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r Cebel üttarı ktan 
·geçen gemıler 
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Sabaha ka"' : 

Sovyet planı 
Almanyada endişe 
uyandınnıya başladı 

Stokholm, 21 (A.A.) -
Havas: 

Cebelüttarık, 21 (A.A.) - Ce. 
belüttarıktan geçen bütün bita
raf vapurlar tevakkuf etmek mer .. 
buriyetindedir. Durmadan ge
çenlere top atılarak durmaları 
ihtar olunmaktadır. Pazartesi gü
nü Cebelüttarık limanında 83 bi. 
taraf vapur durmuştur. 

CUMA 22 EYLOL 1939 YIL: 22 • SAYI: 7795 
Büyük İsveç gazeteleri

nin Bedin muhabirleri, 
Rusların müstakbel plin
lannm Almanyada endişe. 
ter uyandırdığın& bilclir
mektedir. 
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Sovyet kıta1an evvelce 
tesis edilmit olan battı 
geçmiıe benzemektedir. 
Bir taraftan Rusların Lem· 
berg üzerindeki iddialan, 
Almanya tarafından iste .. 
nen petrol kuyulan mese
lesini ortaya koyarken, di
ğer taraftan Vilno'nun it
gali de aynca husuei endi· 
ıeleri mucip olmaktan ıe
ri kalmamaktadır. 

Mefsuh demir muh8fız teşkilatına 
mensup katiller kurşuna dizildiler 

Yeni kabineyi General Arşenova kurda 

Bazı mahfillerin nkrine 
göre, Rusların niyetleri ta. 
mamiyle anlatılmıJ olma. 
malda beraber, Ruslar V il
noya bilhassa pazarhlc 
bahsinde biı:: kıymet ver. 
mektedir. 

Voroşilof 30 Eylülde 
Berline gidecek 

Amsterdam, 21 {A.X.)' 
- Telegrafph gueteainin 
Berlinden öğrendiğine gö.. 
re, Sovyet milli müdafaa 
komiseri Marepl Voroşi· 
lof, Alman askeri rüesa ile 
görüşmek üzere 30 EylüJ. 
de Berline gelecektir. 

Musolini hatasını 
anJadımı? 
Yazan: ASIM U~ 

ltalya Yunanistana, Amavut
luk hududunda biribirine çok 
yaklaşan aıkerlemizi biraz geriye 
çekelim, demif. Y wıanistan da bu 
teklifi kabul etmiş. Roma haber
leri bunu dünyanın her tarafına 
radyolarla, gazetelerle bir ıulh 
müjdesi gibi bildiriyor. 

T•hii ela-.lı &ı:llı..ıvıa •1PnP. , 
yetiyle yakından alikaclar olan 
bu türlü bir haberi biz de mem. 
nuniyetle karııladık. Biribirine 
çok yaklaşan silaJılann biraz u
zaklaşması elbette gönüllere fe· 
rahlık ve serinlik verir bir hadi-
sedir. 

O halde, acaba Musolini hata. 
sını anladı mı, elersiniz? Zira 
Balkanlarda Arnavutluk hududu
na askerlerini ilk toplayan Yu· 
nanistan değildir; İtalya genit 
bir fütühat hareketine giriıir g~ 
bi Arnavutluğu birdenbire i11al 
ederek cenup hudutlanna yüz 
lı.inlerce aıker tabtid ettikten 
sonradır ki Yunanistan tedafüi 
mahiyette emniyet tedbirleri al. 
rr.aka mecburiyet hi11etmiıti. Ni
tekim 1 tal ya Arnavutluk hudu· 
dundaki askerlerini biraz geriye 
çekP.ceğini bildirince o da aynı 
şekilde hRreket etmekte hiç te
reddüt göstermedi. 

Bükreş, 21 (A.A.) - Ro· 
manya Ajansı tebliğ ediyor: 

Başvekil Kallnesko 21 Eylti 1 
gUnU saat 14 te evinin ch·arın. 
da alçakça katledilmiştir. Es
ki "Demir muhafız,, teşkila.tı

na mensup olan katiller yaka. 
lanmıştır. 

Yeni başvekil akşam Uzeri 
yemin edecek ve h~men bunun 
akabinde kabine toplanacak· 
tır. 

BUtUn memlekette tam bir 
asayiş ve sUkQnet vardır. 

Bllkreş, 21 (A.A.) - Başve· 

kil Kalineskoya yapılan sui. 
kast tam Dombovitza köprUsli
nUn başı.uda ol11n14tar 

Suikast en ince teterruatına 
kadar mükemmel surette tes· Ôldürületı Başvekil Kalineslro 

bit edilmiştir. Üç otomobil, bir 
köylti arabası ve kaldırımı ta.. 
mir eden bir işçi gurubu sui
kastc iştirt\k eylemiştir. Bir o
tomobil başyektlin otomobiline 
kasten çarparken köylU ara. 
bası şoförUn yoluna devam et
mesine mani olmak için yolu 
enine olarak kesmiş ve diğer 
iki otomobilden ellerinde ru
velverler olan gençler aşağıya 
inerek derhal ateşe başlamış. 

lardır. 
Başvekile refakat eden em

niyet memuru ölmllş, şoför a
ğır surette yaralanmış ve baş. 
vekil on bir kurşun ile delik 
a0ııil olın ştur. Kurşunların 
UçU y z isabet eylemiŞttr. 

(Dewımı 6 ltlCfü) 

Daladgenin Nutku 
.. - - - - - - - - - - - - - - -
Fransız askeri daimi tehdit ve tehlike usulüne 
artık bir nihayet vermek için harp ediyor : 

Paris, 21 (A.A.) - Daladye 
bu akşam radyoda mllhlm bir 
nutuk söylemiştir. Bu nutkun 
başlıca kısımlarını aşağıya 
naklediyoruz: 

2Q gUndenberi harpte bulu
nuyoruz. Her akşam size bitap 
ederek askeri vaziyetin nasıl 
olduğunu söylemek ve itimadı· 

H aricige Vekilimiz 
Moskovaya gitmek üzere bu 

sabah Ankaradan geliyor 
Ankara, (Hususi) - Harici. 

ye Vekilimiz ŞUkrU Saraçoğlu 
vAki olan davete icabet ve Sov· 
yet Hariciye Komiser muavini 
Potemkinln ziyaretini iade mak 
ıaillyle refakatlerinde Sovyet 
BUytlJc Elçisf !rlöıyn Terentf. 
yef, Hariciye kltibl umumi 
muavini Cevat Açıkalm, daire 
müdürlerinden Ferlodun Cemal 
ve Hususi kalem mUdUrtl Ab· 
dullah Zeki olduğu halde Mos· 
.kovaya gitmek Uzere 19.25 
ekspresine bağlı hususi bir va. 
gonla lstanbula hareket etmiş
tir. 

İstasyonda Meclis Reisi Ab .. 
dUlhalik Renda, Başvekil Dok. 
tor Refik Saydam, bUtUn ve
killer, mebuslar, parti ve hU· 
k\lmet ileri gelenleri, tng1Uz. 
Fransız ve Alman bUyUk elçi.; 
Ierl ve muazzam bir halk ktıt· 
lesl tarafmdan uğurlanmıttır. 

Hariciye Vekfllmls yarın. 
Ege vapurlyle Odesaya h areket 
edecektir. Odesada hazırlanan 
hususi bir trenle ıdoğruca Mos
kovaya gidecek ve bu se7 ahat.1 
1 O gUn kadar sürecektir. 

Dahiliye Vekili faik Oztrak 
Ankaradan geldi (Y aNı 3 ütsoide) 

Politika: 

Romanya Başvekilinin katli 
Fakat ltalva hükumeti Ama. 

vutluk hududuna yığdığı askerle
ri ne maksa la buraya getirdi? 
Bu maksat bugün hasıl olmuş 
mudı,r? Olmut ise nidn tamami
le bu asker terhis edilmiyor da. 
yal"ız hudutlııtrdan b;t"az gP .. ; .. e 
çekilmekle iktifa edilivor? Yok
sa Arnavutluktaki yüz binlerce 
1 talvan askeri hudut h1>rici mak. 
satlar için oraya ,.etirilmedi .c!" ... 
sadece mahalli emniyet ve asayııı 
muhafazaya mı memur bulu~u
yor? Eier böyle iııe A"ftevutf.,. 
nn canları ile, 'ba•ları ile İtalya 
kralına sadık olduklarma dair e., 
velce verilen teminatlar nerede 
kalıyor? 

I mm sebeplerini bildirmek is. 
terdim. ÇUnkU sizleri dalma 

yan endişeli ve fakat kahra
man Fransız kadınları, hep, 
hep sizleri dUşUnUyorum. HUr 
insanlardan mUrekkep bir mil. 
letf, insanlık duyguları taşı. 

yan sulhçu bir milleti idare 
etmek vazifesinde bulunuyo 
rum ve bu ağır vazife)i yapar· 
ken de insan olarak kalıyo_ 

rum. 
Birkaç gUn evvel cephemizi 

ziyaret ettim. Alman toprakla. 
rına birçok kilometreler ilerle
miş olan bir kıtamızın mevzii· 

ni dolaştım. Son harbin tecrü. 
belerinden ibret almış olan ve 
şuursuz, ve kanlı taarruzlar. 
dan içtinap eylemesini bilen 
yUksek kumanda heyetimizin 
kıymetini takdir ettim. Asker
lerimizin nasıl sUkünetli bir 
cesaretle Ye nasıl sürükleyici 
ve kuvvetle mUcehhez olduk· 
larını gördUm. Ben onların as. 
ker ağabeyisi kendimi arala. 
rında hissettim ve muhabbetle 
\'e gururla onlara baktım. Ne 

Yazan: Sadri Ertem 
Teeyyüt etmemesini arzu ettiğim bir haber aldım. Bu haber 

saatlerdir matbaa telefonlarını işgal etmektedir. Haı'ber §Udur: Ro
manya Başvekili Kalinesko öldilrillmüş ! 

Demek istiyoruz ki ltal:v'!"la. 
nn doirudan doğruva Yunanista· 
na ve dolayısiyle diğer Balkanlı 
ko!Dfulanna karşı vermek istedi· 
ii emniyet •Üpbesiz bir ivilik ala
meti olmakla beraber kafi değil. 
dir; kafi olmak için huduttan ge
riye cekilen askerlerin tamamen 
deiil;e bile hiç olmazsa • mühim 
nishf.tte terhis edilmesi lizımge· 
li... Musolini bunu yapabilecek 
ınidir? 

Kaldı ki Arnavutlukta aıke"' 
ler umumi !talyan seferberliği. 
nin sadece tHr parçuından iba
rettir; !talya hakikaten Balbn
larda ve Akdenizde nonnal va
ziyetin avdetine hizmet ebnek is. 
tlvoraa terhis karannı daha geniı 
mikyasta almağa ihtiyaç vardır. 

ASIM US 

1 
dUşUnUyorum: Siz, harbeden 
gf!ncler, çocuğunu, kocasını, 

1 uışt ıılısını aklından çıkarını- (Devamı.; incide) 

....... ......................... ~·········~··· ... ···················· ········ı 

Harp tebliğleri ı 

Şu da.krkaya kadar hadisenin mahiyeti hakkmda ciddi bir 
şey öğrenilmiş değildir. Fakat bu vesile ile devletlerin siyasetle
rinden mesul olan şahsiyetler hakkında tertip edilecek suikut;. 
larm bilyilk diktatörler müstesna. olmak il7.ere mühim siyasi te. 
sirler husule getirebilecek bir mahiyeti olmadığını yegane ha. 
kikat olarak tel&kki etmemiz.e mani olacak bir vaziyetin mevcut 
bulunmadığını bir kere daha hatırlamak lizmıdır. 

ı Fransız tebliqi : 
Paris, 21 (A.A.) - 21,9 sa. 

bah tebliği: 
Temas halinde bulunan kıta.. 

at mevzii faaliyette bulunmuş • 
!ardır. İki taraf topçusunun fa. 
aliyeti kaydedilmiştir .• 

Paris, 21 (A.A.) - 21 Eylül 
akşam tebliği: 

Heyeti umumiyesi itibariyle 
bugUnkU gün sUkfmetle .geç
miştir. 
DUşman Sarrebruck'un ce. 

nu bullda topçu faaliyeti gös
termiştir. 

Keşif hareketlerimiz hava. 
nın fenalığına ve dUşmanın 

ateşine rağmen yapılmıştır. 

Sovyet tebliqi : 
Moskova, 21 (A.A.) - Kızıl 

Ordu kurmay tebliği: 
20 eylUlde Kızıl Ordu kuvvet. 

leri Polonya krtalarmı pUskür • 
terek akşama doğru Beyaz Rus. 
yanın şimal _ b&tısmda Grod. 

no şehri ve batı Ukravnasmın 1 
cenubunda da Kovel ve Lem -
berg şehirlerini işgal etmişler. 
dir. 

Kızıl Ordu kuvveleri 17 evlUL 
den 20 eylfıle kadar üç Leh pL 
yade fırkası ile iki süvari alayı
nı ve bir çok küçük JmlPları 
silahtan tecrit eylemişlerdir. 
Yuvarlak hesan 60 binden fazla 
Leh askeri ve subavı esir alın.. 
mıştır. Vilna, Baranovic, Molo. 
çeno ve Sarnv'nin işgali esna
sında topçu techizatı ve mühim 
mat sağlam bir sekilde ele gec. 
miştir. Çok mühim olan mü. 
himmat meyanında 280 top ve 
120 tayyare vardır. 

Alman tebliqi: 

Berlin, 21 (A.A.) - Tebliğ: 
Vistiıl önündeki muharebenin 

neticesi henüz kati olarak tes. 
bit edilememektedir. 20 eyh11 
öğle sonuna kadar esir adedi 
170.000 e baliğ olmaka idi \e bu 
adet mutemadiyen artmakta -

dır. Muharebeye işti!'ak eden iki 
Alman ordusundan biri tarafın. 

(Denmı 2 incide) 

dan alır.an ganimet şimdiye ka.. ...................... ~.....-.......... ~ ı Baltık devletlerı·ne dar 320 top ve 40 hücum ara • 

hasıdır. Şimdiye kadar dokuz ı· ı a" vem ·, z h . 
Polonya fırkasının ve Uç SÜ - i karşı . te dıt gö 
vari alayının bu muharebeye 

~~.rak ettiği tesbit edilmekte- Yarın netrecleceiimiz 199 uncu rUIUyormuş 
Cenupta, Zomosz ve Tomas - sayıda 

zov yakınındaki şiddetli muha.. Londra, 21 (A.A.) - Daily 
rebede mühim Leh kuvvetleri Günün muhtelif hadi- Herald gazetesi, Baltık devletle
teslim olmuştur. Esirler ara .. ki 1 rine karşı bir Sovyet tehdidi gC. 

l elerm· e ait mera ı ı d. ,_. sında cenup ordusu kumandanı rüyor ve ıyor "'ı: 
da vardır. 10 eylfildenberi bu _ yazılardan batka Sovyet hükumetinin, Estonya 
rada 60.000 esir aldık, 108 ha. limanlarından bir Polonya deniz 
fif ve 22 ağır top aldık. Diktatörlerden bir diier ti· altısının kaçması hldisesiyle al 

Polonyalılar Varşova, Gorja kiyetim; Çemberlayn; lsviçre. kadar olmak üzere Estonya hükf 
Kalvarja ''Varşovanm doğu ce.. de hasta yatan Leh vatanper- metine yaptığı ihtar Baltık dev 
nubu.. ve Hel yanmadasın.da veri; Paris hava hücwnunu ı Jetlerinde telaş uyandırmıştır. 
müdafaaya devam ediyorlar. ~iyor; E ski edebiyatıma.dan MaJUm oldugu üzere, Alman 

Alınan başkumandanlığı bu- • Sovyet anlaşması Litvanyayı 
günlerde Polonya harbi hakkın. parçalar; l stanllul bağlan; Bir Alman nüfuzuna ve Finlendiya, 
da bir tebliğ neşredecektir. sutte neler oluyor; Altm ta~ Estonya ve Letonyavı da Sovyet 

Garp cepliesJnde, dUşmanm malı köpek; Karikatür; Hiü,e ı n llfuzuna tabi tutmaktadır'. Sov-
UÇ balonu ve sekiz tayyaresi dil- ve diier pa:ı)ap. ,.etlerin bu bebane ile ite Waton-
şürülmüştilr. Başkaca. kayda i yadan bqtıyacağmdan 1coıb1. 
değer bir §eY yoktur. maktadır. 
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Romanya Basvakillnin katli 
,..,,.,. l iıldtlt) 

- ..... t.etelıllOaleri He bir devletin aiyul faali,etini bir 
..... llılllld:a)'I. tevcit et.meJt devri çoktan geçmiftir. 

tllıfa devletlerin politiıkalannı idare eden viJaa bir takım 
Mlilardlr. J'abt ba phWar ktDdi arzu1armJ delil politik re&

ioaplu'mı ,_... ~ mecburdur. Siyul tarih dai. 
ltrt halinde ~ ideal edindiği fikirleri iktidar mev. 

,...._ bir tanı& blrakaıı bir çok devlet adammdan b&h. 
• Bu Ml•larm hqatlan tetkik edildlli zaman g6rlllttr ki 

DıkBD W'llntler mevkii iktidan d8'1Dcelertndm tarfmazar 
icbar etmiltir. Meıell Umumi llarptm ewel Loyd Corc 

. ile ~t bWmQftu. l'alrat BU1'k Harpte DUD' 
bitin dOfünceJeriD.in llttma banıbt etti. 
~ !nglUs Bafveldllıı1ıı llU1h daYUlll& ne War baill 

Nuaa ~ llsum ,oktur. Fakat baglD Çemberiayn 
'ilin eden ... idame edm inaandJr. DiPr tanıtan Bitler •mdnt.-. pütmm denebilir ld tek mllellif"ıdir. Fakat anti

•tat.ll'll pakt Hltleria elinde can verdi. Yine biliyoruz kı Hit. 
K&Yplanm adlı eeeri kft!dieinin politik ideallerini göete. 

J'lıbt bugUn Alman pmıöliJell mevkii iktidarı aran zaru_ 
ba lclealdea. glnıden gtıne ~- Aramna bu. 

lılr çok m.taı balunıhilir. Politik zaruretler fertlerden daba 
liln.t.U w ~ anu ve lftiyü)an. mOnuebetlerl ile 

mı,.. lıllbbdlr. 
Bil 118beptea c1nletlerln aiyuetlerbıi phwJarla lali etm.k 

fertler tarafmdan yaratddıtı davuma tn•nmak gibi bir 
ile nlba,et balur. 

IUMl•n haJkeden llOIY&l sebepler bir phsm katli ile orta. 
t••kunu. IWe ba faallyelerl ya demokraainin t,eeekkWtt, 

miDI blnJe Wpl•n ille ODU teker, teker fertleri ortadan 
1111._Lk aunıtile elde etmıefe imkln yoktur. 

DUıtat&iOJderiı haricinde devletlerin liyu! mukadderatı 

··- blkJm sUmrelerln veyahut milli iiıtiyaçl&rm ifade
~ ~-·,·-· allr. Killi hlktmiyetlerin yUsde yü& mWetJeri temail et.. 

tR ıaa,.ı fanetlıeık bile hildm. zOmreler tek ferterclen iba. ..... 
O I* faobdlr, bir gruptur lrendlai zaı'uri olarak kabul et-

1*- cenyllldır. l'abt. kencline mahaua bir inkıfj&f s&hası 
••• ı.. lwnlar JOl'lllll aiDirlerl, bozulm111 uaplan ile ha. 

edelek fertleri imJa& yoluyla, bir davanm elde edllecefbıl U. 
....... Taılh bu am ~ tetebbtlalerl de bol bol kay

• Qnayetlerle devletlerin alyuetlerlni dtl7.eltmek yolu ıim
Ddar mtllbet bir neticeye VU'8Wlllfbr. 
~ lwmdın evnl de bir Bqvekiliıı katJedilmiş ol. 

bili,..,.._ l'abt bu hal &manyad& demir aiğferlilerin 
IM:linl kuvwtlendinnmıit bllikia oal&n tattı vaziyete aok.. 

DS1UlC11 .. tenluJOD&l 
ıa 41la aqam kapanııı. 
b'7tlk tesahtırata Te. 

.obıi111tar. Bu kapuq me
•LllUI• bala11111ak için 50 

fUla bir halk kltleal 
ioel&DllUf bU)UDllJ'Or-

J>alleblUr ki, Fuar, aoılı. 
lterl bu gece, en mtllltll-

1ıılr aktammı 7qamıetır 

bar kQ&Dlfl munuebetfr 
komltaı ve beled11e 

Dr. Belıget Uz tarafından 
•ulııonnda verilen al7a. 

ıaarlak oımuı 1'8 bv. al 
bmlr ullld •t.IMııla A.1· 

ile Ofd11 mllfettill tueıua 
lıilMt1ar, Parti mGfettltl ve 
•..ı.~. Korsneral Raelm 

a. General Mahmut, Oe. 
Ani. O..eral Hakkı, Yl 
•rkbl ile 7tlbek nıtbe
aııar. vill1et umumi ve 
aeoıı.terl baları. Parti 
• ,...U tetekkilllerl, koa. 

, atetekomenlaller ile 
lfUdk edea rerll ve ec 

•a.-lller ve ekapoaaıı 
_..... bulunıuıludır. 

la han aaran bir .. lari. 
dekora lclnte bUytık bir 
ile .-oea bu a17&fetia ao-
4otna belediJ• reial Dok· a-. Ua. P.uan dol4uran 

lmdvce halk tarafından 
ltrler önlnde dinlenen 

k ilk ıllrekll alqlarta 
laaaa bir nutuk I07Jeml • 

Bu c•nlf 1angın eabuının ta· 
lbamen temlsleamnt 'H kUttır 
park lle l'uann bUtttn mueue
nlert ile burada kuruımuı 
dokuz ıenellk bir programa 
bellanmııtı. l'akat daha tık 
HDe 78• bin metre murabba. 
lık bir .tıaım tlserlnde btzsat 
Adı llllll Şeflmlr. lnönU tara· 
fdlclan &edaa ruarm kazandı· 
tı raf bet w muvaffald1et bL 
se bu ltl daha çabuk bitirmek 
asim ve heyecuıııı qıladı. 

Türk tarihinin ve tamburi 
ret devrinin en btl7'lk ft en 
llUlftff&k 14&=- laöatldD 
B&fftkll Sda :ttaı de. "J'u· 
anınızı aoukt-" ift"kda 181te. 
dikleri teevlkklr sözlerden ve 
yaptıkları yardımlardan aldıfı 
DUS kuvvetle dokuz ıeoellk işi 
ao Mnede tamamlamata mu· 
vatfak olduk. 

Bastın btl,Uk adını kalbi. 
•la 81Slayarak, ıöslerlmlz rae
ıanarak bU.rmetle Ye minnetle 
andıtımıa a.U7Uk Atamızın bl· 
ıe emaaet ettlll eıı bll)'Uk ve 
ölmez eeerl de Ttlrk milli b1r. 
lilldlr. 

Vatanungm pçirdiil m bub 
ruılı ıOnJente Atattlrktln 
etnfmda ODUD eD m8mta& ar. 
bdap •ygill tn&ıll 'batta oL 
mak a.re itimat iman ve M.. 
tecan ile J>ır an,a toplımn11 
ı'llan TUrk mUletl bir çelik kit: 
le b.1hn&? b1ıdn de vulfeye 
hami' bulunuyor Batmmıd• YL 
tanımız& en büyük himıetleri 
ifa etmit milletiml&in tam bir 
itimat ve muh&bbeıtini kasan • 
lllJf bmet İnönü dbi kudretlı 
bir ~bir Clmıhurretlfml -
mı bulun11111 bislnt> lt!in bir ni
met ve saadet oldutu kadar 
bundan llOIU'&kı c;&bflllal&l'llDJZ 
ıçbı de ea bijyük kuvv t mem. 
bauDIJıl tefkll etme:tted r 

Dr Beb~t U uııJmasma 
tık&dtlm eden ve d "-amı sıra. 
BJDda huule tı n vuıvetıere 
ve ~ feu ea ra raılmen 
1938 tuannm Qlt af k cld$. 
na. ıı devlethı f.ıtrak evlenteJL 
tıe bulund fu fn~ Nı d~k a 
~ 'ka~ 1" 800 "'" ~ lMl
nlıı ziyaret eyledJjbıf söyll,e • 

Galata rıhbmındaki 
yolcu kalabahğı Yolcu salonu 
Seyriaeferin intizamı 
• • 1 • • 1 • 
ıçınJman ıı etmeıı 

vilayete müracaat etti 
Karadeniz ile limanımız arL 

11adald 7olcu nakUyatı mevsim 
ic:abl çok artmıftıl', vapurlann 
yanqtlp ft kalktıp Karaktiy 
rıhtımı çok kalaNıhk olmaktadır. 
Bu itibarla otomobillerin ıeçtili 
rıhtım caddesinde seyrisef er in
tizamını kaybetmeğe batlamq. 
bilb1111 vapurlardan yolcu al
ımk için buralara sıralanan oto
mobillerin cadcte)'i kapıyarak bı·. 
rumı doldurma11 llOft umanlar. 
da bazı btdilelerin çılnna11nı ee 
beblyet nnniftlr. 

Karşı taraftaki ambarlar ilkbahara 
kadar istimlak edilecek 

Galata rıhtımı Uzerinde inp e· ı Veldlet bu pJanı tanip eder 
dilen yolcu aalMunun bir gUn ev· etmea. derhal lnpata im nrlle
vel Uanali için dUn lilDan ifletmr. cekttr. Fakat binanın evvelce y • 
lerl umum mOdilrltılbcla, bina. pılan tahminlere rafmen aene so. 
nm projelerim ,.pan mimar De- nuna kadar tamamJuamıyacalı 
pin ittirakiyle bir toplantı yapıl- anlaşılmaktttd r. Salon ancak llk 
mıttır. Toplantıda •imdikl vaz;. bansırdı acılabilecekti •. 
yet ıö•den geçirilmit. bundan O zamana kadar da binanın 
sonra yapılacak ın.ut ve da~ karsıaını t ... dUf eden ambarlar 
itleri bir plln halinde hazırlana. iıtim111 edilerek v,lttJaca~. bUTı
rak mllnable vekiletlne ıönde- ar bU.CUc bir mevdan haline ır. 
rilmlştir. kulacalmr. 

Rıhtıma dolan halk liman ifJet
mesinin memurlannı bile dinle
meden rıhtımın ecnebi vapurlar·. 
na ait ve gec;ilmesi -ıaaak kısmı. 
na girmektedirler. Onun icin de 
liman lfletmell umum müdürltıiil 
Yali Ye belediye reisi LQtfi Kır
dara bir rapor vermiş. buradaki 
sevrlseferin intizama sokulması 
için ktfi miktarda nhrta memur· 
lan tahliliDi istemiftlr. 

Okullann yeni ders kitap~an 

Devlet matbaasında birkaç güne 
kadar tamamlanmış olacak 

Pendik vapurunda 
Olcullann yeni den yıb 'tap-l lar için lrüUlyetU miktarda atlu 

lannı buırJamak Uzere Devlet baaılırıııtır. 
matbaaır faaliyetine büyük bir Maarif vekilllfi atlıdardan 
hızla devam etmektedir. Liselerin batka büyük duvar baritalarınan 
ve orta okulların kitaptan üzerir. baaıhnurnı da geçen yıl Devlet 
de bu yıl bUyük bir tac1i!4t yapıL matbeuına bildirmittL BüyWc 
mamıftır'. Riyaziye ve fiztk den bez duvar haritalan bu vıl ta. 

bir kaza 

' 

Evvelki ~tce IUt 23.30 da Ka 
dıköyden K8pr0ye gelen Deniz· 
yollan idaresinin Pendik npu
runda bir lı:aza olmuftUr. Yolcr- lerindeld terimler e1a1h olarak mamlanmıştır. • 

lardan SOleyman isminde orta 
yaıh bir adamcağıs Salacık açık. 
lann4a rllverteden birdenbire de
nize cftltmGttGr. Bereket yolcu-

aym '9kilde kitaplara yerlqtiril• tık okullann •ehir alfabesi ta 
miştir. Aynı manaya gelen terim- dill~ 200 bin tane ba11lm~ı'. Kav 
ler kalclınlmıthr. alfabel,.rfnin ba11lma ı.- de bug n 

Bundan bqb Ulr " orta oku\. tamamlıııacôtır. 

ı larc1an ılnnler oıma.. ıtlftrl ... 
puru chtrclanralr tlenbe lm1la4Jen 
undalJI lıaaeede bayım bir hal. 
de brtardabllmlftlr. _.,_ 
Baiıraak ihracatımız 
Hilk4metin aon karamameıiyJe 

batınak ihracab litanA tibi tu
tulmqtu. Haber aldığımıza t:6re, 
baltruk ihracatı lisanu t&bi ol· 
maktan çıkanlac:alrtır. 

teşe·ın 
apand 
ret gelecek yıllar için Umit ve 
19vt Wi'lcl bu nietlceyl mem • 
nunlyetle ifaret eylemif w ü 
leriae devam ederek •ecnew 
devletlerie lttlrüJeriJal temin 
hueuaunda hilmetleri 1epkeden 
bu devletıerJn Tllrld,e aefirle. 
rine .. hmir kouolo81arma bu 
milnuıebetlıt ve lıalaretle te • 
teiddlratnnı bir vazife bilirim ... 
demiftjr. 

Ecnebi ve e~aı. 
liyet okulf 3rında 
300 kiti öirebnenlik 

için müracaat etti 
Ecnebi ve ekalliyet okullan

nın yeni den yıb Btretmeıı lrad
rolan aaearif vekillili tamlnc?.nı 
tetkik .. lmehtdlr. orta lamm 
Ad~ hanrlannup:. J1k kir 
11mlann kadrolan tqrinlenelin 
ilk baftumda tetanbul murif 
mOdUrlüfü tarafmdan hanrlan • 
caktır. Okullarda unat lllvi ve 
bazı okıtllann bpanmaa dolayı. 
ıiyle 100 kadar Bfretmen açıkta 
kalllllftıl'. Bu BtretmenJerden 
ba~ Jenlden 300 e ,um mGra 
c:ut yapıdnqtır. 

Velrtletin Yerdilf karar flnri
ne eneli açıkta kalan 1 no 61ret· 
men tayin edilecek. biliharo yer 
açıldıp takdirde dlferlerinin •·· 
ru1an yerine ıetirilmele Çlbpla. 
caktır. 

300 yeni mGracaat arzularmm 
.undilik ilafma ln*ln olmadllı 
bildirltmlttlr. tmdr beledi~ reiai, bu 1e • 

neld fuar vewetıertn, bOyltk 
eadllltri mUHHHlmbıin, mlllf 

firmalann ~ lftl. Hataycla yeni liman 
::..~;.:;;;-~ .... _ ..... - tetkilib 
telllıldlnt ... al • • .___,_ 
.,_.. kut..U. t.m1r eDt.er • ıkıdww ..._ .. -
nuyonaJ fuannı UNO ta tWı& ~ .._ ........... ıaMlrlitü· 
iyi daha ~ı ve mfltek&mn bir • , ... .._ itletmeai miWiri 
halde takdim etmeje çalqaea - t::l -- .... ,tir. Şnket, 
fıs demJft.ir, ........... sicllnk enelld IÜD 

Dr. Behçet Uz. lmıir fuan. vuifeliae ht' np. 
nm memleket hacminde mmı Şntwttı.. ......_ ı.- 1~ 
ikbladlyat 1 ·- ; .......... nlillirliiiiae ......... muı çuı olan btlvtık ._,_ velsaleti tarifeler L-L
ehemiyetini Ye bu fuarın b . ..,.. _,.., ..... 
-o..ı- •--- ~ ....... .._ N'"81 tavi.a .-,..:, • ..u&-uı .uuar ve - . 

1 ratlcı teeiı1erfni luh ~ tir. Niyai .... «itini.. t.ıbt 
llODl'a fuarı zıyaret için celmi• .._. .........._ lribnediı;ndea 
olanlara ve bUtOn Tllrldye hal- henü• ~ ftaifesiae .......... 
lana İlmlrln lftlilerini blldi. j mqbr. 
ıwek nutkunu :fU. cUmlelerle 

bıtlrmJtttr • Emniyet Direkt&rlüiün· 
"Se'!cill ve kudretli Cumhur. ele faalivete "~---. 

refalmjj uiz lamet İn&ıllne o. • • -'r"-
ıan derin ta.dmlerbnisi ve bat- yem bır tube 
bWı dU)'l'Ulanmw tekrarlar ve 
k&dehiaı! TUrk milletinin refah İltanbul emniyet direktirlO. 
ve ıaadetınin temadiaine kaldı. iUnnid~~ubei ltl~~~ .• ~eııul ~~~! 
nnaı , ye ,... • •wa-uımuıtur. -•u 

Dr Beh U. •- tube" adknı ta'1Van bu !Ube illr 
. • çet z u takiben u • iş olarak Gala~ Hanar hanın· 

mır 19hir liıeeliai adma avllkat 1 da bir bcatccr ae~kelini ıuç ije
Baha Nulllı, halk partili adına tünde vatraJarn-.. 
Atıf Man. Ye ebpoanlar adına .... ~. 
~t 'l'Urkoğlu birer utulr St•r.h Jıtnn Userlerf .. de 100 ~·. 
irat ederek, fuann memıe:et le ıur tntdl s lir111. ı soo liı·•t 200 
ve dıomda topl d El takdir ve dr11hml bt1Junm11 tur. Paraltr 
bayranh,Jı 11tl JI fkbeadiyatı milqd~re. edilerek " lt•la aali. 
ml&lll in f fınd ki bUyUk de _ .._. ""'" T\Ct cesa mahkemeline ve
"'nni tebarllz ettirerek bu eee. nlmittir 
rln m 1V&f o ,,,... i n P b. 

t U& ta d n earfedl'en 8" • k 1 ka 
m~ iyi kranl& kaydeylemi r eroın ,.-ı <r.•!U • 
•~r dınyuu m 
~ •m.tr enternuvo. 

nal f1 n bu r. 
aat ı. te b 

Pa!ll admdı b.tr ktdm "U.ler 
tarafındaa .Upheli bir ır.Jde «f.. 
derken cnrl1iDiş flkaf bcuak 

Ortaokul öğrel · 
menlerı ara nda 
Yeni tayin ve nakiller 
Adapazı orta mektebi tarih coğ

rafya muallimi Saim Turgut V ı • 
fa lianl tarih coğnf,. muallim. 
litine, tıparta orta mektebi tarih 
~~muau&.i~.8oyah 
CataJoflu ona okalu tulb co~ 
nfya.ftMWUfmMiine, ~er1 ta okulu musiki muallimi Cabit 
Tuncalı Balark8v birlnd orta o
kul muaild nnıammJitlne. Kurr. 
kapa orta okulu tabliye y1rdancı 
muallhnl Mevblbe Ankara GçUn. 
cO orta mektebi atajlyerlltlne, A 
c!apazan orta mektebi tUrkçe mu· 
aJliml Rıfat tııu KaractımrGk 
orta okuluna, Rbe orta onlu 
tadh ~ aı~_,..,. 

Kac1'1rly ~tiotl ••• ~
tep liıesl matemedlr Qretmeni 
Halil OtılriltW ~ortaya t·. 

)ta~~ 

alp aomoş para ar 
Son nmaallrda bur y•rlerde 

ıoo. 50 ve 25 kurutluk .Umut pa· 
ralann lralplanna tnadUf ed • 
mişdr. Htik6met, Jralpuanlarla 
mllcedeJe ~n yaJmz mahalli n. 
brta kuvvetlerlnln a111raalyle ikti
fa edilmemeliıd " Alnta kunet
lerlne bir yardim olmü Osere • 
lOmum devlet, belediye. husalt 
idar, memurlan Ye PJfl ıbp nr. 
me vuifetlyle muvazaf bulunan 
bltiln nmedar •e taballdarlamr 
izamı baıaufvet a&tennelerlni 
kain naralan m .... vır dnnek Is 
tnenlerln clema1 nbtta"'J teslim 
e"tlmetlnl ıtahlrlara bildlrmit
tlr. 

Siipl:eli iki ölüm 
Gelibolulu AbduUlll otlu Ce

mal adnlda bi- Botukelend• 
limitçi fmnı hinden aeçerken 
blrdenblre dllflp llmOftUr. 

Cnedl muayene eden Adliye 
doktoru an.er Kann mama t&t. 
heli g8rm6f, morp kal~ 
fır. 

Bundan başka bir filpheU l1bm 
vaka11 dlha olmuttur: Besiktat 
clvannda a.,,eJellk va""" Oama 
nın cocu5u bu ubah lUO bulnn
tn\111. o da morn bldmlnn~ 
Rer i 1 vaq etnfında da taht • 
kata baf1ınıl11Ufbr 

bir kapıya. aaldanmıttır'. 
Az ıonra }'lblanan Faninin 

kaçtığı ıırada ktlcttk bir blJon 
içinde baluna 15 cma eroini 
ıyıp yer ne .. Jdacb~ anla•ı~ 
eroin çıbrrltrals Fıai ıdllyeJe 
tJ•1bn tMlrt-ifdı 

Fani betiftCl .-cu hlkblali 
tarafından ""'a..t aorıwanu 
~tnldfd~ 

Doktor.arımızı va 
kımyagerlerımıze 
dUşen vaz.te 

Yazan: Hilımeı Mina 

H ARBE sinniı memlebtle
ria ............... t.hli1e .. 

diJdıgioı mudafwaz livB abe••• 
............... dil .......... 
teteboiller Pr aldriau da11or, 
öi:-eruyoru. Bu a.Ma •. ...,_.. 
miıeı ......... • •" da7aauU iki 
diit11'11111D WrlWrine Zehirli ... 
we • ~ikrop atma._" ~ dahi al
"' J~&ını rörüyorua. 

Zehirli su halduad hepimizia 
u ço"' 11*Gmatı ..... Fakat tu 
mikı-op meı leımi, eaaıb ıuret&e 
tetkr.c etmek uzere mütehuus 
d kt~ Ye kim qerlcrinüzin bir 
•td • k ve mit hotde heyeti" vi. 
uda ı tinnesi li.zaa clelil mi 
dit? 

Mi!ırop harbi ne clevft\ edir? 
Bu ün mecloniyel için tefkil •J• 
tecLgı tehd din chnce11 nedir? 
Fen un tenldd)'lltma ıon ne si
bi tekiller rbv r? Tedaf ;.ıi tedi) • 
leri ae ~r? 

B.ml , HWrli sm "" iiM 
ehemmi;tet dereceaiacle - ilatiJL 
ti bit· tedbir cı,.,.q - riiml.mzin 
malumu obııabdar. 

Tavıi • ettlflmis ,.Mikrop hv
bi tet:;.ik laeyeti ' nia metaııı 
mi ~ı n derul 

0

ıtffade i e ••· 
aed lznek ü~ me1111elietia lacr 
tür'ü te9k"r• n 'an müzahant ve 
..... sörüiir. 

lng•l•z k· ed a nden 
faydalanaca1< aa.reler 

3S2Ş .. ydı kanuni• ı.sdik olu. 
nan Tth'tdye 'ff btglttere kredf v ! 
tealihat anlapaatan mucibince 
utın alınacak malzemenin aynı 
kanuna ınerbat meuili kllrinı 
anlqmamm dkdOnctl maddesi • 
nin (1) beladi mucibince kllrinı 
•• kentajan barid olarak mem
lekete eokulacatr, cOmritk •• lnı. 
Mtarlar velcAletince alllrahı&ra 
tMaim tdllmlttir. 

Bu bUIUSt&, maliye nk11eti de 
dtfterdarlaJdua baiblyo midir 
•e mlraklpllldertne bir tamim 
yaPllllftlr Te111l~e a&e bu ll1ıl 
malaemenln Ylnaduacla ..... 
daire ve mtlellelelerla ,.,._.. 
tahriri mUracaatlar beriae n,. 
flyet mahalH ..... iclarelerlne 
teblit ve •MbdarJann mllncıaa· 
tmr bildiren ft ~ ilteDen 
malsemenin dna ft mllttadyte 
1n)tmetJerlnl lhtlft edecek nJan 
lı~ n mektvban bl1'el' ..,,,_ 
nakft isleri mnum .,.adlrlqBae 
r&nderilecektir 

tnrfliz lrredhlndea .-ı dllı9 ,,. 
nrite•eHler ktif•de ed..._.,: 
Milli Müdafaa Velrtletl. ..... 
btnk. Etilnk, Dntet De...,o\ 
lan lttetıne U1n11111 Mldlrltlltl, 
Dnlet Hava Yollan fflebne U. 
mam Ntldflrlill. letaııbal hlat 
tdarem. 

Bu bnr alAkak dlfer ,,.U... 
tara da bndiribnlftlr 



Günün hadiseleri: 

Çek lejiyonları 

1

---Vazan: 

_ D. ]. T oseviç 
1 

Çekler, milli mevcudiyetlerini ı 
rnhafa.ı.a edebilmek için tamam 
in sene Almanlarla boğuştular. 
'akat talihin makus bir netice. 
i üç yüz sene evvel hürriyet ve 
Jtiklallerini kaybettiler. A vus
.ırya imparatorluğunun esaret 
oyunduruğu altına düştüler. 
:u düşme tamam 1914 harbL 
in sonlarına kad:ır devam et. 
ı. Bütün dünyanın mutlak bir 
akimi olmak ernelile hareket 
den kayzcr ikinci Vilhelm ile, 
nparator Fransuva Jojef, Sırp 
tra, Ruslara, Fransızlara ve 
ihayet bütün dünyaya karşı 
arbetmek üzere, esaret içinde 
11iyen bu Çekleri de silah altI
a almağr unutmamışlardı. 
Halbuki Çekler, patlıyan dün 

a harbinden memnundular. 
:u harp onlara esaretten kur. 
1lacaklarmı haber veren haki. 
i bir müjdeci oluyor, Cermen 
ıilletinin mağlilbiyeti pahasına 
u istiklale kavuşacakları. ümi. 
ini onlarda temerküz etmiş bir 
anaat haline sokuyordu. Cep
elcre sevkedien Çeker, bu cep. 
elerde bütün silfilı ve malze -
1elerile Sırplara, Fransızlara, 
:uslara kaçıyorlar, daha doğ _ 
nsu dehalet ediyorlardı. Siyasi 
ahada çalışan üniversite pro. 
~sörü doktor }.lazarik, doktor 
:eneş, doktor Ştefanik, ve dok. 
)r Osiski, itilaf cephelerine de
alet eden Çek askerlerile ha -
içte ya.şıyan Çeklerden tarihi 
~k lejyonlarını teşkil ettiler. 
tilaf hatları dahilinde onlarla 
craber harbeden bu Çek lej -
onlarını, artık itilaf devletleri, 
elecekte kurulacak Çek devle. 
nin müttefik bir ordusu diyr! 
mımışlardı. Böylece 1916 da. 
eııdi kwnandan.larmın emrilc 
ıuhtelif cephelerde harp eden 
ek lejyonu ordusu tamam 360 
in kişilik bir kuvvetti. Netice
e istiklaline sahip olan Çekos. 
>vakya, yirmi sene sulh ve sü
Cın içinde bütün dünyaya bir 
ümune olarak görünüyor, fa -
at pek yakın bildikleri ve inan 
ıklarr Alman taarruzuna kar~ı 
oyabilmek için de hummalı bir 
ırette silahlanıyorlardı. Yalnız 
[itlerin geçen sene çalışmaları 
~tiresi Çekoslovakvada husu -
· getirdiği buhran, bu çalışma_ 

!arın, istiklallerini müdafaa i
çin hazırladıkları orduların si -
laha sarılmasına imkan verme. 
di. Sebebi demokrat sulh cep -
hesinin harbe hazır olmaması 
ve bu yüz.den aynı cephenin 
Çeklere, başlıyacak herhangi 
bir harpte Hitlerin muvaffakı -
yetinin kati olmasını söyleme -
si idi. Yine bunun neticesinde 
Çekleri, Südetleri Almanyaya 
teslime zorladılar. Böylece hiç 
bir müdafaa hattına malik ol -
madan açıkta kalan Çekleri Al
manlar her noktadan muhasara 
ederek bir günde za.ptettiler. 
Fakat kurban giden Çekoslo -
vakya, yine bugün başlıyan bu 
harbin kurbanlığile önüne ge. 
çemedi. Bugün ise patlıyan ye
ni harpte Çekoslovaklar sulh 
cephesi için harp eden demok
ratlara kaçmaktadır. 

Çekoslovakyanm Avrupa ve 
Amerikadaki teşkilatlarının ba
şında sabık Cumhurreisi doktor 
Beneş, nazır doktor Osiski ve 
diğerleri olduğu halde, siyasi 
faaliyetten başka, yeni lejyon 
ordularını kurmaktadırlar. Bu
günkü Polonya cephesinde ge. 
n.~ral Prhale'nin kumandasında. 
ki 60,000 kişilik Çek kuvveti 
Almanlarla dövüşmektetir. 
Fransada hariçteki Çeklerden 
toplanan 30,000 kişilik bir lej -
yon ordusu harbe iştirak et -
mektedir. Bu lejyonların nefer 
sayrları da günden güne çoğal. 
maktadır. Her gün kaçan yüz. 
!erce Çekoslovak bu maksatla 
vatanları~n terketmektedirler. 
Daha g~en günü 60,000 Slo • 
vak askeri Lehistandaki 
Çekoslovak kolonisine iltihak 
etmiştir. Bütün bunlardan ga. 
ye Çekoslovakvayı tekrar istik
laline sahip kılmaktadır. Al -
manya, halihazırda artık bir 
Slovak hükumetini tanımak zah 
metine bile katlanmamaktadır. 
Çek lejyon.tarı oancermanizmiye 
karşı ezeldenbori harp etmek -
le şanlı bir mazi kazanmıştır. 

Bugün ise aynı lejyonlar, pan. 
cermanizmiye karşı mücadele e. 
derken, tek bir hususu düşün . 
mektedirler: Büyük Ata türkün 
bıra•:tığı insaniyet prensipleri -
ni lıüti.in dünyaya tanıtmak .. 

D. J. Toscviç 

Avrupada harp vaziyeti 

Polonyahlar n!çin yenildiler? 

3 - VAKiT 22 .EYLOL 1939 

Fransız mebusan meclisi reisinin 6····::· .. ·:: ...... d ... ::-::-ild .. ·· orup uşürvlülrçe1 
Amerikan klübündeki nutku -·o~;·;TY.1 

il Amerika devletleri halkının, hak ve hürriyete karşı 
yapılan suikast hakkındaki hükmünü itımatla bekliyorum,, 

Paris, 21 
bildiriyor: 

(A.A.) - Havas 1 ve diğer milletlerin istiklalin-
de kendi istik!Allerini müdafaa 

mı idi? Bizler, bu hitapların 
hepsine hürmetkıir bir teha. 
lükle cevap verdik. Fakat bu 
hitaplar. karşı tarafta geçil· 
mcz bir sedde çarpıp kırılmadı 
mı? B. Ruzvelt, hiç bir teklif
ten geri durmadı. Hatta, harp 
ilan edildikten soııra bile, sivil 
halkı müdafaa için de teşeb

büslerde bulunmadı mı? 

Fransız mebusan meclisi 
reisi B. Herriot, Ameıikan klü. 
bünUn aylık öğle ziyafetinde 
bir nutuk söylemiştir. 

B. Herriot, Polonyamn kah. 
ramanlığım övmüş ve bu asil 
millet yaşıyacaktır, dedikten 
sonra sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

Fransa ve lngiltere, bugUn
kü mücadeleye, hiç bir hırsla
rı, hiç bir istila ve fetih niyet. 
leri olmadan, sırf ablAk kanun. 
ıarmı, hürriyet mefhumlarını 

Bir Alman gazetes. 
soruyor: 

Hala niçin harp 
etmelı? 

Berlin, 21 (A.A.) - Alman 
Ajansı bildiriyor: 

Berliner Böı·sen Zeitung. 
"hala niçin harp ediliyor,. baş
lığı altında neşrettiği bir ma. 
kalede, Führerin Danzigde 
söylediği nutukla Alman harp 
hedeflerini tahdit etmesinin 
düşmanın harp propagandası
nı en gözde delilinden mahrum 
bıra ktığmı bildiriyor ve diyor 
ki: 

..Ural" a kadar gitmek iste_ 
miyoruz. Alman - Sovyet pak
tiylc sabit olan bu keyfiyet 
bUtUn dünyaya aşikardır. Füh. 
rerin söylediği gibi, ne lngilte
rcye, ne de lt,ransaya karşr hiç 
bir harp hedefimiz yoktur. Bu 
söz. Polon)·anın hezimetinden 
sonra. Almanya büttln kuvvet_ 
!erini garp cephesine naklede
cek bir vaziyette bulunduğu 

bir anda. ı:;öylenmi:::;tir. O halde 
hala. niçin harp etmeli? İşte 

bütün dünyanın önline çıkan 
ve B. Çemberlayn'in dllnkU 

müııhem beyanatı ile yaptığı 
gibi Londranm ilelebet ehem_ 
miyet vermemesine imkAn ol· 
ınıyan sual işte bndur. Şu va. 
kıa inkar edilemez: Leh yangı
nının tamamen tasfiyesinden 
sonra. Parisin gözü kararmış 

bir zümresinin mUzaheretine 
mazhar olan İngiltere harbi 
arzu etmedikleri takdirde dtill. 

için harbe girmiş bulunuyor
lar. Fransa ve İngiltere. fail. 
!erini tebcil ettiği ferdi katiL 
!erden sonra, şimdi, tamamiy· 
le mAnasız ve tezat halinde ba
hanelerle kollcktif kıtaller or. 
ganize eden bir adam karşı. 
sındadır. Fransa ve lngi ltere, 
en son hadde kadar daima sab· 
retmişler ve sulhperver hal su
retlerine varmak için bütün 
vasıtalara müracaat eylemiş. 
!erdir. I•~akat bunların hiç bL 
risi kar etmemiştir. 

Hartaya bakınız. Bütün 
A vrupada öldürücü bir cinnet 
havası esiyor. 

Zaten siz, Amerika Birleşik 
devletleri vatandaşlan, ileri 
stirdiiğUm bu hakikatlerin en 
yüksek şahidine, en bitaraf ve 
salfihiyetli hakemine malik 
değil misiniz? Rcisiniz, insan
ların hayatını kurtarabilmek 
azmiyle birbiri ardına m üte
addit hitabelerde bulunmamış 

Burada toplanmış bulundu. 
ğ'umuz bu dakikada, insanlar 
ıztırap çekiyorlar ve ölüyorlar. 

İnsaniyet, tarihinin kati bir 
dönüm noktasına vasıl olmuş. 
tur. JkiyüzlUlük, bugün geçer 
kanundur. Hiç bir millet, is
tikbalinden emin değildir. Me
deniyet kelimesinin ifade etti. 
ği her şey tehlikededir ... 

B. Herriot, sözlerini şöyle 
bitirıniştiı·: 

"Amerika Birleşik devletle· 
ri hal kının, en ziya.de seydikle
ri prensiplere, hak ve hürriye. 

• te karşı yapılan çirkin suikast 
hakkındaki hükmlinü itimatla 
bekliyorum.,, 

Dahiliye Vekili Faik öztrak 
Ankaradan geldi 

., İ ıtika r kanunu Vekiller Heyetin
olunmaktadır . Yakında de tetkik 

meclise verilecektir ,, 
Dahiliye Vekilimiz Bay Faik f laşmakta ve endişeler 

öztrak dün sabah şehrimize etmektedir. 
tevlit 

gelmi~tir. Ha)·clarpaşada viHL 
yet ve belediye erkfinı ve tanı· 
dıkları tarafından karşılanan 
Dahiliye Vekili doğruca Pendi
ğe gitmiştir. Dahiliye Vekili. 
nıiz öğleden sonra belediyeye 
gelerek Vali ye Belediye Reisi 
Doktor Liitfi Krrdarla şehre 
ait meseleler etrafında temas_ 
larda bulunmuştur. 

Dahiliye Vekilimiz Bay Faik 
Öztrak diin belediyede kendi· 
siyle görüşen bir muharririnfr 
ze seyahatinin tamamen hu
susi mahiyette olduğunu Cu_ 
martesi günü Ankaraya avdet 
edeceğini söylemi.;ıtir. 

lstanbulda yapılan tecriibe
ler tamamen temsili mahiyet. 
te idi. Bunlar asHI hakiki sığı_ 
'Dak değildir 1stanbulda çalr· 
şan Ye ıntitehassıslardan teşek
kül eden komisyon ha kiki bir 
tehlike ,·ukuunda hakikaten 
sığınak olabilecek yerleri tes. 
bit etmektedir ve bunlar hakL 
katen sığınak olabilecek yer
lerdir. Bizim borcumuz halkı· 
mızı mümkün olduğu kadar 
her tehlikeden Yikaye etmek. 
tir. Bunlara hiç bir zaman ih_ 
mal göc:teremeyiz. Halin ve 
yaziyetin icabettireceği her 
tedbir mnhakkak alınacaktır,,. 

destan 
Dün, bir küçük gazete hame

rinde büyük bir şiir, parlak 
deııtan ckl.dum. içinde vatan 
bayrak aşkının, kahramanlı m 
hatta ölümün bir şaheseri ha 
geldiği bir destan. 

İngiliz tayyare gemisi "Kur 
joz" ün bir Alman denizalbsı 
rafından torpillendiğini, ajanı 
verdiği gün, yalnız ~cı duymu 
bu kanlı facia perdesinin arka 
sında gönülleri coşturup köput 
tecek, ruhlara heyecanlann en 
yükseğini verecek bir büyük fU• 
rin varlığını görememiştim. 

Meğer bir gemi batarken, bi 
ruh yükseliyor, bir insan, kalı 
manlıf!ın arşına çıkıyonnuf. 

Torpili bağrına yiyen Kurajo. 
zün, çivileri, vmlıyarak havaya 
uçar, kaburgaları deıilirken, g 
mi mahşerden bir salmeye dön 
müş. Filikaların makıtralan gıcır 
da yarak sandallar denize İner, gu
verte çılgın koşuşmalarla sarsılır. 
ken, yere, havaya, batan gemiye 
vutan denize ve av kokusu almı 
köpek bahkfonmn fosforlu dit 
çakmtılarına karşı tek bir adam 
devrilmez bir kale, indirilmez bir 
bayrak gibi dimdik duruyormuı. 

Bu adam, haşa, bu cesaretin, 
fedakarlığın ve kahramanlığın 
Allah eliyle dökülmüş heykeli, 
geminin süvarisidir. Ayaklc:rının 
altrnda gemi her saniye biraz .da: 
ha sulara gömülüyor, güpeşteler 
alçalıyor, ambarlara dolan sular 
çağlayan uğultulan veriyor. Her
kes denize atlamıştır. Uzakta bir 
vapur dumanı var. Kurtuluş git
tikçe yaklaşıyor. Fakat gemi, al' 

tik son nefesini vermek üzere. 
dir. Kaptan, eli, kasketinin kena 
ı·mda, gözleri dalgalanan bayrak
ta selam duruyor. Gitgide müva
zene zorlaşmaktadır. Ocaklanna 
varıncaya kadar bütün boşlukla-
" dolan ~·Kurajoz" yanlamış, gü. 
vertesi dik bir yamaç yokuşu ol 
muljtur. Kaptanın kasketi uçuyor. 
Saçları rüzgarda savruluyor. Or
tada dağılmayan yalnız onun ru· 
hu, sarsılmayan, titremeyen ya!· 
nız onun yüreğidir. 
. Denizde çırpınanlar, ln.m1a.., 
dımlarının hu söze sığmaz kal 
ramanhğı karşısmcla ağlıyara 
onu selamlayorlar. 

Kaptanın hnla eli alnmda, göz 
leri bayraktadrr. Gömülen gemi 
nin üstünde azgın deniz köpüre· 
yor ve bu kaynayan, hrştl"dayan 
köpükler içinde kaptan yavaş ya. 
va~ "Kurajoz' ün bir ikinci bay 
raih gibi dalgalar arasmda kay
boluyor. 

limanlar, Polonyaya ne kadar kuvvetle 
ruz ettiler ve şarkta kaç mo· 

törlü fırka kullnndılar? 

ra barışa kavuşabilir. Londra, 
taar- gayri mesul bir tarzda oyuna 

Arkadaşımızın suali üzerine 
Pasif korunma hazrrlrklanna 
ait çalışmalar hakkında. izahat 
veren Bay Öztrak demiştir ki: 

'· - Hava tehlikesinden pa· 
sif korunmaya ait tedbirler 
lstanbulda teşekkUl etlen ko
misyon tarafından hazırlan. 

maktadır. Bu işe ait hazırlık_ 
lar sUratle intaç olunacaktır. 

Dahiliye Vekilimiz arkada· 
~ımızın hazırlanan ihtikiir ka
~unu hakkındaki sualine de 
şu cevabı vermiştir: 

" - lhtikar kanunu projesi 
Tiearet Vekftletinde teşekkül 

eden bir komisyon tarafından 
hazrrlanmıştrr. Bu komüıyon. 
da bizim de murahha~;ımız hu. 
lunmuştur. Kanun simdi He
yeti Vekilede tetkik olunmak
tadır. Çok yakın bir zamanda 
Meclise sevkolunaca k ve tas. 
vihi i.stene<·ektir. Yeni kanun. 
da ihtikür yapanlar hakkında 
kun·etli miiey~ irleler vardır ve 
httkiımete bu bus.suta ~eniş sa
Hlhiyet vermektedir. 

Soğuk ölümü bu kadar güzel 
bövlc tapılacak bir hale koyan er
kekler vatan bağrının şanlı m~ 
.dalvalarıdır. Ne mutlu o bilme. 
diğim, yüzünü hatta resmini ol· 
s.un gö~daiim kahramana!... 

Almanlar, şarkta iki hafta i- [ 
nde Polonyalılara akrşı büyük 
r muvaffakryct kaıa.ndılar. , 
araşovada, Lembcrgde \'e sair 
r iki noktada Polonya kuvvet. , 
ri Almanlarla nıuharebeve de. 
ım ediyorlar. Polonya Ördusu 
bi bü),ük bir ordunun muka. 
•metini Lamamen kırmak ko. 
y bir iş de değildir. Tahmini. 
ize göre bir hafta içinde Po. 
nya arazisinde toplu bir Po
n):a kuvveti kalmıyacaktır. 
lrktan: Sovyet Rusyanın seri 
üdahalesi olmasaydı Polonya 
dusu Almanları daha uzun 
üddet ~üphesiz uğraştırabi _ 
·di. Almanların hava kuvvet. 
ri, tank ve motörlü kuvvetler 
barilc Polonyalılara üstün ol. 
ıktarr herkesce anlaşılmıştır. 
•ri muvaffa.kıyetlerinin sırrı 

budur. Böyle olmakla bera. 
r bu hakikatı muharebe mey. 
nlarmda bulunanlardan, bfl. 
ssa Polonyalılarm ağzından 
nlemek tc alakamızı cekmek
n hali olmasa gerektir. 

İngiliz gazetelerinin neşriya. 
ıa göre. muharebe mmtakala. 
ım bir c:oğunu gördükten son. 

Vilna'ya dönen bir askeri 
üşahit. Polonyaya taarruz L 
1 Almanyanm. kara kuvvetle. 
ıin yüuic yetmiş beşini ve ha-

kuvvetlerinin de yüzde sek
nini ayırdığını ifade etmiştir. 
ı mü.şahide -~öre, Alman zayi. 
ı 45 bin telef ve 170 bin ya_ 
lı olmak üzere 215 bine baliğ 
makta imiş. 

21 Eyliil 1939 
muh:birine şu beyanatta bulun. 
muştur: 

"Almanlar. 19 fırkadan iba _ 
ret bütün motörlü fırkalarını 
bize karşı saldırdılar. Tayyare. 
!eri bize göre adetçe üstündür. 
Alman motörlü fırl{alarının bu
lunmadığı bütün muharebelerde 
piyademiz kazanmıştır. Düşman 
larımızın, en modern silfilıları 
karBısmda bütün cephede geri. 
lemeyc mecbur olduk. Fakat, 
bir c;ok cephelerde. piyade kıta_ 
!arı arasında ciddi çarpışmalar. 
da biz yalnız Alman tazyikini 
durdurmakla kalmıyarak piya. 
delerini püsktiı"tmeye de muvaL 
fak olduk . ., 

T. Bıyıklıoğlu 

General Frankonun 
ltatya seyahati 

Madrit, 21 (A.A.) - Havas 
muhabirinin bildirdiğine göre, 
General Frankonun eylül sonla
rında italyaya yapacağı ziyaret, 
enternasyonal hadiseler sebebivle 
henüz tesbit edilmemis bir tarihe 
talik olunmuştur. · 

---00--

Tapoda tayin 
Ankara, 21 (Hususi) - Tapu 

umum müdürlüğü fen müşavir!'~ 
ğine şehircilik mütehassısı Mitat 
Yenal tayin edilmiştir. Aynı mü
dürlük fen başmüfettişliğine İs. 
tanbul kadastro fen amiri Veh· 

Diğer cih€tten, Polonyadan 

1 

bi, müfettişliğe İzmir kadastro 
ırisc yeni gelen bir Polonya müdürlüğü fen amiri Refik Sal 
biti de bir Fransız ga:ootesi tayin edilmiştir. 

btitUn mevcudiyetini sürliy<>r 
ve hasmının bütün mevcudunu 
istiyor. ~imdi de, Polonya mil
letini sefalete sürüklediği 

tarzda, hesaplarının felılketli 

neticeleri gizlensin diye, başka 

milletleri ateşe seı;lrntıuel~ is. 
ti;·oı-. 

Çekosl~vakya İsyanı 

vaktından evvel 
başlamış 

Londra, 21 (A.A.} - Çekos
lovakyada isyan çıktığı Lon· 
draclıı geç vakit haber alınmış 
olduğundan ancak birkaç sa 
b:ıh g-azetPsi bu hadise hakkın
da tefsirlerde bulunmaktadır. 

Dailr Telegraph ga~etesi. 
ba~ıuakalcsinde diyor ki: 

"Hitlerin ecnebi iç kalesi 
kendi aleyhine döniiyor. Çek-
ler, kendilerine zulüm edenle. 
re karşı isyan ediyorlar. Hürri
yeti seven her insanın kalbi bu 
haber karşrsında titriyor. Fa
kat bu isyandan bUyük bir şey 
beklememelidir. ÇtinkU isyan 
ııck erken başlamıştır. Hitlerci 
ajanlaı·m isyanın vaktinden 

evvel çıkmasına çalışmış olma 
ları da muhtemeldir. Çünkü i 
çin için yanıp kuvvetlenmeğe 

vakıt bulamıyan bu isyan ha· 
reketini bastırmak şimdi kolay 
olacaktır. 

tsyan. kana bulanarak bas. 
tırılc:ıı dahi, bu hadise Bitleri 
cliişiinnıeğe sevkedecektir. Al
ınauyanın bir ucunda.n di~er 

ucuna kadar Çel( iı;:çileri çalı~· 

uıa:aadır. 

Yalnız işitiyorum ki halkın 
zihninde hundan bir müddet 
e\·vel yapılan temsili mahiyet· 
te hava tohlikesinden korun
ma tecl'übelerinde ~ı~ınak far_ 
zedilen hamam, cami, sinema 
gibi yerlerin sığmak olamıya_ 
cakları şeklinde riYayetler do-

HAKKI SOHA GEZGiN 

iki inqiliz tayyaresi 
Torpillenen vapur 
yolc ulannı nasıl 

kurtardılar 
Londra, 21 (A.A.) - İngiliz 

hava kuvvetleri bugün henüz 
sim<liye kadar kaydedilmemiş bir 
kurtarıs işini başarmıştır. 

Alman Propaganda Nazm 
Göbels diyor ki : 

iki askeri deniz tayyaresi At. 
}antik üzerinde devriye gezerken 
bir Alman denizaltı tarafından 
torpillenen İngiliz Kensington 
Ccurti vapurundan verilen imdat 
işaretleri almrstır. Tayyareler 
hadise maha1line vardıkları za 
man mezkur vapurun batmakt? 
ve 34 kisinin bir tahlisiye sar. 
dalına binmis veya kenarlann
yaprşmış bulunmakta oldukların· 
görmüstür. Tayyareden biri h
vada dolaşarak devriye yapark,.~ 
diğeri denize inmiş ve 14 tayfa 
yı almıştır. 

"Öldürüldüğümü haber aldım . 
Cevap vermek bile lüzumsuıdur,, 

Bedin, 21 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Alman propaganda nazırı Dok
tor Göbbels, yabancr matbuat mu. 
habirleri ile yaptrgı görüşmc(ie, 
Alman hükumetinin ve Alman 
basku•nandanlığınm Belc;ikamn 1 
ve~ Holandamn bitaraElrğını ihlal 
etmek niyetinde bulunduğu hak
kmda yabancı gazetelerin neşr·. 
yanı tenkit etmiış ve demiştir ki: 

Bu haberleri, tam ve kat'i bir 
surette tekzip etmeğe mezunum. 
Alman hükumeti, Holandanın ve 
Belçikanın bitaraflığını ihlal et
mek niyetinde ne evvelce bulun_ 
muştar, ne şimdi buulnmaktadır. 
ne de istikbalde bulunacaktır. 

Bir gazetecinin sualine cevaben 
Doktor Göbbels, bu beyanatının 

aynen Lüksemburg için de doğru 
olduğunu bildirmiştir. Sonra o havalanmt<;, diğeri d 

nize inmis ve o <la gerikalan 2(' 
ki~ivi kurtarmıstır. ·---
Lehistan devlet hazines · 

Londrada 

Doktor Göbbels, Renanyanm 
Ahen ile Sa:ırbrück arasında si· 
vil halktan tahliye edildiği hal . 
kında İngiliz membalarından ve
rilen haberleri de yalanlamış ve 
kendi vaziyeti hakkındaki haber. l.ıondra, ::ı (AA.) - Polon 

Yn hanJ,ac:ınrn : ltJD me' c-urln !er bahsinde de liunlarx söylemiş· . . _ 
tir: lııı::ılız payıtahtına nnltleclil 

ııı iş tir. 
.. :~b~~cı f:azetclerd~. --~ld~ri··~ J Polonra pa) ilahtı. Alm ı 

dugumu. yahut azledıldigımı ve- onlulannm tehdi'line maru 
yahut Führerin ve Alman hüku. bulıınduiht sıralarda hazine 8 
metinin harp hedefleri ile aynı Eylülde Homanyaya göndeıil
fikirde bulunmadrğımı memnuni· miş YC Kiislen~e llmanmda bir 
yctle haber aldım. Bu icatlar o 1 lııgiliz pntrol ~emislne yiiklı•. 
derece gülünç ve atmacadrr. ki 1 tilmişti. Bu gemi, 14 Eyluldl' 
bunlara cev~p vermek b:Je lüzun - lskenclcriy('ye \ e P\ Vt'lki ~ün 
suzdur. 1 de Londraya ,·asıl olmuı:;tur. 
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12.:ıo: l'rognrnı ve memleket ~Hal 
ayan. 1 '.!.3;;: Türk nıi.iıiği (['() 13.1111 
.\leınlekel :,;ıat a)arı, :ıjans Ye nıc

ll'Oroloji lıahcrlcri. ı:ı.ı;;-ı 1 · \lü_ 
- Aman bu ne işkence, bu ne 
ence. Ben sana parasını daha 

un geceden verdim. Halbuki 
nden evvel başkalarına veri

yorsun." 
Topal kokaini meydana çıkar· 
a dan evvel etrafına dikkatle 
o gezdirdi. Orada Titoyu göı .. 

-A ... 71 numara! ... 
Dedi. 
Lokanta garsonu bu tanışmaya 

ayret eder gibi oldu: 
- Yoksa siz biribirinizi hapis

hanede mi tanıdmrz? 
- Hayır .. Bu benim oteldeki 
damın numarasrdır." 
Dört kadından biri iskelet kr-

v af etli adamın omuzuna elini 1 
,oydu: 

- Paran var mı ? 
Aşığı cevap verdi: 
- Hayır, yok. 
- Ne yapalrm, ben de kolurr .. 

-iaki bileziği veririm. 
Topal etraftakilerle alay ede

rek: 
- İptida mangizleri uçlarımız. 

iptida mangiz, sonra cennet." 
Beş gram isteyen kadın port

föyünden beş yüz franklık bir ka
gıt p~ra çıkardı: 

- İ§te para. Bana gerisini ve
riniz." 

- Bende bozukluk yok." 
- O halde üstü sende kalsın. 

Beş gram yerine bana on gram 
ver." 

Topal parayr cebine yerleştir
di. Sonra sağ elini pantalonunun 
yan cebinden içeriye sokarak bir 
mlidevver kutu çıkardı: Tahta ~ .. 
yagınrn üst tarafr bir nevi kokain 
deposu olmuştu. 

Tito Arnodi kendi kendine 
söylendi: 

- Zannedersin ki bu adam bu 
ayağım bu sanat için kestirmiş ... " 
Kadın altın bileziği topalın 

burnuna doğru götürerek şaha
det parmağr üzerinde döndürdü: 

- Bana bu altın bilezik için 
ne verirsin?" 

Topal: 
- Bu Napoli altınıdır." 
- Napolili sensin, hırsız herif. 

Eğer altın bilezik yerine benden 
para istersen yarın vereyim." 

Topal alay etti: 
- Benim ticarethanem veresi-· 

ve mal satmaz." 
• Dedi. Sonra Titoya doğru bir 
kutu uzatarak: 

- Dört gram, kırk frank. .. " 
Tito kırk frangı verdi. Kutu 

üstündeki etiketi okudu: 
''L'UNİVERSELLE iDOLE" 
Sonra elindeki bilezik ile ko· 

kain almak isteyen kadına döne-
rek: 

- Müsaade ederseniz takdim 
edeyim?" 

- Bana mı? 
- Evet, llıtfen alınız." 
Kadın hic tereddüt etmedi. Et

leri çekilmiŞ, rengi bembeyaz kr .. 
silmiş parmakları ile Titonun eli
ni yakaladı. Hem bu eli, hem bu 
eldeki kutuyu birçok defalar he
yecan ile öptü. 

Sonra küçük kutuyu açarak. 
sanki bu beyaz tozu takdis eder
miş gibi defalarla dudaklarına ve 
alnına doğru götürerek: 

- Ah.. Benim güzelim. Be· 

nim canım.. Benim gözlerimin zik ( Karı';'ık ı>roı:ranı Pi.) l!l.110. 
bebeği. Benim canımın içi!.. 

l'ro~rnın , .e memleket sual ayarı. Dedi. Büyük bir dikkat ve iti· 
na ile kutunun bandını kopardı. 1 !l.o;;: ~ti.izi k !Dans miiziği l'l.l 

19.30 : Tiirk ıniizi~i (F:ı~ıl lıc~eti). 
Kapağını açtı. 

Sonra yere oturdu. Kutuyu :w.ı;;: Konu~ına. :w.:ifJ: :\lcııılekcı 
mermer üzerine koydu. Çantasın- "'al a~ arı, :ıj.m" ve nıclcorolujj ha
dan bir sedef kutu ile eczahane· lıerlcri. :rn.:ırı: T(' R K .\1 Cz lf~ I: O
l erde kağıt paketlere ilaç tevzi kuyan: ~e(·ıni Hmı .\im.kan. Çı_ 
edilen şekilde bir küçük kürek l:ınlaı: Fahire Fcrsan, Hdik Fcr-

d · ,;ın. Es.rcf Kadri. ı · :0-.ilı;ı,·cnd i 
çıkardı. Son erecede dıkkatle, 
adeta nefesini tutarak, kokaini kclıiı· ııc:;.rcvi. :! hııwil Jl:ıkkı -
kaba karton kutudan güzel sedef ~iha venl ~ üriik scıııai l F<'r~ ;Hl ile 
kutuya bosalttı. Birinci paket \ .ııl<'yler iken). 3 - .\rif Bey -
boşalıp bittikten sonra bunu e)'.. .\ih.ıvcnl ;arkı (Ben lıuyi ,·da 
nin üstüne ters çevirdi. Sonra lıeklcr iken l. ı ~urı il ali L l'oy
tırnaklannm ucu ile dibini vurdu. rn - :'\iha\enl ~ıııkı (bir ,-.:-uncai 
Sonra eline dökülen beyaz tozla- terdil') 5 - Tanlıur t:ıbiıııi - He_ 
rı burnuna götürerek çekti. On- fik Fcrsan. 6 - Tanl.ıuri Cemil -
elan sonra daima aynı dikkat ve Kiirclili hkazkfır ):trkı. (Defi n:ıl<'~ 

itina ile sedef kutuyu ufki suret· edelim). 7 Haif Bey - Kürılili
te sarstı. Sarsarak ve iki tarafa hica:ı:k:'.ır saz ~cımıhi. TCHI\ MÜZl
cevirerek bcvaz toznıı kutu için- ı~l DEY.\:\tr· Oku~:ın· Scrıı;ıhat Üz_ 
rleki seviyesini düzeltti. ılcn,es. alanlar: Zühdü Uaruakoğlu, 

Bundan sonra parmaklarını ku- E~rcf Kadri. Kemal ~i~ :ıı.i Sc~ hun. 
tuya daldırarak bir çekimlik aldı. ı - Hdik Fersaıı - llic:ız ~arkı 
Burnuna götürdü. Gö~sü şisti. ICihaııtl:ı biricik sen.lii\im scıP.in) 
Gözleri yarısına kadar kapandı. '.! -- Refik Fcrs:ııı - Jlic:ız ~arkı 
Bir ikinci defa daha çekti. Tırn;.. <Ey IJeniııı gonca gliliiııı). a - s<'nı 
ğınm arasında kalan toz zerrele- ,eltin Ziya _ Hkıız ~arkı c Kiııı 
rini kokladı: çekti. ~ür-.c .seni). ı _ Udi Mchmcl -

Tito, iskelete benzeyen adama Sclıııaı ş:ffkı fSııplıu lıulsan .sinci 
karsı kokaine karşr iptilasının şid- "ıfıncla). :ıı.:rn: Koniı~ııı:ı \rı(·ılık 
de tini ölçmüştü. Kötü iti yatlara , e bak ılık. 2 l.4:i: :\liizik ( Seıı fonik 
düşkün olanlar arasında bu iti- , > o 'J" ·k <1' ı ıııüzi k Pi). :..:...o : •' uzı · ,;ıc ~o 
yatlardan mahrum olmak bir ne- orkc~lnı.sı) !';ef: ur. E. Praeloius. 
vi ahlaki kusur sayılır. Hapis- 1 _ )!ozart _ Sihirli rntüt opera. 
hanelerde konusan mücrimlerden .sının llYerliirii. 2 - Ikclhovcn -
biri herhangi bi; kürük suc.undan 

~ ı ündi ~cnfoni. 3 - Wııgııcr - Dcı· 
bahsederken ehemmiyetini bi'. flicgcntlc llollanuer - Operasının 
yültmeğe çalışır; şayet suçun e- uı'crtiirii. 2:uırı: Son ajans halıcrle
hcmmiyetsiz olduğu anlaşılırsa, ri ziraat esh:ını, lah,·ilat. kambi_ 
diğerlerinden kendisinin aşağıda Y~ _ nukul ban.ası (Fiyfıt) ı:t20: 
kalacagv ını zanneder. O .güne ka- · d ı,ı ) '':l - - '' • .... ;\liiıik {Cazb:ın . - .;>J-- • : ı:ı-
dar burnuna bir defa olsun ko· rınki program. 
kain tozu cekmemis olan Tito 
Arnodi de~ bu iptil~dan kendisi
nin artık kurtulmasına imkan bu
lunmadığmı yeminlerle temin r .. 
diyordu. 

Bu sırada kendisine kokain ku
tusunu uzatan kadına teşekkür e
derek bir cekim aldı. 

Kısa haberler ............ --..... ...-
Halk hamamı 

Halatla :tı,:ılacak olan Halk haınıı_ 
m ının i ıış<ıat hazırlıkl;ırı lıa~larıı ış

tır. H:ımaıııın bin:~ edileceği )cr ve 
charı istiınlıik cclilcceklir. nıı ıııııı

laka<l:tki arsa ve cvlcriıı kı~·ınetlc. 

Beyaz t~z burnundan içeriye 
doğru girerken naneruhu ve di
ğer buna benzer bazı esanslar 
gibi serin, Ü«ütücü bir tahriş tc. "' rinin teshiti dün Ycrgi ~ııbc,iııe y:ı-
siri yaptı. Bu tesir burnunun en 

zılıııışlır. 
gerilerine, hatta boğazına kadar 
gitti. Kokain tozunun bazı zerre- • Şelırimi1.Jc ;wılac:ak olan Ek
leri küçük dilinin arkasını, boğa- ıııekçilik Mektebine :ndnız erkcklc_ 
zını yaktr. Dilinin üzerini acıt- ' rin cl<'~il, kadınların da alınına.sı 
tr. kararlıışmışlır. 

- Daha ister misin? 
Tito ikinci bir defa daha çeh 

ti. Sonra sükut etti. 
Bir nevi rnürakabaya dalmıştı. 

Ah.. işte, işte. . Şimdi burnunun 
içinde bir soğukluk duyuyordu. 
Aynı zamanda yüzünün ortası 
hissizleşmişti. Sanki felce uğra. 
mıştı. Sanki burun denilen uzvu 
yokolmuştu. 

Bu sırada tahta ayağını kokain 
deposu yapmış olan adam rnüte· 
madiyen oradan bir takım kutu
lar çıkarıyor, diğer taraftan da 
aldrğr paraliırr cebine yerleştiri
yordu. Kadınlar sükut içinde kr .. 
kainlerini çekip duruyorlardı. 

Karşılıklı olarak oturan iki adam 
birer likör ısmarladrlar. Likör ka_ 
dehlerinin içerisine b~rer paket 
kokain tozu boşalttılar. 

(Daha var) 

q Belediye 12 biiyük 'e 8 kii!;iik 
;ır:ızöı daha alınağa kanır vernıi';;
tir. Bunlar ))Ü!'atle ı;etirilcccktir. 

• Beleli i~ c lokantal:ırı n ~·emek 

fi) :ıtlar111da mııh:ıkk:ık surette leıı

zi lfıt ~anı ırma~ı lemin et ın i~lir. A_ 
r:ılarırııl:ıl;i rekabet yüzünden c~a

.scn fiy.ıllarını indirmiş bulıınıluk. 

!arını ve yeııickıı lenıilfıt Jaırnıak 

kabil olmadığını iddia eden lııknn_ 

tac:ıları ıı ınürae:ıat ı reılılcclilnıi~ti r. 
/ 

• ltlıaliıt ınarldeleriıırleıı ~oııra 

~dııııli gıt.la ınaddcleı-i iiıcrincle de 
ihlik:'ır olıın olnı:ıdı~ı lclkik cdil
mekleılir. Hilhas~a et Ciyalları güz. 
deıı ııe~·irilrnckteılir. 

• Z:ılıire Borsıısıııda 1111 fiyatları 

~·ıı,•al lıaşına 10 kııruş ıliişınlışli.ir. 

Bu 'lıı·ctle ekmeğe z:ıın ) apnıağa 
Jü:ı:uııı kalnıaınıştır. 

S'ARf 
Yazan : 

Fakat Vang Lwıg, öküzünü 
boğazlamaktan ise, amcasını öl 
dürmüş olmakla beraber, yine 
de bu üıi yapamıyordu. Nefret 
ettiği halde öldüremiyordu. O. 
nun icin: 

- Hayır! .. diye cevap verdi. 
Babamın kardeşini suya yuvar. 
layabilirsenı, böyle bir işi ya
pabilsem de, yapmıyacağtm. 
Zira öteki hırsızlar işi haber a. 
lırlarsa sonra ne yaparız?. Am. 
cam sağ kalırsa. kılımıza do • 
kunmazlar, hayatımız emniyet
te olur. Eğer öiün:e, az buçuk 
dün~1alığı olan, ve böyle zaman. 
larda. tehlikeye maruz kalan di. 
ğer insanlara benzeriz.. l 

Bunun üzerine. ikisi de sustu
lar. Her birisi ~ yapılması la.\ 
zım geldiğini derin derin dü _ 
ı;ıündü, ve delikanlı babasmm 
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haklı olduğunu, ve edilecek zah 
metle ölümü nek kolaylaştıra
caklarını anladı; ve başka bir 
yol, çare bulunması icap etti _ 
ğini aklından geçirdi. Nihayet 
Vang Lung düşüne düı;üne yük
sek sesle konuştu: 

- Ah bir çare olsa da, onla. 
rı yine bu evde alıkoysak. fa
kat zararsız bir hale getirsek ne 
iyi olur? .. Ama, böyle bir cf. 
sun nerede bul1Jnur ki? .. 

O zaman delik~nlı ellerini bi
ribirine çırptı \ e haykırdı: 

- Ala ... ne yapılmak icap et
tiğini sen söyl-~din baba ... de _ 
di. e~lcn;;inlcr. keyif çatsınlar 
di ve onla:a af yor., cok çok af _ 
yon a.lıp verel.m. '..·e zengin a. 
damlar g'!bi af\ on icerek heves 
ıı:ri•ü a.lsrnlar. Een yine yeğe -
n_ı_mle ??st, arkadaş olmuş gö
runecegım, ve onu kandırarak. 
kasabadaki çayhaneye <>'ötüre _ 
ceğim. Burada afyon içilir. Am_ 
cama ve karısına da satın al _ 
mak mümkün!.. 

Fakat Vang Lung, bunu ilk 
önce kendisi akıl edemediği için 
şüpheli davrandı, yavaşça: 

- Pahalıya oturacak .. Çün . 
kü afyon balgam taşı gibi pa. 
halıdır.. dedi. 

Delikanlı horozlandı: 
- İyi ama, onların böyle bi

ze yük olması da balgam ta _ 
ışından pahalıya geliyor. Üste _ 
lik, bir de mübareklerin küstah 
Irklarına ve delikanlınm da ka
rımı gözetlemesine tahammül e
deceğiz değil mi? 

Fakat Vang Lung, bu fikri 
derhal kabul etmek istemedi. 
Zira mesele öyle kolaylıkla haL 
!edilir cinsten değildi, ve ba . 
şarmak için de bir torba gü -
müş harcamak lazım gelecekti. 
Eğer bir hadise vukua gel

memiş olsaydı, sular çekilince
ye kadar, Vang Lung ile oğlu _ 
nun verdiğ"i kararın tatbik edi
leceği, şüoheli idi. Ve vaziyette 
oldu~u gibi devam edip gide. 
cekti. 

Hadisede, Vang Lung'tın am. 
casının oğlunun, avnı kandan. 
olması dolayısile kızkardeşi sa
yılan, Vang Lung'un kızma sa
taşmış olması keyfiyeti idi. 
Vanl!; Lung'un ortanca kızı, fev 
kalade güzel bir kızdı. :Jir ta • 

Bu güzel çingenelerin de kucak
larında. bronz renkli memelerini 
emen birer çocuk vardı .. 

Bu çingeneler müşterilerinin o 
veya öteki hislerini tahrik ederek 
kendilerine nüfuz etmek imkanı· 
nı biliyorlardı. 

TUNA KI Z I 
Pol Taveresko şehri arkadaşr 

na tamamen göstermek ve sevdir. 
mek isteyordu. Hemen ertesi gün 
iki atlı bir arabaya binerek şehri 
dolaşmağa başladılar .. Bir müd
det gittikten sonra arabacı "hay
vanlar biraz nefes alsın .. " diye 
arabasını durdurdu. Memleketi
nin adetlerini çok iyi bilen Pol: 

- Araba saatla kiralanmıştır. 
Esa:;en vaziyet belli ediyor değil 
mi? 

Diye arabacıyı ikaz etti .. 
Lö Mcstriye vaziyetten mcm· 

nundu .. İlk fikri değismisti .. Sim
di Bükreş ona daha semnatik P'r .. 
.. ünüyordu. Geniş caddeler, bil
hassa Kisselef sosesi. a~açlar a
rasına saklı otelleri, çicek vıibn
ları içinde kı:ıvbolmuc:; evleri. ku
lübe seklindeki küeük. fakat cok 
şık villaları ve nihavet nefis bir 
süt kokusu gelen siithaneleri ve 
küçük lokantaları ile fevkalade 
hosuna gitmişti.. 

Çingenelere rrelince. onl::ıra l'rr 
verde n•tf•mıık miiıı•kiinrli.i. Er· 
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kekleri kaldırımlar üzerinde mur. 
telif musiki aletleri çalıyorlar. ka
dınlan da çiçek satıyorlardı. 

Pol ile Lö Mestriye geceyi 
Strand'da lokanta ve dansingi o
lan bir banyoda geçirdiler. 

Lö Mestriye büyük bir dikkat
le Rumenleri tetkik ediyordu. Ru
menler muhakkak ki çok ekmek 
yiyorlar ve nefis şaraplarına ga· 
zoz ilave etmeği asla ihmal etnı' .. 
yorlardı. 

- Bunu ekonomi için zannet
me .. divc Pol izahat verdi .. 

- Biz dünyanın en çok mas
raf eden, eli en acık bir milleti
yiz .. Alkol korkusundan da zan
netme.. Biz yalnızca zevkimize 
bakarız .. Al sunu ic bakayım .. 

Ve Pol cok nefis havyar ile 
birlikte getirilmis olan bir kadehi 
arkada sına uzattı: 

- Buna Znika derkr.. dedi .. 
Btt erik suvu ile yapılmr<? bir li· 
kördür.. Fakat bu valn17ca Rc-
manvad:t vapılır .. Bunu simdi bir 
yudumd:l içeceksin. ~ 

Ve genç adam bir yudumda u
zun ve ince bardağı bo§alttı, fa
kat metr dotelin yanındaki gar
son derhal yeniden kadehini dol
durdu. Lö Mestriye bu nefis iç· 
kiye bir türlü kanamıyacağını 

zannediyordu. 
Yüzme havuzuna giden kadın

lar önlerinden banyo elbiseleriyle 
geçiyorlar. güzel dişlerini göste
eek vücutlaınrn muntazam çıkır .. 
tılarııır oynatarak gülüyorlardı .. 

Biraz geniş omuzları ve dolgun 
kalçalarına rağmen bu kadınların 
bir tüy kadar hafif oldukları der. 
hal nazarı dikkate çarpıyordu. 

Bu nefis kadınların beyaz ve 
sıhhatli derileri. kömür gibi si
yah ve parlak gözleri genç Fran
sızı alakadar etmeğe başlamıştı .. 
Pol: 

- Giizel kadınlar değil mi? 
dedi .. Bilhası<a yt1tak icin fevka
lade elver;slidir. Cılgmca sevi· .. 
me-.ini hilir bı•nlar. Sonra o kadar 1 
tabii bir nasihatleri. istiyakla_ I 
rrn =- uyuşlarr vardır ki.. Kadınla· 

n en çok doğuran memleket bi
zim memleketimizdir. 

Fakat ne yazık ki bu güzel ka
dınlarla meşgul olacak zaman d .. 
ğildi.. Hemen ertesi günden iti. I 
haren Demetr Taveresko ile mü
cc.deleyc başlamağa karar verdi
ler. Pol planlarını izah ediyordu: 

- Biz şimdilik Sinaia'da otu
ruruz .. Bu şekilde küçük bir k~

saba olan Morenani'yc daima bir- , 
kaç mil uzaklıkta kalmış buluna· 1 
cağız. Fakat ehemmiyeti yok .. 
Çünkü Morenani, petrol bulun
duktan sonra bir dereceye kadar 
inkişaf etmiş ise de, yine de kon
fordan mahrumdur. 

Sinaia'ya gelince, burasmı g;·. 
receksin. burası sizin en birine: 
su sehirlerinizden daha il.iks ve 
dah~ güzeldir. İneceğimiz muaz. 
zam otel sizin Dovildeki Nor· 
mandiye bedeldir .. 

Öyle zannediyorum ki burada 
bir müddet kalacattız .. 

Filhakika D emetr Tavcresko 

Pearl " uck. Çeviren : lbrahim Hoyi 
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cir olan ortanca nğn beysine ben l • 
ziyordu. Ufak tefckliğı, narinlı-
ği onu andırıyorsa da kardeşi - VAKiT • 
nin sarı cildi onda yoktu. Kı_ 
zın cildi, badem çiçekleri gibi 
mat ve uçuk renkli idi. Kiı~ük 
bir burnu. ince kırmızı dudak . 
ları vardı. Ayakları da küçük
tü. 

Mem/c/.;c/ 
içinde 

,\,ılık 

M crrılcl\cı 
clt)'lfldU 

1 ;;;; lü. 
;; a ~ lı ı.. 

f (1 a~ lıt. 
! l ~ıllık 
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!JOO 

820 
1(i00 

" 
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1 l ıırılcıkıı llalk:ın Uırlığı ıc:ın 
:ı \ ıl.ı ulııı ı-ı.nı) du~uluı. l'u~la 
lıırlı~ıııc gıı·ını~cıı ~erlere a)u<ı 
\dıııı) lıc~cı· kunı' z;ııııııtl'dilıı. 

Alıvııc k:ı' ı.lıııı lıılıJırcıı ııırl.
tuıı \C lclgral ucrctıııı. alıuıw 
p:ıı·asıııııı pv,ltı \C~a l.ı:ınka ılı 
.\oll.ıııı: ı lll..'J clını ıd,ıre kcııclı uıe. 
rıııc ,ılır. 

' , ııı·J;;i~ ı' niıı lıc•t• po,..t a ıııcı·kc. 
1 .Giıulc \'.\li.l'l"a alwııc yaı;ılıı 

' ,\clı-<'~ dei!.i:;-tiı'me ücı·eti 

2.3 kunı~tuı. 

J{ız bir gece, mutfak.an çt . 
kıp yalnız başına avludan gc _ 
c:erken amcasının oğlu kendisi_ 
ni yakaladı. Oğlan. kaba bir 
tavırla onu tuttu ve elini göğ -
süne, memelerine daldn·dı. Gene 
kız bir çığlık kopardı. Van~ 
Lun~ dıışarıya fırladı. dclikan . 
lmın üstüne GUllanarak baiŞınP 
vurdu. Fakat herif, hrrsızlatlıi: 
bir et parçnsım bir türlü ağ· . 
zmdan bırakmak istemiven bir 
köpek gibi, kızı yakalaınrı:tı. 
Buuun üzerine V~rn<! Lung-. kı -
zmı zorla delikanlının ellerin _ 
den kurtardı. O vakit, delikan _ 
lı kaba kaba güldü: 1 ! 1 J.,\~ lJCHETL.EHI 

- Şaka yapıvor:.ım be! .. Hem j fıı.;arcl ılüıııarıııııı :.aıııııu . ~;ı. 
bu benim kız kardeı:;im dd?il mi~ t ıı·ı ,uııdaıı ıtıhan·ıı ıl:iıı !>:ı) ı:ıloı. 
İnsan hiç kız kardeşine fenahk rıııd,ı ıo : ı~· sa.) f;ıhınra 5u J;u. 
yapar mı?.. dedi. Fa kat böyk ru~: rlimluııcu :.••~ lad:.ı ı; ı kıııl' ı 
derken de gözleri ihtirast:'n. H ut·ııııı·lidc '.!: bı~·ıııc:ıdc ı. 

şehvetten ça.kmak caknıak ol _ I L.ıf;\;'.~ u·~:: 111 ~·~~' 1:ı1~~.~ 11:, 1 ~ 1 r~i.1~~·Jı. 
du. Vang LunP.: homurd3ndı, kT- ~ rl'ııl,Jı 11:·111 \"l'l'l·ıılc:rl' .ı~ rı ;ı~ n 
zını alıp götiirdli, \'e kendi ncl:> l ıııılırnıı•l(•r ,:ıpılır. Hc,ıııı ıl;'ıııı;, 
sına gönderdi. rııı ':ıııtıııı _ ,;ıtırı ;ıu kunı,ı.uı. 

Vang Lung o gece meıoele'" °l'i(·aı· i ~ıa.•ııH•tte Ulm ı raıı 
oğlana anlattı. Delik:ınlr clüşfüı 1 r.. ·'-ı ıı · 1 ' 
celi bir hal aldı, ve: · • 11 ~·u;; nn ar 

- Kızı kasab1v:ı ni~arıl,c:ın" Bır ıll"l:.ı :io. ıkı ıkla'' 50. uı 
· ul'f:ı"ı ıi:ı, dlirt ıh.'l:l'oı i:.ı ve on 

evine göndermeliyiz?.. Ta<'ir ılcfı"ı ıou kunı~ıııı-. Cı; :ıylık 
Liu bu yıl düğün için çok uğur ılıııı ,·rn·ııl(•rın lıır urıu'ı hctlil· 
suz, fena bir zıımandır. elese d<' \:ıılır. Oört s<ılıı·ı ı.ıe~·eıı ıJnııl.ırııı 
yine göndermeliyiz. Yoksa bu lı11hı :.:ılırl<ı rı IH·s kuı·w;taıı he 
az~rn kaplan \·arken kızı mu - ~;ııı cılilır. 
hafaza cdemiyeceğiz. Kızm be \'akıl hem ılognıd;ııı dot:;ru~ıı 
kareti elinden gı'dec"k. dndı·. kl·ıı ıl i ıd:ll"c '·erin de. hem ı\ ıı. 

" '" k:ıra c:ıdıle,İııdc \';~kıt \unlu 
Vang Lung da bu fikri kabu' :ıltınıl:ı hE:\1.\1.EDDI:'\ !HE~ 

etti. Ertesi gün kasabaya indi lliııı llilru'u rli\'fc iliııı kalıııl 
Tacirin evine !?"itti. ı·cll'r fllı/romııı tcle/01111 • ~f/3.1j ı 

- Kızım on üç yaşma bastı. ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Artık çocukluk devri gec;ti. Ev-~.;;:c:au:::=:::..mınrı• :: 

lenecek çağa yetişti... dedi. ~ ... :ıAleındar sı· nem as· t====== Fakat Liu tereddüt içinde _ 
idi. Cevap verdi: i :: 

- Bu yıl, evimde veni bir yu. a: Üç ahbap çavuşlar i! 
va kurduracak kadar para ka- ~ harbe gidiyor n 
zanama dım. = :İ 

Vang Lung: g A rfen !...open n 
- Evimde bir kaplan olan !i geliyor. İl 

amcamın ob<'Ylu var.. demekten :lr.··············· ·ı··- .. ·············•······-· • .. ···········-···· .............................. . 
utandı. sadece: 

- Bu kızın üzüntüsü. ~aile . 
sini çekmek istemivorum. Çün. 
kü ane!'li öldü. Kendisi de güzel. 
akça pakcadir. Sonra da doftu
rabilecek bir yaştadır. E\•im ise 
büvük, ve sunlrırl:ı bun1arla ka. 
!abalık bir haldedir· ve her sa. 
atte onu gözlevecC'k lı:ılim yok 
Madem ki o. sizin ail""i?:,,· p-i 
recek, öyle i!'I<'. rf'l<:al'Pti bıırı:ıdl" 
korunsun vn ""r istf'rlicriniz z:ı. 
man, ister r r-li. iı:;1er ı:ıonra dr 
düğünü yanılsm .. diye mııkalv 
lede bulundu. , 

lyi kal.ili ve rnülavirn hir irı 1 

san olan tacir cevan verrli: 
- Mademki hnl VP vevfivct 

böyledir, kız rrelsin övle ise .. 
Ben de 02-lumun anasile e:örü . 
i;ıc ~e~im. Kız bura va rrelebiliı 
VC\ kaynanasının vanındn. av_ 
luiarda emniyet altında bulu _ 

ile görüşmelerinin kat'i ve seri 
bir neticeye varamaması da mÜm· 
kün idi. 

İhtiyar Rumen, ıengin akraba
larının tekliflerini kabul etmemek 
hatta yapacakları tazyiklere br. 
yun eğmemek için hapse girme~i 
hile göze almıştı. Şimdiki halde 
yalnızca Demetrin seraitini og. 
rene bileceklerini iimi t edivcrl;ır· 

clı. Bu şeraiti Mösyö Nikola Ta
vercskoya bildirerek n'!tİceye in· 
ti:ı:ı:ı r edeceklerdi. 

Eükreşten avrılırkcn garda Lö 
1\1.c~triye yeniden cingennlcrin 
hiicumuna kurban f"'İtti. Hemen 
her yerde, rıhtım İİ7:erinde. !l"• 

]l)ı:da, J?işelerin öniinde hunlara 
rt1stlamak mümkündü. Tren is. 
atsvonJ:ırrnda mutat ol;ın rı.,,...,,., 

ve toz koln1"11 bur;vJ::ı ricck ko· 
kuları altıncfa k;;prbo1..,.,ustu ... 
Gene Fr::-nsız trene hirıerkrn: 

- Bii 1<res. h'lr:ıc:;ı bir şehir clc
;:;;1 h;r h"ket <"İeek .. 

Diye düşünüyordu. 

IV 

KAZA 

Eğ-er Romanya merkezi bi.r bu
kete kıvns ol•ınursa, Sin<ıia ıı~. 
kiki bir parktır. 

rf)alırı var) 

n \SIT HIZ.\ 
ı~. S\UI TEi\ 
TIY.\Tl\usı. 

!hı ı-:cc<' Bih i"ıkııda 
bkclc 

Caziııu,unıli\ 

Y:ıı·ı.ı :.:l'l'l': Ilı·~ lcrhc)indc 
S\Cl.\Hl:'\l>.\:'\ l"I'.\~ 

:'\ııri (ıeıı~·ılıır 

l'C ,\rk:ııfa'jlilrt 

'.!'.! E) llıl Cuma 
!{i"ı ıı ii n l·»;•a ııı ı 
Sl'lıreıııiııi 

, ~ıı-.ılı Balı~·t•,iııılc 

\l l')) 1) I~ l l'.\ll':\t l 
.!:ıklar Varyl'lı·si .\lirı·a llellıı 

lkd"ısü :\i:ilııdin C.rnbazi 

nur. Gelecek hasatta falan da 
düğünü yapılır. 

Mesele bu şekilde halledildi. 
Vang Lung aşırı derecede nıem 
nun oldu ve evine döndü. 

Fakat, duvarın içinde, Çing'in 
bir kayıkla kendisini bekledi -
~i kapıya giderken, Van~ Lung 
içinde ttün ve afyon satılan bir 
dükkanın önünden e-eçti. Ak· -
:;:anıları içtiği nargilesi için bi. 
raz didilmiş tütün almak fikri. 
le dükkana girdi. 

Tezgahtar, tütün tarttığı sı~ 
rada. yarı istemiye istemiye a. 
dama: 

- Afyon var mı? . varsa ka. 
ça? diye sordu. 

Tezgahlar cevap verdi:, 
-Bugünlerde, tezgah ba _ 

smda afyon satmak memnu. 
Biz de bu şekilde satmıyoruz .. 
ama sn.tın almak istersen. Son_ 
ra g-ümüşün de varsa; şu arka 
odadn tartılır, ve Yerilir.. Bir 
Avnsı (ll da bir gümüş sikke. 
yedir. 

O zaman Vang Lung artık ne 
yaptiğmı fazla diişünmedi, ve 
acele acele: 

- Bana altı avns afyon ver!. 
dedi. 

Ortanca kız. evden uzaklaş -
tırddıktan \'C Vang Lung da 
merak ve cndfrelerinden kur _ 
tulduktan sonr~ bir gün amca. 
sına: 

- Babamın kardeşi olduğun 
irin sanrı nzrcık daha iyi bir tü. 
tün bulduın .. dedi. 

(Daha Vf1r; 



Romanya Başvekili 
dün öldürüldü 

(Ba§taraf ı 1 incide) 
Oradan geçenler korkuya kapı· 
larak kaçmışlardır. 

Polisler yetiştiği vakit ma· 
hallinde yalnız katillerden lıi. 
rinl yakalamışlardır. 

Diğerleri otomobillerle rad· 
yo istasyonuna gelerek kapıcı· 
yı yaralamışlar ve stUdyoya 
çıkarak baı;;vekilin demir mu. 
hafızlara mensup bir gurup ta· 
rafından ôldürüldüğUnU radyo 
ile iH\.n etmişlerdir. Bu çılgııı· 
!arı yakalamak i~in on dakika 
uğraşılmıştır. Bundan sonra 
rad)'onun sözcüsü programa 
devam edileceğini bildirmiştir. 

Gerek hükumet merkezinde, 
gerek memleketin her tarafın· 
da ~lerhal tertibat almmıştır. 
Bllkreş telefonları yirmi daki· 
ka kesilmiştir. Ilari~le de mu. 
ha.berat inkitaa uğramıştır. 

Romanya emniyet teşkillıtı 
He genel kurmayı memleketin 
asayişini muhafaza etmek \ e 
demir muhafız ocaklarını ve 
en ziyade patırdıeı ekalli:rctıe· 
rl hareketsiz bırakmak için i. 
cabeden tedbirleri almışlardır. 

Nazırlar derhal kralın riya
seti altında toplıınmışlardır. 

Suikast esnasında civarda 
muhtelif iki noktada bombalar 
atılmıştır. Halkı korkutınağı 
ve şehirde heyecan uyandırma. 
ğı istihdaf eden bu bombalar 
gay.clcrinde muvaffak olama· 
mıştır. 

Bllkreşte tam bir sUkünet 
hUktim sürmektedir. 

KATTtııLElt TGTUJ,DU 

BUkrcş, 21 (A.A.) - Kali
neslrnya yapılan suikastın rei· 
si He cinayet ortaklarından al. 
tısı yakalanmıştır. 

Suikast reisi geçenlerde 
Karpat Ukı-anyasındnn gelen 
avukat Dimitreskodur. Diğer· 
lerl genç tıp fakUltesi talebeı::ii 
olup ferdi harelrnt ettiklerini 
söylem~şlerdir. Bunlar Demir 
Muhafız teşldlfı.tı şeri Koclrea. 
ııunun tevkifhaneden kaçar· 
kon ölclilrüldUğü sırada mev. 
cut olduğu bildirilen "üllıın 
Şövalyeleri,, kıtasına mensup 
oldukları söylenmektedir. 

Katillerden ikisi takip edi
lerek girdikleri binada kentlL 
!erini öltlUruıüşlertlir. 

n ı ·~u;s ){,\Uf.:\ ESİ 
T t<;:;El{KÜL l~'Jvl'l 

Bıikreş, (Ilusuı;i) - Demir 
muhafızlar tarafıntlnıı öldüı·i..ı· 
len müteveffa başvekil, eski 
dahiliye ve harbiye uazırı 1\:a. 
lioeskofıın yerine. Krnl Karni 
reni kabineyi tcşkilc General 
Arşenovayı memur etmiştir. 

General yeni kalıiııC'yi d('ı" 
hal teşkil etmiştir. Knbiuc:le 
!Ja. vo kil.le ti Genem l A rşenova, 
dahiliye vekaletini General 
~turincı:;ku, harbiye nazırlı~ını 
Uenernl Yonlrnnvuş deruhte 
C\lmişlcrdir. 

Eski kabinenin diğer nazır. 
ları yerlerini muhafaza. ctıııck· 
tedir. Gafcnku yine hariciye 
llazırı olarak kalmaktadır. 

önünden kaçmak teşebbUsUn· 
de bulunurken öldürülen Uı>. 

mir uıuharızlar teşkılatı reısı· 
nin adamları ahtlerlni yerine 
getirdtleı·. 

Geçen sene öldütUlen Demir 
!\1ubafızlar tcşkila.tı reiSi Kor. 
delyu Kordiyanu ile, dün BUk· 
rcştc öldUrUleıı Başvekil Ar. 
mond Kalinesku yekdiğerinin 
lıasmıci\nı idiler. Başvekil Ka
llnesku lı1.ğvedilen (Saranist) 
çiftçi partisinin ikinci derece 
genç liderlerindendi. Bu parti . 
niu lideri manyll. çok demok
rat, H.umen köylüleri arasıııda 
çok popUler bir zat olduğu 
halde l\1ajeı:;te Kral Karo! ile 
arası bozuktu. 

Romanyacla partileı· resmen 
kanun harici adde;!ildikten 
::;onra Mauyü bir köşeye çekil. 
tli. Teşkil edilen ve bUtUo es· 
ki parti şeflerinin dahil olduğt.ı 
saltanat meclisine girmekten 
istinlcaf etti. Kral Karol ise bil. 
tün partileri bir araya topla· 
mak ve milli birlik meydana 
getirmek istiyordu. Kral baz. 
retlerinin bu arzusuna. çlCtçl 
partisinin genç liderlerinden 
blrkaçı ile birlikte Kallnesk u 
da uydu. Kalinesku çok ener· 
jik ve milllyetperver bir znt 
idi. Ölen Patrik Miran kabine. 
sinde dahiliye nezaretini der· 
uhte etti. Şiddetli ve çok mahL 
rane bir idare ile Romanyada 
anarşiye doğru yüz tutan u.
mumt dahili vaziyeti ıs lah ettı. 

Bu arada Demir Muhafızlar 
teşkilatının kanunsuz harel.:et. 
lerine mani oldu. Rumen köy
lü ve şehirli gençliği arasında 
kökbudak salan bu teşkilatın 
yerine, Kral Karolun emriyle 
yeni kurulan (Milli intibah 
cephesine) Uumen gençlerini 
topladı. Başvekil Patrik Miran 
öldlikten sonra. da, d ahiliye ve 
harbiye nazrrltkları da üzer in~ 
de olarak Romanya. başvekili 
oldu. 

Fakat mUteveffa Kalincsku 
nck ~ok düşman kazanmıştı. 
Bilhassa Demir MuhafızlQ.r 
başvekilin şahsı için daimi bir 
tehdit vo tob li ke teşkil ediyor· 
rln. Ele anıca sığmak istemi. 
yen anarşist ruhlu bazı Demir 
Muhafızlar en nihayet başve· 
kili dtin öldürdüler. Bu ölüm 
lıl\disesi Romanya siyast haya· 
tında hiç bir değişikliğe sebep 
olarak değildir. ÇUnkU, Kral 
Karolun dirayeti birkaç çılı;r. 
nın caniyane teşebbllslin\i bir
kaç saat içinde söndUrmüştUr. 
l\111tcwC'ffa Knlinesku yine De
mir Muhafızlar tarafından öl. 
dUrtilen Duka ;;ibi memleket 
ve millet emrinde ölmllştllr. 

:u Xc<·m ettin DE LlOit l\fAN 

Avam Kamarasında 
Çörçil'in beyanatı 

Londra, 21 (A.A.) - Chur
clıill, Aynın Kamarasında be

' yanatta bulunarak demiştir 
ki: 

"Courngeous'li torpilleyen 
tnhtcllınhir derhal refakat ge. 
m!lcrindcıı birinin taarruzuna 
uğramıştır. Tnhtelbahirin tah· 

* * * rip cdıltliğine muhakkak nazn· 
Bükreş, 21 f A.A.) - Haşvc. riylo bakılabilir. Courn!Z'eous. 

~il Kaliııcskunun katilleri sui- iin mllrctteba.tı tam kaurodaıı 
~astın )apıldı~ı yPıcle bu ak· biraz noksan olarak 1282 kiı;.ı· 
am saat n de kurşuna dizil. ucn ilıarct icli. B~nun sebebi 
llılşlerdir. Bunlar dokuz kişi. gemide mahdut .~ıkta:da tay· 
tlır. Öğleden sonra ölen iki ki yare bulunması ıdı. Sag kalan. 
1 ele ilave edilirse 011 bir kişi l ıurın bUylik bir kısmt tor~lido 
Ugün l aptıkları cinayetin cc· rnuhriplcri ve ticaret gemıl.~rl 

~asını bulmuş oluyoı'. truafıııdıın kurtanlmıştır. ti87 

1 
Dersi ıhrcl olsun rlije cosoL kişi kurtarılnııştı r. 

(\r 2 ı saat yerde bırakılacak_ 

~ 

l3Ukreş, 21 (.\.A.J - Bu ak· 
ö1.n1, neşrolunan resmi bir teb· 
~ dc:ı kalillcr~n eski lkmir 

llhıı.rız teşkılfı tına mensup 
lrlııklnn 'c bu tcşlcllatın öte. 
~llberi ga~csiniıı Kaliıwskuyu' 
<lUrmP-Jc oldu.i!u tıildlrilnıek 

1
(lir. Bu, münhasıran dahilf 

1 
t siyaset meı;elesi olup ha
~lc hiç bir aU\kası yoktur. 

1 
I<atlllerin de Hade!;iyle sabit 
<lu~u üzere bir intikam meY-

llıı bahistir. Ve başka. hiç bir 
r lr gôtUrmez. 

~~f \XD J{AIAXEsın; K tM
f , NI~ 1ÇIX ÜLDt'HÜl;DC? 

r; ren ı; ne 12 arkadaflı iJP 
1\tc hukümct muhafızları 

Ceourugoous'ün kumandanı 
vazifesindC'n nrrı lmamış ve ~e· 
misi ilo beraber sulara dalmış· 
tır. Courageous. ilk inşa edilen 
4 t;ı yyn re g<1misindcn biri itli 
ve 1!l1 7 de inşa cdyilmiş bir 
kru" nzl>rd li. 

II ıı rpten son rıı tay ya re ~o. 
misi haline ifra; edilmişti. Ma· 
ruz kaldığ'ımız zıyaın ehemmi· 
yetini kilc;iıltmeğe çalışm ı yaca. 

ğ"ım. Harbin başladığı gUnden· 
beri Courageous, ticaret gemi
lerini himaye etmek suretlle 
büyük hizmetlerde bulunmuş. 
tu. Taht.clba.hirlcre karşı da 
muvaffakiyctH hareketlerde 
bulunmuştur. Hükumet ve a· 
mirallık namına vatan içi n 
canlarını feda eden denizcilc· 
re keder ve takdir hislerimi i. 
fadc etmek isterim,_ 

Polonyadaki harekat 
Sovyet ve Alman kıtaları 
Macar hududuna vardllar 
Budapeşte. 21 ( A.A.) - Po. 

lonyayı işgal etmekte olan Al. 
man kıtaatı bugün saat 14,40 
ta Polonya - .!\la.car hududuna 
Lavotnce'de varmışlardır. 

Manacs - Lavotnce demir • 
yolunun son istasyonu olan bu 
nokta Macar - Volocse istas -
yonundan uzun bir tünelle ay
rılmaktadır. ki, bu tünelin üçte 
biri Polonyalılara ve üçte ikisi 
Macarlara aittir. 

Alman subaylarından mürek 
kep bir heyet hududa gelerek 
Macar muhaf ızlannı selamla. • 
mıştır. 

Cernauti, 21 (A.A.) - Emin 
bir mem hadan bildirildiğine gö. 
re Sovyet kıtalan dün gece Kar 
patlaraltı Ukraynasında kain 
Kryzniazva'da Polonya - Ma _ 
caristan hudut hattına vasıl ol. 
muşlardır. 

Kaunas, 21 (A.A.) - Litvan. 
ya hududunun bir kısmında 
Sovvet krtaa.tile temas hasıl ol. 
muştur. 

Rus subayları Litvanya pos
tasını Porai civarında selamla. 
mışlardır. Bu ilk temas çok sa. 
mimi olmuştur. 

Danzig, 21 (A.A.) - Hitler 
bugün Danzig mmtakasmdaki 
kıtaatı teftiş etmiş ve Alınan. 
lar taraf mdan çetin muharebe. 
terden sonra ele geçirilen Polon 
yalıların Vesterplatta kalesini 
gezmiştir. 

Moskova, 21 (A.A.) - Röy. 
ter: 
Polonyanın işgalinden müte

vellit meseleleri görüşmek üze.. 
re dört Alman subayı buraya 
gelmiştir. 

Cernauti, 21 (A.A.) - Polon. 
ya kaynaklanndan alınan malü. 
mata göre, Lvov mukavemete 
devam etmektedi.·. 

Sovyet kıtalarmın Polonya • 
ya ~irdiffei glin cenup cephesin. 
dek i Leh kıta.lan Almanları 
mağlup etmekte ve Alman kı. 
taatnu nehre kadar püskürt. 
mekteydi. 

Bundan başka aynı gün ya -
pılan bir bombardıman netice. 
si~e .. iki Alman generali öl • 
mü.ştür. Bunlardan biri general 
Prittviz'dir. 

Zaleszczyki, pazartesi günü 
8?~et~er tarafından iş~al e • 
dıl~ıştır. Fakat pazartesi gc _ 
cesı sokak muharebeleri hala 
devam etmekte idi. 

Berlin, 21 (A.A.) Yarı 

uğramı:-;ı ve birçok malzeme 
kaybetmişlerdir. Polonyalı ka. 
clınlar bU:rtik bir cesaret gös
tererek ilk hatlara kadar as· 
kerlere yiyecek taşımaktadır. 
lar. 

Radyonun spikeri Alman 
hiicunıları ne kadar şiddetli o· 
lursa olsun Varşovanın muka· 
vemet edeceğini bildirmekte. 
dlr. 

Miralay Lipslnski, radyoda 
beyanatta bulunarak vaziyet· 
te bir değişiklik olmadığını ve 
bUtUn Alman taarruzlarının 
geri püsktirtUldUğUnU söyle· 
miş \'C demiştir ki: 

- .Mllnevi kuv.,·et ve azim, 
tanklardan ve alevlerden daha 
kuvvetlidir ... 

Macaristana kaçan 
Lehliler 

Budapeşte, 21 (A.A.) - Po. 
lonyalı mtiltecileri hllmil bulu
nan yeni bir tren, gece geç va· 
kıt Polonya - Macaristan hu. 
duduna gelmiştir. Lokomotifi 
bir asker idare ediyordu. Çtin· 
kli makinist, seyahat esnasın· 
da bir kurşunla. itlllf edilmişti. 
Yolcular, zırhlı Alman otomo. 
billerinln demiryolunun kena
rınden trene ateş etmiş olduk· 
larmı söylemektedirler. Birçok 
mülteci yaralanmıştır. 

Dün 4 00 otomobil ve sayısız 
mülteci hududu geçmiştir. Bu 
mUltecilerin hepsi de Almanla. 
rın açık şehirleri bom bardı
man etmelerinin sivil ahali a.· 
rasında dehşet Fıalmış olduğu. 
nu beyan etmektedirler. 

Dün iki Leh askeri tayyare· 
si. Nagyberenze'da yere inmiş· 
Ur. 

Romanya - Polonya 
hududunu Kızılordu 

İşgal etti 
Bükreş, 21 (A.A.) - Havas: 
Bütün Polonya - Romanya 

hududunun Kızıl Ordu tarafın .. 
dan işgali, Bükreşte Atman po. 
litikasmm bir muvaffakıvetsiz-. 
liği olarak telak!d edilmektedir. 
Çünkü son zamanlarda Berlin. 
de yapılan del;liı.~yonlar. Al -
manyanm Romanya ile müşte • 
rek bir hudut kurmak hususun. 
daki menfaatini ve kati arzu • 
sunu tebarüz ettirmekte idi. 

5 - VAKiT 2ı l.TLOL H ~ 

Daladyenin nutku 
( Baştarrıf ı 1 incide) ğustosta Almanya ile Sovyetler 

için harbeltiklerini biliyorlar. Birliği arasında Polonyanın par 
Ha.rbediyorlar, çünkU, Alman· çalarımasr için anlaşma aktedil • 
lar bizi harbe mecbur ettiler. miş bulunuyordu. Hitler yalnız 
Çtinkti Almanyanın taşkın ih· Danzigi, Koridorda bir plebisit 
tlrası tiç.sened.enl.ıcr~ A"rupa. vapılmasınr ve bir otomobil 0 _ 

ya tek bır emnıyet günü yn at. u istedigini söyliyordu, elinde ~a· 
ma:ıı. . . . · 1na canlı bir memleketi Almanya 

F_~ansız asken, hır. s~~e ıçın. ile Rusyanın paylaştıklanna dair 
de uç ~efa k~v~~t~~rımızı ~sefer- kıymetli mukaveleyi tutarken de 
her ettıren, koyluyu topragından yine lıu teminatı tekrar ediyor· 
ayıran, iktısadi hayatımızı felce du. 
uğratan, ocakları bozan, daimi Boöazlanna kad kan b 1 

hd. hl'k ı·· rt k ~ ar a u an-
t~ ı~ ve te ı e ~s~ une a 1• mış olduitlcırı halde bugUn tat. 
hır nıhayet vermek. ıçın har~. ed:~ min edildik diyenlerin e.ö:ııline 
yor. E~et _harp edıyorlar, çunku bu dünyada artık namuslu hiç 
:aha şı.~dıd~!1 aı:atı~~~ ;e. ku~. bir adam inanabilir mi? Sene. 
z!~n~~ı e~iti~;o ~~~~~nü~ ler_deı:beri ~?~~n. taahhütler ihlal 
t th · .. · ltınd F edılmış ve but un ımzalar yırtılmış 

d
e ış .1re1ı~. a . ~ 1ransanBın iken bugünün vaadlarına hangi 
a ezı mesını ıstemtyor ar. u Fransız ".! t d b"1" ., 
h

- .. . 1 d b . Al ı..ma e e ı ır . tet ış re1ımı sene er en erı - . • 
manyada hüküm sürüyor. Bu tet. Hıtler 17 mart 1934 de, :Al-
hiş rejimi Avusturyamn, Çekos. man ~fi!tnmetinin Lokarno mua· 
lovakyanın üzerine de çöktü. hed:sı!1ı tanrmakta olduğunu söy 
Şimdi de Polonyanrn üzerine çö- lemıştl. 7 mart 1936 da bu mua
küyor. hedeyi yırtıyor ve Rhin havzası. 

Sulhu kurtarmak için sebatla ?r tekr~r .ask~rleştirlyordu. Ne 
yaptığımız bütün gayretler Avru. ıse ?enıldı. Nıhayet Rhin havza.. 
panın ve Amerikanın en yüksek sı hır Alman memleketidir. 
siyaset ve ahlak otoriterlerinin Hitler. 28 mayıs 1935 de Reis
faaliycti, !ngilterenin gayretleri, chtagdaki beyanatında Almanya
ttalyan hükumetinin teşebbüsle- nın Avusturyanın dahili işlerine 
ri, bütün bunlar alcim kaldı. Çün- karışmış ve onu ilhak etmek fik
kü, Polonyanrn imhası evvelden rinne olmadığını söylemişti. 
gizlice kararlaştırılmıştı. Polon. Halbuki, Avusturya bu beya. 
yanm bu imhasr hem silah ile, nattan az bir müddet sonra istl.. 
hem de müzakere ediyor gözüke- Hl. ediJdi ve Almanyaya ilhak o
rek başka taraftan gizli muahede- tundu. Yine ne ise denildi. Ni· 
lerle hazırlanmıştı. İstenilen sa. hayet Avusturya rrk ve kültür i
atte, bazı cinayet ortakları temin tibariyle bir Alınan memleketi. 
edildikten sonra Polonyanın il• dir. 
zerine bir demir ve ateş kasırga· Aynı teminat Çekoslovakya 
sı yağdırıldı. Fakat asil Polonya hakkında da tekrar olundu. Mü. 
bize kurbanlığının bir misalini nihte Hitler bizzat bana en katt 
vermekle kalmıyor, buna kahra. teminatı verdi. Fakat bu temi .. 
manlığınm dersini de ilave edi- nat Bohemya ve Mor;vyarun is· 
yor. tila edilmesine ve esaret altına 

tık mağlubiyetlerden sonra - alınmasına mani olmadr. 
cünkü Polonya düşman boğazına Almanyanın iki yüzlülüğünün 
saldırdığı vakit henüz sef erberli- bu birçok delillerini sayan Dalad• 
ğini bitirmemişti - adetçe ve ve günün birinde yine sözünden 
harp levazımı itibariyle yüksek dönerek Alsace ve Loraine hak. 
kuvvetler karşrsmda adrm adım kında da taleplerde butunacağıtu 
geri cekildikten sonra Polonya söylemiş ve demiştir ki: 
askerleri vatanın toprağın~ san}· Almanya, Fransa ile İngiltere. 
dı, kaldılar. Daha az genış bır nin arasmı açmak için beyhude 
cerhe üzerinde tutunmaya başla- yere çalışıyor. Fransızlar düş
yorlardr. Fakat Kutnod~ Alman manlanmn "bu harp ingilterenin 
zırhlı fırkalarına karşı pıyade ve harbidir" dediğini duyunca buna 
süvari harp ederken, veya Lvov ''hayrr, bu harp Hitlerin harbi· 
önünde düsman öncüleri durdu- dir'' cevabını veriyorlar. Bütün 
rulurken Buzg'da emsalsiz bir Fransa ayağa kalkmıştır. Biz de 
kahramanlıkla bütün Alman hi.t.. vatan haini yoktur. Bizde mütte
cumları kmlırken Kızılordu gizli hid, cesur ve azimklir bir millet 
muahede .a?kamı mucibince Po. vardır. O millet bayrağının üze. 
lonvava gınyordu. ıine şu i}d kelimevi yarmıştır· 

Hakikat şudur ki, daha 23 A- "Ya hürriyet, ya ölüm". • 
resmi Dcuyschcr dieust gazete. 
siuin bildirdiğine göre Alman
yanrn şark Ol'dusu Alman vo 
Sovyet htikümetleri tarafmdan 
tesbit edilen hattı işgal etmek· 
tedir. Bununla beraber bu ga. 
zete, mezkur hattın Von Rib. 
bentrop ile Molotof arasında 
yapılan görtişmcler esnasında 
tesblt edilen hat mı, ·yoksa Sov 
yet kıtalarınrn ileri hareketle
ri ncticeı;;indc hasıl olan f abii 
hat mı olduğunu ta!'rih etme
mektedir. 

~:Z~;~~~~f::.ı~k~~ italyan gazetelerinin neşriyatı 
altı Ukraynası ile temas tesis 
eylemesi, çok mühim neticeler 

Son ~tinler zarfında Bcrliıı. 
de resmt ze\'atın hu hat hak. 
kında hoyanalta bulunmaktan 
imtina ettikleri ve 1917 tarih
li Brestlftovsk muahedesinde 
tesbit edilen hatta telınihlf'rdc 
bulunmakla iktifa eyledikleri 
bu mUıınsebetle hatırlatılmak· 
tadır. 

8ovyet kıtnlarının bu hattın 
çok ilerlRlndoki mıntakaları 
işgal ettikleri Bcrn'de söylen. 
mektcdir. 

iki Leh tayyaresi 
Bulgairstanda 

Sof ya, 21 ( A.A.) - lki Le-h 
ask~ri tavyarcsi Bulg-aristan şi. 
malın!ie karaya inmiş. içindeki. 
ler tevkif ve tayyareler müsa . 
dere edilmiştir. 

iki Leh generali öldü 
Bükrcş, 21 ( A.A.) - Polon • 

ya kaynağından alınan haber -
lere göre, son günlerde iki Po • 
lonya generali harp sahasmda 
kıtalarınm başında ölmüştür. 
Bunlar general Skotnicki ve ge. 
neral Mond'dır. 

Varşova hala muka ve
m et ediyor 

Varşova, 21 (A.A.) - Şeh
rin diln maruz kaldığr şiddetli 
bombardımandan bahseden 
radyo, bilhassn. kadınlar ve ~o
euklar arasında birçok ölU ve 
yaralı olduğunu bildirmekte. 
dir. Praga'nın dış mahnllele· 
rinde muharebeler devam et· 
mektedir. 

Almanlar, insanca zayiata 

~?~~~~~il~;~~ k~a::rı~~~~; "Versay muahedesinin meşum fe-
tarafından kullanılan Ukrayna 
nasyonalistleri bundan böyle sirlerinden arhk kurtulmak la"'z ı m,, 
artık Sovyet propagandası aıtr. 
na girecektir. 

«- * w 

Biikreş, 21 (A.A.) - Kızılor· 
du, dün bütün Lehistan. Roman
ya hududu hattını işgal etmiştir. 
Bükreşte son günlerdeki resmi 
beyanatlarında Alman ricalinin 
Almanya için faydalı olacağz nok
tasında israr etmiş olmaları kar. 
şzsında bu vaziyetin Almanya i· 
çni bir havai inkişarr olduğu söy
lenmektedir. 

Dikkate şayan başka bir hadi. 
se: Sovyetler, şimdiye kadar Al· 
man propagandasrnrn nasyonal • 
sosyalist prensipleri neşretmiş ol· 
duğu aşağr Karpat Ukraynahlan 
ile temas tesis etfiş]erdir. Buda
pe~tede Sovyetlerin Llowdee'ye 
doıru ilerlemelerinin Macarlsta. 
nt Sovyet Rusya ile Almanya a
rasına kovmuş olduğu mütalea. 
srnm serdinlen meninefs edile
memektedir. 

Fazla olarak Bükreflte Slo • 
vak mmtakaları ile Bohemya 
Ye Moravyanm Kızıl Ordunun 
ileri hareketinin tesiri altında 
kalacağı mütalea.cıı ileri SUrül. 
mektedir. 

Bu son günlerde vukua gelen 
ı:relen kıyamların ~estapo tara -
fmdan merhametsizce tenkili, 
bu mana.tık ahalisinin Alman 
boyunduruğunu sarsmak hum -
sundaki arzularını teşdit ede -
ceği §Üphesizdir. 

Umumiyetle Bükreşte serde -
dilen mütalea. şu merkezde • 
clir: Almanya, merkezi Avrupa. 
ya bir taknn kuvvetler saldır. 
mıştır. Bunları kontrol etmesi
ne imkan yoktur. Ve bu kuv -
vetler. Alman menafii aleyhine 
mücadele etmekten hali kalmı. 
yacaktır. 

Roma, 21 (A.A.) - Bu sa _ 
bahki ltalyan g-areteleri garpta 
ne için harp edilsin meselesini 
tekrar mevzuu bahseylemckte
dir. 

Messea~ero diyor ki: 
Bu sualli, ne pahasına olur. 

sa olsun sulh aşkı ile değil, har. 
bin bir sonu. maksatları ve va.. 
h amctl ile mütenasip tatbikatı 
olduğu için soruyoruz. 

Polonya devletinin inhidamı 
ve Alman va taraf mda.n garp ve 
cenup hudutlarmln katu oldu. 
ğuna dair teminat verilmesi ü. 
zerine Mdis olan vaziyetten 
sonra bövle bir harp mevzuu 
bah!lolrrı~malıdrr. Binaenaleyh. 
bir harbin hakiki sebeplerini 
burada göremivonız. 

A vruna ya bu kadar matem 
v.e harabi getiren Versay mua. 
hedcsinin meşum tesirlerinden 
artık kurtulmak zamanr gel -
miştir.,, 

Popolo di Roma da şöyle ya. 
zıyor: 

Herkes devamlı ve adil bir 
sulh istediğini söylüyor. 

Trlbunu diyor ki: 
1'.,raıısanın ve bilhassa lngiL 

terenin aşağıdaki maksatlar. 
la. harbettiklcri ı:ıöyleniliyor: 

1 - Polonyamn Versailles 
hudutları ile ihyası, 

2 - Almanyooa IIi Uercilı· 
ğiıı ortadan kaldırılması. 

Bitler, Alman milletinin im· 
hası demek olan bu iki şeyi 
reddediyor. Fakat Vcrsailles 
Polonyasmın tekrar dirilmesi 
yalnız Al uınnyaya karşı değil, 
Soyyct llusyaya karşı da hıı rp 
deınolctir. Ila.llıuki Paris ve 
Londra. Rimdiye kadar lıu har. 
bi ilfın etmekten çekindiler. 

İngiltere ve 1'.,ransa tein 
Sovyct Rusyaya karşı koymak. 
harbin başında Polonyaya yar· 
dun etmek lrnclar güç gözükü
yor. 

llakiknt şudur ki, Polonya. 
nın menfaatleri uzun lıir harp. 
ten ziyade bir konferans masa· 
sında daha iyi korunulabilirs 

Diğer taraftan, Fransa ve 
lngilteı enin Alman milletine 
bnşka turlu bir rejimi ceprcn 
kabul ettirmeyi ciddi olarak is· 
tcdiklerini vo bu maksatla. da 
bir dünya harbini göze alacak. 
larını düşünmek pek kUçUI. 
bir şeydir. 

Fakat bazıları böyle deYamlı 
bir !mlh ic:in esas olan karşılık. 
lı itimat ve taahhiitlere riaye. 
tin mev<'ııt olmadığını ileri sü. 
rüvnr. Bnvle bir iddia varit de
ğildir. Cünkü göniil isteğile 
mi.izakere ve kabul edilen mua-
hededen g-ayet tabiiolarak teş- Faşist hükumetin bu vazı 
tiki mesai ve imtizaç doğar. yeti vaktiyle görmüş olmn ·i 

. . lcdir ki, ltalyanm bugUnkU 'a· 
Trıh1ın~ ve Lavarc Fasc~st~ 1 ziyeti ve samimi sulh arzusu 

gazetelerı _de başmakalelerın - izah olunabilir. Hitler tehdit. 
de şu sualı soruvorlar: t<'n ·ziyade bir barış harelcC'ti 

Polonya harbi bittikten son y:ıprnıştır. Bu ilk adımı her f. 
ra ne deye bir .Avrupa harbine ki tnrartan diğer adımlar t • 
başlansın? l~ip ccleceı:;ini ümit eyleriz-. 



ı; - VAKiT 22 EYLUL 1939 

ikinci küme 
Fikisfürüde tanzim edilecek maç

lara 30 Eylülde başlanacak 
Ev\clkl giin tnnzim edilen I 

birinci kiime fikstürden sonra 
dün akşam da ınıntaka mcrke_ 
zinde futbol ajanının ıiyasPtin· 
de toplanan ikinci kUme klUp· 
leri bu seneki şampiyonlu!( nıtL 
abaknları için progranılarıııı 

hazırladılar. 

TeşkilUta yeniden alınan 

kltiplerle beraber bu seneki i· 
ldn 1 kiıme takımlarının adC'dı 
on sekize balig olduğu için bu 
ktimc iki kısma tefrik edilmiş
tir. Birinci kümeye nynlan 
kltipler şunlardır: Anadolu, 
\ltıuordu, Anndoluhlsar, Gnln. 

lagençlcr, KnragUmrük, <;a1a
taspor, Fcneryılmnz, Davutpa-
a ve Pera. 

ikinci gruba kalanlar da: 
Akmdar, Demil'spor, Şişli, Or. 
tnköy, Be) lerbc)i, Taksim Ye
ni) ıldız, l!J) Up, Giincş 'e Kule 
klüı>leridir. 

Taksim, Kadıköy, Şeref ve 
Rtilcyınaniyc stadlarında yapı
lacak olan bu kümenin mllsa_ 
bakaları 30 Eylül Cumartesi 
gUnU başlıyacak ve ilk devre 
26 Te rinisanide nihru·etıcne· 
cC'k, 24 Kaııunuevveldc başla
) ac·nk olan ikinci devre ise 18 
Şubatta sona erecektir. 

İkinci kllmenln her iki gu. 
rup hirincısinin ele otomatik
man birinci kiıınedcki son iki 
kllıplc yer değiştlrmelC'ri için 
ajan şahsen alllkadarlara mu-

racnal C'de<.>cğiııi 'nadetıııi.. ise 
ıle nizamnameye uymıyan bu 
talebin kabul edilmıyeceğlni 
ve iki ııl'i gu nııı hi riıwisi birbir. 
!eriyle çarpıı::tıktan sonra galip 
takımın hiriıwi kliıneniıı oyun· 
cu olan kliibi~ le Y"r değiştir
mesinde ısrar cdilel'<'~iııi sanı_ 
yor uz. 

ikinci küıııc.nin ilk hnfla 
musabakaları şunlardır: 

Birinci grupta: Anadolu -
Davutpa"a; \ltınordu Fe· 
ııeryılmaz. A11a<loluhbal' Ga· 
lataspor, Galatagençler - Ka_ 
raglimrllk: İkinci grupta: 
lemdar Gliucı;, Dcmirspor 
Eyüp, Şişli - T,ıksimyeııiyıldız 

ve Oı·taköy - Beylerbeyi ınaç 
!arıdır. 

Lil{ maçlarırın glrPeeğiııi n. 
li'ıkadnrlara e"elce bil<lirmı~ 
olan Günr.ş kllibüuün bu miı

snbakalaı·a iştlrfık ı>tmel1:ten 

sarfınazar ettiği söylenmekte. 
ııctekiın bu kllip clün akı;amki 
toııla11 tıya m ıırnh hns dahi gön
dermemi tir. 

Habeşli Pehlivan 
Kasıın Takar! namı altındn 

gUre!':en 'e gayet fasih bir 
Tllrkı,:c konuşan Hnlıeı;;li pclıli. 

\·an dUn matbaamıza geldi; 
kendisinin aslen Romanyalı o· 
1up YalO\'n ve Bskiş('hil'dc bir
çok taallfıkalı bulunduğunu ,.e 
Kıptı olmadığını ~ii~ ledi. 

, lstanbul Belediyesi ilanları 

ilk ~hılı:ımıncıı 
le ııınat herlcli 

811,:i:.! 
jU 1,i5 

1073."ıS Kııııık:ıpı tnlısll şubesinin ı:ıım. 

(ii'.?9,92 C.ıddchost.ın - Çirıclıarnzl.ır 

esn lı ı:ııııir.ıtı. 

S ıılrnl ~ulu 

hc.~ıf bedelleri ile ılk lcmınnt miktı:ırlnrı 'uk.ırıl.ı '.ızılı ıslrr 3\ rı 

"rı nçık ek ıllmc~e konulnıtı~hır. lh.ılc 281!1/fl:HI l'crşeııılıC' gııııiı s,ı:ıl 
11 t ıllimi cncümcncle ~:ııııl:ıcnktır. Şnrlnaınelc·r Z.ılııt '<' :\hı; mel.it 
\lud ırlu ıı k.ılenıındc gurulchılır. Tnlıplerlıı h.urıık.ıpı J' ılı"I şıılJl'si lıı

n.ı'iıııırı t"ınııri için Fı•n işleri ıııüdurluğuııdcn \l' C.ıılılcbo lanı '.\olu 
t"ım ılı ıı;ın ılc en nz .ı.000 liralık bıınn benzer is ~tıııtıkl.ıı ına ıl.ıır 
Nafıa ıııııdıırhıgıınclen \csıka ıılın.ılıırı \C ilk ıeıııırı:ıl 111 ıklım: ,e,,ı ıııek

tupl ırı ıle ıh le sunu mu:ı~;)cn o;a:ılte daimi encıımenıle hulıınıııal.ırı. 

(i:l1GJ 

L;;11 versite Rektörlüğünden : 
il lıh zır 5ebebile ı\\rup:ıcJ:ı l:ıhsillerine ıle,·nm edenıileıt ı.ılelıenln 
ıl 'ıi:l\cllerıııı lcsbit cıınck üzere urıhcr ite ıc•ktorlui;ııııde bır huro 
ıl J im ıştır. hı nbuld:ı bulunanların bizz:ıl 'c taşı .ııl:ı bulun:ınlıırııı 

ı ıle 'e 'esık:ıl:ırıle murnc:ıııt clrııeleri. 'ıiksı·k Miilıcnılıs ıııeldclııle 
• fı fcknıl, okuluna sırıııek isıi~cnlcr dogrud:ın do~ru)n hu mcklcp 
< r ktoı lu une murı:ıcaal edebilirler. (i333l ·--------------
T.Iş. Bankası 
1939 K üçük Cari Hesaplar ikramiye Planı 

32.000 Lira Mükafat 
Kura keşide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylül, 1 ikinciteşrin 

IKRAMiYELER 
1 Adet 2000 liralık 2,000 Lira 
5 
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" 
5,000 

" 8 
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" 

4 ,000 ,, 
16 

" 
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" 4,0CO ,, 
60 " 100 

" 
6,000 ,, 

95 
" 

30 
" 
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" 250 ,, 25 
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" 

435 3Z,DOO 

T . iş Bankasına onr'l yatırmahla, yalnız 
para biriktirmiş r.-lm,....,,, , avni zamanda 

talihinizi de denemiş olursunuz.. 

S \HIBI : AS/il U.'ı 
H .. sıJdıjı ) tır: ~'.IK/f Math:ı:ı ı 

Umum :O.:e riyalı idnrc edt-n: 
ildik Ahmet Se"cııı.ıi l 

~!erk:: ~~ra~~~~? Ka~~~ ~re HeyetJ~ 
Reis: .Mekin Onaran, Maliye Vekaleti Bankalar mw-akibi, 28, 
Meşrutiyet Caddesi, Yenışehir, Ankara. 

Umumi katip: Celal Ulusan, Nafıa Vekaleti mühenrislerin
dcn, Sağlık Bakanlığı karı;ısı, Yenişenir Ankara . Veznedar: l\Ju. 
alla Toser, Ankara. Kaptan: Mehmet Parkan, Ticaret Vekaleti 
konjonktiır dairesi memurlarından, Necatibey sokağı, Yenişehir 
Ankara. 

İdare amiri: tıhami l\lasar, mühendis, Ziraat doktoru, Balı. 
çelievler. 

Aza: Talha Sabuncu, lktısat Vekaleti, Sanayi U. M. muavi.. 
ni, Meşrutiyet caddesi, Yenişehir, Ankara. 

Aza: Adalet Tokay, Eti Bank memurlarından Meteoroloji 
karşısı, Uraz Apt. Yenışehir, Ankara. 

ANA i\lZA~ lNAMEDE DEC1ŞEN MDDELER 

l\lndde 1 - 7. Mart. 1928 tarihinde A nkarada (Sporting 
Klüp) namı ıle bir cemiyet teşekkül etmiştir. Tesisi 17. Mart. 
192 dir. l\lüessislerin isimleri aşağıda yazılıdır. 

ı - Ömer Muhtar, Ölü, Şiırayı Devlet azası. 
2 - l\lehmet Ali Tayyar, lektrik Şirketi U. K. 
3 - Haluk Hılmi, lktısat Vekaleti hususi kalem müdürü. 
..ı - Şinasi Ö7..dcmir, lş Bankası Merkez muhaberat memuru.. . 
5 - Süreyya Tevfik. Tokat mf'busu. 
6 - Ahmet Hamdi, Konya mebusu. 
7 - Naşit Hakkı, Hakimiyeti Milliye yazı müdürü. 

- Ali Ruhi Ziraat Vekaleti tercümanı. 
ıı - Tevfik Kazım Hariciye Vekaleti katiplerinden. 
12 - Kamil Etem. 
Klübün rengi açık mavi ve koyu lacivert ve alameti farikası 

aynı renk zemin iizerinde gergin kırmızı bir yay ve ok (S) (K~ 
harfleridir. Klüp rozeti. ( A) harfi kaldırılıp aynı yere (S) harfı 
konulmak suretile tadil edilmistir. 

Madde 3 - Kfübün gayesi gençliğin spora olan ihtiyacını ten:ı.in 
ve tatmıne çalışmaktır. l\Iadde 5 - Klüp, varidatını taahhuL 
ler, tebcrrular ve meri mevzuat dahilinde giriştiği teşebbüslerin 
vereceği hasıllarla temin eder. Madde 6 - C - mazisi ile spor 
mefkürelerine işlırak ettiğini isbat etmiş olmak. Madde 8 -
Azanın reşit olmıyan akrabaları, azanın teklifi ile, klübi\n spor 
sahasındaki faaliyetine iştirak edebilirler. F akat aza olamazlar. 
Madde 9 - İdare heyetinden birinin malumatı ile aza, An~ar~
da mukim olmıyan arkadaşlarını klübe misafir olarak getırebı: 
lirler. 1\laddc 10 - ).fisaferet müddeti ve ücretleri ~dare heyetı 
tarafından tesbit olunur. l\1adde 11 - Azalık hakkı ancak du. 
huliye ücretinin tediyesi tarihinden itibaren iktisap edilmiş olur. 
A7 .. anın refikaları ile evli olmıyıan evlat ve kardeşleri idare heye
tinin teklifi ve umumi kararı ile tenzilatl ı ücrete tab i tut ulab ilir. 
Madde 12 - Senelik taahhüt miktarı ve duh uliycler idare h eye. 
tin.in teklifi ve umumi heyetin kabul edece~i şartlar da hilinde ö. 
denir. :\.1cvsimlik ücret 120 lirayı g'eçemez. Madde 14 - Ankara
da daimi surette ikamet etmiyen kimseler arzuları üzerine, ida _ 
re heyetince muvakkat azalığa kabul edilebilirler . Bu ta~di rde 
duhuliye Ucrcti alınmayıp mevsimlik aidat tam olarak, tenıs spo
runda ağustos ayından sonra nısıf olarak kendilerinden tahsil 
edilir. ~Iuvakkat azalık müddeti 6 ayı geçemez. Bundan fazla 
Ankarada kalanlar alelusul daimi aza olmağa mecburdurlar. 
?\luvakkat azaların rey hakları yoktur. Madde 15 - Klüp aza.. 
sı idare heyetine 6 ay evvel haber vermek şartile ve birikmiş ta. 
ahhütlerini tamamen ödemek suretile klüp azalığından çekilebilir. 
Klüpten çıkarılması icap eden azalar için heyeti idare ek~eriyet 
kararı kafidir. Madde 19 - Toplantılara davet E!'an~te ile ilan ve. 
ya azalara tahriri tebliğat suretile yapılır. Madde 22 - C • İdare 
heyetince teklif olunan programları ve projeleri müzakere ve 
karara raptetmek, D - (Kaldırılmıştır) E _ Adi_ içt!mal~r?8: ~z.. 
name haricinde olan maddeleri mevcut a7..anın yınnıde bırının ıs. 
teğile ruznameye koymak. İdare heyeti lüzum gördüğü takdirde 
veya umum azaların beş e birinin isteğile fevkalade ola.rak u. 
ır.umi heyet toplanabilir. I<~evkalade toplantılarda umumı heye. 
tin kararı ile ruznameye maddeler ilave o lunabilir. Madde 23 -
Umumi toplantılarda almaca~. kararlar ~lüp tarafın?an ~la:ı;ı .Y.e
rinde asılmak suretile ve Vılayete tahrıren posta ıle bıldırılır. 
Bu vazifeyi umumi katip yapar. Madde 25 - C - Cemi_ye.~ işle_ 
rini görmek üzere lüzum gördükc:e toplanmak, D - Klubun te. 
~e:kkiil maksadı ve gayesi itibarile mevcudiyetini idame ve ih. 
tiyaç ve inkişafı için menkul ve gayrimenkullerini kı.~en veya 
tamamen satmağa ve bunları hipotek ederek mukabılınde para 
istikrazına ve alakadar idare ve makamlar nezdinde lazım ge. 
Jı>n takriri vermcğe ve bu işlerle alakadar mua meleleri 
neticclendirmeğe klüp idare heyeti salahiyettar ve mezundur. 
:Madde 29 - 1\tuhasip veznedar ve idar e amiri veya bunların 
vekilleri varidatı tahsil eder ve idare heyetinin sarftan evvel ve. 
ya sonra vereceği mezuniyetle, sarfiyatla bulunur. Kanunen. tan
zimi mecburi olan defterlerden klübe ait varidat ve masa rıfatın 
müfredat veçhile nevi ve miktarını gösteren defteri t utar ve 
klübün idari işlerine nezaret eder . İdare heyeti karar ve ka.~rn
lüne iştirak etmiyen sarfiyatı sarfeden veya edenler ~.lu:?e 
ta:1.min etmekle mükelleftirler. Madde 30 - Spor kaptanı klubun 
spor faalivetini idare ve programları ihzar eder ve bunların ic. 
rasma memurdur. Bu husustaki sarfiyatı. 29 uncu maddede ya
zılı şartl'ara tabi olarak ic;a eder. Madde 32 - Kl.ü~ün feshi ha. 
!inde malların tasfiye şeklı sudur: Her spor şubesının menkul ve 
gavrimenkul mallan ait olduğu federasyon emrine terkoluna. 
caktrr. 

Devlet 
Umum 

Denizyolları 
Müdürlüğü 

işletme 
ilanlara 

Karadeniz Hattı Kış Tarifesi: 
l'il.ııılııılıl.ın :?I E' liıl P:ız:ır giiııii kıılk:ıruk poslrıcl.ı n ililı.ırl'll !\:ıra. 

dcııız h:ıtıınıl:ı kt"; t:ırifosiııin tatbikine lı.ışl:ııı:ıl·nklı ı '. 

Pıı'il:ılur lstııııbıılıl:ııı c"kisi gibi .S:ılı 'C l'<·r::-cııılıe ~ıiııl ı•ı·i s:ı:ı l I~ ı 
de "' J>.11..ır ~ünleri s.ınl 1li d.ı kııllrnc.ıklnr 'c dıJnii5lc h.ızı iskch•ler le_ 
,,,l,kııfl.ırınııı i5 lı:ıeıııınc güıı• lı•ıııdidi h:ıst·lıılc ~.ız l:ırirı·siııe 1101..ırıın 

ı~ı.111bııla lıircr giın snııı-.ı gclcecklcrılir. 

•lstanbul Defterdarlığından: 
!\lııkcllcflcriıı \"er,:i ııc,ıleriııc gon• lnlıakkıık cllirilıııiş 01:111 

lıurı:l.ırı ilı• lıu lıor<'l.ırııın knrşı \tılır:ıc:ık l :ıı ı p:ır:ıl:ırııı ıııikl:ırıı ıı k:ı;\ ıl. 

l.ııa \c dlcriııdckl rıı:ıklııızl:ır:ı ıııur:ıca:ıt etmeksizin ılcrlı .ıl :ıııl:nalııl

ıııt'lcı·ı ıııcıks.ıdılc• :!181 s:ı)ıl ı k:ıııuııl:ı ılı d :ıs c ıl i l ıııi~ lıulıııwıı \ı•rgi nız-ı 
ıl:ınl:ırı her mıılsaııılıi;ııııl:ı lıl•z kııplıları ~ irnıl 'e ııu•·;;iıı k.ıııl ı l.ırı cllı 

kıınışn s:ılılımıklııdır. 

2 - Borı:hı larahnıl.ın ~apılae:ık ıc~liııı:ıl i\·in kcııdilı•riııe 11) rlt':ı 1 
ııı.ıklıuz \crılınekle hcrab(.#r ıcsliııı.ıt lııı cıizılnıı l :ıra ıl.ı k:ı~ıll'clilir '<'her 
ıııiıkcll ı•f HrJıi 1·111.ılaııl:ırıııılat..i kııntlarl,ı cin vergisini iiılrclii;ini j,Jı:ıt 
edelıılır. 

Ankarapalas- izmir 
TELEFON : (3438) 

!zmirın en modern, en temiz ve en muntazam aile 
yuvasıdır. Konfor, temızlik, ucuzluk noktasından Anka· 
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firışerli oldl.4ğu gi
oi nefis yemekler veren lokantayı, pastahancyi, ve kı. 
~aathaneyi havıdır. 

' Devlet Demiryoiları ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 
~lııhaınıııen bedeli Gl.500 lir.ı olnıı hırt:ı kl:ıqız 'esairc 2/11/193() 

Perşembe günii sn:ıt 15,30 da k:ıp:ıh zı:ırr tmıhı ıle \ııkaracl ı İdare bı
ıı:ı ında salın :ılın:ıc:ıktır. 

Uu işe girmek istiyenlcrin 4.32:> liralık murnkk:ıl teminat ıle k. nu
nun tn)'in elliği ''esik:ılnrı ve ıckliflcrini :ı)nı gun s:ı:ıt 14,30 n kııdar 
l\oıııis) on reisliğine veı ınclcı-i H'ızıındır. 

Şartnameler 308 kuruşa Ankara 'c ifa) durpaş:ı 'eznelerincle tıl-
rıı:ıklnıl ı r. (7379) 

* * * 
Muhammen bedeli 3546 lira 50 kuruş olan kaynak işleri için 

2100 adet m uhtelif eb'atta Iambalı Forma kömürü, 2250 adet düz 
forma kömürü, 100 adet üstüvani kömürle 250 adet daire\•i kö. 
mür 29-9-1939 cuma glinU saat (15) on beşte Haydarpa ada. 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulilc 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 265 lira 99 kuruşluk muvakkat 
teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi 
zarflarını aynı gün saat (14) on dörde kadar kor.1isyon reisliği. 
ne vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl
maktadır. (7204) 

Osmanlı Bankasından: 
AiLE SA. 'DICI PiYANGOSU 

Ornı:ınlı llaııknsıııc:ı ihılas eılilcn "\ile Snııdığı., pi~nnsosunun ke-
şi desi:.?:; diri tarihinde icra edılip ütidckı lkronıi~cler teni edilecektir: 

ı ndı.:ı T.I •. ı ouu.-Jık T.ı.. ı.ooo 

• T.L. ::l50.-" - T.I.. 1.000 . " 
fı ,, T.L. ltıO. " T.I.. 500 .,. 

_,ı T .I ... !iU.-,, - T.I.. l.:l:'>O 
50 T.L. . , T.L • 1.:l50 

" 
-a.-" 

su lk ı aıııi~ c i\·in T.I •. 5.000 

lşhu kesi de} e, Nis:ın - E~ liıl 1 !13!'1 nllı .ı~ lık ıniid lct z:ırfında "\ılc 
S:ıntlıljı., (Ta arnıf cüzıJnnı) lıı·s:ıbıııda nı.ılliıbıı T.I •. 50.-dcn ıışağı ol· 
nı ı yıın her ıııudi işlirtik edecektir. 

inhisarlar idaresinden ispirto satın alanla
rın nazarı dikbatine: 

inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
1 - Ecz.ı depol.ıri) le kolon) a 'c Dl na :ıınillcıiııe · 
.Satıl:ııı ispirlolnr :.!!i/Eylııl/!13!1 tnrihiııclcn Hılı.:ırcıı Salı 'e Cuın:ı 

giiııleri vcri l eccgınılcn isteklilerin jhtnaderıııı uç gün C\ 'el inhb ırl:ır 
merkez depo una bılılirılll·leri. 

<lhth:ıc ll•lefoııl:ı da k:ıydellirilclıılir. No. 137!J!)) 
:! Eczııncleıin: 
llcr ay ıılıııakla olılııkları i .. piı tol.ıl'ıl ı 1/10/939 ılaıı ilıb.trcn her 

n) ı n ilk h:ırııısın:ı ıe~ııdiıf eden S.ılı, C.ırş.ıııılı ı 'e Pcı~cıııhc gunkıı 

ıe-.:zi cdilerektir. 
3 :\lugnn er 'c cil:ı isplı·ıosıı :ılıcıl.ırın:ı: 
On lıcş kilo~:ı kadar olan ihlt)tıdar her gun \e hund:ın r zl 1 1 u 

~'Ün C'\\Cl Jıilılirihııck ~:ır ı ılc .S.ılı \C Cııııı:ı r.:iıııleri sıılıl:ıc.ıklır. Sıpnrı'i 

mahalli: lnhisnrl:ır merkez dcııo u. Tclcfoıı: 4379!1. (7597) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye M erkezi Satın· 
alma Komisyonundan: 

lkııiz ıınkil rnsıl:ılnrı için (lili) k.ılcııı ı.ıııılr, ı lclıııe, ıııııtcfcrı ı... ı 

Dcmirbıı5 \Csair ıııalz<·mc rıçık ı•k ıllınc ile salııı .ılınac:ıklır. 1'.ıhıııııı 

hcıll•li !31i l 0 lir:ı (70) kunı~tıır. 
.\ Şarlıınıııclcr ıııerkczimız ıc, ;uıııııııd.ın ıı ı ız .ılınıı. 

B - Eksillıııc 30/E)lı·ılll!ı:ı!l Cıını.ıılcsı gllıııı s.ıal 11 de lı.ıl.ılnd 

K:ır:ııııuslnf.ıııaş:ı suk:ığınd:ı nıczkiır nıcrkı·t. s.ııııı ~lm.ı koınıs\OlllllHl 

~ :ııııl:ıc:ıklır. 
C - :\ l ll\:ı kk:ıl l cıııiııııl ıı:ıı.ı~ ı f2il) lır.ı (10) kurusltır. 
I> Eksıllrııcğc gircceklerııı l!l39 rıH ~ı tıc ret o 1 .,ı 't k. 1 ı ıı 

~osll·rırıt•lcri saı ıtır. (7558) 

İstanbul P. T. T. müdürlüğünden : 
Ge)\e 1 l:ı<>)on ırııcıör merkezi ı ldı ılıll\ 4500 kılo br • 

ziııin .ılııııı rıı;ık ck'>illnıe)e koıııılıııuşııır. 

Eksillıııc 4-10 939 çcır'inııılı:ı s.ı:ıt 15,30 1 R. Po 1 hın:ısı lı • 
rinl"i k:ılln P. T. T. hıdurlu ı od:ı~ınıl:ı ıoıılan c k • lı ıın kom 
~ uıııııııla ~n ı>ıl:ır:ıkl ı ı. 

Beher kilo unun ıııııhıınınıı·ıı lıcch·li 20 kuruş 80 s:ınıı ıı hcıısinııı !l 
l ir.ı, ııııırnkknl l c•ıııinnl 70 lır:ı :W kurıısıur. 

:ı Cıizd.ın :ılıll'ık ıııiikcllı·rter i<'in ııırdıııı·i ıkği l c1ir .. \ ııı•:ıl, lıiil ı iıı 

lıor~ ile lrslırıı.ılı lıir ıır:ıd:ı gcıslc•rcn hıı l'iizd.ı ııln r lııh iık lıir kola)lık 

h•ıııiıı cllı~iııdcıı her hor<,;lıı ,·:ıııııııl.ış laı«ıfıııclnıı n lı ııııı:"ı fu~ d alı olduğu 

,.c :ı ı ·zıı eden ,·:ııuııdnslnrın lırdrlı rıı u k:ı lı i l inde mal s:ı ıı dıkl.ırın d :ııı nl:ı_ , 

bilecekleri tebl iğ olunur. ( t.!03) 

T.ılipl'lriıı fenni \C l'k-;illrııc· ş;ırlıı.ırııl'lcriııi gürml'I, \C ı 

lcrniıı:ıll:ırıııı ~ıılırmnk İllere ı;.ılışnın gilnlcı inclc mrzkıir n 
itlari k:ıl eııı lcqızırıı kısııı ı ıın l'k'iillme 1-tıiıı "' s:ı:ılinıle ılı• 11111\:ıkk 
ıııin.ı l ıııııklıııııı !13!1 senesine nıl lıl·:ırcı oıl sı ,r,ık.ıs le koııııs~ ın 
rn<':ı:ıllnr ı . (i 38 I) 


