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Bat1rılan Frar:stz 1 

vapur lan 
P.arls, 15 (A.A.) - L'ln

traneigeant gazetesi, Fransız 
bandıralı Nuguet, Breann, Bre-
tagne ve Lulsiana vapurları
nrn, son gUnler zarfında batı
rıldığını Ye taytalannm kurta· 
rıldığmı haber vermektedir • 

Garp cephesinde karşılıklı 
~~, baskın hareketleri oluyor 
c;;:ı;~;;ıfi~;d~kia1f ;;;;~~ hare-

1 

S 0 v Yet le r 
ketleri intihar demektir Finlandiya körfezin-

deki üç adayı istiyor 
ll lıarp, sabır ve maneviyat lıar Didir 

her geçen gün lelıimize geçmektedir 
l>ar· 
li ~s, 15 (A.A.) - 15-10 ta. 

Bundan başk~ fAland adaıarı tahKım edilmiyecek, 
Rusya ile askeri bir ıttifak yapılacak 

Moskova, 15 (A.A.) - Fin
landiya murahhas heyeUnln 
gelecek hafta Moskovaya avde. 
ti beklenmektedir. 

lf a ra.nsrz akşam tebliği: 
. •• ,,c , \la Yağmurlu ve sisli geç • 

r:'~hede, bütün gün büyük 
tu aıı~et olmamıştır. Vissem· 
elen §ımali garbisinde, baskın 
\le etlerimiz beklenen netice • 

Stokholm. 15 (A.A.) - Hel. 
sinskl'den haber alındığına gö. 
re FJnlandiya hUkfımeti, henüz 
SoYyet teklifleri hakkında et· 
raflı maHlmat verebilecek Ya • 
ziyetto değildir. Yalnız bu hü
kumet, mUzakerelerJn devam 
edebileceği kanaatindedir. Mü
zakerelerin bir hafta ve hatta. 
daha ziyade devam edebileceği 
tahmin olunmaktadır. 

llelsinki, 15 (A.A.) - Sov
yetıer1n ileri sUrmUş oldukları 
mutalebatta. pek o kadar acul 
davranmamış oldukları ve bu 
mutalebatın katiyen bir uJti· 
matom mahiyetinde olmadığı 
mütaleası scrdedilmektedir. 

2/ 82 
.cr22 
4/iO 
5/ 17 
1::! .f 
2/ i3 
1/ it 

!1 G 

/!13~ 
30:! 

l.::ır:ır 

12 9 
0/ 33 
3/ :.!0 
li,;; 

ııc·i

ıfh. 
4/ 911 
2/::!:i 
1/ 65 
1/ S1 

ni bil• 
'1ıııırl 
1 jııcl 

?ftliıı.tir 
ilt" :r • 

: ıs, 15 (A.A.) - Resmi tcb• 
li 
1~ g~e düşman, Mozel ile Sar 
~ birçok keşif kollan do • 
1-lc f ve sürpriz mahiyetinde 
hj 1~ taarruzlar icra etmipe 
.S~ır muvaffakryet elde edc-

lt ~r. 
~ır kollarımız, cephenin her 

•ı....ı. f 1° t .. . 1 

Sovyetlerln tekli flcri Fin lan. 
dlya hUkCımetinco malöm ol
masından '\'O mezkür hUkflme
tln telAşa dUşmemiş bulunma. 
srndan nikbin olmağa imktı.n 
mevcut olduğu fstintac edil
mektodir. 

Il. Paasovlki'nin birkaç gün 
sonra Moskovaya dtsıieceği vo 
yeni müzakerelerin bir IUIMa 
mUncer olacağı tlmlt edilmek 
tcdir. 

(Devamı S inciö.• ı 

. ··"il aa ıye gostennıı er· 

~Orukün garbinde t d"· ı lngiliz tayyareleri Fran.sı:: toprakları üzerinde uyııyor. Yanda: 
~hnuştur. opçu u lngili:: Anavatan filosu kuman danı Amiral ŞarZ Forbes 

1 b·' ~s (A.A.) - H11YU a- apenrn Jıentf umUımf,wrn -1 rette tutunan Fnma.s ~err 
ıldiriyor: de, zaptedilen arazide sağlam su rnnt•nm• !; ;,.n:,J,.) 

Sa Majeste Kral 
k..arol 46 yaşında 

Ziraat Vekili ve · arkadaşları 
dün Moskov8ya gittiler 

Alman topçuları kendi Hoku'!ldar yu~s~k dirayetile .dost ~en-'. 
tayyarelerini düşürdü leketı kuvvethbırdevlet hahne gehrdı 

İngiliz tayyarelerinin Berlin üzerinde 
uçtukları tekzip olunuyor 

Lonclra, 15 (A.A.) - Berlin- \ zip edilmektedir. Ne lnglliz, 
elen resmi bir menbadan bildi- ne Ji'mnsız tayyareleri Alman 
rllcliğine göre, lngiliz istikşaf hilküınet merlrnzi üzerinde u· 
tayyareleri, dUn gece pek yUk- çuş yapmamışlardır. Alman 
sekten Berlin Uzcrindcıı uçmuş hava clnfi topçusu ateş açmış 
lnrclır. olmakla beraber, Fransız hava 

Tehlike işareti verilmemiş~ nezareti, uçuş Jrnberini kaU 
tir. Fakat bataryalar, tayyare- surette tckz.ip etmektedir. 
lerin claha aşağı inmelerine Amst<:>rdnın. 1 !i (A.A.) -
mani olmak için mütemadiyen İngiliz s·ıhlllerinde bir istlk~af 
ateş etmişlerdir. uçuşundan dönmeleri muhte

Londra, 15 (A.A.) - Dun mel Uç Alman tayyaresi, l!ol-
gece, Dcrlln Uzerlnde tayyar<'· (Dcıı·amı 5 incide) Kral Karol gençlik teşkilatına bayrak veriyor. (Yazısı 5 cide) 

Royaı Oak 
dritnot unda 

ler dolaştığına .dair olarak ----------------------------------- .__-

• 
1 

~::ı 2 ;:~ ··:;;;::~a ~;:·::d~~:::~~!:~;~iı:: V a r ş o v a d a 
Galata~ara~ ve Fe~e~bahçe 80(}00 den -lazla yaralı 

OQ subay ve 
nefer ·· ıd ·· t 0 O U 

tı lldra• 
eıı. ··no 15 (A.A.) - Torpil. 

O s11b Yal Oak'' zılhlısında 
11~tur ay \'e bahriye neferi öl 
tı"a 0·d lı:urtulanların ismini 
rı s en v b tık:ı~ı e ugün neşredi-
l'dır ı-, ncı lisdcte 18 isim . uu 
d l'eıcrın suretıe kurtulanla-
'"'· u 4 14 e baliğ olmak. 
~esnıı 
~ har0~akarnat, 1 ngiltere
h cı tıhcnı nı.aruz kaldığı bu 
1 arıgı llııyct!f bahri ziya
~ d~~hıe Ş~rait altrnda vukua 
"dı ip ı...,~ıhr ~imdiye kadar 

"· te b&ll1ı1ı11mamıf-

rakıplerıne yenıldıler I 1 

tk~~·i· ~~em!:;:::.~~;:;~:.- ~ar~gümrük b 17rakala rda yatı g o r 
............. -

rılejik-taş Fener mtt.Mooka.!tntüt n~nlı bir an .• (Yazısı 6 ıncıda) 

Kolera ve tifüs müthiş 
yapıyor tahribat 

Amstcrcl:ıııı, 15 (A.A.) - Po
lonya hUkOmeti ecnebi devlet
ler elçileri, Alman lıUkiımetln
dcn, işlerini tasfiye etmek Uze. 
re !iç gUn için Varşovnya git
mek müsaadesi almışlardır. 

Telegr:ıf gazetesinin Bcrlin 
muhabiri tarafından bu husus
ta vcrllen lıir habere göre, dip· 
lomatıar va.gon resturanda ye. 
mek yimeği ve Varşovanm sn-

yu ş~phcli olduğu için, trenin lacak olursa, Yarşovamn he· 
verdfg~nden gayri su içmemeği men tamamen tahrip cdiİdiğl 
teahhlıt mecburiyetinde kal- söylenebilir. 80 binden fazla 
mışlardır. Bombardıman, su yaralı, barakalarda ve ~er 1 yollarını tahrip ettiğinden şeb- gUzcl yapılan nıeskenlerd bış 
rin su.yu cesetlerden kirlenmiş_ rınmaktndır. t~mitsizlik v: 1~ 
tir. Tıflls Ye kolera, şimdiden 1 rap tasavvurun feYlrind d' 
kurbanlar vermiş bulunmakta- Varşovada ölenlerin ı.ıa~i 
dır. miktarı hentiz tayin c~IJ~ , 

Vnziyetin bir htilfı~asr yapı· mcktedfr. · .:ue· 



17 -------------~ı 
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insanlar memleketinde 
.................... ~~ Yaıan: SADRl ERTEM ----..-ı 
Yaşayan tarihin tortusu her 

halde merak edilecek bir şer
dir ... 

" - Burada <le<llm, sizin köy
cıe harebeler var. 

cc.,•ap verdi: 
" - Ev~t vardır. Fren1'ler 

gelirler gezerler. 
" - Peki bunlar ne imi~? 
" - Bıtnlar ıuı? Bura<la Qir 

<>:-ki şehir yarmış, hu şehirde 
<lolrnan bin üı111u yaşıırmıı. 
Soııra mnlıvolıııuş! Hıhtııu du· 
\ arlarmı te11kil eden taşlıu•ın 
tızcrlııde ~oluk ~iaJiler vardı. 
Bu ı;:iz~iJerde av maııurat•rı 

öze çarpıyordu. 
lkn su~ınu9tum. O sö:lilne 

de\ nııı etti; cenubu şarki isti
l nuıctini gösterdi: 

" - Iluractll dq, dedi, vahşi 
hay\ 1411Jar v11rnuş ... 

Güzloıi parıldadı; fakat sıkı
lnrnk sordu: 

" - Krı\lııı damadı 0J3c~k 
dellkanlıııın baı,ından neler 
gcıçmiş biliyor nıttsyquzi 

Uorhal cevap verdim: 
Uilrpiyorum ! 

Fakat va\lı;i hayvanlullan 
sonra hu suali sorduiuna göre 
insanın dellk•nlıpın Vtlbli hay_ 
'ımıarla doğU~t\\iUnU tRlHtıin 
kolay~ı. 

Söze başladı: 
" - O zaman gilzel bir deli

kanlt varmış! Kı·ahn kızı da 
gUııel miş, ona vurulmuş! 

Kral, kı•ımı ben bu delikan
lıya veririm. O bizden deSll de· 
mı,ı Fakat ona ba,,kalarından 
hlrlnin kızını vereceA"im, oau 
alsın, .demiş kız da dellkanhyı 
s~vlyorm u1;1. DeUkanlı "ölttrllm 
ne\başkııstnı almanı,. demlı! 

Kral bu cevabı alınca hld_ 
~eDmij, bUtUn halkı bu aed, 
seU yere toplamış. 

Bir odaya ~ılanları, kaplan
ları kapamış; ötekine de deli
kanlıya verccefi Jıızı. 

Rınir nrmiş: 
" - Kııaın bu kapılardan 

bP.ğendiğini açsın! 
Söz buraya gelince kız sus

ı u. 
" - J:, dedim. Kız hanıi ~a .. 

pıyı acmış! 
Ccvnp verdi: 
" - Onu kiuıae bilDll)"or. 
Aslanların, kartla11.Iar111. ka-

pısını açıp sevgilisini bir başkf 
kadıDJl\ cvlenqıekteq -urtar
mak ıcın kendini ve sov.gilislnl 
bunlara mı yedirdi. Yoksa sev
gilisini ~encıt eUyle bir b•tlca 
kactrn4' mı teaHm ettt T 

" - Ben Qlaau ne YILJaPdnı .. 
dedtn:ı. 
UtHır ıtbl oldu. 
" ..... Jlu, dedi bir maaaldır. 

Beıı maıtaı •ö1ıu1orum. 
" ..... İt 11ahtel o}ıa ne yapar. 

dıo\ .. 
<ll)'tt ciddi blr •dl' n~ blo 

Taıınııuı 1'011ıı1tJ11; 
'' - 4ı1ın1arnı, dftt, k•1'11t• 

JU •OINllD .. 
Rlnaköa derulıde kaılar 

bafır17er, :Pıl11lır aaılırnmı 
.ardtııdın koıu7Arlır, 

xm 
F abrikalatan 

bir kaıab. 

:,Ş5'rktan ı&rb.e doiı·u tııanıJ> 
[giden bir ova1a hA.Jdtn tttpeniD 
elei:lndeki Uşak eskldcnberl 
,.tah ve temizliği ilo seyyahla
rın naıarı c:Ukkatinl celbetmiş
tir. llJQdl • oldukı;& .bar.ı bir 
aaf_.t llJl ltasab.uuı llalblne 
dofru çeker götürür. 

Yolda kırmızı boyalı araröz. 
ler sudan bıyıklarını oyaata, 
~nata slıl qr,ılarlar. ŞebrlQ 
meydanhğı.ıa &tldliini~ saman. 
.Serhat bir inşaat yerlnde oldu
tunuz hissi kuvvetleıür. 

Açılan bir meydanın henüz 
toprakl(ırı tazedir. YıJııtıııış bl
ınalann enkaıı öteye beriye ta· 
11nmaktadır. 

Bu faaliyet artık bitmiş bir 
hayatın değil, başlamak u~ore 
olan bir canhlığm ınUJdeaidir. 
Neteklm, bUyUk çınarın gölge.. 
81 aıtıııda vazifeıini oldu\[ça 
kolqh~la 1apan bir zabı~l be
le4lye memqrunun kulUbealn
dell •~ker fabrlka~ına doğru 
gl.decQ~ Qlur1$anız doğma~ta o· 
ıu .aQde::ı bir kl\sabannı Uınit 
hali1'dı~1 ctıcilerinl görUrsU
nls. Şurada bir karakolun te. 
mell •tılmıştır. tUr lt'UP •oçt 
onn başı ucunda c;alrşmakta• 
dır-

Biraz ileride harap bir du
nır söktilmekledir. Bu köhne 
du,·aı· llir hafta aonra modern 
bir binanın caudcye gUIUmsL 
r~u bjr cephesi olıt<'n.ktır. 

GUzlerJqizln fabrikaların ba
casına illjnıemQtl mUmkUn de
ğildir. Fakat fabrika ile cadde 
arasında yarının yeşil sahasrnı 
sadQc~ harita ycya plftn llzcrtn
de <leğll,' fidanlar lıalinclc sey_ 
retlerainlz. O zaıuan paı·kı he
n üz il'tifaı hir metre) i lı ulnı ı· 
yan yeşil l;ölgcli nebatlarln 
dolmuştur. 

1Uc intibamı bir kınul<lanma, 
bir oluştur. Uy yoı alzi şeker 
fabrUrnsına kadar göturllr. ~c
]{cr 1'ubı·iknsı binaları ile, bina_ 
hınn ı çene leycıı yn rı bellQrin
dep ~şp.ğııı bey,pıı bO)'l\l f aJaç
Jarı, hencleseal ~·ePlnde lıuhçe. 
!eri ile göz için bir gUzel vaha 
his ini vcrme}ıtedir 

BUyü1' yUı:mc hn\ qzır. tcqis 
kol tu ile hu güzel hina yalnı7. 
bir lıtihıal kaynağı olmamış, 
blr zo,·k, ro yaşama sevlye~i (\Q 
gctlrnıiştlr. 

Fa.ba•llıA -yUl~ae\c ınilncncr 
biı· ?.Umreyi bu sahaya hağlndı. 
sı gilJI l15gl kalahahğı aa hayat 
sevlyesiuo Ustl\n lıir hüviyet 
vermektedir. 

l1"'abrllcn yalm~ pııncntt alıp 
5eker vermiyor, hlr muayyen 
fikir soviyosini do kaıınhanın 
hayatına ilAve ediyor. 

Şeker polltikasıuın hataları 
fabrikaya hiddete rıcbeı> ota. 
rnaz. Bir ekonomi rejiminin ha
talarından dolayı binalara kaı•~ 
~ı hiddetlenmek akıl kAı•i de. 
tildlr. Bu bir nevi derobcylik 
devri lktisadiyatına halirctln ı. 
tadelli olur. 8iz makineyi &e\·o· 
riz. Sevmeğe mecburu:ı. 

Sekertn pahalılığından dola
yı çam ağaçlarını kemiren bir 
nesil ~am ağacının gövdesine 
batırdığı Ç2'kının ucuyla ıaten 
bu davıu-ı tenilı etmiş bulumı. 
YQr. 

Pancar ekenler pancarı kny
ııt.ta,ak bir nevi bulanık renk
li melarıla afıııarını tntıılıyor
lar. Fakat pancar ekecek tar. 
lası olmıranlar bugtin onu pa
zardan dl\hi satın alacak bir 
lt•lde deill<lirler. Onuft lotn: 

" - Bol şeker, ucuz şeker! 
ParolıunpJ P.lle'-k hu ıuı~l 

ve ye'il göl~eli ıahRda tahak
kuk ettirerek hem vata.ndaşr 
faaıa iııtiha~le hem de blnneti
ee tınla 'e kolayca jatihlAke 
aevkedfblllrtz. 

Sektıin ucuzluju bir yandan 
ıda panoar aerrtyatmın nrtma-
1111J loabodece\ttr. 

Seker meıeleMh1in hulkcı ve 
devletçi bir b~ımıta tetkiki 
1unıo!'r tacl••rnı di\ kökünden 
haUodebtur. 

.Btr arluulafım ıu11ları an· 
Jıttı i 
~. .ki)Jlil lçln, beaU. 

fll*t v~ tereddtttlerle dQlu JA· 
Mitt!I blı' tttlr. 

1'ö1lü, pancara en nrlmli 
t&rlasım tahsi!'j eder, t>h· l ıl c,·
'feliftdea nadaıınnı yapar. Gilb. 
nstnl atar , .e l':'lnl f•tbrika a-
4amlarına bcji;cnc.lhinc-cyc ı.R· 
dtr ~alıpr, 

ljubatt•, fabril(aam adamı 
köye gelir. Uuhsn.tlı tar!alarn. 
keJMli tohumunu atar \ 'C çeki· 
lir s&dcr. 

11' •tlaatt !ıavıııarı t.aklp 
"'1e" atlRJellda atlı Teya otoaG.. 
biIU adamlar tekrar gellr, taı·
lalan dolaşır TC bazı iıtlçlu 

atarlar. 
KQl't, çeflt çetf t böcekler, a• 

ealp hılmU luut.tıldar, maheu• 
lün 7aprakları kahnlaşıncaya 
kAdu kü1IÜJ'9 11.orlmla pale• 
~rttr. 

tık tehllkeltr atladı~Uln 
sonra avaıu Ji11t.cltri ha:ıll'l~ 
nır. nu, pancarın ilk \•erlmi
dlr: Fabrika, <föniinı ba!'l111a bi.r 
.kao Ura ~pa narası dağ•tU'. 
Çqpnaım blµat yapaa tlata• 

balık ailelerde bile hu paramn 
hepsi 8-rlctlihtıe•. r.fA•l~a ~"
•ııı""n ~tı•1' belvtısJ h.hı.1e.. 
.a ber ıııerden Mffl aynhnal'"' 
dı ... 

..-aa('lll'! tl\p~uıına b"1ların u" 
kokuları ayla gij.n <lui••~on 
ı.,ıaur. (tenç Jtwar vo ta"e 
celtııl•~ ,. fefll eatAl'la.r4at .... 
JH ve en göz alıcı örtülerine 

~-
(Daha var) 

Tramvayın arka
sına asılan çocuk 

Y ore düıerek aiır 
yaralandı 

Fatihteki Sarıgüzel caddesin -
de oturan 4bdl lrarııı Sabrfyenfn 
7 ya~ındakl ÇoÇ\.lğU .4vni. Edir· 
nekapıdan Sir!ceclye gitmekte o -
lan tramvavın arkasına asılmış. 
fakat yere dliıerck mı.ıhte:if yer -
lcrindm ıtır ıurette yaralanmış 
tır. Yaralı h:ııtaneye kaldrrılmrş
tır. 

·--<>-

Dayak yedi 
Usküdar.la Nallı bahcrde otu -

ran Mrhmet kı~ı Asiye aynı ıo • 
lcıkta otu:-4'n Bahf!cttin tarafın -
dan qövlilmU , ıı.ıçlu vakCilanarak 
tahkikata ba:lan:mştır. __ ,. 
Ha vagas• mualuğunu 

açık bırakmıı 
Bebekte Ce\'detpnf;a cadde

sinde 22 llUJUilrncla otqran 
rtnı;ıp kızı DcgJUI evin(lc rocr. 
clh'eıtlerl ten1j:ıılcrken yantnda 
açık hırnl<tığı lınYa~azı musht
ğ-u ateş alını~. gi)~sli ile başı 
kısmen yanuıritır. 1ltıryatıa11• 
na rotJşeıı ler hi\St:ı hqntıyc J\ııl
d ırı im ı~larclır. 

Oynarken dUtUP 
yaralandı 

l<,aUhte Ahn1ecll)'ede Yeşil. 
tek}(e ıokaiında 19 numarada 
oturan Aılıtn kUcllk km Ben
gUn eviJe oynarken yere dUf
ınUş ve atamdan kırn bQtan
mata hılamııtır, 

Yavrucıııu: hastahaneye kal 
dırılmııtır. 
~ 

Bir yaralama 
Uı1'Qdarda HAkimlyetl .MlL 

liye ead4ealnde lS numarada 
oturan Qakl oJlu Kll&ım ile A· 
yazma lleitrmen ıokalmda o· 
turan Mehm~t lOlbalkan kavıa 
ctmlulerdlr. Neticede Kasım 
muhtelif yer'Jerl'nden yaralan· 
mış, tednvi l\ltma alınarak 
Mehmet )'akalırnmıttır. 

Otomobil ~rptı 
Rızııtopra1'ta 'fahta~öprU 

~addesinde :?O numnrada otu_ 
ran tsmail oğlu Ali J(uşdill 
}\öprlisU tı~Qriııd~p lQterken 
Kac\ıkliy tarafıpcll\n &J~len şo. 
för Alinin idaı·esindckl 1!>0G 
numaralı otomobilin altında 
kal ınış, om uz ve ayakl{lrından 
yaralnnarak todnvl altına alın· 
mıştır. oŞrör yakalanmış, tah
kikata başlaqmıştır. 

Bıçakla yaralandı 
ÜııkUılarda Selamsız; cadde

sinde 73 numarada oturan Ila
sıı.n oAlu .. 'eonıettiıı, Tayyar 
.Iiamza mahallesinde 4 numa· 
rada oturan Halil ol!lu ~usta. 
fa tarafmdan bı~akla yaralan
mış, yaralan tedavi altına alı
narak suçlu yakalanmıştır . 

Kalas kayınca ... 
ÜakUdarda Harem sokağın. 

da ıo n1.4marnda oturan Mus· 
tafa, Uncular sol\a~ınd:\ cüm
le1'cibaşımn e\'ini temialeı·ken 
ayalı nltındaki kalas kayarak 
yere dUşmUf, b:ışındnn ağır 
surette yaralanarak tedavi nL 
tına ahuınıştır. 

',. O• 

lıı1'Jnak iıtiyordu 
EminönUndc Çiçckpa:.:ıırında 

oturan İnebolulu Ali oğlu Sa· 
tılmışnı su ısıtmak Uzere yak
tıiı tahta l'"rçalart fazla alev 
alara~ @trafa yayılmak tehlL 
'kesi gHstermlş, itfa.iyeye haber 
verilmleti. Ateş bastırılmıştır. 

Pazartuı'ı Sah 
16 1. Teş. 17 I. Tef. 

~ 
> 
~ < 3 Rırnuıın 14 Ramazan 
.,_ hızır tfU hı1.11 165 
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1 

lngiltereye ısmarlanacak vapur· 
ların münakasa müddeti uzatıldı 

ingiliz fırmalan harbe ... 
ragman 

gemıleri ınşaya talip bulunuyorlar 
Denizyolları taufından ingil · 1 pılan temaslara cörc, t111ilizlcr 

tereye ı:.marlanacak 11 vapurun harbe rağmen vapurl"trımtJJ inp 
münakasa müddeti dün bitmiş, 1 etmeci kabul etmektedirler. Ay 
fakat görülen lüzum üzerine bu sonunda teklif1er \arnamlanı;iık • 
mUddtt ay ıonun<.ı ki:liJr uıatıl- tan •onra ~ehrimlade bir komis -
mıstır. Cünkü bir cok İngiliz gc- yon kurulac9k ve teklifleri tet -
mi iıı~aiyccileri Vilktin azlığı yü - kike ba§lcıyacaktır, 
zilnden teldlflerde bulunamadık. ihale lma bir zamanda en mü• 
lannı ve tekliflerini ha~ırlamaJ.: 11it teklif yapan ve u fiyat 1ra • 
icin bir<'Z miisaadc edilmesini is- bul etlen firmaya yapılacaktır. 

1 temişlerdir. Şimdiye kadar 1 O ka· Vapurlar iki şene ic;inde tama· 
dır inıiliı şantiyesi vapurları nıeıı !l"cmlrketlmizc teslim edil • 
yapmağa talip olmuştur. Son ya· rpit olacaktır. 

Ticaret Bankasmda gece kbsası 
servisi ihdas edildi 

Tilrk Ticaret Bankası gece ka. 
f.illt servisi ihdas ctmi~tir. V çri
len iıahata göre, gece kaııaıı bıt• 
haaıı bJnkalınn muaf ıtı~tlerl 
hariciodo vt hıttA ac:celeri bile 
para. luym•Uf otya ve evrakı teh· 
lık•den muun ohrnyan ytrlerdt 
buhmdurmak clbi ihtlyatııılıkla· 
rın önüne r.ecmelc için mOK•m • 
mel bir va.ıtadır. 

Bankaya mUraeaat edcmler• "
f i\k bir ücret mlı'kabillndc 1'\lm&· 
rah ~elik fermuarlı ve ağzı kilit· 
1i meıln çantıtlar vtrllmektedlr. 
Bu ça.,taların içine ~ra konu1ı • 
bileeeftl r.tibi lnymteli evrak ve 
t•hvUAt dahi vaıohmabiHr, Çan • 
tınm içine arzu edilen 1ey yer • 
lettirildikten ı<mra cıntanın af. 
zı kilitlenir ve bankanın cephe -
ıinde bulunan kaaanm mü~terilc· 
re vcFilen ayn bir anahtarla ka• 

pağı açılarak çanta kapakıan içe
ri bırıtkılır. Bu ~pik otomatik 
bir tır1da kçtdi kendine kap.ırur 
ve kıpanmaıilt; \>lrli~tc çan~ yi· 
ne otamıtik bir tırı:da açı1-n 
monfudcn içcrdoki büyük kag .. 
ıuıı içcırtimı dUıer. Vo ortt1l sUn 
veya iıtenildifl ta!Mn ~ınta ıll .. 
kadara· iade olunur ven içenin· 
de pua var.- mUetcrinin arıuıq• 
na gilrc bankriıki hesabını a 
yıtml•hllir. 

Çantaların analıtar1ın yalıın 
mUıterilerd• buhınmtkt.. Yt Ct'" 
ccı lc~ıuı da her tUrJU emmy•t 
tertibatını haiz oldu~undan ban • 
kanm ,,,u,terllerlni memleketi • 
mlıı:den mudı hemen her yerdt 
taımmUrn etmit olan bankanın 
gece kasası servisinden istifade 
e:fümesinf temenni ederi:r:. 

lsviçredeki talebeleri
m iz de gelmiye başladı 

DUl}kU Semplon eltsprefi Ayni zan,ırnda Yuıosl•n••• 
Fransada yapılan birçok' ıı-;on da 1 G yaşından yuk,n•ı erket· 
dcG-iştirnwlcri yU~Undcn üç sa- ler ele ıncmleJ.-ct dışnrrsına çı· 
at JiCÇ gelmiştir. karılmamaktndır. 

DUqkU trenle tsviçredeki Js,·lçredeu celen talebeler 
talcbelcrimizcicn 9 kişilik ilk bu memlekette bUyUk bir aa. 
kafile gclmlr;llr. Buradnki tıı. kerl t~allyet ol4ulunu IÖYlh 
l~belerimlz de yurda dönecek- mişlorcltr. 

!erdir. Dugllnlcrcle bir kafilo ------------
daha g-cleccktir. Fasla ıutle çalıtma 

• • 
nısamnamuı 

DUnkil kon,·anslyoncllc ltal· 
yada artlstlll{ eden f:elma adlı 
bir TUrk kızı da memlekete 
uönmllştllr. it ktftunun~ S7 ~t macldtll 

Yine dün iş için gelcliklcrl işçilerin kanunen tetblt ol\&Mft 
söyleııen altı Alman yolcu kon- seklı ıaatllk haddin harlci"4t rt• 
vnnsiyoncl · yoku lan arasmda.. pacıktın faıla mHal Nıt1•ri 1 • 
dır, çin lfff htr niıımname tıHlm 

Yugoslavyndan dl\ beş TUrk olunuatmı hUkme blll&maktt• 
muhaciri dilnkü trenle ana va- dır. Bu hülune \l)'lflk vekll•tp 
tana dQnmUştUr. tanzim olunan ''faılı ,..dt Otbr 

Bunlar Yıısoslayyqdı\n bir- ma" nizamnamesi Dnlet Ş6ra11 
çok TUrklcriıı TUrkf~·eyc gel· tanziınat dairc5İncc tetkik edil -
mck istediklerini !ıılrnt şlyatıt 

1 

miştir. Bıu~ünl~rdc Devlet Şura
vazlyctlcr dolayısıyle bt~ na 11 umumi heyetinde ı?ÖrÜ§U!ecek 
muvafCnk olamndr!clarmı söy- ve mUteakihcn Basvokaletc tak • 
lcpıişlerdir. 1 dim elunacaktır. • 

IK,;;i··;ikaY-.tı;;i-;·------·ı 

i Soluk elbiseli talebeler için 1 
1 ayrı mektep var mı ? i 

/m;tuı mah(Nı bir oku11uc11nıuı 11ıı:ı11or: 
!\fekteplerde okuyan UQ çecuhn aı.ba lYUU. Aı par• hııcnıaa. fakat 

millet n memleket emrhıdo çok fa)'dah blr mealtlh\ blcUmlJlm. 
fü·lAllarımı okutmak v• memltkttlmo yarın lohı faydalı ..,. thllkh 

,·atandaflar yetlıtirmok pyetb'la Jlmal )'ılchr \'llltıforqm, 8u tmtlhal 
yakından bilen Maıtrif Veli&lothlin ÇQCU1daru•ı• tahırıll otUrUmeıl hak• 

ı kında reımçn yımlmıı 4801 numıra. l83S tırlbU ve Rıdtan Na14a lmıah 
i rcsnıt hlr ıeıkereıl ye(!dlmdedlr. D'u" nlm•11, dt•loto bAr olQlak l•l• 
: mediilinı için \"Qeu~tımmı b'H•t otcıatayorum. ıs Y•t•ndakl ""'m ttJlt 
İ Cibali ort" mektebinin blrJncl ımıf ıs. •\lbo-11\dQ 11S nQmaradadır. 
: DUn kızım allanrat& mektepte" toldlt Ntktobt >""' ta)'ln ohıun BIJıl\ 
htüdürün.1'endblnl tıuıaaladılıl\t Rlblaul ıalbn oh1\tl\I IOlft, '"'"'" 
iıcrarctini l»oidUIUI'IU VO pyel )'er•l tlblat ile IOlmQll!O mtlstebf ..... ,.. 
1 caijın ı tcblll eltlllnl •lla)'arak at1lt4l. 

I• Filvaki kmmm tlıorlnıtelal elbl" aoımuıhır. SoJaun ol'1'aaına r•• 
men. kııınun arkaımdakl elbt1eal temlıtttr. 

! Simdi Htrenmek iatedlllm ")' '"dur: Aeaha C!Nli orta ıae•tMI 

1 
rengi solgun elhiıell çocı\lfu, ıaekttpttl\ ftt lo!" llOY\U'Of\ Murlt NadQrl 
solgun renkli elbiHtl talebelere mal"u. JMpa btr ertı uul •G aotıt .. 

1 ••••_.........,. .... , ı tı•1111•-•ı .. 11ı41aı, ... 1-..•c ... t1 CQCI 

Posta ' 
idaresı 

Yeniden memur fi tin 
müvezzi ahnıyot tiinı 

Posta, Telgraf ve Telefoıı tiri 
mum MUdUrlllğU memur .,e 
vezzi almak için bütün .ili 
lcrde bu ıy i~fnde bir imtiha" 
caktır. tmtihaıılır 23 te~ 
vel gilnil bUtUn vftAyetle 
posta müdürlüklerinde ya 
caktır, imtih~mı &innçk içitl 
ı ı ine bdır po5ta mUdUr 
rine mUraçııt etmolcri ıı 
dır. 

İmtihana gireceklerin as 
leril'i )'iipnııı ve 30 ya,ıın g 
miş olmaları ~arttır. 

Memurlııklar için l.se ve 
ınc1'tcıp mez-ynları arasındl 
nıilv:?uiUk!e;· için ~' Uluı> 
mu~ınla ı l!J'Hında lmtl 
yapıl:acaktı:-. Kaıaııö;ılardarı 
mezurılm 1 2J, orta .,.,ektep 
~ıılan ıo ve rnilvr.ızilcrc de 
Jlr• •sli ınaaş vc;dlecektir. f 
nanda ka~ananlar idarenin 
ctti~i yer~ gitmeği kabul e 
ğc me<:bur tutulacaklar ır. 

9 

Ziraat Vekilimiz d 
Rucyaya gitti 

M01koY1da açılan zirut 
aini ılyaretc davet edilen ııe 
miz diin saat 12 dç Sovyet 
dıralı Svanetya vapurile Od 
ya hareket ctmi"tir. Heye 
Ziraat Vekili Muhlis Erk 
baf)(anhğında mebus Ahmet 
rU Esmer, Rctat Nuri Günt' 
Sadri Ertem ve gazeteci 
Dervl!ten milrekkcptlr. He 
Moskovacia b:r hafta kalma91 
karrerdlr. 
~ 

Tranıv lY'dan diltti 
Aktıl\raydau f;ehrerol 

gftmck i~İil tr:ı UlYilYR t>l 
HUşeylQ ıuzı Fat~, Çt 
tramvaydan inerken dijşısl 
sol kalça.smd n n yar{llana 
tedM·t altına ahnuıı,tır. 

Dik il ide yenid 
zelzele 
haılr. l~ (4.A.) _.. DWI 

~4,e J~U bir «19 
eüren Ud ııel7ıele olmu1'tur. 
mir Yalisi ile birlikte zel 
Nlıa.tm<ta. totkikat va.pan J< 
•f wrı\Ullf reisi ve ıutıwni 
fettlıi tetkUtleri bf tirerek 
akşam İzmirc dön..'llüşlcrdir. 
.ılay umuınt reiıi doktor 
m«tin Kural vaptıfı ~.,.llıh 
ta DUdll no tamamen ys 
ola diler Hbalann •..ıı! ... ~ 
~ jeolojik tetklkltr 
makta olan heyetin tetJd 
nl bltlrdlkten 11e1ı1a mUm~ 
JabUOOtfint. 'bQCilnkU lf)n 
ketaedelmn klt mevahnJne 
dar Mrl vo mUmkUn m 
Qıbl ıuntte iüblamn 
etmek oldufunu •öyle11t 
Hent Aaklftye. dtind 
IOV& al~ todblrltr 
Jı:mda dah& eaaalı kararlar 
rtlecoktlr. 

lnlr, 15 (A.A.) - DUll 
f&lll 1'..UCovl temlll Jı:olu 
ftDdaD ~il fellke+.Mı ..... 
menfaatine halkevi salon··-·.-. ...... 
Sekizinci piyesi temsil ·""'"'· ... _ 
ve bu temıU pet bUyük blr 
bet ~l;rmtlştUr. Piyes bu a 
tekrar temsil edilecclttir. 
Bu~~kvPta ... 

va tiyatrQlıuııda • Piilıı 
lftketz.edelePi mentaatiıte bit 
C)rtaoyunu verilDti§tlr. 

.... o 

lzmiPden Hataya ıtl 
izci gidecek 

lanir, 15 (A-1\.) - C!.,.,~ .. 
liselerinden ayrılacak 120 
yakında Ha~ ı~ 
kikler ~. aı .. ,,. 
iıciler için istifl.Qeli o,_._._ ... _ 
temin edecek tedbirler al 
tır. 

lzmirde ,;.kalanan s1' 
gar ~aqaları hak· 
kındaki karar 

bınir, l 5 ( A.A.) - eaıu.fll 
•~çundan İzmir ağır ceza ı:na!'Jl 
komeıi.ı\çe evvelçc ~Qın P'. 

len ve haldmıu:lıki hUkilm W" 
7iJ mahkeıneıinçe nakıoll.il'.P 
lJutıar c;ı•\&'1•rdaıı Xiri. N~r~ 
Slnkovlç vo Limbo haJcJunda,.11~ 
t ~ mah~ıiad• dUn ~ 
in cereyan eden mahkeme ~ 

o.inde heyeti hakime esJri ~ 
mttnde ısrara karar vermişti"' 
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Agtlınlı aşireti 
arasında bir gün 

Yeni ltalgan sefiri Londrada ·------
'I · ı I I . /Görüp düşündükçe! 

lngı tere ı e ta ya arasında yenı 
0 

.. 

b · d I "" . . I . avanın hepımıze 
ır evre açı acagı soy enıyor ait cephesi ı .Yazan: Hilmi Uran 

tlııuııUBanin. . - 1 
~!erinden mb.~nd~ veT~
tirl.. . ırıy ı. ~ ... r 

- Londra, 15 (A.A.) - İtalya Londra, 15 (A.A.) - Dlplo· mektedirler. 
Mütebaki bütün aşiret halkı sefiri Bastlaninf, buraya gel· masl mahafflinde İtalyanın ye_ ltalyanın şimdiki lhtlJAfın 
Çukurovaya inerek - kendile- mlş v~ doğruca İtalyan sefa. ni sefiri B. Bastianini'nin Lon- bugUnkUnden daha hakiki ola-

Yemenli bir kahve tüccan ya· 
nında üç kadmla Perapalaa ~e • 
line İnmİf. Uç ay oturmuf. Hiç 
~eaap aörmemi,. Kimse de para 
ıstemem.it- Ancak müessese ka
panırken, bu hadise, bir mesele 
ve mahkemelik bir it baliai ah • 
yor. 

• ... rın SUıilkJediği ba , ......_-: ara • 
~ bir patikada müte. 

• ._ ~1~ntılarla ilerliyor, ye-
1 • k haı· rlalar ve cılız bir ye. 

er ınde henüz belirmiş e. 
~ ta atasından bizi, önümüz. 

ik.J. th ıneyillerle yükselen 
ın.lll"9o.1Mi ~~ doğru götürüyordu. 
~ almış, artık kıraç 
de k &.çılan ve ekilen arazi. 
takaa Urtularak tamamile dağ 

. illa girmiştik. 
~tın şuraya, buraya geli. 

ki ~rpiştirdiği ateş ren
ı:oz alıcı Ialeler de ol. 

Bahada manzara; in. 
11"111Pm~.ae l'uhunu büyük bir boşluk 

k uf~turacak kadar yek. 
' -at ulvi idi. 
~~ıın Divlimoğlu da be. 
~eni 1 .~~rlarını manzara. 
u. Şlıgı~e kaptırmış, BUSU· 

hati~~gırler tenbel bir eda 
l>i\.'J' bır~yokuşu tırmanır _ 

"'e da.1rnoglu birdenbire irkil. 
"arı 1rna elinde bulundurdu. 

rn arşın boyundaki bu. 
lı~ ~ d~lmdan yapılmış a. 

k ~ e sagımızdaki sırtı gös-

c~· şuraya bak, bay, de. 
~illt ~koyusunu biz vakti. 

arpte, burada yap _ 

"kacı aşıın beni dalgınlıktan 
er ış, keneli de o anda u. 

da en hatıralarının tesiri 
h coşınuştu. Uzattııbm sL 

ı ?lı!lhut çam dalına yer
il~ ~ır deınirci körüiil ne. 

Oıtı Şleyen geniş l"öisü ile 
~ kJ.tları üstündeki koca
ı"di asını daha biraz dik _ 
tlil\i "e zaten "lüyilk olan 
e)t • -:- &özlerine kuvvet 
~il:~ın - daha biraz aça. 

1 Harolere ait hatıra. 
~ aklına gelenleri ve a

llt)~l"i 0 . anda kendisine ilham 
. nı anlatmava başladı. 

~' acı, taUı hep kahra _ 
~ levhalanydı ve hepsin. 

l'oksuzl uk, ··a.ıntasızlık 
\>or4k bir vasıf halinde can. 

:· Meseli. Di vlimoilu; 
bir to lle:ine geçirdikleri u. 

bul D ıçin ne külfetle cep. 
~el'i a?lldiklerini, bir top -
"il da~;n kullandığı bu top. 
liıc1e • a_rı nasıl inim. inim 
il Ita:rıru ve düşmanın bil _ 
ltları r"şısında toou nasıl ka
'ı.;.~7 anlatırken, sordum: 
. ettirebiliyor muydu. 

~~İYetiıne acımış gibi gU. 

\rok 
h8'1'91111JRtı. ili • ca_nım, dedi, .~u:_n 

ıı Çırngi.hı yoktu kı; ag-
1 • an mermivi gören ol. 

et', l'alnız giirültüsil kalbe 
DUl:ITI~~ 

ri için en mühim bir mesele o. rethaneslne gitmiştir. draya muvasaletlnln İngiltere bilmek tehlikesini arzctmek-
Jan - ot bulmak ve hayvan ot. ltal fi ı ı dff l ile İtalya arasındaki mUnase- te olduğunu idrak etmesı'ne 
1 t k 

. . . k 1 1 t b'lmek yan se r , ş men er e 
.a. mad wışınkı b? ahyalaşd ır~ ılar Cj'apılacak seyahatin bais olaca- betlerde yeni bir dene açmak· medar olacak derecede dlplo. 
ıçın agını ır e ış - ğı taahhUrlere mani olm k · l ta olduğu mUtaleası serdediL matik ve sivast tecrUbesi var· 
lar. Yazın nisbl bir topluluk ar. . a ıç n mektedlr. " 
7.ederler ve bir cemiyet hayatı haricıyc nazırı Lord Halifaks Roma, daha ge"enlerde Jtal- dır. Blnnnetice diplomasi maha-
ya.şa 

1 
tarafından kendi emrine veril- " fflinde · Bastianinl'nln ifa 

A;d:: ve Nazilli tarafların- miş olan otomobil ile Londraya yanın B. Çemberlayn'a sulh edeceği başlıca vaziCelcrden 
dan gelmiş ve bir müddet te gelmiştir. müzakerelerinin açılması için birisinin B. Çemberlayn'in son 
Teke havalisinde kalmış olan yeni birtakım tekliflerde bu· 1 nutkunun medlUIU hal;kmda 
bu aşiretin ayn, ayrı adlar al- lunmak tasavvurunda olduğu- lzahnt almak olacağı söylen-
tmdaki tekmil kolları arasında Esrarengı·z na dair olan bir Berlln haberL mektedir. 
adet ve anane itibarile bir fark nl tekzip etmiş idi. Londradaki B. Bastianinl'ye İngiliz baş. 

Y
oktur. Kendileri bu kolları bi. b b ltalyan diplomasi rnahafill, B. vekilinin nutkundan daha kati Om a Bastlaninl'nln Londraya bu \'e daha vazıh malumat vcrile-

rer köy veya birer mahalle te. li.kki ederler ve biribirlerinden kabil teklifi hamil olarak gel- ceği şüphesiz gör\llmektedir. 
kız alırlar, verirler. Alman tayyareleri tara- memiş olduğunu açıkça söyle-----------------------------------------------* * * fından kullanılacakmı• 
Arabamız aşiret çadırlarına 'S' 

artık oldukça vaklaşmıştı. He- Brüksel, 15 (A.A.) - Belgi. 
men her çadırdan ok gibi fır- que gazetesinin Berlin muhabiri 
la yan iri çoban köpekleri; ara. yazıyor: 
bamızın etrafında • biribir. Almanya 13 teşrinievvel cuma 
lerinden e-özlerile ciiret ve cesa. gününde .. beri bilfiil harb halin -
ret dilenerek - derhal bir hal. dedir. Alman ordusunun Majino 
ka teşkil etmişler; hiddetli, hid hattına karşı taarruza geçmek i· 
detli havlıyorlardı. :;i.h dara - çin emir alacağı zannedilmemek· 
lan. gah can korkusuyla müsa- le beraber, ablukanın tesiri o de
mahakir genişleyen bu çember rece hissedilmektedir ki Alman
içinde beygirler; daha hassas ve ya kısa bir zaman zarfında taar. 
belki yolun artık sona ermekte ruza geçmeye mecbur kalacaktır. 
oldu~nu sezmekten mütevellit Almanların İngiltere üzerine ve 
ve nihai olacaiına kani bir gay. lngiJiz ~emilerine karşı bombar • 
retle de arabayı daha kanlı, dıman filoları göndermeleri muh· 
canlı sürUkleyorlardı. Divlim • temeldir. 
oğlu; resmi ve ciddi vaziyetini Muhbir, önümüzdeki hava ta • 
takınmış olmak için oturduğu 
yerde dikleşmiş, kaşlarını çat. arruzunda ortaya cıkacağı bildi -

rilen. "esrarengiz bomba" lardan 
mıştı. Biraz evvelki uyuşukluk tekrar bahsetmektcıdir. 
yerine şimdi - köpeklerin ku • 
laklan tırmalayan havlamaları 
arasında - pek süratli bir yol 
alış kaim oluvermişti. 

Bir aşiret çadırına da ancak 
böyle bir ahenk. böyle bir kar. 
şılama ile varılabilirdi. 

Çadırların başlangıcında kı
sa boylu, seyrek ve kırçıl sa . 
kallı. yassı yüzlü, küçücük göz. 
lil bir zat; elleri uzun paltosu • 
nun ceplerinde dineliyor, bir 
kaç kişi de ona yetişmek için 
ilerliyordu. Evvelki zat bir giln 
evvel Osmaniyede görüşerek 
kendi ~ma. aeleceilmi eöy -
JediJfni Hacı Çil idi: 6tekller de 
her halde halakanın :leri gelen. 
leri olacaktı. 

---c:~~-

Funk 
iptidai madde muhak

kak bulacağız diyor 
Berlln, 15 (A.A.) - Millt 

lktısat nazırı Dr. Funk, Al· 
manyanın İngiliz ablokasmm 
kendini mahrum etmekte ol. 
duğu iptidai maddeleri diğer 
yollardan tedarik edebileceğini 
beyan etmiştir. Nazır bu sözle
n .,..._. raarna41ii iiO>",•mlif 
ve şunları lllve etmiştir: 

Alman ticareti, cenubu şar· 
kiye doğru istikamet almıştır. 
Ve bu hal, mühim bir hAdisc· 
dlr. Almanyanın cenubu şarki 
IJe yapmakta olduğu ticaret ile 
allkadar bütün mesıı>leler ile 
iştigal edecek husus! bir bUro 
ihdas olunacaktır. 

--<>--
Fabrikatör Bata 

tevkif edildi 
Paris, 15 (A.A.) - Nouvelle 

Tchecoslovaque, gazetesinin ver 
diği maliimata göre Alman po. 
lis teşkilatı Moravyada Zilin 
mevkiinde meşhursyakkabı fab 
rikatörü Bata'vı tevkif etmiş -
tir. 

lngiltere Suriye ve Mısır sahil
lerinde ihtiyat tedbirler aldı 
f ilistinde Arap ve Yahudilerden 
Qönüllü yazılanlar 80000 kişiyi buldu 
Kahire, 15 (A.A.) - İngiliz 

askeri makamları tarafından Filis 
tin ve Mısır sahillerinde alınan 
ihtiyat tedbirleri iki memlekette 
çok iyi kar§ılanmıştır. Mütehas· 
sıslar denizden ve havadan her 
türlü taarruzun bundan böyle im 
kan"Sız olduğunu bildiriyorlar. 

K11:lüs, 15 (A.A.) - Filistin· 

de yerleşen Romanya ihtiyat sı • 
nıfları Romen konsolosluk ma -
kamları tarafından djvct edilmiş· 
!erdir. Yahudi ve Araplar kayde 
devam ediyorlar. Şimdiden 40.000 
den fazla Filistinli Arap kayde • 
dilmiştir. Bunlar harbin yakın 
doğuya sirayeti halinde silah al· 
tına alınacaklardır. 

Amerikada bitaraflık kanunu 
müzakereleri devam ediyor 

Vaşington, 15 (A.A.) - Bita· 
raflık kanunu hakkındaki müza • 
kerelere dün de devam edilmiştir. 
Connaly tecerrüt taraftarlarının 
cWWerillf, ..... ncldedeNJrde
ıtıittir ki: 

Evvela şimdiki bitaraflık ka -
nunu harbe hazırlanmamış olan 
devletleri cezalandırmakta ve 
mütearızları kurbanlanrun mü · 
dafaalarına muktazi teslihatı te. 
darik edemiyeceklerini temin et· 
mek suretile tetvik ve tegci eyle· 
mektedir. 

!kincisi ambargo Hitlerle Sta
line yardım etmektedir. Zira Rus 
ya ve İtalya Amerikadan silih 
tedarik ederek Almanyaya sata -
bilirler. 

Uçüncüsü ambargo Fransa ve 

İngiltereyi tecziye etmekle bera· 
her bu memleketlerin deniz ha _ 
kimiyetinden mütevellit avantaj· 
laı'rnı da iptal eylemektedir. 

Dardtll'lellsB ambarfO bu 1111 • 
retle Amerikayı bitaraf olmıyan 
bir vaziyete koymaktadır. 

Beıincisi Amerikayı umumi 
harbe sokan şey Fransaya ve İn
giltereye silah satılması değil, 
Amerika vapurlarının Almanlar 
tarafından torpillenmesi olmut -
tur. 

Altıncı11, bu günkü harpte bi
taraflık kanununu tadil etmek 
tamamen meıru ve kanunidir. Zi 
ra bitaraflık kanunv dahili bir 
kanundur. Ve buna binaen her • 
hangi bir beynelmilel mukavele· 
nin tatbiki mezubahs değildir. 

Anfil denizindeki Alman tahtelba
hirler ine malzeme nasıl veriliyor? 

Gazetelerin va-dikleri izahat 
ilkin bukadardı. Tabii hiç kim ! 
seyi tatmin edemiyordu. Dün, 
bu i~i, açık celaeli bir mahkeme
nin tafsilab arasmda okuduk. 
Aylarca parasız oturutunun sırn 
artık anlaıı11111tbr. Otel sahibi 
''~iıbah'', Yemende birine para 
gondermek istiyonnu,. Yemenli 
Efganiyi vasıta gibi kullanmaiı 
kurmuımuı. 

~onra ualan bozulmuı, müı -
ten, kaymakamlığa betvurarak, 
resmi bir makam veyahut onun 
mümessili huzurunda hesap sör
mek dileğinde bulunmuı. Bu mü
~ac:aat, kendi hakkına inanmıyan 
ınsanlann kin değildir. Dalave. 
re peıinde koıanlar, itlerine dev• 
let adamı .kanttmnaktan hoılan· 
mazlar. Mei«, ki plinlanna rea• 
mi bir varlığın nüfuzundan isti· 
fade bahsi dahil bulunsun. 

Bu davada hangi tarafm hak
lı olduğunu bilmiyorum. Fakat 
dikkatime çarpan bir iki nokta 
var, ki ahlak ve vicdan balamın. 
dan kuıurdur. Kanunun da onla· 
rı ıuç sayması lazımselir, sanı -
yorum. 

Otelci tarafı iddia ediyor, ki: 
1 - Yemenli tüccar, tüccar 

değil dolandıncıdıt". 

2 - Yemen veliahdiyle muha
beredeyim diyen ve Yemenden 
haber bekliyen Efgani, yalan sör 
lüyor. Çünkü veliaht iki seneden· 
beri Avrupada seyahattedir ve 
memleketine clönmemiıtir. 

3 - Efpninin elinde pasaport 
yoktur. Bu türlü evrak ile ancak 
altmıı günlük ikamet müaaadesi 
alınabilir. Halbuki bu aclaın, po. 
liıi iğfal ederek bir yıllık tezkere 
almııtır. 

4 - YanmcWd kadınlar için 
kerım, baldımn, kaynanacf'di -
yor, fakat kendisi iıl.im, bunlar 
hristiyandrr. 

Güzel, fakat gerek tütün, ce · 
rek sabun ve yağ itleri için mem· 
leketimizin büyiik tücculanm 
kimler çaitrdr ! Ve pasaport hile· 
liyse, 'lliçin bu it vaktinde hük\ı· 
mete haber verilmedi de iki taraf 
davalı olduktan sonra ortaya çık. 
tı? Kadmlann ayrı pasaport sa
hibi oluılannı herkesten evvel o
tel idareıi aönnüıtü. o halde 
dört aylık sükutun 9ebebi nedir? 

Bütün bu kannakantık itin 
bana öyle geliyor, ki lMr içyüzü 
var. Mahkemede bu yüzü de sö· 
rüp tanıyacaiız. Bir feY, suç İM 
ancak bizim menfaatimize dolrun
duiu zaman ıuç olmaz. Onu gör 

Yanlarına yaklaştığımızda a. 
rabayı durdurarak kendilerile 
selamlaştık ve vaya olarak iler. 
ledik. Sahanın müsait yerlerine 
biribirlerinden yirmişer, otuzar 
metre aynlıklarla kurulmuş o -
lan radırlar hep biribirinin ay. 
nı idi: hepsinin de '5nUnde kü. 
me, küme çalı yıiınları yükse. 
liyordu; yalnız vUksekçe ve mer 
kezi bir yerde k\rrulmuş bir ça. 
dır - cenuba nazır cephesi bils. 
bütiln acık olarak - diğerlerin. 
den ayrılıyordu. Bu: Hacı Çilin 
bizim için huausf olarak kurdur. 
duiu misafir "adın, daha doğ. 
rusu aşiret reisinin selamlığı 
idi. Biz de o cadıra doğru iler. 
liyerek ve 11erilmiş olan büyük 
yer şiltelerine bağdaş kurarak 
oturduk. 

*** 
Çadırımız emsali gibi siyah 

keçi kılından dokun.muştu ve or. 
tumda çadır direği denilen iki 
metre kadar uzunluğunda bir 
dires'fe istinaden yükselmiş bu-
1 unuyordu. Bu nevi çadırlar; 
parça eklemek suretile istenildi. 
ği kadar büyütülebilir, hatta 
dahiU taksimat ta yapılabilir
miş. o takdirde çadır direkleri 
de taaddüt edermif. 

Bu tevküe sebep olarak Ba. 
ta'nın ahiren Jngiliz tabiiyetine 
girmiş olması ileri $Ürillmek _ 
tedir. 

Nevyork, 15 (A.A.) - Al. 
man tahteN>ahirlerinin Antil 
denizindeki faaliyetlerinden bah 
&eden Nevyork Times, diyor ki: 

nevvür etmişir. Mesela, bu düğümüz, sezdiğimiz dakikadan 
transatlantik Veracruz mendi _ itibaren·devlete bildirmekle mü • 
reğini terkederek Anton Lizar. kellefiz. Bunda l'eciktik mi, lMz 
do adasının ıssız körfezinde de. de suÇa cr.-tak sayılmalıyız. 

Aşiret seyyar olmuına rağ
men tezgihlarını da. en lüzum
lu eşyaları gibi, yaylaya ~ kıA
lağa birlikte ta11ıyorlar. Tezdh 
lannın boyu bir arşmdan biraz 
fazlacadır. Çadırlann kıl ipli -
ğini hayvan ~derken m~l 
olmak suretile ~obanlar hazırlı. 
yorlar. Bütün aşiret kadınlan 
çadırdan başka yine siyah veya 
yünden kilim ve şalvar doku -
maaını biliyorlar. 

(Daha var) 

Şarki Karahiaarda yedi 
göl kurutuldu 

Şarkfkarahi.ur, ıs (A.A.) -
Genit bir sahada artma haatalığr 
na yataklık yapan ve kurutulma· 
lanna karar verilen yedi adet göl 
ve bataklığın doldurulmasına dün 
batJanmıttır. tık kurutulma ame
liyatına kaymakam, belediye rei. 
si ve hükQmet doktoru ile diğer 
aliJaidar memurlar iıtirak ctmiı· 
terdir. Kaza merkezinin umumi 
sıhhatini daimt ıurette tehdit e -
den bu göl ve bataklrklann pek 
kısa bir zamanda kurutulacağı U· 
mit edilmektedir. 

Almanyada Buldok kö
pekleri toplanıyor 
Amsterdam, 15 (A.A.) - Al. 

man ordusu kumanda heyeti. 
nin 1 ili 6 yaşmda ve boyu 70 
santimetre olarak buldok kö. 
peklerini toplamakta olduğu ri. 
vayet edilmektedir. Bu köpek -
ler, irtibat ajanı, muhafız ve 
sa.hra sıhhiye servisi hamallan 
olarak istihdam edileceklerdir. 
Bu köpekler, 8 hafta talim gö. 
receklerdir. Bütün vatandaşlar 
14 teşrinievvel ile 28 teşriniev. 
vel arasında bu nevi köpekleri 
muayeneve sevketmek mecburi
yetindedirler. 

30000 Çinli ölmüş 
Hankeu, 15 (A.A.) - D. N 

B. Ajansı bildiriyor: 
Orta Çinde harekat yapan Ja

pon ordusu matbuat ofisi. Japon 
kıtalanmn Kin·Kung dağların • 
ldaki düırnan aıkeri müe11esatı -
nın hepsini tahrip ettiklerini bil -
dirmektedir. 

Hopeh ve Kiansi eyaletleri ara 
11nda, dokuzunc.u harp mmtaka -
11 olan bu mevkide, Çin ordusu 
kendini, katf bir hezimete mah -
klim görmektedir. Bu mıntaka • 
dairi Çin kuvvetleri 1 7 fırka tah · 
min edilmektedir. Mecmuu 530 
bin kitiye varan bu kuvvetin 30 
bin be! yüzü ötmü,, 37 50 Iİ esir 
el;iilmittir. Ayrıca Japonlar, kül· 
Jiyetli miktarda &&nimet aJmrı· 
lardır. 

Meksika limanında bulunan 
Alman gemilerinin Alman tah. 
telbahirlerine malzeme vermek. 
te olduklanna dair ortada bir 
şayia deveran etmiş olduğun • 
dan Meksika hükOmeti, Colom. 
bus adındaki Alman transatlan. 
tiği ile diğer Alman ,;emilerini 
ve Alman doetu olan bitaraf ge. 
mileri sıkı bir tarusuta tabi 
tutmaktadır. 

mirlemiştir. Su kesimi hattı pek Hakı Süha GEZGiN 
aşağıda idi. Bu da geminin faz. ------------

Colombus transatlantiğine 
müteallik bir çok meseleler, te. 

la yüklü olduğunu "'Österiyor. 
du. Tabii mürettebat ıremide 
kalmı~tı. Geceleyin iki sandal 
indirilerek enırine yiyecek, içe. 
cek nakledilmiş olmasından 
şüphe ediliyor. Friedriech adın. 
daki Alman sarnıç jl'emisinin de 
Tambico'da iaşe maddeleri yük. 
lemiş olmasından şüphe edil _ 
mektedir. 

Balgar - Alman milli ı lngiliz ticaret gemileri 
takımlan kartılaşıyor t 1 f d 

Sofya, ıs (Hususi) _Alman IJJ8r8 er fara ID IR 
millf futbol takımı ile Bulgar 'mil· hi mi ye OIUDUJOr 
H takımı pazar günü Sofyada 
kartılaşacaklardır. Alman takımı Londra, 15 (A.A.) - istihba· 
Zagrebde bir maç yaptıktan son· rat nezareti, gelen ve giden va· 
ra Sofyaya gelecektir. Gelecek pur kafilelerin sahilden yüzlerce 
ayın ikinsinde Bulgar takımı Ber mil mesafeye kadar tayyareler 
line giderek ayın betinde Berlin. tarafından himaye edilmekte ol· 
de iki mim takım arasında re - duğunu bildirmektedir. Geçen 
vant maçı olacaktır. haftalar zarfında yalnız fırtına, 

--o-- kasırga ve rüyet imkansızlığı is-
Sovyetlerin Tokyo tikşaf tayyarelerin himaye 8C'l"Vİ. 

sini kısa bir in·kitaa uğratmışıtr. 
sefiri gidiyor Günlerce devam eden şiddetli 

Tokyo, 15 (A.A.) - Domei yağmurlar esnasında himaye aer-
ajansı bi)diriyor: visini yapmağa memur tayyare-

Belgrat fuarı 
dün açıldı 

Bu sene Türk pavyonu 
sergiyi süsledi 

Belgrat, 15 (A.A.) - Diln 
sabah beynelmilel sonbahar f u. 
an mutantan merasimle ac;ıl
mıştır. Bu münasebetle bir çok 
nutuklar irat edilmiş ve bun. 
larda bir çok mecleketlerin 
iştirak etmiş olduğu bu iktısadi 
tezahürün ehemmiyeti tebarüz 
ettirilmiştir. 

Açış merasiminde kralın mU. 
messili, kordiplomatik, bir çok 
nazırlar, milli iktısat alemine 
mensup zevat ilah... hazır bu. 
lunmuşlardır. 

Dün sabah Alman pavyonu 
da açılmıştır. 

Belgrat fuan, bu sene, dün 
açılmış olan Türk pavyonu ile 
zenginleşmiştir. 

-
Libyaya gönderilen 

hal yanlar 

Refakatinde konsolosluk kad • ter, bazen deniz üzerinde pek al· 
rosundan altı memur bulunan çakdan uçmağa mecbur olmuf· 
Sovyetlerin yeni Japo~ya sefiri lar ve herhan2i bir tahtelbahrin 
Smetanin ve Sovyet sefareti er • priskop'unu gördükleri noktada 
kanı Tokyo, dairen ve Seuldeki bombalarını atmıflardır. Bomba- Roma, 15 ( A.A.) - Libyayı: 
vazifelerine iltihak etmek üzere tarın atılması al'nı zamanda harp 

1 
yeniden 20.000 kişi gönderil. 

bugün 1'oskovadan ayrılmıalar - I gemileri için bir itaret te§kil eldi. lecektlr. Bunlar, 1.600 deu 
dır. yordu. ıazla aile teşkil etmektedir. 



1 - VAKiT 1G EIRINCITr:~~IN 1939 

11)~ 
-31-

RADYO 
JJ.\/,f;,\ l'ZU.\'J.t'ôll: 

1Gl8 111. 18'.! Kc/s. 120 K\\ 
T.A.P. 3J .i ın. 9 rn;; Kc/ı>. 20 K\\. 

TtHKIYI; S.\ . .t,TILE 

16 - 10 · 939 Pazartea 

SARI 
(81 

Yazan: Pearl Buck, Çevıren: lbr-' ·-4 Hoyi 

-106 -

İdam mahkumunun rengi sap
sarı kesilmiş. Ağzı spazmodik ha
reketler ile çarpılıyor, titriyor, 
sanki bir şeyler söylemeğe çalı
şıyor. Daha doğrusu etrafındaki 
insanlardan, yeni doğan güneş
ten, kendisini ihata eden bütün 
hayattan af istiyor. Fakat bu se. 
filin gözleri acaba daha bir şeyler 
görüyor mu? Hayır. hayır. O
nun gözleri artık hic bir şey gör
müyor. Bu gözler sadece biraz ıda 
ileride <' , ~!ıklar arasında yü~:se· 
len giyotin makinesine dikilmiş. 
öylece duru••or: Givotin makine· 
si; ikisi amudi, biri ufki olmak 
üzere kurulmuş üç potroldan iba
ret." 

tılmış, elleri arkaya bağlanmış, 
boynu mengeneye sıkıştırılmış o
lan bu adam, bir dakika s~ra 
kesik kafasının içine düşecegi se 
pcti önünde açılmış kanlı bir ağız 
gibi gözleri oyluklarından fırla -
mış bir halde dehşetle seyredi . 
yor. 

''Fakat bu azap çok sürmiye · 
cektir .. Bir emir .. Bir kuru dar • 
be .. Boğuk bir gürültü.. Kesik 
baş yarım bir daire şeklinde et· 
rafa kanlar saçarak sepete düşü · 
yor .. işte tamam. 

1 '.!.30: Progrııın ve nırmlckel sun 
ıı)art. l:.!.~i.ı; .\jans, \'t' ıııclcorol<ıJ 

lı.ılıt'rlcrı. 12.jO: Tıırk ıııüziği ( Pl.J 
ı:l.3Uı 11.00: ~lüt.ik ( ı,ıırışık prv· 
ı-;rnııı - l'I.) 18.utı: l'rosrmıı. ı s.ıı:ı 

\ll'ııılı·kl'l !;aııl :ı~ arı, ,\J:ın., Ye ~it•_ 

koro!oji lıalıerJcri. ı s.:.ı;,: ~Hiı.ık 

(Hadlo caz orkcsıra~ı). l!l.UO: Ko. 
nıışııı.ı: ('l'.l\llk~·ulııkl. 19.lj: Türl. 
\lıııığı: ıı:u,ıl hc~clı). 2U.15: Ko 
ıııışm:ı: :.ııı.:ıo: Tl'ııı.- :\IC'ZIGI: c;;ı· 

l.ıııl:ır: \\·ciht', lkş.ıl Erl'r, Huşı·ıı 

Kom, Cc' det Kozan. 1 - Oku) ,ı ıı 
\lıızıırrcr l)knr. ı - Şı•lııı:ız l'u"· 
lık ıır~;rc\ ı. 2 - Dcıll· :jclınıız. 

pusclık hl·~lc: t llir ılı•' ll'I i~·in l 
.ı Sı:ılııl Üllopr.ık - ~clıııuıpıı'ı: 
lık ~:ırkı: ı Cu!i ctlıp ç:ıf:l.ıııııık i.,krl 
ı - llu~rn Klıııı: ı-.:cıııcnçe T:ıbiıııı. 

.; - l>ı·dc - ~ı·lın.ızııu,clik ş:ırkı 

ı "ii~·uk,111!.1 ııüıdiım 'icni) ü - De 

dundan çekilmesile, Vang Lung Bu paketi al. Zira sana olduğu p v A K J Ve bu ihtiras alevinin vücu - - Her ne hal ise kızım. dedi./ 

yaşlıhğmdnn dolayı hareketsii kadar hiç kimseye emniyet, iti
kaldı, ve tam manasilc ihtiyar · madım yok. Fakat - her ne ka. 
!adı. Bununla beraber, kır.a mef dar bunları söyleme~e dilirr 

''idam ma·J··umunun alnı ter_ 
ler icinde. Ai!zı da açılmış bir 
halde. Sanki bağırmak, haykır
mak, yalvarmak istivor, Fakat bu 
kocaman acık ağızı:lan ses bir 
türlü c•kmayor." 

Adalet yerini bulmuştur. 
Yaklaşmak, faciayı yakından 

seyretmek müsaadesini alıyoruz. 
Ceset çam ağacından yapılmış bir 
tabut içine yerlestirilmistir. Göz
ler hala ar.ıktır, büvümüş ağırlaş_ 
mı!? 0Ja·1 dil ai{ızda manasız ha 
reketlerle kıpırdan'!'lakta, d"şle · 
rin arasından yeşil bir köpük çık
maktadır. 

ıııg Otllıı Sclııııızıııı"•lik ~.ırl.ı 

tundu. Avlusunda bulunduğun · varmıyorsa da - sen bilP. bir g-iin 
dan, kendisine sadakatle ve ya. öleceksin. Senden sonra da kiM 
şından beklenmeyen bir sabırlr se kalmıyacak.. Havır. tek bir 
hizmet ettiği !cin de tescili duv kimse onunla meşgul olmıya -
du; ve ona engin bir tatlılıkla cak. Oğullarımın .ı:arılarmın 
müsfik davrandı. ve kıza kars• GOCuklanndan kavg-alarmdan 
beslediği, ~itEide bir babanı~ baş alamadıklarını. '"l{hıllarınını 
kızına duydu~u sevgi halini al da erkek olduklarından bu gibi 
dı. şevlerle uf?raşamıyacak!arını 

GenG kız da Van~ Lun"'l'n h:- bilivorum, dedi. 
tırı için zavallı abdal kız.rıa İ\•i Armut Gonce. efendisinin 
muamelelerde bulundu. Ve hl' maksadrnı anlavm<'a 'al~eti aldı. 
hnl. Vana Lune"a tcl"clli kavna· Ba01 ·ıt tek bir kelime ~övlcmE'-
ğı oldu. Gilnl1n b;rinde de \ • .,.,.... di. \"anrr Lun"' da ona inandı. 
müddettir a1dınrlan ~erirdi.Y" ve 1.avalh aptııl kızının akıbe -
bir şevi "'ene k11a artı. Va"'- tir'1"" ,...,in oldu. 

.\ylık 

s 8) ilk 
ff 8) hk 
1 yıllık 

'1enılt/.:eı 

ırırıılt 

\rlıııı~ two;ı-r kııru ... ıemlll 
.t,tıonl' ı.a, dını bıldıreO 

hm "" ll•lııral urr .. ıını. 
rınrn,ırıın nosta 'l'\8 bl~ 
\ollıınııı urretını ıdı:ırt: &;ell 
rınl' alır. 

"Nihayet i te idam makinesi
nin yanına getirildi. Bundan son· 
ra mal-!-:Cımun hayatı artık daki
ka değil, saniye ile ölcülüdür. 
Büyiık meydanda en kücük bir 
ses işitilmiyor. Bir yanrak kımıl
damayor. Havadan düşen ince 
yağmur damlaları bile hiç bir ses 
çıkarmadan iniyor." 

Bir cellat yamağı kesik kafayı 
saçlanndan yakalı,,ar"' 1c bir k1.m 
vrın üzerine yerleştirilmiş olan 
tabutun içine atıvnr. sonra kum· 
yonun hareket e•tiğini ceser'li ta· 
şıvan tabutu tıb'lııadliye doğru 
götürdüğünü görüyoruz. 

l \ 011111 lıulıın111111 ı. i - lh'<lı· :Sclı 
ıınzp11c;clık ) lİI ük St·ııhıı: l llir dil. 
ııer<lır). 8 !'ırdat Oztoımık - ~t·h 
rı.ııpıı~rlık sıı:r. srııı.ıis·. 2 Oku. 
~ıın: '.\tıııc) ~en Scnıır. 1 -· 11.ıll. 
ı'ıırkii iı: (iki kıırıııız lıır l;otlııf:. 

Lun<T birrok · ker<>lf'r, · g!lldüü"" Bunrfan sorıra Vf!'lg Lunının 
zaman zavallı antal kt:zıJ'\•n N' vası git..,.ide İIPrledi. ve daha zinil<' \'..\ KIT'11 11h<ınf' '' 

"Jd-.-ı mahkCımu hac-aklarını 
hic bükmeden cıkıyor: Görenlere 
övle bir his geliyor ki kendisini 
ölümün nencesi şi'lldiden yakala_ 
mıştrr, diğer insanların arasından 
onu alı,·or, yuk~nva doğru kuv
vetle cekiyor. Hakikat halde o. 
yüri:rnüvor. Ava1·lan şimdiden 
ölmüse ben-ziyor.'' 

"B·ı ayal·l"r C"Ot"'·'·J<>rın üstii ~ 
bir iple çektikleri tahtalar gibi 
yerde sürülclen" r. Arkasına 
bağlanmış olan eJJeri kıvranıyor, 
göğsü sanki çatlıyacakmış gibi 
şişip iniyor. 

"Satır etrafa korkun-ç parıltı
hr saçıyordu .. Hemen yanıbaşm· 
ela dar, fakat başın geçebilmesi 
ni müm1•Ün kılabilecek bir şekil· 
de ger: ·kmeğe müheyya olan 
yuvarlak bir delik görtilüyordu. 
Bir kere bas buradan geçtikten 
sonra delik tekrar daralacak en· 
seyi kıstıracaktı. Diğer tarafta 
birkaç saniye sonra kesik kafayı 
içine alacak olan sepet göze çar
pıyordu. 

Şimdi hükmün infaı rlı,,,rluP.•· 
mev:lan yavaş yavaş ~Ün"'"İn zL 
yasile a"dınhnm"ktadır. Mı•ha · 
fızlar uzal:lıısmaktadırl:ır .. Cel -
!at ile muavinleri bu tT'İİthis ö · 
itim makinesini eski vaziyete. sok· 
makla rrıeşgul. 

Hükmiin infumc1a., b;r':aç da· 
kilca sonra biz de tıbb•:ıdliye fİt
tij!imiz zaman cloktorlar crı;erHn 
geldiği zaman bile hali kalbinin 
carpmakta ol<l11ğ11nu ve "özlerin· 
tl~ hayat eseri b11h1ndu~un11 söv· 
lediler. Şu in•nnlarııı yaptıkları 
kanunlar ne kach•r da amansız 
ne kadar müthiştir . ., 

,ığıır nıı). 2 S.ı)iılı.ılıııı l'ımıı· -
"nrcığ•r .ırkı: ıs.ıırn ı.ıonıil 'er 
11111)). 3 ı-.:ıırcı!l.ır 1 urkii: {lkıılı 
lurıı.ıııı). .ı Kııt<·ığ,ır lilrkiı: (l.;l .. 

'ık .ıı:ııı lrnııır.ılılır). 21.ı;;: \ltiıil. 

ı'Klidıl: orkı•slrn - şer: :\cl'IJl \') 

.ırı). 1 - Fı·rııız l.rlı.ıı: liOTTEH-
c, \ 1 1 E oprretııııll'n l'olpııri. 2 
\\ ılh 1.nı.:ı·I - lkrl(cı : .\şk lıiiznu 

3 - J.ıııg ni: ~lısır lı:ılt•'i Sııitı. 

ı - J.rıı,t ı:,,chrr: Tıilıl µiinlcrı. 

.\ - Tıılil Hliııkri. il llt·kh·nilıııi 
\<'11 lıir lcsııılııf: C: .Sıılurııı ..,iikiı· 
lll·li. D A\"ıh·I. '.!2.00: ~kınll'kCl 

,.ı.ıl :ı~nrı. \j:ıno; lınlıtrlcri, :ıiı·aııt 

E,h,ıın T.ıhvipı. K ınılıi~o - :"\ıı 

kııl lınr':"ı !Fi~ııt). :!2.:!11: ~liizik· 
ı Kiiı'!i:, orkı·~lı :ı - \ ııkıırılaki pro. 
;(ram ın Jc\"nıll ı)). '.!'.!,3~ı: ~liiı i k 
!C:nzh.ıııd - Pi.> :.?3.2:ı :.!3.30: \'.ı. 
rınki progr.1111 ,.c k.111.11115. 

yan:v•r;;'J'T. Y('nd;,.;n-len r<ı""Kı' fa71 ıt nıiinı>.('Vl l:ıir havat SÜr -
onun \·a~aması veva a<'lıkhr me.:Ye. :ıvlusıınr1'l J. rrrıııt Goncc 
Öl!""'eeoi'" n•t.ı . .,,ı.,,. nlıtn lrimeo,..,,;.,.. ile zavallı ~ntnl kr7•.,dnn mna· 
bııhınnı .. •fo'Yını rl"\ciif,..,ı; ... ve bir da bac:lra hi~ kimı:.e ile t"'mas et 
erz<ıcı dükl{P"•nchın ho 'ı'I-.; 7.C - medi. Ba.,.ıın. birn .. harekete gel 
hirli bir rı~clrle f""'trn · alara'< di. Armut Goncesine baktı, ve 
kendi kendisl:ıi: öın,.,,;ı!'""\ v~~ iizülerf'k: 
lac:fT;;ı 1am·,., lıu 7rl--iri kı .. -m" - Bu ha"at senin kin nP1• 

vediririm.. di"e dil,..iinmi"<>tii nıır"'ıın bir havat va\TUm de • 
Fak.,~ "•ına rP-'Ymf'n. l)ıı ıı"rı"" di. Fakat ~en" kız. d::ıi...,a neza· 
kendi ölii"'iin0"11 cl"hn fıı7la tP· ketle. '"'""in bir minni'tl": 
\'ahhnq ('rfluorcl•ı. Onun İ"in dr - Bövlcsi daha ivi.. ~akin \'e 
arm 11 t .,."""" .. ;.,;,., "'adakatin' emin bir hayattır bu'. .. Diye ce· 
gö.-.:Hik"c a\·11nuvordu. vaTI verdi. 

İşte bir o-ilrı armut goncesin' Van<? Lun~ hazan da: 
yanınıı ,.R;;Trdı. ve: - Ben. sanıt ı?Örc oek va!':lı -

- Öldü~üm :zaMan. bu anta' vım . ..ı\teı;im de kül oldu .. dive· 1 kızımı emanet edec<'k scnclerı cek oldu. Fa kat J?"Cn<' kız daima 
haşkıı kimEcm vok. Kızım da biiyük bir şükranla cevao ver _ 
bevnini voracak bir Fey olma· di: 
<lığı. onu öldiire<'<'ı{ l:;ir !':e'r. "'" - Sen bana mfüıfi'I>; davranı · 
kendisini ii7.ecek bir kederi, ta· vorsun. Herhııng-i bir erkekten 
sa!':ı buhınmarlt<rı ~nrlen sonr~ de fazlasmı isternivorum, dedi. 
irin uzun müddet vacııvııcak Bir keresiıvie kadın bu cevabı Fakat Titonun yazmış olduP.u 

bu mak~Je iki sütıın tııtmnmıc:tı. 1111uııııııuıu1ınııııı1111111ııııımııı11111ın11nııı1111Pıııııııı11111Hııı11"111111 ~urasnır na :::'3 ''et !vi bilivortıJ"' ".erince, Vang Lung- merak et • ı 
11 - ki ben öliinrc. kirn!'e ol"a veme~ tı ve sordu: 

Bunun Üzerine muharrir muhalrc e ; ~ :::.,, ti'"'\1 ra1. ~ .....,.. -e vermek. onu vağmurdan. kıeo - Seni bövle erk,.1derde • kor 
me hukuku. ölüm cezal:ırı iizerin - =" u 1 IW" ıı 11 • - w k • soğuğundan koru'\.-UO ircriyc aL ı 1tacak kadar. tq,tJı hayatında 
de Tolstoivari bircok in-:eleme . 2 "i1" r ıl!. 0 ı · 1 lı ~~ t!:.11"<0 a,. _ı mak, \"eya vaz eüneııinde J!ii - ne t'r ııe"tı acrha? 
lere mütalhlara hasvıırdu, va.,.ı· • Y/ fi nefilendimı"'k 7.ahmetine katlan Bir cevap almak iGin o-enç kı 
sının ba!lltarafmı da k; .. oth lı:ık- _.,,ıııı1tıt11ııııı111-111M11tı•M111........-11tıttıtıt--. mıyacak. Bütün havatmca be - zrn vlizline baktı ve r,-ö?.lerinde 
kındaki dü~ünüşlerini kavcletti. nim ve anasmm dikkat ve ihti bfiyfl r bir korkunun aU\mctlcrf· 

Fakat sütun1annı bir türlü rlol 1 · -- mamile büyümii$ olan :r.avallı ni !?'Öreli!. G~r." kız P11 Pt'İylc göz. 
dura.,,ıvord·ı. bunuıı iizerine iv>_ 'Alemdar Sı.nemas· \'I belkide soka<7a ııaııverece'< _ lerini nrttn ve rıc:ııaaaı: 
:zı tarihi s:of',alar nakl,.tm,.iie, On ler.. Ir-:te şu pakette onun kirı - ~f'Pdcn r~c:Jra her erkek -
Altıncı Liiin:n sn11 sözlerini vaz· bir selamet kapısı var. Ve t-er ten nefret erlivorum. Ben her 
mağa b::ıslao:lı.. ''Fraıııı:r.,.Jar bt'n Aşka Veda öldükten sonra. bu nakcttekile· erkekten. lıatta beni satan ba. -

Amfow bu müthis manzara her husu'"ta mas .. .., olıraıc ölü - Uçurum ri onun Pirincine karıı::tıra,.ak bamrlan bil" n<.>frct ettim. Ben 
karşısında gerilemek icin fevkal. ve arkamdan \..-nim bulıındu . nnlarm valnız ft'nahklarını 

yorum .. " Sonra M;:ıri·ı'\ntııvan" - ı 1.1\: beşer bir kuvvet sarfedivor. Fa· . <7um v. ere nelı::h:ı dive de ona dııvdum ,.e hepsinden de nefret 
tın dikk:ıtsi•likle rell' ..ıll ,.~ ..... t.~• "' '" 

kat bütün bunlar bcphude .. Ev - sı:ıılll TlY \THOSI • .vedireceksin. Bu suretle E?Özle crt=··nnıT'l. zaman "pardl"n mii•mö0 de.,,:., nl- ~ 
vcla göğsünü. sonra da başını i - B11 ı.:ccr: 20.:ıo d.ı rim arkamda kall""ıvarak... Va,.,.. Lı•n<? ~aı:;ırarak: 

duf!unu hııtırla ı,, On ./< ltı""l J ii. 
leriye doğru uzatıyor, Allahtan Koıın·ıli kı~ıııı: Fakat Armııt Gon"eqi clindr - Ben cif" Feni nvlularımda 

inin hemsir .. si EJi .. ah,.ti-. kivotirı h bir is• inat i.,•imdat eder gibi hali 
1 

_ 11' 1 KJ:HE 11\ 1 ?.. tuttuğu na.1<etten irkildi ve o uzur ve siikun i,.;ntie yaşadı -
a tına vattu" z:>man k,..11~ .. ·n·n ;ı- -

v~r. Havayı büyük bir dehşet, bir uysal tavrile: 1 g'"' ~atımn~t·m .. dedi. 
korku kaplamıştır. cık kı:ılmıs olduihın 1 f;o .. t:...ı-l•rrl· ·- - Ben bir karmcavı bile zor Gen" kız öt<>lf're bakarak: 

celladdan örtmesirıi ,.k:ı ı-t...,:<; ol- v-, - 11~ •• '·s~.l\Tl>l 1~1~~'1\.,· üldiirüriinı. nasıl olur· d'i bir ca_ - Ben onlııruan tencmdcn 
''Fakat cellat yamakları onun dulrunu ka dett" N"J. t "ht" '- t • Y 1

• ' li"'" 1 1""'1.r TIY.\TllO~l· na kıyabilirim .. Hayır. efer:H - 1rn.,..,m-;ı. kıu'lıı.r tikcıinivonım. 
bu haline bakmıyorlar bile. Zor- Baiıtv irl~TTl edil,.,. .. ~i rvih ,.,.ı. · cig·im .. Fakat bana riit\in ha - Tilcsiniv. or ve lıepsinocn nefret 
la bo u k ı · · Hıı !!Cl"L': (' ,Jdiıl;ı I" yn nu ıvırıyor ar ve ayagı- mur altınrh t·trı-rk .. ,, "r:orli\ bı·1 ·ı· vatımda herke~ten daha fa?.la crli•·C'rum. Riitii'l e-en<' erkc-lr • 
na takt kla b" J ·1 b" · 1 lliılr siııcııı.ı~~nda 1 rı ır çe me 1 e ır cıs. nan :ırdan biri t"-"'·n.:ı .. ., ~" .... 1 .. - ivilik ettiain. müsfik davrandı • ll',.-len refret <'ilh·nrın"I, eledi. 

• • "b" ı..- k··ı·· ·· · ı • C: \iP ,\il \::'\l\"011 5, • mı camıt gı ı ws u un u:zerıne 'tıtrivor ııı•ı .. un ?" su:oı;..,,.: •·y~ • ğın. \'C hakikııtte rlünvada ba- Ve gen,. kT~ ba~1~a hi~ hir ""V 
"-'ıkı er" la C ıı•t hk. - • Y:ırııı ı.:ı•t"l'; K:ulıko) llftlc'de 
J v ıyor r.. e a ma umun mur vaPrlıüı ıcin" r.cv-lı•n, ver. S\C"l,\lllNI>.\~ l"'I'.\::'\ na vegarıe ivilik eckn irıc:an ol· sövle'llc-li. Vnn"' Lun~ da dii · 
basını genislemeğe hazır olan yu· mioı oldu~un•• ;ı.,fat~·. K""P'""r :ı - duğun i<'in hu :r.a ''f! ı1t aptalı ya ı::iindii. dnrdıı. T..<'tiisün baCJın· 
vırla!: <lelikten icerive sokuyor.. çık k~lmıs old11ı.,,.,,ı~n ,.,.,.,,1-,. •• bi- - .. - nrmR. ala"a.ırım .. dedi. <lan f"f'"Prıl<'ri ıtrılr>tarak o-ene 

k . d . d b' l b 11.\ I.'-· 01'1'.ll !·".Ti ~· san ı emır en r e oynu sı - vetl• kı,.:ormıo; oı~., ~"rht y .... - ~ n Van~ Luna. gen~ kr7•n bu k11:1 dolıiıırı•ı") tf'lıdit C'tmis olun 
kıştırıyor, yukarda satır etrafına davd:ın hah!:•tti. J).,..,t,.,ıı••ıı: "T•... 1 1::1},_ :ıı~ ıık~:ııı~ s:ı: '.' clıı !'!ÖZlf'rlnden a"lav~ı-ak tribi ol _ olmı.dı"ını. 'rutırmın J:ı oru zi· 
korkunc parıltılar sacmaktadır. sımı h.,It·a t,. ... ı.:t" ,..• .. r ..... -:~. 7 :oh _ ~ ~ ı ZIH IH.t.lı.ı~n > du. zıra o 8'l'l 1-'lrl~r hi,. kimEC' na kcnP7ı>Jiklerile iirkiitmfü:ı bu 

"Bu bir andır .. Müthiş bir an.. mrt• r1eğer .. " demiş olduğunu ha 1 tfj itJ. Y.ıkıncl:ı .Kcı<l~~ı.lo- cınu böyle miilcafıttl.,ndJn''"mrr lunun bı•lunmı"ıt('n.'Tnıı vev:ı.hnt 
bitmek bilmeyen t1zayan giden tırladı. ~ rııı llr'lwdıuı tı. Genç kıza büsbütün bağlan - <h "'etı" ln,.·n, lrı>-rficıine g,.mnk 
bir an .. vücudu baskül üzerine a- fr"'rr1tn w•rl \ , \";ız:ııı. ~I. Yesari dı. ve: istemediği bir feHi.kctc uğramış 

... ) .... ..-.. - - - - ·-- - - - - ... Ch~~~.,,. - ~ .. ..- ----~~ ~j ... . "" ... 11111111" ..... ~ ... ~-..... ~ ~MAN4.A.A ... A.JV,JiU..4rii'l'ııı:."I'" • ~ ---- ~ ~,, 

Nihayet kamyonet durduğu za- dünı . .'' 

man artık gece tamamen cökmüş, T u N A K 
1 
z 

1 
Lö Mestriue rröiYo:iİ";·J, iizerin-

etrafı sivah tülü altına almıştı. de genç kildının sert memelerinin 
Son bir defa olarak bir köy daha temasını duyu :ror, rJ')lak kadın 
geçmislerdi. fakat bu köylerin '1acaklarının b<ırakl?rı arasına 
h ::psi de biribirine benziyordu, kanııtıaını his"ediyordu. 
Lö Mestriye, Morenanide olup 4 g Bir kere daha soğukı-.. .,Jılığı-
olmadıklarını anlayamamıştı.. nı elde etm,.Xe gavret etti; 

Kamyonet cavırların ortasında Lö Mestriye bu sesteki endişe du. Lö Mestriye fevkalade müte· ı sevi5mek icin müsaade ederler - Domn:1<:\, ,;.,.ı; babanızı 
t"'val:kuf etmi:ıti. Bos bir arazi j_ ve isticali farketmişti. Kadının heyyiç idi. Biantz'de iken Dom-1 mi? # dü<1ünün .. Bil•e ki sizin .... 
c"nde varım saat vürü lükten son- fısıltısı yeniden duyuldu: n"kan n elleri ne kadar yumusak· Domnika tamamen yanma so- Cenc kız acı bir gülüşle sözü· 
ra sivah kalın tahtalardan yapıl- - Haydi gelin .. Gürültü yap. tı .. Fak~t şiml:ii avuçları köylü!~- kulmus, sarrıanlar üzerinde bağ- nü kecti: 
mış ki.içük bir kulübeye vardılar, mayın.. rin elleri gibi sertleş.,,iş idi.. !a- da"? kurmuş icii.. - O mu? Onu t:tnrnıyorcıun .. 
gecen:n karanlığına f?Ömülmiiş Birlikte köşedeki bir merdive- vallı kız bu ür ay zarfında kimbi Lö Mestriyenin eli f"eııç kızın Onda senin meziyetlerin yok .. O 
olan bu köy evin·n hic bir tarafın- ne doğru ilerilevorlar.lı .. Karan- lir na·ıl köyliiler "ibi çalışına. r;ıplak bacaklarından birine te· zavallı bir genç kızı baştan çı· 
da havat eseri görü!meyor. en lıkta hazan biribirlerine, hazan ğil mecbur edilmic;ti. mas etti, derhal elini geriye çek. karmış. bir de çocukları olmuş. 
ufak b"r ısık bile sızmıyordu. da merdivenlere carparak birkac j Orun bu zavalhlıP.•"ll tema· ti. D:>'l'n:ka "'ene Fransızı kendi- Neler söylüyorsunuz? 

Şoför fasıla ile üç defa kanıva basamak cıktılar .. Burası ar-ıbar etmek isteTT'ivordu .. Fakat: sine dc:ğru cekerek: - Ben bildiklerimi sövlüyo. 
vurdu .. Kapı v~rı arıldı .. Rehbe- olarak kullanılan r,a,•etle akak - Domnika. yavn·m.. Kim- - J.an. dedi, kendini benden rum. Seni temin ederim ki bun-
rinin gene; F ... ·"17.1° ic;erive itip bir tavan arası idi.. Lö Mestrive ?il;r ne l·adar betb.,htsın ! ·•kme .. Nicin henden kacıyorun ~ lar hakikattir. Ah bilsen buraya 
ar'<asın :laıı kö""ı"r kanadığı bu ilk hamlede başmı potrellerden D'"mekten kendini alama·lı.. flan artık senin· evv,.lr• tanımır geldiğimdcnberi öyle müdhiş ha-
bİ"\IMlm Hne derin bir ziilmet birine çarptı. Gen ... kız acı bir eda ile sözünii old•ığun Domnika değilim.. kikatler öğrendim ki .. 
hftl.rim lrli. Gene k•z kahkahasını güçlükle 'ı::esti: . Ve gene adamı ,...nf!sü üzerin- Lö Mestriye gene kızı hayret. 

Lö Mestriye derhal çakmağını zaptedcbildi: - Hayır .. dedi. Siz '-'alnı:r. ser- de sık.,,ralı: devam etti: le dinliyordu. Onu kacırmış olan-
ya'·tT. s·, ... 1-ı man-to'"lın'I !:arılmı" - Jan, şu sa~anların üzerine vetin mi s?arlet geti ı:liğini zan- - Gafil cocuk. halı> l-1r ~-v lar, taparcasına sevdiği babasm-
bir kadın heınen bu küçük alevi uzanacaksımz .. J\le yapayım, bu- ne...ıivorsunuz? ~nlamıvor musun?.. 'Ren seni dan da onu manen avırmağa mu. 
üfle•'i . Bir anlık bu kısa zalT'an rada Parist• olduğum gibi iyi va Akak sesle k"n•ısuvordu. fa. buraya l·:ıdar bıınun idn getirt- vaffak olmuslardı. Bilhassa Dom-
zarfında sivah rr.antonı•n altından zivette değWm. J.- .. t onun bu hali,d~ h:le hafif tim . ." Biitün t""lukav•.,,etime rağ· nikanın büyük bir samimivetle bu 
çıkan cıplak bir diz penc Fran- S--nra o •da Y""'ma. saı:ranla. bir h"-td::t farkedili ·ordu, "1l'"n bana zorlı m1Jik olan er. hadiscl,.rden balıset""csi onun na-
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l'irıırl•t ılilnlnrının """'' 
ıırı ı.uıııl ııı •lıhRrl'n ılı'ln" 

rınılıı rn. iÇ ""' t:ılarclıı 
rıı~: doı dııııı-u '\R\ tnıtu J. 
•'f' m·unrtı,IP :.!. bırınrı 
ıı.ı•lık ,ıını kı·~ıııı•ı·" 5 ıır' 

Rın ı1k. çıık rlt•\ ·ınılı ~ 
rf'n I; l ı ı ı.ı n \'f'rt•n lı•rf' 11 • r 
•nılırırıı•lı•r 'qnılt r Rt"~ıııl 
rın \anlım "ıııırı 311 ı.ur• 

l'lrft ,.. '"' "" "'t f" 01111• 

l<ilçfı k t Hl n 1 n r 

Bir dı·lıı :rn. ıkı rlt·to.;ı 
ıll"IU<oJ li5. dorl dl'lll'>I ;;, 
drtn... JOll kııru ıur re 
ılın \'l'rrnlprın hır ılrlıı,ı 
'"aılır. Unrt <iRlırı Ql'<"t'tt ıl~ 
IH7.IR ~Alırları IH'!> kuru ,. Csi • 
.-.an t>dılır. t l'a 

\'ıık ıt hPm rlo,:r111lan <I k cnı 
l<l'tHlı ıd.ırı• \l'fllltll' fit' l 
lrnra cııılrl .. o;ınıll' \ nkıı 
ıııtındıı l\E\l'\l.El>DI;:\ 
il An R!iro"n eli\ iP ırnrı 
t>ılrr f Rıırrınıın '"'"'""" 

olup olmryacağını bir tU. 
lemedi, kestiremedi. Lak' 
çekti ve sorgularından ~ 
ti, zira her şeyden fazla 
runu, rahatını arıyordu ' 
luda yalnız bu iki mahlCı 
nında oturmavı arzulll 
Vang Lung böylece avl 
oturdu. Gilnden güne, 
seneye ihtiyarladı. Babll 
o da güneş altında sere 
uykusunu çekti. Kendi 1C 

ne, artık hayattan karıl 
Ömrilm sona ermekte ve 
nunum ! .. diye söylendi. 

Bazı kereler. o da ,>el< 
olarak diifor avlulara çı 
rada sırada da ve dn.ha 
rckçcsine de Lotlisc gitti 
asla kocasının aldığı gcJI 
ismini anmadı onu oldtl 
bir surette karşıladı. Z 
yaşlanmıştı ve vedifi y 
sevdiği şaraptan ve kOC 
her istediği zaman aldığı 
paralardan ziyadcsile h 
yordu. Lotus, bunca >"' 
bir arada yaşadı~ı '.:'l:tu 
tık bir hanım t:ibi değil 
kad!\R ""ibi konuştu. Esl'1 

ri. derdleşerek şundan 
bahsettiler. Hepsinden 
vaktiyle erkeklerle f!'e<;l 
günleri yad ettiler. Yii 
le eöylivcmivccekleri 
fısıldaşarak biribirlcri 
!attılar. Yediler i 
uyudulnr ve yemeden, i 
önce dedikodu kaynatJl'l 
uvR.ndılar. 
·van~ Lung. pek nadit 

rak. oğullarının avlusuııl 
ği vakitler, o~ulları oıı11 

metle, nezaketle karşıl 
Ona çay g-etirmek için I< 
tular. Vang Lung da en· 
cuğu görmek istedi. Kol• 
nuttuıhı icin, birçok ke 

- Şimdi kaç tane t 
oldu? diye sordu. 

O~llarrndan biri der 
cevap verdi: 

- Oğulların topu topll 
oğlan ve sekiz kızı vardıf 

Vang Lung, g'tilerek l< 
sik kP hkahalar fırlatara1',, 1.ıı~ 

- Her yıl iki tane ili.~ :'2 
niz. O zaman adedini bw ~ 
Deı"!il mi? 

Dedi. 
Sonra bir müddet oğul 

dairesinde oturdu ve ~. 
alan ve kendisinden ~ 
ayırmayan t'Ocuklara bal< 
runları artık boylannl 
Van~ I ... 1ırur onlara bal<~J· 
~nzediklerini anlamak ı( 
lice nnları tetkik etti. ve 
kendisine mırıldandı: 

1 (Dahli 



~Gerp cephesinde 
karş ı lıklı baskınlar 
(Baş tarafı ı rncide) 

'!' \'~· • 
lt~ h 1Yetınde ve her ihtima 
it. l:> .. aıuJarmuş bulunmakta. 
•e, s:~ Cereyan eden yegane 
~lilr ın şark nuntakasınıda 

1lidir 
1'k?.aptığx bir çıkış ha 

lll:yc; • 
1 

.u~earrızlar, Fransız 
1 ger~ erın_ın atc§i altında sü· 

:!'JI lardtr. Çekılmeğe mecbur ol • 

/ reıou· 
1 t ~ ıs mıntıkasında di • 

c11 lltakaı ' 

~
~iddc .ara nazaran biraz 

l~ ıııekt t:ıl·ı topçu atıslan kay • 
~~ h e ır. 

~ 
tcrncı b'' .. ,_ H:O. a . uyu,.. Alman taar-

l aııll filiR~ncc, Fransız askeri 

1,- tt~ .u?uı:ı yakında tahak -
~~. iirıu 11 ıhtımalini d\i!:;ünerek 
rıt>rr fis 

1 
tedbirleri almışlardır. 

nmf eti' S (A.A.) - İstihbarat 
ı re~ d Yarı resmi bir tebliğinde 
ı. Cttıektcdir · 

~ L • 
ı.ıs ııbinrk . 

ıa~l1 ~b·ı· 1 te ıfrata varmadan 
ı ırk' berr •. ı: lianayi sahasındaki 

". r'tsı.ıı~gımıı; ikmal edilir edil· 
<' , ' isr zarnıınrndak~ mikdarm 

iı(·r<' tiln~a t~yare inşa edeceğiz 
ıı:ıa ıle İngiltere, yalnız 

ka~ • beraberce. Almanyanm 
.Ell~il~~3~Yyarelerin üc; misii-

11
11' lb~· ardır. Hatta AJm;ı.n • 

ıın ılkqJa • 
•
10 

, ı ğc . rını azamı randman 
d:J ~ icbar etse dahi. 

ı . ı ?\sız t 
111 rıı 3

00 
avyare sanayii, ya • 

ıır' .ooo den fazla amele is. 
K tdecekti tp r. 

de Cephesindeki faaliyetten 
ı.uı '' kt .. ndyarr resmi tebli~, şöyle 

" ır. 
)l ıll11 1"ra • 

er· n&ız, ne de Alman tay-r 'cb· tarafından cephe üzerin
~~r hornba atılmış değildir. 
~~~GENERAL! .ERİNİN 

vTALAALARI 
n ıl~ ti~ 
ru-.t• ~si ~S (A.A.) - Le 'femps 

q t~1n hususi muhabiri. düş 
n °1

: ~u...~as halin::le bulunan or-
tı ~·.. ~ ,.l<llld . 

k 11 ı ll)llh . anl~rı genera1lcrnı, 
f :"\ ıtıı abırlenne vaki olan be • 

, ı;- l'lakletmektedir. Gene -

1tansız seferberliğinin in. 
ıııtl hqttrlatt;ktan ve kıtalar 
lıı~ln, nisheten cüzi zayiat 
tıırı, kazanılan mevzilerin 
l't\i~~lliğini belirttikten sen-

an ' erd\r ki: 
azla 1 ~ hct b' 
du ' dar r ıyte bunun araı;.mda 
hlCı~ Olar f'lr]t var .. !larp ~lze -

rzulB tllliyak hemen hlçbir şey 
avl r sa or\12:, Tahkirnatumz o -

e, s u~lll l'Haın surette yaprlmıitır 
Ba bB &i i;rıın. bize sadece taarruz 
sere Sar:n Yığınlarla efrat mal· 
di ı-r l\tı h etnıesi lazımdır. Bizi 
ıdiJl'I ? ~tiından nasıl tardede• 
e ,·e <ltck 11Umızdaki bası taar .. 

ndi. .'~ill etleri, intihar demektir. 
,le}ı kcc' tekrar edin ki, zaman 

a c:ı~ ~di~ 'lresaitimiz inkişaf et -
~a . cltıs' Geçen her hafta tngi -
gıttı kta Unun t<11im ve terbiyesi 
ı gcJ1 · \> • toplar ve avcu tayya -
oldt~ l\~ailPrlrnaktadır. Bu müddet 
ı. zı ici ' 'tllenabiini yeniletebil • 
· •e · '1 b· • 1 Y ıv l'rıark:ızımkilerte müsavi ve-
ko5 . ide iı olmıyan Almanya, 
ldıgı ~İt'\' !gaı ettiği kefenin yük. 
e bo; l "' .. 

1 '. lıa .t.0r~ktedir. Bu harp, a -t~ :lik b~z ~ncviyat harbidir. 
~-ı <l&ltcrı 1nıhal ediyoruz. Halk 

~~ııı Rc~cn er. de anlamalıdır ki, 
~ b tccıj.. ıti.in bizim lehimize'! geç 

an '· 
den .ı\t.M: 
creÇ1 l'o A.N' A.MEJ,,.ESl 
uı,st , aauN DüşTü 

eri ~~ork 
lerif '~ı.. ' lfi (A.A.) - "Pe• 

iÇ Ut.et lldtndaki endüstriyel 
• jÇ ~bir ~renettttı bir maka· 
atnııı il "l ıııa.Il okonoınisl bq .. 

'hı b~n endUstrlyel sis. 
'betl'o Ubat, Pl\.tll\J~ bııı 

sun' !leıe1•1• tletlliı- gibi iptidai 
oJ1~ ~~ 8 :ttkdanından Çlolı:ı.yt 

arşıl1 llııll etflY' sonra yıkılacağını 
c;in J\ lllı.a llıektedır. 

en • il 11Yacı k 
Kolll' tı- ~tur U i amelo yol'gun 
kere ~ llel'd~ emen bUtUtı e{l

to tıll t8tih adam başına c lde 
~· saı lllikdan cksil-

derll1 it\ at~rdaın 
l' tiıdcıt· • 15 (A.A.) ...,,.., 

toptJ h ltı btıy~~aft~ içinde l\!dL 
ardıf • ~deceği hır ehemmiyet 
k 1<ef tahmin edllmckte-

tara1' !:!le 
e i19'1

1 ~~\l~:ba~~. ga:tctesinin Ber· 
. bil '4\l<':. ltı .... 1 ııı "\l ta ' ... arpte maruz bu-

l taı.,t. ZYık.iı:ı. nilln'-"ct bul b· l\\.lll'i el J .. 

~~ 1t ttet n e Almanyaıun 
• e ile tl'ıbetlacs ,~Iacağmı falrnt 
e ~ . 'Q).\lab 7>'n ın lstediği şe-
b!ıctı llı~ijllkttn e~ fedakArhklara 
nrıı' ti:ı •ö'$'leege ItıUtemayil ol

;al<tl" lb:aıbira~ i~·~ektedil'. Maa. 
ak i~ tı'ı:ı t 'la,l'd.1 al gösterilmesi 
i ,,e ta.lt~ ll.ı.tt}{~r. :a. eÇmber .. 
' lr edi biraz daha faz· 

rı~hlZ ı lnıektedir. Umu-

uıi temayül, bu nutkun cnaı 
itll{ifkiriznnc te!a.kkl olunan 
fJl~ralatını yeniden gözden ge
ı;;irmck uıerkezitıdcdir. 

BERL!N ACIR SüKOT 
1ÇlNDI!J 

Borne, J 5 (A.A.) - Ilerlin
den Bale gazetelerine gelen 
Iıabcrler, şehri kaplıyıı.n ağıı 
stiJ{ütu lıclirtmclüe ittifak el· 
mcktcdirlcr. LJiplomasi nıalıa· 
fili ele dahil olmak Uzcre her
ke8, lıu süklılu, bilyül~ aslrnri 
hac.liselcriu b.:ışlaııgıc1 gilıi ter 
laltki etmektedir. Almanlar, 
bir tavassut toşeblıiistinü ınenı· 
n uniyetlc k a r~·ılıyacak olmak
la beraber, Ilitlcr, hiçbir bita
raf meın le ketin tav ussu tu nıt 
istcmemhjtir. 

ALMAı~LAR GARP CEPHE. 
SlNE 20 FIRKA NAK· 

lli'I'I'l LER 

Londra, 15 (/\. . .A.) - Röy. 
ter ajansının askeri muhabiri, 
garp cephesinde "ihtiyat., har
binin Alman generallerinin müt 
tcfıklerin müdafaa hatları kar~ 
Bısında. muazzam kuvvetler talı 
Şit cLmekte olmalarına binaen 
pek yakıncla hare!<ılt ve manev. 
ra.lar harbine tahavvül edebile. 
ecğini bildirmektedir. Ne za -
man? Nerede? Suallirinin orta
ya attığı meselenin halli. Al -
manların hatlarının gerisinde 
mUttefiklorin mukavemeti zaa
fa uğrar uğramaz müdahalede 
bulunacak motürlü kuvvetler 
tahşit etmelerine binaen, çok 
güç: leşmiştir. 

Yağnıur ve sis dolayısile cep. 
hede harekat vaprlamamakta ~ 
dır. Almanlar d:ı lng-ifü; heye. 
ti seferiyesinin kuvv~tini ve er. 
kanıharbiyosinin plamnı isltan
dil etmek için miktarını artır
mış oldukları keşif kollarının 
faailyetini tenki~·: etmişlerdir. 
Maamafih Almanlar, kendile • 
rinden malllmat almak ümidin.. 
de bulundukları esirleri alama
mışlardır. 

Röyter muhabiri, diyor ki: 
!yi bir meııı.badan öğrendim. 

Amanlar, Polonyada harp et • 
miıt olan fırka.la~ en a.z1 20 
fırkayı garp ~phcsine e;etir -
mişlerdir. Almanların faal or. 
dtliU yiir.de yüz nui gençlerin. 
den IPÜrekk~p ve garp cephe -
sinde bulunmaktadır. Bu ordu, 
llirinci sınıf bir ordudur. Fa • 
kat kayserin 1914 senesindeki 
ordusunda görülmemiş olan bir 
takım nakiseleri vardır. Çün • 
kü. frrkaların adedi dört sene· 
lik bir müddet esnasında 70 ten 
90 · a çıkarılmıstır. Ve tecrü -
beli iabitleri az~ır. Halbuki müt 
tefikler. bu noktai na.zardan ev. 
velce olduklarından daha zen ~ 
gindirler. 

FRANSADAKİ İ~GlLİZ 
TAYYARELERİ ARTIYOR 

Lcn<lra, 15 (A.A.) - Röyter 
ajansının Fransaldaki İngiliz ha
va kuvvetleri nezdindeki hususi 
muhabiri bir takım yeni İngiliz 
tayyarecilerinin ve bir miktar 
harp tayyaresinin Fransaya J!:el • 
n::esinin beklenilmekte oldugunu 
ve bunun arkadaşlarınm kendile· 
rine iltihak edeceğJnden dolayı 
memnun olan Fransadaki İngiliz 
tayyarecileri arasında şetar.ct .tev 
lid etmekte bulu::luğunu bıldır -
ınektedir. 

Fransadaki bombardıman tar 
yarclerinin ve fogiliz tayyarecilc 
rinin adedi gün geçtikçe artmalç. 
tadır. Diğer taraftan müttefik 
devlet adamlarının son nutuklap 
üzerine ekiplerin talimleri son 
derece ileri götürillmü~tiir. 

İT\gil\z tiyyarecileıinin. Fr4n -
sız tayyarecileri!~ Y~~ptnakta ~1 -
duklan mesai bırlıgı . fcvkal~e 
m\ikemıncldir ve ekserıY• bcra • 
berce yapdan harekat ile kendini 
göşterınektedir. 

Cephede fev}talade işler ~apıl
maktadır. Şimdi cephede bır ta
kxm mııazzcun tu~aklar kurulmuş 
tur. Bir tayyare bu t\1zağa ine • 
celi; veyahut bir kamyon, bir tank 
bu tuza~a dü~ecek olursct İ§i bit· 
miş demelttir. Ne kaAar çabalar
sa çabalasın bir dah~ yer yüzüne 
crkmc:sına ihtiır.al yoktur. 
~ Fevb.lade başka bir şey d:tlla 
var: Bu da İngilizlerin malik ol· 
dukları makine filctleridir. 

Bu makineler, geçen harpte dö 
vü!!müş olt1n a:skerleri hayrette 
bırakacak bir süratle siperleri 
k:umakta.dır. Halbuki bu aslter • 
ler, siperlerini kazma ve kürekle 
vücuda getirmişlerdi. 

Sa I'da·esie • 

Kral Karoi 
Dost ve müttefik Romanya 

devletinin kıymetli hükümdarı 
samajestc kral Karol bugün 
46 ya.şma giriyor. Bu vesile ile 
bütün Romen milleti şenlik 
içindedir. Gelen haberlere göre 
Romanyanm şehir. kasaba ve 
bütün köylerinde krn.1 Karoliin 
uzun seneler hükümran olabil. 
mesi kin kiliselerde dini ayin
ler tertip edilecek, Romen gen". 
lil!i ile genç ve modem Romen 
ordusu g-c~it resimleri tertip C

dcC'cktir. 
Orta. Avrupa Tuı1a ve Bal

kanların kuvvetli devletleri a
rasmda yer :ılınıs bulunan Ro. 
manyayı bugünkü iLila derece
sine g-etircn. hiç süphcsiz, ki 
kral Karoldür. Zenıcin ve mün.. 
bit topraklar üzerinde modern 
bir devlet haline gelen 18 mil
yonluk Karadeniz lrnmf1umuz 
Romanyanın Türk milletinin 
semnati ve sevgisine, muko.bil 
sevgilerle bağır olduğu dalına 
I?örülmüştür. Samajeste kral 
Karolün Atatürklc olan görüş. 
meleri ve bu yaz, Cumhurreisi. 
miz !nönü ile olan karşılaşma. 
lar sll'asında sempatik veliaht 
Miselin de memleketimizi ziya
ret· edişi, Romanya milletine 
Jrnrşı Türk milletinin ruhun -
daki muhabbeti bir kat da.ha 
artırmıştır. 

Henüz: genç denecek bir çağ. 
da olan Kral I<a.rol mütE:veffa. 
pederleri l{rf!;l Ferdina.nd~. ve 
dünya kadınhgı arasmda mum.. 
taz bir mevkii olan mütefekkir 
ana kraliı~e :\fori gibi, Romen 
millet ve devletine ç<>k bilytik 
hizmetlerde bulunmuştur. 

Bilhassa, Avrupanm çok ka.. 
rrnık güııler yaşamakta olduğu 
son seneler içinde Romen ta:h. 
tında kral Korlün bulunuşu Ro 
men milleti için büyük bir ni
met ve sa.adettir. Bu hatta bir 
talih eseridir. 

insiyatiflerini sahsı üzerine al
dı. I<unctli ve demir elli hükü. 
metleri iş ba..,ına getirerek par. 
calanmr§ olan siyasi )rnvvellcri 
bir araya topl:ı.dt. (Romen Mil. 
Ii intibah cephosi) tc~kilatı bu 
kuvvetlerin bir :ıraya gelmesin. 
den doğdu. i\.ianevi. ve ruhi pc. 
ri anlığa nihayet vererek n.o. 
men milletine yeni bir iman 
ve mef!cürc aşıladı. Bu mc~klı
rc millet ve memleket mefkure. 
si idi. Bu f.urctle bi.ililn Romen 
milleti hükümdarı elıafma top. 
landı. 

l\1ali. iktısadt ·;e :;osyal yeni 
ka.nunlnr nccırcdildi, im:ır ba.. 
kımındım Romanyad:ı. y~ni bir 
inkisaf görüldli. lstihsalat art
tırıldı. Romen petrol \'e buğda
yı her yerde ararım:ıy~ ve Ro
men l:öyliisfüıün ltescsıne para 
girmc<Ye başladı. Bütün bu ic. 
raatta~ sonra (l\Iilli intibah 
c.ephesi) hük~~tlcri gcnçli~e 
ve ~cnçlik tc~kıl;.ı tların:ı en bu. 
yük ehemmiyeti ~::d!· Kral l~a.. 
rol Romen gençhgının terbı • 
ye tefikilat ve disiplini ile biz. 
zat meşgul oldu, Jıütiin Roman
ya dahilinde teşkil edilen genç. 
lik l;;urumlan ~aycsinde yarın.. 
ki Romen vabr.dasmın milli 
benliği muhtelif yabancı ideo. 
lojilerin ){ötü tclkinatmdan 
kurtarıldı. 

I\ral Karol }'Ulumda da söy
lediğimiz gibi. Romanywa si
ya.si hayntı normnllc~timıckl~ 
millet ve memleketine en bu. 
yük hizmeti ifa ctmiştil'. Or 
dunun sivasote knrışmas1 ya -
sak edilmiştir. Ordu modern si
lahlarla techiz edilmiştir. Esa. 
sen, Romanyadaki bug~k~ re
jim gençlik ve orduya. ıstınat 
etmekte oldu~t\ için hütün gay
ret bu iki milli varlığa sarfe -
dilmektedir. Eski partiler ve 
bu partilerin muzır tclakkile -
rinden kurtarılmış ve modem 
kuvvetli bir devlet haline gel • 
miş olan dost ve Y.om~u Roman:
yanm hükümdarmın. 46 cı. yıl~ö 
ntimlinil lcutlarkeıı, ıki mıllctin 
daha yakınd:ın ta."lt§::.bilmesi, 
daha çok seviıµuesi için iki mil. 
Iet münevverleri arasında mü
tekabil ziyaretler tertip edil • 
mesi münaşip olacağını sövle
mek isteriı. name~ ve Tlirk 
entcllektüellcri. esefle söyliyc
lim, ki, yekdiğerlerjni tanımı -
yor. Darülfünunlularm, gazete. 
cilerin, muallimlerin Ye talebe. 
lerin Bükreş ve Ankara v:ı ya~ 
pacakları rnfüchıbil ziyaretler 
iki memleket dostluğuna çok 
büyük ln1z;u1ç temin edecektir. 
Daha ~·akmd::ın tanışmak da.ha 
çok sevi~meyi temin eder. 

lıl. Nccmci tin T)elionnan 

Bir kaç yıl evvelki Roman
yanm çehresi. muhtelif siyasi 
partilerin kavga ve gürültüleri 
arasında karanlık izler arzedi
yordu. Demir TUUhafrzla.rm çıl. 
gınca. hareketlc!i fo~an;ı ~P 
dururken, siyası partilerın ık
tidar mevkiini elde etmek kay. 
gusuyla. millet ve memleket 
menfaatlerini son plfuıa bırak
maları Romanyayı milşkUI va
ziyetlere düşürmUştii. Kral Ka. 
rol bu het"Cümeree nihayet ver. 
mok za.manmr tam vaktinde 
seçti. 1937 senesi ı?ubat a. 
ymda n~rettiği .yen~ lrn.mu~u : 
csa.sUe bütün sıyas1 partılerı 
kapatt.t. veni bir temel yasası 
ilan ederek memleketin nizam 
ve intizamına çeki diizcn ver
meğe b~~ladı. Devletin bütün 

Sovyetler Finlandiya-
dan neler istiyor? 

(Bas tarafı 1 incide) 
Gazeteler: Finlandiya.nm 

memleketin şeref YO taınami· 
yetini ihlül cdcccl\. her türlU 
şartı reddetmc~c karar Yermiş 
olduğunu tebarüz ettirmekte· 
dlrler. 

Moskovadan alman biı· toL 
gı·afnama, l\Ioskovadaki mtişa
hitlerin lıic; bir şeyin dostluk 
havaşı içindo müzakerata de· 
vama mani olmad1ğ1 ru iitalea~ 
sında bulunduklarmı lıildir-
mclctedil'. . 

Finlandiya lıallmım üçte bı· 
ri11iıı umumi sQferberli~inin ic. 
rasındnki surat, ecnebi momle· 
kctlerdo hayret uyandırmıştır. 

Stoltholm, 15 (A.A.) - Fin
lanüiyaclan alınan ve baz1ları. 
nm kontrolü asla kabil olmı
yan ll,aberlere nazaran Sovy~t· 
Ierin serdetmiş oldukları~ mu
talebatrn azamisi şu oldugunu 
söylemek mtiml\.lind~ı:.: .. 

Cornstad önüııdekı uc; kliçuk 
ada ile esasen evvelce tahliye 
edilmiş olan Hoglnnd ud~sma 
sovyetıerin yazryed etmesı, • 

Finlandiyanm cenubu şarkı 
münteha uolüaşıudaki Honıoe· 
nin kiralanması, . 

Aaland adaları haklnnda ıkl 
rivayet vardır: 

Rusya ilo mesai birliği ya_ 
pilmak suretiyle veyahut yal· 
nız Finlandiya tarafından bu 
takım adaların tahkimi. F:ıkat 
ildtıci halde geniş bir siyasi 
teşriki mesai misakı akdi şart. 
tır. 

Nihayet karı;ıılıkh yardım 
misakı kalıyor. 

Diğer tıı.raftnn Rusyanm 
Flnlan.dtraya yapmakta oldu· 
ğn ihracat ticaretini tensip cL 
nıek arzusunda olduğu söylen· 

mektctlir. 
H.usya, ultimatom mahiye_ 

tinde ı;;orııit ckrmiya n etnıel.:· 
ten kaçmuınınnlctn. ve yukar
dalı:i esaslar d.ıhiliıııle mU.:a-
1\erat Jrnpısınr u.ı,:rk bırakmak_ 
tadır. D uııl:ır:ı. m '.lkalıll Sov
yotlcriıı tavi~lcri CıU'clic s hi
liııdc ufak lıir ar:n.ı terki ye 
Finlartcllyı:ı ticar~tlne Bogoda 
ile Beyaz d"nlı arasmdn.kl ka
naldan lsti!adc lıal\lnuı bah
şetmek olacaktı:. 

Kopcngah, 15 (A.A.) - Fin
landiya cumhurreisi B. Kallio, 
cihan matb ıat mümessillerine 
verdiği bcyarıatt:ı. demiştir ld: 

Rusyanm, 1932 de bizimle 
aktettiği ve miileadd\t bcynel
mil~l konfı:vanslarda, esası ii?.e. 
rinde ısrar gösterdiği ademi te. 
cavüz paktına riayet edeceğini 
umuyoruz. 

Kopenhag, 15 (A.A.) - Da. 
niınark:ı ~azetclerinin l\ Iosko -
va muhabirleri. itimada ş:ıyan 
kaynakl::ı.ra. ctfen, Rusyanm 
Finlandiyay:ı karşı q.:;ıağıdaki 
talepleri dermeyan ettiğini ha. 
ber vermektedirler: 

1 - Tytaesaasi, Lavamaari 
ve belki de Finland\ya körfe
zindeki Grantat koyu mctlıalinc 
hfikim olan Sursaa.si adalarmm 
terki. Buna mukabil. Finlandi. 
yaya ş3rki Kareli arazisinin bir 
kısmı verilecektir. 

2 - Finlandiya, Aaland ada_ 
larmı tn.hkim ctmiyecoktir. Rus 
ya, tahkimnt vapılmadığına e. 
min olmak icin, zaman zaman 
bu adaları kontrol etmek hak. 
kına malik olacakt;r. 

3 - Finlandiya Rusva ile a!'J. 
kcri bir nakt van::ı.caktır. 

4 - Dermevan edilen diğer 
bir talc11 dah:ı varsa da mahi· 
yeti rnalUm değilc!ir. Bunun e-

5 -VAKiT 

Ekseriyeti münevverlerin teş
kil ettiği bir yaz gecesi alemin -
de, çalgı yeni susmuş, şimdi her. 
kes, ilmi, edebil, içtimaı. felsefi 
mübahaselcre dalm1ştı. Vakıt he
nüz erkerweydi, bir, iki fasıl yap 
tıktan sonra yeni susan ç:ılgı, 
sonradan birka~ sunturlu fasıl 
daha yapacaktı. Başlıyan bu de -
rin mübahaselcrin en hararetli 1 
bir yerinde, bahçenin şcr~ garso -
nu ortaya dikilerek yüksek sesle 
şunlan söyledi: 

- Muhterem bayanlar, baylar, 
şimdi buraya gayet meşhur bir 
artist gelmiştir. Eğer müsaade -
niz olursa, çalgımız yeni bir fas
la başlayıncaya kadar kendisi bu. 
rada ba:ıı hünerler, marifetler 
göstererek sizleri hem cğlenıdire
c:ek, hem de hayrette bırakacak -
tır !. 

Kadınlı, erkekli kalabalık cc -
maat hep birden cevap verdiler: 

-Hay hay, hay hay! 
Biraz SQnra, yine şef garsonla 

birlikte temizce, pakça giyinmiş, 
crta yaşlı, hafif tıkna:ıca, güler 
yüzlU bir adam ortaya çıktılar ve 
şef garson. kendisini hazuıuna 
takdim ettikten sonra o, genişçe 
bir masanın üzerine çıkarak et· 
rafı bir daha selamlayıp söze baş· 
ladr: 

- Muhterem bayanlar ve bay_ 
lar t Simdi burada, hu:ıuru iliniz· 
de ic;ayı hünere başlamadan ön• 
ee, affınıza mağruren, ve müsa· 
adenizle. sizin, her birinizden bir 
tey sorabilir miyim? 

Hep birden bağırdılar: 
Sorabilirsin, sorabilirsin, sor 

bakalım! 
- Öyleyse ayn ayn ve şu baş

tan b:ı~hyarak birer birer bana 
söyleyin, sizler, yani her biriniz, 
en çok hangi hayvanı seversiniz! 

İlk cevap veren. en başta otur
makta olan balıketinde, orta yaş.. 
lr. gözlüklü bir hatuncağız oldu: 

- ~en. en çok koyunu seve -
ı-im! 

On-tın yanmdald, daha yaşlı. 
ıayrfça bir erkek: 

- Ben de dedi. ceylana bayı • 
tırxm 1 

Sc-nra, sapsan ipek saslr bir 
ıenç kız: 

Alman topcuları 
(Baş tanıf ı 1 incide) 

landa arazisi Uzcrin<le görUl· 
ı.n.Uşlerdir. Hollanda. tayyare· 
lcrl tııratmclan takip edilen bu 
tayyareler, şimal denizine açıl
mışlardır. 

Dcrlin, l:i (A.A.) - Yolunu 
kaybeden blı' .Alınan tnyyare· 
eisl, Cumartesi günii Ilerlin ba· 
raj1 ara:~isl Uzorhı den uçmuş
tur. Hnxa çol' bulutlu oldu
ğuııdnn tan·nrc iyice teşhis e
dil:?Cleıınişlir. Hanı daft topçu
su ate'} a<:ınm \'e tayyaı·cyi dti
şlirmilştiir. Tayyareri paraşüt· 
lo atlnmağa muvaffak olmuş 
ve yaralanınaksızm knraya in
miştir. 

s:ıs mevzuu. Finlnndiya. rnurah. 
ha:; heyetinhı av<lcli olduğu 
zannediliyor. 

Berne, 15 (A.A.) - Rusya -
Finlandiya müzakerelerinin 
Aaland adalarını ne dereceye 
kad:ır alakadar .,;ttiğini, ~.,in -
landiynda hiç kim.oonin bilnıe • 
diğini Baslcr Nachrichtcn ga • 
zetesi yazmaktadır. Finlan~iya. 
lılar, adalar paylaşmamak te.. 
mine.tmdan ileri goç:7ıek iste -
miyorlar. 

Müdafaa hazırlıkları faali • 
yctle cleva.m etmekle beraber, 
harbi bertaraf etmek ümidi 
kuvvetlenmektedir. :Oütün göz • 
ler İsveçe dönmüştür. Ve Hel
sinkide çıkan sosyal demokrat 
organı gazete, İsveç - Finlan. 
diya askeri itifakmm zamanı 
geldiğini yazmaktadır. Aaladn 
adn.larınm müştereken tahkirni 
projesinde şimal devletlerinin 
emniyeti ve bitaraflığı takviye 
edilmesi tasavvur olunmakadır. 
Bu cümleden olmak üzere, Ge. 
toberg'den Bale'deki Nationa1 

Zeitun~ l.?'azetesine gelen bir 
telgrafa e-öre, İsveç harbiye na. 
zırınm söyledi~i nutukta, dik. 
kati calip bulunmakta.dır. Na. 
zır, "düFüncelerimiz1 Finlandi-. 
yaya müteveccihtir, cınun ondi. 
şeleri bizim cnclişcl::rlmi.;:;clir.,, 
demi!} tir. 

Yazan: Osman Cemal 
- Papağan! 
Diye bağırdı. Yanındaki es • 

merce dclikanlr: 
- Kanarye! 
Diye seslendi. Daha sctlra bir 

çok ağırlardan, sxra ile bir çok 
hayvan isimleri ortaya fırlatıldı 
ve bu fırlatılan isimler arasında 
acaba, neler yoktu, neler ••. Ta -
vuk, horoz, hindi, kaz, Ö•dek, 
güvercin, karga\ çaylak, atmaca, 
§ahin, leylek, kedi, köpek, ars -
lan, kaplan, sülün, keklik, dana, 
manda yavrusu, de\le, devekuşu, 
tilki, tavşan, karaca, geyik, kur_ 
balla, kaplumbağa, hatta timsah, 
hatta hamsi, uskumru, palamut, 
torik bile vardı. Herl:es söyliyc
c:eği hayvan ismini bitirip de ar
tık ortada söz söyliyecek kimse 
kalmayınca, yüksek masanın ü· 
zerinde, ayakta bcklcmekt-c olan 
aldam: 

- Pekala, dedi. Siz bütün i -
simleri sayarken ben ide onları 
sxra ile bir kağıda not ettim. Şim 
di lütfen bana dikkat cdinh:, ben 
bu almış olduğum notlara göre 
bütün bu saydan hayvanların bi .. 
rer birer taklidlerini yapacağım, 
hem, bu taklitleri öyle yapaca _ 
ğım ki, siz bunları, asıllarınıdan 
zorre kadar ayxramcyacaksınız ..• 

Artist adam biraz durdu, bir, 
iki öksürdü ve gözleri ile bütün 
bazurunu süzerek: 

- Başlıyorum, dedi. Dikkat l 
Hazurun göz kulak kesilmiş· 

lerdi. Arti5t tuttuğu nota göre, 
en ön-ce, tıpkı bir koyun gibi me· 
leyerck taklidlcre girişti. Fakat 
ıwdam, hayvan taklidlerindc ger· 
çekten pek usta bir adamdı. Sır:> 
ile, her hayvanın taklidi yapıl • 
dıkça o hayvanı seven kimse 
başta olmak üzere hemen herkes 
kendisini alkışlıyordu. Bütün tal: 
lidlerin hepsi, ancalt yirmi daH· 
ka ya sürmiiş, si.irmemisti ve en 
son olarak bir torik bahğınm sıı. 
da nasıl yüzdüğü taklid edilmiş -
ti. 

Taklidler bitinee 11"rk~ art:it· 
tin yüksek masadan inerek pa:-a 
toplıyaeağınt sanıyorlardı. Fakat 
öyle olmadı. Torik balığı ta~ • 
dinden snnra adamcağız bu scftı 
11eyircilere şunu söyledi: 

- Şimdi, yine müsaade eder• 
ıeniz, bendeniz size cabadao w 
his; birinizjn sevmediği vo beye.. 
mediği bir hayvanın taklidini yi, 
paçağnn! 

Seyirciler hep birden· ba~ırdx • 
lar: 

- Pekala onu da yap baka
lım! 

Adam kendisine, simdi tokl~di
ni yapacağı hayvan~ tam bir çe. 
ki düzenini verip masaıun üze • 
rinde onun §ekline girdikten son 
ra olanca hızile açtr ağzını: 

- Aaaaai... Aaaaai ... Aaaaai... 
Aaaaaa ... 

Artık o koca bahçe kahkaha 
ve alkıştan yıkılıyor, san~ ne§C 
ve sevinçten yer yerinden oynu • 
yor, bravoooo 1 Aşko1sun., yaşşaa ! 
Nidalan ayyuka çıkıyordu, öyle 
ki bu son kahkaha. alkış fırtına • 
sma bahçenin bütün ~arsonları 
da olanca hızlarile istirak ediyor· 
larJr. öteki taklidlere niıobetle 
pek uzun süren bu e~şek ta1didi 
'biter bitmez her taraftan şu ses.. 
ler yükseldi: 

- Tekrar, tekrar .. bir daha. 
bir daha .. biiiiiz, biiiz .. biiiiıt .. 

Adam, o, upuzun, makamlı ve 
şeddeli anırmayı bi..r daha tekrar· 
ladıktan sonra cebinden çıkarldı· 
ğı mendille yilzünün terlerini sil 
di ve sonra seyircilere dönerek: 

- Affedersiniz ama. dedi, si • 
zin hepiniz, baştan•başa yalancr, 
riy~kar insanlarmı~srnu:; yahut 
hayvanlardan en çok hangisini 
sevdi?,inizin kerJ:.liniz de faricm -
da de~ilmi§siniz 1 

Osman Cemal KAYGILI 
"" ff ~1w;1;w. 

l) 1 hir elbise en müe,~ir 

Tavsiye mektubudur 
nı e rl kan modası Uzerint 

ı:ahşır 

Yavuz Sezen 
.trıs kadıo ve erkek terzlllli 
I< ademllerinden . diplomalı 
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G. Saray F. Bahçe mağlllp oldular 

Beşiktaş, Sarılac ivertlil ere ; 1. Sporda Sarakırmızı l ı l ara galip geldi 

Beşiktaş 4 - Fener 3 1 i. Spor 3 - G. saray 2 
Dün dört sahada yapıla~ ilk 

maçları bir hayli sürprizli ol
du. Taksim stadında Galatasa
ray, lstanbulspora yenilirken 
Kadıköy stadında da Fenerbah
çe ekipi acayip şekilde kuru
lan Bcşiktaşa m:tğlüp oldu. Ad. 
nan Akının hakemliği ile oyna. 
nan bu müsabakaya takımlar şu 
şekilde çıktılar: 

Bcşilda.<ı: Mehmet Ali - Ifüs 
1tü, Farı.ile .. - Hii.seyin, Bedii, 
Feyzi - lbrahim, Hakkı, Sab
ri, Şeref, Eşref. 

Fener: Cihat - Lcbip, Or. 
han - Reşat. Rıza, Fikret -
Fikret, Esat, Ya§ar, Rebü Bas
ri. 

()yuna Fenerliler başladılar 
ve sağdan Beşiktaş kalesine 
kadar indilerse de Hüsnünün 
uzun bir dcgajmanı ile bu akın 
semeresiz kaldı. bundan sonra 
oyun karşılıklı hücumlarla geç
ti. Fakat sarı Ialivertliler daha 
üstün ve tehlikeli inişler yapı. 
yorlardı. 

7 inci dakikaüa ::<'enerlilerin 
ilk golünün şütünü Rebii çekti. 
Mehmet Ali tam köşeden giden 
topu mükemmel bir plonjonla 
defetti. 

Oyun kalite itibarile düşük 
oynanmakla beraber Fenerliler 
daima hücum faikıyetini muha
faza etmekte idiler. Bu arada 
Ya.~ann ve küçük Fikretin düz. 
gün iki şütü direği sıyırarak a. 
vuta gitti. 

her an gollük pozisyonda gidi. 
yorlardı. 

BEŞİKTAŞIN ·rçüNCÜ GOLÜ 

19 uncu dakikada. Şerefle Eı:;
refin depiasmanlı bir akmmda 
Şerefin ı~aıe önüne ortaladığı to 
pu Hakkı, Cihacim müdafaası
na rağmen üçüncü defa Fener 
kalesine soktu. 

lki sıfırlık galibivetten mağ. 
lübiyete düşen Fenerliler bun. 
dan sonra Fikreti sol açığa E. 
sadı sol hafa g-eçirdiler. 

FE:\'ERlN BERABERL!K 
GOLÜ 

Çok geç kalman bu değişik
lik derhal tesirini a-österdi. 22 
inci dakikada Fikretin attığı 
kornerle Yaşar takımları tekrar 
berabere vaziyete getirdi. 

BEŞlh.~AŞIN DôRDf.NCO 
GOLÜ 

Fener baskısına oiizcl daya_ 
nan Beşiktaşlılar nihayet yine 
hakimiyetlerini kurdular ve 32 
inci dakikada kısa naslarla ra
kip kaleye sokularak Sabrinin 
ayağiyle dördüncü gollerini çı_ 
kardılar. 

OVlmun son beş on dakika . 
smda siyah beyazlılar sıkı bir 
müdafaa uynayara.k maGı 4-3 
ka.zanma~a muvaffak oldular. 

En ER. 

ik inci küme 

Dün Taksim stadında birinci 
küme maçı olarak yalnız İstan. 
bulsoor - Galatasaray mac;ı oy
nant:ıı. Bir hafta evvel Beı:?ikta!" 
karsısında muvaffa!<•vetli bir o. 
yun. oynıyarak güçliikle mağlfıp 
olan sarı siyahhların Galatasa. 
raya karRJ nasıl bir netice ala. 
cağı alakadarlar arasında me. ı 
rakla bekleniyordu. Havanın da 
bir yaz günü kadar ~i.izel olu~u 
spor meraklılarını Taksim sta. 
dına toplamu;tı. Neticede c;ok 
Getin bir oyundan sonra lstan
bulsporlular Galatasarayı 3-2 
yenerek bu rniisıı baka va verilen 
ehemmiyetin doğruluğunu isbat 
ettiler. 

OYUN 

Oyuna saat 15.J O da ba§lan. 
<lığı zaman her iki takım da 
şu şekilde karşı karşıya dizil_ 
mişlerdi: 

lsta11bul.<tpor: Saim - Farulc, 
Hayri - Enver, Sey.fi, Tarık -
Fahri, Siileyman, Hasan, Cihat, 
Orhan. 

Galatasaray: Osman - Sa. 
Zim, Faruk - CeUıl, Enver, Eş. 
/ak - Bedii, Salahattin, Cemil, 
Buduri, Sera/im. 

Hakem: Ahmet Adem. 

ile Sabah, Oğle ve Akşa 
Her yemekten sonra günde 3 defa munta 

dişlerinizi hrçalayınız. 

Dev lef 
Umum 

Denizyollar ı 
Müdürlüğü 

lşletm 
ilanları 

16 Birinciteşrinden 23 Birinciteşr,ne kadar 
telif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlat· 

Karaden iı haıı ına - Salı 12 de (Ege), Perşembe 12 de (Güneysu>• 
lU da {Cmhuriycl), Pazar lG <la Clzınir}. Galal• 
tırıııııuan. 

Barlın lıııtııııa - Salı 18 <le (Uurs:ı) ), Cumartesi 18 de {.\lersinl· $i 
rıhtımından. 

İzmit lıallıııa - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (l:ğur).) fo 

rıhlııııınıl:ın. 

Mudanya hail ııııı - Pazartesi, Salı ve Pazar 9.jO de Ye Çarşanı 
şeınbe ve Cuma 15 ıle Dlarak:ız). Cunı:ırte i ayrıc• 
da (Sus). Gulu ta rıhtımından. 

D:ındırma hul l ı ııa - J>a:r.:ırlesi, Çarşamba ve Cııma 8. 15 de (Sus)· 
rılılııııınd:ııı . Ayrıca <;arşamlı:ı 20 de (.\lcrsin) ve 
Lc~ı :w de (Bursa). Tophane rılılımından. 

Kar:ıhi~a hattına - Salı 'e Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtırıı 1 

tıııroz haltına - Pazar 9 <la (Tayyar). Tophane rıhtıınınılun . 

.\~\'alık hallı na - Ç:ırşaınlıa ı;; de (Kemal), Cumartesi 1:> <le t5' 
Sirkeci rıhtımından. 

it.mir sür'at haltına - Pazar 11 de (Kaclc',i). C:al.ıla rılılıınınıl:ıll· 
.\krsin haıtııı:ı - Sıılı 10 <la (Tırlı:ııı), Cıııııa 10 da (Çaııaklrnlc)· 

X01': 

rıhlınıınıluıı. 

\"apıı r scfcı·lerl h akkmdu h er tiirlii malıimııt 11, 

t<'IC'fon numnı·aları ~·azıh Aceııtcleı·dcıı üğrcnillt• 

G:ılııl:ı B:ı5 Accııklifii - Galata rıhtımı, Limanlar Uııııını 
:'llüılürHi~ii binası altıııd:ı. 

Galata Şube .\renteliği - Caluta rılılıını, :'llınt:ıka J.iın:ın 
Reisliği binası :ıllınıla. 

Sirhci Sulıc Acenlcli~i - Sirkeci, Yolcu S:ılonıı 

FENERİN 1LK GOLÜ 

Ortaköy 
Kale 

3 
1 

Oyuna Galatasaray başladı. 
lstanbulspor muavinlerinin ke. 
serek muhacimlerine verdiği 
top bir müddet ortalarda do
laştıktan sonra !stanbulspor 
muhacimlerinin seri bir akını ile 
Galatasaray kalesine geldi ve 
Fahrinin attığı sıkı bir şüt te. 
sadiüen Salime çarparak kur _ 
tuldu. Oyun yavaş yavaş Gala. 
tasaraym nisbi hakimiyeti al • 
tında oynanmağa başlanmakla 
~raber sarı kırmızılılar içinde 
iyi oynamak §Öyle dursun üze. 
rine düşen vazifeyi başaran 
~18.lle, Serafimden başka hiç 
kımse bulunmadığından bu ha
kimiyet semere vermedi. Gala. 
ta.saray takımının bu bozuk o. 
yununa sert ve enerjik bir o_ 
yunla mukabele eden İstanbul. 
sporlular 25 inci dakikaya ka _ 
dar gol yemedikleri gibi 25 inci 
dakikada soldan yaptıkları bir 
akınla Cihadın ayağiyle bir 
gol de yaptılar. Bu ı::-ol sarı kır
mızılıları bir an için canlan _ 
dırdı. Derhal lstanbulspor kale. 
sine inen Galatasaray muhacim 
leri aradan bir dakika gec;me _ 
den Budurinin çektiği sıkı bir 
şiltle kalecinin plonjonuna rağ. 
men beraberliifi temin ettiler. 
Oyunun bundan SOi1raki kısmı 
sıkı bir ~ekişme halinde ecre _ 
yan etti ve ilk devre 1-1 bera
berlikle neticelendi. 

mızılılar 23 dakika sarı siyah 
kalesinden ayrılmadılar. Bu za... 
man zarfında başta kaleci ol
mak üzere bütün sarı siyah ta. 
kım müdafaaya çekilerek kale. 
lerini muvaffakıyetle ve büyük 
bir t>nerji ile müdafaa ettiler. 
Buna başta Bedii olmak üzere 
Galatasaray muhacimleri de el. 
!erinden ~eldi~i kadar yardım. 
da kusur göstermediler. 20 in.ci 
dakikada bugün adeta karşı ta. 
raf hesabına ovun ovmvan Be
dii hafa geçirilerek ~fak sağ 
i<::e ve Salahattin saP. Hc;ıö-a ~eç. 
ti. Sarı kırmızılılar bu kötü ve 
şanssız ovunlarına rağmen 23 
üncü dakikada Kcıfai!ın avaı'Hv
le 2 nci golü at;rak zorlukla 
galibiyete ulaştılar. Galatasarav 
taraftarlarmrn sevin.ci 11zun sür. 
mcdcn 9 kişi ovnıyan fstanbul
SPOrlular Faruğun j?'eriye verdi. 
ği bir pasa zamanında c;ıkma _ 
yan Osmanı atlatarak boş kale
ye ikinci ı?"Ollerini attT!Rr. Ovıır 
tekrar berabere vazivete girin. 
ce sertlendi. 9 kiı.ıi ovnıvan l s. 
tanbulsporlular tamamile müda. 
faava <'ekilerek oyunu beraber. 
Jikle bitirmeğe <'alışıvorlar. 
Galatasaraylılar da "lozuk oyun 
larına hala devam ediyorlardı . 
Galatasaray taraftarlan takrm
larmm berabere kalmasına üzü_ 
lürken 44 üncü dakikada Bedii 
manasını anhyamadığımız bir 
sebcnle 18 pas çizg-isi ic;inde to. 
pu elle tuttu. Orhanın attığı 
penaltı ile lstanbul.soorlular sa. 
hadan 3-2 galip olarak ayrıl. 
lıdar. Galatasaray takımı dün 
şimdiye kadar görmediğimiz 11••••••••••••••••••••••-'I 
fena bir oyun oynadı. Nihayet 21 inci dakikada Be

şiktaş aleyhine bir korner oldu. 
Soldan atılan top bir müddet 
kafalarda dolaştıktan sonra E. 
sadın havalesile Beşiktaş ağla
rına takılarak Fenere ilk sayı_ 
yı kazandırdı. 

Bu sayı Beşiktaşlılara gayre. 
te getirdi. Derhal soldan Fener 
kalesine sokuldular bu defa da 
Fener aleyhine üstüste iki kor. 
ner. Fakat Cihadın müdahale -

. sile bu tehlike golsüz bitti. 

FE~ERlN İKİNCİ GOLÜ 

Pek az süren Beşiktaş baskı. 
sını golsuz geçiren Fenerliler tek 

rar sağlarile akınlara başladı. 
lar ve 30 uncu dakikada EsaL 
tan güzel bir pas dan Yaşar 
kalenin köşesini bulan hafif bir 
vuruşla Fenerin ikinci golünü 
attr. 

tik sayıdan sonra sertleşme. 
ğe başlıyan oyun ikinci golden 
sonra büsbütün arttı ve maale. 
sef ı::-alip takım da mağlup ekip 
kadar, hatta onlardan fazla 
favul yapıyordu. Bu suretle za. 
ten doğru dürüst bir futbol oy
nayamıyan iki takım bundan 
sonra. büsbütün bozuldular. 

BEŞ!KTAŞIN İLK GOLÜ 

41 inci dakikada Hakkının 
Fener kalesine yolladı~ top 
Lebibin koluna takıldı. Verilen 
penaltıyı Hakkı ; üzel plase ile 
gole tahvil etti. Bu golün aka
ıbmda yapılan bir Beşiktaş akL 
nmda da bütün Fener müdafa_ 
~mı :ıtı~tan Hakkının attığı 
§}lt diregc çarparak geri gele. 
Tele Fener bir ikinci golden kur 
tulduktan sonra ilk devre 2-1 
Beşikta.~ aleyhine bitti. 

1K1NCt DEVRE 

Ikinci kısımda Beşiktaş Feyziyi 
merkez muavine Bcdiiyi sol hafa 
geçirerek oyuna başladı ve ilk a
kında Fener kalesine indi. Sab. 
rinin hafif şütüyle tamamlanan 
bir hücumda top avuta gitmişti. 

BEŞlKTAŞN BERABERLİK 
SAYISI 

Devre başlayalı henüz üç da. 
kika olmuş bu müddet kinde 
Fenerliler rakiplerinin baskısı 
altında sıkı bir müdafaa oyunu 
tutturmuştu ki Fikrctin demar
ke bıraktığı İbrahim Hakkı. 
nrn verdiği topu sıkı bir vuruıı
la Fener kalesine ikinci defa 
roktu. 

Eu ~raberlik Bc~ikta.5 takı
mını:ı ktı\·vei maneviyesini tak. 
viye e!.Jı1i~t:. Artık bundan son. 
!3. }'P.rCTIİJ"T rr.::ığ!iı:::.iycti kabul 
f'tmj., l:İT l\;'c]f' 0'1l:1'l tlC'';;'..). 

c .:!ı r;..ı") '-" ~ ı:sıy=..!ı b.''Jı;l.J(ır iJt-

llk oyun Ortaköy ile Kale a
rasında oynandı. Rakiplerine 
nazaran daha kuvvetli ve cils. 
seli olan Ortaköylüler oyunu 
3-1 kazandılar. 

Beylerbeyi 
Eyüp 

4 
1 

Bu oyunun ilk devresi çok 
zevkli oldu. Her iki taraf ta 
bütün ga vretlerine rağmen gol 
çıkaramamışlardır. İkinci dev
rede Beylerbevlilcr hakim bir 
oyun oynıyarak 4 gol yaptılar. 
Buna Eyüplüler yaptıkları bir 
golle mukabele ettiler ve ovun. 
da bu netice ile yani 4-1 Bey_ 
lerbeyi lehine neticelendi. 

Süleym aniyede: 

Anadolu 1 
Galatagençler O 

Süleymaniye stadında oyna. 
nan bu müsabaka 2-0 Anado. 
!unun galibiyeti ile bitti. 

Pera 
Karagümrük 

4 
3 

Günün en heyecanlı oyununu 
yapan bu iki takım arasındaki 
maçta 4-3 peranm lehine iken 
halk arasında c;ıkan kavga yü
zünden tatil edilmiştir. 

Davutpaşa 3 
Galatagençler 1 

Davutpaşa ile Galatal:!ençler 
arasında oynanan bu oyunda 
3-1 Davutpaşa lehine netice -
lendi. 

Şeref Stadında : 

lKl~ct DEVRE 

Bu devre oyunun en sürpriz. 
li kısmını teşkil etti. Oyun baş. 
lar başlamaz lstanbulspor kale
sini çember içine alan san kır. 

Topkapı. Hilal 
H ilal takımı dün de 

sahaya çıkmadı 

Dün Kadıköy stadında Top. 
kapı ile Hilal arasında vapıla_ 
cak olan lik maçına Hilalliler 
yine muayyen sahaya gelme . 
diklerinden Topkapı hükmen 
galip addedilmiştir. 

Ve/ a 2-Altıntuğ 1 
l\laG çok hcvecanlı oldu. Ka. 

sımpa.~a. azami müdafaa ile 
devreyi sıfır sıfıra bitirdi. 

İkinci devre her iki takım 
çok gayretli idi. 17 ir..ci dakika. 
da Mumleşem Vefanın ı?olünü 
yaptı. Üç dakika. sonra Altıntuğ 

beraberlik sayısını vaptı. Dev. 
renin geri kalan kısmı Altın
tuğun kuvvetli müdafaasile geç. 
ti. Oyunun nihayetine bir daki
ka kala Hakkı Vefanın ikinci 
golünü yaptı. 

Beykoz 2 - Süleymaniye O 
Birinci de\Tc mütevazin ?:ec

ti. Devrenin sonuna doğru Ka. 
zım bir gol yaptı. 

1kinci devrede Siiteum:ıniyc 
hfrjcim oynamağa başlaclı. Bey. 

koz daha tehlikeli hücumlar 
yamyor<lu. Kazım tek bir gol 
daha yanarak 2-0 Beykozun 
galibiyetini temin elli, 

Buna bir de :ıanssızlık inzi. 
marn edince dünkü netice mey
dana e-eldi. 

Bedii dün takımına acı bir 
ma.~\\>,biyet hedive etti. Diğer • 
leri Serafim, Celll mUsteena 
Bediiden aşa~ı kalmadılar. Sarı 
kırmızılılara ivi bir ders olan 
bu mağlObiyet zannederim ki 
taknnt yapanlara bir daha na. 
sıl hareket edeceklerini anlat. 
mış oldu. 9 kişi oynamasına ra.ğ. 
men bu parlak neticeyi alma
ğa muvaffak olan sarı siyahlı. 
ları tebrik ederiz. 

H. Bahtoğlu. 

Vefat 
Yanya eşrafından Kadı Ab· 

du11atif oğlu, İnhisarlar umum 
mUdUrlllı?;U memurlarından E· 
min Kadıoğlu kalb sektesin. 
den vefat etmiş. Bakırköydekl 
nile kabristanına gömUimllş

tUr. Kederli ailesine ve kendi· 
sini sevenlere sabır dileriz. ............ ~ ......... 

Lonllra \'e Parısııı l'n lllt"şhur 

fobrikalarırdan Rl"len bnyanl:ıra 

m:ıhsu~ mııntcluk, rop ,.e ko'itürn 
ta:niirliik l'iik!>ck fanlazi rodil"r. 
Moreau, harr:s, twce<J ve s:ııre 

YCr\LÜ fWMAŞLARW em'ial~iz 

çe~iı, cins ve renkleri Reyoj:ilun. 

da BAKER mağaz:ıl:ırında her 
yerden müsai! şarı::ır ve ll<'ll7 

fiyallarlıı ~rılılın"'•trıl•r ............. ______ _ 
VAKiT kitaqeVi 

Dün ve yarın tercüme 
külliyatı 

No. 11 ·20 &kıncı ıerı Ki 
11 Gorio baba ıoc. 

12 Deliliğin psiJıolojisı 50 
13 tlkbahar scllcrı 7~ 

14 Engerek dliğümU 6l 
15 Ra.sin lülliyau lll n 
16 Samımi Saadet 51 
l7 lstatistiJı 3<ı 

18 ÇOC1.1k düşUrt~nler 6( 

1~ llim ve fe lsefe 3( 
20 Mevcudu kalmadı 

53( 

Bu 9erintn ttatı ~.30 ıı::ırıştuı 

Hepsini alanlua yüzdf' 20 lskon 

to yapılır. Klllaıı 4.24 llu~uı 

1.24 kuruşu p~in almllrak mlite· 

halri .. t ayda birt'r llrn ödenme.lr j 
llzere Uç tak!ite M.ğlan:r. 1 

1 

T~Iş. Bankas 

Kura ket ide tarihleri: 1 Şubat, 1 May11, 
26 Ağustos, 1 Eylül, 1 lkincitetrin 

iKRAMiYELER 
1 Adet 2000 liralık 2,000 Lira 
5 

" 
1000 

" 
5,000 

" 8 
" 

500 
" 

4,000 
" 16 " 

250 
" 

4,000 
" 60 " 

100 
" 

6,000 " 95 " 
~f) 

" 
4,750 

" 250 " 4'.5 ,, 6,250 
" 

435 3Z,000 

T . I ş Bankasına para yatırmakla, yalnd 
para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemiş oluraunuz. 

Beherinin muhammen bedeli 395 Krş. olan 5000 adet tanı 1 

<lireAi 1/11/1939 Çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulil il' 
karada ldare binuında s:ıtın alınacaktır. 

111 Bu işe girmek istiyenlerin 1481,25 liralık muvakkat teminat 
nıınun tayin etıiiti ,·esikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 • 
Komisvon Reisliğine vermeleri Hlzımdır. 

Ş:;rln:ımclcr paracıız olarak Ankarada Malzeme Dairesindcl'l;ı 
darpaşada Tesellüm ve Se,•k Şefliğinden dağıtılacaktır. (827 

P. T . T . Umum Müdürlüğünden: 
1 

1 - İdare ihtiyacı içn 5000 metre pamuk lpliiti ile tecrit ed 
kurşunlu kalılo ııçık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (3500), mm·akkat teminat (262.5) Jir'1 
<'k'iillme~i 10/lkinriteşrin/939 Cuma ~ünü saat (16) da Ankarada 1\ 
ıııııum mli<liirlilk hinasındaki s:ılın :ılma koıııisyoııuncla yapıJac:ılı1 ' 

3- lstckliler, rnu,·:ıkkat teminat makbuz vl'ya banka ten:inıı'ıs> 
tıılıu ile kanuni ve~ik:ılarının hamilen nıczkiır (!Ün Vl' s:ıaıte o koıtl 
miiracaat edc<'eklerdir. 1 

4 - Şartnameler Aııkar:ılla P. T. T. Le,·a7.ırn, fstanbulıla P. 'f. 
11
; 

ı-:ızıın .\yniyııt şulıcsi nıüıliirlüklerinden bedelsiz olarak '\"eriltcelı7) 
(4ii0 (iGO 

l\\HfHt · _,Ç/tt Ti.\ 
Basıldığı yer: VM\11 Mat baası 

dt!J1 
rJrr.nm ~e!örİ)'ııh lrJarr ,. 

ildik Ahmet Snensil 


