
r 
12 adadaki ttalyaa 

kuvvetleri 
Londra, 25 (Hususi) - itaba 

hijktlmelinin on iki adadaki fazla 
kuvvetlerini 11eri çektiline dair 
haber, Romada teyit edılmiyor. Bu 
nunla beraber, siyasi ltalyan ma -
bafıli, böyle bir harekeli mümkün 
görmektedir. 

HERYERDE 3 KURUŞ 

Lord Hahfaks 
Maiakiden Sovyet 
Ruayanın alacağı 

vaziyeti sordu 
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Londra, 25 (Husus!) -
Londradaki Sovyet büyük İDARE E\'l:"n' nrn <:.ııl.IST1'NBUI. •Telgraf: \'AKIT• Posla kuhısu: 411• fcldon: 21413(Yazı).24370 (İdare) 

elçiaiııin İngiliz Hariciye 
Nazın Lord Halifab ta.. 
ratmdan k&buli1 esnumda 
A vnıpada veziyetin eon. 
&ldığI tekil iUJerinde göril
fÜ)mÜŞ, Maiald Sovyet 
hük<ımeti ile derhal te. 
maa edip Rusyanm ileri. 
de &la.cağı vaziyete ait 
Lord Halifabm aoN.uğu 
auale cevap vermeği ft&t 
etmiftir. 

Marepl Vorotilof 
Berline gitmiyor 

Hitler Erkanıharbiyesile birlikte 
Garp cephesine geçti 

Berlin, 25 (Huauat) -
Sovyet devleti milli mü
dafaa komiaeri Mareeal 
VOl'Olilofun yatmda Ber. 
Iini ziyaret edeceğine da
ir yabancı guet.elerde nee.. 
rolunan haberlerin ulı 
yoktur. Berlin alyaat ma:h. 
fillerde resmen bildirildi.. 
ğiııe göre Marepl Vo. 
rotiloıf gayet mühim iller
le m.W bulunduğu için 
Berlini ziyareti pndlh"k 
muhtemel değildir. Böyle 
bir ziyaret, ancak, Lehi&. 
tan topraklarmdald itler 
dilmltlldikten sonra müm.. 
kün görillmektedir. 

Fransız ve ı\lman tayyareleri aı·asında 
büyük bir bava muharebesi oldu 

--------~~~--~~--- -~~~~---------------=-~--------------------

Dil 
Bagraml 

mek, hem WrnYlr, hem Wr .üL 
fedir. 

Dil bayramında; clil iatildilinin 
tenlijini, Türk dilinin fikir ve bia 
orkeatraaı oluıunun müjdeıini 
aezdiiimiz için aelimlıyo,ıuz. 

Türkçe, dün,...... en zencin 
ifade dalmrlanndan lliridir. Fe
tihlw, alanlar ~la 
birlikte onu ela diyar di,... y..,;i
züncle dolqtmh. Si:JUi anmla
nımza yabancı ao,.Jar, ,.ad top. 
nldar, batka ananeler sirdi. Sa. 
kaJIUlimdan dara çıkar; &bt 
çok ......-. alattıiı ~' 
pflatbiı ka,.ı.r onan tadm1t 
renıini cleiiıtirir. Dil de ı.ö,.lc
ör. Hele elin, her teJ'den çok c· 
nun üıtünde müeaıir olar. 

Nitekim dokuzuncu aıra kadar 
pek az bulanan türkçe, Wr üm
met ifadeıi olduktan aonra, bir
ffnhire tanınmaz bir hale seldi. 

Bu :yüzden atalarmuza bir teJ' 
demeie de baldmnız ,.ole. Ommet 
çaimcla dünJ'a. ikiye bölünmÜf. 
tü. Hıriati,.an ilemi litinceyi, la
lim çevresi. araaçayı beaimae
J'onla. Babdan Roneaanaa kadar 
on .... uır bu zihni,..t, bu aal· 
tanat ortahia hı™ 01cuttı1. 
Bizim roaeaanınmza kadar da 
arapçanm bikimiveti .ı ıi;..wmez 
bir ıök ,.... .. halint'ı lcald1. 

Litince habda, arapça doluda 
,.alım milli dilleri lrörletmelde 
kalmayor, memleketlerin halın., 
da ikiye bölüycriu. BiriWJilri 
anlamayan hanı ile ........ " m 
var oluılarnu bu nokta,.. yükle. 
,..w&riz. Şu halde dil meaelesi· 
ni mücenet bir dan olarak ıdii
"ünmek,, aıh sörmemek ile ~ 
dir. 

Oamanh imparatorluiunun ta. 
rı1aincle, ..... dair çok -· .... 
ıUcalar var. 

Yine 1Ma ümmet sihniyetiyledir, 
ki bupn 1'9tİftirdijimİz en IKi· 
yük 41ehilamı kamadan, adand1n 
batb hiç 1tir ~ benimae)"e
mİJ'Ol'UZ. Çiinlrii eae_rlerini ,.. L 

nıM;a. ,.. acemce '.QZmlflardır. 
Daha sonnlan türlcçeyi ruh in· 

celilcleri,.le fikir easinlilderini 
aöyl~;yecek kadar bba 1tir 
f8Y aa,.anlarla da kartılatbk. 

Atatürk, hu haUızhldara kar
tı milletin ruhu"da yaaana lriia
lriinlQü sezdi. Türkçiilüiü ini 
........... Windea çdmnınk Wr 
devlet ~uaru hallıoe kovdu. Bii. 
tün hükUmet mPi••ini plqtır 

l'YaNt 6 ltlCfde) 

Varşoba miida/ilerindeft bele. 
diye rciBi Bte/an Btarjimki 

Londra, 25 (A.A.) - DUn 
akşam İngiliz tayareleri garbi 
Almanya Uzerinde keşif ucuşu 
yapmı lar ve beyanamfiller at -

Bitler cephe<M kuman danlm'la g6rü.füyor mışlardır. (Devamt S incide) 
~--~~~~~~----~~--' 

Polonyanın 
Sovyetleştirilmesi ltalyan müşa

hitlerini endişeye sevkediyor 
Roma, 25 (A.A.) - Polon -

yanın sUratle Sovyetleştlrllme
sl, İtalyan mUşahltlerlnl endi
şeye ıevketmektedir. 

İtalyan gazetelerinin baş -
makaleleri ve hususi muha · 
birleri tarafından verilen ha · 
beı:ler, bunu teyit etmektedir. 

Stampa gazetesi, Sovyetıe -
rln propagandalarını ve arazi 
taleplerini terketmedlklerinl 
bildirmektedir. Sovyetler her 
gittikleri yerde bUyUk bir sU
ratıe Sovyet te killtı vUcude 
getirmektedirler. 

Hiç beklemedikleri bir an -

Harp 
••••••••••••••••••••••••• 

da taşıdıkları fikirlere dini 
A.detlerine rağmen Stalln reji· 
mi giren Polonyalı binlerce 
ailelerin Akıbeti kolayca gö -
zönUne getirilebilir. Fakat t -
talyan gazetecilerinin ancak 
nazarı dikkatlerini celbeden 

r n .... ,."'. ı; .,. '"'" ı 

Fraıuız tebliii: 1 kumandanlığının tebliği: 1 ordu kıtaları, Seiny, Avgustov ve 
ı Alman ve Ruı kıtalarının hare. Grubetev ıehirlerini almıılar, 

Pariı 25 (AA.) _Büyük er- 1 katı, kararlaıtmlmıı elan hat ü- Brestlitovık'un 40 kilometre şı. 
kAnıharbiyenin ·tebliği: zerinde, en mükemmel bir zihni- mali garbiıinde Avguıtov - Kuy· 

Mevzilerimizi iılih ettik. Dlif.. ye~e -;re. metodik bir ıüratte icra chine - Briansk ": Raas~o hatt~ 
man topçusu Zveibrilck'ün ce- eclilmıttır. tutmuflar, Breatlıto':ı~ un 2~ iri· 
nubu -rld•= .. de ~--'iyette bulun- Muha be 1 . üt d lometre cenubu garbııınde Picht· 

~ ..... ı.aı re tayyare en, m ea · eh t • L "bomil'" G be • 
maktadır elit d f V d üh" k a ı ı, uı ı, ru ıov u, 

• • • A e a, ~va a m . ım as e. Cunouv'u ve Lvov'un 20 kilomet. 
Parıı. 2~ ~A.A.) - 25 Eylül rı hedeflere hucum etnüıtir. re ıimali garbiıinde Yanouv'u c· 

akpm tebliği: • . ilen· Garpta, iki taraftan, mahalli le geçirmi terdir. 
Sarr'ın prkmda pıyade topçu ve ketif faaliyeti olmuftur. L b arb" • d K -

müfrezelerimizin faaliyeti. Bir hava muharebesinde sekiz vovun ce u 1 ısın e o 
Avın mmtakada •iddetli düt F . d .. ilrülm" •• •• mamo, Dragobytch ve Boryılav 
n- • r • ransız tayyareaı 111 uıtur. alınını tır 

man topçu atep. Bir Alman denizaltı gemiıi, bir ş · 
24 Eylül günü cephede yapı- torpido muhribini batırmıftır. Garbi Bieloruıya ve garbi Uk-

lan hava m~r~belerinde avcı Ekonomik Jıarpte de biiyUk mu- raynada Pol~nya ordusunun ba. 
~yyarelerimız ıkı defa adetçe. fa· vaffalayetler elde edilmiıtir. kayumı temızlemekte olan Kızıl· 
ık diitman hava kuvvetlenyle C'.I bl•... ordu kıtvvetleri, Brestlitovak'un 
çarpıımıttır. 'Müteaddit Alman .. ,ovvef fe •ın: cenubu prkiıinde Polonya kıta-
avcı tayyaresi diifUrlllmilft(ir. lan tasfiyesi esnasında on binden 
Bunlardan ildsi topraklanmaza lıloskova, 25 (A.A.) -Tau: fuJa er ve ıubay ve Grubqovun 
~Gttllr. Kınlordu ıeneı lı:uımayıtıın cenubu prımindeki Grubun tu-
AJmen teMi.ii • teblili: ı fiyeainde de b"r piyade alayı ve 

24 Eyllll puu,~tahdit e· bir motörlil rv"• t e11ir şılmı'1ar· 
Bertin. 25 ( A.A ) - Oı~ dlfetp1ıllfta~ilftt~ dır. 

Z e 1 z ele 
Dikilide fası lah şekilde 

devam ediyor 
BUigar kralı felaket kurbaılları hak· 

kında sempati hislerini bildirdı 
İzmir, 25 (Huıuai) - B~Un 1 Yalnız uzun z~ndanberi J&İ 

Dikilide beter saniye süren Hkiz mur yağmadığı ıçın kurak kaJan 
zelzele olmuıtur. Tamiri kabil on topraklar moloz halinde atalı 
ev ve inşaıı tamamlanan yeni fı- caddelere incli&inden trannay 
rın çökmüıtür. Evvelki gece yal- miinakalitı bir müddet d\U'1Dllf" 
mur yağını§, açıktaki halle ıılan· tur. 
mııtır. Kuılaym gönderdiii 500 Bugün hava açmııtır. 
çadır Somaya celmiftlr. Kmlay Sofya. 25 (A.)A.) - Bulgar a-
halka sıcak yemek veriyor. Evwel· jan11 bildiriyor. 
ki gece :lzmirde pddetli yapıur hmir zelzeleai dolayısiyle, 
yağdı. Dolu dUftil. 19.13 de pd- ~~ Boris, Saray genel ~eter 
detlice bir zelzele oldu. liii milpml B. Hançief l Tllrld 

tzmir, 25 (A.A.) - Dilnkil aı- ye elçiliie Wım ederek B. 
ktntıh ve boğucu havayı fasılasu: keı'e fellk~t ~ıb&nlan ~klı:nr 
şimıek ve ıök cürültüleriyte ka- da sempati hıalerini bildİnllit"' 
rışık pddetli bir yapıur takip et- tir. 
miştir. Bqvekil Köseivanof MnnDI! da 
Yağmurdan evvel zuhur eden P.rotokol tefi B~of, !~ ~ 

sert bir bora bazı ağaçlan kırımı çııi Berkere hülnbnetuıin tui 
ve ufak tefek tahribat yapmqtır. yetlerini bildirmittir. 

Alman tahtelbahirleri 
Don yenıden 4 ucaret gemısı batırdlla 

Şımal memleketlerinde endişe hUkUm soruyor 
Stokholm, 25 (A.A.) - Es- ( ri tarafmdan iki Finlandiya 

gotbemborgdan lngiltereye odun runun torpillenmiı olmum 
yüklü olarak ptmekte olan 2850 1 dolayı yalnız Finlandiyada deın., 
tonillto1uk laveç Silezia v apuru fakat bütün fimal memleketlerim 
Stavanger açıklannda bugün CSi· de endite hüküm ıünnektediı 
leden sonra bir Alman denizaltı- Bu memleketlerde Almanl 
11 tarafından batırdmııtır. 19 ki· denizaltı harbini merhamıetsı_. 
tilik mürettebatı diğer bir laveç tiddetlendirdilderi kanaati 
gemisi tarafmdan kurtanlmııtır. dır. (Devamı $ ıtaefM 

Oslo, 25 (A.A.) - Götebor'ı 
limanına yazıh Gertrud Beratt iı· 
mindelri ı.500 tonilitoluk lıveç 
ticaret gemili, ıimal denizinde 
bir Alman aenizaltı cemiıi tara· 
fından batırılmıştır. Geminin 
mürettebatı, tamamiyle kurtul· 
muş ve tahlisiye sandah ile Nor. 
veç sahiline vasıl olmuıtur. 

Dublin, 25 ( A.A.) - Kazel 
side lnfiliz ticaret gemisi, bir 
Alman denizaltı gemiıi tarafın
dan batınlmıttır. 

Geminin mürettebatından 22 
kişi, tahlisiye un.dallan ile kara. 
ya çıkmışlardır. Yaralı bulunan 
kaptat'l ve telsizci baıtahaneye 
yatınlmqtır. Sanıldılma göre re
minin mllrettebatmdan 12 lrişi öl
mil•tilr· 

Stoldıolm, 25 (A.A.) - Ska
•erat'ar '.A1mmı denizaltı gemile-

Hariciye 
Vekil imiz 

Dun gece Mosk 
va ya vas,ı oldu 
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Politika: 

Musolininin nutku 
Harbin başladığı günlcrdcnberi Akdeniz bir sulh deni. 

z.i halini almıştır. A vrupanrn cenubunu kaplayan ılık sa.
MU.er beşeriyetin hasret olduğu sulh dünyasına açılmış 

bir pencere gıbidir. 
ltalyanm harbin ilk gününden itibaren ittihaz etti

ği bitaraflık harbin, faciaların. cinayetlerin daha geniş 
sahaları işgal etmesine, harp devinin yeni, yeni, ordular. 
la taayyüş etmesine mani olan sebepler ara.sındadır. 

Sulhu takdir eden herkesin bu hareketi memnuniyetle 
teHlkki etmesi tabiidir. 

Harbin başladığı gündenberi sulh lehinde gösterilen 
bu dikkate layık tezahürler yanında sulbü daha esaslı bir 
surete tesis edecek dünyayı milletlere cehennem olmak. 
tan çıkaracak şartları da hesaba katmak iktiza eder. 1ta1-
ya başvekilinin son nutkuyla hala kendisinin sulh hattın. 
da bulunduğunu görUyoruz. Duçenin sulhün nimetlerini, 
harbin cehennemine tercih eden bir kiyaset ve aklı selim
le hareket ettiğine şUphe yoktur. Ancak bu dünyada sul. 
ha davet için ıazmı olan şartlar sadece bir polonya me. 
selesinden ibaret olsaydı gerçekten bu harbe lüzumsuz 
bir şekilde başlanmış denebilirdi. Fakat bir an için A vru
pada sinirleri gerenJ ve rahatsızlığı artıran sebepler tah
lil edilecek olursa her devletin kendi bakımından bir silrii 
dertleri vardır. Bu dertler harple sulh arasındaki uçuru. 
mu derinleştirmektedir. Büyük devletlere göre harp ve 
sulh bir dünya taksimi hikayesidir. Statik emperyalizm 
ile dinamik emperyalizm karşı karşıyadır. Biri dünya ni
metlerini sonuna kadar istismar etmiş, diğerleri bu nL 
metlerden istifade edememişlerdir. Küçük milletlere göre 
hi.dise tamamen bir hürriyet ve istiklal davasıdır. Kü. 
çille devletlere göre temenni edilen sulhün şartı, millet. 
!erin kendi mukadderatlarına sahip olması ve hürriyet
lerinin beşeri garantilere dayanmasıdır. 

Bugün Avrupadaki harbi bu za.viyeden tetkik etmek, 
tezatları bu esaslara göre telif etmek, nihayet sulha ka. 
vu.~mak için en ameli ~aredir. Sulbü veya harbi sadece bir 
taraflı tetkik etmek bir neticeye varmamak demektir. Biz 
burada faal diplomasi kuvvetlerinden bahsediyoruz. Be
şeri oluşların diplomasiye, ve şimdi f a!!-liyete rağmen bir 
inkişafı vardll' ki bunu bura.da mevzuu bahsetmek iste
m.iyoruz. Çünkü o hadiselerin mukadder olan inkişafını 

diplomatlara rağmen bir nizama göre süri.lklemektedir. 
Hadiseler, kanuniyeti mukadder olan beseri neticele. 

rinl verecektir. Fakat bin bir menf aa.tle biribirleri karşı. 
sına çıkmış olan devlet teşekküllerinin diplomasi organ. 
ları sulhü ve harbi bugün ancak yukarıda al'7..ettiğimiz 

şekilde mütalea ederlerse nlsbi bir sükun üzerine varma. 
ya imkan elde edebilirler. Sa.mimi bir surette sulh taraf_ 
tarı olanlar dünyada milletlerin hilrriyetleri, istiklalleri 
davasını birinci nrensio olarak kabul etmelidirler. 

Bır aile kavgası 
Karakola düşen karı 

kocadan kadın iki 
liraya mahkUm oldu 

Sadri Ertem 

Almanyada bulu
nan vapurlarımız 

Aziz kaptan Vekaletin 
daveti üzerine dün 

geldi 

Garson ve otelcilik 
mektepleri 

Bu mesele ile belediye 
esaslı surette meşgul 

olmıya baıladı 
Belediye iktısat müdürü Sal. 

fet dün akşam iU.eri limanlar 
işletmesi umum müdürlüğüne 
gelmiş, umum müdür Raufi 
Manyas ile görüşmüştür. Gö - 1 

rüşmenin mevzuu İstanbulda 
aGılması düşünülen garson ve 
otelcilik mektepleridir. 

Raufi Manyas Denizbank za. 
manında bu iş için A vrupadz 
tetkikler yapmış ve raporlar 
hazırlamıştır. Bu raporları tct. 
kik eden belediye iktısat mü . 
dürü de Raufi l\lanyastan da _ 
ha mufassal mallO.mat almak 
lüzumunu görmüştür. 

Heber verildiğine göre Deniz 
bank tarafından tahakkuk etti. 
rilemlyen bu mesele ile beledi . 
ye esaslı surette meşgul ol. 
maktadır. Garson ve otelci ye. 
tiştirmek gayesilc kunılacak 
mekteplerin gelecek yıl açıla _ 
cakları söylenmektedir. 

--o----

Şıle köylerinde 
Yeniden 5 okulun 

temeli atıldı 
Ki:>ylerde yeni yapılmasına. 

karar verilen yeni köy okulları 
binalarm.m inşaat işlerini kısa 
bir zamanda bitirmek üzere a. 
lakadarlara emir verilmiştir. 
Bu arada Şilenin yedi köyünde 
yapılmaama karar verilen o. 
kulla.rda.n beşinin temel atma 
merasimi evvelki gün yapılmış. 
tır. 

Bunlar Hacılı, Kurf a, Değir. 
men çayırı, Alacalı ve Gök _ 
maslı köyleridir. 

Ihtiki.rla mücadele 
komitesi bugün 

toplanıyor 
Bütün iktısadi daire müdür

lerinin iştirakile kurulan ihti -
karla mücadele komitesi bu -
gün. toplanacak ve piyasa üze. 
rindeki tetkiklerin neticelerini 
gözden geçirecektir. Komiteye 
son bir hafta içinde bir çok 
maddeler ti7.erinde ihtikar ya _ 
pıldığr hakkında şikayetler vu. 
ku bulmuştur. 
~ 

Şirket yeni bir plaj daha 
yaptınyor 

Küçilkpazarda Adalet a.dmda 
bir kadın, dün gece kocası ile 
birlikte oturup rakı içmiş, ikL 
si de sarhoş olunca hiç vokt.8.ıı 
bir kavgaya başlamışlardır. 
Kavgada Adalet daha üstün 
çıkmış, kocası Aliyi bir hayli 
dövdükten sonra yakalanmış, 
karakola götürülmüştür. Fakat 
Adalet orada da tek durmamış 
önüne gelene saldırmış, merak 
ederek toplanan halka da türlü 
sözler sarfetmL5tir. 

Şirketi Hayriye Küçüksu pla. 
jmdan sonra Beylerbeyi ile Çen 
gelköy arasında da bir plaj in. 

Almanyada inşa edilen fa - şa etmek maksadile tetkikler 
kat son vaziyetler üzerine mem yapmaya. başlamıştır. Şirketin 
leketimize getirilemiyen va . maksadı şimdiye kadar sönük 
purlarımızdan 5300 tonluk Do. kalan Boğa.ziçinin Anadolu sa
ğu vapurunun süvarisi Aziz hilini yeni eğlence yerleri aç _ 
kaptan Vekaletin daveti üzeri - mak suretile canlandırmakta . 
ne dün sabah Almanyadan şeh. dır. Yeni plaj gelecek mevsime 
rimize gelmiştir. Davetin se - kadar inşa edilmiş olacaktır. 
bebi Almanya ile muhaberatm ---o--

Adalet dün cürmü meşhut ü. 
çüncü sulh ceza mııJıkemesin -
de mu.hakeme edilmiş, fakat ko. 
cası davasından vugeçtiği için 
sadece sarhoşluktan 2 lira para 
cezasına mahkum olmu..,,~ur. 

--<>-

Kasa kıran bir· işçi · 
yakalandı 

Limon iskelesinde güzel lz • 
mir ambarının yazıhanesinde 
bulunan markasız kasanın kı • 
rıldığı zabıtaya haber verilmiş, 
tahkikat neticesinde hırsızlı -
ğın ambarda çalışan Fethi ta
rafından yapıldığı tesbit edil _ 
miştir. Fethi yakalanmış. sor _ 
guya çekilince de kasayı ken _ 
disinin krrdığmı itiraf etmiş, 
çaldığı 470 lirayı da vermi~tir. 

sansüre tabi o)ma.sı ve bu yüz- a· .. kü ha 
den iki taraf arasında tabii te- ır o · z ara sı 
masların kesilmesidir. Aziz altında parçalandı 
kaptan burada alakadarlara Tuzladan gelen makinist Meh 
li.znn gelen izahatı verdikten medin idaresindeki 75 numa
sonra tekrar Almanyaya döne. rah tren Pendik istasyonuna 
ce~tir. Her şeyi tamamla~an 600 metre mesafede 13 y~ında 
Doğu vapurundan sonra yıne Mehmet ismin.de bir çocuğun 
53~ t~nluk vapurl~~d~n ~e - _sürdüğü öküz araba.sına c;arp _ 
menın ınşaatı ~.a .. bıt.:rılmıştır. mış, araba par~alanmış. öküz _ 

1 
5300 to~uk ucuncu vapur 0 - lerden biri ezilmiştir. Çocuğa 

an Savaş ıle 3500 tonluk Şa - bir şey olmamı51tır. lom vapurlan da tamamlan ~ • 
mak üreredir. Alman Blomund ---<>--
Fos.~ fabrikaları bu ~emilerin Üsküdar adliyesi 
i~larına devam etmektedirler 
Doğu vapuru şimdilik Ham -
burrtadır. Harp vaziveti dola -
)'lSile bütün vanurlarımızın ü. 
7.crine. van taraflarma \·e bü • 
tün gfü:ertelertne kı~rzı boya 
ile ve tavvarclerden göri.llebi -
lccek sekilde Türk bavTaklarr 
yapılmıştır. · 

Üsküdarda yeni yapılan 
modern adliye binasının inşaa.. 
tı bitmek üzeredir. Bina teşri. 
nievvel avında a<llivcye teslim 
edilecek, kUı:;at resmi ya.pıldı!t. 
tan sonra işlemeğc açılacaktır. 

Sah jÇarşaın':>. 
26 Evlul 27 Evhıl j 2000 liralık eşya çalan 

25 günlük gümrük 
varidatı 

Bu ayın 25 günlük g'Ümrük 
varidatı ~ok azdır. lslatistiklr-ı 
re j?'Öre varidat miktarı an<'ak 
ı milvon 800 bin lirad!r. Hal./ 
buki bundan evvel normal mu. 
ameleler oldun.u aylann vasati 
~iimrük varidatları 5.5-6 mil. 
von lira tutmakta idi. ~on CYÜn
lerde limıınrrrt:ı:a hilhassn Ho . 
landrı. İ!'-VC" ve Norvec vapur _ 
ları ~elmec{e ha~iaMrqtır. tk: 
g-iin irhıdı- bıı mı-mlf'lr..,t1ı>rc1rr 
!?elen R ,·:uııır'n ..... .,m'eketimi -
1R m11htnlif J')1R"1ifnt\lra C~Yfl"' 
flf! miihiııı mi'•"'1-r'lıt ir"'a<ıt ma' 
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hızı 
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hırsız 

Dört gece ev,·el f'sküdarda 
Altuniza.de mııhallcsindc Ma -
!iye tahrir müefttişlerinden Şa 
banın evine cam kırma:k sure _ 
t;ıı:> hırsız girmis, iki bin lira. 
k1ymetindt• e.şva cnlmıştır. Za-ı 
hrta tarafından y:ınılan tah1'i
kat neticeRinde hırsızın Kör 
Hürrem oldtıkıı anla'"Tlmıı::. :va
knhn"'l'~Jr. Radvo. dild~ m" 1d. 
nesi. f qp:ırta hnh!f'rı ve ,H;;.er 
ec:va satıldıklan vcrden alma • 
rak ~a.hibine verilmi.,.+ir 

Bir eroin fabrikası bas!ldı 
Eroinciler elegeçti, aletleri 

müsadere olundu 

Yakalanan 

Taksimde Harbiye sokağın . 
da 22 numaralı evde Bulgar te. 
baasından Va.sil Dimitrof ile 
kardeşi Kostantin ve ortakları 
Yaninin müştereken eroin yap. 
tıklarr zabrtaca tesbit edilmiş, 
evde ansızın bir baskın vapıla. 

croiııcilcr 

rak üst katın bir imnlf.ıthane 
haline getirildiği görülmUştür. 
Eroin yapmaya mahsus alet -
lerle ilaçlar müsadere olunnıu~
tur. Eroinciler de dün beşinci 
asliye CC'za mahkemesine veril. 
ınişlerdir. 

Memnu mıntakada bir 
Alman yakalandı 

Bir hafta evvel Nörenberqden ge.len 
Adolf mahkemeye verildi 

DUn Rumeli kavağındaki mem dördüncü sorgu hjkimliğine ve. 
nu mıntakadara şüpheli bir rilmiştir. AdoJf bir hafta ka • 
halde gezen Adclf admda bir d~r evvel !'I~nbe~den şehri • 
Alman jandarmalar tarafından mıze gelmıştır. Müddeiwnumi . 
yakalanmıştır. Jik vaka etrafında ehemmiyet 
__ A_d_o_lf __ a_dl...;iy:....e..::y_c_..::g:...e ..... ti_rı_·ıe_r..;.e .... k..:.....::..;le:.....:::::tahkikata başlamıştır. 

Konservatuvara Samatya sahillerinde 
müracaat çoğaldı bulunan ceset 
Konservatuvara girmek üzere $amatya sahillerinde bulu . 

müracaat edenlerin sayısı jki yü- nan ve HaydarDa.şıı.ı ,.lisesind{ 
zil bulmuştur. Kadro vaziyeti yü. talebe Akhisarlı ReRide ait ol . 
zünden ancak 40 talebe alınacak· duğu anla$ılan ceset dün mor. 

ga lrıı Tdırılmıstır. 
tır. Dün müracaat edenlerin mi'. Ölüm şüoheli ~öriilmilş; 
sabaka imtihanına başlanmıştır, müddeiumumi muavinlerinden 
Tedrisata birinciteşrin başrnda Feridun Bagana tahkikata ba;-
başlanacaktır. lam ıştır. 

ilk tedrisat müfettişlerinin 
teftiş bölgeleri değişti 

Yeni teftiş bölgelerinin fam 
listesini yazıyoruz 

İlk tedrisat müfettişlerinin 1939-1940 d"rs yılı içinde teftiş / 
edeceği bölgeler Maarif Vekilliği tarafından tru;dik eJilerek dun 
alikadarlara bildirilmiştir. Hazırlaruın cetvele göre 1st:ınbul 27 
bölgeye ayrılmıştır. İspekterler kendilerine verilen kaza ve nahi. 
yelerdeki resmi okullardan başka aynı kaLa ve nahiyede bulunan 
ecnebi ve ekalliyet okullarını da teftiş edeceklerdir. 

M. Ali Aksoy teftiş şefliği, Yasavkurulu vo sinema kor.trolü 
işleri; İzzet Ko~ak, bina ve eşya işlerile şehir ve köy yatı okul
ları; Bedri Akalm, Eminönü kazası Merkez, Beyazıt ve Küçük. 
pazar nahiyeleri; Cemal Öncel. Eminönü kazası Kumkarr nahi. 
yesi; S. Edip Balkır, Eminönü kazası Alemdar nahiyesi; Mustafa 
Güneri, Fatih kazası Merkez nahiyesi ve Karagümrük nahiye. 
sinden Ç~amba 15, Salma tomruk 17 inci okullar.: NurP.ttin Bi. 
riz. Fatih kazası Karagümrük nahiyesi: Şinasi Tamer. Fatih ka... 
zası Fener nahiyesi: Şevki Bulat. Fatih ka1.ası Şehremini nahL 
yesi 21. 22, 30, 31. 32 ci O.; l\1. lfaramızrak, Şehremini nah ivesi 
34, 50. 51, 65 ciok ullarla özel ve a zhk okuTJ::ırı: A. Homdi Gir. 
gin atih kazası Samatya n:ıhn·esi: T"'vfik Giirel Eyüp kaz~sı 
merkez, Rami Kemerburgaz nrı.hiyeleri: !. H. Erkm~n Rcvo<rııı 
kazası Merkez ve Galata nahiveleri; E. Salmanı?il &>'·0"'11 ka. 
zası Takı;im ve Ri~li nahiyeleri ( regmj \•e öı~l okulhır) · ~. Ok. 
yay, Beyoğlu kaz:ı.sı Taksim ve Şişli nal1iveleri ileo Beşiktas ka. 
z:asında bulunan özel okullar; Muzaffer Ergün. Bevoğlu kP.~ı:ıc:• 
Kasımpaşa ve Hasköy nahiyeleri: A. Rıza Aktsruı, Bcşiktaı:ı 
kazası Merkez nahiyesi; 1. Şevki Çek, Sarıyer kazası Merkez w 1 

Yeniköy nabiyelerile Beşiktaş }tRzafH Arnavutkö:v nahiyesi. 
Şefik Bağman. Beyazıt kaza~ı :'\Terkez, Anadoluhisarı. Mnlı. 

mutşevketpaşa nahiyelnilc Fsklldar kazası, Beylerbeyi nahh·e. 
si: Zeki· Bayülgen, Şile kazası Merkez, Ai!va. Alalı ve Teke nahi. 
yeleri ile Csküdar kazası Kısıklı nahiyeı::i: Tevfik Solmaz. { skü
dar kazası !'vferkez nahiyesi: Nurul)ah Ata Kadıköy kazası Mer 
kez ve Kızıl toprak nahiyeleri: Na~if Özbay. Kartal ka:ı:a.sı Mer. 
kez ve Samandıra nahiyelerilt! Kadıköy kazı:ısı Ercnköy nahiye. 
si; :\l. Ali Pamir Yalova kaza.f:J Merkez, Çınarcık Ye Kılıç nahi. 
yelerile Adalar kJ.?..a.sı: Ma.nsur Tekin. Bakırköy kazası Merkez. 
Ye!}ilköy ve Mahmuthey nahiyeleri: Recep Çeki~. Silivri kazası 
Merkez ve Sinekli nahiyelerilc aÇtalra k<\Ul"ll Bi\ytikrekmece na. 
hiyesi; S. Ahmet Aca, Çatalca Kazası ~Icrkez. Boyalık ve Kara-

Şu zamanlarda 
ne filmleri 

göstermeli? 
Yazan: Hikmet Münir 

E vvelki gün, sinemalarda gö. 
rülen harp filmlerinden ba.h 

setmlştim. Bu filmleri bilhassa 
A vrupda harp yapıldığı şu. za
manlarda göstermenin bir ma
rifet olmadığını söyledim. DL 
mağların derin menuiiyeti or. 
tasında serbest ~şleyen sinema.. 
larm bilakis bir değişiklilç ve
silesi, rahat n~fes almak fırsa... 
tı teşkil etmeleri lüzumuna ip.
ret ettim. 

O yazımı okuyan lfır dost, bu 
dli$Unccmde ne kadar hakl.J ol. 
dıığumu isbat etmek üzere şöy. 
le dedi: 

"- Bi.itün hafta işte idim, 
Başımı ka.şryacak vaktim yok
tu. Okuduğum ~azetelcr hllrP ve 
darp havadislerile dolu ... İn. 
sanhğın ıztıraplarmı sezmekten 
tıkanır J?"ibi olmuştum. Azıcık 
dinlenmek Ut.ere bir sinemaya 
gideyim dedim. Fakat sinema.. 
!arda da avnı mevzuun bir baş. 
ka tecellisini görünce. kendi 
kendime söylenerek evıin yolu
mı tutuyorum... Bu. olur şey 
değildir . ., 

Kim bilir daha kaç kişi bu 
vazivete düsmüştür! Bize ne o .. 
luyor? Harbin cereyanını ve 
neticelerini alaka ile takip et. 
sek, kendimize taalluk eden 
tedbirleri a lc:a k ~:ıhi. re.hatça. 
vakit necircbilece~imiz verlerl 
de bir "harp mevdanı" na çevir
mekte mana n.e<lir? 

Muharebe ve ölüm filmi de. 
~il. belki hayııt ve temiz aşk 
filmlHi ~östermelidir. Böylece 
vatani hizmet te daha iyi yeri .. 
ne !!elmiş olur. Havalı sevdir
meli, büviik ideallere olan mu .. 
habbeti ·artıracak mevzularla. 
- hele bugünlerde daha çok -
me.s~I olmah ... O kadar ki in. 
~anlar c:arpışma:< zaruretinde 
ka!dıkları vakit. bu güz.t-1 
.,imetler için dahi c:arpışmağa. 
:..,ır kat d:lha ~eve se\'e atılabil. 
· .. ·~r ... Herkesirı yüreğini ka .. 
'\rt-nak. sayısız deh~et ve fe .. 

·a yEn tesirleri altrnda tutmak 
ıatalı bir yoldur. 

• • * 
Muharip devl~tlerde 
Vaziyet 

Yu1rnrıda il ·ri sürdüğümüz 
noktai n-ızar. bizim gibi harp 
harici bir memleket için pek 
ycrindndir sanıyorum. Harp 
dahili olan memleketler ise bu
nu dı.ha kati bir vuzuhla düşü. 
ncrek, kendi! "rir:i harbin ma.. 
nevi tazvitdnden - bir an için 
olsun _: kurtar&r.ak vaaıtaları 
biiyii k bfr mem.nuni yet1~ karşı. 
lıyorlar. 

MeS-Ola 1 ng ilterede harbın ila
nı srra!annı 'n n:c tedbir cıla_ 
rak kapatılmts ohn sinenıa ve 
tivatrolarm tr1trar açılmasına 
dair Yerilc!' karar kar~ı,_mda 
Löndra gn7..etekrindPn Daily 
Telf.'"'ranh ı::ımu yazıyor: 

.. tngilterE>de tiyatro. sinema
larrn açılmasrrıa dahiliye neza. 
retinin müsaade etmiıı olması 
umumi bir mrmnuniyetle kar. 
şılanarakttr. tspanvada harp 
oldui?tı RJr" larda sinemalar ve 
bıızt verleroe tiva.trolar. müte. 
m'"~'""'" 'lf'lk+T. Parist~ de açık. 
tırlar. Cok s11n bir siyaset ta. 
kibine lil2um hasıl olmadıkca, 
bıı n• 0 'TllekettC' ete. tecri.lbi ola
rak !'";,..,..,rna ,.,, tivrıtroların açıl. 
?11,,-.,.,..ı.., mıııı.,,ı:r voktu ... 

Dahilh·e :'\M·sretinin bu k!'l. 
ra rı tak<lire IR.v•kt•r. Zira bu 
tAnlıir1"rı,. nı ih·onl:ı rca kişinin 
vl'!rmın Ye mevu!; dimai'!Janna 
bir r'I rri8iklik tC'min edilmiş o. 
lar"':hr .. 

Mıılı~.,..;ry lrın-jJtı"rı> ""n~tesinin 
b·ıh?-t>tti·~i hı c1e·~i~ikli~n öe 
h<'>r h., 1c1<> r ,rn ,-e darbe ait 
filn1ler'1> tpnıin edılm di~ine e. 
min o'nbiliriı; . 

Lisan ö-ratrne~ı: rinı n 
imtıhanı 

Or~rt c,ın::lnda Iİ"''ln i~~ret • 
menliğı yanm&k üz.ere Üniver -
siter1ı> artlıın imti..,ftrıa 90 kic:i 
iştir:\ k Ptl""" •c:tir. tTetice şifahi 
imtihanlarJan sonra belli ola
caktrr. 



Aot-upatla harp vaziyeti 

Ablllkamn Al•llflYa verdili 
zararlar nelerdir ? 

llmanga denq 11J • asına 
mani oltı6ilir mi? 

22 'E7liil 1939 

ı - ·~ ' EYJ.os: .. 

Barbaros ihtifali 
~ proırama 

eöremeraaun mlll 
olacak 

BU~ Türk denisclli. Bubaro.. 
ihdfali .11f1117Çllacaktır. Bu mil
naael>etle bir propam hamlm
mzttır. Merub t811• olacaktır: 

Saat (10.30) da tUft)ealn batı. 
çelindeki donanma ınflllblt k· 
tikW marpnr ~. Martı 
mektepler, erat ve halk 4a t~ 
nllm edecektir. O llt8da hazırla
nan dlrele T6rk bayrafı çeldle
eekdr. (8aat OA baçu'kta dıenfıde 
balUDID btltibı meratdp dildfllde. 
rlnl saı.•lr'Janhr.) 

Kartı mllmlnp ıuralyJe ..., 
yet, don- komutmılılı, beı. 
dlye, putl ve i8tqen diier te
pkJdiller mahaUi malwum geJenk 
koyacakJır&r. 

Çelenk konduktan ll01U'& tilrbe 
bibçemnde bu1uaan iki maap de
nis aJebell tarafmdatı havaya u.. 
çer el fitek atrbr. Ve fitek atr 
... mflteıdap Barbaroaun rabama 
tuis ifln bir dakika atlkQt edl. 
lir. 

EneJ& Tali ve l)eledlye reWain 
bir llitabemi mlteakıp en reDf 
deais aabaylarmdln biri tm'afm· 
dan ma ild nutak .a,tentr. 

Hutaklan milteüıp latalar tao
rafmc1an bir geçit reslni yapılır 
'N meraefme llOll verilir. 

Sinenalann yeniden 
ucuzlamak ihtimali var 

Sfıı..alar dUn belediyede ik
tllat iiıüdlrltllttne çalml-f, 
ver&Ueri tnbit: eden kanuna aL 
~ ne nllltette teuiltt ,.ptik1an 
toralmaftUr. 

Betecllye lktısat mtldtirlt\ltl il· 
neımciJann tenzillt ~ ...._ 
biıda verdikleri rahmJaın teddk 
edecek, bu temUlt k8ft c8rt1Jmes. 
se yenlden fiyatlar Dıdirllecektir. 

1 ; • 

katli 
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26. 9. 939 Salı 1ıı~:~-~--.... ~·'_./-~ -~~~ .lıtJ • :nı -.- 1 f: . ~., ~ '.Z. _ _ 12,3U Program ve ıııemleekt saat 
ayarı, 1:!,:l:ı Türk müziği. Okuyan: 
~enrnlı:ıt Ozılcno;es. <;alanlar: Fahi-

= ~ ~ c::=a re Fersıuı, Hefik Fersaıı, Cevdet 
U ~ Kozan. 1 - Se~alı peşrevi, 2 -

İnsana hayvanlar, kuşlar, gök· 
ler, yerler üzerine hüküm sür. 
mek salahiyeti verdi. Altr günde 
bütün kainatı yarattı. Yedinci gü
nü istirahat etti. 

Sula~ nebatatı besleyor, neba
tat hayvanlara, hayvanlar insar.. 
lara gıda oluyor. Erkek kadına 
hükmediyor. Yılan insanlarm 
rahatrru kaçırmak için uğraşıyor. 
Güneş çamaşırları kurutuyor. Yıl· 
drzlar şairlere ilhamlar ~önderi. 
yor. Ay aşıklara teselli veriyor. 
Fakat bütün nihayetsiz kainat 
nasıl olur da yokluk içinden sa
dece (ol!) demekle oluverir? Fa
kat zannederim ki insanrn hay<. 
tı burnundan üflemiş olsa ge· 
rek. 

H<tyat üflenirken de birkaç 
cins mikrop girmiş olsa gerek. 
Öyle olmasaydı <!okuz yüz otuz 
sene yaşayan Ademin daha çok 
zaman hayatta kalacağı şüphesiz. 
di. 
Şeytamn ağvasr ile Adem ve 

Havvamn cennette memnu mcy
vayr yemeleri kendilerinin bura
dan kovulmalarına sebep oldu. 
Cennetten çıkınca bunlar kendi
lerinin çırılçıplak bir halde olduk. 
!arını gördüler. Bunun üzerine 
incir yapraklarından kendilerine 
esvap yaptrlar. Fakat o zamana 
kadar esvap giymiş insan görme
miş olduklarına göre acaba Adem 
il: Havva nasıl oldu da kendileri
nin çrplak olduklarını farkctti. 
ler? 

Allah, Acleme cennetteki mey· 
va ağacına yaklaşmamalarını em. 
retmişti. İstemiş olsaydı Adem 
ile Havvayı bu meyvaya yaklaş
malarına mani olmak elinde de
ğil miydi? Öyle. iken neden dol2 .. 
yr Ademi: 

- Ağaçtaki meyvayı ne yap
tınız?" 

Diye tekdir etti. .. 

küm sürüyor. Öyle istiyorum ki, 
günlerce yataktan kalkmıyayım. 
Otel garsonu gelsin, kapryı vur
sun, yine yerimd.en oynamryayım. 
Otelin sahibi gelsin, yine aldırmr 
yayım. Nihayet polis gelsin, ba -

· şımm ucuna dikilsin, ben bir tek 
kelime ile cevap bile vermiyeyim. 
Beni yatağımın içinde sarssrnlar, 
ne yaparlarsa yapsınlar, her şeye 
karşı kayıtsrz kalayım. Evet, ko
kainin benim üzerimde hakikaten 
.ne garip bir tesiri var!.. 

Iliıııen !)en - Seı;ciıh şaı·k ı: (Sunua 
i~·siıı yar elinueıı). :l - Arif Be) 
Segah şarkı: (Olmaz ilıkı sinci sal
pareıne) . 1 - Ari C Hey - Hüzam 
şarkı: ( Meflun ol:ı lı). f> - Birııcıı 

~en - Hiizaııı şarkı: (Sükünd:ı öııı

rüın). (i - HcfiJ.. Fcr'iatı: lliiz:ıın 

saz scnıahi. 13, nıeıııleekt saat fıy:ı
rı, <ıians, ve meteoroloji habcrlerı. 

13,15 - 14 ~Hizik (K:ırı~ık pproı.:

r:ırn - l'J.). 19 Pro~raııı, ve memle
ket saut ay:ırı. l!l/ı ~lüzik (Hafif 
müzik - Pi.). 19,30 Türk müziği 
(Bnğlaımı ile oyıın hanıları: .Sadi 

Titonun kalbi mütemadiyen Yaver Alan~a~>,, '.!U.15 l\onuşın:t (\~c 
çarpıyordu. Bu çarpıntı bütün vü , fasıl h~yetı. 20,30 Memle~et saat <ı· 
cudunu sarsryordu. Sanki motö • yarı, fıJaııs ve mcteorololl halıerle
rü işleyen. fakat yerinden hareket ri.. 20,50 Tlirk müziği (Kli\~_i.k proı;r
etmiyen bir otomobile benziyor _ ram). Ank:H''.t Ratl) osu h.uruc Ses 
du. YC s:ıı lıcyetı. ldare eılcıı: Mesut 

Biraz sonra kokainin uyuştu -
rucu tesiri azaldı. Tito kendi ken 
dine geldi. 

Artık uykuya daldı. 

Güneş oldukça yükselmişti. Fa
kat Tito bunu fark bile etmedi. 
Bugün gazete idarehanesine gi -
decekti. Direktör bıyıklarını bü· 
kerek kendisine şöyle demişti: 

- Yarın doğruca benim yanı
ma geliniz. 

O halde yataktan kalkıp der -
hal traş olmak ve öylece direk · 
törün yanma gitmek lazımgeli -
yordu. ' 

Tito kalktı. Aynanın karşısına 
geçti. Bir taraftan traş bıçağını 
yüzünün zayıflamış derisi üze -
rinde gezdiriyor, bir taraftan da 
şöyle düşünüyordu: 

Cemil. Tiirk müziği ( Kta ... ik proı;ı -
ram) Devam. 1 - Kürclilihicnzkfır 

peşrevi. ~ - Arif Bey - Kürdililıi • 
caz kar şarkı: :'.\lunlazır teşri fiııe). 

haıır kayık). 3 - ;\ rir Ilc\' - Kiir<li
lihicazkar ~arkı: (Gidelim Göksu • 
ya). <i - Arif Bey - Kürdilihicaz
kar şarkı: (Niçin lerkeylcyip ı;ıillin 

a ıali111). 5 - Mesut Ceıııi 1: Lavl:ı 

taksimi. (i - Rifat fley - Kürdilih.i
cazkar şarkı: (Bu şch reea~·ı dil 
ol dil). 7 - füıhnı i Bey • Kürtlili
hic·azkar şarkı: (Sana ey c:ınııııın 

canı erendim). 8 - Hahmi Hey • 
Kürdilihicazkar şnrkı: Ey nıııı·ılıı 

nazende eda). !J - Arif Rey - Kürdi 
lihicazkar şarkı: (Kanl:ır döküyor) . 
21,30 Konuşma, 21,4;; ;\lii;:ik (So -
Jisller - Pl.). 22 Müzik (11arlyo or • 
kcslr:ısı • şer: Dr. E. Practoriusl. 
Konser takdimi: ll:.ılil Retlii Yöııet
~en. 1 - Beelhoveıı: "Proınctlıem," 
uvertürü 2 - Pierne: "Raıııunteho" 
suili, 3 - R. Str:ıuss: "Ro~cnka\'a
Jicr" oper:ısının vahları. ·i - Sme
tana: "Sarka" (Senfonik parça), 
5 -• Rossin i: "Guillnunıe Teli'' ope
rasının uYerliirü. 23 Son :ıj:rn~ ha· 
berlcri, ıiraat, c..,haın - tahviliit, 
kambiyo - nukut borsıısı (fiyat). 
2:l,20 ~för.ik (Cazband - Pi.), 23,5:> 
24 yarınki program. 

Milli takım atletleri 
Beden Terbiyesi İstanbul böl. 

gesi atletizm ajanlığından: İstan· 
bul bölgesinde bulunan milli ta
kım atletlerinin 26 · 9 • 1939 sa
bahı saat 16.30 da Fenerbahçe 
stadında idmanda hazır bulunma. 
lan rica olunur. 

n \SIT H11:ı - Ertıı~rııl Sadi TEK 
TiYATROSU 

Bu !{et'<' Suadiye 
Şenyolda 

Dona11nıa Gecesi 
vodvil 3 perde 

Yeni Neşriyat 

Servetifünun • Uyanış 

SARI 
Yazan: Pearl r uck Çeviren : 
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- Ağabeyin kasabaya nak- temadiyen babasının evindeki 

!ederek, bir kısmını kiralaya- şeylerden bahsedecek, bana vi
bildiğimiz takdirde büyük evde ra para harcatacak .. Bu da be 
oturmamızı istiyor, buna ne ni kıroıracak .. 
dersin o~lum ?. Vang Lung, bu sözleri hay-

Vang Lungun ortanca oğlu, retler içinde kalarak dinledi. 
büyümüş, gelişmiş ve bir deli· Zira tavır ve hareketlerinde bir 
kanlı olmuştu. Ufak, tefek bo- yanlışlık yapmamaya dikkat e. 
yuna, sarı derisine ve şeytan den ve görünürde de mümkün 
gibi bakan gözl~rine rağmen, mertebe ağır başlı . uysal gö
dükkandaki di~er katipler, tez.. rünen bir kadın olduğunu san· 
gahtarlar gibi, ince yapılı ve dığı gelininin böyle çıktığını 
temiz bir insan halini almıştı. bilmiyotdu. 
?\lülayim bir sesle cevap ver- Oğlunun para biriktirmek 
di: hususunda pek titiz ve zeki ol-

Fevkalade bir fikir.. Benim duğunu g-örerek sevindi, e söz. 
de işime pek iyi gelir. Zira o leri de kendisine akıllıca sarfe
zaman ben de evlenir, karımr dilmiş gibi geldi. 
oraya getiri)im. Böylelikle bü· Vang Lung, bu oğlunu, haki· 
yük bir aile gibi, hepimiz bir katen pek az tanımı~tı. Zira 
çatı altında bulunuruz. dedi. ağabeyinin ceberrütü, ı;iddet ve 

Vang Lun~-. ş~mdiye kadar hiddeti yanında pek sessiz ve 
bu ortanca oğlunu evlendirmek <:elimsiz olarak büyümiiş, ve o· 
hususunda hicı bir şey yapma- na pek övlc ehemmiyet veril. 
mış, hiçbir te~ebbüste bulun. miyen bir çocuk vcva büyücek 
mamıştı. Zira delikanlı soğuk- bir oğlan na7..arile bakılmıştı. 
kanlı, itidalli bir çocuktu. O a· Öyle ki. cocukcaibz zahire dük
na kadar en ufak bir az~mlık kclnma (;ırak gidince, Vang 
eseri göstermemiş, Vang Lun- Lung, onu günden !!Üne unut-
gun uğraşacağı daha ba::;ka iş. muş, adeta aklından çıkarmış 
leri bulunmuştu. Onun için de ve ancak kaç tane oğlu bulun-
oğlunun bu sözlerine karşı, ona duğ-u ~oruldu, ve: 
hiç de bir iyilikte bulunmadığı ~ Üç oğlum var! .. Diye ce. 
nı bildiğinden adeta utanarak: vap verdi~i zaman ortanca oğlu 

- Evet, oğlum, dedi. bütün nu hatırlamıstı. 
bu zamanlarda hep senin dü- İşte şimdi -bu ortanca o~lu-
ğününü düşündüm. Amma gel na bakrp da. dUmdüz yağlı ve 
gör ki, şu, bu işler çıktı. Vakıt yumuşakcıa kesilmi~ sac;larını, 
bulamadım. Hele bu son kıtlık kurşuni inlikten dikilmis, kü-
yüzünden bütün şenlik ve ziya· çük desenli temiz elbisesini. 
fetleri de ortadan kaldırınca. onun ustalıklı tavırlarını ve i~
hiç olmadı. Maamafih, artık ten nazarlıklı, durgun gözlerini 
o günler g-ec;ti. Ahaliyi yine ye- görünce. kendi kendisine hay. 
mcğe çağıra biliriz. Düğünün O- retle: 
lacaktrr, oğlum!.. - İşte bu da benim oğlum 

Gizliden gizliye de aklından diye söylendi. sonra yüksek ses 
münasip bir kızı nereden bula- le devam etti: 
bilirim! .. Diye geçirdi. O za· - Peki ne birim bir kız isti-
man ortanca oğlu: yorsun övlevse?. 

- Peki, o halde ben de ev- O vakıt. delikanlı. sanki ön-
leneceğim .. diye cevap verdi . ceden karar vermiş gibi. yumu-

Zira evlCDmek.ı<iyıi bir şeydir, ı l'ak ve kati bir sesle cevap.ver. 
ve ihtiyacı hasıl olduğu zaman di: 
da parayı bir 'balg-am 1 taşına >ttH:g~rf liali ·va'kti'~rinde o -
harcamaktan bin kat daha iyi. lan, fakir akrabaları bulunma-
dir. Hem bir erkeğin oğul sa- yan. iyi toprak sahibi bir aile-
hibi olması da hakkıdır. Yal· den ve ivi. külliyetli bir c;eyiz 
nız. bana a.ıfabeyimin karısı gi- getirebilecek bir köy kızı isti. 
bi, bir kasaba evinden kadın yorum. Ne güzel , ne de c;irkin 
alma, zira böyle bir kadın mü. olmalı. lvi bir ahçı da bulun-
-~~~-~;__~~~~~~~~~~-

~·--- Bu Perşembeden i~ibaren 
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• LALE de 
Senenin en büyük zaferi 

Brodvay Serenadı 
Filminde 

F red A ~taire - Ginger Ro ~ers 
(Chestnut Tree) den daha orijinal, (Horsey Horscy) den da

ha eksantrik, en güzel Valslerden daha ahenktar olan 

lbrahim Hoy i 

• VAKiT • 
Aylık 
3 aylı!~ 

6 n~·Iık 
1 yıllık 
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içinde 
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2()0 
473 
000 

Memleket 
dışında 

ı;:;:; K r . 
423 .. 
820 " 

1600 .. 
l'nnlcucıı U:.ıllrnn Birliği ıçın 

:ıyrla otuz kı.:ruş tlüşülür. Posla 
lıirliğıne girmıyen yerlere anla 
'l'lnıi::; lıescr kuruş z:ırıımeuilir. 

Abone k:ıyuını bihlircn mek
tup ,.c lefgr:ır ücretini, abone 
parnsının posta veya banka ik 
yoJJanı:ı ücretini idare kendi üze_ 
riııe alır. 

,'ürkiyenin her po!oOta m<'rke. 
zinde \'ı\ Kl1"n abone yazılır 
Allı'cs llc~i~tiı·me i.icreti 

2;:> kuruştur. 

J LAN UCHE'.f LEH1 

I'ic:ırct ilfınl:ırıııın santim - ı;a. 
tırı 5untl:ın ı lib:ırcıı iliırı sayf:ıl:ı. 
rıııd:ı rn: i~ srıyfal:ırda 50 ku. 
nı); diircliineü s:ıyf:ıd:ı 1; ikineı 
\'C uçııııcüdc 2: birineiue 4: 
lı;ı,fık rnııı kesmece 5 liradır. 

niiyiik. çok de,·:ıınlı. kli~eli. 
rl'ııklı ılfın ,·cn·nlcre ayrı ayrı 
ıııdil'llıclcr yapılır. ncsmi iliinla. 
rııı s.ıııliın . s:.ılırı :ıo kuruştur. 

Tkaı·i !\1n•1i;ı'<'Hc Olmıynn 

r.iiyiik tl ıtn lar 

flı r dcra 30. iki defası f>Q, üç 
drf.ısı (i:l. diirl cll'fosı 75 \'e on 
ılef;ısı 100·kuruslur. Üç aylı~ 
ılt111 \'C'rcııfcriıı oir defası beda
ntlır. Oürt salın ~c~·cn iliinhırın 
f:ızln -;:ılırlurı be:; kuruştan he. 
s:ın rdilir. 

\':ıl.ıt tıeın do;lnıdan doğruya 
kendi idare ycriııt!c. hem An. 
kam c:.ıddrsiııdc \'5kıt Yurdu 
:ıltıııd:ı KE~L\LEDOIN lRE:\' 
llfın Biirosu eliyle iliin kabul 
C'ılcr. flhirorıun lelefoıırı: 20335) 

malı ki. evde hic;metçiler bu· 
lunsa bile, mutfakta onlara ne
zaret edebilmeli. Sonra yine.öy. 
le bir kız olmalı ki, mesela pi
rinci yetecek ve bir avuç bile 
fazla gelmiyecek kadar satın al· 
masmı, bilmeli. Kumaş da ala
cak olsa. elbisesi artan kumaş 
kırpıntıları avuç içi büyüklü.. 
ğünde olacak kadar iyi kesil-
meli, biçilmeli. Ben böyle bir 
kız istiyorum. 

Vang Lun.g bunları duyunca 
da büsbütün şaşırdı. Zira karşı
sında, kendi oğlu da olsa, ha
yatını asla tanımadığı, yaşa_ 
yrşını, bilmediği görmediği bir 
gene adam duruyordu. Bu gen_ 
cin kanı, ne kendi gençliğinde. 
ki şehvetle dolu vücudundan a. 
kan, damarlarında dolaşan, ne 
de en büyük oğlunun vücudun. 
daki kana benzemiyordu. Bu
nunla beraber delikanlının ze
kfısmı, akıllılığını, takdir etti 
ve g-ülerek: 

- Pek ala!. Sana böyle bir kız 
. bulacağ!m. Çing de köylere gi. 
dip arayacak! .. dedi. 

[ YA M ) D · ·· '"' t ~ t • Ve yine daha hala gülerekten 
ansını sıze ogre eceı< ır •, oğlundan ayrıldı ve büyük e,. 

Fakat yarabbi, ayaklarım ne 
kadar da üşüyor! Eğer şu daki_ 
kada ölmüş olsaydım hakikaten 
bahtiyar olacaktım. Kendimi öl
düreyim mi? Hayır, asla. Fakat 
ben yavaş yavaş ölmek istiyorum! 
Bu hayattan banyo içinden çıkar 
gibi sıyrılıp çıkmak istiyorum. öy 
lece ölmek ne güzel bir şey l Bu a
lemde yalnız canı çekilmiş, eczası 
tehallül halinde olan cesetler rahat 
tir ve bunların tehallül dereceleri 
ne kadar ilerilemiş olursa o kadar 
kendileri o derecede me:mt ve 
bahtiyardır. Ben burada simdi 
ölemiyorsam, hiç olmazsa, bir taş 
gibi, bir maden gibi cansrz, ha
reketsiz, iradesiz kalmak isterim. 
Benim etrafımda ~er şey hare -
ket etsin, dönsün, dolaşsın, ben 
bir tek parmağımı yerinden oy -
natmryayım. Eski zamanlarda 
namuslu kadınların yüzlerine bir 
parça pudra, dudaklarına biraz 
boya sürmeden bütün ömürlerini 
geçirerek çirkinleştikleri gibi ben 
de olduğum yerde en küçük bir 
harc:ket yapmıyarak ihtiyarhya -
yım. Nihayet ölüp gideyim. Fa -
kat bu kokain denilen şeyin be -
nim üzerimde ne garip bir tesiri 
var! Bacaklarım iisüyor. fak3.t 
kafamın içinde şehriayinler olu • 
yor, kalbim bir dikiş makinesi gi
bi ~arpryor, bütün benliğimde ise 
hareketsizlik ve iradesizlik hü -

- Yahu, bu hayat da ne can 
srkıcr bir §ey 1 ve faydasız 1 Her 
gün sabahleyin yataktan kalk -
mak, giyinmek, traş olmak, son
ra dışarıya çrkıp şunu bunu gör -
meğe gitmek, konuşmak, saate 
bakmak, aynı hareketleri heme:ı 
her gün tekrar tekrar milyonlar
ca defa yapmak ... Sonra yemek yi 
mek. Birçok ölmüş şeylerin ce
setlerini yimek. Ölü meyveleri, 
hem de pişirdil<tcn sonra yemek. 
Ağaçlarında o kadar güzel olan 
güzel meyvalarr koparmak, bun
ları ağızdan mideye indirmek vü· 
cut içinde dolaştırmak. Ölmüş şey 
!eri kendi kendimizin de bir gün 
ölümümüze intizaren yiyip yut -
mak. Bir takım yeni şeyleri ya -
pıp eskitmek, yoketmek, bunları 
yokederek yeni şeyler vücude ge· 
tirmeğe c;ahşmak. Etrafımızda 

her ne varsa bunlarm hepsi ölü -
dür. Vakıa şurada, burada bazı 
hayat alametleri göze çarpıyor. 
Fakat onlardan kaşka her şey ö
lüdür: Benim üzerime giydiğim 
elbisedeki yün ölüdür. Genç bir 
kadının taktrğı güzel inci bir 
kurdun tabutundan başka bir şey 
değildir ... Güzel bir kadın gö -
rünce ona karşı tebessüm ediyo
ruz, baska insanlardan farklı ol -
mağa ç~lışıyoruz. Fakat neticede 
yine diğer insanların bulunduğu 
vaziyete dönüyoruz. Bir zaman 
bulunduğumuz yerden yükseli -
yoruz. U zakla'şıyoruz. Fakat son
ra yine bütün insanların vardık -
lan esaslı bir yol üzerinde onlar· 
la birleşiyoruz. 

(Daha var) 

Servetifünun mecmuasının son 
sayısr Ahmet İhsanın Avrupada 
harbin ilk günlerine ait s eyahat 
yazısı, Sami Tezişin "Leh istanm 
inhizamından sonra?" başlıklı 
makalesi, haftanın siyasi görüş· 
leri, Halid Fahri Ozansoyun "Po
lonya" isimli nefis bir şiiri ve 
.daha birrok mündericatla intişar 

;-r 7 
etti. Tavsiye ederiz. r· · aa 

vin bulunduğu sokaktan aşağı • 
TM• 7f?E9 ya doğru ilerledi, ve taştan ru:ı. 

. °' . . -.: ... • • • •• • ~ • • ""' .. • ' • T • , 
!anların ortasına gelince bir te. 
reddüt geçirdi. Sonra ortada 

Hepsi topraklarında delik açarak 
kendilerini az zamanda zengin e
decek olan bu siyah altını arama.. 
ğa başladılar. 

,----------------------------------------, 
Bir çoklarından sonra Nikola 

da aynı şekilde servete kavuş. 
muştur. O da siyah altına kavuş
mak için büyük bir mücadeleye 

TUNA KIZI 
30 

girişmi~ ve işte gördüğün gibi ve kimler ile yaşamakta olduğu
bugün zengin bir adam olmuş- nu sordu. 
tur. 1 işçiler; Demetrin inziva ye çe-
Yeğenimin çekemediği, affed -. kilmiş bir şekilde yaşadığına, of .. 

mediği işte babamın bu zenginli- lu ve kızlan ile karısından başka 
ğidir. ' hiç kimse ile temas etmediğine 

Pol Taveresko krsa bir süklıt- kendisini temin ettiler. 
tan sonra sözüne şöyle devam et- Memetrin evinde şimdiye ka-
ti: dar bir tane bile yabancı sima gö-

- Biliyor musun dünyada pe·.. rülmüş değildi. O sırada Pol bir
rol vasıtasiyle aydmlan<.>n ilk şe- denbire geçen günkü, ziyareti sı
hir Bükrestir. O zamanlar ısık rasında Konstantini eVde göremC' .. 
şehri Faris değil, Bükrcş idi. ~ diğini hatırJ,adı. 

B11gün bile bu toprakların al. - Evet Konstantin bundan 
tında hinlerce ,milyonlarca insa- tam altı hafta evvel meçhul bir 
nın hırsını tahrik eden ne em- istikamete gitti .. diye vaziyeti i
salsi.z bir servet var. zah etti. Onun nerede olduğunu 

Genç Taveresko, Morenani kı·.. bilen yok .. Tabii hiç kimse de gi. 
~·ularında kendisine Jcizım olan , dip o ihtiyar deliye (Memetrden 
malt'ımı:ıtr elde edebileceğini ümit bahsediyordu) soracak değil ya .. 
t!dİyMdıı. işçiler hiç şüphesiz ki Lö Mestriye ile arkadaşı göz
patronlarmın oğluna azami hür· göze geldiler. Şimdi her sey ay· 
mefıi göwtereceklet" ve kendisine dınlanmış oluyordu. Suhalde kir-. 
icao edm ınallımatr vereceklerdi. j bilir nerede saklı bulunan Dom· 

Pol ~"'" l!~rterin hayatiyle nikanın muhafazasını Konstantin 
alakadar g~rün'1ükten sonra nL [ Tavereskoya havale etmi~lerdi, 
hayet Demetrden bahsetti, nasıl demek .. 

işçilerin vermekte oldukları 
malumat genç kızın M orenani'de 
bulunması mümkün olacağına 
dair en ufak bir ümit bile vermi
yordu. Lö Mestriye ile pol civar
da araştırmalarına devama karar 
verdiler. 

Her sabah Sinaia'dan otomo· 
bille hareket ediyorlar, yiyecek
lerini de yanlarına alryorlardr .. ı 

Çünkü uğra.riıkları fakir kasab· .. 
larrn hem ekserisinde yemek yi
yecek bir yer bulamıyorlardr. 

Bu kırların yaz güneşi altm· 
daki manzaraları, A frika toprak· 
lar,mr hatırlatryordu. Ağaçtız va
diler, yağmurun tesiriyle delik 
deşik olmuş kireçli kayalar Lö 
Mestriyenin Atlas sahillerinde 
yapmış olduğu seyahatlerde rast· 
ladığı yerleri andırıyordu. 

Fakat şimale çıktıkça bu r • .. 
hoş manzara daha yumuşak, da
ha zevkli bir şekil alryor, çınar- ı 
ve bUyUk kestane ağa-:larr tepe. 
!eri süslüyor, bu yeşillikler ara· 

smdan zengin memba sulan şela
leler halinde akarak aşağıdaki ot
lakları, meyva bahçelerini suk. 
yor.du. 

Hiç bir şehre rastlamıyorlardı. 
Fakat rastladıkları bütün kasa
balar yeknesak manzaralariyle 
fevkalade hoşlarına gidiyor du. 
Damları adi kiremit veya t't ile 
örtülü, tahtadan veya sıkıştırıl. 
mış çamurdan yaprlı kücük evler, 
evlerin önün.deki çardaklar hep 
biribirine ben:ı:iyordu. Evlerde ka· 
dınlar iplik dokuvorlar, kendileri
nin ve aile efradının elbiselerini 
ken"1;kri v1 orvorlardı. 

Od.,lardaki . .donuk renkli, garip 
fakat hakiki uvklerini j!:ÖSteren 
halıları da bizzat kendileri doku· 
yorlardr. 

Er~<e'deri kr~ın tarlalard;ın e··- 1 

!erine cekilrl:lrJeri z?...,an t:-hta ik . 
oymJlar. ııfak ~-;··;ıl"'r 
vakit ,,.e,.iri1•nr1 ... ,. f-'-"'t b•ı ;~1,.. 

rinde ha7an hii,.iil< bir sı.n.,tı-ar 

kahili veti rröı:terirler ve güzel pa_ 
ra kazanırlardı. 

Başka sanatkar yoktu. Kasaba- kendisine, mani olan hiç bir 
nrn kahvecisi bazan berber, her- kimse olmadığından içeriye dal-
ber ekseriya dişçi, nalband, u- dı. VakLile, oğlundan dolayı 
mumiyetle baytar vazifesini gi·. korktuğu orospuyu aramak i-

.. d" çin gelmiş olduğu ön avlular es_ rur u.. k' . ~ 
Sokaklar baştanbaşa garip kuy- ısi gibi ıdi. Agaçlara, kuru. 

ruklu, tüyleri dökük kazlar, inek makta olan çamaşırlar asılmış_ 
tı, ve kadınlar, her tarafta O-

ve koyun sürüleri, simsiyah do. turmuş uzun iğneleri dikmekte 
muzlar ile kaplı bnlunuyordu. bulundukları avakkaplarma so. 
Domuzlar daima yollarına çıkı- kup çıkararak, dedikodu edi. 
yor, otomobillerinin önünü kesi- yor. çıplak ve kirli pasaklı ço-
yorlardı.. cuklarda. avlunun taşları üze-

Bu hayvanlar otomobili pek rinde yuvarlanıp duruyor, ve 
ender görüyorlardı. O civar'la binayı büyükler çıkıp gittikle. 
daha ziyade Troikalar kullanıl· ri zanıan büyüğün avlularına Ü-
makta idi .. Bu arabaları koşan ?· şüşen a\'am tabakasının kokusu 
rabacılar yerlerinde ayağa kal- kaplamıştı. Vang Lung orospu-
karlar, koşulmuş olan üç beygiri nun oturmuş olduğu kapıya 
ay;ıkta haydarlardı. baktı. Kapı şimdi yarı aralıktı, 

İki gene hazan at ile sevahat ve iccride başka ·;ırisi, ihtiyar 
den kövlü kariınhra tesa-liif c_ bir adam bulunuyordu. Vang 
derler, rüzgar ile havalcın~n etek- Lung- bunu gö~ .. nce sevindi ve 
Jrrini hayran hayran seyrederler· yokna devam etti. 
di. 1 (Daha oar ) 

Bazan bu kadınları durururlar. oo;aııc..~:r.:xs::a~::::lll".;:c111111•:: 

sorguya çekerler. vabancı bir ~Al d s· !i 
genç km,, bu kövlü kadınıarrm1 ı em ar ı nemaSH• 
nazarı dikkatlerine C'lrpa~agını :! :ı= 
clüı;~nerek beş bir üm~.:le düser ! Üç ahbap çavuşlar 1 
lerdı. ~ 'ıarbe gidiyor ! 

Köylü kadmlnr ırklarının mac·.. :.ı A. • ı 
ra ve ;ın 1·rı k"~sı h<'r,,kete P-eceıı •~ T" C' .open ~-•• 
=nsiya':i ile. h·ı 7.en~in vab;ıncı- ji ..,..~1;,TOr. 

ların t ecessüs ün il ku rcaladıkla. ::r:::::::::::::::::r:::::::::::::::: .. ··--ı::n:ı 
(Daha var) ı 



, 

Al 1 . h İn Ön Ü man asker erme « arp· Yugoalav Büyük elçisini 
kabul buyurdu Şüpheli infilaklar 

Almanyada 
nizamnamesi)) dağıtıldı cu!~!~rj~~:t(~~~!u- ~:~,\~ Londra, ~!ur:!us!) - AJ-

saat 16,30 da Yugosıa .. ·ya el - manyada iki infil1k daha olmuı· 
Bertin, 25 (HU6uai) - BU.. meMek, dumdum kurtUn'lJ kul. çisi olup bu sefer büyük elçili· tur. Fabirkalarda zuhur etmit o. 

U1n Alman askerlerine on mad lanrna.mak, ve herh&ngi bir Al. ğe ta)in edilmiş bulunan Su • ı lan bu infilaklerin birinde on ki· 
deden mürekkep bir '•Harp nL n:an a!keri es~r dU.etüğü ta~ . 1 menkoviçi mı~ tad ın.-r:u;fm.lc şi ölmüş, 17 ki§i yaralanmı§tır. 
zam.name.si .. tevzi edilmiş bu • dırde ordud~kı smı~! ve lsmın. kabul etmlştır. Sumenkovıç. Diğerinde müteaddit kimseler 
bulunmaktadır. Bu on madde den başka hır şey soylememek. Reisicumhura bUyUk elçi sıfa· yaralanmıştır. 
~mda harp esirlerine haka- ~lma!lyava ve .Alman hattına tile itimat.namesini tal;:dlm eY- Kaunas. 25 (A.A.) _Bertin· 
ret ve fena muamele etmemek, s.ıya.sı, ekon.omık. veya strate - ]emiştir. Kabul esnasında Baş- den gelen haberlere göre Tem· 
kızılha.ç muafiyetini ih18.1 et • jık herhangı maluma.t Yerme • nkll ye Hariciye VckAleti ve· pelhof'da bir çikolata fabrikasın. 
ıtıemek. ra~;.>, ... r ve coktorlarm ~ek bu hususta tehdıt veya va. kili Doktor Refik Saydam ha - da bir infilak vukubulmu .. ve ar· 
çalı&malarma sekte vurmamak. ıde mağlup olmamak "'artlan r b ı n ıtışttır .. . t • 'il zı 11 u n · kasından yangın çrkmıtbr Bu 
fıvil halka, tarih abidelere. vr mevcutur. Bu nizamnameve h~d· b" k .. · · d · k 
dini ınelnnive dokunmamak. bi muhalı'f hareket ed"n ~·ıdd"lle ı it k ı d ıse ır aç gun ıçın e vu u· 
taraf araziyi bombardıman eL tecziye olunur. " :. " n 1 er 8 ra 1 1 db~lan "kaza" lann dördilncUail· --------------- ı ur. 

Z 1
. f b • k 1 Gizli ha va karargahını Hükume~ maka!1"1an bu sui. 

e P 1 n a r 1 a a r. 1 n a d' kastların bır teşkıllt tarafından 
gez ı tertip edildiğini zannetmektedir-

Londra, Z5 (Hususi) - İn . ler. 

1 
giltere kralı Londra yakınla • 

Ya P 1 an taa r r UZ rında bir yerde bulunan gizli 
hava karargahını ziyaret et • Romanyada yeni 

kabine kurulacak ( 8aşta1afı I mcııte ı 
Lonıira . 26 (Hususi) - Hit 

lor. bcr:ıbcrindeki kumandan. 
!arla birlikte şimdi garp cep • 
hesine gclmlşt 1 r. 

B crne, 25 {A .A .) - Alman . 
lsvlçrc hududunda hususf men 
balardnn ıılrnnn malümatta 
Friedrir hsghanef en :lekl ze ppe
Iln fabrikalarına knrr;;ı Uı; d efa 
hnva t.aaruzu ,·ukubulduğu 
te:rit ohınmaktndır. 

Birinci tnaanız dUu akşam 
Bant 20.30 da, ikincisi de ve U
l)iineUsU de 23 de olmuştur. 

Frlcrlrlcht:ia rnn i 11 karşısın . 
da göl sahilinde hıılunan kU -
ı:llk Arbon şehrinden homha -
lnrın infilllki, Almnn dafi top -
larrnın muknbolcsl güzelce işi
rli101iş ve halk hava htıeumla . 
rıum cereyanı mllkemmel 
surette takip crl~bllmiştlr. Bu 
hUcunıların ncti<>es l hakkında 
henUz maHımnt yoktur. 

Alll!:N MINTAKASI:"'DA 
TAJIŞIDAT 

Londra, 25 (A.A.) - Man • 
ces•cr Gunrdlnn gazetesinin 
diplomatik muhabirinin bildir
diğine göre. halen Almanlar. 
A:hen mıntnknsrnda askeri tah 
şlllnt yapmaktadır. DUtUn köy 
lor askerle doludur ve yollar, 
kamyonlardan ,.o lcıtalardan 
geçilmemektedir. Halk, tahll -
yeye hazır olmak emrlnl almış 
tır. Gcrgln11k o derecededir ki 
halk tamamlle şaşkın gibidir. 
Ahcn mrntnkasında. yiyecek git 
tikçe kötüleşmekte ve fiyatlar 
da J!ltUkçc yUkselmektedlr. 

l\tEVZtt TAARRUZLAR 
Parls, 25 (A.A.) - Alman 

kıtaları Fransız ileri mevzile. 
rine karşı mevzii tnarnı7Jar 
yapma~a devam etmektedirler. 
Almanlar garp eeohcsinde mu. 

ha.samntın bidaycttcnhori 
kull.,ndıklnrı tabivt>vi umumi • 
leşti "rek muhtelif •• oktalara 
birib:rini takin eden ufak mik. 
vasta hücumlar yapmakta w 
her def-: smda k\irük kıtalnrlr 

· harPkete "'ccmektcdirler. 
Diin mitralvöz ve tüf ek ate 

şine b'.'l<:ıhyan Almanlar. Fran· 
sız ileri karakollarının muka -
vem"t dPrecesinl anlamak üze • 

re keşif kollarmı faaliyete ge. 
çirmişlerclir. 

Siegfrled hattı ~evzi\eriı\in 
müd4fileri görtinilf;e göre bu 
hattın ııori kuıımlnrını J."'rapfnı 

ileri hareketine karşı mümkün 
oldu~ kadar uzun bir zaman 
müdafaa etmek ve i~mtl altın. 
da hulun.an nokt.r.lars karşı mu. 
kabil tu.rru1Jara gererek Fran 
sızları izaç etmek <?"ayesini ta. 
kin et~ekteciirler. 

n~nden Mozf'le kadar u:r.anar 
cephedeki harekat bir kale mu
harebesi §eklinde devam etmek. 
tedir. 
Almanların bütün mukabi ' 

taarruzları Fransı~ ileri kara -
kollan ve atışlanndaki silral ve 
isabetleri malüm olan Franı:ı.ı:r 
sahra batarvaları tarafından 
geri pUskürtülmUştür. 

HAVA MUHAHEBEf'I 
Parls, 25 (A.A.l - Havas: 
DUn öğleden sonra sarp cep

hesinde Alman hatları Uzcrin
de Yukua gelen ba\·a muhare· 
heleri, Fransız tayyareciler\ -
nin munffakıyeti ile netlce -
lenmiştir. 

Bu muharebeler, yalnız •'·cı 
tayyarelerinin değil, fakat dUş 
man tayarelerlne fafklyct gös
teren bombardıman tayynrele. 
rinln dıq l\&~\~gı ,ve sµrat k~}i
telerlni fsbat eylemlftir. 

iki taratın, ıayfatına ge!lnee, 
iyi haber alan askert mahfil • 
lerde söylendiğine göre, dUo -
manın ıayiatı. en aşağı Fran • 
sız zayiatına mUsavidir. 

Muharebe Alman hatları U
zerinde yapıldığından. Jo'ransıı 
kumandanlığı prenslpine 11a • 
dık kalarak yalnıı Fransıı 
topraklarına. dUşcn Alman ta)' 
yarclerlni zayiat olarak gös -
termiştir. Fakat bir çok Alman 
tayyarelerinin hudut ötesinde 
yere dUştU klerl 't'e dUştUkleri 
yerde yangın çıktığı görUlmUş 
tür. Bu tayyarelerin harap ol· 
duğu muhakkak bulunmakla 
beraber kayıpları hakkında 

maddi '°' kati rakam olmadı • 
ğından Fransız kumandanlığı 
bunlan tebliğinde bahis mev • 
zuu etmemiştir. 

A:man tahtelbahirleri 
( Baştaraft 1 , .. · 'e j 

S\•enska Tagbkadet gazetesi. 
•orpillcnen bitaraf birinci gemi. 
nin ne Almanlar ve ne de İngiliz· 
ier tarafından kaçak eşya olarak 
t<'!akki edilmiyen Selbuloz ile 
Vilklü olduğunu yazmakta.dır. 

Londra, 25 (A.A.) - Bir Al· 
nıan denizaltı Manş denizinde 
'hiç bir ihtarda bulunmaksızın 
2660 tonluk Fransız Phryne kö· 
rnür vapurunu batırmıştır. 

Bir İngiliz aahü tahlisiye kavı. 
-lı mürettebattan sağ kalan 24 
kişiyi kurtarmıştır. Bunlardan 
ikisi yaralıdır. 

Kaunu. 25 (A.A.) - Emin bir 
membıdan öğrenildiğine 1öre, 
Finlandivanrn Bcrlin sefiri, Fin· 
landiva şileplerinin Alman ta.1ıtel· 
bahirleri tarafından torpillenme· 
sini Von Rib~"ntrop nezdinde 
protesto etmiştir. 

Von Ribbentrop cevaben sellu. 
loz nakleden vapurların torpilten· 
rr.esi harp zamaıırnda tabii oldu· 
r unu ve bunun f n(!'iltereve eşva 
tasıyan tıiurar l!emiler için bir 
ihtar teşkil etmesi Jizımgeldiği
ni söylemic:tir. 

Paris. 25 ( A.A.) - Alman de. 
nilalnlan tar=-fınnan biri 1svec. 
difeıi Finta.,aı .... ,.~ ai.t tir,.ret va· 
ı:.urlannrn tot"m"" ... t>"İ ~'lran~i· 
navvı meml .. ket1·-1nde oldu~" 

1'ir-\ Hollandacb "'kArnım•ımive,•i 
ı '"'üteessir etmekte devam c\•li
yor. 

Kopenhagdan afrnan haberlere 

göre Danimarka gaıete1eri şu 
mütaleadadırlar ki: eğer Alman· 
lar kaçak eıya mefhumuna bu de· 
rece geniş bir mefhum verecek 
olurlana bitaraflann ticaret yap• 
masına imk~n kalmaz. 

Pojonvarun 
Sovvetıeş~irılmesi 

( Ba1ta10/ı 1 ıntıdt) 
elbet. Almanların bir Polonya 
arazisini So'"yctlerc terkettik • 
leri zaman görUlen manzara -
dır. 

Almanlar. terkettlklert mm 
takadao henUz tamamlle ayrıl 
madan e..,.,·eı Sovyetler bu ara • 
ziye girerek o mıntakanın ad
li ,.c siyasi idaresini eline ala -
cak olan mahalli So\·yct mec
lisini kurmaktadırlar. 

So,·yet meclisleri mUfrtt 
So,·yetıer tarafından kurul • 
maktadır. Bunlar. malum olan 
Sovyet ihtilal metodları ile işe 
girişmektedirler. Staropaoın 1 
öğrendiğine göre, Gallc;yada 1 
SoYyetlerin ilk işi derhal zira· I 
at kanununu tatbik etm~k 
olmuştur. Bu gazete. şimdi 
hemhudut bulunan ~vyetl•r 
BirJi~i ile Macaristan aruında 
bfr ihtllAt çıkaca~rnr zannet -
mekte ve tn·velee hemhudut 
olmadıkları zatnan bile bu iki 1 
memleketin anlaşamadıkları -
nı hatırltltmaktadır. 

miştir. Kral hava feldmareşali 
üniformasını 1{iymiş bulunu • 
yordu. Bu ~yaretinde hava na- 1 

zın Sir Kingsley Vud kendisine G d ' baba 
refakat etmiştir. o reano nun aı 

--<> kayıplar arasında 
Moravyada Dolatan BUkreş, 25 (Hususi) - Kall 

gazeteciler ncskonun öldUrUlmesi Uzer! • 
ne iktidarı elo alan şimdiki 

Berlin. 25 (Hususi) - Mo • kabine muvakkattır. Memle • 
ravya ve Bohcmyada gezdirilen kette sUkünet teessüs ettikten 
2i ecne-bi gazeted. o mmtaka • sonra kabine istifa edecektir. 
!arda üç gün kaldıklan halde Teşekkül edecek yeni kabl • 
herhangi bir isyan hareketi gör no geniş bir mili! ittihat kabl • 
mediklerini söylemektedir. nesi olacaktTr. Kalineskonun 

Almanyadaki 
hayat 

zamanında slyasl işlere karış • 
sıkıntılı mayan bUyUk devlet adamları 

Amstcrdam, 25 (A.A.) -
Telgraf gazetesi, Almanyadakl 
hayat hakkında bazı garlb ma 
lümat noşretmektedir. Bu ga • 
ıetenln bildirdiğine göre, halk 
yiyecek almak için sokaklarda 
beklemektedir. Fazla. olarak 
da vef:ikalarda yatılı yiyecek 
miktarı gUn gec;tlkc;e azaltıl -
maktadır. 

Esvaplık kumaşlar da bazı 
takyfdata tAbl tutulmuştur. Ya 
krnda halk yalnız muayyen ba 
ıı kumaşları satın alabilecek • 
tir. 

L.ehistandaki 
.... Yahudilere ağır 

muamele batladı 
Londra, 25 (Hususi) - Ya -

hudi ajansı, Lehistandakl Ya -
hudilerin ağrr muamele gör -
dUklerinl, Yahudi mUessesc • 
terinin Almanlar tarafından a
lındığını, nazı idaresi aleyhine 
herhangi bir işarette buluna -
cak Yahudilerin ölüme kadar 
varan ağır cezalarla tecziye e· 
dileceğinf bildirmektedir. 

YahudHere Leh köylUlerl -
nin baktıkları söylenmekte -
dir. · 

Fon Friçin cenazesi 
Berlinde 

Berlln, 25 (A.A.) - Von 
Frttz'in cenazesi, dUn akşam 
Berline getirilmiştir. Cenaze 
merasimi, yarın devlet heaa • 
brna meçhul asker abidesinin 
önünde yapılacaktır. Cesed. 
askert mezarlığa. defnedilecek 
tir. 

Rus· Romen hududu 
yine kapatıldı 

Londra, 25 (Hususi) - He
nüz teyit edflmJyen bir habere 
göre Romen - Rus hududu ka
patılmı§tır. 

Danimarkada ailih 
altına alınanlar 

!.ondra, 25 Oluım~I) - Danı • 
m:ırkarla şimdi, 10,000 kişi ı.ilı'ıh ııl• 
tına alınmış bulunmııkladır. 

--o- --
Çekoslovakyamn sabık 

Paris ataşemi lte ri 
öldürüldü 

Ba.le. 25 (A.A.) - Buraya 
gelen haberlere göre, Çek06lo. 
vakyanm sabık Paria ataşemi· 
literi albay Drgac, Pragda Gea. 
tapo tarafından öldUriilınüş • 
tür. 

Albay Drgac, casuslukla mU... 
c.adele servisinin eefi idi ve bu 
suretle bir çok Alman ajanları. 

hu kabineye girecektir. BUtün 
Romen gazeteleri mllleti ikaz 
ederek, vatan menfaati önUn • 
de şahsi menfaatlerin dUşUnUl 
memesini istemektedir. 

'MeYkuf ve kayıplar arasın • 
da demir muhafızlar lideri 
ölU Godreanonun babuı 
Yonzelyakordiyano da vardır. 

Eatonya hariciye nazın 
ansızın Moakovadan 

ayrıldı 
Londra. 25 (Hususi) ... Rl

gadan gelen bir habere göre, 
Moskovada Sovyet Başvekil ve 
Hariciye Vekill Molotofla mU -
zakere etmekte olan Estonya 
bariçjye nazırı J;lr. K•r.l. tayy~ 
reyle A.nlyen Moskovadan ay -
rılarak memlekeUue dönmüş -
tur, 

Üçüncü Polonya 
tahtelbahiri Stokholme 

iltica ett i 
Stokholm, 25 (A.A.) - UçUn· 

cü bir Polonya tahtelbahiri Stok
holm limanına iltica etmiıtir. Tah 
telbahir müsadere edilmiJ ve mQ· 
rettebatı diğer iki tahtelbahirin 
mürettebatı gibi tevkif edilmiı· 
tir. 

Alman milli takımı 
Macarla ra mağlup 

oldu 
Budapeşte, 25 (Hususi) -

BUyUk bir allka ile beklenen. 
Almanya - Macaristan futbol 
karşılaşması pazar gUnU 30 
bin seyircinin önünde yapıl • 
mış, Alman millt takımı bire 
karşı beş golle mağlt\p olmuş
tur. 

Meclise gönderilen 
layihalar 

Ankora, 25 (Hususi) - LU· 
zumu halinde yeni askeri mu -
hasebcclllklcr teşkili tı:in ma -
liye VekA.letine salAhlyet Ye -
rilmesl, umu[l\t hıfzıssıhha ka
nununun bazı maddclerlnin 
değiştirilmesi. TUrklye • Fran
sa ticaret YC seyrlse!aln mu -
kavelenamesinc mUzeyyel an
laşma He tediye anlaşmasının 
tasdiki hakkındaki kanun IA. -
yihalarını hUkfımct meclise 
göndermiştir. 

Maarifte bir tayin 
Ankara, 25 (Hususi) 

Muallim ve muharrir Nurullah 
Ataç. Gazi Terbiye EnsUtUsU 
fransızca ... c edebiyat muallim 
ll~fne tayin edilmiştir. 

nı meydana. çıka.mµştı. 1938 ey_ ------------
lül buhran• esnasında da istih. D i 1 bay r a m 1 barat nezaretinde servis şefli -
ği yapmıştı. ( Ba,tarajı 1 i11Cidt) 

Doktor Şaht dL Lisam müf8hede altma aldır-
Moskovaya gidiyor eh. ·"ilyonlarca fit toplandı. 

.Parla, (HU8ual) - Alman. Arbk ilk büyiik hamle yapd· 
yanın eski iktma.t ve mnıt ban. mıt. dilin etrafındaki çemberler 
k& direktörü doktor Şaht yakın lmılmı~tır. Zaman ve insiyakla 
~lerde Moskovaya giderek kendiliğinden de yürüyecek bir 
S6vyet hUkQmetile ticarl ve olırunluia erdiğini ıörüyonız. 
mali mUzakerelerde bulunacak • Bayramımız itte bu yilzdendir. 
tır. HAKKI SOHA GEZGiN 

5 - VAKiT 26 EYLUL 1939 

Fransız hatları gerisinde 
askeri ve sivil faaliyet 

Büyük hareketlerin başlaması 
ne gibi şartlara dayanıyor ? 
tngilizce Daıly Mail gazetesi ' keri elbise, çelik miğfer Te ağır 

muhabiri Harold Kardzo'm.m ya· postallar içinde Fransa için yürü· 
;nırndan: yüşe, dövüşe bir kere daha hazır 

Geçen on beş gün içinde Fran· askerler olarak görüyorum. 
unın muhtelif yerlerinde, omuz- Birçok yerlerde sıra ırra yol 
larında çantalan ve beJJerinde - ı alan kamyonlar, toplar, ve malze· 
bir çoğu geçen harpten kalmış ve me nakliyatı dolayısiyle otomObi. 
belki de içerlerinde prap dolu limi durdurmak mecburiyetinde 
olan - matlariyle sivil kıyafetli 

1 

kaldım. Tüfekli ve makineli mo· 
kimseler görüyorum. Bunlar, tosikletler akın akın &idiyorlar· 
''Ahziasker gubcleri" haline çev. dı. 
rilmlt uzun garajlar. sinemalar, Bunlar, büyük bir zrrhh birli· 
ambarlar ve diğer büyük binalara ğin motorize ileri kuvvetleriydi. 
akın akm gidiyorlardı. Gayet iyi muhafaza altında bu. 

Birkaç saat sonra da onları as· lunan büyük tayyare meydanla· 

Avrupadaki talebe
lerımizin vaziyeti 

Almanya ve Fransada .. 
kilerden maadası 

tahsillerine devam 
edecekler 

Ankara, 25 (A.A. l - Maa. 
rif Vekaletinden bildirildiğine 
göre: 

1 - Almanya ve Fransada 
resmi ve hususi surette tahsil. 
de bulunan talebelerimizin yur. 
da dönmeleri. 

2 - İsviçre, İtalya, İngilte -
re ve Belçlkadaki devlet talebe. 
]erinden fen şubelesinde ve tek 
nik sahada tahsil görenlerin 
tahsillerine devamları, 

3 -Amerikada bulunan dev. 
dlet talebesinin hangi şubede 
olursa olsun tahsillerine devam 
lan. 

4 - tsviçre, lngiltere, Bel -
çika ve İtalyada bulunan fenni 
ve teknik mahiyette olmıyan 
şubelerde tahsildeki devlet ta. 
!ebesinin yurda dönmeleri. 

5 - Fransa ve Almanyadan 
· gayri memleketlerde kendi he. 
saplarına okuyan talebe.iıin ai
lelerinhı, -yokSa: '.kendilerini -:ar
zu ve muvafakatlerile bu meın 
leketlerde tahsillerine devam • 
lan kararla.şt.ırılmıştır. 

rmda, İngiltere ve Fransanın 
ınücchhez tayyare kuvvetlerini 
gördüm. İngiliz ve Fransız ha· 
va subaylarının ve mekanisyenle
rinin kardeşçe vaziyetlerine phit 
oldum. 

Bir bakıma silahlı efrat ve bil. 
yük silahlı kuvvet, toplar, tayya· 
reler ve tanklar halinde memle· 
ket dahilinde, her yerde göze ~
pıyordu. 

Fransanm tam manasiyle ha. 
zırlanmış olduğuna hiç §Üphe 
yoktu. İngiliz kuvvetlerinin de 
Fransaya gelmiş olmaları, yalnız 
askeri kuvvetlerde değil, bütün 
Fransız milletinde mevcut itima
dı sarsmaz bir hale getirmiştir. 

Gariptir ki, Ren ile, Mozel a· 
rası istisna edilmek prtiyle son 
harplerin cereyan ettiği bUtün 
Alman • Fransız hududunda bu 
muharebelere dair söylenecek pek 
az söz var.dır. 

Süratle akan geniı Ren nehri 
iki orduyu biribirinden aymyor. 
Fransızlar Majino hattında, Al· 
manlar ise Zigfrid hattında bulu· 
nuyorlar, Her sabah tarassüt ba. 
lonlan nehrin iki tarafında uçu· 
yor, yollar üzerin.de görülen her 
hareket göz altmda bulUAdurulu· 
yor, tesbit ediliyor. 

Fransız keşif tayyareleri hatlar 
üzerinde uçuyor; fakat bugüne 
kadar onlara hemen ateı açılma· 
mıı gibidir. Alman takip tayya. 
releri gözükmemiştir. 

Bu çelik Majino hattının geri· 
sinde, İngiliz müttefikleriyle bir· 
likte büyük Fransız ordll8u dizil
miş bulunuyor. 

Henüz stratejik planlardan bah 
setmck zamanı değildir. Fakat 
bütün birliklerin General Gam. 
len tarafından tayin edilmiı olan 
yerlerinde tahşit edilmiş oldufu 
söylenebilir. 

Bu kuvvetlerin müstakbel ha· 
rcketleri ne olacağı ve ileri hat· 
larının ne suretle te§Ckkül edece
ği bittabi iki büyüle mülahazaya 
dayanabilir: Onlar da gunlardır: 

6 - Tahsillerini devlet veya 
devlete bağlı müesseseler hesa
bına Almanya ve Fransada fen 
şubelerinde ve telmik sahada 
yapmakta iken yurda oolbedil. 
miş olan talebeden tahsillerini 
hayli ileri götürmüş olanların 
İsviçre, İngiltere ve Belçi1'adn 
tahsil sahalarına göre hangi fa.. 
külte veya yüksek mekteplerde 
tahsillerini ikmal edebilecekle -
rinin tayinile Maarif Vekale • 
tine bildirilmesi İstanbul Üni
versitesinde müteşekkil komis. 
yona havale edilmiştir. 

1) Almanlar askerlerini Lehis. 
bir tandan ne zaman geri getirecek 

ve hangi istikametten salchracar 
lardır? 

- - -·~ --
Sıhhat Vekaletinin 

tamim 
Ankara. 25 (Husust) - Sıh· 

hat Vek!letl alflkndarlara şu 
tamimi göndermiştir: 

"- Kanunl hükme uygun o
larak meskenlerden uzak yer
lerde açılmasına müsnadc ve -
rllen birinci sınıf gayrisıhhi 
müesseselerin clvarlannda ba
zı mahallerde sonradan evlcı· 
veya insanların ikametine malı 
sus binalar yapıldığı haber a -
hnmaktadır. Bu hnl umumi 
hıfzıssıhha kanununa aykırı 
olduğu gibi bir kısım halkın 
sıhhatini koruma endişcsilc 
yapılmış olan bu tedbirle rin 
istihdaf ettiği maksadın temi -
nine mani olacağından g erek 
naklen ve gerekse yeniden YU
cuda getirllm!ş bu gibi mUcs -
seselerln yakınına mesken inşn 
edilmesine müsaade edilmeme 
si ..-c bu hususun yakından ta
kip edilmesi tamim olunur." 

Maliyede bir tayin 
Ankara, 25 (Hususi) - Ya

riclat umum mUdUrlUğU dör -
dUncU şube mUdUrlUğUne va • 
rldnt kontrolörü Nihat Cemil 
Balkut tayin edilmiştir. 

--0---

Bütçe encümeninin 
müzakereleri 

Ankara, 25 (Husust) - BUt 
to encUmenl muamele Yergisi 
kanununda yapılacak tadflfl -
ta alt kanun lflyihası ile buğ -
day koruma vergisi kanun lA. -
ylhaın Ye damga Yergisi kn -
nun lA.yihasmm nıUznkcrcsi - I 
ne başlamıştır. 

2) Almanya, Fransız harp hat
tının sağ ve sol cenahlannda bu
lunan devletlerin bitaraflığını sa.. 
yacak mıdır? 

• Bugünkü harbe, ayru zamanda 
hır sabır ve tahammül hanbi dene
bilir. Strazburgda Kehl köprüle· 
ri boyunca Fransız nöbetçileri 
etrafı gözleyip duruyorlar ve za
man zaman nehrin öte tarafındaki 
Alman nöbetçilerini göriiyorlar. 
Bu köprüler, bir saniye içinde 
berhava edilebilirlerse de henüz 
hiç el sürülmemiş vaziyette npa. 
sağlam duruyorlar. Dil§manm 
rüyet sahasmda bulanan büyük 
Kemls elektrik istasyonu hili ça
lışıyor. Fakat Strarburg ve diğer 
nehir kenan şehirleri, bir ihtiyat 
tedbiri olmak üzere tahliye edil· 
miştir. 

Tarlalarda, ihtiyar erkekler, 
kadınlar ve çocuklar, ekinlerden 
arta kalam biçiyorlar, mcyva toır 
layor ve ambalaj yapıyorlar, pa. 
tates çıkanyor. Böylece Fransız 
taşra hayatının gündelik faaliye· 
ti tabii şekilde devam ediyor. 

Burada çabşanlara yakında o· 
ğullan ve erkek kardeşleri de il
tihak edecektir. Zira M. Dalad
ye, nisbeten yaşlı olan ihtiyat ef • 
rada, hasad ~alışmalarına ittirak 
etmek üzere izin verilmesini em· 
retmiştir. 

Bu mevsim, Tabiat, Fransaya 
her ramankinden daha mUtfik 
davranmı§tlr. Buğday mahsulti 
fevkalade mebzul-, üzilm, sebze 
ve meyva aynr derece boldur. Bu 
kış Fransada hiç kimsentn mliza· 
y .. k,, va düşmesi mevzuubahis dr. 
ğildir. 



Eski Feyziati ---·~ 
BOGAZJÇJ LJSELERJ Vatıh 

,,, ........................ . 
:e) oğlunda BAK.EH mr.jnala rı 

Yatısız 

Kumral saçlı talebe 

hırı,, .. lncili:ı; Te Fransıı lı:u· 

.ıaşlarından mamul TRENC -
'<.OTl.AR, r.abardinler, Paltolar, 

rüntll'r, Spor .Te fa'lter.i kos.. 

ımler, Parde üler, her ;.erden 
ıüc;ait şartl:ır Te ucu:ı; ri~atlarla 

.a · ·ı · .. 11ktadır. ÇeşiUer bozulma. 
elan ene! ihtiyacınızı BAKEH 
mağımılarından temin edini:ı. 

Kız ve erkek kısımları ayn dairelerde olmak üzre 
ANA SINIFI, tLK KISIM, ORTA OKUL VE LiSE 

Arnavutköyünde Tramvay Caddesınde Çifte Saraylarda 
"('{azan : (I) Stefan Zeromski 
Çeviren: lbrahim Hoyi 

Kayıt ıçın her gün saat ocdan on yediye kadar Çifte Saraylarda okul direktdrfüğüne mü. 
~ racaat edebilirler. Tstiyenlere mektep tarifnamesi g-önderilir. Telefon: 36.210 

lsturıbul A~liye ürüncü llııkuk 
U alıkt nu .ti ııtl t rı: İstasyonda, gelecek olan treni 

beklerken bir saat oyalanmıştım. 
Bekleme salonunun köşelerine 
oturupj da, mütemadiyen esneyen 
kadınlara kayıtsızca ve ehemm: .. 
yet vermeden bakmıştım. Derken, 
kumral saçlı, küçük beyaz bu. 
runlu, mine çiçegi gözlü, pembe 
yanaklı bir gen~ kıza gözle işare. 
te kalkışmış. genç kız da gelincik 
kırmızısı dilini çılı:ararak bana 
mukabelede bulunmuştu.. Vakit 
geçirmek için de artık ne yapaca· 
gımı şaşırmış kalmıştım. 

Yine talihim varmış ki, iki ta
ne genç talebe bekleme salonuna 
girdiler. Seyahat yorgunluğu ile 
bitkin bir hale gelmişlerdi. Baş
tan aşağı camur, kir içinde idiler. 
Kılık kıyafetleri pek berbat idi. 
Hoş profili olan bir tanesi kurr .. 
ral bir delikanlı idi. Dalgın veya 
canı sıkkım gibi görünüyordu. 
Bir köşeye oturdu. Kasketini çı
kardı ve yüzünü avuçlarının içi. 
ne gizledi. Arkadaşı, onun bile· 
tini aldı. Gelip yanına oturdu. A· 
rada sırada da elini tuttu. 

- Anton, dinle •• Neye meyus 
oluyorsun .• Her şey düzelebilir .• 

- Hayır .• Faydası yok .. O ölü
yor. Biliyorum .. Biliyorum. Belki 
de ölmüştür, bile .. 

- Yok canım .. İnanma!.. B2. 
bana önceleri böyle bir buhran 
gelmiş miydi? 

- Evet.. tlç sene kalbinden 
çekti. Ara.da sırada içerdi. Düşün 
bir kere.. Sekiz çocuğuz.. Bir 
kaçımız da daha küçük. Sonra, 
annem ise narin, cılız bir kadın .. 
Altı ay sonra tekaütliği geliyor· 
du. Ne fena talihimiz varmış .• 

- Anton, itidalini kaybetme, 
kardeşim .• 

Çan çaldı; bekleme salonu, bir 
kargaşalık sahnesi halini aldı. 
Yolcular, bavullannı kaptılar; bi. 
ribirlerinin ayaklarına basarak i
lerle<liler. Giriş kapısında duran 
hamal, adeta sorgu sual sağnağı
na tutuldu. Her tarafta bir uğul
tudur, şamatadır gidiyordu. Ben, 
kumral saçlı talebenin bulunduğu 
üçuncil mevki vagona girdim. Ar .. 
kadaşı, onu, sanki bir alil imiş gi· 
bi bu kompartımana bindirmiş, 
pencere yanında bir köşeye yer. 
leştirmiş, ve dinlen!.. Kendini üz· 
me kardeşim ... gibi sözler söyle
mekte idi. Ama, bu işi kolaylıkla 
beceremedigi, kelimelerin sanki 
bogazma takılırmış gibi olduğu 
anlaşılıyordu. Kumral saçlı ço
cugun yüzü, ihtilaçla geriliyor, 
buruşuyordu. Göz kapaklan da 
ıslak gözlerini kapatmıştı. Öte. 
kisi: 

Anton, kardeşim .. Ne ele
mek istediğimi, anlayorsun değil 
mi? .• Emin olabilirsin ki .• Tann 
ne isterse o olur .. diyordu. 

İkinci ve üçüncü çanlar da çal. 
öı. Kumral saçlı talebeyi teselli 
eden arkadaşı trenden indi. Şi· 
mendifcr hareket ettiği zaman 
da, sanki kumral saçlı çocuğu 
tehdit edermiş gibi yumruğunu 
sallıyarak garip şekilde ona veda 
işaretleri yaptı. 

Vagon, bir takım fakir halk ile 
dolmuştu. Kompartımanda ya
hudiler, dirsekleriyle kendilerine 
yol acıp da oturduktan sonra, ya 
gevezelik eden, veyahut da siga
ralarını tüttı.iren çok geniş har. 
maniyeli kadınlar vardı. 

Talebe ayaga kalktı, hiç bir şe· 
yi görmeden pencereden dışarıya 
baktı. Kıvılcım hatları, canlı a. 
teşlcr gibi, kirli pencere pervazı
nın önünden aktı. Büyük yün 
yumaklarını andıran buhar ve du
man helezonları rüzgarla param· 
parca olarak savrularak toprağa 
indiler. Dumanlar, ova yağını .. 
riyle ıslanmış topraktan biten kil· 
çük çahlıklann etrafında kırıldı, 
kaldı. Sonbaharın akşam karan. 
lığı, manzarayı sönük bir ışığa 
bogarak. tarif cdilmiyecek kadar 
küskün bir keder havası yarattı. 
Zavallı çocuk .. Zavallı çocuk .. 

Cocuk pencereden dışanya 
baktıkça, hudutsuz kederin yal
nızlığı yorgun bakışlarında ifade
leniyordu. Bütün heyecanlarının 
dalgalandığı mihrakın. kararsız· 
lık endişesi oldugunu, ve şuı· .. 
la bir düşüncenin sınırlarının ö
tesinde, meçhul bir tezgahın ona 
gölgeli, belirsiz bir ümit ipliği 
rlokuduğunv biliyorum. Boş göz. 
1eri duman yumaklarını takip e· 
~erke" ~8~yor, fakat bir şey 
hıymayordu. Tren yoluna de-

vam ederken, kumral saçlı tale
benin yorgunluktan bitkin bir 

1 
hale gelmiş olduğunu, çaresiz 

:.-.._... ......................................... _ ........... ~----------. 
kaldığını, ve sessizce ağlamak ü·.. Z.4.. Yl - 932 senesinde Yül.:,.ek 
tediğini anlıyordum. ümit tire- ~ffılıentlis Mektebinden almıı;. olılu -
si, onun kalbine dolanmadı. Kim.. ğum tasdiknamemi za~ i r) leıliın. 

Yenisini çıkartacağıından esl.;i~i -bilirdi? ... Belki babası iyileşmek· 
te ve ihtimal de bütün bütüne has nin hükmü )'oktur. 

J.,lıırıbııl Bele.diyesi ı··w Juyeliıı. 
talığından kurtulacaktı. 

duı Jıfelımet llıılıhi Ölrnı. 
Birden (bunun böyle olacağı- -'--' ------------

nı biliyordum) yüzüne kan çıktı. 
Z.4.. Yl - 933 - !13' senesi lstanlıul 

Ha~ riye Jisc'>İ nden aldığım lise 
diplomamı z:ıyi eltim. Yenisini ala
cn~ımdan e~kisinin hükmü )·oktur. 
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SUMER 
Sellüloz Sanayii 

Müessesesinden: 
Bugunku cılıan vazı) elı <lola} ısı le h:ım ınadıle tedariki nele maruz 

knlınıılıilecek nıiişkiillll ve aynı zamancl:ı memleketin her nevi kağıt ih
li) acını k:ıbil olıluf:u kadar uzun bir müddet temin edebilmek zarureti 
bizi im:ıl1it prograınlnnnımla baz.ı tadil:ıııa bulunmak ve ayni znmanda 
Ciyatl:ırımızı ela norm:ıliz.e etmek mecburiyellnde hırakmışlır. 

Dudakları soldu ve biribirine ya .. 
pıştı. Çocuk iri iri açılmış gözle
riyle uzaklara bakıyordu. Sanki, 
kederi, yalnızlığı, ve kendisini c. 
zen dehşeti delip geçen, tehdit e· 
dici bir yumruk ona nişan almış 
gibi bulunuyor; rüzgar: -
Dikkat! .• cığlığı ile onu ikaz ed=. 
yor gibi idi. tlmit ipliği gerildi, 
gerildi. Kopacak bir hale geldi; 
ve talebenin o dakikaya kadar 
tamamiyle karşılaşmadığı çıplak 
hakikat, kalbine bir kılıç gibi sap
landı. 

Al.'~ıırrıy ,\ ::im/.:ıir soka/: Mnrnınrtı 
apartman ımm<wr 5 irfan t;ıı:ry. 

:\{chınel Niyazi l'laştırır tarahn -
dan S:ımal)adn Etyemez mahalle -
sinde Ku~ ulu sokağında 2 No. hı 
evde mukime Emine aleyhine mah
kemenin 9:\9/Rfı~> :\o. lu dosyasill' 
:ıı;ılan te'jı;ili t:ılrık da\'ası iiıeı·iııc 
ıniiddeaalc) hin :! 1/ 9/ 939 per~cıııbc 

günü ~aat 11 ıle ın:ıhkcıııem iz.ıle ha
ıır bulunması lüzumu ilanen teblii'ı 1 
t'dilme i üzerine muma ile~ hin o ı 
ııün gelmemesi veya bir vekil gün- , 
dermemcsine mebni hakkında gı -
yab lrnrnrı illiha;r; olunmuş 'e im
la kılınan bu k:ırarn :ıit ihharn:ııne

nin bir ııüshn.,ı <la ın:ıhkrmc ılinın
lıanesine asılınıo; \'C lahkik:ıl111 

6-11-!139 tıırilıinflc pazartesi ı;ii -
nii !>aat 15 de bırakılmış olduğu 
lelıliğ l erine geçmek üzere ,.e hu 
illın tarihintlcn itiharrn beş ~ün 
znrrında iliraz. etmediği takdirde 
mahkemece kabul ohınmıyacağı i -
tan olunur. (20650) 

ı Mah:ııa herhangi birihlikôr:ı rncnlnn hır:ıkıııamak iiıerc liızımgelen 
: tedbirler alıııınıştır. 
• Bü) iik topt:ıncılnr:ı y:ıpılan l!:ikonto l:iğvedilıliği gilıl lstanbulda 

O anda, yanma yaklaşmış ve 
ona benim bu kapıdan haber ve· 
ren bir ruh olduğumu, köyünü 
pek iyi bildiğimi, babasının öl
mediğini söylemiş buulnsaydım, 
ayaklarıma kapanacak, ve bana 
inanacaktı. Ben de ona hudutsuz 
bir iyilik yapmış olacaktım. 

Fakat ben onunla konuşmadım. 
Elini tutmadım. Bütün arzum, 
beşer kalbinin içimde canlandır
dığı alaka ve yenilmez bir merak
la onu seyretmek oldu. 

lBRAHIM HOYt 

1 - Stefan Zeromski bir Leh 
muharriridir; ve gayet dinamik 
bir muharrirdir. K.a.hraman1arı
nm psikolojik tahlillerini yap. 
mak hususunda ustadır. Bu hi· 
kaycsinde, muharrir daha ziyade 
19 uncu asrr Rus romancılarının 
tesir ve nüfuzu altındadır. Ze> 
romski, ynzı hayatına, 7.amAnı
nın havatınr aksetti,.en hilcayele.r. 

-, ' I' 
le atıldı. Sonraları bir seri tarihi 

ZA Yl - 3721 numaralı kamyon 
:ırk:ı pliıkamı ı:ıvi ettim. Yeni~ini 
cıkaracağımdan c,l.:isinin lıükmli 
yoktur. 

Taksim: Ankara Pa:arı /\irkor • 
.Hamı,t • Zıt1oro.t. 

lli.n 
DSKÜIMR ICR/ı. MEMURLUGUSD.tS: 

Kiımile borçlu '.\fuhli'I Şevl.:ct \e Kamilin ipotekli olup en·elcc yapı
lan :ıı:ıl.: arllırın:ı sonund:ı :.!:!GU sayılı kanun hükiimlerinc lt.Yfikan salış • 
tecil edilıııi~ olan Csküd:ırda Araldycci II:ıcı Cafer M. Körbakkal sok:ı- ~ 
~ındn es~i yeni 66 ve 3 No. lu sağ lorafı Rernzi !~fendi hane ve bahçesi S 
sol tarafı <.:ıkmaz imam solrnğı ,.c ön tarafı Bakkal caddesi ve :ırkusı ~ 
merhum Jınnm Hacı H:ısan ı:fcndi ile Zade ~luıızzcz hanesi ile mahdut : 
tamamına ı 000 lira kıymet takdir edilmi-; olan evin tamamı taksitlerı =ı 
muayyen :ıa~anlarda yalırılmamış olma<;ından umumi huküınler daire
sinde salılarak paraya çenilıne ine karar '·erilıııi5lir. (ja~ riınenkulün İ 
,·nzi) eti lııızır:ı~ı mezkur ırnl rimenl.:ule okak ve e!>ki lınam Çıkmaz. so- ! 
kağı )eni Mualla llenk :-\uri sokaklarınılnn iki kapı ile girılir. Zemin çi. ·:.! 

mento dö~eli lıir taşlık iizcriııde iki otla bir hel:i n' ıemini kirikik c:i
ıııenlo ıliişcli atli ocuklı ve iki knpı hıılıın:ın bir mutfak ve taşlıktan lırıhc:e İ 
:YC çıkm:ığH nı:ıhsııs 2 k:ıpı~ı tllC\'l'lllll\r. Birinci k:ıl 1 sora üzerinde dört 1 

oda ,.e sokak ,·e bahçttye m111r odalartln birer ~· iiklük ve lıahçe~·e n:ızır j 
odada bir balkon 'fe mczkiır kalla bir hela mc' cullur. Bahçe çıkın:ıza tek : 
kanatlı demir J.:npm mevcut olup içenle bir kuyu uCak bir hanızu bir e- i 
rik Ye bir n\ ,.a bir salkıın , c birkaç da giil !idanını lıa,· i e,·sarı unıuıni- • 
ycsi g:ıyrim~nkul :ıh~ap ,.e nıulıtacı tamir bir halde olup iki lıır:ırı lı-
ncke kaplı içenle elektrik Ye su le i ah mevcutıur. 

Yemiş iskclcsiııde actığıınız. perakende sntış depomuz.da aşağıda göste
rilen fiyatlarla k:ırtonlardn bir top ve kiığıtlarda bir b::ıly:ıra kadar satış 
\':ı pmak la bıı lıı ıııluiiuııııızu i lfı n ederi~. 

saı tÇ;a ş 1FDa'\tO a ırı fF>erake9ilde 
C 1 N S l 

l\r:ırt nnıb::ılilj kağıdı GO Gr. 
l\r:ırı amb:ırnj kağıdı 40 ve 50 Gr. 
Bir taraflı beyaz. sellüloz küğıdı 60 Gr. 
Bir taraflı beyaz. c;cllüloz kiıi!ıdı 
40 ve 50 Gr. 
Uc) az selluloz ıki ıaraflı renkli 
Scllülo:ı; kağıtlı sarı, turuncu, pcnbc 
llcnkli Scllüloz kiii;ıdı m:ıvi yeşil 
Hcnkli Scllüloz. kfığıdı kırmızı 
Açık renkli bir t:ırarıı Sellüloz kiığıdı 
Bılctlik kusıllar renkli 
llilellik kôğıllar beyaz 
İmitasyon Krarı GO Gr. 
lınll:ısyon Kraft 80 Gr. 
Sıinger ktiğıılı penhc 
Sıınser kiısıdı bcr:ız 
Sumen siinger kırmızı 
Siııneıı suııscr lCŞıl 
~rcnz makkal) k:iğıtlı 130 Gr. 
ve yukarısı 
.Şrenr. (bakkal) kiığıılı 130 Gr. 
<lıın aşağısı 

Knbıı beyaz. ınukavrn (i~ i m:ıl)45 
nuınurnclnn ililı:ırcıı 24 kilulıık paketi 
ı:frı mul:a\'\°O 511 nuın::ıradun ili· 
lııırcn 24 kılolıık p:ıl,clı 

Pcrallende 
Kilo Fiyatı 

Şl ,5 Kuruş 

32.-" 
31.5 •• 

32.- .. 

37.- •• 
38.- •• 
:rn.- " 
32,5 •• 
30.5 .. 
28,5 •• 
28,- ,, 
27,- .. 
42,-
3!1,-

4~.- ' 39,-

')•) r. .. _,., " 

23,5 .. 

fi!)j .. 
!i45 •• 

1 

1 

1 

l romanlar yu:d,. J\~ .. ndan tek• 
rar hikayeciliğe döndü. .......... ·--····-·· .. --.. ··--·-·-·--··.._..------.. ·---·-·--···-· 

BORSA 
-Ank:ara 25-9 • 939-
ı-- ÇEKLER --

ı,ııu l(a) rinırnkulün arlırm:ı ş:ırlnamesinıle 9-10-!l:rn larilıintk 
shniinucn ılib:ı~n 93if509 XÖ.1tl dıh~a ile Csl.!üılar lc'r~ ö:lire~1tıfo flhl
ayycn numara ıııda herke in gürehilınesi h,;in açıktır. ll!lnd:ı ;razıh olun
lartlan fazla malüınat hte:reıılcr işlııı şarln:ımc} 1 ,.e 937/509 Xo. İlt' mc
ınuri~elimi:ı:c müracaat etmelidirler. c:a}rimenkulün 1-11-939 tarilıın
ıle <.;arşanıha günii saat 1G da Qsküdarda lhsaniycde Şerirbey Çeşme so· ı~•••••••• -•••••••••••••••••-, 
ka~ında 16 s.ıyJlı ndliye binasında icra memurltığıı oılasınıla 3 dem b:ı- Bog\Jazıçı Ltseıerı Müaürlligu· naen. 
j:jırıldıklıın sonra en ı;:ok arllırana ihale edilecektir. Ancak artırma he. • 
ıleli muhammen I.:ıynıetiıı yüııle 75 şini bulmaz veyn :;atış isteyenin ala- E) lül'ün 2:i nci P.ız:ırtcsi E;iınu sanı 8 <le Orta ,.c l,ise sınırınrı 
c:.ığın:ı riiçhanı olan ıliğrr alncaklıların mernıuundan fazla)a c:ıkın:ııs.ı ,.c s.ı ı ıl 11.:lO tl:ı ilk l,1-.1111 rl<'ı slPrc Jı:ı5lıı~·nr:ıklır. 
cıı çok nrlıraııın ıaahhiiıJii baki kalrnnk şartile 15 gün daha temdit edile- -

ı.sıerllo (İngılızJ 5.24 

Diğerleri muamele görme
miştir. 

lstikraz lar 
Erı;anı 

Sıns • Erzurum 111 
Tllrk borC'u l peşin 

T ıcarel ve Lahıre t:Sorsası 
25 - 9 . 939 
Fl YA~ t 

Bıığt!:ıy yunıuş:ık 5,20, 5,26: 
llııj:lı.l:ı) sert 4,15; lıuğday kızıl
ca 420, 4,30; susanı 13,11; pa
muk~:ığı 3i ,:!O :\8, 

GELEN 
Bııi!ılny 1:.!20 ton, arpa 4!i lon, 

lııılgur GO ton, mercimek GO loıı, 
fıısulye :.!7 ton, B. ıw~ nir 11 ıon, 
kun cmi mı lon, yapnk 15 ton, 
nohut 44 ton, un l 10 ton. 

GlDEN 
Kuşycmı 127 ton. 

z~\ Yl - 4 üncü şulıctlcn :ıldı&;ım 

ik:ııırnt tezkeremi 7.a) i l'llim. Yeni -
sini çıknr:ıcnğıındtın eski inin hük
mu )Oklur. 

Fcril.ıııı - Çolıııııoıilıı · ukıık llll -

mcıra 48, Ar~auir. 

Z \ \ 1 - 3~ı!i'.i - :ı~ıli J nııınaralı 
l.:ııııyoııl.ır:ı ııit k:ırnc dıli)l'l \'(' sıh 
lı :ı t euzd:ınınıı ztı~ i cllinı. Yenisini 
ı;:ıJ.::ır:ıcnğımd:ın e5khinin lnikınu 

) oktur. 
J\uc/1/.;u11 - rnıeryolu /lal lıoyu 

.\'o. 4 d29 s 'C'il ıııwıarcılı şofıjr 

Ualımi oj}lu Xccali i'iri11rçi. 

Z \ \ 1 - :w. L !!38 ıarihinılc Enı
n h cl ~ıılıc li ıııüdıırlıığııııtll•n aldı -
~1111 4!1 I:! sa) ılı elılhelimi 7.ll) i el • 
tim. Yenisini çık:ır:ırnğınıcl.ın eski· 
siıı i ıı hiıkıııii k:ılın:ınıı~ıır •• 
Aharııy l 0

11s11f pa~" llasrl:i ra<l • 
desi No. ' ıuru dıild.ılnı Ahm•I 

o~. t. :?G n. 

rck 16- 11- 9:19 t:ırihinde perşembe sn:ıl 16 Csküdnrıla lhsaniyeılc !)c • 
rifucy Çc~rııe soka~ınd:ı icra memurluğu odasında yapılacak arlırmndrı 
lıe<lcli ı;atış hle)enin alacnğınn rüchanı olan diğer alal'akların bu ga~ ri
ıncnkııllc temin edilmiş olal'aklnrı ınecnnııındnn fozlu) a ~·ıkmnk ~ıırlilc 
en çok arlırılma,ınn H ı.:ok artıranlara ihale edilir. 

Bo) le hir bedel elde edilmezse ih:ıle yapılmaz ve s:ılı5 bedeli <liişcrı 
artırma lıedcli peşindir. Artırmaya iştirak İ<;İn yukarda )azılı kıymetin 
yüzde 7,:ıo l.:ıynıclinde pey al.;çesi veyaıla milli hir hanknnın tcnıin:ıl 
ınektııhıı tedi)e edileccklir. Gayrimcnkuliin kendisine ilmlc olunan kim-
se derhal yeya <la verilen milıel içinde pnrnyı 'erıncz.sc ih.ılc kararı fes
holunncak kendisinden encl en ~·üksek teklifle hulun an kimse) e arı.el
miş olıluğu hedelle almnğa razı olursa ona, olma:ı;s:ı 15 1tün nıiitl<lelle :ır
lırma)a çıkarılıp cok arıırana ihale edilir. lki ihale anı~ınıl:ı.ki r.ırk ,.c 
geçen günler için yüzde 5 <len hesap olunacak faiz \'e tlii;l'r ma'i:ırirler 
aynen hiil..nıe hacet kalınak~ııın alıcıdan tah~il olunur. İpotek sahibi :ı
lııı·aklılarla diğer alacaklıların irtifak hakkı sahiplrriuin gayrimenkul Ü

zcrinılel.;i haldarının hu~usile faiz ''e masrafa duir ol:ın iddialarının gay
rimenkul üzerindeki hakl.ırını iliin tarihinden :.!O giin l\·inılc enakı ıniis
lıilclcrilc lıcralıer icap eder. Alı: i halde tapu sicilile snlıit olmadıkça 
satış bedelinin pa)laşma~ından hariç kalırlar. Alıeı nı tırma hcdeli hnrı· 
cinde olarak ihale l.:ar:ırı pulların feragat harcını \C 20 senelik vakıf l:ı
' iz bedelini Yernıei{e mechurılıır. Gayriınenlmlün nehinılcn doğan ıııiilc
rakim ,·erıdlcr hınzirat tenviriye ve IC'lliılirc ve Ynkıf karesi horı;hıya :ı
illir. (jü.,ıerilcn günde artırmaya i':'lirak ctlrnleriıı artırma ş.ırlnııınesinı 
okuın115 liinıııılıı ınalüınalı almış ve hunları tamamen kııhııl l.'ylcnıi5 :ııl \C 

ilihar olunur. Yukarda l(Üstcrilen $1ayrimcnkul i)hU iliin YC gihlerilcn 
artırma ş:ırlnaıncsi dahilinde snlılaca~ı ilan olunur. 

lstanbul Defterdarlığından: 

Lira Kuru5 llehcr tonu Alınacal.: mil.:tar 
Lira K unı 5 toıı 

120t rıo J(j 00 7:1 l,C\'l'lll arı il 
28!1 17 oıı 17 Kriple 
870 Dchcr :!:irJ l.:ilo"u Kilo 

3 00 7'.!jlJl) Ke .. ilıniş gıırgcn oıhıırn 

ncrır.rılarlıl.: daire,ilc 1,ı:ınhııl maliye le~kiliıtına bağlı müılüri} et
ler ,.c şu heler ic:in nıalı:ıllerinde tesellüm cdilıncl.: şart ile } ukurıd:ı einsı 
ve miktarları :\Azılı ıırn.hnıkutın ne\ i ili bari le a) rı ayrı ek~illınelcri !l 
J0- !139 p:u::ırtrsi s:ıal H ıktlir. T.ıliplcrin ) iizılc 7,:i t>rr :ıkç<'lcrinı ,•nk
li ınlıa))t.'ııiııtlı•ıı c,·,·c•I J:dırıp rnl'Zkiır glin ve s:ıaflı• Ul'ftcrıl:ırlık ~!illi 

Eınl:ik miııliirliığünıld..i komi,)uııa ıuiiruc:ı,ıll:ırı. (71li!IJ 

lstanbul Defterdarlığından: 

Tutarı 

l.il'll 
lirı:.!S 

Beher tonu Toıı 

272 Tiirk :ıııtr:ı,it siıııif..o~ 

Dcflcnlarlık ile htanlıul nıalhc tcşkilıitııı.ı lıağlı ıniiıliiriyc•le:- H' 

~ul,c.'ler h·iıı mah ıllttriııde le,lim cılilınek şarlılc ~ ıı:..arııla cin,i \l' ııı•k
tarı rn:ı:ılı Tiirk Antra~il imikok köımıı·ü kapalı z:ırrıa eksiltınt'ye ko. 
ıııılımıştur. 490 liralık muvakkat tcminuı makbuzlıırile 939 senesi lıcarct 
oıl.ısı veslkal:ırilc tcklirnnm«.'lerinl 9-10-9:!9 larihiııc ııı{h:ıdif p:ız:ırıcs ı 

~ünii sa:ıt 11 ılc k:ıı!Jr Dcfıerıl:ırlık hin:ıs111~:1 ~illi Emliı.k ~lüıliiıJilhıı 
odasınclı topl:ınan 1.:omi~yon:ı vr.rııtcleri Ye aynı günde snnt la ık z.11 rı .. r 
ıt~ılırken tcl.:lifııaıne verenlerin hazır lmluıımaları. (i468). 

P. T. T. Umum ıv.üdürlüğünden: 
ı - ldare ihtiyacı icin 60.000 adet varnon orta kömürü ka· 

pah zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel 7200 muvakkat teminat 540 lira olup 
1?ksiltmesi 10 birinciteşrin 939 sah günü saat 16 da Ankarada. 

P. T. T. Umum Müdürlük binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat tcmınat makbuz veya banka te
minat mektubiyl~ kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflannı o gün 
saat 15 kadar mezkur komisyona vereceklerdır. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, lstanbulda 

P. T. T. Levazım Ayniyat Şubesi .Müdiirlüklerindcn bedelsiz ola
rak verilecektir. (3947) (65081 

İstanbul P. T. T. müdürlüğünden: 
Geyve lstos) on rcpctör ıncrkc·zi işletme ihtb acı için 4500 kilo hen. 

ziııiıı alımı açık eksi ilme) e koııulnıuşlur. 
Eksiltme 4- 10 939 ç:ırşanıha s:ıııt 15,:IO da B. Po tnhone binası bi. 

rinci knlln P. T. T. t\ludiırlüğü odosındn toplan:ıcnk alım s::ıtım komis-
\Oıııııulıı ):tpıl:ıc·:ıklır. 

Uchcr kilo~ıııııın ııııılıaııııııı•ıı hc·ıll·ll 20 kuruş 80 santim hepsinin 93G 
linı, ınurnkk:ıt temiıını 70 lira :rn kıırnştur. 

Ta!ipelrin rcnn1 ,.c eksillnı<' şnrtn.ırnclcrini görmek ve muvakk:ıt 
lcnıiııallarını yatırmak Üzc.'re c:ıJışnı::ı gunlcrindc llıt'ZkUr müdurJük 
ıtlar! knleııı levnzım kısmına C'ksillıne g{ın 'c sa:ıtinılc de mm:ıkl,nl le. 
minili makbuzu 939 senesine :ıil ticaret odosı vcsikıı~ile komis) on:ı mü. 
r:ıc.ı:ılları. (i381) 

Q~~let : Demiryoll.arı ve . Limanları . 
·.· .i letme ~, Umumliidaresi~ ilanları A - .. 

Muhammen bedelı 3546 lira 50 kuruş olan kaynak işlen için 
2100 adet muhtelif eb'atta lfımb:ılı Forma kömürü, 2250 adet düz 
~arma kömürii. 100 adet üstUvani kömürle 250 adet dairevi kö. 

mür W-9-1939 cumn. günü saat (15) on beşte Haydnrpaşada 
Gar oması dahılındcki komisyon tarafından kapalı zarf usulile 

ıatm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 265 lira !l9 kuru luk muvakkat 

eminat. kanunun tnyin ettiği vesikalarla teklıfl rini muhtevi 
~rflarını aynı gün saat (14) on dorde kadar kor.11 yon reisliği. 

ıe \'ermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan para..,ız olarak dağıtıl. 
naktadır. ('i204) 

~\ııtnı · "~'" ,,.., 
B.ısıldığı l er: r.H\/1 M:ıllıaası 

-;_.(. 

Vrnum ':'\c ri,'llı ı 1 r<' ,.1 

ncrık ı\lııııcı !ic\l!llj;ll 

• 


