denalrnarak .Yıkılma 
işi başlryacaktır • 

Bir gencimizi~ 
kazandığı 

muvaffakiyet 
Büyük imtiya~ deree' ; ~ 
aiyle Huf"u'< DoktO,.. . 

oldu 

Hakem T arık'ın 
yarası 

Gittikçe vehaınel ~ 
peyda ediyor -" ~ 

Pazar gUnkU Gala~ : 
• Demlrspor maçında b ,,1 
rantı yumruklayarak çell si r 
den yaralayan Demlnpor j 

tanı kaleci Necdet yakal-z. 
Kwkn, aulh mahkem .. l ~ı 
tından ıorgqsu ıonunda " 
olunmuotu. ;., 

Necdet de hakem Tarı•.;,', 
bine dava açtıfın4an JC• rJ 
mUddelumumlllgt tahklk•ıt 

ıamıotır. "' 
Tahll1e talebinde bol td' 

NecdeUn talebi reddedllatl I 
Zira hakem Tantın yar.ts ~ 
tikçe vehamet keıbetme•t,, 
işin, hakemin bir uzvu ( 
kaldığı takdirde "Tatlll o-'; 
maddesine girmesinden ııorJ 
·naktadır. rJI 

Bu takdirde Necdet aıır ,1 
mahkemesinde muhakellle 
lecektlr. 

vali tliyor ki: 

Boyanan binalar 
yedi bini buldd 
Beledlre ıebrln eokald~ 

yeniler ye tanslm aderkell 1" 
aahlpleri de blnalannı ~iP 
makta •e badana etmı•cP"' 
ıer. . · "-. 

Dtln bu hUIUlta Vali •• ~ 
dl1e Reisi Doktor LQtfi 1'1 

~anları söylemiştir: ıP 

• .__ Binalann bo1aıı111.,' ~ 
balta hitaben. blr mektOP""" 
mıttıt. Bu mekt.up htııall tJIY 
ederek balkın bt1Jilk bit ,. 
lUkle evlerini boyadıklat111~t•1'f 
illk. Şimdiye tadar ıo0 tıO' 
kazalarda 7000 kadar blll~td'' 
yanmıf ve badana edll~....,s· 
Halkın alf.kuana çok 1110""-
klrlm."' 

Şişhane parkı .,1, 
Belediyenin Şl1ha11ed• o

, ' yapacağını ,-aımıfU~ıf 
"""'' aıkerllk pbal blD ,,.ı

·:eledlye malı olda111 -~J • 
aııetır. Baruı tallltn e4U ı• • 
ten eonra ttf&l1e btna1ı 11_, .ı , 
rak par~ lııeuına baflaaat ... .. 



ra seyahati intibaları: 24 

8Dillz donanmasmı ziyaret 
n· Yazan : ASIM US 

delliıi rıta.nya adasının dasmtla. bu miktar (119,000) e 
· lltı ~de Wcymouth yükselmiştir. J939 senesırun 

<>lan Otnetre kadar ya. martı nihayetinde İngiliz in§Mt 
· l.bn llllistahkem bir li. tezgahln.rında ıkmnl edilmek U. 

et-' ~l'irıd ana hakim olan bir zere olan yeni gemilerin miktarı 
rt' ; bıı ite eski kaleler görü. 5eçmişte emsali görülmeyen bir 

. ka.~eler Yeni harp si • rakamı bulmuş, yani (659,000) 
· haıı artık nıüdafaa ka. ton ol.mU§tur. 

loıı •lıteolınadığı için ayrı. , 1938 senesi şubatında bahriye 
~iı lllde gizli toplarla birinci lordu donanma için kabul 
~ llılia~ lngUt~renin en edilen tahsisatın 126 milyon ster. 

ı..8'1,...'"'"'- i§tiJ- ke~ Iımanı ha. linden 149 milyona çıkarılmış ol. 
• Lıınanm ağzı 1 duğunu, 1939 senesinde bu mik. 

lltbU a kapalıdır. Dal. I tarın bir kat daha artmlacağını 
resit b &rasmda. gayet söylemişti. 

ırakılınış olduğun. ! Bu sene içinde lngiltere donan. 
g~biJ:nt!ak iki gemi yan. masın:la Almanyanın 5, ltalya • 

'da· b' 1 nın 4 zırhlısına karşı 15 zırhlı bu. 
llluhrib· 1~ zırhlı ile bir lunacaktır. Mihver devletlerinin 
illj 1nı. ve bir deniz:ıl. 1 bir tek tayyare gemisi yoktur. 
llıUJıri.~~Zdık. ~zdiğimiz Halbuki . lngilizlerin tayynre ge. 

loıı sts~37~5 mıl sUratin. 1 misi altı tanedir. İngilizlerin 15 
~llıtan hır harp gemisi kruvazörleri vardır ki bunlar 155 
~Uı altı çıkıp denire indi. 1 ve 203 milimetrelik mermiler a. 
llıuhribı!afta olmuş. Bu tarlar. Bunlardan Almanların e . 

~tıler b n . adı "Çakal" l linde bir tan:c gemi yoktur. ltal. 
fu.ı ed~ kelımeyi "Ceko,, yanların aynı tipte yalnız yedı 
1., llla ıyorJa.r ki türkçe.

1

• harp gemileri vardır. 
da llasrna gelir. Almanların 50, ttaıyanlann 9C 

biti .~~andanlar ve destroyerlerine karşı lngili:cle . 
· etuı ouYtik bir nezaket. ! rinki 182 tanedir. Mihver devlet. 

U ~ lo11>itoer. Gerek zırhlıda, lerinin yalnız bir şeyde lna'ilizle 
~ b tıı hord ve denizaltı gemi. I re faikiyetini vardır ki bu da de. 

il' Çok e teferrüatma ka • niıa.ltı gemisidir. Almanların 43, 
lol>ıa..rıYerlcrini, küçıik ve İtalyanların 94 denizaltı ı;emilerı , %

1 
rnev~ilerini, at1lı~ bulunmasına karşı İngilizleri 

S . ~dakı harp uımn. <lc.nizaltı gcmi1eri 62 tqneJir. Fa 
arıa ~çı~e çelikten kalın kat Fran;1zlarm elinde 76 deniz 
llleıoku ~llı_niş olan ku • altı gemisi bulunduğu için bu 

'oıı. sisı:tinı gösterdiler. 1 noksan o cihetle telfı.fi edilir. Bu. 
'le rtıuııl'ib~ bir gemi olan nunla beraber İngilizler fazla mik 
~ bortıba llıde Ponpon deni. tarda denizaltı gemilerine kendi. 
~ı lkıU~rınan tayyarele • 1 lerlnin ihtiyaçları olmadığı kana. 

si 1laıı. lopı afaa silli.hı olarak atindedirler. Onun için denizaltı 
IJI 

1 harp ar ."ar. j gemisi inşasına o kadar ehemmi. 
efJ,, r ~l'iı gernılcrinden biri u. yet vermemişlerdir. İngilizler h"' h~~iti ile idare edL kendi harp ihtiyaçlarına göre da. 1 genı_İltl'~2niş ve limanda. 1 ha ziyade torpıl toplayan gemi • 

la eder 
0 

l'itlin atıı; talimle. !eri çoğaltmı~lardır. 
ecI 01~ lara.k ~ullanılmaga J 

1 ingilterı:ınin donanması en ye. 
t efe to ~. Tahm esnasında ni ~füUılarla, en yeni sıstcmdc. 

eQe11 P atılnınış. Gemiye ki vasıtalarla techiz edilmiştir. 
~e.teJd~ernıilcrle batacak Bilhassa hava taarruzlarına kar 
~ili!-, t;' zaman tutulur, §I müdafaa için İngiliz harp gc. 
~U§. krar hedef mevki. milcrinde mevcut olan tertibat 
l>eıtıet· j ba.rıka hiç bir devlette yoktur. U-

r \'e ını donanmada ku. wnumi olarak büyilk deniz dev. 
~ Öğı~ 'iUbaylarln birlik.te !etlerinin donanmaları arasında _ 
~~~ ao n sonr.~ da. çay ı~. ki tonaj !arkı şu rakamlarla tes. 

•te .. .ı ~~ete nra gosterılen bil. bit olunuyor: 
"{ t teşekkürler ederek ı Ton 
o•• ~ 'da fıuiltere 1,370,000 

~ Yaptığımız tetkik. Fransa 535,000 
\~lilte~ İogiliz donanma. İtalya 420,000 

ır ;' tö!~bayı eliyetini, kuman- Almanya 177,000 

8 ,I ib.ı~,e~ bUyUk nezake. Japonya 833,000 
L, 'l'ur le kalmadı; aynı Amerika 1,133,000 

~<1.lıde l1 klerıe lngilizlerln (Arkası var) 
lıt rnunıt Harpten son.. 

bit- gelen büu.;;ı • . k lab 
j deıu· JUA lD J ffi 

1
11.t ~trdi: ınf ~de görmek fır. 
i:ll ~ ecıe ~eger Port.ıand'da 

~n.~andan (Beso) 
U ~~ ge?tı. 1~ilıde bir İngiliz 
~ ıh~' ısı ile Çanakkale • 

ıdtP'" ~li b.,., Ya. geç?ni§ eski bir IS:; ~ Vakit dti§ma.n 
~ giren bu ku. 

tfCllP • ~ . icap ederse Türk 
~~~;ırıeoerek Çanakka. 

ed ... _dllşrnwara. karşı 
~? 
~·· lnalıaJ yoktur ki 

~~tahkem limanmda 
ltıı~~ tetrıuerı beg kıta _ 

Ilı, ~olan İngiliz d-Onan -
~ deıe bir parçasıdır. 
stın olduğu gibi bu. 
~ btt~ hAkim olmak si. 

cı ~re 1§ değillerdir; hi
lttt\'v tede olarak donan. 

. ~~tletldinnesi silfilı. 
~ llUn Yegane gaye. 
lhı.'etı~· 
ı ~cı:~deL evvel İngiliz 
~ileti 1?§a halinde olan 
Oo llltıtta!ın tonajı 139,000 

t0o• l936 
1935 klnununda 

lıtı~ 1938 :a 375.000, 1937 de 
6is 0~ '544,ooo. 1939 kA. 

~ s~ tona. çıkmıştır. 
. ı .. _Utı1er bert İngiltere 

1 l~lı do ıtrhlı lııfa etmek. 

• 
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Son·.··-Haberıer 
Adli tebligat 

işleri için 
Mürakip, memur, 
müvezzi alınacak 
Ankara, 27 (Hususi) - Adli 

obligatın posta idaresi tara.tın 
dan yapılmasına dair kanun ye. 
ni sene başında tatbikine geçi 
•<'"elüir. 

Posta idaresinde kurulan bil 
rnmlsyon hazırlıklara başlamış· 
tır. ldare bu mUnasobctıe ye
niden mUraklp, memur ve mU· 
~·ezzl alacaktır. 

Memur ve müvezziler fcin Hı 
\.ğustostn mUvezziler için, 21 
~ğustosta mUsabaka imtihan· 
:ı.çılacaktır. MUrakipllk imtiha
nına yUksek mektep mezunları 
ıe Use mezunları, memurlukla· 

ra lise ve orta mektep mezunla
rı alınacaktır. İmtihanlarda 
mııvnrtak olanlar kanunun tat. 
biklnden Uç ay evvel işe başlı· 
yncaklar, kursa tAbi tutulacak· 
'ardır. :MUraklpler merkezdr 
'curs gör<lUkten sonra vlUı.yetle 
re {;önderileccklcr, oralardak 
trnrsları idareye memur olncnk· 
nrdır. 

Bulgar Başve
kilinin beyanat. 
Köseivanof "Adaletin 
tecellisini bekliyoruz,, 

in önü 
Şora azalarına 

beyanatta bulundu 
diyor 

Sofya, (Hususi) - Dört gUn· An.kara, 27 (A..A.) - Maarif 
dür Va.rnada ol:ı.n Bulgar Baş- şCırası çalışmalan on birincı gün. 

vekili Doktor Köseivanof (Ut- Maarif §{ırası umumi heyetı 
ro) gaıetesinln husust muhabi- 27. 7. 939 per~be günü saat 10 
rine verdiği beyanatında: da Maarif Vekili Bay Hasan Ali 

"Ilulgnristanın harlct siyaseti Yüc.elin riyasetinde toplanarak 
lhımgeldlğl derecede aydınla- "tedrisatın gün ve sene içindeki 
tılmıştır. Ben, bUtUn Umltlerfm- zamanlannın tayini,, "yeniden or_ 
le, Bulıgaristana karşı hakkı, ta öğretim okulları çalı§ntasmda 
hakçasına muamele edllerek a- göz önünde tutulacak esaslar, li. 
daletin tecellisini bekliyorum'' se, orta okul ve ilk öğretim okul. 

lan sınav talimatnemeleri,, üze. 
demiştir. 

Bir ltalyan muzikaıı 
Sofyada 

Sofya, (Hususi) - 1talya ha
\·a kuvvetlerinin l 00 kişiden 

mUrekkep mızlkası konserler 
vermek Uzere Sofyaya geldi. 
Muzlka ilk konserini (Bulgar-
ya) salonunda Terdi. 

rinde müzakerelerde bulunmuş ve 
raporlarla talimatnameleri kabul 
etmiştir. Yarın saat 10 da top . 
lanmak ilure 14 te celseye nlha. 
yet verilmi!ilir. 

Ankara, 27 (A.A.) - Milli Şef 
ve Reisicumhur 1.s.met lni>nü ve 
Bayan l.nônU bugün saat 17 de 
Çankaya.dakl Riya.seticumhur kötıı 
künde Maarif §urası azasile ref i. 
kaları §erefine bir resmi kabul 

Beden Terbiyesi tertip buyurmuşlardır. 
lıtİ§are Heyeti Bu resmi ka.buldc B. M. M. rei. 

Ankara, 27 (Hususi) - De- si Abdülhalik Renda ile diğer ve. 
Bir taşİ,!1 . den Terbiyesi Genel Direktör- killer de refikalarile birlikte ha. 

Ank_ara, 27 CH~susı)l :- Beledı. lUğU merkez istişare heyeti bir zır bulunmuşlardır. 
yeler ımar heyetı aza ıgına ma. I 1 d Maarif .ri"·-· M ·r • "d 1 Ud'"rü Rük" ağustosta Ankarada ıct maa a- uo.µa.oJ azası, aarı 
'1allı ı are er umum m u · . A 
ıettin Nasuhoğlı. tayin edilmiş. \'et edilmiştir. . Vekili Hasan li Yücel tara.fm • 

BUyUk Millet Meclıslne verl- dan Milli Şef ve Bayan lnönUnc 
Ur. lecek teşklHl.t ıtanunu !le sene- birer birer takdim edilmişler -

ilk faaliyet proıgramı mUznkcrc dir. Resmi kabulün sonunda Re • 
Boyacı Mehmet olunacaktır. isicumhur lnönU ve Bayan lnö. 

30 sene hapse 
mahkUm oldu 

Ankara. 27 (Hususi) - Ge
:onlerdo ltfaiye meydanında 

lcunduracı Halimi öldUren bo· 
yncı Mehmcdln muhakemesi bu 
:;Un ağır cezada neticelendi. Kn. 

il Mclımet: 
"- Ben namusumu tomlzle>· 

:nek için kalkıp kaçmak lstc
df •ıı. Fakat Halim beni yakala. 
dı. Ceketimin cebindeki bıçağı 

:ıkıırarak snpladığımı hatırla· 

yorum, diyerek müdafaasını 

yaptı. 

MUddclumumt Fuad Börekç! 
evvelft. idnm isteğinc1c bulundu. 
Fa.kat yaşının 18 1 doldurmadı
~ını söyllycrek 30 sene hapso 
lı:onulınnsını istedi. 

Mahkeme heyeti keyfiyeti te
zekkür etti. Katil Mepmedln Ha
lfmi parasına tama eder•k öl· 
qilrdUğUnlin sabit olmasına bi
naen 30 sene hapse mahki'lm 
etti. 

--o- nü kl.l§kün merasim sanuna teşrif 
• buyurarak toplu bir halde bulu. 

Galatasaray • Demırspor nan şiira aza.sına iltifatta bulun. 
maçı Teşrinde yapılacak m~ar ve Reisicumhur lnönU a. 

Ankara, 27 (Hususi) -Demir. şağıdaki yüksek beyana.tlarile a. 
spor kalecisinin ha.kemi dövme.. za.yı taltif etmişlerdir: 
si ile yanda kalan Demirspor -
Galatasaray maçı birinciteşrin • 
de yapılacaktır. 

"Maarif eura.smm sayın aza.si. 
le birlikte bulunmaktan Bayan 1. 
nönU ile beraber sevinç hissediyo. 

--<>-- ruz. ŞQranm cm ~dür devam e. 
Seniha Hızal den çaJJ§malarmı dikkatle takip 
Müfettiş oldu ettik. Maarit ailemiz aza.sının 

Ankara, 27 (Husust) _ Sabık yüksek kıymetlerini ve bilhassa 
Trabzon mebusu Seniha Hızal il. mesleklerine aşklarını ve bağlı • 
çüncü smıf maarif müfettişliğine lıklarmı takdirle gördilk. Bu gö. 

. . . . • riiş maarif mücadelemizin atisi 
tayın edılmıştir. . . bl . U "tl 1 d ld rd BU ıçın zı mı er e o u u. -

----<>-- yük Türk milletini layık olduğu 
Türk - Yunan Dostluk yüce derecede tebarüz ettirecek 

Cemiyeti tek vasıta, onun kültür ve teknik 
Yunanistnnm sabık iktısat kuvvetidir. O da sizin ehliyetli 

nnzırı Bakkalbasr şehrimizde ellerinizdedir. En iyi dileklerimiz 
bulunmaktadır. Burrıda TUrk - ve her suretle yardımcı olmak 
Yunan Dostluk cemiyeti kur- arzularnnız daima sizlerle bera. 
m:ıyn teşebbüs etmiştir. Du ce· iberdir. Sizi, bu duygularla sc -
mlyetln asıl merkezi Atlnada- lfunlıyonız.,, 
dır. Bundan sonra Reisicumhur ve 

Bayan lnönü misafirlerini hazır. 
lanmış olan büfeye bizmt davet 
buyurarak her birini ayn ayrı 
izaz etmişler ve memleketin muh 
telif köşelerinden gelen maarif 
mensuplarile bir çok maarif mcv. 
zulan Ur.erinde görüşmü§lcrdir. 

Davetliler bu yübek samimi 
hava içerl$inde geç vakte kadar 
kaldıktan sonra köşkten ayrıl -
mJ1]ardır. 

1 Görüp düşündükçe! 
....................... -.......... i 

Laf saltanahnın 
sonu 

Biz, ~·w·kler: ''J.,iifla peJDlı' 
gemisi yürümez?" deriz. l:ara
Jılışt.an az s '~le) en adamlar ol
ıJuğuıuuz, si.ıkutu nlluı saydığı

mız için değil; işe b:ı.kt ığımız, 

iı;;o değer ycrdlğiınlz için, dlll
mlzdo bu ata armağ'Uw dolaşır. 

ınr nıı:ıJık, bizim bu eski hük
m tiııuizü, zıuıııuı, ) alruılar gibi 
olınu:;;tu. Uir kürsüden savru
lan blr ıur bombn.ı·dıına.ıu ile 
ur .alık karı:;-ıyor, >·er yerinden 
o)mıyoı·, hnrltalar değlştror, 

dc,·lctler bntıı, de\ ıc•t lt•ı· çıkıyor, 
~•yıı.mctlcl' kopuyordu. 

"Geceler gebedir!" diyenlere, 
biz, asıl bugunlcrde hak nrmlf
tik. Çünku bir gecede 1.mpan.o 
torlukln.rm tacı dağılıyor, ba7. 
ra.klarnun rengi, armalarının 

ı:.tıfi bozuluyordu. 
• 1n.ur' 'da, "Sa.r" da. ATUstur

) a toprn.klı.rında. ,.c Çok sınırı... 
rında, Hnhe.~ \"C ArnıwuUuk 

kıyıln.rıııda heı> buıılnn gormlif, 
hep bunları işit.nı.i~tik. 

Bu türlü baskınlar o kadar 
çoğaldı, 1..-t nihayet kendi ken• 
dhnlze: 

Acaba dedelerimiz yanıldılar 
mı? J>ünyn. tarihi içinde bir W 
saltanatı çağı mı bn.şlayor? 

Diye surınağa mecbur old~ 
li'nkat şüphenılz çok ısürm~ 

LU! ycJkenleriyle hız yerilen 
kıı.dırgaJar, Dauzig kayalığında 
parçalandılar. Gün ve saat bil· 
direrck zaferlerini alkışlatan

lar, birdenbire gütürilnıleştller. 
l~. gene bizim: ''Geleceğin Tar-
a, görweğln de ,·nr!" sBzüm.6-

ze <lnyandı, durdu. 
Ne volkan n.ğıiJJ IAf kahn.

ınnnlan, ne yaldızcı pala"ra US• 

taları, gık diyebiliyorlar. LAf, 
tnr:.hi yerine atıldı. Gene peynir 
gcınlslnt 7ih"fltemedlğlnc inanı-

1 n·or. 
Dahası var: 
Dün gazetclcnle okudum. 

ikide birde dünya tatlhliğtnl ta
sarlayanlar, banş yoluyla meıse
lclcrlnl halletm<!k 7olnna gire
ceklerini blldtrlyorlnrmı~. Bls, 
ycl");izündc nkln. vicdıınm 8özO 

geçtif,.-fni gijrmektcn zc' ı~ ahnz. 
ôtC(lenberl ileriye sürdüğilmtlz 
tek clıı"t"anıız da huy<lu. Ona baş
knla.nnm da uydui;.,ınn :işitmek, 
hC\r hnlde se' ince değer. 

Hiç bir hakkm lm.a;:k" ellerde 
knlmnsım, yni;,"tnnyn. uğramaaı
nı istcme)iz. Bö) le olduğıımmı 
içindir, ki lllf snlt.n.natmın 90lla 

c•rmesinclen, kılıç ,.c tank 7&7• 
,..nrnsmın brrnl..-ılnrak şuurla ko
nuşulmnsmclnn büyiik bir hu 
luynyonız. 

Diinyıula herkes için, her mil
let için bu inanış bir dilnya ima
nı olmalıdır. Artık fertlerin lh
Ur.aslnn, nılUet kanJylc işleyen 
harp dC1ı;frmcnlcrfndc beslen~ 
mcz. 

Hakkı SiillA GEZGf\ 

Maarif Şurasının mühim bir karar, 

Öğretmenler müfettiş 
olabilecekler 

Maarit Ş!irasının ilk tedrisat 
işlerini inceleyen komisyonu ilk 
okul öğretmeninin meslekte lleı 
lfyebllmcsi '\'C yUksolcbllmesl i
çin bazı esaslı mn""'eler dlkkale 
almaktadır. llk plAnda tetkik 
ettiği madde şudur ki, bu mad
deye göre murcttlşlcr talimnt
nameslnde öğretmeM mUfettlş 

olma hakkı Yorlleb!Jecoktll. 
Şimdiye kadar mUfettl~llk 

ancak Gazi Terbiye EnetitUstı 

mezunlarına mahsus bir hak ol. 
clu~u !ı;ln ö~rC'tm(!nlcr mt\fC'ttf 
olnmıyorl:ı.rclı. 

çlıı ... ımnu Lıu tedbirler önUmUz
aekl ders yılı başından itibaren 
tntblk mevklinc gc>çecektir. MU
fetti5 olncnk öğretmenler için 
bıı. ı !;artlar tC'sblt edtımekte

dlr. 

lngılterenin Yugoslavyaya 
vereceği kredi 
'rrı •) ı 1 ı 

tere, YugoslaYyaya u milyon 
lnglliz liralık kredi açmara ta
r.·r 'l"Crmiş•tr. ~ ~ ~aıtınası mUrette. 

~tııde (91,000) ki. 
1939 sen.em iptL Aziz Tlatayın anavatana k-avıt"'1l<;ıst günihıc ait o1mtik ücere fotoğ rofçımızın götideNA.ği iki intiba 1 Öğretmenlerin yUksclmesl ı. 

Bulgarlst nı cin ltUçlik bir 
mlktnr kredi vcrllcccktlr. 
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1 9 1 4 
Bu tarih üzerinden bugün tam 

bir çeyrek asır geçmiş b 
' 

- Böyle bir kanun koymaya f * u u n u y o r mecburuz. Zira kalpleri taştan O· 

lan öyle insanlar vardır ki, gelip 
fakirlere verilen bu pirinçten sa
tın alırlar - zira bu cins adamlar 

Vaza n 
138 Nobcl mükcifalmı ka::anan 

Pearl Buck Harp nasıl başlamıştı hir 01ang1rhk yemekle doymaz· *, •• 4 4 • 4 •• •• •• • • •,,,......,... 30 

Bugün bütün dünyayı unutul -
maz bir feHikete sürüklemiş olan 
büyük harp üzerinden çeyrek a. 
Sir geçmiş bulunuyor. 

Bugün bütün cihanı ateşe ve _ 
ren bu harbin feci hatıraları he. 
nüz unutulmadan, harbin harabet 
tiği milyonlarca malul henüz 
gözlerimiz önünde iken, kocasız 
kalmış kadınlar, babasız çocuk. 
lar daha henüz sefaletten kurtul. 
mağa başlamış ve umumi harp 
neslinin mütereddit çocukları he. 
nüz tamamen yetişmemiş oldu • 
ğu halde umumi harpten evvelki 
vaziyet hortlamaya başladı. 

Gabriel Pirinçip ismindeki bir 
Sırp delikanhsınm tabancasın. 

dan çıkan iki kurşunu milyon -
larca, yüz milyonlar~a menni ta. 
kip etmişti.. 

Niçin? 
Avusturya . Macaristan iınpa.. 

ratorluğu veliahdine yapılmış o. 
lan suikastm hesabım silahla 
sormak için mi? Filhakika Avus. 
turya - Macaristan imparatorlu. 
gu Srrbistana verdiği notada bu 
sebebi ileriye sürüyordu: 

HARP NOTASI 

Sırbistan krallığı, Belgrattaki 
~1'U8turya _ Macaristan sefiri 
morif eti le tebliğ olunan f3 tem. 
nMLZ 1914 tarihli notaya tatmin 
edici bir cevap ita etmediğinden, 
'.A.""8turya • Macaristan impara. 
torluğu hükıtmeti kendi hukuk ve 
7MM/iini bizzat korumak ve bu. 
""" için silah kuwetine mürcı .. 
oaat etmek hecburiyetindedir. 
lKnt.ıcnaleyh A~t.1 • Maoa. 
Ntan hükUmeti bu dakikadan. i
Wbaren kendisini Sırbistan.la hali 
'lrlarpte addeder. 

!8 temmuz 1914 
.Avusturya • Macaristan Ha.ri. 

ot.ye Nazırı Kont Bertold 

Harp söme bu kağıtla ilan olu.. 
nuyordu. Halbuki bütün A vnıpa 
8!Slelerdenberi - şimdi olduğu 

l'J"bi - ''beyaz harp,, içindeydi. 
Gabriel Pirinçip'in kurşunları 

Jiıa.rbe vesile teşkil ediyor. Bu no. 
ta da beyaz hs.rbi kızıla çevir. 
mek için ilk teşebbüs oluyordu. 
;!'oksa Avrupa.da harp çoktan 
başlamış, bir yanda demokrasi
ler, diğer tarafta da emperyalist 
ilevletler sila.hlarmr son haddine 
~karmışlardı .. 

1914 A VRUP ASI 

Harbi Umumiye takaddüm e. 
Ben seneler Avrupa devletlerinin 
müstakbel harbe hazırlanmaları. 
m. yaramıştı. 

İngiltere ile Almanya arasın • 
~ rekabet günden güne artı. 
JPI'du. Coğrafi vaziyeti dolayısi. 
le denizlerde daimt hakimiyet te .. 
aisine mecbur olan İngiltere yi. 
Zile - her zaman olduğu gibi -
Ahnan donanmasına faikti. Fa. 
kat Almanların büyük gayretler. 
le aynı şeviyeye yükseldiğini gör. 
diikçe, bu rakip kuvveti harap e
decek bir fırsat aramaktan da ge. 
ri. kalmıyordu. Diğer taraftan A. 
vusturya - Macaristan impara • 
torluğu ile kolkola vermiş olan 
:Almanya Baltık denizinden, Ak. 
den.im kadar uzanmak, diğer ta. 
raftan da Karadenize sarkarak 
bütün Avrupaya hakim olmak is. 
tiyordu .. Tıpkı bugünkü gibi.. 

Emperlayist Almanya ordusu 
bugilnkü gibi modern silahlara 
malik değildi. Fakat yine bütün 
dünyanın en müessir silahlarmı 
elinde bulunduruyordu .. 
Diğer taraftan Fransada siya. 

set ica.bı İngitelereye meyil görü. 
nüyordu. 

Fransız ve İngiliz maliyesi yi. 
ne bugünkü gibi r.engindi, buna 
mu.kahil Alman hazinesi de bu. 
günkU gibi tamtakır değildi. Bi. 

Lakis bir hayli altın stokları var. merikanın da bu bolka iltihak et. 
dı. mesi harbi müsavi şeraitten çı-

Sonra emperyalist Almanya,bu. kardı. 

lar - sonra bunu evlerine götü-
rür ve domuzlarrna artık diye ye· 
dirirler. Halbuki pirinç insanhr 
içindir. Domuzlara verilmez. 

Vang Lung hayretle bunları 

dinledi ve haykırdı: 
- Bu derece zalim insanlar bu-

Ertesi sabah daha fazla paraya 
ihtiyaç hissedildi. Zira son man
gırlarını da sabahleyin yedikleri 
pirince harcamışlardı. 

Vang Lung, ne yapmalryız ? .. gün Hitler Almanyası hudutları Dört sene süren kanlı bir bo. 
dışında kalan, Aisas I..ı0ren, Sles_ ğuşmadan sonra Makedonya cep. 
vig, Danzig ve Prusya'daki küçük besinde Sırpların cansiperane 
Koridora malikti.. hücumları karşısında kırılan Bul lunabilir mi dünyada? .. Sonra sö· 

Der gibi, şüphe ile 0-lan'a baktı. 
Fakat Vang Lung dümdüz ve 
bomboş tarlalarında olduğu gibi 
karısına yeisle, kederle bakmış de· 
ğildi. Zira, sokaklarında iyi bes
lenmiş adamların gidip geldiği, 

pazarlarınıda et ve zerzevatın bu
lunduğu, balık pazarında tabla
larda balıkların yüzdüğü bir di-

Almanya, Avusturya . Maca. gar emelleri ve dağılan Bulgar or. züne devam etti. Peki fakirle::e 
ristan imparatorluğu ilo birlikte dusu harbin Hk gediğini verdi. böyle yemek neden verilir? .. Kim 
Avrupada hakiki bir kuvvet teş. Böylece ittifak devletleri ilk müş verir?.. Üstelik verenin de ne 
kil ediyordu. külle karşıla.'.ımış oldular. Al . mecburiyeti vardır? .. 

Avusturya . Macaristan impa. manlar da bir kaç cephede bir -
ratorluğunun ilk notasını müte. den harbe mecbur kalmışlar ve 
akip Avrupadaki devletler kopa. gerek harbin dört sene sürmesi 
cak felaketi kestirmiş olacaklar ve gerekse bu Bulgar bo7..gunu 
ki .• derhal müzakereye girişmiş. kuvvei maneviyeyi tamamen ha
lertli. Bu davada en büyük men. rap etmiş bulunuyordu. 
faat !ngiltercnin olduğu halde Iık olarak Bulgarlar mütareke 
Büyük Britanya hükumeti ilk teklif ettiler .. 
günlerde birinci planda rol oyna. Artık harp gevşemişti.. İttifak 
nuyordu.. devletleri teker teker mütareke 

Asıl ilk i§e karışan Rusya idi. teklif ediyorlardı. Bu şekilde 
Avusturya • Macaristan impara. 1918 de başlayıp 1919 hatta 1921 
torluğu harbe girdiği takdirtle senesine kadar devam eden yek. 
Almanyanm kendisine yardım e. diğerini müteakip muahedeler ye. 
deceği muhakkaktı .. Fakat Rus. ni Avrupayı meydana koyuyor • 
ya Srrbistanm ezilmesini istemi. du. 
yor, daha doğrusu Almanların 28 Haziranda ilk kurşunu atı_ 
"Şarka doğru,, siyasetlerinde lan büyük harp 23 temmuz tarih. 
muvaffak olarak Balkanlara ha. li Avusturya • MacarisLan nota. 
kim olmalarile kendi menfaatle. sı ile hazırlanmış, 28 temmuz ta
rinin tehlikeye gireceğini takdir rihli ikinci nota ile mevkii fiile 
ediyordu.. konlduğuıııdan sonra da esasen 

İşte bu sebeple işe evvela Rus. hazırlanmış olan bütün devletler 
ya parmağını koydu.. Ve evvela 4 ağustosa kadar her türlü ha • 
itidalle hareket eden Mösyö sa_ zırlıklarını ikmal ederek boğuş. 
zanof Sırbistan hükt1metine 1n. mağa ba§lamışlardı .. 
giliz tavassutunu kabuletmelerini Dört sene süren bu kanlı bo. 
teklif etti. Fakat aynı zamanda ğoşmadan sonra da evvela 11 teş. 
Rus sefeııberliği yapılmasının ıa.. rinisani 1918 de ilk mütareke ya. 
zmı olduğu da takdir ediliyordu. prlmış ve bunu diğer mütareke. 

O talihte F:ra.nsa tam 'bir an. ler we muabedeler ~'"1!!'l'Ml~1:t 
laşma ile Ru.syaya bağlı idi .. Bu 1919 AVRUPASI 
münasebetle Rusya Sırbistanrn 28 Haziran 1919 tarihli Ver. 
hukukunun müdafaasını Fransız. say muahedesi Avrupaya yeni 
lara bildirdi.. Fakat Fransa A. bir şekil veriyordu. 
vusturya ve Almanyaya karşı tek Bu muahede mucibince Alma.Ilı 
başına harbe girmekten çekini _ ya Alsas ve Loreni Fransaya ter_ 
yordu. Maamaf ih Rus hükumeti- ketliyordu. 
ne itimatsızlık telkin etmek te i. Sar on beş sene sonra reyiam 
şine gelmiyordu. yapılmak şartile Fransız idare _ 

Avusturya • Macaristan impa. sine tekrar bırakılıyordu. 
ratorluğunun 23 temmuz 1914 ta. Almanlar Memeli, Litvanyaya 
rihli notası ferdasmd,a bütün Av. terkediyorlardı. 
rupa devletleri müzakereye giri. Danzig müstakil blr şehir ha . 
şerek evvelce hazırlamış olduk. !ine giriyordu. 
ları partileri takviye etmeğe baş. Vistül nehrinin iki sahili Po. 
lamı§lardı. lonyaya terkol~yordu. 

24 temmuz tarihinden itibaren Slesvig Danimarkaya iade o. 
Rusya. Fransa ile müzakereye lunmuştu. 
başlamış ve Avusturya • Maca. Almanya Avusturyanm istik • 
ristan imparatorl11ğunun 27 tem. lal ve tamaiyetini kabul etmişti. 
muz tarihli kati notasının he. Almanya Çekoslovakyanm bü. 
men ertesi gfüıü de Fransa ile tünlüğünü ve galip devletler ta. 
kati surette anlaşmış bulunuyor. rafından çizilmiş olan hudutları-
du. nı kabul ediyordu. 

Fransa hükfuneti 29 tarihinde Almanyanın mesahası harpten 

- Bunu verenler, şehrin zen
ginleri ve kibarlarrdır. Bazıları 

bunu sırf ileride iyilik görsünler 
diye yapıyorlar. Yani .dünyalarm· 
da birtakım insanlara hayırda bu
lunarak, onların hayatlannı kur
tararak ahretlerinde bir meziyet 
sahibi olsunlar, diye .. Bazıları da, 
başkalariyle ken1dilerini hayırla 

yadetmeleri için sırf fazilet ka
zanmak emeliyle bun uyapıyorlar. 

Vang Lung: 
- Her ne sebeple olursa olsun, 

iyi bir hareket bu .. dedi. Adamm 
kendisine cevap verme.eliğini gö
rünce de kendi payına ilave etti: 

- Her halde bu zenginlerden 
epeyce vardır ... 
Adamın onunla konuşacak h::ıli 

yoktu. O ka!dar bezgindi. Sırtını 

çevirdi ve mırıldanarak manasız 

bir makam tutturdu. O zaman ço
cuklar Vang Lunga sarıldılar. O 
da onları kendi yaptıkları kulübe· 
!erine götürdü. Orada hepsi yere 
uzanarak ertesi sabaha kadar u· 
yudular. Zira yazdanberi ilk defa 
olarak karınları 'doymuştu ve uy
ku da kendilerini varkuvvetiyle 
llaatırmıı. delilaai:ıı uyk•.,,. MıM 
!ardı. 

yarda bir insanla çocuklarının aç 
kalmasının imkanı yoktu. Burast, 
zerresi bile olmadığı için gümüş 
para ile yiyecegın alınamadığı 

kendi topraklarına benzemezui. 
Ve O-lan, zira bu her zamanki 
yaşayışı imiş gibi ağır ağır koca· 
sına cevap verdi: 

Çocuklarla, ben hatta ihtiyar a· 
dam da dilenebiliriz. Ağarmış saç 
larr, bana sadaka vermiyecek O· 

lanları merhamete getirebilir. 
Kadın çocuklarını çağırdı. Zira 

oğullan, tıpkı her çocuk gibi ya
bancı yerde olduklarını ve yeni
.den yemek bulduklarından maada 
her şeyi unutarak sokağa fırla· 

mışlar, gelip geçen herkese hay· 
ran hayran bakmakta idiler. Ka· 
dm çocukları etrafına toplayınca, 
onlara: 

- Her biriniz çanağınızı şöyle 
uzatır, ve şöyle bağırırsınız, dedi 
ve kendi boş kabını alrp uzatarak 
sızlana sızlana bağırdı ; 

- Acıyınız dendi .. Merhamet 
ediniz güzel kadın ... Tanrı ahreti-

.. nıhıl.t_,.••awrt ew&....._.8-tıya attt

ca~ını..ı küçük bir man,gır\ bir aç 

37 senelik firdevs kadın 
Manisa memleket hasta
hanesinde erkek oldu 

İzmir, (Hususi) - Resmini 
gördüğün tiz kadın, tam 3 7 sone 
J:t'irıdevs ismi altında, ka<lın ola
rak yaşamıştır. lı'irdcvsin son 
günlerde bazı şüpheli hareketle
ri görUlmüş, yakınları tarafın- • 
dan zabıtaya erkek olması ihti
mali ihbar edilmiştir. 

Zabıtaca yaptırılan muayene
sinde Firdevsin h Unsa olduğu !' . 
YC son günlerde ncşvilneına bu- • 
lan erkeklik uzuvlarının bu hal
lerine sebebiyet verdiği anla
şılmıştır. Derhal Manisa mcm-
leket hastahanesine scvkcdilen 
Firdevs ufak bir ameliyatla er
kek olmuştur. 

müttefiki Rusyaya verdiği cevap evvel (540,858) kilometre mu • 
ta Rusya He birlikte harekete rabbaı iken, Versay muahedesi 
hazır vlduğunu t:.d!rdi. neticesinde 472,082 kilometre mu. 
Şu halde !ngilterenin vaziyeti rabbaına düşmüştü. Üzüm piyasası 

ne ~d!? Frınjsa İngiltere ile an. Harpten evvel Almanyanın nü. 1zmir, (Hususi) _ Uzum pi l 31 senelik Firde1'8 7,;adın 
laşma~an mı harbe girmeğe ka. fusu 64,925,993 kişi iken harp so. yasasının 19 _ 20 ağustosta a. 
rar ver::ıişti? nunda bu mikt:ı.r 59,858,284 kişi. çılmasr muhtemeldir. Rekoltf' kümeti, bu seneki İzmir ruarı-

P.arbi müteakip neşredilen res. ye inmişti. tahnıinforine başlanmıştır. llk ııa resmen iştirak edecektir. Be-
mi vcı>oike göre, t·u müddet zar. Nöyi muahedesi Bulgaristana haberlerde 65 milyon ton Uze- lediyc ve fuar komitesi reisi n 
fmda fng:!tere V< Fransa bükii. Trakyada büyük arazi vaadedi - rinde durulmaktadır. Beheçt'i ziyaret eden tran 
metleri arasL1da cereyan eden yor, fakat ordusunu da yirmi bin • •• •• ~ ·;ı,ümetinin lzmir konsolos'J 
müzakereler müsbet bir netice kişiye düşürüyordu. İzmırde Lozan gunu bu kararını bildirerek bir pav-
vermemiş ve 29 temmuz sabahı Sevr muahedesi ise Türkiyeyi İzmir, (Hususi) - Lozan mü- ·on istPmistir. tran hUkümetim 
Fransa lngı'ltere ı'le tamamen sagv dan soldan budayarak mesa. ı ahr.rtesi.nin imzasıııuı yrldün. U- ser""i sarayında bir saha ayr · 
mutabık kaldıktan sonra Rusya. hasından bir milyon kilometre ınU 1zmırde de parlak merasını- 1 h kü . 

nııştır. ran U metınin pav 
ya birlikte hareket edeceğini bil. murabbaı arazi ve nüfusundan le tesit edilmiştir. Halkevindcki mu da burada bulunacaktır. 
dirmiştir. Bu şekilde Rus _ tn. da sekiz milyon kaybettiriyordu. toplantıda söyJ0v)('r vcrilmir-; 

Fuarda. faaliyet gece giindU: giliz - Fransız müsellesi teşkil Bu muahede üzerinde durnuya. ·nusaınercılcr tertip olunmnştur 
Jıınnaclan devam etmektedir 

edilmiş oldu. cağım, çünkü Türklerin bu mua. Aydın Parti Heyeti 
tıışaat işleri hemen hemen sona 

31 temmuzda da Rusya umumi hedeyi süngülerile nasıl yırtmış Reı"slı"g'"'ı" 
ldukl h ermek üzeredir. Civar vilı\yet 

seferberliği resmen ilan etti. Ar. o arı epimizin mallımudur. .,Aydın, (Hususi ) Aydııı vi-
k C Sc ahed . ~ Jer ve dış m mleketlerden pav-

tı ihan Harbi başlamıştı. vr mu esı magluplarm Iaycti, c. H. Partisi vih\vet ida 
l\1 k A • t' · d t b J yon sahipleri teşhir edecekleri alum olduğu üzere bila.hara ns erı vazıye ını e es it ediyor re heyeti toplanmıı::.. il. Ethem · ı · b'lh Al rd 100 • .• yalarla gelmeğe başlamışlar genış emek hevesıne düşen Bul. ve ı assa man o usunun Menderesi reisliğe seçmiştir. 

garlar ve boğazlardaki vaziyeti bin kişiyi tecavüz etmemesini ve Toplnntrya, nımtaka fıı·kr 
münasebetile Türkler Almanya donanmasının 36 parçayı geçme. mUCcttişi Marclin Mc'busı:ı n. A-
tarafına g""tiler. memesini de emrediyordu. 

1
•
1 ~... nrna l,('\'('llrt j•jyaset etmi~tir 

Evvela Almanya tarafında bu. Bugünse Avrupadaki hazırlık 
lunan İtalyanların itil8.fı mUsel _ tamamen 1914 senesini hatırlat. 1 r~ ", 1-mir sergisine 
les devletlcrile blrle~mesi ve o maktadır. Bun'l da başka bir ma. j İştirak ediyor 
zamana kadar bitaraf kalan A. I kalede anlatacağız!. fzmir-, (Hususi) - İran hU-

dıı·. 

Bu sene Yunanistandan lzmi. 
re fazla S('yyah ı::-elccektir. Fua. 
ıamanında Pire - İzmir hattım 

h,ıftada Uç vapur tahsisi Yunan 
Jcniz şirketlerince kararlaştırıl
mıştır. 

tan ölürüz .. ölürüz .. 
Hakikaten de, ba,ınd' 

fa sallanışiyle çocuk " 
ziyordu. Netekim, kad~ 
ye istemiye birkaç mal\5' 

!er oldu, 

lemdar sın 
1 - Oç ahbap 
lar eğleniyor. 
2 - 0rmanla r 

t.ylık 

3 aylık 
6 aylık 
1 yıllık 

lltmleket 
lclnd• 

95 
260 
475 
1100 

rarlfedea RaJkaD 

için ayda olu.a kurut 
Posta blrliline 1irme1eO 
ayda yetmlı beıer t11rdf 
nıedilir. 

Abone kaydını bildi,.. 
tup •• telırar OcretiaJı 
parasının posla Yey• 
yullama iicrelinl idare 
terine ahr. 

ficaret lllnlarıoıD 
1
,_ 

satırı sondan llibareD 1 r41 
Calarında 40; tç sayfa~ 
kuruş; dördüncD ad 
ıkıncı Ye Qçuncüde 2; b 6 
4; başlık yanı kesmec• 
dır. • Büyuk, çok devamla. ,s 
renklı ılin verenler• ·~ t 
ınıJırmeler yapılır. ıtesill 
rın santim • satırı 30 ":,,ı 
l'ICAHI M.\HIYETTE O a 

KCÇCK tLANL-'r tft 
Uır. defa 30, iki def•;~ ff 

tlefası 65, dört defası 
l"O 

defası 100 kuru$ıuı. sı 
ılı\n verenlerın bir def•11ııı 
\·aılır. Oörı satırı ıecen 1,faıla satırları beş kurlJŞ 
<1ap edılır. ~ 
Vakıt hem dolrudall ~ 
ra kent.lı idare yerinde. 1 
kara C'at.lde~inde v;~' 
allında KEMALEDI> • 
ilan Bürosu eliyle ili~ 
eıler. <Büronun telefotUI• 
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RADYO 
8 ------------------------..... 

EiER HARP PATLARSA .. Pertembe 27 - 7 - 939 

12.30 Pr~ram. 12.35 Türk müıi-

1 hve r devletlerı• Ges. oSenrruipnyda yı•ne !:~~:~';~u~i~~;~:·:~~~ =E~.e~~~:~~ 
I nak şarkı - Çaldırıp ~alııyı. 4 - Le-

~. a. hhütıerı·nı· ı·hıaı edeceklerdı·r 2:~::~t:.:~:;:~.!~E~ ::~~~~ 
··• .sürküsil • Esmerim kıyma bana. 

ille alın le 1 13 Memleket saat ayarı, ajans Te me-
ı....ııı~19ı".,, a Ve nsulinde'dc son sistem vesait ile mücehhez teoroloji haberleri. 13.15 • u Müzik 

fair ol~:~ek suretiyle de aıılmaz bir müdafaa hattı hali- (Karı~ık proıram • PI.). 19 Prog
!Un ı ~r. Fakat Japon- ne getirmektir. Bugün için bu ram. 19.05 Müzik (Veber. \'aba da
~~ ~k ı.yi biliyorlar ki, ÇC§İt tesisat, beton, çelik ve vel). 19.15 Türk mür:ili (Fasıl heye-

\ıcurn r Uzerıne en küçük bir madeni inpat esasına istinat ti). 20 Memleket saat ayarı, ajans n 

hııda hareketi Amerikalılar eder. Bu i§ sade sınai bir mc- meteoroloji haberleri. 20.15 Konuş
}'i da n fiddetli bir mukabe. seledir ki komıularrrnız olan ma (Ziraat saati). 20.30 Türk mü-

J,. \'et edecektir. bu devletlerin ellerinde o tarz- ziJi: 1 - Unak peşreYi. 2 - Sevkı 
"Ponlar 'k· . d d f h l d bey - Uşşak şarkı - Gülıara nazar 

,.,.."" ... '""kttt .. ı ıncı derecede bir a mü a aa at arı vücu a ge- lıaldım. 3 - Tanburi Faize • Uşşıık 
hcrah:irund·a· Amerikalılar tirmek icin kafi miktarda vesa- ,arkı - Niçin nalendesin. 4 - Tan
a ha r lngılızlcre karşı bir it vardır~ Hollandalılar,Belçika- bur taksimi. 5 - Şemsettin Ziya -

tkttlc .~ açmak, ve harp ha- lılar, İsviçreliler bu ite cesaret Uşşak şarkı - Su salkım söğüdün .. ı. 
1 c~ınkı büt~n cephelere tc§- ile giri§miılcrdir. Kuvvetle ü. tı daima. 6 - Halk türkiisü - EIA göz-

••qe tehi k · · l 't 1 b'l' k" k bi !erine kurban oldujum. 7 - Dellal-
ı csın: göze a a. mı o una ı ır ı, pe a~ ~ za. zade - Şehnaz şarkı - Etmedin bir 

S;;t .. rnıdır~ man sonra hudutları uzennde .. Un b lahza ihya 3 -..Şemsettin Ziya - Şeh-
ltj \' . U hadiseler bize şu kurulacak kuvvetli müdafaa naz şarkı • He maldandım hem nl-

crır ki J · b" · t l · ka f 'ht' h • aponya ycnı ır sıs cm erı rıı tara ın ı ıras- ıJatıım. 9 - Rahmi bey - Şehnaz ş:ır-

cl akreketine girişmezden larını teskin edecektir. kı - Ey dllberi işYebu:. 10 - Şeh-
LHı .... .,. Ço dü~ ·· k · J 3 U .. b. h 'JA naz saz semam. 21.10 Konu,ma. . • 8-li.... . .:r~nece tır. apon- - mumı ır arpı an e. kar .• , duşunen İnsanlardır. dildiği gün mihver devletlerin- 21.25 Neşeli plaklar - R. 2 ı.3o Mü-

'rı ar Vermezden evvel cok den ikisi, ltalya ile Japonya, ıik (Vagnerin eserlerinden - Pi.). , 
:tor l • 22 Müzik (Küçük orke~tra • Şef: Ne-

ti ta ar ar. Menfaatlerinin kendi menfaatlerinin uçuncü cip A~kın): ı - Lumbye. Şampan-
Runu r.a~ta daha kuvvetli ol. müttefikleri olan Almanya ile /11 (Galop). 2 - Siede. :Sahira (ln
lkıih ıyı ölçerler. Bu itibar tamamen birbirlerine muhalif ıermeızo). 3 - J. Slramıı - Artist 
tc J Ver devletleri mutlak su- vaziyette olduğunu görecekler. hayalı. ~ - Paul Lincke - Olimpiyat
~~ h~nlar~n kendi tarafla- dir. larda (Marş). 5 - Reinhold Becker 
;'1!8a" da e ıştirak edeceğini Bu son iki sene zarfında ga. - İlkbahar (Melodi) 6 - Robert Stolz 
L ı- e er k · . • Viyanada ilkbahar. 7 - Franz J.e-
~~}'lik b· e ışe girişmiş iseler yet mü§kül bir harp içine gır. 
111r. ır hataya düşmi.i~lcr. mi~ olan Japonya, her §eyd~n har • Çigan a~kı. g - Ernst Arno 

- :r :r Naundor! - Arzu (Vals). 23 Son a-
l ~ evvel, anti komintcrn paktını jans haberleri, ziraat, esham, tah,·i-
~leı.·Uyucular daima bir ma. imza etmekle kendisi için iki lal, kambh·o • nukut borsası (riyal). 
ı.. ,,ı tak' 
uır hül· 1P ederken sonunda türlü menfaat temin etmeği 23.20 Müzik )Cuband - Pi.). 23.55 -
~}'le h·Claa ararlar. Halihazırda düşünmüttür: Bir kere lngilte. 2" Yarınki ı>rotram. 
'- İçin~Sediyorum ki, bu hüla~ re üzerine tazyik icra etmek, 
ıf~ e muayyen bir kanaat sonra Almanyayı Çine silah te. 29-7-939 Cumartesi 
~tkt~lllek herkesi memnun darik etmekten vazgeçirmek. 

Gardenbar geceleri: 18 - - - -
Eğlence yerleri meşhur olan memleketler 

en medeni memleketlerdir 
Gardenbar bu hususta bir "Seviye,, idi 

Yazan: Fikret Adil 
ıı k için clalıi yolları bulunmı· 
yan lstanhulıın gece hayatı, ... 
dece J>arkotcl denilen yarı otel, 
yaı·ı Joknntn, yan <ln11.,.i11~. yan 
meyhane, yarı har, yarı JU\sta-
h:rne, yarı diiğün eYi, yarı kon. 
f"ı•rhol, yarı ynpı mahalli, bir 
l>ılhc:eli yolcu salomına inhisar 
etti. 

Sonra, yazın hcmen her a.ğac, 
<1ibiıı ılc açıhYeren kır kahl"elerl 
gihl, Beyoğlu caddcsinılc bir sü
rü barlar pcy<la oldu. Eskiden, 
Galat.ada. Karaoğla.n sokai;"'IDda 
ı-.encero bekleyen rastıklı yos
malar buralara "konsünıasyon" 
yapmnğn. çıktllar • 

Gecede bir buçuk, nihayet iki 
• Ura ycnnlyc ile. 

Un ,·uzlyet bir hayli devam 
ett 1. Nihayet, hariçten artısı 

gelmesine miisaac:le edildi. 
P.u sefer memlekete bir bü-

ciinul ır .ı.l,ııHlı. Orta Al·rupada 
hiikiim süren sefalet, Şark (}e

nllince ilk akla gelen şeyin "bin 

bir gece masallan'' oluşu l t&n• 

bula tecr1iheslz maceraperestle-
ri rı!th, 

J<.:n·clce Gardenhara veya 
l\fnl.:,.ime gelen yabancı artist-
ler, en az gecede, hu nıiiessese
Jcrden yedi lira ye,·miyo alır-

1 •. ı 
}'a... ır F k h h ı 1 · d 13.30 Proıram. 13.35 Tilrk müzi. 
,.dı" · a at ey at. çın e Prensip itibariyle Rusya a. 
~- . ;.~:~b ız. karı~ık devir İçin. leyh'ıne mu·'teveccı·h olan bu li: ı - Şetaraban peşr~"~· 2 - D_e. Gardenlial'm yıkılrnnsı m'u-ı ôr1inın~erı-1cncc yer ·ıne ,.c "ge. I \"ıu.!yetın yerli artistler " 

.... ıt l :ı: - de - ŞetaNban şarkı • Gözumden ıron "' · ·•l ba ı ta f ] -.. 
~~tt a ı keşif için söylenen paktı bir taraftan imza ederken lilmden •ibniyor. 3 - Sadettin Kay. nasebetl7le yazmağa lıa.şladıJ;,rını nelcv" lerine gl<lermiş. Sebebi- 11> ıırma rvar ra mc an # -

c 't~~k, nadir tahakkuk eder diğer taraftan Japonya bu dev. nak - Şetaraban ~arlı:ı - Gecemiz kap- Ye husmi tablri7le üstünkörü' ni soranlara.: karda anlattıgım şekle konula· 
l'c"~ ""'IClen evvel yapılan ha. lct ile her hangi bir ihtilaf va. kara. 4 - Artakl • Kürdili hlcaıkllr temaa ettiğim bu menua "Me- - Herhangi bir memleketin şn, bu piyasayı da bozmuştu. Da 

4nea\tehlikeli olur. ziyetine girmekten çekinmi§- şarkı - Neşe ile ıeçen. 5 - Muhay. deniyet bir 7ere daimi\ fcnn. ta.- içtimai , .n7.iyeti orıınm bu gibi giin en kaba.darı ye,"Illiye bet 
flltı1-r.ı_ aöylcnebilecek şey tir. Şu halde Japonyanın hare. yer türkü - Batan gün bana benzi- :rııfmdıı.n circr" cümlesiyle gir- ~·e rlerinden belli olur. liradır. nunu da, hariçten tstan..ı 

1 ~r: da yor. 6 - Bedriye Ho~ırür • )ı(uhay. b bula ilk tlefa gelmiş olabilcnlR 
katın ideolojinin yeri yoktur. yer tnrkQ • Güneş doİdıı damlara. miftlm. Bitirirken, gene &J"JU Dermit. T~vekkelJ, eskiden, 

r~tor~ Vak~i~le Roma impa- ve mihver devletleri ile birleı- 14 Memleket saat ayarı, ajans n me. cü..mle,t tekrar edl7or ve şö7le gUrilcfililğc gidenler, gittikleri aacak ilk •T zartm<la &labutr-
Çırı old ,?a bı:z.ım zamanımız j. mif olması sadece bugünkü si- teoroloji haberleri. 14.10 _ 15.30 bir fddJa orta7a atıyorum: e\·in halkı Juıkkmda fikir edin- lor •• 
~ ~ Ugu gibi ecnebi istilası. yasetin icabı olan bir hareket. M.iiıik (Dans plakları). 18.30 Prog. E~lence yerleri meşhur olnn mek için ..• heJiiyı tetkik etmez- Pek 'abif bu şartlar lc;lnde h-
lı<lut~r gelmek maksadiyle ten başka bir §CY değildir. ram. 18.35 Müzik ,(J~z~ piy~~n~ solo- memleketler en medeni memlc- lermiş? tnnbula, eskiden olduğu sfbl 
'l~ rtııda birtakım tedbirler Umumi harp cıktığı gün tab. lan - Pl.). 18:45. Muzık (Kuçuk or. ketlerdlr. • * * blrincl, ikinci sınıf artist cet· 
dı. J .... llıecburiyeti hissederler. lo tamamen d~gı"'· •ecektir. Ja. kestra • ~ef: l\ecıp A,ınn): 1 - Ja. memektedlr. 
d ··•P&r t 1 k .h 'Jt 1 • 1 kob Chrıst • Altun yıdızlar. 2 - Bu iddiamın bir "ılft.radoxe'' Bir 7.&nm.nlar, memlekete ha- Buraya gelenler, sadece ''be-
.. ııt lldd 8. or ~ için tabii hu. P?nyanın mı ver .. dev. etlen e. Ziehrer _ Karnaval çocııl.:J:ırı (\'ah) telakki edilmemesi i~ln onn Jza- ric:ten artist girmesini menettik. 
;~tli rnact·t1f lerı yerlerde kuv. hıne olarak asken bır yardımı 3 - Mainıer • Diiğün töreni. 4 - ha çalı!!lacağnn. Gar<lenbar <lnhil, biitiin luırlara y.ız Jrnflm" ihracatıdır. 
~IClrda ank ar tesis ederler, bu. zaruri olarak Rusyanın kendi Heinz Reinfeld - EYe gel ya,·rum Dir memleketin eğlence yer- y<'rli artistler <loldu. Mcd<-ni- Gardenbar, harbi umumiden· 

l'ı.ır} 8 eri kuvvetler bulun. aleyhine harbe girmesini intaç 5 - J. Strauss. Polka. 6 - .Monti. 1 ~· .... t ... ,. 1,.,ıeni)·et <Il,·e bahsetti- beri teessüs etıniı; olan şöhntl 
'-' ard F k 1 lerinln meşhur olabilmesi iç n, , . " ~ " 1 b ıtcr·ı ı. a at maalesef bu edecektir. Amerika ile ihtilafa Çardaş. 19.15 Trırk miiıiği ( nce sa1 Trlııı garp mcdcnh·ctinln ne ka- 1 e yaziyctl kurtarabilirdi. 
'\ ku l d ) bu gibi yerlerin organize edil- ,.. " 
L ~alı ::ve.t er ekseriyetle Üfecektir. Bu takdirde Çinde la$lı • 20 Memleket saat ayarı, a. dar n.c<-misi ol<luj::',rıımuzu bu hA· Fakat onu yıktık. Çiinkü bina 
"r i) .... d~gıldı. Fakat, Romalı. başladığı harbi ~crefli bir suret. j~ns Ye ~eteoroloji ~aberl"~i. 20·~0 miş olmaları şarttlr. olarak iyi <lcl:{lhli. Daha iyisini 
~-,;ı_'" ıttıfak t · b. k t b't. k .h .:r 1. k .. l Ne~eli plaklar - R. ;!;0.15 Turk mu· Organlzn.oıyonun ba.~ımla mii~- dise isbnt etti. Ilarln.ı·a ghlilmcz .. 
~ ·l~l\ rn·· e mış ecne ı ır • e ı ı:me ı tıma ı ço guç c- :tiği (3 kemençe, saz, Ja,·ta ile oun teriyi <'allıetmck, memnun et- oldu. Uilhassa bu arnhk, gfıya )Rp~rız. 
0 ojj h Utetekkil idi. Bu psi- ~ecektır. hanları). 20.30 Türk müziği: 1 - 1 ,•içt·c,·e benzemek için memlc- Yalnız, binayı yapmak kolaJ'ı 
~ı ata81 b "d f · J 1 1.. ,_... mek, tekrar a,·detini temin et- " ,1 " k ~ G ~- tıi hias dT u mu a aa sıste. apon ar ame ı ze11;aya ma- Dimen Şen - Hüzzam ~arkı - Sükün. mek lAznndır. kettcki "genele,·" lcrin de talı- ' un-a yı yapma zo.-uur. 111'" 

R?iltırd e l ır derecede zaafa lik insanlardır. Umumi bir harp la geçen. 2 - Selahattsin Pınar . ıl'. t edili ,i, is. i bü biitiin rıg~ ... rm- den bar, bn hususta bir "sen-
" ı ld. · J Ç Mesele sermaye işidir. " ~k d ge ığı gün aponyamn inde. Hüzzam şarkı • Aşkınla siirünsem. dan çıkardı. nize turist şehri ye" idi. 

~\''~if .... 1.n.efa .. hudutlarda bckt.i ki imtiyazlı mevkii tanınmak 3 - Selıihallin Pınar - Hüzzam şar- Her mana.siyle. FİKRET ADW 

D1TT1 
"'" - •· O ·d· · 1 . · ·•· ı · F · i 1 t.J.~rnk ileri siiriil<>n, fakat "şa-ti k 1 goren bu ecnebi as. ve şiddetle muhtaç oldugu- ma. " 1 - na ını .:ırpı,;: erıne. " - aı 7 Nitekim, bugünkii mana..<ı Y e 

' \lv l - K H'. 1. B'·•· ı ·· 1 ~anı temao;;a" yerlerine gldehil-
1\~1 l Vet er ile düşmanlar li krediyi almak, mukabili ola. npancı • uzzam şar..ı - uıı: um me<loni diyo tanınan rnem c-

~r... tardı B k · ı h d d k d k .k d l 1 ·1 bükl_üın .sırm. a s:ıçlı. 20.50 Konuşma ketl•rde, eğlence )·erleri bii,·iik 
"'l"L • e cı er u u u ra cmo ratı ev et er ı e an. 21 o 1' ı. "' " vttll(lr Ve d.. ~ . .

1 
.. k l ... l k . . a emsıl. 22 Hartalık posla ·utu· 1 i keti r ta.rnfm<lan 1_ 

trj . U§man ıstı a uv. aştrgı görü ece tır. su (Ec.r.ebi dillerde). 22.30 Müıili anon m ~ r e 
1
• ti 

Bu dıçcriye yürürdü. İtalyaya gelince, Almanya. (H:ılif müzik - Pi.). 23 Son ajans ha. dare edilir. Bunun tab ı ne -
\ot biı ~.f~ Südetlcr işi gösterdi nın zaferi lngiltere ve Fransa berl~ri, ziraat, esham, tahvllnt, kam· Ni olarak, hususi rekabetler 
te c Oor tt• k. b 1 · · ld "' k d b d } t · bi .. ·o - r.ukut borsuı. (Fi•·at). 23.20 ortıula.n kaldırılır ve "iş,. tnhdlt 

~
t:ı.L c:. e ı ı, u tür ü ma. ı ın o ugu a ar u ev c ı- ,, ~ 
~tın · d - b' d rbc k'l Müıi°k (Cazband. Pi.). 23.55. 24 Ya. -·'lllr. i:r zamanımızda da te. çın c agır ır a teş ı e- vu 

lhı_,.. t d rınki program. 1 l ı y "11:1ir c rnesi ihtimali yok de. ec.cği §Üphesizdir. Hatta Mu- Eğlencenin en bo bu um ugıı 

1 ophanede iki sıra 
rıhtım yapılacak 

~İte· Şu halde ırki hudutları kaddes Cermen imparatorluğu. E. SADİ TEK yer Fra.nsadır. 
lııttnlckayin edilmemi§ olan nun hudutlarını istemese bile w llAI.lDE PIŞKI~ Fransa, aynı znmancln. me<fo· 
~ıırı.. c

1
tier bu vaziyeti gözö. anlaşılması müıkül olmıyan se-ı işlir~kiyle . ııl ·etin merkezidir. 

'il '" a k b 1 d Cumartesı secc.sı > y • • .ı ti.:ı_f ara memleketlerinin ep er en dolayı T riyesteyi ve B 1 d Fakat bu <lcmck <l<'gil<Iır kı 
11 ~ aa h os ancı a: 
1~11~\J ka atl~rın~ mümkün ol. Hırvatistanı işgal edip elinde FATOŞ bütün Frnn~a. bir c~lcnee yeri 
~ı11 et dar ıçerıde ve geride tutmakta ısrar edecektir. Yo<l,•il 3 perde ,.e fulıuş alcmiılir. JJnj·ır. Fnm-

Araları boş kalacak rıhtımların her 
iki taraflna gemiler yanaşabilecek 

ı ........... melidirler. O vakit Adriyatik denizi bir EGE TiYATROSU sada, eğlence cyrlcrinc, istedi-
~ Ya~d ~arp hudutları hakkın. Alman gölü halini alacaktır. 1. TEMSILI.ERl ğinlz :zaman, ist.e<liğinlz şckil<k 
~~tıda .~ı.1.rnız mütalealar ara. talyanın bu taraftan aldığı ya. D :\'uretıin Gençdur ,.e ı;irebfllrsinlz. 
~. ecf ~kru)düğü gibi Hollan- rayı Afrikada en güzel arazi il. arkada~lıırı 28 Teınınt~Z l•'akat bir Fra.mnz ailesinin ı-
tırı L Çı a J.v· Al · h ki k kt Cuma akcamı Şehreını- . v 
~ ~lli • " ıçre maı -. a arı apayamıyaca ır. . 1 . h b 1 sinde· çlno girmek istersenız, c.ger o 
k tırıı t ~~şlı hedef mıntaka. Totaliter devletlerin §efleri 

111 "'ıiar. E ~ı~e · n.Ilenln itimat ettiği bir kimse 
· ttlcrinC§ ıl eder. Bu memle. mihverin bir suretle bozulamaı 1.t1ıi ve ::engin tarafından takdim e<lllmemlı;;. 
~~illi h th~l~anlar tarafından derecede sağlamlığını, hatta e. varueteler ciddiyetiniz bakI..-ında etrafın17.a 
. rı li~ca· ın ıleriye ait inkişaf. bediliğini tekrar edip duruyor. IUmat telkin etmemiş iseniz, bu-

'•r tıne ··h· · b l O 1 h d 1 1 d Y · · }'ilJ:>cl mu ım nıs ette tc. ar. n ar a ise erin söz er en em neşrıyıt : na inıkA.n yoktur. 
Y Ş\l h \d daha kuvvetli olduğunu biraz Bn itibarla deminki icldlamııı 
~etleri ~. ~ Almanların zihni. çabuk unutuyorlar. Milletler a. Hukuk Fakültesi aksi de ,·ariddlr. Yani, bir meın. 

İstanbul ]imanında yapılacak 
yeni rıhtımlar için İngiliz Gips 
mühendisleri bir müddet evvel 
yaptıkları tetkiklerine göre bir 

proje hazırlamışlardır. Bu pro. 
je ile Tophane rıhtımlarının 
Gi.izcl Sanatlar Akademisine 
kadar uzatılmasından vazgeçil
mektedir. 

Bunun yerine Tophanede 
Avrupa limanlarında olduğu 
gibi iki sıra rıhtım yapılacak-

ı. ti.il>t Qoz~nüne getirilince as. rasındaki menfaatler çok bü. 
ıtı 11c ed l Mecmuası leketin medeniyetine ölçii, eğ- tır. 

• \>...ı_ t. h 1 .. memek lazım gelir yük bir sürat ile değişir ve sev-
•bı-.ı 'Ol{ l ul l ı t 1. l o . ·ı . t r dan lence )'erlerinin çokluğu , .e nıii- Toph d 1 k b 'k' ti-• .._r b· U ettiği zaman ha. ~iye müstenit olmıyan izdivaç. s anuu nl\·ersı esı ara ın ane e yapı aca u ı ı 
.ili ihJai' kere daha taahhütle. lar ne gibi renkler ile aüslenirse neşredilmekte olan "Hukuk Fakültesi kemmelliğidir. sıra rıhtım Ford atelyelerinin 

Çkıll d;;t edeceklerdı· r. Onun ı·. ·· l · h t .. ı · · f t d Mecmuası" nın 16 ncı sayısı l.:ıymet- Met11hur piyanit11t ,.c roion)·a· sonuna kadar devam edecek ve .. sus ensın. u uru men aa e. . . - . · 1 · • 
ho.. illan} v • .kl'kl . k da d lı ılmt mundcrccatla rntışar e mı~- nm sabık Reisicunılmrn ratc- ·k· ht b b' h 
~:·cıte.k 1 arımrzın cesaretini ~ışı ı erı ar§ıSın evam e- tir. Bü)·ük lıukul.:ruların makaleleri- . ı ı rı ımın arası O§ ır a. 
ılcrirıc ~an Yegane tedbir ken. demez. ni ihtiva eden bu ru·dalı mecmuayı reukl ne zaman bır ycnl menı- vuz şeklinde olacaktır. Havu. 

ar§ı olan cepheleri GE. SERRIGNY taYsiye ederiz. lekete, şehre gitse, ilk iş olarak, zun bir tarafı açık olacak ve 

vapurlar buradan içeri girecek. 
lerdir. 

Rıhtımların hem ic ve hem 
de dış taraflarına va~urlar ya
naşacağından fazla vapur ya. 
naşması temin edilmiş olacak
tır. 

Alakadarlar ~rafından cok 
muvafık görülen bu proje Ve. 
kalete gönderilmiştir. Üzerin. 
de etüdler yapılmaktadır. Ya. 
kında kati karar verilecektir. 

1nşaatı limanlarımızı inşa c. 
decek olan İngiliz Cips mües. 
sesesi yapacak ve bu hususta 
lngiliz kredisinelen istifade edi
l~cektir. Bu i~ için 2,5 milyon 
lıra harcanacağı hesaplanmak. 
tadır. 
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Fransız askeri heyeti Ankara
dan gelip Par' se gitti 

lngiliz - Japon 
anlaşması 

(Baı>tarafı 1 incide) 

Sovyetfer 
7 4 JaJon tayyaresi 

düşürdüıer g"r.nemiı, normal vaziyetin av
delinden sonra tekrar Japonya 

l\foskova, 27 (A.A.) - Sov- ile vaziyeti yeniden tetkik et. 
yet - !\longol kuvvetleri kuınnn- m .. k hukkını muhafau etmi~ 

Rumen kralı yatile 
limanımıza · geldi 

•• 
Qğle yemeği Fransız sefaretha-
nesinde yenildi. Yemekte 

elçisi de bulundu 

ingillz uanlığ• tebliğ ediyor: ıir. 
Sovyet - Mongol . kuvv~tıerı. İngiliz • Japon anla~nsı yal. 

23 - 25 Temmuz tanlıinue ı{lı~ıl n·z b-ı.§"lla müta ea edilirse İn. 
lin nehrinin şarlundn Jııponl.~· giltere için bir fedakiirlıl~, Ja. 
rııı lıirçolt taarruzlarını tardct ponya için de bir zafer 0Hu3u. 
nı· ~ r ve mUtecnvizlerl ağır za nu kabul etmek lazun gelir. Fa. 
yiata ubratniışlardır. Hnllhn- 'rnt ani ~ma dünya had:se!eri. 
zırda bu mıntakadakl bUtUn'nin umumi çercevesi d:ıh:l"ncb 
me\·zllerlııe sahip bulunmu.ıtta- ~ı..:ı d"'" 1n ·ı · J .cuu t c ınce gı erenın n-
dırlar. "':>ny~ya karsı yapt [!1 fod-kur. 

"3 Temmuz tnrlhindckl hnvn 1 ~ ı:·· ··ı ,._. b · t • ' 
- • (!!il uyu< uır asıre. es"'· o 

muharebeleri esnnsında, Jnpon. duğu da derh:ıl tasdik edTr. 
r, 15 avcı tayycresl, 2 bombnr- . • • 

dıman tayyar si, :ıı . ..,.ıı.-/'f tny- 11~7 ltereyı J~ponya ıle ~u 
. si •e bir de hnrckA.tı idare şe al e anlaşm"'ga sevkeden a" 
~ arc "' • ·ı Aln ·ı l l U k 

d bir hava rremisl kaybet- ml ıanya l.e lo. yanın Z" 
e en ° · S ı k d' · · · b' h b mlşlerdlr. _:ır da en ısını yem ır &r e 

Velia1.t ş~c/üıe verüen ziyafette 

Dost ve mütt"!fik Romany nil olduğu nalde Boğaı~ 
nm Kralı Majeste Karol ve Ve. ünmüş, bir müddet sonf'Ş 
liahdi Altes Mişcl dün şehrimi- nabahçe sarayı önünde ş 
ze gelerek kısa bir müddet kal. ere dernirlemittir. 

General Hutzinger'in dün alınmış bir re.mı• 

sovyetlerle Mongollar, ı . s"!Vk"'derek A,·,ııpada zııiflet. 
trı"yare kaybetuıi lcr<llr. 24 ve- mnk yolund'.lki gayretleridir. 
:::5 tarihinde çok ~Uhim mUca- ln3iltere ile Rusya ar<ısmchki 
deleler olmuştur. 'lnl ~ma müza!:erelcrin"n uzun 

dıktan sonra seyahatlerine de. Majeste yattan çıkma 
vamla Akd..;nize gitmişlerdir. Veliaht yata gitmif, öt1e 

Fransız Generl}li H und:Gige 
rln riyasetindeki 1',ransız aske· 
rt heyeti Ankara.daki temasları 
nı bitirmiş olduğu clheUe dUtJ 
sabah şehrimize dönmUştUr.Be. 
raberlerlndc J{urmay Alba~ 

Yusuf Oğuz ''e gene Kurmal 
Yüzbaşı TııHl.t Batur mihman 
dar olaral~ bulunmalttaydı. 

Askeri heyet, Fransız bUyilh 
elçisi Masslgll'nln muşlyl" Hay 
dnrpnşn rıhtımınclnn Tophaneye 
geçmiş Ye oradan Perapalas o
teline misafir edilmiştir. 
Öğle yemeğini Fransız bUyU! 

elçisi Masslgll'nln daYctlisl ola
rak sefaret binasında yemişler 
ve bu yemekte mihmandar Kur. 
may subaylarımızla tnglllz bll· 
yük elçisi Slr Nnçbul da bulun. 
muştur. 

Öğleden sonra General Hund· 
zlger ve arkadaştan Boğazda 

-ınti yn ı ~ıar, akşam ·e- 24 Temmuz tarihinde Japon- sürmesi, di~eT' taraftan Ameri. 
m • · · Mareşal Fevzi Ç '·ın a- ıar 34 avcı tayyaresi, 2 bom- ':anm bitarafMc vaz" •c'in·'e ıs. 
ın muşiyle gitti deri Tarabya. bardıman tayyaresi, b!r hava nıı gös'ermesi Lon<lra hü!:U-

la şereflerine verilen bir ziya- gemisi Itaybetmişlerdlr. mef ni Tiyen • Ç'.n mes?l:!Sini 
tte yemişlerdir. Sovyetlerle Monı;ollar ise yal. süratle tasfiye elıne •e mecbur 
Fransız askeri heyeti Ankan nız 9 tayyare kaybetmişlerdir. ebn"ştir. Şü!lhesiz c:nde fn~il-

e lstanbul ziyaretleri hakkın- 25 Temmuzda, 19 Japon tay- tereden ziyade menf~,.t eri bu. 
la kendileriyle görUşen gazete yaresl dUşUrlllmUş Ye bir ha.va lunan Amerika ile Rusyanm 
11ere: gemisinde yangın çıkarılmıştır. "lakas!Zlı!dan karş·smda fn,,.il. 

"Çok memnun olduklarını'' Sovyetlerle Mongollar ise 6 •erenin tek b1'§-na Ja1'X>nva ile 
lef'atle tekrar etmişler, TUrk tayyare kaybetmişlerdir. bir harbe gitmesi mantıksız o. 
- Fransız iUIAtı hakkında va- 23 tarihindeki muharebede lurdu. 
ki olan bir suale de aynı mem- Sovyet • Mongol tayyareleri, fn~ilteren;n Jat>0nyaya karşı 
nunlyetl göstererek "Her iki Japonların hafif bombardıman yanlığı fe:hkarl·k, dediğimiz 
tarafı tatmin eden bir anlaşma tayyare tllolarının kumandanı ":"ibi, hakikatte totali•er dcvlet
vukuagelmiş bulunduğunu ve Albay Kowaro'nun tayyaresini lere karşı elde edilmi, bir mu-
1undan duydukları sevinci bfı yere inmeğe mecour etmiş ve vaffakiyettir. Zira bu anlaır:na 
asker sıfaUyle ancak bu kadar Albay esir edilmiştir. ile lngil'ere Almanya ile İtRl-
Itade edebileceklerini" söyle- yanın elinden Japon kuvvetini 

mlşlerdlr. ayırmış, buna mukabil kendi-
Heyet gece saat onda Semp- iki Vapur çarpı ştı sinin Uzak Şarktaki harp kuv. 

f eyzesi Yunan Pr~"'1sesi ile bir -neğini pederi ile birlikti 
ltalyan dükünün .:vlenmesi do. J:kten sonra yat hareket 
layısiyle ltalyada bulunan Ve. rek Çanakkaleye doğru yo 
liahd Semplon ekspresine bağ. m~tır. 
lanan hususi vagonla gelmış. Majeste Kralm Vel"r.' 1 l 
tir. likte Yun~nistana gi rek 

Majeste Kral ise, öğle üzer' .an Kralı Jorjla mii!.itat'• 
Karadenizden Lusifa yatiyle lunacaiı tahmin cdilmelct 
teşrif etmiştir. , 

Her ikisinin de scyahfttle~i Aynı tahminlere göre a' ·c 
fstanbulc1a bulunacağı Ü\'11~ 

3ayri resmi mahiyette oldu. · t11o 
:lilen Reieicumhurumuz 

ğun:Ian büytik merasim yapıl. ne mülfıki olacaktır. 
ı:-ınmı§, fakat Vali ve Belediye L• 

Velı.aht Alt- "1ı"ı;c) Tür" Reisi Llıtfi Kırdarla §ehrirnizde ~ " 
bulunan Rumen büyük elçis: hudutlarına girdiği • andllf' 
Stoyka, Başkonsolos Lukaçe. bıuen gördüğü misafi . 
viç, konsoloshanenin diğer er- 1ikten fevkalade .nütehast•f 
kanı tarafından kar§ılanmı,Iar -:tuğunu beyan etrni§ ve rıı 
dır. fik Türkiye topraklarını r;I_ 

Veliahd Altes Mi,eJ Sirker. · retten büyük bir rneinn~;I 
3annm merasim salonun ·"İnde bulunduğunu bileli 

lon ekspresiyle şehrimizden Londra, 27 (A.A.) - FraMIZ vetlerini ve vasıtalannı icabın. 
ayrılmıştır. petrol Vfpuru Sunik ile tsveç va. ds Avrupa sahnesine getirmek 

-----------------.-..... _........,......,._ .......... puru Grange&berg ala y\lznnden "mklnmı temin etmi9th'. 

1 • ı • J • • • • Manş denizinde çarpışmışlardır. B • • d" ki 1n "it ·ı 

dan geçerek rükübuna tahsis tir. /., 
edilen otomobillerle doğruaı Evvelce bir kere daha J; 
Ayaspa§adald Rumen sefaret <et ettiği ve müteaddit d"J 
binaama gitmi§, ve •batı kah- ~enezZUh maksadiyle gl'~ 
valtmm sefaret bahçesinde al. ,ehrimizi bu güzel mevsirtl e 
dıktan sonra yine otomobille siyasi dostluk havası i in~ I._ 
Boğaza doğru bir ge%inti yap.. kere daha görmek fırsatın~ 
mı~~ır. :trnekten çok me~nun Jc .. 1' 

n g 1 1 z - a p on g o r u ş- İngiliz Dartford vapuru ~nder. Japo::n~~mdaki ~z:r::e~ 
eliği ~ir tcl~ta 24 ~i~ ~ • lerin bir anlatma neticesine 

1 . k 1 t tardıgını bıldıriyor. Şımdı mu - . m e e rı sona ya aş 1 :ımim malfunat beklenmekte - ~li:!:ı!eh~cı::i~~i::cı:;: Oğle vakti Majeate Kral Ka. 1cendiıiyle temas edenlel"' 

l'okyo, 27 (k.A.) - Japon ve 
lllgiliz milmessllleri bugün saat 
10,30 dan 11,30 a kadar beşinci 
umumi toplantılanru yapmı§lar. 
dır. Saat 16,30 da tekrar topla. 
nacaJdn.rdır. Bu sabah dört azalı 
mahdut bir komite de toplanın!§. 
tır. 

kir ihWafı mevcuttur. · tir. Alman ve ltalyan gazetele. 
rol'un yatı, kral bayrağını ha. iı'.tilrniftir. ./ 

Domci ajansının aldığı malU • 
mata göre, meselenin esas n<>k _ 
taları ve bilhassa Tiyençinde ba. 
rJ1 '\'C niza.mm mu:ha.fazasile 
mU.kellef irtibat zr.bitleri tayini 
Ur.erinde anlaşma hasıl olmuşsa 

da Japonya aleyhinde hisler beS
llyen Çin ticaret memurları ile 
belediye meclis! reemurlarma yol 
verilmesi meselesinde henüz fi. 

Çeng Çiek Kaıig'ın katilinin 
teslimi meselesi ile diğer bazı 

noktalar yeni bir tetkiki istilzam 
etmekle beraber gazeteler bugUn 
öğleden sonra.ki toplantıdan son
ra Tiyençinde nizamın muhafua. 
sı hakkındaki anlaşmanın imza 
edileceği kanaatindedirler. 
Tokyo, 27 (A.A.) - Asabi gaze. 
tesine göre, Tiyen.çin hakkında • 
ki Ingiliz - Japon görüşmeleri 
nadir bir sUkunet içinde devam 
etmektedir. İki t&.raf programın 
on noktası yani Tiyençinde barış 
ve nizamın muhafazası hakkın • 
da.ki meselerin ekseriyeti üzerin.. 
de mutabıktırlar. 

Çinlilerin muvaffaki
yetleri devam ediyor 

Hong - Kong, 27 (A. A.) - Askeri sebepler dolayıslyle 

------------. rinin ne~riyah fn'.ftliz siyas~ti. 
l:i C R SA nin Tokyoda elde ettiği sipsi 

muvaffakiyeti isbat eden bir 
:lelil gibi telakki edilebilir. Ankara 21 -7-939 

·--ÇEKLER--

1 Sterlin (İngiliı) 
100 Dolar (Amerika) 
100 Fransıı fr:ınkı 
100 Liret (lı:ılyıı) 

100 lsvıçre fr:ınkı 
100 Filorln (Felemenk) 
100 Rııyşmıırk (Alman) 
100 Belga (Helcika) 
100 Dirahnıl (Yunan) 
100 l.eva (Bulgıır) 

100 Çekoslovak kuronu 
100 Pezetıı Cfspanyıı) 
100 Ziloti (1.ehistan) 
100 Pengö CMııcıır) 
100 l.ey <Rumen) 
100 Dinar ( \"ugo~lnv) 
100 İsveç Kuronu 

100 Ruble (Sovyet) 

5.93 
126.665 

3.355 
6.66 

28.575 
67.705 
50.835 
21.S2 

1.0825 
l.5G 
4.325 

14.035 
23.8425 
24.4525 

0.905 
2.8925 

30.56 

23.90 

Fakat Japonyanm eli ile Cin. 
de lnciltere aleyhine kuyu ka. 
zan Almanlar ve ltalyanlar bir 

~ kendilerinin de o çukura 
dütmüt olduklanru görecekler 
ve ancak o zaman ne yapbkla. 
nnı anlayacaklardır. 

San D'k bcyazlann yardımı 
ile Avrupalılann Uzak Şarkta. 
ki alakalarını kesmek yolunu 
tubnuştur. 

ASIM US 

lngiliz 
parlamentosu 

ik;nc: noterin 
muhakemesi 

Dün asliye ikinci C"'Za mahk .. · 
mesi, bir müddet evvel lağvedi 

len İstanbul ikinci Noterliti No
teri Hasan Alp ile k!tipleri Nuri 
ve Ruş::n Eşref aleyhine "Noter· 
lik kanununa muhalif hareket,, ve 
"kullarulnut pul kullanmak,, suç· 
tarından açılan iki muhakemeyi 
a::ka arkaya görmilttlir. 

Noterlik kanununa muhalif ha· 
reket olan birinci muhakemede 
suçlu katip Nuri gelmit. sabık no
ter ağır surette hastalandığından 
mahkemeye gelcmemiı ve Bakır
köründeki evinde alınan ifadesi 
okunmuştur. 

lıtikra%1ar 

Hasan Alp ifalesinde, isnat edi-

4 Ağustosta tatil yapacak· 1en ıuçu inkar etmiı: 
---ı - Su!ja mevzu olan takriri ben 

Londra, 27 (Hususi) - Baş- almadım, katibim alnuıtu. Senet· 
Ergani 19.35 Cheklal ajansı bildiriyor: Kanton nehri 28 temmuzdan 1- Sivas_ Enurum 111 

Çin kuvvetleri tarafından tibaren on beş gUn için gemile- l'Urk borcu r PP.FJID 
Kwangtiog eyaletinin şarkında rln seyrUseferlne kapatılacak-

vekil Çemberlayn parlAmento- te de imzam yoktur,, demittir. 
nun dört ağustostan itibaren Katip Nuri de, "uçu Notere at-
yaz tatlline başlıyacağmı ve 

3vatov Chachov demlryolu bo- tır. Bu karar yalnız yabancı 

.runca yapılmış olan son mu- harp ,.e ucaret gcmneri hakkın- icaret ve Zahire Borsası 
tatil esnasında meclis reisinin 
her zamanki salAhiyctini kulla
nabileceğini bildirmiştir. 

mış: 

- Hasan Alpın im.ıalamadıtım 
dediği ıenetlerin aaldır. Tarafla
ra verilen suretlerini imzalanu1tı,. 
demittir. 

:Cabll taarruzlar, şlmendlter da değil, Japon ticaret genılleri 
hattının müntehası olan Chac- hakkında dl\ tatbik edilecektir. 27 - 7 - 939 

Başvekil sonbahar devresinin 
açılma tarihini gelecek hafta tıov şehrinin zaptı ile hitama er-

miştir. Du şehrin lstirdadın:ı 

takaddüm eden muharebeler 
ınasında 1000 kadar Japon as

keri telef olmuştur. Du yeni 
muvattakıyet, Çinlilere demlr
yolu Uzerlnde kA.ln başlıca 5 şeh
ri kontrol etmek lmkA.nını bah
etmiştir. 

Bu schlrler, şunlardır: Chac· 
hov, Anım. Fonyang, Vihsi .,..e 
Feng, Çin kıtaatı, Vengcbov, 
Lunghn. Topu, Plcahshan ,,.e 
Hanshan gibi civar nııntakala
ı da zaptetmlşlerdlr. 

Tokyo, U <A.A.) - Dömei -
ajans Kantondan bildiriyor: 

I..011ıdra, 27 (Hususi) - Şima. 

1i Çlnde Yar>"' - tın'da ırmaklar 

taşmış, araziyi seller ısuın. et
miştir. 

Pekinden şimale giden tren 
hatları tamamen bozulmuştur. 

Buna rağmen Çinliler akınlnrı
nn devam etmektedirler. 

Çekoslovakya kitabı 

FİYATLAR 

Buğday yumuşnk 5.30 - 5.38; 
Buğdııy seri 4.30 - 5.20; Bıığ. 

doy kızılra 5.17,5 • 5.32; Arpıı 
dökme 3.28 - 3.30; Çnvdnr 4.07,5 
• 4.10; Bal.la 3.2ü; Kuşyemi çu
vııllı 5. tG; Keten tohumu 9.30 -
9.32,5; Sııs:ıııı H.20; Tirtik mal 
105 - 110; Keçi kıh be)llZ 45; 
Yapak Trnkyn ü5 kuruş. 

Muhakeme müddeiumuminin 
bildirecektir. Bu arada umumt mütaleaaını söylemesi için batka 
menfaat lcnp ettirdiği takdirde bir güne bırakılmııtır. 

1 parlilmentonun fçtimaa davet ikinci davada maznun yine u-
cdilmesi için mutat tedbirler a- blk noter ile kitibi Ruıen Efref 
Iınacnktır. idi. Hasan Alp bu it için de evin-

i b A 1 l 1 1 
de alınan ifadesinde töyle diyor-

' 

n r me us, vrupa ş er ıı n 
du • böyle karışık bir zamanında • K 

11 1 
llar be 

1 - u anı mıı pu ı n ya· 
, meclisin nasıl tatil edllebllcce- pı§tırmadım. Esasen noterler pul 

Buğday 337; Kepek 90; Un ğlni sormuş, Çemberlayn ise şu yapııtmnak itiyle mefful olmu-
30,1/4; Peynir 2,3/4; Koşar 9; ı cevabı vermı"şUr· 

GELEN 

1 

· lar. Suçlu olan kltibiın Ruten Et-Tiftik 12,1 /2 ton. 
Londra, 27 (Huıusi) - Bugün "- Avrupa işlerinin mecllal reftir,, demittir. 

Londrada Çekoslovakya hakkında!' <HU~~ daimt içtimaa mecbur edecek Ruıen E§ref mahkemeye cel-
L: n- K" d"l . t" Mikst 250; Kepek 150,1/2; .ı· • • d b k b" •• n uar ~yaz ıtap neşre ı mış ır. kadar karı<;ık oldu!?unu zannet- meuıği ırın uruşma aı a ır 5 .. -\'apak 20; Tiftik 68,1 / 2 ton. • ~ -ı 
Bu kitaptan bir günde %,5 milyon nıiyorum " ne bırakılmıştır. 

· ·-~----------------. . ıatılmııtır, 

Başvekilimiı 
( Baıtııı " • . ' 

• Darilffa,f aka bugün yalııd 
Jkullardan üçüncü smıf ı ••pı) 1 
yi,, ve "iyi,, derecede bitire!' y 
tek çocuklarını milaa.baka ~ 
.naktadır. Miiaa.baka imtlb 1" 
girebilmek için talebenin aJl~ 
ya babadan öksüz olmaları 

tır. "' Muhterem Ba.şYekiliınlJ. .,_ 
ımklnm öksüz kızlarımıza dl '1' 
rilebilmesini işaret et.mit "!_,,;; 
ru kabul prtlan dahilinde ~;ı
şaf akada bir ''kızlar kısın>" 
ihdasmı tavsiye etmiştir .. ~. 

Başvekilimiz.in bu i(areU j)I 
yük bir memnuniyet ve al11'1 

karıJılanmıştır. rrıtf · 
Refik Saydam bir mulıa~ 

mise mllcsse!e hakkmda 1 
ooylemlftir: <fi 

"Darilşpfakadald çalıfD2'1uttziyetini yakmdan gördUDı. ~jtl 
hueie oldum. Mevcut tetl'~ 
bir de kızlar kısmı ili\•e e~. 
karar verdim. Bunun içiıı ~· 
sat buldum. Projesi yakıııd' ~ 
zırlanacaktır. Yen! ıe,ırn&t!~ıe· 
kıymetli irfan yuvamnm 1!1 tJ. 
kete daha faydalı olacafı ısı 
hakkaktır.,, ssY • 

Muhterem Başvekil Dr· 
1 

1' 
dam dUn öğle yemeğini "'al.ıııd' 
belediye reisi Dr. Kırdarın e~,r . 
yemek iltifatında butunıntıf 
dır. ~ o 

f areşalın teşekk~~0,1 
Ankara, 27 (A.A.) - ,.,.,.ı 

=~urmay Baı,kanı Mareşal ,,. 
';akmak, Hatann anayurd• ıt' 
\'"uşmaaı munaaebetirl• ber r•f· 
raftan almakta oldutu ıe:o'• 
!arda ordu ve kendtıt bak ııeo 
bu sevinçli günde göıte~. ı\ 
sevgilere te$ekkllrl':ı.r1 .. 11 ıJl"r 
~ına Anadolu ajansını ıııe 
etmlolerdir. 
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lstanbul Levazım Amirliğinden ver1len : Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

1 
Levazım Amirliği Satınal:Ja 

Komısyonundan 'det PUl 
30 OQQ 1:1!!8- tezgihı kapalı zarfla satın alınacaktır. Tah. 1L-L

9 
lıra, ilk teminatı 2250 liradır. Kapalı zarfla ek. 

h 39 salı gilnü saat ıı de Vekalet Satmalma Ko. 
~bu·Pılacaktır. Şartnamesi her gün komisyondan 150 

hzıtıınde ~mabilir. İsteklilerin kanunun 2,3 cü mad. 
. .._Un vesaı~e birlikte ilk teminat ve teklif mektupla. 
,

1 
den bır saat evveline kadar komisyona makbuz 
eri. (54) (4624) 

*** 
Muhammen tutan tık teminatı İhale 

~- kilonıe~-·ı·k Lira kuruş Lira kuruş tarihi saat 
• ~ W-,:J. 6,600 00 495 00 4.8.939 10 

u 28 adet l,950 00 146 25 4.8..939 11 
)tı '1rı Yazılı iki kalem muhabere malı.emesi kapalı zarf U

buı ~ksiltnıeye konulmuştur. Şartnameleri Konya, An.. 
· ftbu v. lm. ısatm alma komisyonlarında isteyenler oku. 

tu iki ~alem muhabere malumesi eksiltme günü ile 
"at.Uı~rı hızaiannda gösterilmiştir. İsteklilerin eksiltme 
ıuı- ih e Konyadaki kolordu binası :çindeki satm alma 

e ale saatlerinden bir saat evvel teminat mektupla. 
r YeYa göndereceklerdir. (153) (5346) 

••• 
~Un birliklerinin ihtiyacı olan 80 ton sığır eti kapalı 
~lttiıı:Ye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 20.000 lira. 

· l{ tı 1500 liradır. İhale 8-8-939 salı günü saat 17 
bet CU:~;:tm alma Ko. binasmda yapılacaktır. Evsaf ve 
'1ı(ee· tanbulda ve Ankara.da M. M. V. levazım funir. 
iıen1 ~~ Kor satmalma komisyonlarında., görülebilir. Ta. 
bıd geler ve ilk teminatlarını havi teklif mektuplannı 

'e!,:n g~ bir saat evveline kadar Ko. na makbuz mu. 
.. ""1elerı. {H5) (5317) 

••• 
~':11izonu için 26.000 kilo sade yağı 7-8-939 pazar. 
ku:ı de Bursa Tümen satmalma Ko. da kapalı zarfla 

~at~ 1950 liradır. Şartnamesi İstanbul ve Ankara le. 
Clbı ,~ e~ Batına.lma Ko. da ve Bursa tümen satınalma Ko. 
~lltıl 0rill:bilir. İsteklilerin belli saatten bir saat evveline 

Gekıldeki mektuplarını Ko. na vermeleri şarttır. 
(146) (5318) 

torı *** 
Da~~ kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 

~7Q~si gilnü saat 10 da yapılacaktır. Umum tahmin 
lira olup ilk teminatı 1948 liradır. Şartnamesi her 
~da görülebilir. İstekliler ticaret odasında kayıtlı 
~ ed Vesika göstermek mecburiyetindedirler. Eksilt
"9~ecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 cii maddelerinde 
~ 1ıı.ı ve teminatı muvakkatelerile teklif mektuplarını 
~:'leden bir saat evveline kadar lzmirde Bomovada 
~ komisyonuna makbuz karşılığı vermeleri. 

(147) (5319) 

caıı * * * 
ekaiıt.ııı CaJ-nizonunun ihtiyacı için 720.000 l<ilo yullı.f kapalı 
~ 11~~ konulmuştur. Tahmin bedeli 52,920 lira, ilk te
~d:-.aır. Eksiltmesi 7~939 pazartesi gUnU saat 16 
le Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

it 1tı ~\'safı kolordunun tekmil garnironlarında mevcut-
~a:lttuplan eksiltme saatinden bir saat evvel Erzin. 

on Başkanlığına verilmesi. (167) (5510) 
• • • 

6ıtu.~in.e tahmin edilen fiyatı 500 kuruş olan 9600 adet 
h~toa apaıı zarf usulile münakasaya konulmuştur. lha. 
."141l', ~ 939 çarşamba günü saat 11 dedir. llk teminatı 

Y a l\ sat ve §artnamesi 240 kuruş mukabilinde M. M. 
ıJ1 2 \'e 0 • dan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
~ llıe~llpJ 3 cU ?1addelerinde gösterilen vesaikle teminat ve 
•.,., ~arını ıhale l!laatinden behemehal bir saat evveline 
f" ~. a M. M. V. satmaJma Ko. na vermeleri. (185) (5610) 

·' • * • 
" ıı_~iır;:~~e~in~ tahmin edilen fiyatı 105 kunış olan 250 bin 

-:_ıruti çadır bezi kapalı, zarf usulile münakasaya 

konulmuştur. lhalesi 18 Ağustoe 939 Cuma gUnü saat 11 dedir. 
llk teminatı 14250 lira.dır. Evsaf ve p..rtna.mesi 13 lira 30 kuruş 
mukabilinde M. M. V. satmalma Ko. dan alına.bilir. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde gösterilen 
vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden beheme. 
hal bir saat evveline kadar Ankarada. M. M. V. satmalına Ko. nıa 
vermeleri. (183) (5612) 

••• 
Silrttekl birliklerin fhtiyaCI için kapalı zarfla mftna.lnusaya 

konuldu. 18000 kilo sade yağm ihale gUnil talip zuhur etmedi. 
ğlnden 23-8-939 çarşamba gO.nü sa.at 10 da pazarlıkla. müna. 
kasası yapılaca '·t1r. Muhammen bedeli 15300 lira olup ilk temi • 
natı 1147 lira 5~ kuruştur. Şartnameyi görmek isteyenlerin Ko. 
na müracaat etmeleri. (189) (5637) 

· Devlet Demiryoiları ve Limanlar1 
işletme · Umum idaresi ilanlan 

Sıvas Cer atelyelcrınde dahilı §08e ve beton yollarmın lııfa.
atı kapalı zarf usulile ve vahidi fiat Uzerinden eksiltmeye kon • 
muştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 73.000 ''yetmlt ilç bin,, liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devletdemlr

yollarınm Ankara, Sirkeci ve Sıvaa veznelerinden 3.65 lira bedel 
mukabilınde alabilirler. 

3 - Eksıltme 8---8---939 ta.rihinde 8&lı gllıri1 eaat 16 da D. 
o. Yollan yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonca 
yapılacaktır. · 

4 - Eksiltmeye girebilmek için lateklilerhl teklif mektup
l&rile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e 
kadar komisyon riyasetine tevdi etmiş olmalan llzmıdır. 

A - 2490 sayılı kanuna uygun 4900 liralık muvakkat teminat, 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C .:_ Münakalat Vek!letinden almmış bu işe mahsus ehliyet 

vesika..sı, ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az Bekiz gUn ev
vel bir istida ile Münakalat Veklletine mUracaat olunma.sL 

(3199) (5417) 

DAı:IA-YUICS~~ 
' 

rAiZ, DAl-IA EYi 
ŞARTLAR. T~MiN ~D~R. 

WOLANTS~ BANK-UNi NY. 

-----66231 adet sa.kandırak kayışı ve 80483 adet &ikandırak düğ. 
mesi müteahhit nam ve hesabına alınacaktır. Açık eksiltmesi 2-8 
-939 Çarşamba gUnü sa.at 14 de !!mirlik satın alma Ko. da ya. 
pılacalrtır. Hepsinin tahmin bedeli 5790 lira. 59 kuruş ilk teminatı 
434 lira 29 kuruştur. Şartname ve nümunesı Ko. da görülebilir. 
İsteklilerin kanun! vesikalarilc beraber belli saatte ~{o. na gel. 
melerl. (84) (5316) 

• • • 
Bir milyon iki yüz beş bin sekiz yüz yirmi kilo kuru ot alı

nacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 9-8-939 çarşamba günü saat 
15 de Tophanede !stanbul Lv. amirliği satınalma Ko. da yapıla
caktır. Tahmin bedeli otuz yedi bin Uç yüz seksen lira kırk iki ku· 
ruş ilk teminatı ikibin sekiz yUz Uç lira elli Uç kuruştur. Şartna
mesi Ko. da görülür. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 'Ko. na vermeleri 

' (91 (5424) 
••• 

150 kilo tart.ar 50 adet el k&ntan alma.caktır. Pazarlıkla ek_ 
ailtmesi 2-8--939 Çarp.mba günü sa.at H,30 da Tophanede lst. 
Lv. lm. satın alma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tah. 
min bedeli 1000 lira katı teminatı 150 liradır. Şarbıa.me ve nü • 
mune.si komisyonda görillebilir. lsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (94) (5549) 

*** 
Harp A.kademJıd için 171 ton odun alma.ca.ktır. Açık eksilt. 

mesl 11--8-939 cuma gilnü sa.a.t 14,30 da Tophanede 1st. Lv. a. 
mirliği atın alına komisyonunda yapılaca.lrt:rr. Tahmin bedeli 
1881 lira. ilk teminatı 141 lira 7 kuruştur. Şartnamesi komisyon.. 
da görlllür. lateklilerin kaU teminatlarile beraber belli saatte ko. 
mieyona gelmeleri. (98) (5613) 

• •• 
400 bin kilo fırm odunu alma.ca.kttr. Açık eksiltmesi 11-7-

939 Cuma günll &aat 14: de Tophanede amirlik sa.tm alma Ko. da 
yapılaca.ktır. Tahmin bedeli 4800 lira ilk teminatı 360 liradır. 

Şart.namesi Ko. da göriilür. İsteklilerin kantınf vesikalarile bera. 
ber belli saatte Xo. na gelmeleri. (97} {5614) 

• • • 
721000 kilo tutu§turma odunu almacaktrr. Kapalı za.rfla ek. 

eiltmesi ıt 8-939 Pazartesi günü saat 15 de Tophanede Amir. 
lik aatm alıma Ko. da yapılacaktır. Hepsin.in tahmin bedeli 7931 
lira ilk teminatı 594 lira 82 kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülür. 
lsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte IKo. na gel. 
meleri. (101) (5638) 

••• 
591 çift klime fotin satıla.ca.ktir. Par.arlıkta arttırması 3-8 

-939 Pel'§embe gUnll saat 14,30 da Tophanede amirlik satmal. 
ma Ko. da yaprlacaktır. Tahmin bedeli 59 lira 10 kuruştur. Kati 
teminatı 9 liradır. Fotinler Maçkada fen tatbikat okulunda gö. 
rülebilir. İsteklilerin belli saatte Ko. na gelmeleri. (100) (5640) .. ... 

3000 kilo yataklık kunı ot almacakttr. Pazarlıkla eksiltmesi 
2 8939 çarpmba gUnil saat 15 de Tophanede Amirlik satın. 
alma Ko. da yapılacaktır. lstekliierln kanun! vesikalanie ve kati 
teminatıarlle belli saatte Ko. na gelmeleri. (99) (5639) 

İstanbul Defterdarhğından : 
1 - Mükelleflerin vergi nevilerine göre tahakkuk ettirilmiş 

olan borçlan ile bu borçlarına karşı yatıracaklan paraların mile. 
tarını kayıtlara ve ellerindeki makbuzlara müracaat etmeıcsizin 
demal anlayabilmeleri maksadile 2184 mayılı kanunla ihdas edil. 
mi§ bulunan vergi cilzdanlan her malsandığmda bez kaplıları yir. 
mi ve metin kaplıları elli kuruşa satılmaktadır. 

2 - Borçlu tarafından yapılacak teslimat için kendilerine 
aynca. makbuz verilmekle beraber teslimat bu ciW:lanlll.Ol. da 
kaydedilir ve her milkellef vergi cüzdanlarındaki kayıtlarla da 
vergisini ödediğini i.sbat edebilir. 

3 - Climan almak mükellefler için mecburi değildir. Ancak 
bUtiln borç ile teslimatı bir arada gösteren bu cüzdanlar büyük 
l>ir kolaylık temin ettiğinden her borçlu vatand'aş tarafından a. 
lmma.sı faydalı olduğu ve arzıı eden vatandaşların bedeli muka. 
bilinde mal sandıklarından alabilecekleri tebliğ olunur. (4303) 

içinde hastalığı artnuıtır. Smerdiyako
vun intiharını öğrenince : 

s .. mun:ı kadar götiumtişttir. 

Q,.amazof Kardeşler 
tafsilAta girişecek değilim. Yalnız iki 
yahut üç noktaya işaret etmekten de 
kendimi alanuyacağun. Bu birkaç nok· 
ta ehemmiyetsiz göründükleri i5in dik
katinizden kaçmış olabilirler: 

- U§ak öldü Param var. Cinayeti o
na yükleterek kardeıimi kurtarayım, 
bari! Bir demet rubleyi mahkemeye gö· 
türUr ve bana Smerdiyakovun verdiğini 
~öylerim. 

Nefret ettiği ortağını görunce, çıl

ğın bir hiddete kapılmış vo elindeki 
tunç tokmakla bir vuruşta yere düşür
müştür. Bir kere ide bu işi yapınca yas
tık altına elini sokarak parayı alnuştır. 
Yırtbğı zarf, işte masa üstündeki suç 
delilleri arasında duruyor. Bunu size 
dikkate layik bir manzarayı belirtmek 
içın söylüyorum. Kaşarlanmış bir katil, 
cınayeti işledikten sonra cenazenin ya
ru başında hiç bu zarfı bırakır mı idi . 
Zarfm döşeme üstünde bulundugunu 
hep biliyoruz. 

Yazan: Dostoyevski 

ÇeYlreaı Uakkı Süha Ceaaıa _. '?47 

'~r•kalandığı dakikada bütiln Bilakis bunun tamamiyle zıddını yapa· 
ttte Y•ke>vun üstüne attı. Fakat cak, inkdr edecek, dilini tutacaktı. O, 
~L ~ttakhkla değil. Katli de, böyle yapmaıdı. Ancak ortaklıkla itham 
tı.. ille ldacYn~n yaptığını söyliyerek. edilmekten çekinmiyen bir masum böy
. ~~itikada birbirlerini ele ve· le pervasızca konuşabilir. Belki tekrar 

· ti lın hemen hemen hiç gö- uğradığı bir sar'a sarsıntısı içinde ken
llı\ ~· Bu ifadede bulunan Kara- dini kaybeden bu talisiz, dün gece in· 
0t'"nıtt?ıdini attığı tehlikeyi tabii tihar etti. Masa üstünde bıraktığı bir 
'\l~ kendisi öldürdüğü halde kağıda: 
llıı\l lcı n Yatan zavallıya yüklet- "Kendi elimle kendime kıyıyorum. 

b 
h .. _~~ırıp bül' bü'l g"ıb"ı so'"ylet• ö1·· ·· d k" ~... umum en ımse mcsul edilmesin!,, 

il ~d· neye yarar? Smerdiya· cümlesini yazmıştı. Böyle bir zaman:da 
~l'ldtn ~<le aıdalctin eczasının onun "Katil Dimitri değil, benim!,, diyebi
~~l'tbilira.~a ehven olacağını peka· lirdi. De3eydi, ne kaybedecekti? Bunu 
· aı,.~ 't>iıtu di. yapmadı. Çünkü vicdanın.dan böyle bir 
l!ili"'"'llc do~ri cinayetle hırsızlığın emir almc:mıştı. 
~d grudan doğruya onu gös- Biraz evvel mahkemeye, matum zar-

~ ~•li c, Smcrdiyakov, ağzından fın içindekilerdir, diye üç bin ruble ge· 
· 'te ı't7c olsun kaçırmaldı. Bilakiı tirildi. Ivan: 
~~lell\ ~ Plr<>lalan kendisi verdi· - Bunları ıdün akşam Smerdiyako-
)\ ~ . e~ çekinmedi. Bunları vun elinden aldım. 

~= ~lh-_tılitrı Karamazofun hiç bir Demişti. Paralar, işte auç delilleri a· 
'1!- -.. Ylca. ~ 
~ı.t ter gını da anlattı. rasındadır. Fakat öyle sanıyorum, lci 
·~ ÇcJtt • l'<l1 bö en cınayetle orta ve suç- heyet bu feci sahneyi unutmamıştır. Bu 

>'le hareket eder miydi? acı sahneyi zihninize tekrar yaşatacak 

1 - Smerdiyakova parayı iakie etti· 
rip kendini astıran sebebin vicdan ba
bı olduğudur. • Çünkil böyle bir hap 
duymasaydı, parayı vermez ve kendini 
de asmazdı. 

Smerdiyakov muhakkak, ki ancak 
dün akşam cinayetini lvan.a itiraf er 
mişti. Aksi taWirde lvanın eükQnetinc 
bir mina verilemez. Uıak, madem, ki 
bu itiraftan çekinmedi. O halde niçin 
bıraktığı tezkereye de bunu yumadı? 
Ertesi gün bir masumun muhakeme e
dileceğini pekila biliyordu. 

Yalnız para, kati bir delil sayılamaz. 
Netekim bir tesadüf, bana lvan Kara· 
mazofun sekiz gün evvel yüzde bet fa· 
izli on bin rublelik iki tahvilini paraya 
çevirdiğini öğretti. 

Bu 'bize istenildiği zaman para bu
lunabileceğini ve heyete verilen üç bin 
rublenin mutlaka zarftaki rubleler ol· 
mal:iığmı isbat eder. 

2- Ma.dem, ki lvan Karamarof, ha-
kiki katili dün öb'rcnmitti, neden he
men makamımıza ko§UP bildirmedi de, 
evine gitti? Şimdiye kadar beklemesi· 
nic sebebi nedir? 

Doktorların teşhisi ve binam uğra
dığı hakkı;,ic!aki kendi ifadeleriyle bili
yoruz ki, Ivan htstadır. Hele son hafta 

Demediği ne malQm? 
- itham edilen ölmüı de olsa, ya

lan, kardeJlni kurtannak için de söy
lense yine alçaklık ve namussuzluktur. 

Diyeceksiniz. 
Evet, UM, ya bilmiyerek yalan aöy

lüyona? Ya haatalığmın ateşi ve up
ğm ini ölümünün doğurduğu şaıkınlık 
içinde ona öyle geldiyse? .. Hasta haya· 
linin uydurc!uğu şey, gerçek gibi görün
dilyae? Biraz evvel siz de bura de. idiniz. 
Şahidin ne halde olduğunu gördünüz. 
Ayakta duruyor, konuıuyordu. Fakat 
aklı batında mı idi? 

Hastanın ifadesinden sonra, Matma
zel Katerin !vanovna tarafından mah· 
kemeye yeni bir d~lil verildi. Bu delil, 
katilin cinayetten iki gün evvel yazdı· 

ğı mektuptur. Bunda cinayetin planını, 
programını görüyoruz. Her ıey, oraya 
yn'~ğı gibı cereyan etti. Kendi ifa.de· 
s:ylc, katil, ortağı bulunmadığını bildi
riyor. 

Evet, valcalandıktan sonra iddia etti
ği ıibi. ba~ı:ır:ı - hem sevgilisiyle be· 
raber sandığı babasına - şö:,·lece bir 
bakıp uzaklqma.mııt1r. Mcl:tupta yaz· 
dığı gibi hareket ctmi~tir. Girmi~ ve işi 

Katil Smerdiyakov olsayıdı, zarfı yır

tıp bakmasına ne liızum vardı? Paranı l 
oraya konulup milhürlendiğini kendı 

gözleriyle gôrmuştü. 
Hayır, suçlu Smerdıyakov degildır. 

Bu şaşkınhgı Dimitri Karamazof gıL 
omründe hiç hırsızlık etmemiş adamlaı 

yaparlar. Zaten bu uç bin rubleye o 
kendı ö.z malı goziyle bakıyor, kendin 
den çalınmış bir para sayıyordu. 

Hadiseden bir ay evveldenberi hep 
bunu söylemiş, bağıra çağıra babasının 
kendisini &oyduğunu ilan edip durmu'Ş 

tu. Bu üç bin rublenin, onun beyninde. 
bir mani illetine döndüğünü biliyoruz. 

Evvelce hiç görmediğı zarfı ele geçı 
rince yırtıp paraaln cebine koymuş , 
arkasında korkunç bir delil bıra.ktığ r. 
d1" şü.,miyere1~ fırlaııp ghr.işti. E" 
katil Smerdiyakt)v de r . Dirr.itri K 

fLiltfcn seı. :ıfm11 ç<Tiri :. 
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Şirketi Hayri eden: 
Sazlı Tenezzü Seferi 

Yarınki Cumartesi günü memleketimizin en güzide sa. 
natkarlarmdan 8 zatın iştirak ettiği müstesna saz heyetine 

Kıymetli Okuyucumuz Bayan Mualla'da 
iştirak edecektir. !tina ile hazırlanmış büfeyi hamil (74) nu_ 
maralı vapurumuz Köprüden 14,30 da kalkarak tarifede yazı. 

•••• ••• Jı iskelelere uğrayacaktır. •••••••• 

llk Muhammen 
T(.VJ'llinat Bedeli 

97,50 

3~,65 

220,56 

1300,00 Darülacaze için alınacak 500 mclre aba 
kum~. 

600,00 Mezarlıklar müdürlüğü emrindeki vesaiti 
nakliye hayvanatı için alınacak 10950 kilo 
arpa. 

462,00 Kara.ağa~ müessesatı buz fabrikası için alı
nacak 700 kilo amonyak, 700 kilo makine 
yağr, 250 kilo gres yağı. 

2942,00 Köprü tamiratında. kullanılmak üzere alı. 

nacak kum, çakıl ve ~. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 
işler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 31-7-939 pn
zartesi günü saat 14 de Daimi encümende yapılacaktır. Şarbıa. 
neler zabrt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Ta. 
liplerin hizalarında yazılı ilk teminat makbuz veya mektupları ile 
ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (5281) 

*** 
Bir çok külfetler ihtiyar edilerek belediyece İstanbul şeh

rinin bütün kaza. nahiye ve mahallelerini ve yollarını gösterir 
mufassal haritalarla ayrıca bir ~k ma!Qmatı bir araya toplaya. 
rak şehir rehberi namı altmda bir eser vücudc getirilmiş \'e şe
hir sakinlcrile hariçten geleceklerin istedikleri yerleri kolaylıkla 
bulabilmeleri ve binnetice istifade edebilmeleri için satışa çıkarıl. 
mışt1r. 

Evvelce 250 kuru., bedel mukabilinde satılan bu eserin her. 
kesin kolaylıkla istifade edebilmesini teminen bu kere fiatı pc_ 
rakende olarak 100 kuruşa tenzil edilmi.,tir. On taneden fazla. a. 
lındrğı takdirde ayrıca % 20 iskonto yapılacaktır. Bedeli muka
bilinde her zaman belediyeden alınabileceği ilfin olunur. (5674) 

• • • 
1STANBUL BELEDlYJ!SlNDEN: 

Halen çıkarılmakta ola.n ikinci nevi elaneğ'fn çrliarılma.masr_ 
na. Daimi J<Jncümcnin 20-7~39 tarihli içtlm amda 'ka1'8.1' verildi. 
ği. alakadarların malfunu olmak üzere ilan olunur. (5675) 

Vazifeye davet 
lstanbul Vakıflar Başmüdürlü ğünden· 
Yıllardanbcri tevliyet vazifesine alaka göstermeyen ve nıL 

ı esi idaremizce belli olmıyan (TEVFlK BEY KERiMESİ RE. 
PlA HANL\1) Para vakfının mütevellisi FATMA !FAKAT'in 
ıdaremize müracaatla vakfına ait muameleyi takip ve hayır şart. 
!arını ifa etmesi için ilanen vaki tebligata icabet etmediğinden 
kendisine ilan tarihinden itibaren 15 gün daha mehil verilmiştir. 
Bu müddet zarfında da gelmedigi takdirde hakkında kanuni mu. 
amele yapılacağı ihtar ve tebliğ olunur. (5630) • 

M. M. V. Satınalma Ko. dan : 
Beş adet tonu~ tezgahının şart.namesinde değişiklik yapıla_ 

cağından şimdilik alınmasrndan sarfmauı.r edilmiştir. (5644) 

VAKiT kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 11·20 ikincı ıerı Kr 
11 Gorio baba 100 

12 Deliliğin psikoloji.ııi 50 
13 İlkbahar selleri 75 
14 Engerek düğümU 60 
15 Rasin külliyatı IU 7:'ı 

16 Samimi Saadet 50 

17 İstatistik 30 
18 Çocuk dUşUrtenler 60 
19 İlim ve fel!!efe 30 
20 Mevcudu kalmadı • 

[)30 

Bu ııerintn natı ~.30 r.ınıştur. 
Hepsini alanlara yUzde 20 iı5kon. 
to yapılır. Kalan 4.24 k~un 
1,24 kunıııu peşm alınarak mütc· 
hakisi ayda b{rcr lira ödenmek 
ll:r.erc Uç taksite 81\ğlanır. 

Dr. rRFAN KAYRA 
flöNTGEN M OTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 
si karşısında eski Klod Farerl 
sokak N'J. 8 - 10. öğleden son 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

Z A \' 1 
728 ~icil nıını:ır:ılı snncl:ıl clıliyel. 

namcmi 1a~ i eltinı. \'ı•ıfrrnıi çıknr:ı

ca~ımrlaıı eskisinin lııiknıu ~oktur. -
Sandalcı lıf ııslnf a. (29774) 

S \111111 : ASI.it US 

Umıı ın n<'şri~ ntı iclurc eılcıı: 
11,_\ Jil{l TAHll{ rs 

Basıldığı ytr: y AKIT Mallıaa~ı 

lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Ölü Bayan Nazlı mirasçılarına ilan yoluyla soıı tebliğ; 
Murisiniz sağlığında Üsküdarda Solnksinan, mahallesinin 

Bülbülderesi sokağında eski 176 yeni 196 QD yeni 168 No. lu bir 
evin tamamını birinci derecede ipotek ederek 13-5-33 tarihin. 
de 16237 hesap No. sile sandığrrnızrlan aldığı 150 lira borcu 14-
7-38 tarihine kadar ödemediğinden, faiz ve komisyon ve mas. 
raflarla beraber borç miktarı 324 liraya varmıştır. 

Bu eebeple 3202 No. lu kanu na tevfikan yapılan ta.klp ve a.. 

~ık artrnnn neticesinde mezkf.ır ga)'Timcnkul 263 lira bedelle san. 
dık namına muvakkaten ihale edilmiştir. lşbu ilan tarihinden itL 
baren bir ay içinde 38/1528 numara ile Sandığmu1.a müracaatla 
borcu ödemediğiniz takdirde kati ihale kararı verilmek üzcre ta. 
kip dosyasının icra hfüdmliğine tevdi edileceği son ihbarname ma. 
kamma kaim olmak üzere ilan olunur. (5665) 

1 D eniz Le v azı m ami rliği i 1an1 arı 
Tahmin edilen bedeli (17.181) lira (50) kuruş olan (35.000) 

metre patiska, 29 temmuz 939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü 
saat 11 de kapalı 1.ar.fla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - nk teminatı (1288) lira (62) kuruş olup şartnamesi her 
gün komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - lst~klilerin 2490 sayılı kanunun tarifatr dahilinde tan. 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarım en geç belli gün ve sn.nt-• ten bir saat evveline kadar komisyon . başkanlığına makbuz mu_ 

TIRAŞ BIQA 

En mükemmel •e' 
traş bıçağıdır, bit 

25 defa traf 

10adedi16 

A s ·A 
Tıraş Bıça 

Bir adedi huzur ,.e JA 

1 00 dcf a traş rP'" 

10 adedi 35 k 

Paslanmaz Ha 
TIRAŞ BIÇA~ 

Dünyada mevctıı · 
çaklarının en ke• 
en mükemmelidir· ' 
ler ce suda ve sa~ 

de kalsa kati 
paılanmaı• 

10 adedi 60 

ısrar ile Has, H 

ve Paslan 

Nafıa Vekaletinden: 
Takriben 165 kilometreden ibaret olan Erzurum - Sa 

nın demiryol etüdü işleri kapalı zarf usulile münakasaya ~ 

1 - .Münakasa 2 a~rustos 1939 çarşamba günü saat on'°' 
lctimiz demiryollar in~aat dairesir.deki münakasa komis) 
da yapılacaktır. 

2 - Bu i5in muhammen bedeli 43000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 3225 liradır, 

4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, ge~l ·iJ 
mumi fenni şartname, istikşaf hai"itası, istasyon mesafcleJ1"" 
sak kat'ı mükafilerinin hesaplarına ait 210 ve A 2 nurrı' 
den ibaret bir takım münakasa e\•rakı iki yüz on beş kuM 
de Demiryollan ln~at dairesinden tedarik olunabilir • 

5 - Bu münakasaya girmek ic;~iyenler 2490 numaralı • rs 
siltmc ,.e ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldutd3 1 
wsıka!arı, muvakkat teminatları ve münaKasa tarihinden efl -gün cnel ref eran lanm Ye diğer Yesikalarım raptederek ' 
\'erecekleri bir istida ile hu iş için talep edecekleri ehliyet,, 
nı Ye fiyat tekliflerini havi kapalı \'e mühürlü zarflarını J1l ~ 
nun ve eko;iltmc şartnamesinin tarifatı dairesinde hazırlıY• 
tarihinde saat on dörde kadar nunı:1ralı makbuz mukabilir#. 
lar inşaat dairesi eksiltme komisyonu reisliğine tevdi etınel~I 

kabilinde vermeleri. (5055) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:==:~~~~~~~~~!llE'l~--ll!!'i!!!l~.1~ 

ramazoftur. Düşünme.:li. Çünkü düşün- du. Orada hiç beklemediği yepyeni bir Jisi, ilk aşkına l.:loğru kanat açmıştı. Di- ra da onun dizleri dibinde beynine bir zavdlh aöamı orada ne beldi . ııiJ 
mcge, suç delillerini ortadan kaldırma- hadise ile karşılaştı. Sevgilisinin eski mitri onun bu kalp hakkım taru~k zo· kurşun sıkıp bütün eski kusurlarını af- rmca. gördü, ki rakibi değerll • 
ğa vakti yoktu. Bahçeden kaçarken, ih- nişanlısına kavuşmak üzere ''Makroi,, runda idi. Kan dökmüş, dünyadaki ha· fettirecekti. Karamazofun onu ne ka- değil:iir. Yapacağı fedakarlıS lf 
tiyar uşak Grigorinin çığlığını, arkasın- ye gittiğini öğrenmişti. yatını zehirlemişti. Ister istemez kendi dar sevdigini anlayacak, Dimitriyi u· yecek kadar bayağı bir adatr'· 
dan koşup yetiştiğini gördü. Onu da bir kendine ~ylc !Jir muhakeme yürütü- nutmıyacak, zaman zaman "Mitya,, yı tarafını siz de biliyorsunu:ı:. "' 

-9- J Y vuruşla yere serip kurtuldu. Maznun yor.du: bu güzel kadın anacaktı. K f k"bi ·· tUıt"' 

B h 1 d 
aramazo un ra ı us ı,.f 

bu mesele hakkında: U ran ar için e "Onun için ben artık neyim? E&ki "Evet hfıkim cfcntlikr, burada Kara- ezici ve tam oldu. l§te 0 ~,..ıı 
- Vurduktan sonra acıdım ve tek· nifanltsı, eski hatasını t<tmir ederek ye· mazoflara mahsus keskin ve ateşli ru· genç için 0 zamana ka.dar ııı.Ç~ 

rar bahçeye atlayarak kan boşanan ya· "ipolit bütün heyecanlı hatipler gibi, ni bir aşkla ona dönüyor. Yuva, yeni- hun yaşadığını görüyoruz. Fakat bir dığı bir buhran ba§lıyor. :fl'b;şt 
rasrnı sarmağa çalı§tı:n. nutkunu hudutsuz bir çerçeve yaparak den kurulcıcak. O, bütün imkanlara sa- baska nokta daha var. Bir nokta ki ru- diler, hadise gösteriyor ki, t• ·ııdıl' 

Diyor. Fakat o, merhamet duyacak içinin ateşini dindirmek istemişti. Sö- hiptir. Fakat ben. bu halimle sevgilime ha çarpıyor, vicdanı sarsıyor.. Ölüme sa:lüflcr, suclara insan adalet•,,, 
bir hakle mi bulunuyordu acaba? Ha- zü bu noktaya gelince, Gruşinikanın ilk ne verebilirim? haramazof kendisinb kadar sı.irükliyor. Bu nokta, çekilen u· daha zengin. ve kuvvetli bir ' 
yır, onu tekrar bahçeye indiren sebep, aşıkını ele alarak, onun hakkında d.ı azap ve cezaya mahkum bir katil ol:lu· zaptır. Ama azrar yok, tabanca her şc· k · ence verıyor. J 
acıma duyduğu deii;il, biricik şahidin dik!cate layık fikirler öne sürdü. Vahşi ~unu, döktüğü kan içinde bo~ulduğunu yin dint1irir. Dimitri Karamazofun da 111•' 

· · · ·d· b. • · Tasa·:vur ediniz, ki J{ara t"' ııf ölüp ölmedığinı anlamak gayretı ı ı. ır kısıtançlıkla cınayete kadar sürükle· görmüştü( Bunc!an sonra yaşamak ne- meşhur "Hn:nle~ .. gibi ölümclen sonra- r" M 
ui~i irin her s.eyin bittiği. ıcu 'fiil"" Bundan başka hiç bir delil kuvvetli gö· nen Dimitri Karamazof, bu ilk aşık ve ye yarardı? işte bu düşünce, onu banı· sını düşünüp dü-;ünmediğini bilmiyo· :ı o 

rülemez. eski nişanlı karşısında birdenbire yel- başka bir yola sürükledi. Bu sürükleniş rum. Bizim Hamletimiz yek Karama· m.ıli kc.lr.ıadığı bir dakikada ıarıt'1 
Düşünı.in ki, ümitsiz bir halde kur- kenleri indiriyor. Evvelleri ide bu bek· onu:ı sert karakterine de pek uygun- zoflarımız var... ze: ve mesut bir hayatın ka~ill /. 

banrnın kanını dindirmeğe çalıştıktan lenmez adamın onun için ne büyük bir dur. intihara karar verdi. Müddeiumumi bura:la Dimitrinin görüyordu. Sevgilisi. onun ıÇ feO 
sonra, öl:iü sanarak bırakıyor ve üstü tehlike olduğunu sezmemesi şaşılacak ''Pcrkotin .. de rehin bıraktıgı taban· Perkotinlerde, sonra mağaz~Jaki ha11e- ~anlısını bırakıyor, der3n "~ord~ 
başı kan içinde tekrar sevgilisinin evi- şeydir. Bence bunun sebebi tehlikenin calarını kurtarmak üzere oraya koş•ı· rini anlattı. Arabaciyle olan konuşma· dolu bi:- aşkla ona baglanı> .,,,tı 

• • • • 1 I büt..ın bunların artık ne kıY ııl. ne gıdıyor. Bu halinden herkesin şüp· uzak görünüşü ve Dimıtrinın ise, an· yor ve kanlı elleriy e paraları çıkarıyor. tarı iıstünde durdu. l er yeni ifade fır- etl 
lirdi. Dimitri bu cöınertlikt _ .ı1ıı 

heleneceğini ve onu itham edeceklerini cak hal için.de yaşıyan tiplerden oluşu· Evet, şimcli her vakitten cok paraya çası tablonun bir yerini daha mükem· ı,ofl" 
nasıl düşünmediği şaşılacak şeydir. dur. Belki bu adamı ehemmiyetsiz bile multtaçtır. Karamazof ölecek. Ama bir mellestiriyordu. Dimitrinin suçluluğu- tifade edecekti? Dünyada 

acı bilmem ne bulunur? ı·• Suclunun bizzat kendisi: saymıştı. Karamazofun intiharının ne ı:icmek ol· nu inkar kabul etmez, su götürmez bir bil" 
- O dakikada dünya umurumda ıde· ''Fakat son hadise, ona bu rakibin e· duğu uzun zaman dillerde söylenecekti. halde göze çarptırdıktan sonra: Dimitrinin o dakikada tb'~ 

ğikli ! hemmiyetsiz bir korkuluk olmadığı, bi- Dimitri bo~una şair olmamış. haya· ''Te-lbir ve ihtiyat neye yarayacaktı; ruh halini gösterecek bir te 
Diyor. Birçok canilerde bu hal görül· !akis, sevdiği kadının bu a-dama bütün t:nı, iki ucundan yanan bir mum giLi diye clevam etti. Suçlu itiraf etmek için şudur: e~ 

müştür. Bir yandan beyni ezen cehen- ömrünü bağlamak niyetinde bulundu· tutusturmamıştı. Oraya koşup sevgili· lıir iki kere ag .. mı açmıştı. Hayır bir Çok sevdiği, uğrur.da her :if ~ 
nemi bir hesap. bir yandan muhakeme· ğunu gösterince, ay~klarr cuya erdi. sine yetiı;ecek ve sabaha kadar işitil· kere ir le arnbacıya: nediği bu gene kadın. ta te" .,, ı'O' . ~ ııgı•· • 
sHik bu neticeyi doğurur. O kakikada Sayın hakimler, burada başka bir ru· mem:ş. görülmemiş bir alem yaparak - Bir ka•i!i taşıdı6ını biliyor musun gi dakikaya kadar fedakar 0eıı 
suçlunun bütün benliği bir tek şeyle: hi nokta daha var: Suçlu. babasının hafızalarda derin izler bırakacaktı. Zi- sen: mcm'şti. O halde Dimitri, neb•ıı',J' 

- Sevı;:iliın nerede? kaniylc ellerinin kıpkızıl okluğu bir za- yafctin en parlak bir .deminde kade'1ini Bile lcmi-;ti. Fakat her şeyi söyliy~- ni öldurmc :.ti. Hatta nicin ta 
Soru•iyle olm:.:~tu. manda. hakikati g8rmüştU. Kendisi isin ıevgilisinin yeni hayatında mesut olma· miyon:!u. Çünl:ü "1'.la!:roi,. ye varmak b:le unuttu? 

{ , ~ ... :ı: dünyada en kıymetli varlık olan sevoi· sı duasiyle ka~:lıracak ve sonra ... Son· ve s.iiı ini orada imzalama!: lazımdı. Bu 
.ıo. ı.:.eı:>[ :>U!A~ unno r.[ı;-J;[~l nq -~ı>J t-

1JOr) 
.(Devamı 


