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işgalleri altındaki yerler i 
Alnıanya ve Sovyet Rusya 

Kat'i hudut tanıdıla r 

~~ 
lıu toııl:ır Almanlarm en son ic:ulıdır Ye şimcliye kaclıır Alman ordusunun bir !!ırn olarak saklanır. 
btından ancak bir ny J,adar e\ ' el, ilk d~fn olarıık "sinir Jıarlıi'' n de rol oynamak üzere ortaya ~ıka
tır: ı\hnan~n, J>anziği \C koridoru isfrrkcıı, l.chlilerl telıılit ctnwl• iı,:ln, l .. chi tan huılucluna lm 

~ıj;.,nıs ve resimlerini IJelıist nııclıı. ahaliye dnğıtııu~tır. }'ııkat A iman orılusundııkilcrıleıı ba::oka hiç 
'-keri nıütcJıassısııı kullnıınıasını lıilmctli~1 söylenen bu toııların resmi ' e hudutlarına yaklaştın! -
katıraman I~chlilcri korkutmamıs, onlar hu toıılarm ııtcı:inc göğüslerini siper etmek cesaretini gös
lcrlllr. 

İngilizler 7 Alman 
m tahtelbahiri batırmışlar 

ULGARLARIN Batan ingilız . tayyare gemisinin 

~ R G Ol Eş T ~~~ll~~.~~tındl~g~iz ~~~28~!~i~en ~~~l~l~~nun 
fi P bahriye nazın Çörçil, Avam ka- sebebi gemide mahdut miktarda 

U M ı• T L t R ı• mara:sında beyanatta bulunarak tanare .. b~lun~asıydr. Sağ kal~n-
demiştir ki: Iann buyuk bır kısmı torpıdo 

.. .. 
sonmuş 

fl'lak lazı mgel i r 
~ı~n: HASAN KUMÇA YI 
~leıin Druızlg nutkunda bil. 

' Rulgaristanm, lhılı;::ar eli'\
~ 'daınıannııı. Hul~ıır gazeteci-

\ in dikknt etml'IC'ri liızrm gelen 

'11<ıkta \ar. Bu nokta .\lmnnya. 

~ C.rpta olduğu gibi, cl'nuı>tald 
\

11
t lal"mm da dei;io;mcz ohlu.b'llmı 

1 
~tnıı~ olmıısıdır. 

~t~~lbukı son ı,,rünlC'r(' kadar nuı _ 
'\~ar A lmanyanın Cl'nupfan Ma -
~ "'1anıa lıirlcserelc noıımn~ a ü-

ııe tecn,·üz cclcccğini, lıcndilc -
<Dc,·n.mı 4 üncüclc) 

"- Courageous'ü torpilliyen muhripleri \"e ticaret gemileri ta-
tahtclbahir derhal refakat gemile- rafından kurtarılmıştır. 687 kişi 
rinden birinin taarruzuna uğra- kurtanlmıştır. 

mıştır. Tahtelbahirin tahrip edil- Couragcous'ün kumandam, va
dii'..rine muhaickak nazarile bakıla· zifesinden ayrılmamış ve gemisi 
bilır. Couragcous'ün mürettebatı ile beraber sulara dalmıştır. Cou
tam kadrodan biraz noksan ola- ragcous ilk inşa edilen 4 tayyare 

gemisinden biriydi ve 1917 de in
V ek i 1 i şa edilmiş bir kruvazördü. Harp· Hariciye 

Moskovaya yann 
hareket ediyor 

Bugünkü eksp resle 
Rusya.dan iki Sovyet 

kuriyesi geldi 
(\'azı ı 4 üncüde) 

ten sonra tayyare gemisi haline 

ifrağ edilmişti. l\laruz kald ığunız 

ziyam ehemmiyetini J...iiçültrneğe 

çahşmı}•acağım. Harbin başladığı 
gündenberi Courageous, ticaret ge 
milerini himaye etmek surctile bü 
yiik hizmetlerde bulunmuştu. Talı 
telbahirlere ka~ı da muvaffaki
yetli hareketlerde bulunmuştur. 

(De\'amı 4 ünüC'de) 

Propa ganda harbi devam ediyor 

lrnan radyosunda bugün Fransız 
~~ milli marşı çal ı_ndı ! 
~i ll'ııntakasında ölen b ir Fransız zabitine Almanlar cenaze mera
~\ 8 •. Yapb lar, Almanların Fransız kanı dökmek istcmcdi~ini nutukların-

" 
0 Ylediler 

'"ıı .. u 
ıı n saat onda. Bcrlin rad - ganda ncşriyatlarından biri sayı - Alman askerlerinin Fransız ııskcr-

~l'aa~arb cephesinde bir cenaze labllir. Almanlarla Fransızların Snr l<.'riııi kard~şçc bir muhabbetle 
~Ilı 1lrıini nakil surctile vermiştir. mm takasındaki çarıwşmalnrında, sevdiklerini ve kan dökmlye hiç 

lı~tılar, Polonyndn i krini bi - sabık Fransız başvekili P. de Cha- bir sebep ve lüzum kalmadığını 
'lı· len sonra garp cephesinde nel'in oğlu yüzbaşı Louis P. de Cha· tebarüz ettirmişlerdir. Ayrıca me_ 

n--:lya niha~ et vermC'k dü - nel ölmüştür. Almnnlnr. bu yüz - zarlanna Alman ordusu namına 
~ inae bulunuyorlar ve bu başryı gömerlerken m('rasim yap - bir çelenk konulmuştur. 
~~tla daima Fransız dostlu _ 

11 
n hahS<'diyorlardr. Bu m<'rn
c bu uğurda. yapılan propa -

mışlnr ve bu münasebetle birkaç 
Alman zabiti nutuk soylt'miş ve 
Alınan znbili nutuk söyl<'mi5 ve 

~Ierasim bittikten sonra Alman 
bandosu Fmnsız milli marşuıı çal -
mışur. 

Sovyet kıtaları 
Lemberge girdi 

Sovyet ilerleyişi Romada 
Almanlaı·a karşı Mosko

va nın bir zaferi sayı lıyor 

4merika silô.h am-
bargosunu kaldırıyor 

Ruzvelt muhalefet liderlerini d.e 
iknaa . muvaffak oldu 

Lehliler çekilirken erzak ambarl arını tahrip etme~te 
olduklarından Almanlar Lehistanda umduklan 

zah~re bolluğunu bulamadı l ar 

Almanlar cenubi 
Lehistandan çekiliyor 

Lehistan Galiçyasındaki petrol kuyuları 
Almanların eline bırakılmadı 

Roma 21 - Resmi "La Stam· sım ve Lchistandaki hududunu 
pa,, gazetesi Sovyetler birliğinin Macar - Leh - Rumen hududuna 
Almanyaya şark yolunu kapama- kadar indirmesini Moskovanm bir 

leri yerlerin her iki tarafça da katt 
hudut olarak kabul edildiği bildi
rilmektedir. 

Bugün 

HABER 
6 ıncı sayfasında Q . ~ 

kuyucularına 3 renklı l 
mükemmel bir orta Av· \1 

rupa haritası hediye et 
mektedir. 

*** 

1 u .f an 
insanları 
Hindistanda dünyanın e ı 
eski insanları arasınd eı 
Y:ızon :1,,Busclı 35 yılını ııalı~iır 

arasırıclcı ocçirmlş bir Alman sc11 
yalıı 

Alman seyyahın ın hu ifşaatı tı 

hnss:ı (Ari ırkı) nın hakikati ha 
mındon çok cnlcrcs:ındır. Scyy:ıl 

hu yeni ifşaatı uüny:ıda büyiik 1 
merak Ye hcyccon uynndtr:ıC'ak ı 

~'~;~~''5 inci sayfamızdaj 

zaferi olarak kaydetmektedir. 
Diğer taraf tan, bugün Alman 

ve Sovyet askerlerinin işgal ettik· 

Sovyet kıtalan Lembcrge girmiş 
terdir. 

Alman membalarmca Roman'ya'da olduğu, Lell membatannca eran 
Lchistanda bulunduğu bildirilen Lehistan başkumandaAı ı~epl 

Ridz • Smigli ~vc:eeiyle beraber-



.. 
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Düşündüğüm gibi: 
cıuezn ~ .... .-, ---

Mesken kiraları 
Yazan: Suat Oeırvlş 

Umumi harbi idrak etmiş ve o devirde hadisatı fark ve muhakeme 
edebilecek yaşa ulaşmış bulunanlar, harbin en biiyük belaları ara
smda ihtikarın en başta gelenlerden biri olduğunu bilirler. 

Harbin fecaati, memleketi kasıp kavururken, aç halk çocukları 

GOkakta sarho§ların midesinden kaldırım taşlarına boşanan pislikle. 

ri yemek için biribirleriyle dövüşürken, diğer taraftan halka ıa. 
zım olan gıdaları dahi harbin ilk günlerinde piyasadan toplamış olan 
açıkgöz muhtekirlerin piyasayı iştahlarına göre idare ettiklerini, 

kadidleşen aç ve bi~are halkın yanı başında, patlayacak kadar tok 
ve her gün şişkolaşan muhtekir gürühunun türedi~ini görmek o 
devri idrak etmiş nesillerin en büyük azabı olmuştur. 

Bunun için bu defa Avrupada harp patlar patlamaz, hükume. 

timizin en şedit bir lisanla, memlekette ihtikara müsaade edilıniye
ceğini bildirmesi, bütün Türk halkını memnun ve müsterih etmiş 
bulunuyor. 

Çünkü hükQmetimiz bugüne kadar halka ettiği vaatları yüzde 
yüz tahakkuk ettirmiştir. ve ona hiçbir vaad borçu kalmış değildir. 

Şimdi bizim hükumetimizden, yapacağımız tek temennimiz, ih. 
tikar]a yapılan mücadelenin biraz daha şümullendirilmesi ve ev kira. 
lan üzerinde yapılmağa ba~lanılan şeklinin <le daha fazla başı boş 
bırakılmamasıdır. 

Emlak vergileri üzerine bir zam konulmadığına ve istanbulda 

da ev ,apartıman stokunun!! .. bitmesine imkan olmadığına göre, 
ev kiralarında gözüken bu yükseJi~in meşru bir izah sebebi olmasa 
gerek. 

Bunun önüne geçilmesi için bir tedbir almakla hükumetimiz 
ihtikann her sahada önüne geçmiş bulunacaktır. 

• Suat DERViŞ 

~~df01'~ 
Lik maçları 

fikstürü 
Lik madarı fikstürü dün gece 

.bnzırlannuşlır. Lik maclan iki dev 
b:'e'rolacnk ve 18 şubatla nihayet bu· 
laclıktır. Birinci devre 26 teşrinie\'
veldc lıitccelı:, ikinci de11-re 24 kfi· 
n'uiıuev\·eldc hnşlayncnklır. Fikstür 
şö.fledir: 

1 TEŞHINIEVVEL 
Beşiktaş - 'fopkapı. Galatasa-

ray - ı~enerbnlıçe, Knsımpa~a -
Süleymaniye, Beykoz - Ye!a, Hi. 
lıil - ısıanbulspor. 

8 TEŞHINIE\'VEL 
Galolas:ırııy - lliUıl, Kasımpa

!}n - Beykoz, Süleymnniye - Vefıı 
Beşiktaş - lstnnhulspor, Topka: 
pı - Fcnerlıahce. . 

15 'l'EŞHINIEVVEL 
GalııUısarny - JstnnbulsPor, Be. 

şiktnş - Fenerbnhçe, Topkapı -
ımn1, J{asımp:ış:ı - Yefa,' Süleyma
niye - Beykoz. 

22 TEŞRiNiEVVEL 
Süleymaniye - Fener. Kasım· 

paşa - Beşiktnş, Vefn - Hillil, Is
tniıbulspor - Topkapı, Galatasaray 
-"Beykoz. 

29 TEŞRINIEV\'EL 
' l"opknpı - Sfileymnniye, Knsım
rJ>_.@Şa - Istanbulspor, Fener - Bey 
'ilWZ, Galatasaray - Yefıı, Bcşikta~ 
1-r-"""llilftl • 
ı 5 TEŞnINISA:-;r 

ı
, Kasımpnşa - HiliU, Beykoz - Js· 
tanbulsı>or - Galatasaray - Top. 
~, Penerbahçe - Yela Beşiktaş !- fileymaniye ' 

12 TEŞRiNiSANi 

~ 
XP-pkapı - Vem, Beşiktaş - Ga

at:ısarny, Fencrbahce - Kasımpa· 
n,•Siilcymani:re - Jstanbulspdr, 
cykoz - Hillll 

19 TESRINISANI 
• Toplmpı - :Beykoz Beşiktaş -
•Vefa, Süleymaniye -'mııu Fener. 
•>ahçe - Istanbul ;>or, Galatasaray 
1-;~asım paşa, 

2G TEŞRiNiSANi 
Gıılatasaray.- Süleymaniye, Fe

neı1.>:ıhce - Hilfıl, Vefa - lstanbul
):ı.iior,'Uleşiktıış - füykoz, Topkupı 
- Knsımpa~a • 

•Müsabaknlnr Taksim, Şeref ,.e 
J<ndıköy sahalarında yapılarnktır. 

Sehrimizde ekmekçilik 
mektebi açılıyor 

Maarif Vekaleti tarafından şeh 

rimizde bir ekmekçilik mektebi 

açılacaktır. Vekfilet mesleki ted. 

risat müdürlüğü belediyeden ba. I 
.zı malOmat istemiştir. Mektebe 
kadın talebe de alınacaktır • 

Balkan oyunları 
ATI.ET KAFlLEMlZ Ct;)IA GC~C 

ATINAYA Hı\llEKET EDlYOH 
Atinnda 1 leşrjnien-elde haşla)·ıp 

7 ve 8 teşrinde dc\'nm eclllccek olan 
iiçiincii Balkan o~ unl:ırma gidecek 
olan Türk nllctizm tnkımı cuma gü. 
nü sanl 12 de şehrimizden hareket 
edecektir • · 

Gidecek nlJetler şunlardır: 
Sürat koşuları için: Fikret, Me

lih, Nazmi, Yarım ınuko\'eınel jçin: 
Gören, linlip. lZade) Fiiruzaıı. 
Muku\'emet yarışları icin: Hıza 
Maksut, Musınta ~e Jı.fu"'zarfer. Alla
malar \'e Alm;ılur için: Ynvru Po· 
lal, Süreyya, .Jerfi, !\'ecmellin,' Ha
lili Arat, .Vasfi 1\'eriman Şevki ve 
:A idir. ' 

KnrHenin relslillini .Atletizm re~ 
derasyonu reisi Doktor Adnan yapa 
cnk ''e ekiple beraber Semih ve 
Naili de gideceklerdir. 

--o-

Türkiye serbest güreş 
birincilikleri 

Türkiye serbest güreş birincilik· 
!eri 27 bölgenin işlirakile 30 eylül
de Ankarada 19 mayıs stndyonıun
do,yapılacaklır. Bu 27 bölge 6 grup· 
ta toplanmıştır. J3untnrdan birinci 
grupu teşkil eden Ankara, Çorum, 
Edirne Jstaıılnıl, Knstnnıonu bölge. 
Jeri lıirincileri doğrudan doğruya 
ınü~nbnkulara iştirak edccekkrılir. 

lkinci grup: Samsun, Ordu, Trnb 
zo!'J Amasya bölgeleri Samsunda: 

uçüncü grup: Sh·as, Yozgat. K:ıy
seri, Erzurum, Tokat blilgcleri Sı· 
vasta: 

Dördüncn grup: Kocaeli, Bolu 
Eskişehir, Bursa bölgeleri hmııtc: 

Beşinci snıp: Kon:ra, nurdur, 
Antalya, Mersin, Ar~·on hölgclerı 
Konyada; 

Altıncı grup: Izmir, Balıkesir. 
Manisa, Denizli bölgeleri fzmirde 
grup birinciliklerini bu Jınrta zar
fında y pncnklardır. 

Jstanhuldnn tnnınmış güres idare 
cisi ve hakem B. Ahmet Fetgeri, 
Vehbi Emre, Sııc.lullnh ''e Se~ fi An
k:ırnyn davet cdilmişlenlir: 

Mevlut 
fstanbul Belediyesi Komıen"atu· 

varı alaturka lusmı eski tı.7.nlarm -
dan \'C SUlcymanlye cnmii ba.' mü
ezzlni mevlüthan merhum Jlıı.rız 

Kemal Gürsesln nıhunıı. ithaf e -
dilmek üzere bu ak am yat ıdan 
sonra Süleymanlyc cruniinde me,·. 

lüdU rif kırMt buy:rulacaf,'llldan 1 
kendisini se,·cn, tanıyan \'C arzu 
edenlerin gelmeleri rica olunur. 

. .. 

; ndb.·er.ı· 
.; .. , •• 4 ' •• • ; 

Altın kaçakçılığı 
Havyar hanında üç 
borsacı yakalandı 

Polis, Galatada Havyar ha. 

nında para üzerinde gizli mu. 
ameleler yapmaktan su;ıu Teop· 

rostos, ri.ıp, Hayım isimlcı iı •• 
de üç .ırırstcıyı· yakalamı§tır . 

Bunların hariçten ecnebi para
sı getirterek, buradan harice al. 
tın kaçırdıklan zannedilmekte. 

dir. 
Polis müdürlüğü yeni bir büro 

teşkil etmiş ve bu gibi kaçakçı· 
larla sıkı bir mücadeleye giriş. 

miştir. 

Rakı satışları artıyor 
Bira satıştan azalmıştır. Mev· 

simin geçmesi de bu yolda tesir 

etmiştir. Buna rağmen rakı sa. 
tışlan artmaktadır. 1nhisarların 

yeni imal ettiği 40. .derecelik ra. 
kılar hiç rağbet görmemiştir. 

İzmir fuarı dün gece 
kapandı 

İzmir fuarı dün gece belediye 
reisinin bir ziyafetiyle kapanmıı?
tır. Fuardaki eğlence tertibatı bir 

müddet daha açık kalacaktır. 

VA KIT 
Asım L's, hııgiinkii yazısında har

bin uzun süreceğini misallerle nn· 
Jatarnk harp itiııdcki de\•lcller ka
dar bitarnf de,·Jet~rin de uzun bir 
harbe hazırlnnıııal:ı:-mın şart oldu
ğunu söylüyor ve diyor kı: 

"Bıısüııkii lınrp karşısında bilıı
raf olan meınlckcllerin de bu uzun 
sürecek lı:ırlıin her türlü ik 1 isndl 
ve siyasi neticelerine karşı hazır
lrıııınalnrı lilzımdır.,, 

1 

1 BE· @Habe~ 
Uzerinde ihtikar 
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ıoı.ıı Mıw ••tf n.-.rır 
Alakadarlar, tetkiklerine devam ediyorlar, Bazı 
maddeler üzerinde ihtikar teşebbüsleri tesbit 

edildi 

;-Aaö'NE:• sA·Fi·H.AAil 
1 ,....,. (cııôl • 

1 l'ln~lılı 9.00 kr. IG.00 "" 1 
I • •11ılı 4.':'I • .ıı.:o • f 
• 1 •Jhll '1.60 • ..:s • 

:.!.::~--:·---~~-Uzerinde ihtikar yapıldığı id. 
dia edilen maddeler hakkındaki 

tetkikler devam etmektedir. 
Kırtasiye malzemesinin yüz. 

de seksen kadar pahalılaştığı ve 

gaziodrofil ve bandajların piyasa
dan bazı kimseler tarafından top. 

lattı~ıldığı anla!ılmıştır. 

Yeni bir ekmek 
. . 

çeşnısı 

Dün belediyede Değirmenciler 

ile Ekmekçiler Cemiyeti murah. 
hastarının iştirakiyle bir toplantı 

yapılmıştır. Belediye iktısat ve 

kimyahane müdürünün de işti

rak ettiği toplantıda yeni ekmek 
çeşnisi üzerinde görüşülmüştür. 

-o-
Dahiliye Vekili 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak 

bu sabah Ankaradan şehrimize 

gelmiştir. 

--o
Lokantacıların itirazı 

reddedildi 
Belediye, lokantacıların yüz • 

de on beş tenzilata karşı yaptık· 
lan itiraz red etmiştir • 

--0.-

Maarif müdürü 
Ankaraya gitti 

Maarif Müdürü Tevfik Kut 

Ankaraya gitmiştir. Hafta ~onun

da dönecektir • 

Et fiyatları da yükselmiştir . 
Yükselme Karaman etinde 4, 
Dağhçta 3 ve Kıvırcıkta 2 ku
ruştur. 

Odun ve kömür fiyatlarında ih. 
tikar olduğu anlaşılmıştır. Fiyat. 
Iarın kış mevsimine doğru daha 
artacağı düşünülerek' belediye 
tarafından tetkikler yapılmakta. 
dır. Stoklar üzerindeki tetkikler, 
şehir ihtiyacına bol bol yetecek 
miktarda mal bulunduğunu gös
termiştir. Lüzumsuz fiyat yük. 

sekliğinin önüne geçilecektir. 

/ 

3lalJ(Ua aaie: 

Notlar 
H .\Hl' sözünü bırakıp bııtli' 

Ecnebi sefaretlerden 

şel'lerden bahsedebilnıek 
isi ı) urum: gündelik hayattan, e~ 
biyultnn ..• Zaten harp hakkında 
ledikleriınizin ne manası ne f•f 
dası \'ar' Fncianın önün~ gecı11~ 
mizc, sebeb olduğu ıstırnbları b• . 
!etmemize iınkôn mı var? Muaıtl~ 
nın bir noktasını olsun aydınfal8:r 
liyor muyuz? Binlerce insan ô~ 
şehirler üzerine ateş yağarken r' 

• • • yaz küğıl üzerine rahat rahat "', 
arazı vergıaı satırlar dökmekte insanı utandı~ 
ahnmıyacak bir hal ,·ar_. Jylsi bunları diU • 

Ecnebi devletlerin memleketi. memek. dünün kitaplarını açıp O:, 
mizdeki sefaret ve konsolosluk ların sakin, kansız meselelerJrıl d 

bi 1 l d 1 ak şünmek... . ır 
na arının arsa arın an a ınm • Pnknl kabil mi? Biz kaçmak ı~~ 

ta olan arazi vergileri bundan son sek hile günün meselesi biıi I• d( 
ra alınmıyacaktır. ediyor. Hayır, "takip ediyor,, ııi· 

ınek kfı fi değil: bizim icimlzde; 1" 
zimle beraber geliyor. Her fi 
gilndelik hayntn havaya, edebi~ 
la, eski kitaplar~ hep harp fik~. 
arkasından, onun arasından 

1
,. 

yoruz. Neden bahsedersek edel ııt 
harbi unutamıyoruz ve sözleritll 
karıştırmaktan kaçınamıyonıı· 

-o

Hariçten anason 
getirilecek 

Müskirat fabrikalarının ihtiya. 

cı için hariçten getirilecek ana. 
&onlann gUmrük resimlerini indi
ren layiha meclis ruznamesine a. *** ~ 

E SKi insnnlar h:ırh gibi, "..,-
-o- gibi felaketler tıkın~ l> rf 

Bu sabahki Avrupa lnrı günahlarının cezası diye Jc~ 

hnm~tır. 

trenlerile gelenler lnr, mabedlere gidip tanrıla rtıl 
ma~firel dilerlermi~. Bizler ~~ 

Bugünkü Avrupa Semplon eks- bunu yapmıyoruz ama o i~ll ıııl· 
-o-- presile Konvansiyonel treni ü~ an· duymadığımızı iddia edebilir~ 

ilkmekteplerde derse ate ya.km gecikme ile gelebilmiş- yiz? •.• Sizin, benim Leh - Al bl 
Başlama saati ıerrur. ııududunda harp acııınnsıııa ~se~u1 

CUMHUHJYE'l' olmnmız kabil değildi; dokoı:;. 
"'' d' ,,.... d. lı ü k .. L • · ı M 'f v ket t" "Ik kt 1 Avrupa.da. hıırb halinde bulu - ..,,.,.. .~n ır na ı ug ıı ·u unşmaıı.u e- aan e " e ı ı me ep ere kan, sizin, benim günahları ... ..t,. 

sinde Jlillcrin nutkunu me\'zuub:ıhs ~ ~ b' t • d b 1 t d · nan memleketlerin ve bilhassn kefareti olmasına da fmkAn Y""ı.ıı ederek, Jlitlcr, davasını nutııklarla yap.ıgı ır a.mım e u yı e rı. ti ~-
yani sözle iyi müdafaa ediyor ,.e sata sabahlan 8,30 da baştanaca. Fransanın yolcular hakkmda koy· Fnkat bilmem siz de içinizde 'ıJ' 
tlünya cfkCırıumumlyeslni lehine ğını bildirmiştir. duğu yeni ta.kayyüda.t ve sıkı facia karşısında, nedamete b' ~ 
topluyordu diyor. kontroller bu gecikmeye sebep yen, vicdan azabına benziyeıı ~ 

Fakat bugün için JJillerin, bir -o-- his, bir mesuliyet hissi du:rın 1,.ı. 
Versayı duzclteyim derken diğer $" l" · J f 1 olmuştur • h• 
mılleUerin istikHlllerinl çiğnemesi· iŞ 1 te e on santra 1 Bir müddettenberl Frnnsada musunuz? ... Kimbilir? biz da ti' 
ni doğru bulmıyan muharrir artık Şişlide inşa edilen telefon san. insanlar olsnydık, sulh vazifelj,. 
diinyn cfkCırıumunıiycsinin llitıere bulunan mühendis mektebi profc • mlzi dııhn iyi görseydik ... şnpb'·,ıl' 
"bayır haksızsın,, diyeceğini söy· tralı ilk t~rinin ortasında iıleme- sörlerindcn Burhancttin bu sa.bah hic l'sası olmıyan bir dü~üncc, ',,. 
liycrck diyor ki: ğe '.ba§layacaktır. . d~cuıı~ 

"Führer bu cc\'abı önceden tah gelen yolcular a.raı;ında.ıtir. sız bır korku. Fakat bu Uv dOft 
min elmişe benziyordu. Onun için --o-- Parle yoleularmdan lra.n Ma.arif nin, hu korkunun, kendini uJıiıı' 
dir ki sözlerinin sonııııılıı yürüdü- Fransa ile ticaret Nezareti mümC&'lili Muhammed nen herkeste az çok bulund , ~ 
ğii yold:ın ayrılrnıynca~ını, muk:ı- zannediyorum. Eski insanlıırd_,11 
\'CIDelc şiddetle mukabele edeceğini anlaşm!J-&1 Ka.zvinl ı;ıa.rk eserleri hakkında kaıl:ır kuvve~le bulunan bir Jı[F'j,.. 
söyledi. • Fransa.da yapmakta olduğu tctki- ı JJ' 

Demek nrlık işin kuvvete kaldı· Türk. Fransız tıcaret anlaşma. tamam ile kaybedilmiş olmasın 
ğına innnrııaınır. Jiızıın. aı dün alakadarlara tebliğ edil. katı. vaziyet dolayısile bırakarak knn yoktur kıınaatindeyim. 

O halde'! memleketine dönmeğc mecbur ol • * «· * 
O hnlıle söze ne liiı'.um vardı 1,. miştir • r1fl. 

YH:\l SABAH -o- duğunu üade ctm.i§tir. A UIANYA'da kıtlık n /.• 
Hüseyin C:ılıit Bitlerin nutkun· İzmir ı"hracatçıları Bundan başka Yugoelavyadan Daha şimdiden ekınek, 

dan h:ıh~ederek dünyanın fena nn- dört Fransız ihtiyat zabiti, Avru- yumurta, yağ vesikaları çı~ 
zarının Bitler rejimine ı;enildiği· memnun Bıındnn sevinerek bahsede" 
ni ye :ısıl znferl Rusların kazandı· panın muhtclü yerlerinden dokuz 
ğını birkaç sene ene! komünizmi İzmir: 20 (A.A.) - Dün ak. Türk talebesi gelmişlerdir. yar. I' 
... ·ıkınak ve Rusva•·ı istila etmek i- Kıllık harbin çabuk bitme.c;iııe_tll 
"' J J ~m saat 17 de ı,..,.,layıp ge~ vak- yv__ cin Insliz.lcrle anlaşmak istiycn :r- '~ s -o- beb olabilir; bunun için de ~· ff 
Alınanyanın hll!l'in so,·yet nusr:ı ü- te kadar devam eden bir toplan. Prenses Nimetin olduğunu iddia etmek 1.:abildır· ( 
nünde diz ciiktiı~iinü anlatar:ık: de1' 
Hillerln girdilU çıkmnzdnn kurhıl- tıda ·İhracat tacirleri, ihracatı Kızılaya teberrü.:ü kat lınngi memleket nhalisin '41J' 
mak icin çnrelcr aradıl(ını ' 'e Al- kolaylaştırmak için hükumetçe Hidiv İsmail Paşa kerimesi ve tursa olsun, çoluk çocuğun, J>6'CoJ 
monyanın mullakn mağlup olncn- l<'rin n"lık "ekmesine seyinrne1' ,, 
- .. l" alınan tedbirleri tetkik etmişler • Mısır Kralı Birinci Fuadın halası " " ıe ı• 

.gını soy uyor.,, çirkin şey! ... Jnsıın oğlu, böY r'J 
TAN dir. içtimaa mıntaka ticaret mü· Prenses Nimet Muhtar, Kadıköy liı.kcller karşısında se,·inc dU)~dıt· 

M. Zl·keriyn Sertel "Hillerin nııt- dürü ve Cümhuriyet Merkez ban Parli ba{Jkanlığı vasıtasilc Ha.lkc - kendini kücüllmt'klen kaçınm• _..ç 
kuıırl:ın cıkaıı manalar,, lınşlıklı ~n- kası İzmir şubesi müdürü de iş. vine bin ve Kızılaya ayrıca bin .\'urullalı ~ 
zmnda nııtul,t:ın şu m:mnları çıkıı- • ak . l d' th . lira teberrU etmı", bu paranm Ka· r 
rıyor: tır etmış er ır. racat tacır - .,, ~ 

•'.\lınany:ı Rusya ile oıılaşnrok Ierimiz alınmış olan kararlardan dıköy fıkarasma hıı.srcdilın~sini Ticaret klübüne tÜC 
şarka doı!ru siynselin<ten şimdilik fevkalade memnundurlar. tavsiye eylemiştir. fardan yardım 
,·nzgeçmişlir. Sonra harp halinde 
l.ıulundıığu rnücl<lctçe nusynyı ken- -o- ZA Y! _İstanbul Erkek Lise • istenecek ti 
dısiııe ('üşrnıın yapın mayo karar y • S kh J J • • ıatı 
''ermiştir. Almanya 'M:ıjino haltını enı to o m e çımız sinden 927 - 928 seneeinde aldı- Belediye yakında tüccar 1p-
Y••rnınıy:ıcağınn emindir. Onun için Yeni Stokholm elçimiz Yakup ğrm orta mektep l}ahadetnamemi toplantıya davet edecek ve ·.:.J 
arka tnrnflnrı :1·nni Fransız \ ' C Jıı. . ıJW 
~iliz ı;chirlerlnl tnlırlJJ edecektir. Kadrı bu sabah Ankaradan gel· kaybettim, yenisini alacağımdan simde inşa edilecel~ ticaret~ 
\"c nihayet Alııınn) a lı :ıgün kendi- miştir. Vazifesi başına gitmekte eskisinin hükmü yoktur. için maddi yardımda bul 
sini nnsıl miidafıı.n edeceğini dil- I d" • 
şünmcktedir., ır. l"ikrct Mnz.har larmı isteyecektir. 

_, 1111 RIRllEınIHlllll:Jml!JrnllCl•J~t.t:ll-~ 

!~JU 
pek bilmem ama, ev işini ba~arı· ı cak güneş, bir do~t eli gibi sırtmı 
rım.. okşuyordu. Yol k,yısındaki bah

Genç doktor, onun kendinden çe dl\'armdan aşarak, narin vücu
bahsedişindeki samimiyete güldü: dile görünen hurma ağacının te· 

- Peki Zeynep, Ahmet seni e- pesi, yüksekten esen rüzgftrla tit· 
vime götürsün, ayda beş lira veri- riyor; /..cyncp yüreğini hurma a· 
rim razı mısm? ğacmm tepesi gibi göklerde, ve se

- Hiç vermesen ne çıkar? rin buluyordu. 

du. Zeyrn?p, bir yolu mavi, bir yo· 
lu sırma çizgili uzun entarisinin 
içinde, başı yukarda, göğsü dik 
yürüyor, gelen geçen erkeklerin 
kendisine baktıklarının farkına 

bile varmıyordu. 

• ..,,o 1. 
mu~. sırıtarak Zeyncl>e bakıyor- 1 nerek, kanat açıldı. Ze1•"'" ~ 
du: 1 önce, taban tahtalanmn çok 

- lşte anahtar, gir içeri. Ne iş olduğunu görerek: 
\'arsa gör, Beyi memnun ctmeğe - Siftahı bundan ederiın·: ti 
bak anladm mı? Dedi. Sofanın dibinde geıt''...ıt1 

Zeynep, anahtan alarak, bir taraça vardı. Bahçedeki mu~ 
baş işaretile "anladım,. diyerek ve limon ai:raçl:m görünü) 

Vazan: .CAHiT UÇUK 
-22-

Boğazım doyduktan sonra.. Artık, yarınm ekmeğini dü5ün-
Zeynep, onun mmldamşından, - Öyleyse, şimdi Ahmetle gider miyecekti. Geniş şosede rahat a-

öunışundan kuşkuya düşmüştü. sin, evinin rerini söyle, eşyan var- dımlarla yürürken, nereye gidece· 
KP..ndisini anlatmak isteğini duy· sa, o, eve getlrsin. Anladın mı? ğini bilmiyordu. Yolun sağ ya· 
du: Zeynep, sokakta kalmaktan kur nında bir bahçe vardı. Deniz kı· 

- Y bMmal .• Y~dan tulduğuna sevindi. Parlak dişleri· ymndan çok derinlerdeydi.Deni· 
- Jl'I ! z !na Adamm ~i ni göstererek güldü. zin kokusuna. bahçe ch\'arlannm 
l.ötli olum. btlıiai kendillden Üj· Orada:1 çıkıp, kapıcının ardı sı· parmaklıklarına sarılan güllerin. 
tün olurmuş .. Yemek, pişirmeyi J ra :·üıiirke.n. hep gülüyordı.:.. Sı· ~-a~minlerin kokuları karışıyor-

O, birinin ar<lı sıra, yeni ve bil
mediği bir hayata doğru yürüyor· 
du. Artık, bütün kadınlar gibi, 
bir kocaSJ. bir evi, ve çocukları ol
mıyacağına inanmıştı. İçini yok
luyor, her değişiklikte yüreğini 

kaplayan kederleri, kendinden u· 
zakta buluyordu. 

- lşte muavinin evi burası .. 
Kapıcr. önü bahçeli bir evin de· 

mir parmaklıklı kapısında dur· 

demir kapıyı omuzile itti. .. Dı~ k~- Sofanın yarısı güneş içinde>""' I 
pıdan, eve kadar çakıl doşclı bır Zeynep tahtaların kirli oıııı' el 
yol \'ardı. L"..e}'nep, bir dere kum- a ra~ 'n bu,.ıannı ~.ıra(.'~ 

1 d ·· ··d··:r- ·· k b' n gme: ' pa ~ ~ Y 
sa ın. a yuru ugunu san~ra ·, ır ilerledi. Sofada, ta.racaJUSS -~ 
denbıre heyecanlaıvh. içme kes· .. .. d d" t k- bı·r ~?:.. . . _ . . pısı onun e, or oşc 

kın bır ozleyış doldu. Bu hıs. çok duru •ordu. Üstünde kirli ( 
kısa sürdü. Ayakları çakıllardan 1 d} · 1 · d ak kalmı" ~ 

ar, ıp erın e r r ~ rd'' 
ayrıhp. kapmm mermer basarna· daklar çatallar kaştklar ,,a 
ğrna değince, Zeynep, kendini ' ' ~) 
topladı. Küçük anahtar kilitte dö .CDcvaD1' 
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Alr1ıanlar garpte 

BCYCK MiKVASTA 

Harekete hazırlanıyorlar 

Anlatan: Dr. NiHAT REŞAT BELGER. 

-22- Yazan: 

Aramızdaki prensip 

bir his gerginliği 
ihtilafı artmtt 

başfamışfl 
"Teşebbüsü şahsi" meselesi 

ne gelince, bu hususta ortaya at
tığım bütün fikirleri, muarızları
mız anlamamazirğa geliyorlardı: 

mizde propagandaya başlaclıl;ır 

* * it 

Profesör doktor Nihat R 
Belgen 

DISAllD.\: 

Alman Başkumandanı garp 
cephesindeki 

kıtaların başına geçti 

Çemberlaynın · 
''- Canım, diyorlardı, bundan 

kolay, bundan tabii ne olabilir? 
Herkes, işlerini idare etmek için 
şahsan teşebbüste buknur. Bu, 
bahis mevzuu olacak bir keyfiyet 
mi sanki?" 

- Şimdi size, tarihi ve co : 
teresan bir vakayı an':Jtaca ı 

dedi. 

'\ (ılcul.ır lfo\'nıı:ı ile Yern-Cruz 
nrosındu lı:ınııi nılllclc ıııcusııp ol
clıı;lu ıııedıiıl iki dcıı izalt ı gemisi 
görınli,lt'rdir. 

• '"ııııoo;lrl\ ynnın Lnlııul vnpıırıı 
nıiırc:ıclınlı All:ı-ı clrnilinclc i5rıııı 
r<l!'rck lınrp •' 'mn rlliği ıııiiddctçe 
) oln ı((•\ 1111111 ın imli nrı l'' lcıniş ,.c 
\"Opurıın <'illin bir liın:ıııda demir· 
lt'ıne~ıni ıslcınişlir. 

Lehliler bazı mıntakalarda Alman-

nutku 
İngiltere ve 

l=ransa 
• ı\lnınıı rnıh·o!nıno göre, Js'\"içrc 

il<.' \ lııı:ın\n nı n ınd:ı vize ıneclıurı
Hli cumıırtı·ı.i gunundcn iılbarcn 
lı.ı Jl\al' ıktır. • 

lara mukavemete devam edıyor ~ Mücadeleye devam 
Paris, 21 - Fransa - Almanya mı.racağından endişe ediliyor. j azimleri E • J"ron .1nın l'olonl :ı hüybk elçi 

si NMI Biikrrşl' \'Ol'nlıslır. 
• Alnıı:ıınndnıı lwlı;rc)c 1ıclcn 

hududunda stratejik bir intizar Lüksemburg da aynı endişe için - J zayıflamamışlardır E 
devresine girilmiş bulunmaktadır. dedir. b ızı h:ılır 1 • ~öre, hii) iik Alııınn 

cndu<;lrig•ll 1'lı) c;en k:ıı;mıştır. 
• llıllrr. umumi kurıırsühıııd:ı. 

I• ıleıı fon Hih!Jcnlropıın clıl\'cli üze· 
r"n" ;'\lrn:ın'"'"' 7.f)·:ırcı r 11'1<'klr o
l ın .Jonon gcnl'rali Tl'reu5i~ i kabul 
elm'.ıılir. 1 

Cephenin heyeti umumlyesi üze -
rinde tam bir silkfınct hUküm sUr
mckteclir. Yalnız Bilr.s nehrinin 
doğusundaki' bölge hepsi de pUs -
kürlülC'n Alman hücumlarına sah
ne olmakta berdevamdır. 'J'nma _ 
mC'n mevzii olan bu harekat kar
§Ilıklr nıovzilcrdc hiçbir değişik - ı 

Sof yada 
nümayışler 

Zabıta elli genci tevkif 
etti 

Sofya, 20 (A.A.) - Bir Yahu. 
di mağazasında vukubulan bir 
hadise üzerine büyük bir kalaba
lık toplanmış ve lıazı muhitlere 
mensup genç kimselercll"n müte. 
şekkil gruplar ş-::hi. sokakların • 
da tezahüratta bulunmuşlardır. 

Polis bunları dağıtmış ve elli ka. 
dar tevkif yapmıştır. Bunlar vila
yetlere gönderilerek nafia işlerin_ 
de mecburi hizmete konulacak
l:ırdtt. 

Polis idaresi bu münasebetle 
neşrettiği bi rtebliğde, hiçbir te. 
zahilrü müsamaha ile karşılamı

yacağını ve nizamı bozanlara kar_ 
şı şiddetle hareket edeceğini bil
dirmektedir. 

liğc mfincer olmamıştır. 

Berllndcn gelen haberlere naza -
ran Alman orduları başkumandanı 
General Von Brauchitch, 19 eylül. 
de garp cephesine git.Jn4ı, garb 
cephesi genelkurmayı ile görliş · 
tükten sonra ilk hatlarda bazı 

kıtalan teftie etmiş, kumandan -
!arla görUşmüa, ve umumi vaziyet 
hakkında izahat almıştır. 

Bu genr.ral, I.chl.struıdakl har -
bin bitmesi dolayısile şimdi garb 
cephesindeki harekatı bizzat ida. 
re edecektir. 

Almanlnrm bugünlerde gnrb 
cephcsindC' fnallycto geçecekleri • 
ne muhakkak nazaıile bakılıyor. 

· Alman kuvvetlerinin Belçika lıu :. 
dudunda bUyUk bir faaliyet göster 
dikleri haber veriliyor. Hltlerin. 
Bclçlkanm bitarnfhğına riayet c. 
dileceğinc dair verdiği sözü tut -

1 
1 

ce kişi te\ kit olunr.1uş, yüzlerce 

Eski Çekoslovakya vilayetlerinde 

Almanlara isyan 
hareketi büqül}or 

Tenkil tedb ırlerinin arzu edı en 
neticeleri vermedıği biıll[rılmektedir 
Londra, 21 - lngiliz istihbarat 

liezareti geç"n pazar günü Bo· 
hemya ve !\1ora\ yada Alman i-

daresine karşı büyük bir ihtila! 
!:lklığmı haber \erme!dedir. 1ngi
lız nezaretinin bildirdiğine göre: 

''Bu ihti!Al hareketic bir kaç 
gln e\'velindcn, Pragda am~lc te
Zlhürleri takaddüm etmi~tir. Bu 
amele tcı.:ıhlirleri, cumartesi ak-

~ımı hnlk ile Alman makaınlan 

'e bilhassa S.S. ler nrasmda cıddi 
çarpışmalara inkılap cylem;ş \'e 
ıi\i tarafdan da &ilah kullanılmış
tır. Olü ve yaralılar miktarı mü
himdir. 

ki~i kurşuna dizilmiştir. Bu tenkil 
tedbirleri, arzu edilen neticeyi \'er
memiş gıbidır. Zulme kar-;ı mü
cade!e, karşıd.ı'd km'\·etlerin yiik
seklığine rağmen. azim ,·e c::c:aret 
le devam etmektedir. Hareketin 
geçici bir mahiyet gö-teim~diği, 

harekNe ic:tıra'< e1enlerin g·ıye bir 
!iği, inadı ve disiplini ile belli 
olmaktadır. 

isyan esna mda büyük ma:ldi 
hasar vukua gelmiştir. Mühim de· 
mıryollan üzerinde köprüler ber· 
hava ediJmi5. itfaiye kışlaları tah
rip olunmuş, demiryolu m:ılzeme
si ve diğer- malzemeler hasara uğ

ratılmış, büyük fabrikalarda atel· ı 
yelcre bombalar atılm15 ve maki
neler kırılmıştır.,. 

Londra, 21 - Avam ve Lord. 
Almanlar, Belçika hududunda ]ar Kamaraları dün toplanmışlar. 

kain Eksla§epelde külliyetli mile ~ dır. Başvekil Çemberlayn Avam 
tarda asker ve tayyare tahşid <'. 

• Kamarasındaki beyanatında bir diyorlar. 
haftalık vaziyeti anlatmış, Hitle_ 

Frnnsız crkumharbiyesl, Belçi· rin nutkuna cevap vermiştir. Çem 
ka, Holanda ve Lüksemburğ hu -

berlayn mağltıp olan Lehistanda 
dutlnrındaki t.ahşidntına karsı mü-

mukavemetin devam ettiğini söy. tcyakkrz bulunduğunu ve bu cep. 
liyerek: 

helcrden herhangi bir sürprizle 

karşılaşmamak lizerc tedbir aldı • "- Polonyada bugün, mesela 
ğını bildiriyor. Varşova gibi, teslim olmak iste-

Mnamafih, Almanya Bclçikanm miyen mukavemet adaları hala 
bitarafhğrru tanımıyacağı rivayet- mevcuttur.,, demiştir. 
!erini tekzip etmektedir. 

Londra, 21 - Leh kıtalarr mev
zii olarak muhtelif mıntakalarda 
elim Almanlara mukavemrıt etmek. 
tedirler. Bu mukavemet bilhassa 
1lebcrg, Varşova ve Lovicz mm· 
takalarında oluyor. 

Polonya radyosu diln saat 22,15 
de Varşovadan yaptığı emisyonda 
Alman kıtalannın Praga ve Yola 

Varoş mahallerine hlicumlar yap -
makta olduğunu bildirmiştir. Çar
pııımalarm ve topların gürilltUsU 
haberlerin neşredildiği stüdyoya 
kadar gelmektedir. Albay Lipins. 
ki radyoda. Polonya piyadesi ne 
zaman Alman piyadesile karşı kar
şıya. gelirse her defasında faiklye. 
tini gösterdiğini eöylemlştir. 

Var!iovanm bazı mıntakalarmda 
Polonya kıtaları süngü hücumları 
yapmaktadır. 

lsviç.-edckl Lehistan sefareti 
~1areşal Smigly.Rydz'in Roman -
yaya kaçtığı hakkında Alman kay
nağından yayılan haberi yalanla • 
maktadır. 

Çemberlayn So\ yet müdaha. 
lesini tenkid etmiş, tngilterenin 

hattr hareketine dair 18 eylül ta
rihli İngiliz tebliğini tekrarlamış 
ve demiştir ki: 

"- İngiltere ve Fransa, Polon_ 
ya ordularrhrn mağlCıbiyetine ma· 

ni olamadılar. fakat İngiltere ve 
Fransa, Polonyaya temin erle • 

öikleri, kendisine karşı olan taah
hütlerini unutmamıılardır ve mü. 
cadelede devam azimlerinde za· 
yıflamamııtardır ... 

Hitlerin nutkundan bahseder. 

ken Çemberlayn Alman devlet re
isinin nutkunda hadiseleri tahrif 
ettiğini söylemiş. şöyle devam et. 
miştir: 

"- Bu mücadeledeki umumi 
hedefimiz, malumdur. Bu hedef, 

Avrupayı, daimi surette ve biribi· 
ri ardına kendisini gösteren Al-

man tecavUzü tehdidinden kur-
tarmak ve Avrupa milletlerine is. 

Sefaret, Polonya ordu.su ku - tiklallerini ve hUrriyetlerini ida· 
mnndanmm kıtaatı nrasmda bulun-
duğunu blldlr!yor. 

Alman mcnbalanndan gelen 
haberlere göre şimdiye kadar Za. 

moı:c'un cenubunda şicldctli bir 
mukavemet göstermiş olaıı Polon -
y:ı kıtaları dUn teslim olmuştur. 

Bu kıtalar iki piyade fırkası, bir 

süvari livası ve bir motörlU liva
c.lır. Aralarında Polonya cenub or
dusu kumandanı General Pistor 
da olma!: Uzere 11000 esir alınmış
tır.,. 

Alman ordusu başkumandanlığı, 
neşrettiği bir ordu emri yevmlsin
de, Vietuı üzerind"ki bUyUk muha
rebenin neticelendiğini, Polonya 
ordusunun mahvedilmitı olduğunu 

\'C bittabi Polonyaya karşı yapı -
lan harekatın nihayetıcnmiş bu • 
Junduğ'unu bildirmektedir. 

me imkanları vermektir. Hiçbir 
tehdit, bizi ve Fransız müttefik. 

]erimizi bu hedeften çevirmiye -
cektir.,, 

Çemberlayn nutkunu §u sözler 
le bitirmiştir: 

" - Strateji, kat'i kuvveti ,'kat'i 
zamanda, kat'i noktaya teksif et. 
mek san'atıdır. Hazırlrklarrmızrn, 

genişliği, ve harbin en az üç se
ne süreceğini hesap etmemiz key 

fiyeti, kuvvetlerimizin gittikçe 

artacağının ve her ne olursa ol. 
sun bunlara karıı koyacağrnrn te
minatım te§kil eylemektedir.,, 

Lord Stanhope, Lordlar kama. 
rasmda, Çemberlanynın Avam 
Kamarasında yaptığı beyanata 
mü§abih beyanatta bulunmuştur. 

Halbuki davanın esası bu de • 
ğildi. Pek güzel takdir edeceğiniz 
vechile, şahsi hürriyeti temin e
den siyasi kanunlarla vatandaş -
ların, içtimai bakımdan, bütün 
hayat sahalarında yükselmelerine 
imkan yoktu 1 

Her vatandaş, ferden almış ol
duğu içtimai terbiye ile yüksele. 
bilirdi. Pek tabii olarak da hangi 
camia mensupları, bu fazileti ha
i:zseler; o camia, memleket için -
de münferid bir vaziyet iktisap 
eder, memleketin umumi bakım -
dan bütün hayatiyeti üzerinde 

hakim olurdu. Halbuki, ''merke. 
ziyet" idaresi bir nevi pasif bir 
t.aleti ruhiye yarattığına, vatan· 
daştan tam bir itaat beklediğine 
nazaran, uzun bir mazi devresin
denberi şahsi teıebbüsten mah· 
rum kalan, ''bir lokma, bir hırka" 
mantığı ile yaııyan Türklük ca • 
miasımn kendi kendine bu enerji
yi kullanabilmesi mümkün değil
di. 

Türk vatandafın, bilhassa iktı
sc;.di sahada mevcudiyetini göste
rebilmesi için, ferdin bu valörünü 
kırmayan, teşebbüs kabiliyetine 
kavi bir destek olan ''ademi 
merkeziyet" idaresipin vücuduna 
mutJak bir ihtiyaç vardı. 

Lakin, muarızlarrnuza, bütün 
talakatimi kullanmaklığıma rağ
men, bu meselenin inceliklerini 
bir türlü anlatamadım. 

Maateessüf, biribirini takip e
den birkaç müzakereden sonra 
da aramızda görüş farkı büsbti -
tün genişledi. 

Evvelce, programımızdan 

çalışmamıza esas teşkil eden u 
delerimizden bahsederken, A 
dülhamit lI yi istihla' edecek ı 

lan padişahın meşrutiyete tara 
tar bir şahsiyet olmasını pren 
ittihaz ettiğimizi ve mümkün 

bu hususu resmi vesaikle de 
bat çarelerine tevessUI eyliyec 
mizi söylemiştim .. 

Esasen Avrupalr devlet 
arasında hakim olan fikir 
idi: 
Osmanlı 

blinyesine nazaran, hükümd 
devlet mekanizmasının faalı 

tarzı üzerinde büyük bir rol c 
ı.uyor, padişahın, gerek hilnfrt 
gerek saltanat mliesseseleri U 
tünde zihniyeti hakim bulunu• 

du. 
Yani, hilafet ve salt~nat m 

kiini işgal eden zatın fikri H' h 
plan ve du:;-üncelerine göre ıd 

nin şekli ve rengi değışiyordu 
Onun için, Abdülhamıt 11 

istihlaf edecek olan zatın en ı 
mirde, iktidar mevkiine gelir 
mez hemen me~rutiyeti ıl.ın e 
yeceğine ve bu prensipten a) 

madan devlet i~lerinin naz ... 
ğı vazifesini yapacağına A' ru 
yı, Avrupamn ricalini inandım 
Hizımdı. , 

Biz, her ne kadar temaı:: '~ k 
dilerile fikir teati ettiği.mız d, 
adamlarına. Abcfiılham.l' l 1 
halefi olmağa namzet bulunan 
liaht Mehmet Reşat efeı:d 

meşrutiyete taraftarlığım 

yorsak da; bu, "ka' 1ı mile 
imizde kalıyordu. 

Avrupadaki demokratik 
bütün teminlerimiz ve b?C:e 
lan ikna \'asıtalarımız ka'" 1 m 
:;ı Abdlilhamit I ı nin hnler n 

O kadar ki, konuşmalarımıza 

başlamadan önce mevcut olan 
prensip ihtilafı, temaslarımızı mil 
teakip bir his gerginliği şeklini 
bile aldı. 

• de şüphe ediyorlardı. 

İşte, Manyasi Zade Refik Be· 
yin gönderdiği mektup ile temen 
ni edilen ''tevhidi mesai" böyle
ce suya düştü ve maalesef "mer
keziyet" taraftarları da aleyhi • 

Halbuki \'eliaht ":\Iehmet H 
efendi,.den meşrutiyetin taraf 
olduğuna. hilafet ve saltanat rr 
kiini işgal eder etmez meşrut 
ti iH\n \·e devleti bu şekilde id 
eyliycceğine dair bir ve ika a 
ğımız takdirde. bütün şüphcl 

ortadan kalkacağı tabiiydi. 
( Dct'amı t'a 

İtalya, Yunan hudut
larındaki askerini 

çekmeği kararlaştırd 
Roma ve Atinada dün bir tebliğ 

anlaşma ilan edildi 
Atina, 20 (A.A.) - Atina a- j tinde dikkatleri iki memleke 

jansı bildiriyor: rasmdaki münasehetler üzeı 

Gazeteler, hariciye nezaretinin çevirmeği faydalı gören Yu 

aşağıdaki tebliğini netrediyorlar: ve İtJllyan hükümetleri bu m\: 
"Avrupanın bugünkü vaziye- sebetlerin samimi bir surette c 

17 eylul ile 19 eylOl arasında, 
Dohemya ve Moravyanın bir çok 
Yerlerinde, ezcümle Pordubice, 
Pribrin, Pilsen, tabar, Pisek ve 
Brnocla isyanlar çıkmıştır. Bmo
da Çek Alman cemaatinin bir kıs· 
nu da Çeklerle müştereken hare

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tane ~duğunu ve karşılıklı 

ket eylemiştir. 

lsyan hareketi, 19 cylQlde garbi 
Slovakyaya da getmiş ve Puzom
bcrck, Zilma ve Trenvin garnizo
ları ayaklanmıştır. Onbeş bin ka
dar asker, silahtan tecrit edilmiş
tir. 

Alman makamlan, mevzii kal
l:ınmalar değil de muntazam bir 
hareket tarşı~mda bulun:htklan
ııı anlar anlamaz, derhal çok şid
<'. ... ~Ji tedbirler almışlardır. Binler-

bir itimaddan mülhem buh•n 

ğunu müşahade ve tesbit etme 
bahtiyardırlar. 

Bu hissiyatın bariz bir d 
olmak üzere İtalya hükumeti 
nanistan _ Arnavutluk hudu 

daki askeri kuvvetlerini uzak 
, tırmığa karar vermiş ve Yu 

hükumeti de buna benzer ted 

leri ittihaz etmek Uzere bul 
mu~tur.,, 

Ayni tebliğ dt\n ak~ıtMtd 1 
yan gazetelcril\de de inti~ar e 
miştir. 



Sovyet kıta/arı 
Lem Jeage girdi 

(Bas tarafı ı incide) 

ndra, 21 - Fransanm Mos
va işgüderi dün Sovyet başve
i Molotof tarafından kabul e

iştir. Siyasi mahafildeki ka-
te göre, Molotof Fransız hüku· 

tinin mümessiline Sovyetlcrin 
istana karşı aldıkları hareketi 
etmiştir. 

ehistanın altınları 
ondrada 
ndra, 21 (A.A.) - Polonya 
asının altın mevcudu, İngiliz 

itahtma nakledilmiştir. 
olonra payitahtı, Alman ordu

m tehdidine maruz bulundu· 
sıralarda hazine, 8 ey!Uldc Ro
yaya gönderilmiş ve Köstence 
anında bir İngiliz petrol gemi-
yükletilmi~ti. Bu gemi, 14 ey

e İskenderiycye ve evvelki 
de Londraya vaı;;rl olmuştur. 

eh • Romen hududu 
ernauti, 21 (A.A.) - Sovyet 
atı ile Rumen hudut muhafız· 
arasında vukua gelen ilk te

tan sonra hudut tekrar iki ta
n da kapatılmıştır. 

ududun tekrar açılması ıçın 
·et Rusya ile Romanya arasın 

ilzakereler yapılma~ı beklen· 
edir. 

ehliler erzak ambarlarını 
hrip ediyorlar 

tcrdam, 21 (A.A.) - Al • 
- Holanda hududundan bildi -

"ğine göre, Alman makamları 
ut boyuna çok miktarda balon 
işlerdir. Balonların yeri sık 
deği,Urilıne k tedir. 

bildirildiğine göre, 
ya krta.ları çekilirken tcrket

eri mrnt.akalarda açlık husule 
ek limidilo erzak anbarla _ 

tahrip etmektedirler. 

vyet kıtalarının harekah 
dra, 21 - Dün bir Alman 

}~ ile bir Alman yüzbaşrsmı 

· hususi bir tayyare Borlinden 
ovaya gitmiştir. 
es gazetesinin Rotcrdamdaki 

birine göre, Berlinden gelen 
flar Polonyanm taksimi hak 
i Almanya ile Ru.sya ara~rn 

nccden anlaşılmış olmadığını 
ça göstermektedir. 
ni hududu tahdit için şimdi 

telit bir Alman - Sovyet ko -
onu teşkil edilmiştir. Moeko· 

· Alman ataşemiliteri ile Bcr 
ki Rus ateşcmiliterinin bu ko. 
ona iltihakı beklenmektedir. 
vyet kıtaları Macar hududuna 
işlerdir. Fakat Sovyet müfre
'yle ~!acar rr.akanıları ara.sın-
enilz resmi hiçbir temas vuku 

ıştır. 

anya makamları Sovyet 
rlarile mutabık olarak ev· 
akşam hududu açmağa ka
mıi~lcrdi. Fakat dün sabah 
tekrar kapanmı~tır. Zira bir 
eseleler henüı Rus makam· 
halle muhtaç bulunmakta-

anya - Lehistan hududu 
tlerlc temasa geçilerek kati 

\"e yeniden tahdit cdilecek
istanın Romanya hududu 

tamarnile Sovyet kıtalan 
dan i~gal edilmiş bulunmak 
Alman kıtaları yerlerini 
kıtalanna terketmck üzere 
do~ru çekilme~c ba~lamış· 
Lehic:tan Galiçyasmdaki 
kuyuları So\·yetlcrin eline 
tir. 

~nlara, Romanya ve Kara
yolu, :ı.Iacaristan ciheti müs
şimdi Sovyet kıtaları tara
kesilmişti r. 

erikada silah 
:>argosu 
mgton, 21 - Amerikanın 

ıa harbinde siyasi hattı h:ı. 
ıi tesbit etmek için dün Be. 
arayda Ruzveltin riyasetin
asi liderlerin iştirakile akt
komenmı tam bir itilana 
endi. Konferans iki saat 
§tür. !tu fçtfmada bitaraflık 

kanununun tadili, ı:>ilah ambar • 
gosunun kaldırılması ve harici 
siyasette tam bir vahdet ve tesa. 
nüd muhafazası kararJaştmlmış • 
tır. Muvafık ve muhalif liderler 
silah ambargosunun biran evvel 
kaldırılması lehinde bulunmuşlar 
dır. 

Kongre bugün toplanacaktır, 

yarın hariciye encümeni toplana
rak silah ambargosunun kaldırıl -
ması lahiyasını tetkik ve kongre. 
ye sevkedecektir. 

Mebusan meclisi de bitaraflık 

kanununu tadil ettikten sonra a. 
yan meclisine gönderecektir. 

Fransa da memnuniyet 
Faris, 21 - Vaşingtonda parti 

liderlerinin dün gece reisicümhu. 
rı.;n nezdinde yaptıkları toplantı
da muhariplere gönderilecek silah 
lara konulan ambargonun kaldırıl 
masma karar verdikleri haberi 
Pariste büyük memnuniyetle kar 
şrlanmıştır. Bu kararın İngiltere 

ve Fransa için çok ehemmiyeti 
vardır. Bu iki devlet denizlere 
hakim olduklarından Amerikadan 
silah ve sair harp malzemesi ala· 
bileceklerdir. 

Hariciye Vekili 
yarın Moskovaya 

gidıyor 
Ankara, 21 (Hususi) - Hari

ciye Vekili Saracoğlu Şükrü, 

Sovyet Rusyanm daveti ve iadei 
ziyareti maksadiyle bu akşam 

7,45 ekspresiyle şehrimizden İs
tanbula hareket edecek ve yarın 
da tstanbuldan Ödesa yoluyla 
Moskovaya gidecektir. 

Kuriyeler 
Bu sabahki ekspresle Sovyet 

Rusyadan iki kuriye gelıni§tir. 
Seyahatlerini Varnaya kadar 

vapurla ve üst tarafını trenle ya. 
pan bu kuriyeler Sirkeci istasyo. 
nunda Sovyet Baş konsolosu Yor 
giyef tarafından karşılanmışlar 

ve doğruca konsoloshaneye git. 
mişlerdir. 

Ankarada bulunan Sovyet sefi
ri Trentiyef, yarın Moskovaya 
hareket etmek üzere şehrimize ge 
leceğinden bu aralık · Rusyadan 
kuriyelerin gönderilmesi ehemmi
yetli görülmektedir. 

Hadiselerin 
tefsiri 

( Baştarafı 1 incide) 
rinin de onlarla, müttefik olarak 
Dobruca. üzerine yürüyeceklerini 
düşünüyorlardı. Ila.tta bu mak • 
safla bazr Bulgar gazetele ri haya· 
lata. kapılarak Trakyadan bile 
bahsetmiye başlamışla.rdı. 

llitlcr, Almanya.nm cenup ' c 
garp hudutla.rınm kati olduğunu i
lan etmekle 1ns:ilterc ,.c ı·ransa. • 
;ya kar~ı ~iri~Hği dnanın içinden 
sıyrılıp çıkmak i(,'in bir çare ara -
dığını göstcrmi~tlr. Balkanlarda 
küçük Bulgaristanın ittifakını dü
süneeck ha.ide değildir. Bul~arla -
rın rla artık scr~üze-.t ümitleri 
!.Öıımüş olmak l fızımgeUr. Eğer 

Bulgar hlikfımeti ilan e ti iği bita. 
rafhkta , e sullıü muhafaza anu -
sonda samimi ise bunu sözle de -
ğil, Balkan Antantına ka~ı olan 
an laşmamazlık nzlyetini f illi su • 
rette deği-ıtirmckle sröstermesi 
beklenir. 

IIAS AX K Ul\I ÇAYI 

Belgrattaki İtalyan 
elçisi 

Bclgrad 21 (A.A.) - Nazırlar 

meclh.i, dün ba~vekil Tzetko\ için 
riya'.'eti nde toplanmıştır. 

Belgraddaki İtalyan elçisi. dün 
başvekil muavini .Matcheki ziya
ret etmiştir. 

SON DAKiKA 
Sovyetlerle Japonya 

tecavüz 
... 

ademi 

yapmıyacagını 

misakı 

bildiriyor 
Vaşington, 21 (A.A.) - Japon sefareti tebliğ ediyor: 
"Japonya hükümeti Avrupa ihtilafına sürüklenmenin önüne geç

mek istemektedir ve bütün gayretlerini Çin işinin halli Uzerinde te -
merküz ettirmiştir. Muhasamatın tatiline müteallik olan itilaf ile Mon 
golistan - Mançuri arasındaki hudutların tahdidine ait müzakereler sa.. 
dece bu esaslı siyasetten mülhem olmuştur. Bu itil&fta daha derin bir 
mana izafe etmek onu fena tefsir etmek olur. Bu itilafı Sovyet Rusya 
ile aktedilecek bir ademi tecavüz misakına mukaddeme addetmek \"e
yahut Sovyet Rusya ile bir mukarenet tesisine matuf bir tedbir telak· 
ki eylemek için hiçbir sebep yoktur. 

Japonya ile Rusya arasında aktedilmiş olan itilafın Alman hükü. 
metinin tavassutu sayesinde aktcdilmiş olduğu suretindeki şayianın 

asıl ve esası yoktur.,, 

Estonya abluka edilmedi 
Tallin, 21 (A.A.) - Sovyet filosunun Estonya limanlarını abluka 

altına aldığına dair verilen haberi, telgraf ajansı resmen tekzip etmek
tedir. Molotofun Moskovadaki Estonya sefirine Sovyet filosunun Fin
landiya körfezinde tahtelbahir takip edeceğini söylemekle iktifa ettiği 
haber verilmektedir. 

Estonya donanması Tallin limanından kaçan Polonya tahtelbahiri· 
ni faaliyetle aramaktadır. 

·ıKalp sektesınden'* ölen Alman generali 
Londra., 21 (Hususi) - Berlinde resmen neşrecillen bir haborde 

Alınan orduları iaşe kumandanı General Kaimenin kaJp sektesinden 
birdecbire oldüğü bildirilmektedir. 

Varşova hala dayanıyor 
Varşova, 21 (A.A.) - Şehrin dün maruz kaldığı şiddetli bom. 

bardımandan bahseden radyo, bilhassa kadınlar ve çocuklar arasında 
birçok ölü ve yaralı olduğunu bildirmektedir. Praganm dış mahal. 
lcrinde muharebeler devam etmektedir. 

Almanlar, insanca zayiata uğramış ve birçok malzeme kaybet. 
mişlerdir. Polonyalı kadınlar büyük bir cesaret göstererek ilk hat. 
lara kadar askerlere yiyecek taşımaktadırlar. 

Radyonun spikeri Alman hücumları ne kadar şiddetli olursa ol
sun Varşovanın mukavemet edeceğini bildirmektedir. 

Miralay Lipsinski, radyoda beyanatta bulunarak vaziyette bir 
değişiklik olmadığını ve bütün Alman taarruzlarının geri pilskür· 
tüldüğünü söylemi~ ve demi§tir ki: 

"- Manevi kuvvet ve azim, tanklardan ve alevlerden daha 
kuvvetlidir.,, 

Slovakyada çete harbi 
Londra, 21 - Berlinden gelen mevsuk haberlere göre Almanya. 

da gizli bir radyo istasyonu faaliyette bulunmakta ve halkı yaptığı 
neşriyatla ihtilale davet etmektedir. 

Slovakyada ayaklanan halk dağlara çekilmiş ve Almanlara 
karşı çete harbine başlamıştır. Slovakya dağlara çekilen ihtilalcile
re Sidor namında biri kumanda etmektedir , 

Almanlann bugünkü harp tebligi 
Berlin, 21 (Radyo) - Başkumandanlığın resmi tebliği : 

Dün Vistül mıntakasında ve Kutno şehrinde şiddetli muhare. 
beler olmuş, tarama ve temizleme işleri yapılmıştır. Zura cephe.sin. 
de askerimiz 105 bin esir almış ve sayısız harp malzemesi ele ge. 
çirmiştir. Lehlilerin askerce zayiatı çok büyüktür. Kıtalarımız mo. 
törlü taburlardan ibaret olduğu için bizim tarafımızdaki zayiat pek 
mahduttur. 

Batan denizaltı gemisi 
( Başlarafı 1 incide) ı 

Hükfunet ve amirallik namına va
tan için canlannı feda eden deniz· 
cilere keder ve takdir hislerimi i
fade etmek isterim.,, 

Batırılan denizaltılar 
Londra 21, ...:. İstihbarat nezareti 

nin bildridiğinc göre isminin bil· 
dirilmesi muvafık görülmiyen bir 
İngiliz gemisi bir Alman tahtefoa
hirinin taarruzuna uğramış ise de 
kurtulmağa muyaffak olmuştur. 

Çemberlayn dün denizaltı gemi
lerinin faaliyetine dair AYam ka· 
marasmda şunları roylemiştir: 

olduğunu söylerken hakikatin du· 
nunda. kaldığıma eminim.,, 

Sanat eserlerine 
yasak ! 

Japonyada Shakespeare'in öl-
mez eserlerinden ne Hamleti oyna· 
mak kabildir. ne de Julius Caesarı 
Zira prens Hamlet, J aponlara gö-

re, "tehlikeli fikirler,, taşımakta

dır, Caesarda da Japon hükumeti 
"- Denizaltı gemilerine karşı, 

· otoriteye taarruz görmektedir. Bu hem gece, hem gündüz hücumlar 
yapılmış ve on beş günlük barp _ nun için Japonyada bu iki piyesin 
ten sonra bunlara karşı mücade - temsili yasak edilmi~tir. 
ledcki muvaffakıyetler, İngiliz 

bahriyesinin geçen umumi harpte Almanyada C.a · $ehillerin Vil
çok daha uzun dLvrclerde yaptık· liam Helli oynanmıyor. Zira na
larını geçmiştir. İngiliz ticaret ge- zi hükfımeti e~rdeki liberal kah
milerine karşı yaptıkları hücum _ ramanm görünmesine tahammül 
larm ccza.cıını çeken denizaltı ge· edemiyor. 
milerinin altı veyahut yedi adet 

Almanyanın Trabzon 
konsolosu 

Almanyanın Trabzon konsolosu 
Hofman bu sabahki eksprc.sler 
Berlinden gelmiştir. 

ltalyada d-ı Verdinin meşhur 
Aida operası, Habeş harbi esnasın 
da sansür edilmişti. Zira İtalyan 
hükfırneti bu operanın bestekarını 

"Habeşleri pek fazla iltizam eder,, 
bulmuştur .. 

Bir kompartımanda başbaşa .•• 
- Bat tarafı dünkü sayımızda -

Selim, karşılarıdaki adamın da. 
ima aynı vaziyeti muhafaza etti -
ğinden müsterih olarak nihayet 
sordu: 

- Fakat, Şükran, ne oldu? Bu 
saadeti ne gibi mesut bir hadise
ye borçluyum? 

- Ne olacak... Kocam yine 
zulmünü, vahşetini yaptl. Al -
çak ... Öğleden sonra yine müthiş 
bir kavga. Gerçi sözlerinde ve ta
vırlarında bir şiddet yoktu. Fa • 
kat, görülüyor ki, her şeyi yap· 
mağa müstait bir adam. Bana 
"bir daha baloda Sacidle danse -
derken tavırlarına dikkat et!" de
di. 

- Sacid mi ? Şu bankacı Sacid 
mi? dün onunla dans mı ettin? 

- Öyle ya ... Sen de orada de. 
ğil miydin? 

- Ben sonlara doğru ayrılmış· 
tım. Canım sıkllmıştı da ... 

- Sahi, neşen yoktu. 
- Kabahat kimin? 
- Benim mi? • - Şüphesiz. 

- Sebep? 
Selim - ( Kendisini zaptcde -

miyerek) Çünkü mütemadiyen bu 
ahmak Sacidin yakasını bırak -
madm. 

Şükran - (Hakaret eder bir 
tavırla) Sen de mi? .. Demek tıp. 
kı kocam gibi... 

•Sükut. 
Şükran - (Tamir lüzumunu 

hissederek) Canım Selimciğim ar 
tık benim için bir sen varsın; sen 
bütün kalbinle benimsin. 

Bu cümleleri derin ahlar ve sü-

lngiliz 
Nazın 

Harbiye 
Pariste 

M~him bir içtimada 
hazır bulundu 

Paris, 21 - İngiliz harbiye na
zırı Hor Belişa nazırlardan Lord 
Henkey refakatlerinde üç erkanı
harp zabiti olduğu halde dün tay
yare ile Parise giderek Fransız 

baş\'ekilini ziyaret etmişlerdir. 
Bu görüşmeyi müteakip Dalad

yenin nezdinde bir konferans top
lanmıştır. Bu konrerans, Fransız 

umumt kuvvetleri genelkrmay 
başkam general Gamelenden baş
ka, kara ordulan genelkurmay 
başkanı general Colson, haya or
dulart genelkurmay başkanı gene· 
ral Tetü, deniz kuvyetleri genel
kurmay başkanı amiral Darlan, 
hariciye müsteşarı Champctier de 
Ribbes \'C Fransız hükumeti rei
sinin hususi kalem direktörü bü
yük elçi Coulndre iştirak etmiştir. 

Bir saat içinde 
Bir dakika içinde neler oluyor? 

Bu mevzu üzerinde çok merakh 
\ e eğlenceli şeyler yazıldı. Şimdi 

biı, daha az ince bir he:-apla bir 
saat içinde dünyada neler oldu
ğunu gözden geçirmek istiyoruz. 

Milletler cemiyetinin son statis
tiğine göre bir saat içinde dünya
da: 

5440 kişi doğuyor, ~ 

4630 kişi ölüyor, 
1200 kişi evleniyor. 
Gene bir saat içinde yer yüzün-

deki insanlar t<.rafmdan, 
40 milyon kilo ekmek. 
30 milyon kilo patates yeniyor, 
2 milyon litre çay içiliyor. 
Bir saat zarfında fabrikalarda 

maden ocaklarında: 
170 bin ton kömür, 
31 bin ton şeker istihsal ediliyor 
Bir saat zarfında Alman gizli 

polis teşkilatı 900 bin mektup ve 
ya kartı sansür ediyor ve 20 bin 
posta paketini açıyor. 

İngiltere bir saatle silahlanma 
masrafı olarak 39.180 sterlin sar
Icdiyor ve romancılar bir saatte 
18.900 kelime y::ı.7.rm~ı-:ır .. 

rekli öpüşmeler takip etti. Erer 
karşılarında daima uyuyan bir 
yabancı bulunmasaydı; bu daki
kaların şiiri şüphesiz daha ulvi o. 
lacaktı. 

Şimdi tren daha büyük bir ie
tasyonda durmuştu. B urada on 
dakika kalınacaktı. 

' Selim - Bu istasyonda iyi bir 
büf"W: var. Bir §ey yemek iıter 

misin? 
Şükran, titriyerek mantosuna 

sarıldı: 

- Teşekkür ederim. Sen git 1 Ki 
Dedi. Selim hemen fırladı ve 

dokuz dakika içinde ne yemek 
kabilse yedikten sonra memnuni -
yetle vagona döndü. Yabancı ha-
la uyuyordu. Bu hareketsizlik 
artık vücudunu yok h ükmüne in. rr: 
dirmişti; muhavereleri alçak ıes-

le olmuyordu. Selim Şükranı b e -
linden yakaltyarak dudaklarını 

ağzına aldı. Genç kadın t iddetle 
başını çekti ve bağırdı : 

- Şarap içmişsin r 

Zarif ve hassas olduğu h alde 
kaba bir erkeğin kolları arasına ")" 
düşen bir kadının hissettiği nef -
ret ve istikrah bu iki kelimede 
toplanmıştı. 

Selim, meyus, geriledi ve ha • 
zin bir tavır takındı. Biraz son· 
ra Şükran yine sordu: 

- Hala Sacidi mi düşünüyor -
sun? Kıskançlığa mahal yok. Za
ten kr ... am bana ne .söylemek la • 
zımsa söyledi. Ben de boşamasını 

istedim. "Ben küçük bir seyahat 
yapacağım; ben yokken düşün t'' 
cevabım verdi. Halbuki ben dü -
şünmüştüm. Seni daha faz la me-
sut edeceğlmi zannediyordum. 
Bir erkek bir kadını altı ay mü • 
temadiyen gölgesi gibi takip e • 
der, onu iknaa muvaffak olur Ye 
mütemadiyen aşkının ebedi oldu· 
ğuna dair yeminler eder de n iha· rr 
yet o kadın o erkeğe "haydi gide· 
lim !,. derse erkeğin fırsattan deli 

olması, her şeyi unutması lazım. 
dır zannındayım ... Fakat hayır! .. 
Erkekler o kadar maharetli ki !.. 
Bu fedakarlığıma, kocamdan ay
rılmama, alem içinde mevkiimi 
nazarı dikkate almamaklığıma 

mukabil sen bana ne veriyorsun ? 
Benim için ne yapmış oluyor • 
sun? Hiç değil mi ? Zannetme ki 
aşk, beni atıldığım uçurumun 
derinliğini görmiyecek kadar 
körletmiştir. 

Şükran bu uzun nutkunda de. 
vam etti. Selim ara sıra söıünU 
kesmek istiyor, muvaffak elamı· 

yor, hüzünle dinliyordu. Şimdi 

Selim, Şükranın nazarl.vında 

küçülmüş, küçülrİıü~tü. Bu 1tra
da tren ''•*" istasyonuna girdi. 
Tevakkuf üzerine, uyuyan adam 
örtülerini çekerek kalktı ve ba -
§tnt genç kadına doğru çevirdi. 
Yüzünde derin bir lakaydi oku • 
nuyordu. Şükran şaşrrdı ve ken • 
disini zaptedemiyerek bağırdı: 

- Kocam! 
Selim, hemen yerinden fırla -

dr. Fakat, yabancı adam gülüm
süyordu. Pek tabii bir s~le : 

- Oturunuz efendim, oturu • 
nuz! 

Dedi ve karısına döndü : 

- Görüyorsun ya, daha nete· 
!iyim. Ve bundan hiç müteessir 
değilim. Seyahatim boşa geç~

di. Fakat daha fazla kalmak mü· 
nasebetsizlik olacağı iç.in burada 
iniyorum. size gelince, Bay Se. 
!im, müsaade ediniz bir şey aöy
liyeyim: Mezuniyetinizin on be:ı 

gün olduğunu duydum. Sakın 

istifa etmeyiniz. Müdürünüz pek 
samimi bir arkadaşımdır. Size 
daha üç hafta izin alabilirim. Bu 
müddet de usanmak için ki fi .. 
dir! .. 

Süheyla ŞEFiK 

T.\M.H IU.MA 
t:u ı ,.<' 15 tıırihli ııaıetemhde 

çık:ııı (rTılkim) i~imli teIH hik~ye. 
~ r'. nıii .. tl iri•l imrn~ı yanlışlı kla kon
tnıım ı~lı r. Rtı h i kıb"a Ankııra Si ~·:1-
11al.;o~H"• m<''·l<'bi Lalebt>'iinrlcn 
~...ıırtwJ• ı .\ . ' · ... p ... 



21 EYLCL - H.13!) 

Hindıstanda clun)nnııı en eski insanları orasında 
- 1 - ı·a:an: IJ. Busch 

35 ) ılıııı vahşiler :ırosında gcçırnıiş bir Alman ııeyyaln 

koynunda bütün Hındistan, 
tezatların yaşadığı büyülü 

! bir ülkedir 
1 

1 
~ünyanın en esrarcngız yeri ne· 
tsıdır diye sorul a tereddütsüz 

.,,, lU cevabı verebiliriz·: Hindistan! 
~Çünkü Hindistan, dünya içinde 
~ r dünyadır. Garibi nerede: Dün 

1 
anın, medeniyetlerin, ırkların 
~~ann, dinlerin, cf sanelerın 
~ ğı olan bu ülke adeta sihirli 

Ülkeye benzer. 
, ~- .liind.is4ından her geçen insan 

'<l(lar Hindistan vardır! 
f ~~a Hindistanı her nisan başka 
,. ~ görür. Kimi Hindi c;tanın 
~ urelerinden, yani en görünen 

JJl' ~ ~abartma tarafından geçer. 
oı h~ınsan için Hindistan bugünkü 
~P medeniyetinin bir sayfiyesi, 

fi ~ bahçesidir. 
' ~i~distanın mabedlerinden ge
. ~ bır derviş için ise Hindistan 
~ ~mezhepler mah5eridir, bir fel-
~er, tarikatler, gızli itikatlar, 

, !f:_~_l.ar dünyasıdır. Bir vahşi için 
, ~::ııstan bir medeniyetler mah~e 

"ttı} Bir medeni için bir "ahşiler 
~!§eridir! 

:-ı:&itibirine bu kadar tezat olan 
·~!erce Hindistan, gene tek, bil
~gllniı Hindistanın içindedir. Ya 

ı 1~ ~indistan dediğimiz ülke bi
~ rı içinde birkaç yüz Hindistan 

mürekkep, daima çol'..ralan, da
~ değişen, biribirinc zıt dünya
\ .biribiri içinde ezelden cbc-

d ~ ~ıttiği, kaynaştığı son derece 
ı ~~P bir ülkedir. 
~ Uşünmeli ki insanlar Hindis
~~kların menşei, insanlann 
,. ı olarak gormü~lerdir. Bun

<ia hiç haksız değildirler .• 
~nkü Hindistan hakikaten in
le ta böyle ba.ç döndürücü, akli 
~· hayran edici, iç.inde karbo

n, koynunda kainatın bütün 
~tl~nnın yaşadı~ı bürülü bir 
~ itbi görünür. Hindistanda a
. ar ta ilk havvan insandan be· 
1:ısan tabakaları halinde biribi
t~ tüne adeta istif olmu5 gibi-

~~u ülkede hala insan eti yi}•en 
1t tllaYnluna benziyen k1Uı insan
'ı Olduğu gibi hiç et yemiyP.n 
~miş, oon derece incelmiş, 

Avrupa zekasının belki hala va
sıl olamadığı en ince fels~felere, 

hakikatlere ermiş son insanları 

dahi vardır! 

Dünya yüzüne yayıtmış en ati 
ı:-'<lar Hindistandan türemişlerdir. 
En süfli ırklar da Hindistandan! 
Hindistanın · mahşerine giren bir 
adam için orası görülmemiş rüya
lar, yaşanamaz kabuslar ,·e akla 
ığmaz hakikatler kainatıdır. 

Bizim bildiğimiz hakikatler Hin 
distandan içeri girdiğiniz zaman 
adeta artık hakikatler değildir. O
rada yarı çıplak insanların elinde 

bizim kanunlarım ezbere bildiği
miz, değişmez olduklarına inandı-
ğımız riyau ve fi.tiki hakikatlerin 

bile ma:;kara edildiğini, bir hiç, 
bir hayal, bir oyuncak olduğunu 

hayretlerle görürsünüz! Şu muhak 

kaktır ki insanların Hindistam 
kendilerine bir mebde bir men~ 

gibi görüşleri hiç de sebebsiz de

ğildir. Çünkü dünyanın bütün es
ran adeta Hindistanda yatmakta
dır. 

lnsanlann aradığı ve en meçhfıl 
kalmış hakikatler, denilebilir ki 
Hindistanın derin1erindedir. Dün 
yanrn en meçhul. en keşfolunma

mış, en esrarlı ıanneti~imiz rer-
Ieriiıi gördükten, yakından tanL 
dıktan sonra şu kanaate vasıl ol· 
duk ki Hindistan kadar hayretler 
veren bir ülke yeryüzünde ola
maz. 

Biz, kendi hesabımıza Hindis
tana. lngilizin ya~Clı ı Sa.Wıtin 
girdik. Yani bir İngiliz, bir ·Av
rupalr gibi girdik. Fakat bir Hint
li olarak ~ıktık! 

(Devamı var) 

RAŞtT RtZA 

V 
E.SADfTEK 
TİYATROSU 

BU GECI-: 
(Ye~ilköyrle) 

YARIN 
Büyülrndada 

SAÇl.ART~DAN UTA~ 

Voıh"il 4 Perde 

Is. Komutanllgı Sattnalma Komisyonu ilAnları 
ıt ltıaıe giinü tnllbi cıkını:ran konıııt:ııılığa baAlı hirliı..ıer için şerait 
\ı ~'<ıfı dahilinde nltlı Osllü çift erat koryolıısı satın alınacaktır. Açık 
'~ lıne ile ihalesi 9 blrıncileşrin 939 pazartesi ııünü saat 1 ı de yapıla· 
~r. Muhammen kıymeti 5000 lira, ilk teminatı 3i5 liradır. ~arlnaıne-

~ "ltlr8un komisyonda görülebilir. ı tcklilerlnin ilk temi not makbuz ve· 
~ ~ tktupl:ırile ve knnıınl ''esaikle birlikle belli gün ,·e saıılle FındLklı· 

01llutanllk satınalın:ı komisyonuna gelmeleri. (68i) 

* * * 
ltlt lh:ı:e günü talibi cıkmıyan 32 kilo sarı sabunlu kösele ile bir kilo 

11~~ &aroç makarası satın alın:ıcaktır. Açık eksiltme ile ihııle~i 10 bi-
1 ı~eşrin 939 salı günü saat 11 de yopılııcaktır. Muhammen kıymeti 
bıı ıradır. llk teminatı 8 liradır. Şartnamesi hergün komısyonda görü
tıı •r. lsteklılerin belli siln ve saatte ilk teminat ınuklıuz \"eya. ıncktup
~I e beraber Fındıklıda komutanlık salınalmn komisyonuna gelme • 

• (7495), , 

. • • * 
~il 1haıe günü talibi çıkmıy:ın 33. Tiim birlikleri ihtiyacı icin 799 ton 
l.\t~ ~atın ıılınacaaındım açık eksiltme ile ihalesi 9 hirincileşrin !)3!} pa· 
~- ~1 iünü saat 10 da yııpıl:ıc:ıktır. l\luhonımcn kıymeti 8789 lira ve ilk 
~lltıtı 660 lirudır. Şortn:ımcsi hcrgiin korıılsyonıl::ı görülebilir. Istek
~i~ beUı gün \•e soattc ilk teminat makbuz \'eyo mckluplarile kanuni 
'~le beraber ihale sünil Ihııle saatinde Fındıklıda komutanlık 5atın-

0tnis:ronuna gelmeleri. (7496) 
,.: . . 

~4Sclirniye kışlasıııın şcrnit ' 'e keşif bedeli mucibince tuıniri ynpıla· 
~ cı;· ihalesi knp:ılı uırf usulile 11 teşrinievvel 939 çarşamba günn sanı 
lfıo /BPılncaktır. Muhnmmcn keşif bedeli 40 bin lirndır. ilk teminatı 

\ ~c ıradır. Snrlname \•c keşif cetveli inşan! şubesince bedeli mukabilin· 
ttıı rıtcbllir. Isteklilerinin ilk teminat makbuzu vcy:ı mcktuplarile ve 
~le~ıt "esaiklcrilc ihale gününden 8 sün evvel viliiycl Nafia fen ınüdüflo 
~e.li 11dcıı nlacaklorı vesalklc beraber belli gün ,.e 5oattcn bir saat 
l' ne kadar lekltr mektuplarını Fmdıklıda komutanlık sntınalma ko· 
<>nuna vermeleri. (7464) 

••• 
ı ~lalcadn bir lop hang:ırı ile bir tnvlıı yaplırılacağından ihalesi kn. 
ttn tfla 11 birincfteşrin 93!) çarşamba günü saat 10 da yapılac.aklır. 
~:ı 41'11esı ve keşif bedeli ve pliınları hergün komisyonda görülebilir. 

,~men keşif bedeli 20285 liro 9 kuruştur. Ilk teminatı 1521 Jlr:ı 38 
l:ı tır. lsteklllerin ilk teminat makbuzu veya mektupları \'e kanunt ve
l'tıtrıı, hernbcr ih:ılc gününden 8 gfin e\•\•cl vilayet naffa fen mfidürlük-

111 e.n alacnkl:ırı vesikolarile bcrobcr belli gün \'C !antlen bir saat ev-
,tı~ kadar teklif mektuplarını Fındıklıdn komutanlık satınalma komis· 

a "ermeleri. (7462) 

ll· . *** 1r 11dc :ıl1ş okııfuının yaplırılacak olnn !;lJ tesisatı için 5 kalem mal-
ııa.tın nhnncnktır. Açık eksiltme ile ihalesi 9 birinciteşrin !139 pazar-

H A B E R - Akşam Postas1 
.... 

J Orman ınsanları arasında. 1 15 I l•ı=----•• Bu Akşam: MAÇKADA ·~-• 
Yazan: ı .. Busch ·• - •1ılu11 vahşiler arasında oerirmış bir A iman sr:::1ulıı 

ı Ku .. çu"k çı·ııı·ık Parkında Müthiş bir maceradan sonra, Bada - Bada-
ları n insan değil, bir nevi goril S U A ~ ~ [Q) ~ ~ ~ 11=. ~ 

olduklanm öğrendık 1 Kompte Varyete Program 
Bu kadıncağız lngı!terenin Do- mü~, gorilin bu uçuruma inıp çık- 1 Aynl.".a Dans Mlis:ıbnknsı, Hedi:rclcr. bir çok Sürpriı. 

Yenschire şehrinden bir Ingiliz tığını öğrendiği yoldan ormana ••••.-. •••••••••••••••••••• 
seyyahının kansıyd•. Kendisi Ir- kaçmıştı 
Jandalıymış.. Fakat ormanda diğer goriller 
Kocası cenubi Afrıkada Kapta kadıncağızı gormüşler, üzerine sal

oturuyormuş. Kamile beraber iç dırmışlar, .kadıncağız can havlile 
ormanlarda avlanmak için çık- gorillerin reisleri olan dişi bir go
mışlar, seyahatlerinin ikinci haf- rili de öldürmüştü. 
tası zarfında refakatindeki yerli- Bunun üzerine goriller onu ya· 
!er garip bir hastalığa tutularak kalayıp bu meydana getirmişlerdi. 
kamilen ölmü~lerdi. Nihayet bu j Artık paraçlanıp öldürüleceğini 
garip hastalık kocasına da sirayet anlayan kadıncağız, anlaşılan, kü
etmiş. o da ölmüştü. çük hatıra defterini ağacın kovu-

0 vakit biçare lrlandah kadın- ğuna atmış ve hakikaten de kork
cağız tek başına büyük ve vahşi tuğu ftkibetc uğramıştı. 
hayvanlarla dolu ormanlarda gün- Gorillerin onu saçlarından ağa
lercc kalmış, yolunu kaybetmiş, ca bağladıklarına göre envai mc
beraberindc taşıdığı silahı kendi- zalim yapbklan ve cümlesinin et
sine hücum eden hayvanlara ateş lcrini yedikleri muhakkaktı. Ka
ede ede nihayet kurşunları tüken- dıncağızın birer ikişer satırlık 

miş, yiyeceği bitmiş, ormanın bi- müthiş sergüzeştini okudukça tüy 
rinde bitap bir halde kendisinden lerimiz ürpermişti. Yalnız dikkate 
geçerek yere yığılmıştı. şayan olan "diğer bir cihet de şuy-

Kendisine geldiği zaman evvela du: 
tecennün etmiş olduf;runu zannet- lrlandalı kadın insanlardan de-
miş. fakat sonra korkunç hakikati ğil, gorillerden bahsediyordu. 
anlarnı:tı: Filhakika o aralık kılavuzumuz 

Anadan do~a çınl çıplak bir Bazuta: 
halde serin bir mağaranın içindey - Bada-Badal diye haykırınca 
di. Yanı başında kucağı muzlarla hemen döndük. Hans bize yaklaş
\'C bir takım yabani yemişlerle nuş olan ve bizi görünce kaçmağa 
dolu gayet iri, gözleri müthiş su- başlayan bu mahlQkun arkas.m
rette parlayan, sakallı müthiş bir dan tabancasını boşaltıvermişti. 
goril sevinçli gözlerle kendisine Vakıa kurşun isabet etmediyse 
bakmaktaydı. de bu hayvanın tamamile gorille-
Kadıncağız bu iri ve müthiş go- rin bir nevi olduğunu gördük. 

rili görünce evvela dehşetli bir su- Bazutaya: 
rette korkmu5, delice bağırıp kaç- - Bada-Badalar bunlar mı? di-
mak istemiş, fakat gorilin kuca- ye sorduğum zaman: 
ğındaki yemişleri gelip kendisinin - Evet! dedi, bunlardır! 
önüne döktüğünü görfu1ce derhal Filhakika ormanda dolaştığımız 
işi anlamıştı: Gorilin esiri bulu- müddetçe yerlilerin Bada-Badalar 
nuyordu. dedikleri mahlUklarm gorillerin 
Kadıncağız biraz sonra kendine bir nevi oldtiklan ve insanla bir 

gelince mağaradan dışanya çık- münasebeti olmadıklarına tama· 
tı~ı; pman, mağaranın scrinliğile mile k~,ge.ti[t;f~ lngijj~JiacIJ· 
tam bir tC'lat teşkil eden cchenne- nm rnacerasile son derece galeya
ırli ~ıeak bir 'uçurtiri\ ~çih66' 6rdu! na ge1mfş olan Haı:ıs bu ormanda 
ğunu, bu uçurumun etrafı müt- bu müthiş gorillerden önüne gele
hiş onnanlarla çevrili bulunduğu- ni birer birer ve hiç merhamet et
nu görmüştü. meden öldürerek zavaUı kadının 

Zavallı lrlandalı kadıncağız işte intikammİ almış oldu • 
iki sene müddetle burada hiç bir s o N 
imdat gelmemesi, o uçurumdan 
kurtulmak için tek bir ümidi ol
madan sakallı gorilin esiri olarak 
kalmıştı. 

lrlandah kadıncağız bu müddet 
ıarf ında çiğ et yemeye de alışmış· 

tr. 
Nihayet bir gün kocası gorilin 

getirdi bir zürafanın kemiğini 
saklamış, onu taşlara uzun zaman 
sürte sürte ucunu sivrillerek bü
yük bir süngü haline koymuş, bir 
gece koca<:.ı gorili bununla öldür-

............ ~ .......... lllllt 

Londra ve Pnrisln en meşhur 
fobrikolarından selen ba)·anlara 
mahsus mantoluk, rop ,.e kostüm 
layyörlük yüksek fantozi rodler, 
l\loreau, harris, ıweetl ve saire 
YüNLÜ KUMAŞLARIN emsıılsiz 
çeşit, cins ve renkleri Beyoğlun

d:ı DAKER mağ:ııalannda her 
yerden müsait ~ortlar ve ucuz 

fiyııtl:ırlo satılmaktadır. 

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

Erzincan • Erzurum hallı üzerinde buluııan ve inşaatı ikmal edilen 
Allınbaş:ık, Tunceli, Geçit, Snnso, Turcan, Pckeriç, Er.baş, Karasu, Sap. 
tıran ve Aşkaie istasyonlarının 22-9-93!) tarihinden itibaren yolcu ve 
her- türlü naklıyatn açılacağı \"e Erzincandan Aşkaleye pazartesi, çar
şamba, perşembe, cumartesi günleri - Aşkalcden Erzincana pazar, sah 
perşembe, cumıı, p:ızartc..o;;i günleri :-r.:olcu trenleri harelcl ellirileceŞi 
ilün olunur. (4718) (5706) 

lesi saat 11 de yapılacaktır. Şartnamesi hcrgün komisyonda ôrfilcbllir. 
Muhammen krşif bedeli 909!) Jirn 11 kuruştur. llk ıcminntı 750 Uradır. ls
leklilerin ilk teıninnl mnkhuzn vryn mektupları , .e k:ımıni vcsikalarile be
raber belli gün ve snatte Fındıklıda komutanlık srıtınnlm::ı komisyonun::ı 

gelmeleri •• ~7463) 

~ 1 ürkiye~!Wllııı-
Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden: 
P.ışu bahçe Şişe ve cam fabrJknn111;, hiltimum şi 5e ,.c zücc:ıctyc 

fiyallıırındo herhangi bir zam ynpınış hulıınmodığından piyas:ıda 

bu mııınulleri ın ize ait fiyatl:ırıo lcrdfü cllıği ne d::ıi r ,·erilecek ha
berlerin fahriko ıııı zın Gnlola Perşemhcıınz:ı rı i ş Hanındak i Is ı:ııı-
bul bürosunda ehcmınlyelle nozorı H ib:ı ra olınac:ığı iliın olunur. 

ı Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem ı 
ı Hakkı Katran Pastilleri de vardır. 

Deniz Levazım satmalma komisyonu ıtanları 

Marmara Ouübahri K. Satnı almıı Komisyonundan 

Kömür ılanı 
Tahmini fiyatı 1lk teminatı 

Cinsi Tonu Lira Krş. Lira Krş. 

Rekompoze 500 17 25 256 25 
Sömikok 205 24 50 376 69 

1 - Komutanlık ihtiyacı için yukarda cins ve miktan yazılı iki 
cins kömür kapalı ~rf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 27 eylUl 939 çarşamba günü saat 16 da lzmitte 
Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 ~ Bu i~ ait şartname, lstanbulda Kasmıpa~da Dz. levazım 
satmalma komisyonunda ve komisyonumuzda görülebilir ve bedelsiz 
olarak alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iş~irak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rif atı veçhile bu işle alakadar olduklarını gösterir ticaret vesikalarını 

ve cinsleri hizasında gösterilen ilk teminatlarile birlikte teklif mektup
larını muayyen gün ve saatten tam bir saat en-eline kadar komisyon 
ba~anhğma veımeleri. .(7180), 

27.300 kilo ç~buk makarna 
2.100 kilo tel Şehriye 
2.100 kilo arp! şehriye 

* ·*. 
Tahmin bedeli 

6360.90 
489.30 
489.30 

7339.50 
l - Tahmin edilen bedellerile miktarlan yukarda yazılı il) kalem 

yiyeCek maddesinin kapalı zarfla eksiltmesi 22 ey1Cı1 939 tarihine rast
hyan cuma günü saat 11 de yapılacaktır. 

2 - lşbu i;A kalem yiyecek maddesinin ilk teminatı 550 lira 47 
kurus olup şartnamesi hergün komisyondan alınabilir. 

3 - lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı da1 ilinde tanzim c
dece..~leri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Kasımpa~da bulunan komisyon başkaPJığına makbuz 
mukabilinde vermeleri .(6960)' 

1650 kilo yün çorap ip1iği 
1950 kilo yün fanilfı ipliği 

• *. 
l'ahmin edilen bedeli 

4042.50 lira 
5655.00 " 

9697.50 
1 - Y· ":arda cins, miktar ve tahmin bedelleri yazılı iki J...~lem 

yün ipliği, 23 eylfil 939 tarihine rastlıyan cumartesi günü 10,30 da ka
palı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - İlk teminatları (727) lira (32) kurus olup şartnameleri her· 
gün komisyondan alınabilir. 

3 - lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilinde tanzim ede 
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir sa· 
at evveline kadar Kasımpa~da bulunan komisyon başkanlığına ver
meleri. (6959) . . ~ 

1 - Tahmin edilen bedeli (46840) lira olan sekiz kalem boya 
malzemesinin mevcut şartnamesi mucibince 21-9-939 perşembe günü 
saat 10 da kapalı zarfla eksi1t~esi yapılacaktır. 

~ - Muvakkat teminatı (3513) liradır. 

3 - ~Jrtnamesi hergün iş saati dahilinde 234 kurus mukabilin 
de Cleniz levazun satınalma komisyonundan alınabilir. 

3 - lsteklfürin 3490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim e
decekleri ka,llı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat 
evveı•Kasımpaşada Dz. Lv. Sa.Al. Ko. başkanlığına venneleri..(69511 

3000 kilo erik reçeli 
3000 kilo ayya reçeli 
2400 kilo vişne reçeli 

·• • * 
Tahmin bedeli 

1191.00 
1191.00 
1056.00 

3438.00 
1 - Yukarda cins \'C miktarlarile tahmin bedelleri }·azılı ilç ka

lem reçel. 22 eyl01 039 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de açık 
eksiltme ile alınacaktır. . 

2 - lşbu üç kalem reçelin ilk teminatı 257 lira 85 kuru, olup şart· 
namesi hergün komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2400 sayılı kanunda yazılı vesikalarla ' birlikte 
belli giin ve saatte Kasımpaşada bulunan k'o~isyon ba~nlığına 
müracaa tlan . .(6962)~ 
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