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R, Vaşington, 4 (A.A.) - B. 
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Unt ile birlikte Avrupa anlaş
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koyada bulunan Hariciyeı 

ekilimize dün bildirildi 
~-kıy-en-in-ka-lb-in-1 Müzakereler 
de toplanan Rus, • • 

en dostane bir 
inkişaf ediyor lngiliz, Fransız hava lÇlnde 

dostluğu 
IYazan: ASIM US 
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~... j •elan, .iier tanıftan 
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'-L.. ~ Landı9,a siden Tirk 
~ ...,...... onda cloatane 
• .~içinı&le........_Tift 
&...~ 4laııtlaia ile Tift t...mz 
~ - ...... iııııkitlıfı 
~olmdia•ıÖllıeldi. 

-. ·~. Raa "'-tJaiwaaa w 
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lıı... ~=- her türlü ... -.t 
~iriolm.......U~iki hedefi ~ bir-

bir 3İnc:İr olmaftm'. Türk 
!it doatJaiumm, Türk - insi
~ ile telif edilemez ... -
~ .. ckimı ,.km sünler 
~ fiilm i•t edecektir. 

la....' AYNpa hadiseleri .çık o
~....,.... koyda ki JCarade. 

,. >'t •~•erek Tmtô,e, ıerek SoY· 
~~ İçin hirıün tehlike ola· 
~inıilıer vardır. Türk-Rus 
~h bu tehlike imillerine 
bi~ ~tli olmait icep .-der. 
t1.ıtw t.raftan ton senelerin tec• 
'1~ &&terdi ki Türkiye için S bdar lnsiltere ve Fran
t..~ .\lıcleniz emniyeti için müt· 
~tehlike tefkil edecek ihti:. "' t~ ~dır.. Türk· lnsiliz, 
il>!~ .. Fransız doatluiu ela ica

t- ti --.._~ıterek emniyet teılhirle· 
O '~ ınüaait bir varlık tetkil 

... : 
't "' 'itlci:re kendi milli kudretini 

b ~tini iyi ölçen, kendi mil
..._~ kuyyetJeri ile doatlak

"-t.ı.; ~ bu ölçü dairesinde 
~li 1-r devletti.-; bizim her 
tı.;.,:~ • ı-.nıi emellerden, istila 
'i~ uzak olmı bu milli 
~ ~ ayn ayn hirillirine 
~ •:"!- rirünen doatluldan bir 
...... !iiade toplml'aia imün '9'e

~~ten sulhçu olan her 
."' L.! .. lcalp ieinde kendine Ji-... ,.. ......... 
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Moıkova, 4 (A.A.) - Türkiye Hariciye 
Vekili Şükrü Saraçoilu, dün öğle yemeğini da
vetli hulunduiu ıran büyük elçiliğinde ye
miıtir. 

Moakova, 4 (A.A.) -Türkiye hükUmeti
nin Sovyet tekliflerine cenı. bugün B. Saraç-
.il.. • • lıİI ...n...L.! H • • 11r • etim.aaın 4. •w=>• ~..,.. Y1elliilildn 
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nun Moıkovadan ı,u akşam hareket edeceği 
bildirilmektedir. 

Bu huıuata yapbğımız tahkikata nazaran 
Hariciye Vekilimizin Moakovadaki müzakere· 
lerinin birkaç gün daha aüreceii ve bu müzake
relerin en dostane bir hava içinde inkipf et· 
milde olCfüiu •=lap1••fbr. 

B. Molotof ile hemen temaı edeceği bildiril
mekkıMlir. 

Ankara, 4 (A.A.) -Avrupadan bugiin ge
len bazı haberlerde Hariciye Vekili Saraçoğlu-

Londra, 4 (Huıuai) - Saraçoilu bugiin 
> Moıkovadaki lngiliz ıefiri Sir Vdyam Sida ve 
Fransız maılahatgüzannı kabul etmif, kendi
leriyle görütmüştür. 
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Halifaks'ın mühim beyan'itı 
"iki büyük komşu olan 1 ürkige ile 
Sovgetler birliği arasında dostluk 
mii.nasebetlerinin idame sini görmekle 
hiç şüphesiz daima bO.htigar olacağız,, 
Londra, 4 (A.A.) - Röyter: 
Lordlar Kamarasında harp 

vaziyeti haıkkmda cereyan eden 
müzareler esnasında liberal Sa. 
muel, TUrkiye ile Sovyetler Bir. 
liği araamda cereyan etm~te 
olan nıUzakerat meselesine te -
mu ederek demiştir ki: 

- İngiltere hUıkumetinin •. bu 
ınUzakereleri, anlayış ve kavra. 
yışla karşılıyacağnu ümit edi -
yo~ Tilrkiyenin Karadeniz -
de ve Asvada. bUyUk bir ali.kası 
vardır ve bu ali.ka kendi~il"f' 
hakiıkat.en icap ettiii 2ibi Ruq. 
ya ile son senelerde vaT)tıı!ı ve" 
bile dostluk milnasebetleri ida. 
mesine imkan verme'ktedir. Tür. 
kiyenin avm mm.anda Akderı.i?.-

de de büvük bir alakası vardır. 
Ve bu aii.ka, kendisini ln.giıte. 
re ile Fransanm hüsnü niyet . 
lerini ve icabında yardnnların· ı 
takdire sevkeylemektedir. Bazı 
anlarda telifi imkansız gözüke. 
bilecek olan bu iki 2'erçek alalrr 
ve menfaat arasında çarpıı:ımr. 
husulüne mani olmak için Rur 
hükumetine yardım etmek zor 
değildir. Tesİim edelim ki Tür 
kiye kendi menfaati icabı ola
rak bütün komsularile dostlu' 
münasebetleri idame etmektr 
haklıdır ve biz Türkivenin Frar 
sava ve Ine-iltereve ka~ı taah. 
hütlerin.i tutmakla beraber, b,· 
dostluğu temine c.ah0masını bi 

(Devamı 5 incide) 

Musolininin sulh kon
feransı teklifi asılsız 
Şimdilik italya bu neviden hiç bir 

teşebbüsle bulunmıyacakmış 
(Yamt 5 incide) 

• • 

• 

Sabaha karşı ı 

1 veç e endişe 
Stokholm, 4 (A.A.) -

Sovyetlerin BaltJktaki ic 
raatı ls'f'eç efkA.rı umu. 
mlyeslnl endişeye dttşur. 
mektedlr. 

Estonya tarafından 
Sovyetıer Blrlillne ter
kedilmlş olan yeni Usler. 
de teşk'llt yapmak Uze. 
re Tallln'e gelen Sovyet 
heyetinin şimdi sahil 
mıntakaları ve evvelce 
tesblt edilen Umanlarla 
iktifa etmlyerek Dago 
ve ösel adalarını tama
mile işgal etmek istedi
ğine dair gazetelerde çı. 
kan haberler burada 
muhtelif tekillerde tef.. 
sır edilmektedir. 

Bir Norveç vapuru 
torpile çarparak 

batb 
Sin.gapur, 4 (A.A.) -

"D.N.B.,, - Resmi blr 
menbadan blldlrlldlllne 
göre 49H tonluk Hö.gh 
lsmlnıdekl Noneç vapu
ru Sillgapur ıtmanmm 
methalf,nde torpile car. 
parak batmıştır. Vapu. 
r.un mtırettebatı kurta
nlmlfBa da dokus ldtl· 
nln. hutahaııeye nakli 
mecburiyeti hasıl olmuş. 
tur • 

• • 
Londradakı 
heyetimiz 

Hükiimet tarafından 
bir reami kabul 

yapıldı 
Loadra. 4 (A.A.) - Orgene· 

ral KAzım Orbay ile refibsı ve 
Türk heyeti azalan terefine, dün 
öilede:n IOIU'a Claridge otelinde 
hlikOmet: taralmdan bir bbul 
resmi tertip edilmif ve miaarırle
ri mi1ll müdafaa koordinasyon 
nazın Lord Cıatfield tarafmdan 
ağırlammıtır. 

Polonrada hala 
çarpışma var 

Loodra, 4 (Hususi) - Polon
yada harbin bittiği iliA dılilmiı 
olrnaıma ratnıen merkezi Polon
ya birliklerinin hill çarpıtmüta 
devam ettiği blldirilmektdelr. 

Norveç hUkOmeti 
Almanyadan bir nota aldı 

Oslo, 4 (A.A.) - Noneç hü
kdmetl, Alman hükdmetlnden 
bir nota almıştır. Bu notada, 
Norveç ticaret gemilerinin Al
man denizaltılarmın işaretleri. 
ne riayet etmeleri ve muaye_ 
neden kaçmağa çalışmamalan 
llizumu bildirilmektedir. 

Stokholm, 4 (A.A.) - ı.vec
in "Korıholm,. vapuru, odun 
hamuru ve kA.ğJt ile ytıkltl ol. 
duğu halde Vilmlnton'a gider. 
ken Sandham açıklarmda en 
ternasyonal sularda bir A.Imaı 
harp gemisi tarafmdan 7aka 

! tanmış ve Almalı llma.nma gö. 
türlllmUştur. 
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VeşilköyU haraca 
kesen hırsız 

... 

TUskiye için bir sanali mer
:czl kurmak için dUşünülecek 
saılar ham madde ile işletici 
ııadde bir arada olmadığına 
,ure: 

yar, sanıyorum bizim sayılı o. 
todidakt Alimlerimizden biri
dir. Hamdi Efendi bu şehri, 
her çivisini kentli eliyle çaknuı, 
gibi biliyor, ve ikna edici nıe. 
hazlar zikrinden ula çekinmi
yor. 

Bir evden aaat çalar~;;:cn 1 

yakalandı 

Lise. ve ort~okulf ara yapılan. GCl~!i ı 

Y enı tayın ve nakıl-
1 
~ 

lerin ·listesi geldi i Ogretmen ev.At· 
I - işletici maddenin bulun

luğu yer. 
JI - Bu sahanın mtinaltale 

;ol1arı tisttlnde bulunmasr. 
III - Milli mUdafaa bakr_ 

ınından muhafazası kolay ol
nıur JAzımdır. 

Kütahya bu itibarla. en zen
gin kudret menbaına sahiptir. 
Kütahyanın sanayilnl besli

yccek k:omürdUr. Bu itibarla 
burada: 

Sentetik benzin, briket azot 
"anayil, klor sanayii, ve bun. 
tara uıUtcalli'k kimya sanatla. 
rı, enerji aantrah kurulabilir. 

Binaenaleyh kömüre, e1ek
triie, kimyevi maddelere da
yanan askert kimya &aanyii. 
motör eanayü bu mmtaka için 
hiçllmiş kaftandır. Motör sana_ 
yii presize ocaklara muhtac 
olduğu için burada en iyi şekiL 
de ı nklşaf edebilecek.tir. 

Bunlar ana sanayidir. Bun
lar linyitlerin işletilmesine 
bağlıdır. Toprak sanayii, kire. 
mit, seramik, tabak baı,lı ba~ı
na tılrer 1$ sahasıdır. 

Ktttabyada kurulacak 11ana. 
yi mesel~ KarabtUce nazaran 
köm ilrü. ener Jiri yerli olarak 
'temin edecektir. 

Yeni Kütahyanın temelini 
linyit ve motör teşkll etmek. 
tedir. 

Bip hakikati tua.vvur ediyo
rum. SilnbUl ağaçtarmm sır
tından bacalar bir siyah or_ 
man gibi uzanıyor. Geni~ as. 
faltıarda ıura, 11ra betonlar zi
Y•T&. hava1a, yaslanıyorlar. 
Kalabalık bir :insan toplulutu 
ufka doA'ru akıyor. 

Del' cUssell bir istasyon ta
de elektrik santralı için günde 
20 katar hareket ettiriyor. 

Kurulması aall güç olmıyaıa 
bu sanayi - mUballğa etDli;ro. 
rum - münhasıran kurulacak 
ıtom binalar ve maden ocakla_ 
rında çalışacak insanların mik
tarı 15 binden a,aıı olmıya
caktır. 3 kitJden mttrekkep 45 
nlituılu muıtalısil .aile bugUn 
durgun bir hava f.(:inde günle. 
rini tamanılayau çartı ü;iıı bir 
hasret şarkrsr olacaktır. 

• Bir kUtUphanedeyim. Şa. 
dırvanr hAll etrafında 

olup bitenlere .kayıtıuz bir H
rlnUlc n lhenk içinde akıp gi
diyor. Bu klltUphane bana es_ 
ki bir dergih hissini verdi. 
Haıırları sökUlmüş, postları 
yerinden kaldtrıımı!J. Kadınla_ 
rı erkeklerden ayırdeden yeşil 
kafes uzanıp gidiyor. 

Kitapları kanttırıyorum. Fa. 
kat baprı, sonsuz yan bir ta
hayytıl ile hlfızamı ıorluyo. 

rum. 
,Yavaş yavaş dekor tamam. 

lan17or. Haıırlar yayılıyor. 
Postlar yerli yerine konuyor. 
DevetUyU ren~inde !sikkeler. 
beyaz teııoreler, neyler ve Se. 
ma' e<len insanlar boşluğu dol
duruyor. 

Yetti ka.feıln a.ra.lılından ho
tozlu kadın baflan farll:olunu. 
yor. Kumral bir kadını hatırlı. 
y<>rum. Denana glrermif .. Ben 
çocuk gttnlertmde hatırladılmı 
bu kadının bana hep gUzelJI. 
tinden, cotkun bir atk.Ja ken. 
dilrinl Mevlinaya verdiğinden 
bahsederlerdi. 

Zaman geçti, onun hat1arı
gö21lerlmden alllndf. Onun ye. 
rini Meryemle Afrodlt kapla. 
dı. Şimdi onu kafeılertn arka
sında, geoit Bursa bUrUmcU
ğünden şalvarlı, ba'ı hotozlu. 
gözleri müphem bir Aleme çel'. 
rilmi,, Klltahyah bir Afro. 
dit - Meryem gibi tahay7Ul e
diyorum. Ondan bahsederken 
Seyyare derlerdi. Bu acaba bir 
ınaan lıınt mi idi. Panteizmin 
kökleri olan insan göoUllerin
de dolaşan bir aevginln sem. 
hoJU mü idi bilmiyorum. 

Sakalları, bıyıkları ve yüzü. 
nlin rengi farll:olunmıyan kU· 
çiimencik bir adanı, kenarları 
teneke ne c;evrtlnıi$ kelebek 
ı;-özlUIUnU burnunun ucuna 
takıyor. Bana kitaplar hakkın
.la izahat Terlyor. 

Mlltevazr. bllgiıi hakkında 
:ı" ıl~rlenmtyen bu ktiçUk ihti. 

.Milli tarih için hayatını se. 
ferber etmiş olan bu piri fAnL 
nin J-.ütUphanenln içinde tek 
derdi. bir kitabın lıir sayfası 
üsttine yerleşen bir küvenin 
yapacağı tahribattır. O kitap. 
ların.r, istilAya uğrayan site
sinin duvarlarını muhafaza e. 
den genç bir \'atandaş gibi ku. 
ruyor. 

Çarşrya doğru çıkıyoruz. 

• Büyük ağacın ihtişamı 
öyle sihirbaz bir kud

rete sahip ki, kalınlaşan. kara
ran gövde, göğe doAru yültse. 
len dal. GUrteşe karşı bir Şem_ 
siye halinde uzfinan yaprak 
Temmuz öğlesinde serin. rüz. 
gA.rlı, Joş bit· gölge tüneli his
sini veriyor. 

Ayağınızın alttnda asfalt 
yok. Jf'akat kaynayıp. taban. 
Iarınıza bulaşan zift, yahut bir 
fırın kapağı hararetiyle tutu. 
şan kaldırımlardan geçmiyor
sunuz. Batda<iın me::.lıur afsal
tını hatırladım. Yaz günleri bu 
yoldan geçebilmek için Arap_ 
lar kafile halini alrrlar. ve: 

"- Yallah! diye feryat ede. 
rek dörtnala geniş caddenin 
bir tarafından öbUr tarafına 
geçerler. 

Çarşıya götüren caddelerin 
etrafında sıralanmış olan yol
lar bu şehre garip bir plttiresk 
illve etmektedir. 

Bakarsınız renkleri pozar
mış tahta havalelerin Ustun. 
den yollara doğru uzanmış 
kaysı ağaclarını, vişne. erik, 
armut, kiraz, dallan takip e. 
der. 

Koyu yeşil dalların arasın. 
dan altın renkli' kay11larla a
lev bakışlı kirazlar, vişnelel' 
insana renkli bir ışık yağmuru 
hlsaini verir. 

Dalların tahta hava.lelerin, 
çitlerin ve duvarların srrtın. 
dan yollara doğru öyle bir sar. 
kışı ve geçenleri öyle bir süzü
şti var ki.. İnsan ağ·açlarrn, dal
ların bir anda kendilerini cil. 
zlpleştirmek için akla, fettan. 
lığa bu kadar kolaylıkla ha
kim oluşları srnını ömril ol
dukça. dUşUnebilir. 

' • Ben, 15 çeşit armndun, 
Nüanslarını anlatan gllr 

kirpikli, göbeğine kadar uza_ 
yan, akları karasından fazla 
sakallı ihtiyarı hatırlıyorum. 
Evinin sofasındaki havuz, içl
ne doldurduğu meyvaları, bi
rer, birer uzatıyor ve her biri 
hakkında ayrı ayrı izahat ve
riyordu. Tat, renk, biçim ntl. 
ansları hakkında bu kadar blL 
gili bir adama ben ası~ rastla
mamıştım. Manzara. 7.iya. ışık, 
görUlen dünya reesam için na
sıl renk nUıtnslarında!l başka 
bir şey değilse bu adam için de 
zaika nüansların farkına var
maktır. 

• Çarşı ı'IP·kat ediyorum, 
eskl ıltenln Lonca dev. 

rtnden kalma dllkkAnları 
Ue doludur. Kaybolmuş Lon. 
canın izleri göze batmakta
dır. DUkklnla:-. grup, grup bi
rikmiştir. Demirciler, terziler, 
manifaturacılar, kunduracılar, 
çömlek~llerl birbirlerinden a
yıran dUkklnlarının budutla. 
rını i11aret eden duvarlardır. 

v 

FETİH EJ~SA:S::J.,ERt 

Yolumuz Hisar kahvesine 
doğru yüklleli1or. Evliya Çele. 
binin dediği gibi mavi ve lAl 
g(.an bir kayanın UstUne otur
tulmul) olan kalenin etrafını 
tırmanarak ona yaklaşıyoruz. 
Bir kale, bir uzviyet gibidir. 
Onu filAn veya ftlAn millet de
ğil. asırlar yapar. KUtahya ka. 
le&inde devirlerin, asırların 
kaleyi nasıl bir sentez haline 
koydufunu görmek tein tarth 
veyahut arkeoloji bilmeğe lU. 
zum yoktur. 

(Daha var) 

Bir kaç ay
dan beri Ye -
şilköyde faa -
liyete geçen 
bir hrrsız çe -
tni meyda · 

(na çıkarılmış: 
suçluları ad -

· !iyeye veril -
ı mişti, bunlar 
&mniyet San · 
dığı ~flerin · 

den Muradın ve Mığırdıcın ev-
lerinden mühim miktarda para 

· ve. e,ya çalmıtlardı. 
ı YeJilköyü hırsızlardan temiz· 
lemeğe karar veren zabıta, son 
günlerde birçok ev soya:1 ve ya· 
kalanamıyan son hırsızı da ele 
geçirmi!ftir. Bu, Yeşilköyde bak
kaJlık yapan Çemenoğlunun ya· 
nında çırak 1"1 yaşında Hilıeytn 
oğlu Alidir. 

Çok kurnaz hareket eden ve 
hiç bir iz bırakmadan ortadan 
kaybolabilen bu küçük hırsız 
bundan bir hafta evvel Yetilköy
de Saadetli sokağında 10 numa
rada oturan sıhhat müdürü Os· 
man Saidin evine pencereden gir
miş, yeleğinin cebinde bulunan 
70 liraaını, Gazi Evrenos cadde
sinde oturan Y ervantm altın sa
atini çalmış, nihayet Marselin e
vinden bir saat aşırıp kaçarken 
ele geçirilmistir. 

Suçlu itiraf etmit ve cürmü· 
meşhut mahkemesine teılirn edil-
miştir. ' 

Tramvay amelesini çiğ. 
niyen şoför ma:hkUm 

oldu 
Geçen cumartesi gecesi sabaha 

karıı Beıiktat tramvay yolunun 
çöplerini temizleyen tramvay a,· 
melesinden Recebe ~oför Şükrü
nün oto,w.~j ÇAJ'R.mıı. 311 motre. 
sürükledikten sonra parçalaya· 
rak öldürmüştü. . . 

Şof9r Şükrünün cürmü meş
hut asliye dördünci.i ceza mah
ke~sindc görülen muhakemesi 
dün bitirilmiş, 8 ay hapse 20 lira 
da ağır para cezasına mahkum 
edilmiştir. 

---o-

Bağırsak fiyatları 
yükseldi 

Dün yeniden Romanya ya 100 
bin kilo suaam, Mıııra 50 bin ki
lo zeytin tanesi, tsviçreye mü
him miktarda tuzlu bağırsak gön
dcrilmittir. 

Yalnız son günlerde bağırsak 
fiyatları lüzumsuz yere pahalılaş· 
mıştır. Tüccarlar Almanya ile 
tekrar iktisadi münasebetlerin 
başl!yacağmı duyarak ellerinde 
bulunan mallara vüklek fiyat is
temeğe ba~lamışlardır. Bu yüz· 
den diğer memleketlere ucuz mal 
gönderen ihracatçrlar fiyatlar pa
halr ok!uğundan tüccarlardan 
mal alamamaktadır. Dolavısi)lle 
diğer memleketlere olan ihracat 
da dunnuttur. 

İstanbul - İskenderun 
seferleri açıldı 

fatanbul - hkendcrun vapur 
ıeferleri yarın açılacak, ilk se
feti limanımızdan Konya vapuru 
yapacaktır. 

fatanbul - İskenderun ara~Aı:lda 
cuma ve sah günleri olmak üzere 
haftada iki sefer yapılması karar· 
lqtnıftır. 

Şüpheli bir ölüm 
Geçenlerde Abdullah oğlu 

Şükrü admda bet yatlarında bir 
çocuk Şişli Etfal hastahanesine 
yatırılmış, dün sabah ölmüttilr. 
Çocuğun cesedini muayene e

den adliye doktoru Salih Hatim, 
cesedin kolunda bir kırıklık gör
mUf. ölümü böylece ,upheli gö
rerek morga kaldırtmıttır. Va· 
ka etrafında müddeiumumilik 
tahkikat yapmaktadır. 

- ... ,_ -
Okullarda tatil 

Kurtulut bayramı mün.asebe· 
tiyle ayın 6 ncr cuma günü bü
tün okullar tatildir. Ertesi gün 
cumarteıiye raıtlamaıı dolayrsiy
le tatil yapılıp yaptlamıyacağı 
Maarif Vekaletine sorulr.rnştur. 
Gelecek cevaba göre hareket c· 
dilecektfr. 

Pertevniyal liaesi türkçe öğret· } 
meni Ahmet Şirani Kasımpaşa 
birinci orta okula, fen fakültesi 
riyaziye asistanı Fcyaz Vefa li
sesi ikinci devre riyaziye öğret· 
menliğine, Kadıköy 3 üncü orta 
okul beden terbiyesi öğretmeni 
Şaziye Işık Beyoğlu orta okulu 
tUrkçe öğretmenliğine, Kabataf 
lisesi tarih coğrafya öğretmeni 
Hamdi Nazım Şehremini orta o
kul direktörlüğüne, Gazioaman· 
pa~a orta okul yardımcı öğret · 
meni Nezihe İstanbul kız orta 
okuluna, ünivorsite kimya şube· 
si mezunlarından Hilmi Sanhan 
İstanbul erkek lisesi yarclımcı 
kimyava. Pertevniyal lisesi yar
dımcr öğretmeni Nezihe Beşiktaş 
1 inci erkek orta okuluna, Hay
darpaşa lisesi fransızca öğretme
ni Marko Galatasaray lisesi 
franınzca öğretmenliğine. vüksek 
iktisat ve ticaret okulu fransrz· 
ca öğretmeni Rııa izzet Güner 
Haydarpasa lisesi fransızca öğ
retmenliğine, Kadıköy birinci 
orta okuldan Ekrem Haydarpasa 
liıesi tarih coğrafya öV,retmcnli· 
ğine, Cağaloğlu orta okul tarih ı 
coğrafya öğ-retmeni Sükrü Savas 1 

İstanbul erkek lisesi tarih coğ-
ı tarını masratsıı 

rafya öğretmenliğine. Uıküdar okutma IYfZ 1 
birinci orta okul riyaziye oğrct- • • 
meni Halil Üsküdar ikinci OTta- yazan: H ıkmet Münir 
ya, K:::ıragümrük orta okulu biç· 
ki öğretmeni Saadet Çelebi Fatih M EMLEKETIMIZDE ınil· 
kız ortaya, Pertevniyal lisesi JıoııdiR, mimar, doktor 
franaızca öğrctrr.eni Nmullah A- •·ol'du .. ıarından b~ka. bir dl 
ta Gazi terbive en'.'IHüsüne, Tc· "öğretmen ordusu.. vardır. 
kirdağ orta okt-1 türkce öğretme· :Muhtelif yaş ,.e derecede btO• 
ni Savit Uvkut Evüp orta okul lcrce fazilet sahibi insrın. 1'11 
mü::lür ve türkce öğretrnenlitine, muazzez yurdun her tara rındl 
Vefa liıe11i riyazive staiiveri Vey- canla başla çalışır .. Kendileri• 
si Galatasarav l;se~int>. Balıkesir ne verilmiş olan buyuk ir~ııt 
ınualHm mektehi rb1azi,1e ö~ret- va zifcsi ni şerefini ıı fstiua tgAbl 
ıneni SürcY''a p,.. .. rl~,.~.,,.,'I\ lisesi· ~ayarak t•lddiyr-tlP ka\ raınıŞ• 
ne. iiniversitt: kimv::ı ~ııhe!I\ me- tıı·. J<,edakArrlır; nıllt()Y<Ultllr. 

zıınl::ı_rrn~a,, Fa.~r.~ fstıı~bul. tr· Bu öğrctmcc orduıııuuıtO 
kek lıse~ıne. t.~.?nu kıı ~1..9.csı va~- ~·etiştirnrnktc olduğu bU~ uW 
drmcı kımya ogretmenlıP'ıne llnı gençlik dUnyası yanında )(11· 
versite kimva suhesirıtlı-n Rukiye j çiiJ;: bir hususi alem dal)a ,·ar· 
Pertevnivat lise.,; vard•nıcı rb·a 1 dır. öğretme niıı kl'ndi aileil; 
ziye ö!rl'tmf"T\İ ı;l"h!hAt fstp.,h••' • kt'rtd) Cöcuklttrı ... 
kız orta.va. Pendik orta olq1l 1 

'. Ö . . ı 
yardımcı almanc11 öf!retmeni Ha· ·<r ğrctnıcn lllemleketın ırfa~ 

'd z ,_ t "k l a hu u,...ruııa senelerce didinir. 
mı e evreK or a v u un • • . 1 k' t. k l't 1 - ııır• k k f k .. 1 · 'in 1 d , ~11< ar l e ·a ı o acaı;ı yı 

u . a u te~ı . ezuıı arın ~n .t doğru artık bu irfan ,-e fa• 
Fevzı Sehremını orta okul tarıh 1 t ll..I · i b' l1 1 • b'dt 

w f · d ö- 1. . r-. emın n ır g ze a ı 
C?J!ra ya yar uncı gretmen ı- .ı ııaline gelir. KUltUrUn ptrl 
ğıne.. ,ııır. Gerçekten eli öpUlec4!11 

Okullarda, pasif ko
runma teşkilatı 

bir lnsa.ndır. Ona bu hizmeti• 
nin başlıca mUklfatları arıt• 
~ında cvlıltlarrnı himaye et· 

1 mck .ka'dirşlnaalığınr da göetf• 
, ı·emez mi)'iz? 

: Bilhasssa. Univenıtede. 
müessesenin bazı ihtiyaçların• 

1 

bedel olarak alınmakta oıaO• 
epeyce dolgun senelik masr_. 
fından öğretnıeıı eYlatları ıs .. 

H .. oJ et t 1 be . bı'rer tlsna edilemez mi? er ogr men ve a 8 nın HugUn. e,·ladı, Unlversitl 
talı sili yapmak çağına ge1IJ1.lf 

gaz maskesi bulunacak öğretmenlerimizden çoğu .... 
meklt., çrkmt$ ve blaselerıo• 

geçmtltri işi dUşen aşağı yukarı bir aytı1'' • QkuUarıia han .hlKu~larınd~ 
yapılaçq.k pasif korunma te~ki

latmr görüşmek üzere dün maa· 
· ri! müdürlüğünde maarif müdürü 

Tevfik Kutun başkanlığında li
se ve orta okul direktörleriyle 
yabancı ve azlık okullarının yar 
direktörleri bir toplantı yapmıt
lardır. Bu toplantıda, pasif ko-

runma teşkilatının kanun ve ni
zamnamelerinin okullarda tatbik 
§ekli, pasif korunma teşkilat kol· 

lannın faaliyete 
, görU1Ulmüştür. 

Her okul idaresi bir haf ta zar· 
fında okullarda yaptıkları bu 
teskilatrn malumatını bir raporla 
okul iı:iarelerine bildirilecektir. 
Okuldaki bütün öğretmenler ve 
talebe bilaistisna maske tedarik 

· cdf'cektir. 
öğretmenler aynı zamanda o

kullarda konferanslar tertip ede
rek talebeye bıı pasif korunmayı 
öğreteceklerdir. 

la geçinip gitmekte, deYlet...,,\".I 
milletin ı-efaluna. dua etmektt• 
dlrler. Onları ~ekildikleri )ti)• 
şelerde lAyık oldukları istir•• 
hate bir kere daha tezvlç ede· 
mez miyiz? 

Eskiden maarif hayatımız' 

Boğ.az yolcuları tarife
lerden- şikayetçi 

on seneden ziyade hizmet el• 
miş ö,;retmenlerin cocukları111 

bu gibi ınasraf veya Ucreııer• 
den muaf tutmak gibi bir kll' 
rar vardı. Böyle bir kararda0 
mliteva:ıi bir hayat yaşanrnkl1 
olan blltUn l"atandaş1nrı11 

- evHHları hesabına - tstifııd~ 
etmeleri tabii ı;lirtllebJlir. r-· 
k:ıt evlAdmı okutmak ısu:re" 
bir öğretmenin. senelerce öl• 
rctmckle gPçirdlğl bir sabad• 
üı;UcUk bir imtiyaza dahi ı•• 

1irı olmnsr en çok tabii ve e•· 
~r Yaztyetıerde zarurl 0140 
ır keyfiyettir. Memurlar dairelerine 

vaktinde . yetişemiyor 
Gerçi kudreti mahdut aJielt• 

rin ı;ocuktaı·ı Universlte tabtl• 
!ine ba$1arken nahiye tdareie' 

yeti daha zjyade kan~ttrmak. rince yapılan bir tahkikat o~· 
tadır. ticesinde her hangi nıasraftalS 

Boğazın lstinye, Emirdm ··•e l 
r:.umelihisar ~emtlerindc ctu - 1 

ran yüzlerce memur Şirketi 
Hayriyenin yeni tatbike başla. 
d.ığı sonbahar tarifelerinden şi. 
kuyetçidir. Uç is-keleden sabah. 
la.rı köprüye sekize on kala ve 
dokuza beş kala ı?elmesi icap 
eden iki rosta vardır. Halbuki 
daireletde vazifeye .saat dokuz. 
da ba.şlandığına göre, memur. 
lar sekize on kala köprUve ge -
len vapurla lstanbula inseler 
yazife saatlerinden bir saat on 
dakika erken ı:relmiı:; ve sabıı h. 
ları uykularından lüzumsuz fe. 
dakarlıkta bulunmuş olacaklar. 
dır. 

ikinci vapur ise dokuza ~ 
kala köprüve Eelmektc, tabiati. 
le beş dakika içinde memurlar 
dairelerine yetişe-mi yerek va:ıL 
fclerine g-eç kalmaktadırlar. Bu 
suretle son zamanlarda daire
lerde mesai· saatleri başlanı?;ıç 
ve hitamında memurların ka. 
yrtları konulduğundan Boğa _ 
zın bu semtinde oturan memur. 
lar müı;kül vaziyetlere düşmi.is. 
!erdir. Avrıca doku7.a beş kala 
köprüde bulunması ican eden 
vapur kücük ve yolsuz olduğun.. 
dan köprüve beş on dakika da 
rötarla e-elmektedir. Bu. vazi-

Valinıri tetkiklert 
Vali ve Belediye reisi doktor 

Lütfi Kırdar dUn sa.hah bel!'dL 

1 
ye fen heyetinde imar i~leri üze. 
rinde meşğul olumuf'tur. 

lşin en gario tarafı, bir çok muaf tutuluyorlar. Fa.kat ke~; 
memurların Şirketi Hayriye iş.. dilerinin "fakir, vahut "hV 
!etmesine müracaat ederek va.. Yakti yerinde,, ol~ıyan ktın•'* 
pur saatini tebdil ettitmek is. Jeı·den bulunaufun;ı ilAn etaıff 
tcmelerinc karşı. işletme erkL •olmakla ... ESMı itibariyle ıfıll' 
nının sudan cevaplar vermesi \ 'e /!;in oımıyan, fakat ev!A.dını ~ 
aradan günler ge~ti~i halde ta. kutma bahsinde kendisin' 
rifelerin vine eskisi rribi tatbik- gösterilecek her ha.n~i bir IJJU• 
te devam edilmiş olmasıdır. za!ıcretteu de müstağni bulııo

Halk ve memurlar kolavlık ınıyan öğretmenlere. bllbaif• 
bekledikleri şirketin bu }1are - "emekli., Iere bu gibi kois.1-
ketindetı çok mütf'CSE!ir yolm11~_ lılcları bağışlamak güzel bit 
lardır. Bundan b~ka diger Bo. anane teşkil edecektir. Mesl6' 
ifaz iskelelerinde oturan halk ğe hilrmrt ve dikkati artt1' 
ta yine tarife-lerin diğer bazı racaktır. BUyUk bir öğretIJJetJ 
hükümlerinden şikD.yet etmek. olnn muhteren. Maarif \•ektl'
tedir. Mesela a~amları köprU- ı · mlzin bu mevzua himmet ~· 
den Büvükdere ve Yeniköv is- alakasını celbetmckte bir fa1' 
kclelerinc doğru vanurlar ·kal- da göri\yorum. 
dırrldığı halde Beşikta.ştan Ka. _ # 
vaklara kadar bir cok iskelele. f 
re de tek bir vapur kaldırmak. ~ Pel'Jemb.I Cuma 
tadır. Bilviikdereye kalkan va-. -
pur en büvük vapurlardan seçi. > 5 1. Teş. 6 1. Tef• 
!ip az yolcu ile giderken daha ~ 
küçük olan dieer vapurlar bU. < 
tün iskelelerin volcularile hmca. t-
hmc dolmaktadır. ~vlendic'Tinc 
görP., şirket ot<>büslerle reka . 
bet dqıek için Büvükderevc 
doğru posta kaldı:nnakta fakat 
diğer iskeleler halkının rahat . 
~ız olmasına !?'Öz yummakta.dır. 
Şirketin valmz kendi menfa.ati
ni düşürı<l.üifönü --e hsı.lktn vui. 
yetile ah\ka.dar olmadığını ileri 1 
~ürerek bir cok klrııseler ~ı31r!!l. 
dar makamlanı müracaata ka. 
rar vcırmi!)lcrdir. 

21 Saban 

hmı .ırı bmı 
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•tro ve tenkit : Çinlilerin • 
yenı muvaffakıyeti 

elı.ir tiyatrosunda 
Romeo ve jülget 

Bir Japon taburu 
Honan eyaletinin 

imha edildi, Çin kuvvetleri 
merkezine doğru ilerliyorlar 

~ 'l'iYltroau için haftanın 
• a. g\inü olmasına rağ. 
evvelki a.kşa.m (Salı ak-
~ ~eo ve Jülyct'te tek 

lltr •üınamıştı. 
Çok k ' l .. h . y ımse er, şup esız, 

a, Şebpir'in eserini sey. 
.... ltlllıi~L• n ziyade, geçen ~ne 

f
ert veya güzelliğini işit. 
n~.~n tesirile ~elmiş. 

-·-~·~-:uau. Şehir Tiyatrosu 
_ • .,,..__,,in diğer eserlerini de 

ınil 

"to( 
r .,, 

halde bu kadar kala. 
~ine muvaffak olaına. 

,;,._,~er dilıi müellif yaşa
~~ı, bu hadiseden il. 
-u, muhakkak "Olta 

1:-,. isimli bir komedi ya-
dıt 
bt"6 . ,,. 
ıocll 
terl
r~at ,.,, ... 
ır. 

nı• 
>o• 
)tll 

-· 

yapılması taraftanymı. Bunun
la beraber "sunmak,, ve ''tan. 
rı., sözleri kulaklarımı tırmalı
yor. 

*** 
Meşhur balkon sahneeile, Jül. 

y~t'in Tibalt'ın hayalini gördil. 
ğü sahne güzeldi. Bütün aktör. 
lerin müştereken en iyi oyna
drklan ise, düello sahnesi oldu. 
O kadar ki, bir <:ok kimseler, 
kendilerini, filmin verdiği te. 
dai ile, kovboy filminde sandı. 
lar ve Tibalt ölünce alkışladı. 
lar. • 

Evvelki akşam, tivatroda bu. 
lunan Halide Edip Perde ara. 
sında Ertuğrul Muhsinin oda
sına gitmişti. Yanında Bay Ad. 
n.an ve odada 1zr.et Melih var. 
dı. Bu alkış badise8inden bah. 
sederken: 

- Halk, diyordu, belki de 
hak yerini buldu diye alkışla • 
mış ve böylece hislerini ifadeye 
bir vesile bulmuştur. 

~ * * 

Çunking-, 4 (A.A.) - Chekiai 
ajansı bildiriyor: 

Çin kuvvetleri Kaifang'dan 
llOllra Honan eyllletinin en mu. 
him şehri olan Kailang istika
metinde mukabil taarruza geç. 
mişlerdir. 

Japonlarm anudane mukave. 
metine rağmen Çin topçu kuv
vetleri §ehri tahrip etmeie mu_ 
vaffak olarak Kailang ı,ehrinin 
BOkaklannda cereyan eden mu. 
harebeler neticeeinde Cinliler 
§ehri ki.milen İfM'&l etmi'f]erdir. 
Çin kuvvtleri şimdi Honan eya
letinin merkezi olan Kaifeng'e 
doğru ilerlemektedirler. 

Romen turist 
ofısi 

13 e~lul cumartesi 
günü merasimle 

açılacak 
Romen Turiat Ofiai 13 eylUl 

cwna gi.inU sabah meraaimle 
açılacaktır. Reemi küşatta bu. 
kınmak üzere veni Romen pro. 
paganda nazın Alek.sandro Rad
yanu şehrimize gelecektir. 

Cuma sa.babı onb~ukta da. 
vetliler Turist Ofisi merkezin. 
de toplanacaklar. burada ken. 
dilerine Romen içkileri ikram 
edilecektir. Sonra bir ıinemaya 
gidilerek orada Romen Turla. 
tik filmleri göeterilecektir. 

Romeo ve Jülyet, Sehir Tiyat. 
rosu sahnesi için bir muvaf. 
fakıvettir. Bu piyeei herkeein, 
bilhassa, bizdeki sanat alemini 
daima hakir görenlerin JrÖrme. 
leri lazımdır. Tiyatroya Uç se. 
ne evvel intisan etmiş ve ancak 
ilk defa olarak ~ rol almış 
bir eencin Romeo'da - hitabet 
müstesna - ne kadar mUkem. 
mel olduihınu , bir ~ok Avrupa 
ve Amerika film "ieune premie" 
lerinden daha kabiliyetli oldu . 
ğunu, . burada. söylemek iste. 
rim. 

Şimdiye kadar, memleketi- Go··ç edecekler 1·çı·n mizin. beynelmilel sanat ile. 
minde, en iyi şekilde. ancak re. Y" d 11. . ... l 
sim ile kendini temsil edebile. uz e e ı tenzıat ı va-
ceğini söylerdim. R'Omeo ve Jüt. pur seferleri ihdaı 
yet'te a-ençlerimizin kabiliyeti - edildi 
ni gördükten sonra, resim'in ya
nma sahneye koyuş bakımın. 
dan esasen birinci plAnda olan 
ve bunu rejisörüne borçlu bu.. 
lunan tiyatromuzu da koymak. 
ta tereddüt etmiyeceğf m. 

Fikret Adil 

liJ.m gağan gol-

Adalardan ıehre dönecek kim
selerin ıöç eıyalarını nakletmek 
üzere Deni.zyolları idaresi dünden 
it~ren yüzde elli ten.zilitlr hu
ıusi vapur seferleri tahrike batla
mııtır. Her hafta pazartesi, çar· 
ıamba ve cuma günleri saat 10 
da Kniihdan bir T&pur kalkacak' 
bütün Adalara ufrayarak BUyük
adaya gittikten sonra oradan 
Moda iskelesine de uğrayarak 
köprüye gelecektir. lar üzerinde 

günlerini yaşamış 
anlatıyor 
Torun tayyare karargihlan 
bombardıman edilerek tahrip o. 
lundu. 

Tayyarecilerimiz parça parça 
olan makinelerini ilmitaislik 
içinde seyrediyorlardı. 

- Derhal V BJ'!OV&yt terket -
tiniz mi? 

- Hayır .. Pasif müdafaa tef
kilatma dahildim. On giln ka -
dar daha merkezde kaldım. 
Tayyare hilcumlan zamanmda 
bombaların dftştUkleri yerleri 
teebit etmek vazifesini almıt. 
tım. Bugilnlerde bomba.rdıman 
saatleri hariç olmak Uure Var
şovada hayat normal gidiyordu. 
Yalnız vekaletlerdeıki mühim ki 
ğrtlar ayrılıyor, diğerleri yakı. 
lıyordu. Rartladığımız en mil. 
him mUşkillit, tehlike anlann • 
da bile halkı sığınaklara aok
mağa mecbur etmekti. 

ÖLÜM YACAN YOLLAR 
{;ZERİNDE 

llarp baş1ıyah on gUn olduk. 
tan sonra Varşovayı terke mec
bur olduk .. Askeri kıtalar gar. 
be giderken biz aynı yollar UR
rinde cenubu sarka gidivorduk. 

Bir kac ahbaptan ınUteşekkil 
otomobilli kilelik bir kervan 
yapmıştık. 1mki.n buldukça i _ 
lerlivorduk. Daima Alman tav 
yarelerinin taarruzuna hedef ol
duğumuz için J!iti:.ikee içerilere 
<'ekiliyor. kim bilir nerelere kL 
dar verilemeii dUsünüyorduk. 

Nalekzov'a iki kilorrıetre ıne. 
safede Yol üzerinde kil<'ilk bir 
hana tesadüf etmistik .. Yeme~ 
S{ilzeldi. sonra düşman hedef. 
!erinden uzakta ve sakindi.. Bir 
iki eiin bur~rla kalmaiı dUşU -
nüvorduk .. Bir cok noksanları.. 
mız v~rdı.. Bunlan ikmal için 
ı:ehre fto~ yollandık .. Biz vol. 
ela snderken bazı infilaklar duy. 
duk. artık bunlara alışmıştık .. 
Fakat avdet ettiiimiz 7.aman 
küçük hanın üzerinden duman 

(Devamı 6 ınetda) 

Aynca yalnız cumartesi günle· 
ri Büyübdadan saat 10 da bir 
vapur hareketle Heybcliadaya 
uğradıktan ve bu iki adanın ıöç 
eıyuını aldıktan sonra köprüye 
celecektir. 

Umumi mecliate Çatal
ca izalıiı 

fllta.Qbul umumi mecliainde 
Çatalca kaz.ur n&mma aza bu· 
lunan Galip Bahtiyar Göker la. 
tanbul mebwtluğuna seçildikten 
80Dl'a umumi meclia ualıfm -
dan istif etmiftl. latnbul umu. 
mi mecliai içtima halinde bu. 
lunduğu için münhal bulunan 
bu azalığa timdiye kadar kim.. 
se intihap edilmemi§ti. Umumi 
meclis bir teşriniAnide topla
narak yeni sene faaliyetine baş_ 
lryacakbr. Bu mllnuebetle Ça
talca aza.lığı için seçim yapıl. 
mış, Çatalcada mllntehibisani • 
lerle Çatalca belediye medili 
azası bir arada içtima ederek 
münhal bulunan uahğa C. H. 
Partiıei ı.tanbui vilayeti bqki. 
tibi Hikmet Balkanı intihap et
mil}lerdir. 

Taksimdeki gaz:noların 
yıkllmasına talip çıkmadı 

Taksimden Ayaapaşaya dofru 
85 metre genişlikte bir cadde 
açılacağını, Taksimdeki Camlı 
köşk ile civarmın yrkılmaamm 
mtızayedeye konduğunu yazmış.. 
tık. Dün müzayedeye kimse gir
memiştir. Burası be~iye tara. 
fından yıktınlacaktır. Bundan 
bqka Takıim gazi11011unun eş. 
yalarının yapılmasına da talip 
çrkmamlŞtır. 

Matbuat umum müdürü 
1reliyor 

Dahiliye Vekaleti matbuat u. 
mum müdürü B. Salim b~n 
Ankaradan şehrimize gelecek _ 
tir. 

Matbuat umum müdilrlilı'ü 
müşavirlerinden B. Server lı. 
kit Balkanlarda yantıiı aeya • 
hatten şehrimize dönmUetUr. Bu 
akşam Ankaraya gidecektör. 

Hongkong, 4 (A.A.) - Che. 
kiai ajansı bildiriyor: 

Çin kuvvetleri Tavangchvang 
da düşman mevzilerine taarruz 
ederek bir Japon taburunu ta. 
mamile imha etmişlerdir. 

Chekiang eyaletinde munta -
zam Çin krtalan bütün gün Kia. 
shin şehrine taarruz etmişler. 
dir. Düşman burada bir kaç yüz 
kişi ve mühim m'ktarda ceh. 
hane kaybetmi§tir. 

Honan eyavetinde ilerliyen 
Çinliler yeni bir muvaffakıyet 
kazanmışlardır. Baakma uğra. 
yan düşman alellcele ricat eL 

lngiltere 
Yeni Leh Reisicumhu

runu tanıdı 
Londra, 4 (Hususi) - lnıil· 

tere hükumeti, yeni Reiıicumhur 
Radsyeviç'i tanıdığını ilin etmiı· 
tir. 

Paris, 4 (A.A.) - Poton;a bü
yüle elçilfğinin tebliği: 

Polonya Reisicumhuru B. Rac
z1ciewie.z General Joaef Kaller ile 
Doktor Aleııı:andre Ladot'un dev· 
Jet nazırlıklarına tayinini tasvip 
etmi,tir. General Kaller, kabine· 
de milli iş partisini B. Ladotl da 
halkçı köylü partisini termit ede
cektir. 

İki na.zır, dün ak,am Reisi
cumhur huzurunda nazır ııfatiy· 
le tahlif edilmiılerdir. 

Rayİftag ne günü 
toplanacak! 

Amaterdam, 4 (A.A.) - Ber
linden "Telegraf'' ıa.zetesine bil· 
diriliyor: 

Reichstag cuma veya cumarte· 
ıi ıünü toplanacaktır. Tahmin 
edildiğine göre Hitler kararlarını 
Alman milletine bildirmeden ev· 
vel Daladyenin perıembe günü 
ıöyliyeceği nutku bekliyecektir. 

balyada nanrlar mecllmnce 
mlizakere edilen meıelelenn ma
hiyeti hakkında hiç bir 'ey öire· 
ııilememittir. Zannedildiğine gö· 
re içtima esnasında Kont Ciano, 
Hitler ile yaptığı mülakat hak
kında izahat verrni,tir, Hitlerin 
teklifleri bu~ün İtalya sefareti 
vuıtaaiyle Londraya bildirile
cektir. 

Amerika halkı ambar
gonun kaldınlmasını 

iıtiyor 

Nevyork 4 (A.A.) - "Havas": 
Amerikan efkirıumumiye ensti
tüsünün -bildirdiğine ıöre, Reisi
cumhur Ruzvelt tarafmdan 2 ı 
Eylülde konırede söylenilen nu
tuktanberi reylerine müracaat e· 
dilen halkın yüade altmı' ikiıi si
lih ambarıotunun kaldırılması 
lehinde, ve yüzde otu.z ıeki.zi 
de bunun aleyhinde bulunmuı
tur. 

miş ve sahada 200 ölü bırak -
mıştır. 

Çinliler çok miktarda cepha_ 
ne ve bir kaç makineli tüfek 
iğtinam etmişlerdir. 

Bu eyaletin şimalinde Çin kuv 
vetleri Siangcheng ve Si!İang _ 
chen şehirlerini istirdat etmiş_ 
lerdir. 

Bir Japon hava fil06u dün 
Changkiabien şehrini bombardı 
man etmiştir. Cin muharebe ve 
avcı tayyareleri derhal hareke. 
te geçmişler ve havada cereyan 
eden muharebe neticesinde bir 
kaç düşman tayyaresi düşür • 
milşlerdir. 

Yabancılar 
ingiliz ordusuna kay

dedilebilecekler 
Londra, 4 (A.A.) - btihbarat 

nezaretinin bildirdiğine göre, 28 
Eylül tarihinde imzalanmış olan 
bir emirname ile yabancılar, 1n
ıili.z ordusuna girebilecekler ve 
orduda subay dahi olabilecekler· 
dir. Maamafih, yabancı lejyonu 
ihdası ve orduya bol miktarda ve 
her istiyenin kabulü mevzuuba
his değildir. Orduya bu suretle 
ilk girecekler arasında Polonyalı 
tayyareciler vardır. 

Almanyada otomobille
rin izami sürati 

Berlin, 4 (A.A.) - Hitler ta
rafından ne~redilen birkararna
me, ile otomobillerin azami süra· 
ti tesbit editmiıtir. Şehir dahilin· 
de otomobillerin sürati 40 kilo
metreyi, tehir haricinde ve oto
mobil yollannda 80 kilometreyi 
geçmiyecektir. 

Otobüslerle diğer makineli na· 
kil vasıtalarının sürati 60 kilo
metreyi geçmiyecektir. 

Yeni Finlandiya sefiri
miz itimatnamesini 

verdi 
Helsinkfors, 4 (A.A.) - Yeni 

Tilr1riy.e elçiei Ad,h Akael bugün 
~utad ~rasimle Finlandiya rei
sicumhuruna itimatnamesini tak
dim etmi;tir. Merasimde hariciye 
nazırı da hazır bulunmuıtur. 

Göteborg limanına 
girmek yasak 

Londra, 4 (A.A.) - Reuter a· 
jansının Stokholmden öğrendiği· 
ne göre, her türlü casusluğa ma
ni olmak üzere Götebor~ lima
nma mezun olmıyan şahısların 
girmeli yasak edilmittir. 

Gönderilen mallann üzerine 
adres yazılma.makta ve yalnız i
ıaretler konulmaktadır. 
~ 

İspanya hükWnet mer
kezi Madride tatınıyor 

Madrid, 4 (A.A.) - Birkaç 
güne kadar bütün nezaretler ve 
merkezi devlet idareleri, Madri· 
de nakledilecek ve Burgoı, yeni· 
den eyalet merkezi haline gire
cektir. 

Yabancı memleketler
den gelecek maddeler 

Bu hususta yapllacak ihtikAr için 
tedbirler allnıyor 

İhtikar komitesi yamı mü. Çünkü bir çok memleketler biz
him bir tiplantı yapacak, ecza- den alacakları maddeleri, bari. 
yı kimyevtye üzerindeki fiyat ce gönderilmeleri menedildiğin. 
yükselmesini tetkik edecektir. den alamamakta, buna karşı da 
Mal\ım olduğu Uzere harp baş. bi7.e lilzumlu olan maddeleri 
lar ba.şlamaz en mühim ihtikar gönderememektedirler. Bu yüz. 
hareketi kimyevi eczalar Ur.e. den piyasada ihtikarın önUne 
rinde görillmüş, hatta bir çok geçilemiyeceğinden korkulu . 
hazır ilAçlar bazı kim.eeler ta. yor. Çünkü hemen bütün mem
rafmdan 1>iyasadan l.aldmlarak leketlerle olan tiçari münase. 
saklanmıştı. Yann bütün eczayı betlerimiz takas esasına göredir 
kimvevlye tüccar ve aatıcılan Yani iki memleket biribirlerile 
da toplantıya istirlk edecekler mal mUbadele etmektedirler. Btı 
ve komiteye izahat verecekler. vazivette bizden mal alamrvan 
dir. ecnebi memleketler tabiatile 
Diğer taraftan alakadarlar mal da göndermemeğe başla -

<-ok mühim bir m~le üzerin- mışlardır. Bu viizden bir çok 
de durmaktadırlar. Bu, bir çok ecnebi memleketlerden aldığı -
macjdelerimizin harice ~nde • mız muhtelif madde ve eşya . 
rilmeleri m~ilmesi üzerine larm bundan sonra Petirileme -
memleketimize lüzumlu olan ba. mel< tehlilrMi vardır. 
zı @t)'alann ecnebi memleket • Haber aldıimnZI\ göre, ata. 
lerden ithal edilme11inin mu, • kadarlar bu yolda bazı tedbir. 
kül bir vaziyete girmeeidir. ler dü.§ünmeğe başlamışlardır. 

' 
............... -·-··---·· . 
,Görüp düşündokçei 
------------------------· 

y a·dellerde 
Türk adı! 

" llluatrasyon" un son 1Ay11an· 
ela, Trakya manevraları ve Türk 
ordusu için yazılmıı bir makala 
okudum. içinde orada abnmıf 
resimler de var. Bütün atatemi
literler, kumandanlarla birlikte 
Cumhurreisi hmet lnönü, mas
keli çatal batarya dürbünü önün· 
ele sözcüler, parmaklan makine· 
li tüfeklerin tetiklerinde, sol ıöz
leri kapalı keskin nitancılar, toz 
bulutları içinde saldıran tanklar, 
bir bir sıralanmış. 

Bir yabancmın, bizi nasıl ıör
düiünü anlamak için okudum. 
"Türk" ün savaşçı ruhunu, tarih 
ıahitlifiyle ortaya koyuyor, son 
sistem silahlarla donanmıf Türle 
alaylannın korkunç kuvveti üs
tünde duruyor. 

Türkü çelik tohumla-la eki
len ve kahraman kemikleriyle 
bezenen Çanakkalenin yenilmez 
nöbetçisi diye tasvir ettikten 
sonra: "Dün düşman olarak kar
tunızda gördüğümüz bu kahra· 
manlar, bupn bize yalnız dost 
değil, dava yolda,landır da. Mil
letlerin hayatta böyle tezadlart 
olur iıte." diyor. 

Bu, Türkü birinci övüı, onun 
kahramanlığını, mertliğini, ver 
diii sözden ötüm kar111mda bile 
dönrııtediğini ilk söyleyİf deiildir. 
Bizi kim yakindan tanıdı ise, so
nunda İmanı hu old.i. 

Hem bunu, sade dostlara, yal· 
nız bitaraflara mahsus bir inanıı 
saymayınız. Bizimle clövüıen, 
siperlerimiz önünde can veren 
düıman zabitlerinin hatıra def
terleri, yarablannm, esirlerinin 
sözleri de bu büyük ve terefli 
aerçekle süslüdür. 

Çanakkalede düşman kumanda· 
nı "Hamilton'' un raporunu ıö
renler, bu hülanüme bir tllhit da
ha katmıı olurlar. 

Makalenin sahibi: 
"Türkler, ıerçi pek ültra mo· 

deren birtakım harp vasıtaların· 
dan mahrumdurlar; fakat en yal· 
çın arazide dövüfe dövüşe ıünde 
seksen kilometrelik yol alddar. 
Hakiki bir muharebede ise bu İ-e
koru da laracaklardrr. Hele Edir
nedeki büyük ıeçit, istisnasız, 
herkesin üstünde tam manaaiyle 
derin bir hayranlık uyandırdı." 

Diyor. Ultra modem vasıtalar 
nedir, bilmiyorum. Fakat fUJIU l>i
Jiyorum, ki timcliye laıidar icat e· 
dilen ve İcat edilecek olan lııiitün 
ültra mqdem silahlar, Türkün yü
reii üstünde lanlmağa maltlrum· 
dur. 

Muharrir, yazısmm bir yerin· 
de: 

Türkte askerlik iMdet halinde 
'hir teY· Geçit törenini seyir için, 
ihtiyar köylüler, pek uzaklardan 
yaya ıelrni,lerdi. Bayrağı ve as· 
keri selamlamayan hiç bir Türk 
trönnedim. Vatan sevıisi, aıker
lik aşkı onlarda en tah•i 'cluyıu· 
lar haline gelmiş." 

Hükmünü veriyor. Bu doiru· 
lu~a benim katacak bir 'eyim 
yok.. 

HAKKI SOHA GEZGiN 

Cenubi Afrika 
hükumetlerinden 
Birer nazır yakında 
Londraya gelecek 

Londra, 4 (Hususi) - Do
minvorlar nazırı Eden Avam 
Kamarasında Kanada, A V118tra 1 
ya, Yeni Zeland ve Cenubi Af
rika hükumetlerinden birer na. 
zınn yakında Londraya j?elmek 
üzere olduğunu bildirmiştir. 

Bu nazırlar, imparatorluk h i' 
kfimeti ile istişare için gelmel 
tedirler. 

Almanyaya kaçak gi
de: ken yakalanan efye 

Londra. 4 (Hususi) - İngil 
tere kaçak kontrol teşkilat 
bugüne kadar Almanyaya gi' 
mekte olan otuz bin tondan fa 
la eşya tutmuştur. 

Bir Yunan ticu 'el( 

heyeti Belgralla 
Belgrat, 4 '(li:K..), - :Y1:1goc: 

lavya - Yunanistan ticaret anıa~ 
masmı geniıletmelıC Grere 'Sela 
nikte batlıyan ve~O Eyfiiİ!e ink 
taa uğrayan müzakerelere Öev..ıı 
etmek iizcre bir YGIWl ticaret ; . · 
yeti Belı:rada ldın~ti:- . 
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.• .m gibi uuırim ediyorum. Bu ' 
.. alettir ki kendi elimle keneli 
•enmlde tatbik ediyorum. Ben 

,ırk iyi uiliyorum ki, benim içki 1 
optilamı hoş görmiyenlcr var . 
Jtr; bununla beraber ben yine iç. 
melı:t('n vazgeçmiyorum: zira hu 
bet altı kadeh bana bir nevi saa • 
det veriyor. Ruhumda rahat ve 
huzuc temin ediyorum. Bu içkiyi 
içtiğim zamanlarda bana yapıla -
cak hakaretleri nezaket gibi te -
lakki ediyorum; o va kıt benim ız 
tıraplarım neşeye değilse de ka -
yıtsızlığa tehavvül ediyor. O va. 
kıt 11.:.c:::ckri bir istihza çerçeve. 
si içinden seyr='1İyorum. İ:ı::mın 
manzarası benim gfü:ümde deği -
şiyor ... 

"Bir adam için etrafındakileri 
farketmeden geçip gitmek ve ken 
dinden habersiz bir sarhosluk i · 
çinde yaşamaktan daha güzel bir 
şey tasavvur edifol:ilir mi? Bos 
beyinliler tenim içki ile intihar et 
tiğimi sövJüyorlar. Halbuki. ben 
hayat denilen bu manasız varlr · 
ğa bu kaı:iar ehemmiyet veren • 
lere ahmakhr diyOTum. Hatta bi. 
zim gazetenin direktörü - ki ken
disinin yüksek zekası herkesin ma 
himudur · ara sıra beni karııısıncı 
oturtur, bana içkiden vazgecmek. 
liğim için nasihat eder. Zavallı 
adam! Farkında değildir ki ben 
ancak içki jçtiğim zamanlarda 
başkalarına itaat eden, nazi~ iyi 
geçinilir bir insan olurum! İçki 
içtiğim zamanlarda bana isterse 
"şu tahtaları boya" diye emir ver 
rebilir ve ben de bu emri yerine 
getiririm." 

Bu sırada kahveye siyahlar 
giymis, solgun benizli, ince, za· 
rif bir kadın girdi ve etrafa göz 
gezdirerek bir masaya oturdu. 

- Bana biraz kağıt ve kalem 
getiriniz." 

D::di. 
Pietro Nocera arkaldqı Tito

ya dönerek ve yeni gelen kadını 
göstererek: 

- Madam Tergzegoriyan 1 de
di. Bu bir Ermenidir. Evindeki 
koka'n al~mleri meshurdur. Por 
te Mai!lot'da oturuyor." 

Kadının baı:ında siyah tülden 
bir ~ap~<a varıJı ki bunun arasın
dan siyah kıvırcık saçları parla· 
yordu. Şapkanın bir tarafından 
ensesine doğru bir siyah kuş sarkı 
vordu. Boğazının altına ve çene
sine kaı:lar inen bu kuş arzuları 
tahrik ede:-ı cazibell yüzünün et· 
rafında sanki bir İ"tifham İMre-
ti t::~!cil edi yord l'. • 

Kadın yazısını bitirince küçük 
'{arson!ardan birini çağırdı. Elin· 
•!eki mektubu ona verdi. Garson 
hürmetkar bir tavırla mektubu ı 
°'!arak S-Okağa çıktı ve ıdış:- ;·da
ki halk karışıklığı ve otobüsler 
ırasında gözden kayboldu. 

Nocera Ermeni kadına yakla
sarak kendisini oturdukları ma
saya davet etti ve arkadaşlarını 
nrezante etmek icin rnüsııade is· 
t--di. ... 

Maı;iam yüzündeki ku~un iatif
'ıam işareti arasından Noceraya 
· aktı ve giilümsedi. Kadının sol
~un benzi içinde gayet ince bir 
~ğzı vardı ki dümdüz bir çizgi 
. alinde olan bu ağız adeta bir 
-:ıakas ile kesilmiş ufki bir hat· 

~'-111' 

Sebzevatı bahçeden toplamak, 
::oymak ve büyük demirden ten-

::re içinde ağır ağır piş'Tlcsını 
beklemek Domnikanın küçük pi
yanist parr.ıakların::ı pek miiskül 
--;eli yordu. 
Ak~amlan bütün diğer kadın

lar gibi b:ılıkçıların avdetini hk-
1~me~e gidi .. ordıı. Batan gi'.ne· 
· in kızıl ı'!irkları Tunayı J:-.ir van
~ın alevine bo~iu~u saatl•rde u· 
aktan sivah kayıkların teker te· 

'-er geldikleri ve s:?hilc çekildik
'eri görülüyc:·du. 

Her zevce kocasını öpüyordu. 
Domnika da bu adete evvela ce· 
'dnerek uymaRa mecbur ohı~ıs, 

· ·onraları I<onst.ıntinin çabucak 
vanağıfla k11-ıdurduğu buselere j 
alısmıştr. 

Bir akşam Konstantin geç kal· 
'llIStı. Domn:kı s~hild- tek b?.sr-
ıa bekJiyordu. · 
Akşam ba~tırdığı zaman Kons· 

·antin gelince Domnika mihaniki 
lir hareketle y:anağını genç er· 
:eğe uzattı: 

- Bu akııam zahmet etme .. 
Konıtantinin sesinde garip bir 1 

elem vardı.. j 
Böylece haftalar geçti. evleri ' 

düzeldi. ;4!mekler :l~'n "'Üzel ha
:n,1-nmağa ba·ladı . fi...,di K"n'>· 

biru da nara kazanabili· --Vl "· 

- . ----~-------
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harrırı. vakt.Je _gazc :e:ıu h~sab~~a l ıilıiı-.ıl'::ıı· ~ .. rk. \ ılı.ıı·. 1-:l •• ~ 1;ı. 
Ermen!stana r,.ıj..:rc~. crotıa mr ıı - S:ıliihaıtiıı l'ıııaı hiırılıl·_ 
~e.tkik seya~ıat_i. y~p'..:r~ tı. Bunuıı 1 ı .. ı:.ızl...ıı· ):Jl'J'1 ,\l.~:ıııı ı. 
~çı.n ~rmenı guzclı ı~e aral~r::1cla ı . lüiı-ı: ılrnıc.ı:r.k{ıı· '>:ıı-kı - ~ı) c 
ıkı cıhetten derhal l:.r sarr.ı·.ııvet t-ııı.1.ııı ~ô~ k l•:ııw. ~ ~ll'll'k Tok. 
teessüs etti. Kadın, memleketine 
mahsus adetlerden. yurtdasları
nm uğradrı!ı zulümlerden. Erme· 
nistan dağlarının renklerinden, 
oradak1 kadınların zevklerine o
lan düşkünlüklerinden bahisler 
etti. Buunla beraber başmuhar· 

rir ile k2dı-: a~·=-··-.·1 " J!""ı;"' !"İden 
his r1a!n-a}·rı sr~ .. 1. "-li -r:•o t.r-
nodi arka~.:>sı Nc<:-:ranın !~l"la:'."• 
na eğilerek: 

- N~ güzel badem gözler, de
ğil mi?" 

Dedi. 
Nocera Titonun bu sozu uze· 

rine .,., rıuf-<ıbcl--de httl"'ldu: 
- Bun•ı k,.-. ı:~:.,C' r;;··l". Gö

receks;'l o v· 1·it ı--= .. oe-ı..:-~ c~n
Janı1raktır. Bu. eli:.., "a"~ evir'· 
de abanos'dan ic:i tiirıl~r i1e dr!
dunılmıış. ii-:eri '}at"' ktıır:ı-:ı ile 
örtiilmüs m•·'·•--e- hir ·~·~ .. • b·;· 
lunduitunu sövlediğim k;dmdrr. 

- Ve haki'·at•n lw t-ıbut ic::-
risinde... . 

- Bunu kendisine sor. 
.....:... S:ıd~ce ~t i!? ic:in ! 
- Bu öyle bir '.•<: lm~tr ki ken

disine bu türlü şeyler nı;tl-~a so· 
rıtl"bilir." 

Nocera bunun üzerine Ermeni 
güzeline doğru döndü: 

- Mad:ım, sizin evinizde ga
yet siyah bir taht:-dan bir tabut 
var, değil rr.i? 

- Evet, doğrudur. 
Tito: 
- Ve bu tabut galiba ... 
Dedi; fakat ~özi!nün arıtasmı 

getiremedi. Onun yerine Ermeni 
güzeli ikmal etti: 

- Ve bu tabutu ben ask ve 
zevk aleti olarak kullanıy~rum, 
ldeğil mi? Evet, öyledir! Yalan 
değil, böyledir! Bu, bu türlü is
ler için çok uygun, çok zevkli 'ii.; ! 
Ne vakit ölürsem beni onun içe· 
risine koyacaklar. Ben onun için· 
de ebedi olarak kalacağrm ve bu 
tabut içeridnde hayatımın en tat
lı hatıralarını bulacıı il-rm .•. " 

- Benim için de böyle diyebi
lir misiniz? 

Ermeni güzeli sözüne devam 1 
ettt · 

- Yalnız bundan ibaret değil. 
Bir tabut içinde aşk hayatı yaşa
manı:-ı başka türli.i fa~·dac;r ıdaha 

vardır: 

A:ı~ hayatından sonra ben, 
bu tabut içinde tek ba~ıma ka· 
l:rım. Tamamen kendi kendim". 
Benim yanımd:ı b•ıhınan erkek 
kalkar, gider. Ru..,dan sonra er
k<.'k beni-n hiç hoşuma p.itmez. 
Affrnnı rica ederim. fakat aşk hıı
yatından sonra erk,..k d<\İma ben
de bir n•fret hi~ri h"sı-lc retirir. 
Zira ya h-ı cr1·ck e:-1-~1Tli1c ;htim· 

sını teskin e-:linc:: 1-;ılk:ı-. bir c•: ... 
çinin sa'1dalva"mda tedwi gör· 
mÜ§ arlz.:ıı ,...:hi. h;ı.J1·a- ~ider; va
h ut sad•re bir nA~..,ı.,.t •"ıcri oh· 
rak J-.•-i..., ~·-'lr--da 1·-Irr. J7a1·-• 

/ Drt1•n t'r'r) 

gü1.. \ .'\urı ll:ılıl - JJu c~ ,,, ~.ıı -
kı - .\ı-lıı.. )l'ıİ~ır. U Taıılııın 

l.t•nıil llü't'\ 111 ~:ı. kı - \ ıll:ıı 
gc~·i~ııı-. C ....... - Tıirkü - (1il. 

diın ~ariıı lı:ıhçcsiııc ;.rnlkr. [) 
\lııh:.ıy~cr liirkıi f\";lll 

ıııahzun lı:ı!.:ır,111. E Sc)ZC'I'. S ı. 
Iİlll !it') :\l11Jı:1Y) er ':iZ'l'lll;ll,l. 

i:ı.;rn l!.UO: :\liizik tK:ın~ıl- pru. 

<-"ı..ı l'I.) '"· : l ~.r·;;: '1t•J'ıl• . 
kl1 l "u:.ıt ,ı~ .. rı, \J:u.s 'l' ... ~ll'dı •iJtJJ 

lıahcı lcl'İ. l~.:.!.i: :\lii:,ik c ll:ıd~ rı ı·. ı 

at 'a:ılı). 19.1:;: Tii.-'.; mfınği: 'I :ı. 

,ıı h •yl'lıl. 211.ır-1: ı:oıııı)ıııa. 20.:w: 
l'l'HK :\fC'%1CI: (:: l:ıııl:ıı: Fıhırı 

Fı·rs:ın, ':l'ı ılrl c.::ırııı, ildik Fl'i"' 111 

Olrnynıı: 1 ll:ıdirc ~.l·yrlik. \ 
[',ta .\ıııfıın IJ11.1·~.11İ JL'';'lo'l' ı 

B S:ııll'llin Kuı nal: fliiq•yıı• 

türkü \~ rılık ~ ıt ıliiniiııııı. C 
Saılelliıı "ıı.ı ıı:ı'. llii~l'.\ ııi liirf,fı . 
H:ı{lrıııw hı':' lı:ı~:ı) dıııı. il .\rıl 

lh·~ :\luh:n 'l'l' ':'aı·kı llliııı:ı, 
clınl'i~c .\lire ı·:ırııı11.. E - Hcfik Fı•: 

'an - Tiirkii l\17. lılidiıı ılL• ':':ılı. 

ırn. ( \lll'>t :ı fa Ç:•fll:ırlu lıer:ıher l. 
2 - ~lmlaf:ı C'ağl:ır. \ Sal:ilwlliıı 

Pın:ır llic:ıı ):ırkı - Sızla) nn 
kalhiıni scY. B Sn·ki Bey - l1ş_ 

-:;:ık s:ırkı l'ıı rk!ıriıı (H'rmti :-.t·r. 
diııılt·ıı. ı: - '"ı·:,i Be\ - l 5şıık 
~ırkı llir ka:rı· i·~cıı. I> - .... 
ı · ".'':'•ık Tii:·! ü - \k·· ·ırn olur, kcr
v.111 ııa•r \oku~;ı. 21.15: :\rüzik: 
f lüiçük ıırk<'slrnl. Sef ~e~ip .\şkın. 
1 - ).liro• ):ıy sıı:n!, - lsp:ın~·ol 

ıl;ın,ı.:.: .J • .Sin. ' ,\rlis hay:ı. 
lı (Y:ıl• l. 3 \'r.l'c•r ":\o:ıck - Tio_ 
ııııııılik ııH·rliir. 1 - )f:ıx Sdıüıı_ 

ht'rr - .\ip f;iiyJiilel'inin rlaııc; hrı

ı·:ıları. :i \'. Czcrııik - Güz<'I sa-

ııathır li.il'cni. (l'q•rti'ır). 6 - Curl 
Rrd:ıhl - ).f<'loıli. 7 - .J. Strauss -
Bizd<" f\'als l. 22.011: Aj:ın5, Ziraat. 
E'h:ıııı Talıvil~tl, Kamlıi~ o - Xu_ 
kııt borsası. ( Fiııl). 22.20~ Müzik: 
< l\iidik orkcstr.ı l ( Yukarıki pro. 

~ranıııı Ul'\:ıll1ı. ~2.35: :\lüzik (Caz
hmııl Pi.) 23.2:1/23.30: Y:ırınki pro
~r:ım ı·c k:ıpaııış. 

Büro nakli 
Matbaa İşçileri Birliğinden: 

Cemiyet merkezi 1 Teşriniev
vel 1939 tarihinden itibaren An
k:ıra cacldesince Adalet hanının 
3 ündi katında 20 numaraya nak-
1 :cf;J-lifri muhterem azamıza bil· 
dirilir. 

Yeni Neşriyat 

Yeni sene taJCvimi 
Uıuıı ~cnclcı· Türk ıııalbualına 

hizmet cdr.rck lıugiiıı r;alışamıyar:ık 

ılen•t•ı•ılr ihlıyur, ha!'lln ve m:ıltıl 

k:ıl:ııı ;\f:ııtrn:ı lşcilrri menfaatine 
iıl'r -.ene olıhıi(u J(ilıi hıı sene ele 7.a_ 
rif Jıir ~ckilılc lıir duvar takvimi 
ıw~n·dilıııi~lir. Ta,·-.i~c rılcriz. 

SARI 
Y azan : 

Ortanca oğlunun karısı da 
zamar.1 ~clip doğurunca, Vang 
Lrn:;"un keyfi arttx. Gelin, usu· 
lıi veçhile, ilk önce bir kız do
~urdu. E~er kız J~ğurmamış ol
r:ıydı, görümcesine hürmetsiz
lik etmiş sayxlaca...tı. Van~ 
Lung beş senenin iqinde dört 
erkek torun ve üc; k1z torun sa· 
bibi oldıı. Avlular da bunların 
kahkahaları ve arr1a.malart ile 
doldu. 

Bir insanın hayatında beş yıl 
hiç bir ~evdir. Meğer ki. va çok 
gene ve,,nhut ta ~ok ihtiva.r o
la .. Ve Vang Lun<{ l:ıu be!? sene ı 
:-·rfın-ia bir taraftan tortın sa
}·ibi r"'ıı <';,--r t., ...... ft;rn da. a
cıcta t-"'lar·i1C' u~ı•tr":~ r'-iu -
ı~u. vrılnız ı .. ,.,.ır=• ... "-!r1 ikt•· 11i 
ı·~"e;-;;n" e-· ,. .... ,.. .... -;ne 'e n "v"rı 
iıı fr·ac•na h ,_ •• ,,.. ,.-•ku"u ihti
"" r ,,~ ..... - .... ır• k:1'-'1€fti 
· Re-:...,,.i ""nr·•;.., ''J"ı pek so
ğuk oı-ı .. ;:vı ......... crtenrPri hıı l·;· 
dır ~""tık hir krF .,,,.,..trı!T ~ö · 
r"1m .... .,,.: ..... i. t'>"!P l;:i. Va""" T ,.,.,e
<•mr=inC.e ilk f!nf 0 01"r" 1• l·n ~ .... -
1'a r'ıırarlarrnı., rtrrfr..,..ı~lfi ı..r., 

dcklerin donrlp~1ı1ı11 ,,.·· .. rın. ,.e 
ka<Jab~ 1 •lar bura-1 -ın g-id;') g-el· 
(ii]l'r. ~ir.,li "3rk~,:ı~n r1 .. rr--:ı.

dan don-1nruc1ı. hıız ~ibi b;r 
rüz~fı.r esti. ve insanı ısıtacak 
elbiseden, keci derisinden fa -
lan bir şey. hiç bir !f$ey voktu. 
Büvük evin her odasında man
gallarla kömür yaktılar. fakat 
bıına rağmen yine üşüdüler ve 
odalar. insanın dışa.nya hrhla· 
dı~ı nefsini göremiyecek dere
cede ısınamadı. 

Vang Lung'un amcası ile ka
rısı çoktandır afyon içe içe vü
cutlarmı zehirlemiı:!cr. ve bir 
deri bir kemik kalinıı:Iardı. lk! 
kuru sopa gibi gece gündüz ya
taktan cıkmıyorlar, vücutlarm· 
da hararet. canlılık namına da 
bir şey kalmamıı:ıtı. Var.~ Lun!?'. 
amcasının artık vatakta bile 
tüküremediğini, · kmııldandı?ı 
zamanlarda kan tükürdüğüni.i 
haber aldı. İhtiyarı görmei?"e 
gitti, ve amca.smm pek az, bir
kaç saatlik ömrü kalmış oldu· 
~unu anladı. Bunun üzerine ol
dukGa iyi fakat pek iyi olmıyan 
iki tahta tabut satm aldx. ve 
bunları g-örüp te kemiklerinin 
dinleneceği bir ver oldu~unu bi- ı 
lerek huzur ve sükun içinde ca
nını versin dive amca.srnın oda· t 
sına taşıttı. Amcasx, titrek bir 
fısıltı halini alan bir sesle: 1 

- Sen benim oğlumsun, be· 
nim serseri oğlumdan daha üs
tün ve yakınsın .. dedi. 

Sesi, kocasınmkinden daha 
carılr erkan ihtivar kadrn da: 

- Oğlum evine dönmeden 
evvel ölecek olursam, bi:ı:im i· 
çin oğullar vticude getirsin di· 
ye, ona ivi bir kız bulacağını 
vaat et. dedi. 

Vang Lung da. söz verdi: 
Vang Lun.g, a.mcasmm ne za_ 

man, han~i saatte öldüği.inü bi. 
lemedi. Hizmetçi kadın, bir ak. 
şam bir kase çorba götürmek 
üzere ihtiyann od.asma ~irdiği 
vakit onu yatağın.da ölü buldu: 
ve Vang Lung gayet zehir gibi 
soğuk bir günde, rüzgar karla-

Pearl Buck, Çeviren : 

- 96- ~ 
rı bulut kümelerı halinde oovu- ı ---------
rur'.•en amcasını gömdü ve ta. p V A K [ T 
butu aile kabrinde babasının 
mezarının civarına, fakat biraz 
daha aşağısında. kendi meza.. 
rının da vukarısmda bir yere 
yerleştirdi. 

Sonra bütün aileye matem 
tutturdu, ve bir sene matem i. 
çinde kalarak işaretlerini taşı. 
dılar. Bunu da, aile içinde ken.. 
dilerine vükten başka bir şey 
olmıyan ihtiyar adama hakika
ten acıdıklarından ötürü değil 
de. büyük bir ailede akrabadan 
birisi öldüğü zaman bu şekilde 
hareket edilmesi icap edildi
ğinden, yakışık aldığından do. 
] <n•y yaptılar. 

Pe uang Lung, amcasının 

kar::-ını, yalnız kalmıvaca.Tı 
ka~., l·adaki evine na klct.ti. Onr 
ıız:ı 1- -ıv'"ıı.rdan biriııin ucun. 
d:ı bir oda verdi. Tutiye de 
~·~n~~ ıinin hizmetine bak:ıcak 

1 
bir e;ir tedarik etmesini söy. 
ıc..ıi. Ve ihtivar kadın afyon . 
rPbuğunu tüttürdü ve derir. 1 
bir memnuniyetle vatağn,a u. I 
zand• Günlerce uyudu uyandı· 
Ye viirek ferahlığı ile bakaca
~ı tabutu da vam .başında, gö. 
1·;n·;r önünde idi. 

Ve Vang Lung. şimdi orada, 
mahvolmuş olan Hvang'm evL 
nin ihtivar sahibesi gibi sap. 
sarı kaditleşmiş ve sessiz bir 
halde uzanmış yatan kadının 
yerine, vaktile çaçaron, tenbel 
kanlı canlı ve levent yapılı şiş. 
man olan bir köylü kadınından 
korkmuş olduğuna hayret et.. 
ti. 
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ABONE TAU.lı<,ESI 

Aylık 
3 aylık 
6 aylık 
1 yıllık 

llenılekeı Uemletel 
i,·irıcie dl~aıd0 

u;; ısa t'' 
260 
47:i 
uoo 

~25 • 
820 

1600 .. 

ı ant eden Balkan Hırtıği f, 
ayda oıaz kı.:rus düşülür. po 
birliğıne Jıırmı yen ,·erlere ~;, 
n•ımis beser kurus zamrnedıl J 

Abone kaydını bıldıren ıut 
lup o:e lel~raf ücretinı. st.ı0, 
parasının posta veya barı"~ ıt 
\'Oll:ırna ücrelıni idare kend 1 u 
rıııe ıılır 

ı:r 
'uı·ki,ycııJn her posta mt>t 

zinde \'.\KIT'a ahone ~-aı111 

Aılı·es ılcj:dı,tinue ucl'ctt 
2:; kuru~tur. 

tLAN U<.a-t~'l'LER1 

Tlcaı el ılanJanııuı >auuro; f 
hrı ~onrlan 'lihıırrn llAn ~:ı\' 3~~ 
rınd:.ı rn: iÇ 'avlııtıırda 5(1 
rus: tlördunru c;ayfado 1: ,ı;ı ı 
,.,. UC'iinriirl<" :!: hırincid 1' 
ıın,lık rnııı kcsıııecr 5 lırrıd•'' 

Rii\'ük . cıık ılr"nmlı ıdı'~ 
reııldı ıl:ın 'rreıılerr ayrı •, 
indırrnelrr \·a11ılır nesmi 11•11, 
rın ~nnlim ~:ıtırı :iO kurıı,1 11 

Ticari l\tahı,,·ct tc Olnı ı)·ıı•' 
Kiiçük tliinlar 

ti 
Bir tkl<ı .ıu. ıı.ı uıdası 50. 0 

def:ı~1 ll7l. dfü·ı ılrf:ı•ı 7:t " 1 

drra .. ı ıou kıırıı,ııır. re ıı)J 
ıl.ın ven·rılcrın hır rlcfa,ı tıe, 
vıı ılır Oi'ırl c;nlırı ı:ıcı:cn ıl:lnl•~ı 
lıızln ~alırları he" kunı~tıın 
'i3f1 edılır rıd. 

\aı..ıı ııern doğrudan do#~ 
kcrıılı ıdıırr vrırinde. hrrn ,d 
knr:ı c:Hhl··~rnılı· \'akıl 'ı'1~t,: ollınua . ı-:ı-:'ı \l.Elmt:-.: ~ 
ilan Rurw .. ıı ell\"lr ılfın li 8y 
rılrr. ı Rıir<ı111111 lf'/f'/nnıı 2~ 

v ang Lung bütün liayatm
da şuradan buradan muharebe. 
nin ne demek olduğunu duy. 
muş, öğrenmiş, takat genqli. 
ğinde cenup şehrinde k~ladığı 
sırada bir kereden maada ya. 
kından ~örmemişti. Başka hiG 
bir seferinde harbe şahit olma. muzdadır, ve gündeng~ ~ 
m1ştı. Bununla bera:ber. çocuk- lasmakt:ıdır. Zahire arnba.! 
luğurd.anberi erkeklerin ekseri. mizı ilerisi irin kullanll'lııtlı 
ya: ~ 

_ Bu yıl garpta harp var, Zira ordular bize yaklll· ~ 
veya.ıhut: fiyatlar da artacak. O ıBfi~ 

biz de mallarımızı iyi 
- Şarkta veya şimali şarki. 

d 1 be l d . so"y satarız. dedi. 1!tİ 
e mu lare o uyor.. ıye - Vang- Lung dinledi. ı. 

lendiklerini işitti. ğini yerli ve : 
Van~ Lung'a göre de, harp - Ala. çok garip şeY, 

1 yer. g-ck ve su gibi bir şeydi. bir harp !!Örme~i nek ı: 
Ne idi. neden 0ıurdu, kimse bil. ~ ~ d"• 
mezeli ama ~aima olurdu. Ara. rum. Adeta ::e,·ineceğim iıf 
da sırada erkeklerin: ra bu yaşa kadar sade ' 

_ Harbe .,.idereğiz!... ôed.i!k- işittim. ama nedir nasıl ;di· 
lerinı· de,•prdı. Erkekler bun11 görmedim. diye cevap ver.il) 

Sonra kendi ker.disine. ' 
açlık re'm~e~e başladıkları, dL le, istemediği halde a.ske;e_ı 
lenciliık etme!~tense asker olmak naca!hndan, yakalanacar.ı~ 
istedikleri 7.a.man söylerlerdi krırlcmt'"' oldı· ·'>unu 11ıı.ıf1 
Bazan da. amcasının oö-Iunun · 8,.., Pa11~u!d. şimdi i::c, işe Y • 
yaptığı g-ibi, eraekler evlerin. , ::ıraı{ kad'lr ;ı ti\'arlnr.ı.ı •·. 
den sıkılınca bu lafı ortaya ::ı . tclilc te ?:!ngi u:lL zn ... f.iıı 
tarlardı. Bununla berater bu t·r - ... ~. ·~r '-'~··,·maya ihtl". 
muharebeler daima uzakta ka. rı yoktı1 • Bundun dc'ayı d• 
lır. uzak verlerde yapılxrdı. br91 ::ötünc pek fa··T::ı. eh~ 

Vang Lur,g bu harp sözünü Yet ,·er::nedi. ve alelade bıt 
iUc defa öğ-le vemefinde, pa ?ar. r1!\ !"aikasırdan fazla bi'oı 
dan evine dönen ortanca oğlun- ı·a ...-ö::tcrmedi. ,.e ortancıı 
dan duydu. Oı?"lu kendisine: r:ı: 

- Buğday fivati birden ytik. - Zahireleri nasıl müJI; 
seldi. Zira harp şimdi cenubu. gorur::en öyle kullan! .. 

c f • • , • 
, t"'":ndir! .. dedi. 

Ve müteakip günler de• 
yiflı olduğu zam:m]:;.rd~1 runlarile oymyarali: e,::ıe ...... ' 
yudu, yemeğini ye:li ve j; 
ğunu tüttürdü. arada sıra , 
avlusunun uzak bir köşe· 
oturan z:ı valh a pt::ıl kı;;ıııt f T UN A KIZI 

·---·38 
Al;şamlan Dcmnikaya nasıl 

avlandığını hikaye ediyordu: 
- Valkova geldiğimiz zaman, 

bizi bi~·çck kimseler antrepoların 
önünde b::kliyorlar.. Bütün gün 
uğrararak yakal3dığımız o tüyük 
bahkların karınlan'lı derhal bir 
büyük bıça';la yarıyorlar ve yu· 
murt;ı !arını t::\ze taze ~ıkarıyor· 
lar. Görsen bıçağı vuru 11ca öyle 
koyu bir l~an fır arıyor ki ... Ben, 
kendi hesabıma bu işi ya_!>amam. 

Dom·ıika bu hikayeleri dinler
ken, evvel"e cavclar ekme~i üze
rine sil .. er~k yc<ii"i ne'iı; havyarı 1 
dii!'lünür. i~zeri..,de veı:rek yedi- I 
iH irl:!reli örtiivü. t!:Ür-i:c kasık· 
I·rı. l-ri~t-1 avi.,.el-ri P-Öriir P-ihi 
o1•ırd 1. Bu ]i"·s zi··afrtler. bı•n
larrn t~ha-ır :·ı ect=ı ..... ,.-ı; P'"IS-af· 
l"rınrn kar"ılıO-ı nereden geli11or
d·ı. f-rtıJ: bıınl:-r doyrc'•1 st11. Bat
ta o l·'l··att:ın mcrrT1"nivctl'! r<ıh· 
S"'" ...... c 1

: "'t1 r 0 r 1 '""'-. rl- 1
-,·-·· .. ·orti't .. 

~: ..... ıı v<'•ad•;;.ı r-:;.,ı,m. hkat 
sıhatli hwat ona d~ha şerefli ;::.i · ı 
rünüvordu. Yav~'i ;·~-..:!"" H:--le 

füli işleri sevmcge l:aşlayordu. A
cle'.eli, kuvvetli kolları ile iftihar 
ediyor, klüplerde çektiği kürek 
ile burada her günkü işini teşkil 
eden kayıkçılığı mukayese etli· 
yor. gülüyordu. 

Step'in temiz, sağlam havasını 
büyi.ık lıir zevkle teneffüs ediyor
du. Yalnız ka!:lığı zaman koş
mak, atlamak. başıboş bir tay 
gibi dolaşarak, oynaşmak istiyor· 
du. 

Bütün bu hisleri ona yaşamak 
zevki vcrivor, iştahını ac;ıyor. 

hayattan lezzet duyuruyordu. 
Rüzgarların okşayışı ıdan, çayır
larm temiz, nemli kc!msundan 
hoşlanıyor ve kavığı çekerken 
birc;ok kereler patikadan ayrıla

rak, uzun otlar arasında yoluna 
d'!vam ediyor, yas ctl::ırın, nem· 
li.yumuşak nüvazişindcn zevk 
d·ı .. uvordu. 

P.azan komşulariyle konuş· 
maktan da geri hlmıyo-ö.u. Bun
ların hepsi, yegf:ne eğlenceleri, 
z,.vklcrt olan ~lilik hrı·;atların· 

. 
dan, yctittirdiklcri çocuklardm 
pervasrzca bahseden ateşli kadın
lardı. 

Domnika kulaklarına kadar kı
zararak bu muhavereleri dinle· 
yordu. Bir tanesi şişmiş karnını 
göstererek Dominikaya daha ne 
beklediğini sorunca, genç kız şa· 
şır:lı, verecek cevap bulamadı. 

O sırada mahalledeki delikan
lıların uğradıkları meyhaneyi itr 
leten Maruşka ismindeki dul bir 
kadın: 

- Hemen seninki de güzel de· 
likanlı hani.. Ne bekliyorsun da
ha .. Yok eğer hoşlanmıyorsan, o 
zaman l:ari başkalarına bırak o· 
nu ... 

Deyince, etraftan kahkahalar 
yükseldi.. Domnika şaş.km bir 
bakle gürlükle oradan kacabildi. 

Bu vakadan sonra Domnika 
komsularivle münasebetini tama· 
men kesti ve bunun hakk•ndıı 
Konst;:ıntine izahat vermekten 
kacmdr.. Esas~n genç adam e-iin· 
Tük hayatr hakkında Dcmnikaya 

hi~ bir şey sormuyordu. 1 

Daha ilk günde etmiş oldukla- j 
rı yemine sadık olarak, Domni
ka büyük bir yalnızlık içinde hür \ 
olarak akıbetini bekliyordu. 

:t. ,,. :(. 

Gecenin stebi siyah elbisesi i· 
çine almağa geciktiği uzun, çok 
uzun yaz geceleri ... 

Bu suratsız, aynı zamanda hay· 
dut vaziyetteki adam ile ne 
yapmalı? Domnika bu anda koca· 
tarının kuvvetli kolları arasında 
mesut bir hevesle çırpman diğer 
kadınları düşünüyordu. Hatırala
rının hayali gözünde canlanıyor· i 
du. ı 

Sesıiz gc~lcrini !daha ıstıraplı ! 
bir hale sokmamak için bu ha- 1 
yallerden kurtulmak ümidivlc ! 
Domnika Konstantine Morenani· f 
deki hayat hakkında sualler so
ruyordu: 

- Çok mesudum.. diyordu 
gene adam .. Gar.iptir, şehir ço· 
cuklan başka şeylerden zevk a
Jırhr .. Fakat bizim de kendimize 
göre hic de daha parlak olmıyan, 
e~lencelerimiz. zevklerimiz var· 1 
dır .. Krşın dağlarda kızaklar iJ,.. · 
kavanz .. Yaz J?elincc Prahova- j 
nın berrak sularında avlanırız \ 
sc:nra müsait zamanlarda ava çı ı 

karız.. ı 
(Daha unr) 

meife gitti. 
Ve günün birinde, yazııı f 

lan~ıc;larında, başı boş b~ 
san, kalabalığı bir ÇE.kil1! 1 
rtisü gibi şimali garbidcııV 
pup akarak geldiler. vanı:! ..ıv 
gun torunu ilkbaharın il~ 
güneşli bir sabahında ol\IP 
t~nleri sevretme.c icin bir ~ 
la birlikte kanıda durdıl• J[ 
nıp giden kül ren.kli elbiSCe 
san tabakalarını e:örü.ııc 
yük babasına ko~tu ve: . .q 

- Dede bak kimler gclı) 
diye bağırdı. 

Bunun üzerin~ vang lJ 
çocuğu memnun etmek lÇ 
nunla birlikte kapıva ge!d ı.H 
daınJar sokakları doldurıtl41 
Kasabavı da dolduruyorıııt d 
Van~ Lung, avaklannt şıe 
le yere vurarak hep birJil<\, 
sabanm ic~inden gecen kiil 
li insanların çokluğundsıll. 
havanın birden kesildiği!1~ 
aydınlığrnm azaJdı~ını tı JP 
der gibi oldu. Sonra Var(! t1 
bu adamlara dikkatle bili' 
her birisinin elinde'. ucı~ 

(Daha t 



ahtelbahirleri 
1 nla eçhiz olunan lngiliz 

ılerıni bahraca~lar 

ia bir altanke delll. 
bttt•• milletler ıotn em1l11et 
ee~ IOl•d• milli e11Ul17ttl 
mutlak bir .. kilde •arntl 4'· 
dm cl9ftmlı bir banttJr. 

oeph-.-~ 
net var! 

lıninin ulh k n 
ı teklifi a ıl ız 
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lar üzerinde 
( Başlaratı 3 it11cıı.lc ı 

tüten bir harabe haline geldi -
ğini g"ördük. 

Çaresiz Nalekzov'a döndük ... 
Bütün sefaret erkanı da orada 
idiler .. Geceleyin cereyan kesil. 
eliği için radyosu olan bir oto -
mobil başında toplanmıştık .. 
Berlin radyosu' korliplomatiğin 
Nalekzov'a çekildiğini haber 
veriyordu. 

Tabii bu şehirde de uzun müd. 
det kalamadık. Sabah olmadan 
bütün diplomatlar şehirden ay -
rrlm:ışlar ve ~ok yerinde hare. 
ket etmişlerdi. Çünkü şafakla 
beraber Alman bombardıman 
tayyareleri Nalekzov üzerinde 
göründü. 

BENlM YERİM ORASIDIR 
Büyük bir sanayi merkezi O

lan Sta.lova Volla'yı geçtikten 
sonra alevler içinde yanan Lüb. 
lini seyretmek için bir müddet 
tevakkuf ettik. Düşman tayya
releri şehirden yükselen duman 
lar arasında kara ölüm şeytan
ları gibi uçuşuyorlardı.. 
Varşovadanberi yanımda ye. 

ğenim vardı. Bu on sekiz yaşla. 
rmda bir delikanlı idi. Lüblini 
böyle alevler arasında görünce 
dayanamadı: "Benim yerim ora
sıdır, ben de onların yanına gL 
eliyorum.,, diyerek koşarak U

zaklaştı .. O andan itibaren bir 
daha kendisini görmedim. 
"BİR YüZÜK VE BİR 

PARMAK ... ,, 
Artık önümüzde iki yol var. 

dr. Biri Rusyaya giden Rav
no, diğeri Romanyaya giden 
Dubno.. Biz bu sonuncuyu ta.. 
kip ederek Solonski - Vlodzi. 
mierz'e gelmiştik. Şoförüm ile, 
ahbabmı olan bir mühendis biz. 
den ayrılarak yemek yemeğe 
gittiler. Tam o sırada şehrin 
çanları çalarak bir hava hücu
munu haber vermeğe başladı. 
Çok kısa bir müddet sonra al. 
tı yedi Alman tayyaresi gök. 
yüzünde ~örüldü.. Müthiş inii. 
laklar, feryatlar duyuldu .. Son
ra tayyareler çekilip gittiler. 
Akşam olduğu halde mühefl

dielc şoför dönmemişlerdi. Yola 
düşerek aram.ağa koyuldum. 
Caddeler evlerin baraıbeleri ve 
cestlerle dolu idi. Hastanede ve 
bu yollarda aradığımı bulama • 
dmı. Mezarda tanınmamış ce
setler bulunduğunu bildirdiler. 
l\Iezarlrkta bir tarafta ünifor. 
malı şahıslara m'ahsus vücut 
parçaları, kollar, başlar, bacak
lar vrğilmış, diğer bir köşeye 
de sivil halk üstüste konulmuş. 
tu. Bu ceset parçalarx hep bir. 
likte gömülme2ilen evvel belki 
teşhis olunur ümidile bir müd
det bekleniyor. müthiş bir kan 
kokusu her tarafı kaplıyordu. 
Tepeleme yığılmış olan bu ce. 
setler arasında göğsü ve karnı 
korkunç bir oyuktan ibaret kal
mrş. ağzr, gözleri ve burun de. 
likleri bir korku feryadı ile açık 
kalmış bir ceset vardı. Zavallı 
şoförümü bu feci vaziyette bile 
tanıdım. Fakat mühendis dos. 
tumu bulamamıştım. Esasen 
tannnak imkanları yoktu ki.. 
Ümitsiz bir halde dönerken a
yağını bir şeye ta.kıldı, az da. 
ha düşüyordum.. A vağımm al. 
tında yuvarlak bir tahta parça. 
sı .kaydı zannettim.. Eğildim, 
dikkat ettim. Bu bir parmak 
üzerinde, bir yüzüktü .. Parça _ 
lanmış bir koldan sallanan bir 
parmak, yüzüğün üzerindeki 
harflerden zavallı arkadaşımın 
parmağını da tanıyabilmiştim. 

O gün bir tek düşman bom
bası 137 kişiyi öldürmüştü. 

ROI\1EN HUDUDUNDA 
Geceleyin büyük bir dikkaL 

le seyrederek Romen hududuna 
geldik .. Vize muamelemiz çok 
uzun sünnetli .. Hududu geçince 

9:1.?/i'f 

Hcyofjlıı ·1 ürıcü Sullı J/ukuk lhi. 
kimlifji nelen: 

!;ii~li .\oi elci ll ürri) et c:ıuclcsi ı ı 8 
Xu.lı enle oturm:ıkta iken ölen 
Hrana Xişaslaciyanın ıerce>ksinc 
el konularak resıni tasfiyesine ka
ı·:ır vcrilınlştiı·. 11ıin l:ırihiııdcn lı:ış. 
lanıak üzere :ıl:ıcak Ye Yerecek Ye_ 
sair :.urctle ahik:ıdarların lıir av 
zarfıncla Ucyoijtu 4 iincü Sulh llt;_ 
kuk mahkemesine ıniirac:ı:ıt cyll'. 
ınelcri, ınüddetinıle miir:ıc:ıat cimi. 
~·enler lıakkında J.;anunıı ;\!edeni_ 
ııiıı :i!il,562 inci ıırn<lılrlcriııin lıü_ 
kürnlcri tatbik edileceği ilim olıı
nıır. (K.l.211) 

SAHtet : ASIM U:!i 
8ımlılığı ~·er: l'..tl\/7 ;\lathaa<>ı 

Umum Ne~riyatı id:ıre ellen: 
ftdik Ahmet Sevengil 

artık emniyet duymağa başla. 
clık.. Top sesleri uzaklardan u. 
zaklara aksediyordu .. Fakat ö. 
lüm korkumuz kalmamıştı. Yal
nız intikam hissile içimiz yanı. 
yordu. 

Ha.la Pariste bulunan Mösyö 
Bürkart vanmda kaçırdığı kü. 
çük kızı Vanda'yı Pariste bulu
nan annesine teslim ettikten 
sonra Fransada teşekkül etmi§ 
olan Leh lejyonuna vazıla~ağını 
ve vatanın intikamını almak i. 
çin çarpışacağını bildirmiştir. 

"J ournal" 

Karadeniz mıntakasın
dan gelecek koyunlar 
Denizyolları idaresi yarından 

itibaren şark mıntakalarmdan 
lstanbula gelecek koyunlar için 
hususi seferler yapmağa karar 
vermiştir. Her hafta cuma gün. 
leri lstanbuldan bir vapur kaL 
karak hi<; bir iskeleye uğrama. 
dan Trabzona g-idecek, şark vi. 
Iayetlerinden oraya gelen ko _ 
yunları yükleyerek dönüşte yal
nız !neboluya uğrayarak diğer 
vapurlara yükleruniven ihracat 
mallarını aldıktan sonra !stan. 
bula gelecektir. İlk oosta yarın 
kalkacaktır. 

cLRSA 
-Ankara 4-1 O - 939-

Ç EKLER --
5.21 

l:W.28 
2.9525 

29.115 

1 ~terlın ( lngılız) 
100 Ooiar (Amerıka) 
100 Fransız rrankı 
100 lsvıçre trank, 
100 Filorin (Feleı 

100 lneç Kuronu 
• 1 69.0975 

31.0125 

Diğerleri muamele görme· 
miştir. 

lstikraıtar 
Eraanı 19..40 
~ı vas - Erzurum 111 

Türk bOfft'I 1 1""'"11 

Tıcareı ve Lanı re ôorsası 
4 - 10 - 939 

FlY '" : 
lluğuay yumuşak: 5.20, 5.31 

1/4, iluğcl:ıy kızılca: 4.3'4, 5.10, 
Arpa yemlik: 3.25, Arpa Anadut 
3.15, Kuşyemi çuvallı: 4.2 1/24, 
12 11:.!, Kctcntohumu: 8.20: No
hut kallmrlu: 8.ltl, Susam: 12.10 
le fıııdık: 31.10,34 Pamıık yağı: 
37. 

GELEN 

lluğcla:r: 311, Arpa: 11, Un 
107. Bulgur: 88, Mısır: 63, Yulaf 
il, Susam: 21, B. J>cynir: 30, 
Kuşyemi: 207, Çavdar: 15. 

Bakırköv sııl/ı hukuk Jııikimliğiıı
deız: 

Ycşilköydc mukim iken Mayıs 

938 gününde ölen Yunan tabaasın-
clan Simon oğlu Evdokyos 
Paskalidis terekesine muhakc. 
memizce nziyct eclilmiş ol-
duğundan ölüye ait olup bil
inüzayede satışına karar verilen l~
tanbul Eminönüııcle füislcnıpaşa 

mahallesinin Çanakçılar ~oknğınd:ı 

ve tapu kayclına göre 355 ada 1 '..! 
Parsel eski 'e yeni 3-i numaralı 7,5 
ınclre ınurahbaıncJa g:irgir ıliikk:iıı_ 
la :yine ayni mahalde ipçiler soka_ 
ğında 3:i5 H eski ve ~· eni 21 muna. 
ralı 4 5,j metre murabbaında kftr
gir diikl>iın Ye işbu gayri menkul_ 
lerin :ıı nıımarah dükkanın kıyme. 

ti rnuhaınıııinc~i (iOO lırn ve diğer 
21 kapı numaralı cliikkfrn ı n da 3000 
lira kıynıcli muh:ıııırnincsi olııp hil. 
nıüı.ayclle para) a çeHİleceliindl'll 

birinci arttırması 8 Teşrinisani 9:{9 
<.::ırşaınba ~iinü s:ıat 11 len 16 ya 
kad:ır ve h:ıddı li\:dkini bulmadığı 
lakılirtlc ikinci :ırllırına~ı 2i Teşri. 
nis:ıni Cııına giinii keza t 1 ten 1li 
y:ı kaılar ınüzaycdc)c devam edik. 
ccği \'C talip olanhı1·111 :nıknrcl:ı ~ö,_ 
terilen kıymeti mulınm111iııelcriııin 

yiizdc 7,.i nislıelinıle P<'Y akçrsi 
n~rıııelcri Ye hiriııd arllırııı:ıda 

yiizdc ;:; şini Lulınaılıi.lı lakdirılr, 

ikinci artlırnıa ~ünü rn çok beıld 

Yerene kati satı~ı y;ıpılarağı YC 
fazla mııliııırnt isti~· rnler n:rn ı ııı 
tereke dosyasıııa ,.c lııı lıaptaki 

şartname herkesin iii(renebilet'('~İ 

bir mahalde a~ıltl ığı 111 Ye lell:"ıl i~ r 
n t~vic; hecleli nıiişleriy~ ait olaea. 
ğı ilan olunur. (303:!0) 

Baş; · oiş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı d~rhnl 

keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

:m.-.n::::::a: ==::::: :::::: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi idare Heyetinden: 
1 - Kapalı zarf usıılile meclis ve müştemilatı kaloriferleri için 

ı iki yiiz) ton kok köınürii salın nlınacaklır. 
2 - Sarlnamcsi ;\lcclis Daire ;\lücliirliiğünden bedelsiz alınabilir. 
3 - :\fuyakkat temin:ıt miktarı (390 üc yüz doksan) liradır. 
(Teminat banka mektubu) olacaktır. 
4 - Eksi il ıne 16/Birincil~şrin/ 1939 Pazartesi gi.inü saat on beşle 

llüyiik :\1illel :\!celisi idare ıimirlcri heyeti odasında icra kılınacaktır. 
5 - Kapalı zarfların ihııle günü saat (14) de katlar makbuz muka

lıilinılc tenli <'dilmesi lfızımdır. 
6 - Talipler 2490 sayılı kanunun 2 Ye 3 üncü rnaddclcrinclc yazılı 

ı·csik:ıları lıirlikle gellreccklcrdir. (7829) 

Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğünden· 

Memur ahnacak 
:\lcrkez, İşletmeler Ye alelyeler teşkilatında islilıcl:ım edilmek üzere 

ıııüsabaka ile memur alın:ıeaktır. Mlisabakaya iştirak edeceklerin aşağı. 
ılaki evsaft haiz olnuıl:ırı şarttır. 

A - Türk olmak ve Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetini haiz bulunmak, 
B - Orta ınckl~p veya lise tahsilini lıilinniş olmak 
C - Azami 35 yaşında bulunmak (35) yaş dahil. 
D - Hüsnühal cshabından bulunduğuna dair polisten ınusadclak 

vesika ibraz etmek, 
E - idare hekimleri larafınclan yapılacak sıhhi muayenede Devlet 

Dcmiryolhırında istihdama mani bir hastalığı bulunııı:ımak, 
1 - :\füs:ıb:ıkada k:ızan:ın orta mcklcp mezunlarma 60, lisan bilen. 

fere 67, !he meı.unlarrna 74 lira, lisan bilenlere 83 lira ücret verilecektir. 
2 - ;\lüs:ıhnka 16/Ilirincileşrin/939 Pazartesi ı:ıünii saat 10 d:ı Anka. 

rada Cer claircsiııtk, fsl:ınbulda t>irkcci, Haydarpaşa ve lzmirdc işletme 
Müdürlüklerinde ypılacaktır. . 

3 - Müsabakaya ı:ıireecklerin aranılan YCsikalarla 14/Birinciteşrin/ 
939 Cumartesi gününe kadar 2 inci m:ıddcdc yazılı işletme Miidiirliik. 
!erine mür:ıc:ıallan lüzımdır. (504j) (8000) 

P . T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı içn 5000 metl'e pamuk ipliği ile tecrit edilin iş 

kurşunlu kablo açık cksillnıeye çıkarılmıştır. 
2 - ~luhamrnen bedeli (3;i00), muvakkat teminat (262.5) lira olup 

eksiltmesi 10/lkincileşrin/939 Cuına günü saat (16) da Ankarada P. T. T. 
umum !llÜdiirliik hinasınuaki salın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3-htcklilcr, muvakkat temin:ıl ııı:ıkhuz yeya lııınka teminat mek· 
tubu ile kanunt vcsik:ılarının hamilen mezkur gün ,.e saatle o komisyona 
müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Aıık:ırad:ı P. T. T. J.eyazım, lstanbulcla P. T. T. Le_ 
vazıın Ayniy:ıt şubesi mildiirlüklerindcn bedelsiz ol:ır:ık yerilecektir. 

(4774) (7607) 

lstanbul Dördüncü ıcra Memurluğundan: 
Zincl:ınk:ıpı ve racldc-;incle 
17 :\o. ua iken halen ik:unet. 
gflhı ınc~·hul Mişon Ilanba. 
siyol'a. 

Langada Dulpinli m:ıh:ıllcsinin 

Sayvan sokak 2 Xo. d:ıki Keork Bü
yiik ;\lazlumyan tarafından 31/8/ 
938 tarihli konturatoya müsteniden 
Zindankapı caddesi Ahı Çelebi 
mahallesi nele 17 No.lı cliikkun111 
tahliyesi yoln vaki takip talebi ü
zerine namımıza çıkarılan tahliye 
emri ikamctgahınızın meçhul bu. 

lunması hasebiyle tebliğ c<lılıncm i ~ 
Ye icra hflkiınliğince 20 gün mlid. 
delle ilanen tebliğat icrasına k:ırar 
verilij!iştir. işbu ilfln tarihinden iti
baren yirmi giin rpüddct içinde al:ı
cakhnın tahliye talebine karşı bir 
itirazınız Yarsa bildirmeniz Ycya 
mecuru tahliye etmeniz lazımdır. 
Aksi h:ılde cebrt icra yolu ile tahlL 
yeye lcşebbüs olunacağı malum ol. 
ıuak ii1.ere ilanen tebliğ olunur. 

C3031G) 

ile Sabah, Oğle ve Akşanı 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntaza.111e.J' 

dişlerinizi fırçalayınız. 

Devle+ 
Umum 

Denizyolları 
Müdürlüğü 

işletme 
ilanlan 

Mersin hattı postaları 
G/10/939 tarihinclen iliharcn ~[ersin hallınua c~kisi gibi haft::ıcln ili 

posla yapılmağa başlanacaktır. Posl:ılar Salı ve Cuma günleri Sirke(' 
rıhtımından saat 10 da kalkacaJ,lar \'C Rodos hariç olmak üzere ~idi~ ,r 
clünüşle muıad iskt.'lelcre uğrayacaklardır. (8030) 

* * * 
Karadeniz hattı dördüncü postası 

hıanbuldan li/10/!)3!) Cuma günü kalkacak postadan itibaren K:ıı11' 
deniz haltında ıne,·siııılik dörcJilncü postanın tatbikine başlanacaktır· 
Bu postalar her Cuma günü saat 10 ela' Galata rıhtımından kalkarak dO~ 
ruca Trabzona gidecek ve dönüşte yalnız lneboluya uğrayarak lstanbııll 
~elcccklcrdir. (8031) 

Devlet Demiryoilan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedelleriyle miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki gurıP 
maheme ve eşya her gurup ayrı nyrı ihale edilmek üzcre . 16/10/l!l:i9 P' 
zarlesi günü saat (11) on birde IIayd:ırpaşada ııar binası dahilindeki J;O• 

misyon tararından açık cksillme usulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlcrin her gurup hizasında yazılı muvakkat it' 

ınin:ıt ''e kanunun tayin elliği vcsaikle birlikle ek~iltme günü saatill 
kadar komisyona müracaatları 15zımdır. 

nu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak clağıtılmaktadJI' 
1 - 100 adet pamuk şilte ve 100 adet büyük baş yastığı mubamrne~ 

bedeli 930 lira, muvakkat teminatı G9 lira 7Ş kuruştur. 
2 - 50 Beyğir kuvvetinde bir adcı Mazo• Motörü: ~luhammcn bcJt 

4500 lira, muYakkat teminat 337 lira 50 kuruştur. (7904) 

• '1- • 

Muhammen bedeli 3000 lira olan 25 tonluk lokomotiC krikoları iı;i~ 
20 adet Somun ,.c 20 adet Vida, 9/10/1939 Pazartesi günü saat (151 °~ 
beşte lfaydarpaşada g:ır binası dahilindeki komisyon tarafından kar:ı11 

zarf mulile salın alınacaktır. 
. Ru i~~. girmek isliyenle~in .2~5 liralık ~rnv:ıkkat teminat.' kaııunt'.~ı 

l:ıyın ettıgı vcslk:ıl:ırl:ı tcklırıerını muhtev ı z:ırfl:ırrnı :ıynı giiıı çpıl 
(14) on dörde kad:ır Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu i5e ait şartnameler komisyondan parasız olarak d:ıi?ı l 1tnı•1~· 
tadır. (7485) 

.\luhammen Kıymet 
Lira ---150 

Rnmaznııı şerife mahsus olmak üzere Beyazıt c:ımii şerifinin nvlıl< 
sun<laki scd mahalleri C:\Iuvakkillı:ıne kapısının sağ tarafında (9) rnetr' 
murabb:ıı maha h:ıric olmak iizcrc) loptan kiraya verileceğinden aÇ1~ 
n rt ı ırmaya çıkarılmışı ır. 

llınlc~i 9/Tc~ı·inicvvcl/939 Pauırlesi günü saat on beşte y:ıpılacakt1.r· 
Şartnamesini ı;ıörmck Ye mii:ı:aycclesine iştirük etmek istiyenıerı~ 

Çcmbcrlil:ışln lstanbul Y:ıkıfl:ır Başıniidürlüğiincle Yakıf Akarlar J(:ılt• 
nı ine gelmeleri. (i725) 

.-,,..--.-..--.-...-----...,..._....-ılıılllMllllııılllll'W ,,,,.~,.._'t.,.,-..-.-.-. ..... .--d ...-; ........._ •L.A.uv «.L.< ... v .. .-u .......... w..:..xızı:JL. ._. ..,.Ai.JlLY..Ln.ı.r.ı. ..L.K..LA-
Tft r k l y~ Cumhuriyet MerkPz H•nk•sı 30 I g I 1939 vaziyeti 

A K T t F Lira P A S 1 F 
Kasa: 

Altın: Safi Klogram 15 500 355 
Banknot . 
Ufaklık . . 

Dahı'Zdeki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram ı>iS 111 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram ıo 010 23g 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler . 
Di~er dövizler ve borçlu 
Kliring- bakiyeleri 

Tlnzinc tahvilleri: 
Deruhte edilen °vrakı "lak. 
dive karsılığr 
Kanunun 6 _ 8 maddf'lerine 
tevfikan H:ı:ı:ine tarafından 
vaki tedivat 

Senrdof Mizdam: 
Ticari senetler . . . 

F:slıonı ııe frrhvil<it rii~drrru: 
f Oeruhte Pdilen evnılo nak. 

' \ divcnin k::ırc1h.Yı 0 !iham ve 
tahvilat itihari kıV!'Y'PtlP 

$erbe!it pch::ım ve tahvilat· 
A 1·rrnslrır: 

H:tzineve krc:a vadeli avans 
~ ıtrrı ,.,. (!övi1 i57f~rine 

1'~h"ilit ii7.erine 
f-Ti .. c"'ı",.lar • 1 

\Iuhtclif • 

21.802.488,77 
10.195.405,50 
1.613.709.82 

953.816,81 
414.?.8~.!)ÇI 

14..080.200,14 

3.080.78 

2.418. 720.48 

158.748.563.-

17.22R.027.-

190.270.333,61 

48.766.964,97 
7.564.277.08 

7.865.000,-
12.510,2~ 

7.8?.7.4?.1.66 

33.611.604,09 

1.368.100,80 

16.502.001,40 l 

Sermaye • • • , • 
, ihtiyat akçesi: 
Adi ve fevkalade • • • • 
Hususi • • • 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 _ 8 maddelerin tev
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye bakiyesi · 
Karşılığı tamamen altm olarak 
ilaveten tedavüle va7.edilen . 
Reeskont mukabili ilavten te
da. va?.ed. 

Tiirlc Lira8? Mevduat1: 

141.520.536,-
1 Altma tahvili kabil dövizler 

Diğer dövizler ve alacaklı Kli. 
rin<! bakiyeleri 

190.270.333,61 

56.331.242,05 

15.714.931.89 1 
4.500.000.- 1 

15.885.911.69 1 

475.704.661,53 

Muhtelif • . • , • • -

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.7 48.563,-

17.228.027.-

141.520.536,-

17.000.000,-

l ?.0.000.000.-

2.710,42 

?.R41 !1 0!'.l~ ~" 

Yekun 

'ı 
~ 

ı 

1 

r 
~ 

Lira 
15.000.000 ...... 

10.217.134,!P 

288.520.536,~ 
25.654.279. 

~S.417.808.St 
97.894.902,S~ 

ı ../ 
475.704.66~ 


