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Vekiller Heyeti 
toplandı 

Ankara, 26 (A.A.) - Vekiller 
Heyeti, bugün saat 18 de Başve· 
kalette Başvekil Dr. Refik Sayda
mm riyasetinde bir toplantı yap· 
rruştır. 
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Sabaha karsı : 

Rıbbentrop 
Bu:ün Mos ovuya 

gidıyor 
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Londra, 26 (Hususi) 
Alman Hariciye Nazırı ya,_ 
rın (bugün) Moskovaya 
gidecektir. Bildirildiğine 
göre, Alman Hariciye na. 
zırr Sovyet hükumeti ile 
Lehistandaki vaziyet etra. 
fında görüşecektir. 

10 Sovyet fırkasının Romen hudu
dunu geçerek Besarabyada ilerlediği 
hakkında neşredilen haberler yalan! 

Hıtler Berline döndü 
Londra, 26 (Hususi) -

Hitler. müşavirleri ve Ma. 
reşal Göring beraberinde 
olduğu halde Berline dön. 
müşlerdir. Geceleyin muh
telif toplantılar yapmış_ 
lardır. Toplantılar yarın 
da devam edecektir. 

Slovakyada 1Syan 
:&rne, 26 (A.A.) - Ay

nı zamanda katolik ve sos. 
yalist mahafile gelen ha. 1 herler yalnız Bohcmyada 

'?, ve Mora vyadn değil Slo. 
vakyada da isyan hareket 
leri vukubulduğunu teyit 
etmektedir. 

Almanlar eski Başvekil 
Beran. eski Prag- belediye 
reisi Senkl, eski polis mü_ 
dürü Dienkl P-ibi siyasi 
ı::ahsiyetleri tevkif etmiş. 
lerdir. 
Aynı zamanda bilhassa 

Pilsen de Skoda fabrikası 
amelesinden bir çoğu, işi 
balta1adıklarmdan dolayr 
kurşuna dizilmişlerdir. 

iki memleket. a'~sındaki münasebat kat'I 
bitarafllk esası üzerine devam etmektedir 

italyan siyaseti bir 
dônüm noktasında 

berler resmi mahafilde kat'i olz .. 
r~ k tekzip edilmektedir. 

Askeri hadiseler olduğu ve 
Sovyet hududunun kapatıldığı 
haberleri de tamamiyle uydurma
dır. İki memleket arasındaki eski 
hudut normal münakaJata açrk
trr. Rus - Romen münasebatı katı 
b' taraflık esası üzerine devam et· 
Jnektedir. 

Hariciye vekilimiz 
Dün Moskovada siyasi 
konuşmalara başladı 

lsveç sefirınin 
protestosu 

Londra, 26 (Hususi) 
Berlindeki İsveç sefiri. İki 
Norveç gemisinin Alman
lar tarafından batırılmış 
olmasını Alman hükumeti 
nezdinde protesto etmiş. 
tir. 

Yazan: ASIM US 
ltalyada bir sulh havaıu esi.

yor. ıtaıyan radyosunun ve İtal
yan gazetelerinin sulh lehindeki 
neşri.yatlarını ı:dusolini leyin etti. 
Lenistan artık ölmüştür, onu es
ki hali ile d.ı·.iltmcğe imkan yok
tur. O haııi ! hCJa oc niçin devam 
etmeli'! f;ilhaua henüz ııe Alma .. • 
ya, ne de İngiltere ve Fransa ta
rafından büyük harp hareketleri 
yapılmadığına göre harp başla

mamış sayılrıbiıir. 

İtalyanlar kendi hesaplarına bu 
fikirde ne derecede samimi olduk
larını göstermek için yalnız söı-;-

Yeni Romen l1aşve7dli Arc"~"·ıo 

le de kalmayorlar; sulhseverlik- Bükrcş, 26 (A.A.) - Rador 
lerini."I fiili de1illerini de göster· ajansı tebliğ ediyor: 
meğe çalışıyorlar: Arnavutluk Romanya ile Rusya arasında 
hududundan İtalyan askerlerinin 

gerginlik olduğuna dair çıkan ha· 
geri çekilmesi, on iki adada tah-

Resmi mahafil, Molotof tara· 
fı,..,d?n Romanyanm Moskova eı

~i.;ine f!eçenlerde verilen bitara'. 
h'c deklerasyonunu hatırlatmak 
t"'lır. E~asen Polonyadaki Sovyet 
.k·ımandanlan Romen hudut ku
man(lanlarına kar~ı tam bir bi
taraflık arzusu izhar etmişlerdir. 

Diikrcs. 26 (A.A.) - "Havas'': 
Bli1>res lıükCımet mahfilleri, Sov· 
yet k1talarımn Besarabya'ya iler
ıe'1"ekte olduğu hakkında Ameri
kan membalarmdan verilen fü• .. 
berleri kafi surette yalanlamak· 
ta ve Sovyet • Romen hududu
nun hiç bir tarafında hiç bir Sov· 

( n"''f1m1 .5 nıcuJ<') 

l\Im;kova, 2G (A.A.) - Tür
kiye Hariciye Vekili ŞUkrU Şa
ı·açoğlu bu sahalı Kremlin sa
rayında Molotof ve Kalinin ile 
göriişuıü~tUr. Vekil, öğle ·ye_ 
meğini Krcmlirıdc bıı zevat ilf' 
bir1iktc yiyecektir. 
Akşam Saraçoğ"lu Operadt 

"H.uslan ve Ludmilla,, nııı tem 
silinde hazır hulunac·aktır. 

Yarın TUrkiye sefiri Sovye 
hükumet erkanı şerefine bi 
öğle yemeği Ycre<'ektir. 

Moskova, 26 (A.A.) - TUr 
kiye Hariciye \'ekili Sarnc:o·· 
lu, yiiksek Sovyet Meclisi Rc>i" 
Kalinin ile komiserler heyet 
reisi ve Hariciye Komiseri 1\10 
Jotofu ziyaret etmiştir. 

Saraço!?;lu siyasi koırnşmn 

!arına yarında devam <'dccr.l· 
tir. · Moskovada Uç glin kula 
caktır. 

şit edilen kuvvetlerin sulh zaman
larma mahsus normal miktara in
dirilmesi. gibi. 

Bütün alem biliyor ki Arnavut
luk hu<fudunda bir tek İtalyan as
keri bulunmasa dahi Yunanistan 
buraya tecavüz edecek değil
di; ..... yine herkes biliyor ki; 
şimdiye kadar on i.ki adaya hiç 

Ingiliz tayyareleri 
Dün 

bir taraftan bir taarruz fikri bes-

Almanya üzerinde uçarak 
beyanname attılar 

• 
yıne 

lenmiş değildi. Nitekim bu .defa 
hiç bir taraftan mukabil teminat 
arıımaksızın buralara tahşit etti
ği askerleri geriye çekmesi biz
zat italyan Başvekilinin de bu 
kanaatte olduğunu gösterir. 

Belgrat, 26 (Hususi) - Bu 
akşam lngiliz tayyareleri Alman· 
ya üzerinde yeniden keşif uçuş· 
lan yapmış, beyannameler atmış· 
trr. 

Londra, 26 (A.A.) - İstihba
rat nezareti tarafrndan nesredilen 
iki tebliğde İngiliz hava kuvvet
lerinin faaliyetinden bahsedi"~ 
mektedir. Dün gece Almanya ü-

zerinde bir keşif uçuşu yapan 
İngiliz tayyareleri propaganda 
varakları atmıştır ve salimen av· 
det etmişlerdir. 

Garp cephesi ve Almanyanın 
şimali garbi mmtakası üzerinde 
de bir keşif uçuşu yapılmıştır. Al
man muharebe tayyareleri tara
fından yapılan hücumlar geri püs· 
kürtülmüştür. İngiliz tayyareleri 

bila arıza 
dir. 

üslerine dönmüşler-

Lonclra, 2G (A.A.) - Jstih· 
bar at nezareti, geçen gece 1 n. 
giliz tayyareleri tarafından 
Almanya üzerine atılan beyan· 
namelerin metnini neşretmek. 

1 tedir. 
Du beyannameler, kısa cUm· 

( D~·a m1 .5 ınr.fr/P > 

- ................. ~ •••••••••••••••• ,uırıı. ........... ~~· 

O halde 1 talyanın bir taraftan 
Balkanlarda, diğer taraftan Ak
denizde sulh niyetleri hakkında 
fiili bazı deliller göstermek ihti~ 
Yacını hissetmesi acaba neden ile· 
ri geliyor? Acaba Musolini Al
manyanın İngiltere ve Fransaya 
karşı giri.;tiği tehdit politikasının 
harp haline girdiğini ve artık iki 
taraftan biri tamarniyle yıkılma-

Harp tebliğleri ~ 
· ~ • 

dıkca bundan kurtulmanın imka- Fransız ıebliei: 
nt kalmadığını görünce yarın ltal-
yanrn başına <la aynı yoldan bir Paris, ::!6 lA.A.) - 2G Eylıll 
harp tehlikesi gelebileceğinden sabah tebliği: 
endi~e mi etti? Düşman topçıısunun Deux. 

Bu bir ihtimaldir. İtalya teh- ponts mevlüinin doğu cenu
dit politikasının sökmediğini, bundaki faaliyeti dernm et
kuvvete 1.-arşı kuvvetle ,karşı çı- miştir. 
kıldığını anlayınca hı: tehlikeli 25 Eylfıl gUndilz avcı tayya· 
~ilah oyununu artık bertaraf bP. relerimiz Alman avcı tayyare. 
rakmağa lc;,r.:J' "PITr:İ~ olabilir. !eriyle birkaç defa muharebe
Bugüne kadar tehdit politikasile ye girişmiştir. 
koparabildi ğ-i n enfoalleri sıkıca Paris, 26 (A.A.) - 26 Eylfıl 
ekle tutmak i~tc.y<' bjJiı-. akşam te b !iği: 

Fakat fikrimizce ltalvan Baş· Düşman topı:usu "İki köprü,, 
vekiJini sulhsever olmağa sevke- mcvkiinin cenup mınlakasıncla 
den başka bir end!se .a!'dn-. Bu ve Pirmasens'ln cenubunda fa. 
da askeri müttı-fiki Almanvanın aliyette bulunmuştur. 
Sovyet Rusya ile anla~ması bu ŞeCakla lıernbcr diisınnnııı 

(Devamı 5 incule) · Sauter cephesinılc icşcblıUs et-

... , 
'" 

tiği bir baskın hareketi tardo
lunnıuştur. 

SQVvet tebli~i: 

Moskova, 2ü (A.A.) - Kızıl
ordu Kurnıayıuın tebliğinde, 
ordunun :.l5 Eylülde de hudut 
hattına doğru ilerlemesine de. 
vam ederek Suvalki, Gonio•dz, 
Opalin, Dulıeııka, Komarof, 
Pemdngaiçiki, Poagai!;ikai, Ri
beik, ne, hnik ve Kozilov şe. 

birlerini işgal ettiği J.>ildiril
mektcdir. 

Berliıı, :!li ı ,\ A.) - Tebliğ: 

Doğuda hudut haltına doğru 

.. 
ilerleme normal bir suretle de
vam etmektedir. Yalnız Aşağı 
San'ın doğusunda dağıııık dUş

man müfrezeleri ile mUsaclo_ 
meler vukubulmuştul'. Alınan 
Leh csirlel'inin adedi iki bine 
baliğ olmakt. rlır . ::)clıre kar:;; 
harekat baslamıştır. Almaıı 
kıtaları 'M okotovskı kaleı:;i u 
işgal etmişlerdir. 

Batı cephesind<', mahdut 
topçu faaliyeti \C ileri mü fre 
zelerin bazı hareketleri kayrlı>. 
dilmiştir. Beş Fransız tayyare· 
si ve iki tane ucu yere bağlı 
balon dU,;UrillmUştür. Diı!;er 

Fransız tayyaresi ele hava dafi ı 
toplarımız tal'afından dilşürül

nı Uştür. 

Barbaı~os ihtifalt 

Biiy:·k Tiirk dcnic:::isi Amiral 
Barbaros 

Bugün Beşiktaşta bti1·"?. 
Türk amirali Barbaros ihtiı .. 'i 
~~~~kb~ ~ 

Bu merasime saat on buçuk. 
ta türbenin bahcesinde donan -
ma mızıkası tarafından çalına. 
cak İstiklal l\Iarşivle başlana_ 
cak, hazırlanan direğe Türk 
bayrağı çekilecektir. Bundan 
sonra c:elenkler konacak, vali 
ve belediye reisi bir nutuk söy 
liyecektir. Sonra geçit resmi 
·yanılacaktır. 

1\Ierasime kara ve deniz kuv_ 
vetlerile, halk teşekküllerin.den 
ayrılacak cüziltamlar i~tira!f 
edecektir. 

Kara merasimine şu mektep . 
lcr iştirak edecektir: 

A) Yedek Subay okulu, B) 
Deniz Harp okulu, C) YükSC'k 
Deniz Ticaret okulu, D) P rti 
teşekkülleri... 

Barbarosun ''Preveze muzaf. 
feriveti,. hakkındaki bir pzı 
ikin.ci sahifemizdedir. 

Dikilide zelzelf? 
devam ediyoı· 

(Ya;:;ısı S foıoodc) 

• İllililiiiiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiillıliiiiliiaı--- ·---
g ü umar s - .-.._...-,wwws 

Ela gôzli! 
;nsanlar memleket.nde 

Yazan: SADRi ERTEM 
l' eni edebi tef ril;:coıı ı;:;dcı realist bir k{llcmdc11 -::cvl.lc olm. 

yacağmız parçalar: 
Gece peyzajları - Sabah tcfelsüfü - Çınar altı - Haki. 

katin tahayyüliı - Fetih efsaneleri - Sarı kız - Tabiatın -
mistisızmi - Doğduğum evin yolu - Bir kutu kibrit gibi ya. 
nan kasaba - Denizden iki bin metre yukarıda - Leylek yu. 
vası ve hah atelvcsı - Ölmüş bir şehrin iskeleti - Fabrika
laşan kasaba - • Sapanın ardındaki dünya - Deruni alem -
Köyün filozofları - Yerinde sayan teknik - Gurbet -Tez. 
gahm son siperi - Hamle - Köyde demokra~:. 

'·---·----------------=----.c' 





l 

-

Avrupada harp vaziyeti 
-

Almanya uzun bir har-
be dayanabilecek mi? 

26 Eylul 1939 
Almanya, geçen harbi en ziya

de müttefiklerin deniz hakimi· 
yetini kıramadığından kaybetmiş· 
ti. İkinci Avrupa harbinde de 
lngiltere ve Fransa mutlak su
rette deniz hakimiyetini ellerinde 
tutmaktadırlar. 

Geçen harpte olduğu gibi bu 
•efer de Almanların büyük feda
~Srhklarla giriştikleri denizaltı 
aarbi müsbct bir netice vcroive· 
cek. yalnız müttefikleri daha sıkı 
muka.bil tedbir almaya sevkede
cektir. 

Şimdiye kadar yapılan mücade. 
ile neticesin.de Alman denizaltı ge· 
mileriııin beşte biri imha olun
muştur. Harbin ilk anında alı
nan bu netice, deniz hakimiyeti
lnin mutlak surette müttefikleri!" 
!elinde kalacağını -göstermiye ka· 
ifidir. 

Müttefiklerin harbi kazanmak 
ıçin yaptıkları bütün hesanlarda 

~
eniz hikimiveti ve uzun bir har· 
e katlanmak birinci nlanda ge
r. Fransa ve İngiltere deniz 
ollannrn açık olmasından mÜ'"• 
emlekelcrinin ve dominvonlann 

'zengin insan ve malzeme memba· 
~ndan serbestre istifade edebi· 
&;c-eklerdir. Görülüyor ki harbin 
;uzaması demokrasileri daha ziva· 
ide kuvvetlendirmektedir. Alman· 
va için ise is ak!ıinedir. Harbin 
uzaması abloka dolayısiyle Al
manvanrn iktısadE-n ve askerlikçe 
:zayıflaması demektir. 

Vç sene devam .ed~k bir har
bin sonlarına doğru İngiltere ve 
Fransa harbin başlangıcından da
ha kuvvetli olarak kat'i bir taar .. 
:ruza hazır olabileceklerdir. Al
manya ise, harbin neticeleneceği 
ibu mühim anlarda maddi ve :ma· 
oevi 'kuvvetleri yıpranmış ve bit
kin bir halde olacaktır. 

Fransız r.Jüstemlekeleri Avru
paya gönderilmek üzere büyük 
kuvntler hazırlamaktadırlar. 

Kanada. Cenubi Afrika ve A
vustralya da anantana yar.dun i 
çin mühim sefer kuvvetleri tertip 
etmektedir. 

Bütün bu kuvvetlerin önümüz- , 
deki kış içinde Fransava nakli. 
~elecek ilkbaharda müttefiklere 1 
taze kuvvetler temin edecektir. 

Dünkü yazımızda izah ettiğ:. 
miz vechile Almanya, harbin de· ı 
vamı iç;n ehem olan petrol ve rlr· 
miri. ahl,,ka v~ n2r., .. ,,.1,lt vHron-

den ithale muvaffak olamıyacak
tır. Alman başkumandanlığı bun
dan dolayı, harp uzadıkça mo· 
törlü vaıutalann kullarulmasın
da, cephane sarfında çok ihtiyat
lı davranmağa mecbur olacaktır. 
Halbuki :zafer, ancak bu vasıtala· 
nn mebrul olarak kullarulmasiy
ie elde edilir. 

Diğer cihetten, Almanların çok 
seylcr bekledikleri denizaltı har
bi hic ciddi bir semere vermemiş
tir. Bizzat /Jman membaları 
~imdive kadar on denizaltı f!'emi
sinin imha olunduannu itiraf edi
yor. Bu netice, denizaltı harbi 
tehdidinin süratle azalacağını 
göstermektedir. 

Alman ticaret vemileri ise A!
m:ın ve bitaraf limanlarında ka .. 
nah ve atil 'lô.4 kJemektedir. 

Uc hafta kinde, ço~ maden 
r,lmı\k fü:ere Almanvava mahsus 
150 bin ton )cTıcak C1Jvanm mür 
tetik nnn:ın ... :ıı1"rı t-arıtfınrlan mü· 
c:~c1ere olıınifıı ;;.u da diisiinüfürse 
A.1m~"""''1"ı 1. .. rh;., uzarnasmd:ın 
"'Ôrece~i zararhrı bir dereceye ka 
..ı::ır .,,..t,,.....,,.1( mümkün olur. 

Gecen hamte. O.manh imoa
ratorlusru. Avusturya - Macaris
tan imnaratorln~. Bı1l.,.ariFt"n 
Almanvl'"'" miittefi~ iniler. Ro
manva. Sırh;stan Belcika tamı>. 
men Alrnan1~r t::ırafmdan istila 
f'>lunm11<1+u. "Pıırbin son ~,.neı1inde 
o-enis Rus Ukravrıoctı. Rus~nrn 
.,.arn hsT1"'1:ıın ve 'ftolnk sı-'Mlleri 
r'e Alman i"l"aline f!irm,~ti. Fran· 
.. anr11 !!<ırk 1.ıufotl=ınnifıolô zı-nain 
.,,aden oc~~farı ve ,::mavi mınta· 
lrası d~ha lı~rbin biifıwetinde .~1-
m:ınlartn f'lin,. vecmişti. 

BerJinden Ba~dada, Varto••
clan Brübele bdar Avrupa •e 
Asyanm büytik bir knauna !:i
kim ola .. Almanya, nihai zaferden 
emin olduğu bir zamanda, harbin 
dördüncü senesinde., müttefikle
rin tau kuvvetlerle yaptıktan ta
arruzlar önünde. birdenbire mai! .. 
lilı> ohnoermist:i. Bu de o badire
ae ezilmiştik! tkinci Avrupa har· 
binde ise A'lmanvanm yalnız ba· 
$Itla munffu olacağını zannet
mek büvük bir hata olur. 

İşte bunun kindir ki harbin u· 
zamıısı Almanvanm muvaffah
vet ihtima11erini azaltan en mü
him bir amiMir. 

T. BIYIKLIOGLU 

Papalık vasıtasile sulh 
yapmak tasavvuru 

Hitlerin ordularını geri çekmesi 
görülüyor ihtimal dahilinde 

DünkU posta ile gelen lnP"i- \ 
liu:e "The Peoole., ~7.etesi ya 
ZJyor: 

"'Gazetemizin diplomatik mü. 
şahidi, hariçte sayanı itimat bir 
membadan, Hitlerin bir kaç gürı 
içinde yeni bir zaviyeden sulh 
teklifleri yapacağını haber al. 
mıF· 

Bildirildiğine göre, her şey. 
den evvel nazi rejimine dünya 
katolik efkarının müzaheretini 
kazanmak maksadile yapılacak 
olan bu sulh teklifleri, Vatika.ıı 
vuıta.sile ileri sürülecektir. Hit 
ler, $İmdiden Mussolinivi bu 
~areketine yardım etmeğe ça. 
gırmıştır. 

Tekliflerini takviye etmek U. 
ure Bitler, Alman radyo istas
yonlarına ve guetelerine At 
manyadaki katolik kilisesine 
bir yaklaşma temini için neşri. 
yat yapılmasuu istemiştir. 

İnanıldığına göre Hitlerin ni. 
yeti bütün katolik emlakinin 
iadesi hususunda Romaya tek 
lifte bulunmaktır. Keb Alman. 
yadaki ''katolik gencliği .. ve di 
ğer hareketlere tam serbesti 
vermek niyetindedir. Avnı za
manda Sovyet - Alman paktı. 
nı tadil etmeiii düşiinüvor. 

Hitlerin nazi askeri faalivet 
lerine de bir son vermek. ordu 
lannı eski Leh - Alman hu. 
duduna cekmek ve bütlin mi"~
temleke taleplerinden vazgeç . 
mek teklifinde bulunması da 

muhtemeldir. 
Papalık ne7.dinde yapılacak 

bu t~bbUsler. sulh imkanları
nı yoklamakta olan naziler için 
yeni bir tarz olacaktır. Bugüne 
kadar bir anlaşmaya varmak ar. 
zusu hemen d~dan doğruya 
Fransaya idıar edilmişti.,, 

italyada endişe 
Sovyet rejiminin Tuna

da yerleşmesi buna 
sebep görülüyor 

Roma, 26 (A.A.) - Gittikçe 
daha ziyade muhakkak bir mahi· 
yet arzeden bir cihet var ise, o 
da Sovyetlerin Polonya Galiçya
sı ile Ukraynasmı istilisırun 1-
talyan mahfillerini libyt bırak
madığıdır. Sovyet rejiminin, bü
vük İtalyan menfaatleri olan Tu· 
na ve Balkanlar vakını •• da yerleş
mesini görmek, Romada endişeler 
doğurmaktadır. 

Bu sebeple burada vaziyet, bi:. 
yük bir dikkatle takip edilmek· 
tedir. 

italvan gazete muhabirleri de, 
yazdıktan yazılarda, Kızılordu
nun is~al ettiği şehirlerde alınan 
tedbirleri tebarüz ettirmekte ve 
birdl"nbire Sovvet reiimine tabi 
bırakılan balkm mukadderatım 
kaydeylemektedir. 
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Çemberlayn haftanın umamiıöörup düşUndUltçel 
vaziyetini gözden geçirdi 1 

DngDllz ~aşvekDDI dedD kD: 

" Kendimizi ve dünyayı tehlikeden kurtar
mak için sonuna kadar harbedeceğiz,, 

Londra, 26 (A.A.) - Avam 
kamarasının bugünkü toplantı· 

sında, Çeınbcrlayn haftanın umu
mi vaziyetini gözden geçirerek 
22 Eylülde toplanan Fransız - İn
giliz yüksek harp meclisinde tam 
bir mütabakat müı1ahade edildiği
ni söylemiştir. 

Sovyetlerin Polonyadaki aske. 
ri hareketlerine temas eden Çem· 
berlayn demiştir ki.: 

Moskovada neşredilen tebliğde 
gösterildiği üzere Alman ve Sov· 
yet orduları arasında çizilen hu
dut Sovyet kıtaatını Varşovanm 
mülhakatına kadar getirmekte ve 
Galiçyadaki Polonya petrol kuyu
larının büyük bir kısmını Sovyet
lcrin idaresinde bırakmaktadır. 
Maamafih Kızılordunun son teb
liğleri yukarda zikredilen anlaş
ma ile Sovyetlere bırakılan bütiin 
topraklann - ki Polonya cum. 
huriyetinin yansından fazlası
dır - Sovyet kıtaatı tarafından 
henüz tamamiyle işgal edilmemiş 
olduğunu gösteriyor. 

SovyetJerin bu harekatı netice· 
sinde önden ve arkadan vurulan 
Polonya orduları bittabi toprak
Janm muhafaza edememişlerdir. 
Bununla beraber Polonya milleti 
mücadeleden vazgeçmiş değildir. 
Varşova ve Hella yar.ımadasr mü
dafilerinin kendilerini muhasar.ı 
eden Alman kuvvetlerine karşı ve 
devamlı ve merhametsiz bombar
dımanlaı a rağmen hala yerlerini 
tqtmak sucetiyle gösterdikleri 
parlak kahramanlık önünde bü
tün dünya mütehassisdir. 

Garp cephesinclelıi harekat 
Garp cephesinde. Fransızlar 

bazı yerlerde terakkiler elde etti
ler ve kazançlarını muhafazaya 
muvaffak oldular. 

Dominyonlanınızın hazırlıkları yan ettiğini ve bazı ahvalde bu 
ilerlemektedir. Gemilerinden bir hükumetlerle kontrol işini basit· 
kısmı bizim gemilerimizle teşriki leştirecek bir anlaşmaya vanlaca· 
.mesaiye başlamış, orduları talim ğıru İngiltere hükumetinin ümit 
ve terbiyeye koyulmuş ve tayya- ettiğini söyledikten sonra. harp 
re kuvvetleri de deniz aşın biz· karşısındaki İngiliz vaziyetini 
metler görmek üzere hazırlan· izah ederek demiştir ki: 
makta bulunmuştur. Dominyon- Milletimiz bugünkü kadar hiç
ların müşterek davaya tahsis et- bir zaman müttahit ve azimkar 
tikleri mühimmat, iptidai madde- bulunmamrştır. Milletimiz - bu 
ler ve erzak her an daha ziyade cihet ne kadar tekrar edilse ye-
artmaktadır rindedir - Polonyanrn ancak so-

lkbsadi Harp Nezaretinin nuncu misalini teşkil eylediği dai-
nzifesi mi Alman taarruzu endişesinden 

Çemberlayn iktısadi harp neza- katiyen kurtulmağa azmetmiştir. 
retine temas ederek şunları söy. Biz ve Fransa gerek kendjmizi, 
!emiştir: gerek büf"n dtinvayı bu tehl\k"" 

Bu nezaretin başlıca vazifesı den kurtarmak için harbe girdik. 
Almanyanın iktısadi bünyesinj Ve iki milletimiz bu maksada i· 
harbe devam etmek imkanını br rişmek yolundaki azminde her :za
rakmıy.acak surette bozmaktrr. E- mandan ziyade rnüttehittir. 
ğer İngiltere Almanyanın harp Kclinesko'nun ölümünden 
endüstrisinin işlemesine zaruri o-
lan iptidai maddeleri getirmesine duyulan leeuür 
mani olabilirse, Almanyanın mu- Çemberlayn, Romanya Başve· 
hasamatı uzatmak kabiliyetini fii- kili Kalineskonun katli hadisesi
Jen fel~e uğratmış olacaktır. Bu- ne de temas ederek, Romanyanın 
nunla beraber çok fazla rıjkbinli- uğradığı elim ziyaı kaydetmis ve 
ğe karşı nazarı dikkati celbetmek demiştir ki: 
isterim. Filhakika, Almanva it.. Polonya kıtaatının Romanyaya 
haline mecbur olduğu iptidai mad geçişinin Romanya hükiimetinin 
delerden muhtelif miktarlarda önüne çıkardığı meselelere 20 
stoklara malik bulunuyor. Bina· Eylülde temas etmiştim. Roman
enaleyh iktısadi harp nezaretin· ya hükumetinin bu meseleleri 
den seri neticeler elde etmesi bek- halletmek icin sarfettiği gayret
lcnemez. leri Büyük Britanya hiıkumeti 

Alman propagandası diyor ki: muhabbetle takip ederken Kaı=. 
ingilterenin kaçak csva kontrolJ. neskonun ı: ~radığı alçak~ katli 
Almanyanın üzerinde ka•"yen hAcfü:esini öi"renmis ve 21 Eylül· 
müessir olamıvacak ve fakat bi- I de Biikresteki Hüyük Britanva el· 
taraf meml,.ketlerin ticaretini bo- 1 cic:i İnY.iliz hükumet ve milleti· 
ğacaktrr. Bu iddialardan banı?i- nin duydui!u nefreti ve bu .siıi
sinin hakikatten daha uzak oldu- kasttan dolavı derin taziyetlerini 
ğunu bilemiyorum. Romanva hükumetine ve milleti-

Çcmberlayn. birçok hiıkumet. ne bildirmek emrini vermiştir. 
lerle dostane müzakereler ecre· 

Dikilide zelzele devam ediyor 
Dün 18 sarsıntı kaydolundu Bergamada 

bir muallim ile bir çocuk öldü 

İzmir, 26 (Hususi) - Zelzele j 
Dikilide devam ediyor. Dün gece 
ve bugün Dikilide 18 sarsıntı 
kaydolunmuştur. Sarsıntılar çok 
şiddetlidir. Çandarlıdaki evlerde 
oturulmaz hale gelmistir. Çan
darh, Demirtaş, Deliktaş için 200 
Bergama için 120 çadır istenmiş- 1 

tir. Buralardaki açıkt:-. 
dır. 

Bergamada 400 ev tehlikede 
görülmüştür. Bunlar yıktırılacak· 
tır. Bir çiftlik binası ~ökmüştür. 
Bir muallim ile bir çocuk ölmüş· 
tür. Bundan başka yaralılar var 
dır. Bergamada tulumbalardan 

siyah sular fışkırmaktadır. 
Bir kaynağın suyu kurumuş

tur. Dikilide çadırlar kuruluyor, 
halk buralara yerleştiriliyor. Ye· 
mek tevziatı devam etmektedir. 

Tire, ödemiş. Kemalpaşada da 
zelzeleler olmustur. 

Hıfzıssıha müesseseleri hakkında bir layiha 
AN K A R A, 26 (Husut-ıi) -
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekaleti merkez hıfaıssıhha 
müesseseleri hakkındaki kanu. 
nun il~tıSJ ve C ımhurİ\Pt mer . 
kez hıfzıssıhha enstitüsü ve 1 
hıfzıssıhha mekt bi teııkilinr 

da·r bir kanun pro ·cc;i h'lzırl"'· 
mıstır. Bu pro cc: .. 1 rrıı ,...·· 
re merl·ez hıfz c: rlıh nıiin "P. 
sesi: C mhurivPt m rk~., h1f -
zıssıhha enstiti.i ü ile h fzı c:ıh 
ha mektebi namı altında iki 
kısma ayrılmaktadır. 

Sıhhat Vekaleti memleketil" 
mı l • 1ı mıntakalarının sıhhi 

ıhtiyaçlarına gore aynı isleri 
yapmak üzer enstıtiıd ubc -
!er açacaktır. 

Merkez hıfzıssıhha enstitiisü 
halk hıfzıs ıhh sar~armm ıs. 
lah \"C inkişafına 'e her ne,.; 
ha talıklarkı mücad leye y. rn
va k sıhhi ve fenni araştır • 
malar vapacak \'C bu me' zu 
etrafında genı tet1dklcrde bu. 
lunac kt1r. l.Jmumi ve ic:;timai 

c: ir "' hi m v _ 
zı 1ara d.., ı f ıan<ılar t rt"r 
edecek ve neşrıvat vapacakhr 

Hıfzıssıhha. mektebi vekale 
tın ~oreceği lüzum üzerine ta. 
babet şubel ri smıfları ve men. 

suplarılc e zacı ve kimyager -
ler" ve sıhhat m murlarına sıh. 
hi 'e fenn~ idari vnzifelerıne 
ait umumi \C nazari tekamül 
tedrisat 'apacak, konferanslar 
t rtip d <'ektır. 

Bıı m nıur \C' nıllstahdeın 
leı V J,, Ptin il zum göstere. 
C<'wi zan nlard, bu tC'drisatta 
hazır bulunm ya mecbur ola
rnklardır Du tekfımUI kursln
rııın f tıri\1 "cJcceklerin yol 
masrafları 'c 1 ıırstn bulun. 
duklaıı mlıddetçe her tUrlll 
in c vc>ya ma r, fları VekA.let 
tarnfındnn temin edilecektir. 

Zehirleyiciler 
Arada sırada, giinün haberlerı 

arasına, :zehir kaçakçdannm adı 
kanpyor. Zehirci ıebekeleri ya
kalanıyor, eroin, kokain fallrika
lan basılıyor. 

Bütün dikkatimi harcadrğ'lm 
hıtlde, bu suçlarm adliyeye geçi· 
tini, muhakemelerini, nihayet na
sıl bir 'hükümle ce7.a1andık1annı 
goremiyorum. Bu, helki vakti
min azlığından, lhelki yaka1ıı.mt 
la huk.itn arasına çOk :zaman g • 
rip dildcatim dağıldığmda?tdtr. 
F~kat acı gerçek §U, ki '.ben, lbu 
nokta~'l Nrnonhktay1111o 

- Git mı.hkemede hüimlcrle 
görüı, Pvukat dosyalamn iacele! 

Diyecıeksinir. Doğru. Bu ıeaı
snsta cl<ailr <"alıştığımı itiraf ede
rin• AmD ben, muhbir değilim. 
Böyle bir tetkik elimden gelmez. 

Belki: 
- O halde ıus! 
Hükmünü vereceksiniz. 
ilk bakııta, bu hüküm baldı ai· 

bi görünür. F a'kat biraz ~tün
de durunca, acelenin tehlikeıi ele 
kendi kendine belirir. 

Zehirleyiciler, en korkunç, bir 
taammütle öldüren katillerdir .. 
Hem tek tek deiıl, yığın yığın öl
düriirler. 

Bir zelzele, bir tufan, bir bom
bardıman ha1'eri nasıl -ortalığı sar· 
s11rak, zıninleri velveleye vererek 
ilan edilir, na11l bemencecik et
rahna iişüşülürse, bir zihirfeyici 
şebekc!inin etrafı da Öylece ku· 
şatılmak liznnı-elir. 

Zelzelenin yıkbğı ev amwmi 
yardımlarla tekrar ve daha sar 
lam olarak yapılır. Fakat eroin
le çıldıran zavallı gencin ne ah
Ji.kmt, viedan1111 ~e nihayet ak
lmı, ne de canını dünyanın bi
tün hazineleri bir anya gelse, 
yerine koyamaz. 

Bu kadar korkunç neticeler ve 
ren bir felüeti, tabii prilar i
çinde yazılnnı 'kanunl~rla ön1eme
ğe çalıımak bence beyhudedir. 
Yıllardanberi, kaçakçı katillerin 
binDiri ardınca türediğini ~ 
memizin asıl sebebi de 'bu. 

"Eroin", ''Kokain" gibi zehir 
lerin Öyle zengin hir kan var, ki 
nahunda auak çürüklük olanlar 
kendilerinden l'eçerek ıbu ahlil< 
lağımına ablıyorlar. 

içlerinde müthit bir ıoiukkan 
lıhld .. 'hesap ede ede 9lhpınlar 
var. On kilo eroin attrktaa IOn 

ra. birkaç senelik hapsi umuraa
mavorlar bile. 

Bir sinir nöbeti. bir öfke çılrrın· 
lığı i~inde adam ölcUreri katil di
vc hakimin huzururıa çık"nYoruz 
da, bövle yığınları her türlü ah 
Llksızlıklara sürükledikten sonra. 
tnezara sokanları nicin iki kere 
~11til savmı)·cıruz bilmem. Evet, 
} unlar, her kurhanlı.n:un bll41n· 
da ilcişer kere kat;ldi ·Jr... Hem 
ll'a:ldi, hem mnnevi katille'!". Bun· 
lar için ayn kanunlar, keskin ce· 
Zl'l,<tr koymazsak, hic bir zama.,. 
.. ,.• ;.ı ............ kt~n kurtulın,.....,•ı.cıı-

!!12 ••• 
HAKKI SOHA c.r::-f'•'• 

1\tiuhacirler hakkında 
bir talimatname 

Ankara, :!IJ (Hususı) 

1,.ın umum nılldlırıligU i k ı 
ı, uıununuıı tatbikatına dnh 
lıır tulimntıınmC> hazırlamı lır 
nuna göre yal.ıancı mC\mlek t. 
lercleu hicret ederek n1<'ml 
ketimlze dôıımcl< istlyen mu
hacirlere koıısoıo hıklarımız 
tarafından resen muha<'ir vi. 
zesi verilmesi esa ı kfthu1 edıl 
miştir. 

Serbest iskAn suretiyle ana. 
yurdn gelmC'k istiycn muhacir
ler için konsoloslar bundan 
böyle merkezden ıuUsaad • 
boklemiyeceklerdfr. Muhaeir
lcrin yaban<'ı 111erdo uzun za 
man beklemelerinin önü bu 
suretle alınmış bulunacaktır. 

---0--

Avrupada okuyan 
talebelerimiz 

Ankara. 26 (Husust) - Ma. 
arif Vekaleti mcmleketımıze 
dönmesine karar vPrilcn dev -
Jet hesabına okuvan A ruoada 
ki talebelerin her birine 150 şer 
lira yol masrafı verilmesine ka. 
rar vermistir. Vekalet beledıye 
ler ve ''ilayetler hesabına oku
yan talebenin de dönmesi içiı 
beledivclere tebliıfat ya'Plllası. 
nı Dahilive Vekaletinden iste -
miştir. Bu talebelerin de yol 
masrafları ait oıQuklan vila -
yetıer tarafından temın edili' 
cektir. 
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IIayat denilen §ey bir ucu A , 
diğer ucu B ile işaretli bir kavs
dir; bu, yalnız ölü doğan çocuk -
larla deliler, abdallar için düz bir 
hat seklinde olur. Biraz zeki o -
lan ~damın hayatı bir az inhina 
peyda eder. Daha zeki olanlar i -
cin bu inhina derecesi artar. Ba
~it adamların A noktasından baş
lıyanlarm hayatları dümdüz gi -
der, B nc-ktasına varır. orada bi -
ter. Hayatları çok zikzaklı geçen 
eksantrikler, avantüryeler de ::li
hayet basit adamların hiç tered -
dütsüz, dosdoğru gittikleri B 
noktasına varırlar. Fakat hazan 
yavaş, hazan çabuk sona eren 
münhani bir hattın istikametini 1 
tenkit ederek. Basit adamlarla ek
santrik adamların hayatı arasında 
ki fark kavisin gerginliğinde gö- ' 
rülür. Bir takım adamlar vardır 
ki, serbesti ve sergüzeşt düşkü -
nüdürler; bunlar izdivaç ve aile 
hayatı ile eğlenirler, fakat onlar 
da bir gün gelir ki bütün hayat -
tarım evlilik ile ve çocuk yetiş -
tirmeklc geçiren bir adamın ha -
yatına gıpta ederler. 

Bazı adamlar vardır ki zaman 
zaman sefalete düscrler, zaman 
zaman yüksek ikbaİ mevkiine çı -
karlar, açlık ve refahın her şek -
lini hayatlarında görürler. Bun
lar bir gün gelir ki, neden dola
yı alelade üçüncü derecede bir 
kalem efendisinin basit hayatını 
özlerler. 

Öyle zannediyorum ki, büyük 
aktrisler çocuğunun sümüğünü si 
len, yemeğini ha7.ırlayan bir ev 
kadınının halini kendi hayatına 
tercih eder. Dünyanın şeklini de
ğiş•irmis olan büyük politikacı -
ların neden dolayı bir ilkmektep 
hocası, yahut bir şefdögar olma -
dığına teessüf ettikleri çok defa 
vakidir. 

O halde ben niçin bir gazeteye 
intisap ederek bir gün bu mem -
lekettc sözü geçer bir adam ol
mak hülyalarına kapılıyorum? 
Lakin hayır. Ben hakikatte hiç 
bir hülya peşinde değilim. Benim 
hiçbir idealim yok. Buna muka -
bil bende öyle bir sert sakal var 
ki, traş bıçağı bir türlü kesmiyor. 
Camm. artık bukadan da yeter. 
İşte iyice traş oldum. Her halde 
İrrefutable gazetesinin direktörü 
heni kucaklıyacak değil. Ben bu 
gazete idarehanesinde alelade bir 
memur olacağım. 

Tito kendi kendine böyle söy -
lenerek lavaboya yaklaştı . Yüzü
nü uzattı. Soğuk su ile yıkadı. 
Suyun tesirile gözleri açıldı . Fikri 
aydınlandı. 

- Yahu. hen de, ııc bedbin 
adamım. Budalalığı bırakayım. 
Ben hayatt3. muvaffak olmak 
istiyorum. Muvaffak da olacağım. 

Tito otelin merdivenlerini dör· 
eler dörder atlayarak aş;ığıya in
di. Kapıcılardan birine bir tak:;i 
,getirtmesini emretti. İrrefutabl 
gazetesi idarehanesine vardığı za
man direktör edebi tenkit muhar· 
riri ile konuşuyordu. üç çeyrek 
saat ı::onra kendi c1lısma odasın
da bulunabilecekti~ ~ 

Bununla beraber Tito pardc -
süsünü. §apkarını çıkardı. içeri -
ye gireli. Kendisini ilk karşılayan 

- ~ 

siyah saçlı, siyah kostümlü, pan
talonıınun çizgisinden ağzının a
çıklığına, omuzlarının duruşuna 
kadar her tarafı düz hatlardan te
şekkül eden, adeta her tarafı çini 
mürekkebi ve pergel ile çizilmiş 
zannedilen bir genç oldu. Kendi
sine hitap ederek : 

- Yeni giren muharrir siz mi-
siniz? 

Diye sordu. S0 nra : 
- Lutfen şuradan .. 
Diye yol gösterdi. 
Bu genç İrrefutable gazetesi -

nin yazı heyeti müdürü Menierdi. 
Titcmun önüne geçti. Bu suretle 
güzel koltuklar, hafif masalarla 
döşenmiş üç salon arasından ge -
çerek gittiler. Ve Amerikan terti
bi bir bara vardılar. Barman bu 
sırada uzun bar tabureleri üzerine 
tünemiş vaziyetinde oturan üç, 
dört muharrire karrsık bir nevi 
içki hazırlamakla meşgul bulunu
yordu. Sekreter: 

- iki kokteyl... 
Dedi. 
Barman büyük bir cam kadeh 

içersine üç muhtelif içkiden birer 
parça koydu. Bir kimyager dik -
kati ve tecrübesi ile bunları biri
birine karıştırdı. Sonra içersine 
üç muhtelif şişenin her birinden 
birkaç damla akıttı. Tekrar ka -
rıştırdı. 

Daha sonra bir yarım limon al
dı. Srktr. Toz şekeri ile karıştır
dr. Nihayet bu karmakarışık şey. 
!erden yaptığı içkiyi kadehlere 
doldurdu. 

Siyah esvaplı, siyah çizgili, 
hendesi bir intizam ile duran sek
reter yeni muharrir olan İtalya
na dikkat ve biraz da hayretle ha. 
kıyor gibiydi. Eşlerini göstere· 
rek: 

- Gazetemizin Alman siyasi 
muharriri Doktor xxx ı takdim e
derim. Rusya işleri muharriri pro
fesör ı.:xx, tıbbi makaleler muhar
riri M. xxx ... dedi. 

İsimleri Titonun pek iyi hatı
rında kalmayan bu üç muharrir 
oturdukları uzun taburelerden a
şağıya atladılar. Birer birer yeni 
muharririn elini sıktılar. 

Sonra sekreter: 
- Şimdi sizi çalışma odanıza 

götüreceğim. O rada İtalya siya· 
seti hakkındaki işleri takip eden 
bir İtalyan hemşehrinize takdim ' 
edeceğim. Bu, çok iyi bir genç_ 
tir." dedir. 

Tito elindeki kadehi tezgah ba
şına bıraktr. Sonra Almanın, 
Rusun ve doktorun ellerini sıka
rak ayrıldr. Onlar da tekrar tabu
relerinin üzerine çıktılar. 

Barm öbür tarafında bir bilar. 
do salonu görülüyorc4•. Bilardo 
salonunun öbür tarafında da İr
refutable gazetesinde çalxşan mu
harrirlerin ve dostlarının her gün 
yemek yedikleri bir salon vardı. 

Tito ile sekreter bir koridoru 
geçtiler. Giderken yollan üzerin
de dört, beş odacı ayağa kalktı. 
Bu koridor adeta bir otele benzi_ 
yordu: Her tarafta sıra sıra ka
pılar vardı. Yalnız bu kapıların 
önünde temizlenmek üzere bıra
kılmış ayakkabılar yoktu. Her ta-

(Daha var) 

RADYO 
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12.30 Proı;:nıııı 'e rııcnılrl-rl -.;.ı

al ;İ~ ıırı, l 23.) Tiirk ıı11izi .\ii (Pl.), 

ı:J :'llcmlckel sa,.ı H.\:.11'1, ,\jans ve 
nıetroroloji hahcl'lrri, J:l,1.i - 1 i 

;\Hizik (Riyasctit·ııınhıır lıandusll) 
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SARI 
Yazan: 

Eski zamanda, ve büyük aile 
burada yaşamış olsaydı, Vang 
Lung de kendisini bu avam ta. 
bakasının bir cüzü t;ibi ve bü. 
yüğün aleyhine. baş kaldıran bir 
insan olarak sayacak, ve bütün 
aileye karşı da yarı nefret. ya
rı korku duyacaktı. Halbuki 
o anda toprağı, ve emniyetle 
saklı duran altınları ve gümüı:: 
paraları olduğu için. bu her ta. 
rafa üşüşmüş olan halktan tik. 
sindi, ve kendi kendisine: 

- Ne kadar da kirli, pis ko
kan insanlar bunlar! .. dedi, ve 
ve fena koku neşrettikleri için 
aralarından geçerken burnunu 
yukarıya kaldırdı ve gayet ha
fif nefes aldı. Ve sanki kendi. 
si büyük evden imiş gibi bu a
vam tabakasından tiksindi. a
levhlerine döndü. 

·Bir şeye karar vermiş oldu
ğu için değil de sırf lüzumsuz 
bir merak saikasile olmamakla 
beraber avlulardan ~eri döndii. 
Buna rağmen vürüdi.i. ve dipte 
bir avluva açılan ve kilitli du
ran bir kapı buldu. Bu kanının 
yanında uyku kestiren b;r ka-

• dm vardı. Dikkatle bakınca 
bunun, vaktile buranın kapırı. 
lığını eden adamın ci<'el{ bnzu~u 
karısı olduğunu anladı. Şaı:ıtı. 
ve orta yaı,lı ve güçlü kuvvet
li ve şen, şuh olarak hatırl::ıdt
if:1 kadma tekrar göziinü dikti. 
Kadın şimdi bcm beyaz sar.lı 
olmuştu. Yüzü gözü kmı:ııkhk. 
!arla dolmus. betipenzi ı:ıolmu~. 
tu. Dişleri de. çenesinden sar
kan sarı vılanlar1 andırıvordu. 
Van~ Lung ona bakmca. bir 
13.hza içinde bir delikanlı olarak 
kuca~nda ilk GOcutfile buraya 
geldiJ!i andanberi kaç vıl ve 
bu yıllarm ne kadar çabuk g-eç. 
miş olduğunu anladı, ve Vanır 
Lung- ömründe ilk defa olarak 
yaşhlıRın yavaş yavaş üzerine 
rökmekte bulundu~nu hissetti. 
O zaman adeta kederli bir ses. 
le kadına seslendi: 

- Uyan. ve kapıdan içeriye 
gireyim! .. dedi. 

İhtiyar kadın gözlerini kıprş
tırıp, kurumu17 dudaklarını ya_ 
lıyarak yattığı yerden fırladı, 
ve: 

- Burayı bütün iç avluları ı 
kiralayacak olanlardan maada 
hiç kimseye açmıya iznim yok !.

1 
dedi. 

Vang Lung da ani bir karar. 

la: ı 
- Pek ala.. yer hoşuma gL 

öersc, belki kiraladım ... diye cc. 
vap vermedi. 

Fairnt kadına kim olduğunu 
bildırl"•E><li. Yalnız on•ın arka _ 
smdan içcı~ve girdi. Yolu tama
nıile hatırladı ve kadmı takip 
etti. Avlular derin bir sessizlik 
k:inde yüzüyorlardı. İşte şurası 
ilk geldi!h zaman sepetfoi bı. 
raktrğı oda idi. Şurada da. kır. 
mızı cilfilı narin sütunların tut. 
tuğu uzun taraçalar uzayıp gL 
diyordu. Kadının arkasından 
asıl büyük salona girdi, ve ma
ziyi hatırlıyarak burada, evin 
bir esirile evlenmek için bekle
diği zamandanbcri ~nelerin ne 

rrndan dolayı garip bir gurur 
.duyarlü.r, fakat toyluklarından 
kul'lklarrna k;ıdar kızanrlardı. 

Bu kadınlardan · bir çokları 
genç adamların bu şekilde ken
dilerini istiçvap etmelerini bir ta
nışma vesilesi olarak kabul eder
ler. fakat yine bütün safiyetleri··. 
le bildiklerini söylerlerdi. Cevap
ları doğn idi .. Domnika bu köy. ı 
lerde değil1i. 

TUNA KIZI ' 

Pol ile Lö Mestriye daha şima
le doğru çıktılar. Ranstl<' -Irkları 
bütün kasabalarda, köylerde genç 
kızı aradılar. 

Fakat bu yabancı 'uza hic kim· 
se rastlamamış, kimse ondan bah
solunduğunu isitmemi~ti.. Lö 
Mestriye: 

- Tekrar Morenani r.ivarrna 
dönmeliyi'z .. ddi .. Oradaki bütün 
köyleri. bütün çiftlikleri teker te· 
ker ararız .. 

Böyle muvaffakıyetsizliğe u ;- ~ 
radrkça Domnikayı görmek arzu
su günden güne artıyordu. 

Şurada. burrda tes1düf ettiği, 
kanlarınrn sıcaklığı, gözlerindeki 
arzuyu hissetti~i bütün bu köy. 
hi kadınlar Taveresko i1e aynı 
ırktan idi. 

O nlar gibi gene Rumen kızı da 
,..ençTik lıislerinin zevkini. lezze
tini taM lr e.-~erdi elbet .. Lö Mest
riyc muhakkak ki bundan istifa-

31 
de etmek istemiyordu. Kızın it',. 
madını kaybetmeği arzu etmez
di .. 

Fakat ayrılığın verdiği bir düş. 
künlük ile kızın kalbini <laha ko
lay kazanacak, daha çabuk anla
şacaklar ve sonra c::nun güzel. ba
kir dudaklarının lenetini duy-. 
cak, srcak, körpe vücudunun ırk ' 
ve cinsine has bir teslimiyetle ku
cağına sokuluşunu hiı:sedecekti. 

* •* * 
Pol ile Lö Mestriye oldukça 1 

hızlı olarak yeni bir köye doğru 
yürüyorlardı. Bir kır lckantasrn. 
da mükemmel bir yemek yemiş
ler.di.. Gene Taveresko fevkalarle 
bulduğu Y~ika'dan bir hayli ik· 1 

ram etmişti. Şimdi hafifçe baş- 1 

larr dönüyordu. 
Vadiye doğru iniyorlardı. Mak 

satları Prahovanın di~er tarafın. 
dan dumanları yükselen bir kövü 
f!Ün batmadan evvel ziyaret ede
bilmekti. 

Vadh,e doğru dar bir keçi yolu 
kıvrıla kıvrıla iniyordu .. 

- Bu yol tükenmek bilmiyor .. 
Şöyle kestirme olarak <lağdan i
nemez miyiz sanki.. 

Diye Pol bir teklifte bulundu 
ve bu sözleri söyler söylemez 
yoldan ayrılarak kayalar arasına 
daldı. 

Gençlik kuvvetiyle, alkolün de 
tesiriyle kayadan kayaya keçi gi
bi sıçrayordu. Lö Mestriye arka. 
daşmı güçlükle takip edebiliyor, 
hatta birçok defalar onu gözden 
kaybediyordu. 

Yine birdenbire dostunun göz
den kaybolduğunu gördü. Polün 
koşarak aştığı bir kaya aralarını 
kapatmış idi.. 

Lö Mestriye bir hissi kablelvu
ku ile arkadaşının düşmüş olması 
ihtimalini düşündü. O da oraya 
doğru k'oştu. 

Yanılmamıştı.. Pol Taveresko 
birkac metre <lerinlikteki bir çu
kur icine düşmüş. yatıyordu. Yü. 
zü kireç gibi bembeyaz olmuştu. 

- Yaralandın mı? Gördün mü 
şimdi yaptığını koc-a rlıoli .. 

Hendeğin derinliğinin müsaa
desi nisbetinde acele olarak ar
kadaşının imdadına yetişti.. Lö 
Mestriye yanına vardığı zaman 
Pol : 

- Öyle zannediyorum ki aya
ğımın biri kırıldı.. dedi. 

Lö Mcstriye büyük bir ihtiyat_ 
la arkadaşını ayağa kaldırmağa 
teşebbüs etti, fakat gayretlerinin 
boş olduğunu gördü. 

Her yeni teşebbüsü arkadaşı
nın yeni.den feryadı basmasını 
mucip oluyordu. Pol Ta veres!rn 
her halde ıstırap duyuyordu. 

Bulundukları yer ormanın or· 
tası idi. Etrafta hiç bir ev yoktu. 
Yapacakları yegane iş. yemek ye
dikleri kır lokantasına dönmek. 
ti. Lö Mestriye arkadaşını ıstıra
biyle haşhaşa brrakmak istemi
yor, sonra gecelevin onu tekrar 
bulamamaktan ko~kuyordu. 

Yapılacak baska is voktu .. Pol 
Tavereskoyu sırtlamak lazımdı. 

Lö Mestriye genç adamı dar 
h;r nnlr1., c::ı.atlerl"I" •asl'Tl';ıi!a mcc-

Pearl r-uck Çeviren: lbrahim Hoyi 
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kadar çabuk eeçmış olduğunu [ 
düşündü. İşte ihtiyar hanımın, p 
gümüşlü ipeklere bezenmiş na- VAKiT • hif pörsük vücudile oturduğu 'ı 
oymalı taht karşısmda idi. 

Vang Lung garip bir hisle 
sarsılarak öne doğru ilerledi. 
vaktile kadının oturduğu yere 

•.~urdu ve elini masaya koydu, 
ve bu vaziyetten doğan bir gu_ 
rur. tazimle, kendisine gözlerini 
kırparak bakan. ne yapacağını 
sessizce bekliyen ihtiyar cadı- ı 
nın kıpkızarık vüzüı1e gözlerini 
asa.ılıya doğru eğerek baktı ve 
içinden bilmeden bütün ömrün. 
ce hnsretini cektiifi tuhaf bir 
sevinç, memnuniyet duygusu 
kabardı, caP.ladı, ve elile ma. 
saya vurarak birden: 

:_ Bu evi a 1 ;:ı"" <Tım ! .. dedi. 
-29-

Bu zamanlarda. Va'lÇ>' Lun~ 
bir şeye karar Yerdi mi idi so
nunu artık eskisi kadar c;abuk
ç::ı alamıyordu. Yaşlandıkc::a. is
lerini bir an evvel bitirip. gü_ 
nün müteakin saatlt"rinde hu. 
zur ve ist~rahat içinde bos bos 

1 

oturup, ak~am günesini sevret. 
mek. ve tonra'!mda dolastıktan 
sonra azıcık uvumak için sabır
sızlanıyordu. Dolavısile. oflull'ı. 
verdiği kararı actı. ve ona ic-; 
halletmesini emretti. Sonra or. 
tanca oğluna haber gönderdi, 
ve eşya taşınırken yardırn-la 
bulunmasını bildirdi: ve her 
sevin hazır olduğu bir günde de 
taşındılar. İlk önce. Lotus, Tu- 1 

ti. onlarm esir hizmetçileri V<' 
eşyalar gitti. Onlardan sonra t 
da. Vang- Lung'un oğlu. karısı 1 

hizmetc:ilcri ve esirl~ri tasındı_ 1

1 

lar. 
Fakat Vang Lung- hemen ev

den cıkamadı. Ortanca o~lu ile-

1 
birlikte kaldı. Doğduğu toprak. 
tan ayrılma zamanı gelince. 
bunu zannettiği kadar çabuk ve 
kolaylıkla yapamadı ve oğulla
rı kendisine rnrar ve tC'şviktc 
bulununca da onlara: 

- Peki öyle ise. bana tek ba. 
şıma kalacağım bir daire r.azır 
)ayınız .. Ve bir gün canım iste_ 
diği zaman gelirim .. Bugün de 
torunumun doğumundan bir ev
velki güne isabet edecek. Ha .. ne 
zaman canım qekerse. durmam 
toprağıma dönerim.. dedi. 

Oğullarr tekrar ısrarda bu • 
lundukları vakit tc: 

- Pek ala ... Yalnız. bir de 
zavallI aptalım var benim .. On~ 
birlikte getireyim mi. gctırmı
yeyim mi bilmiyorum.. Fakat 
herhalde getirmeliyim. Zira, 
ben bakmasam. hic; kimse onu 
beslemez. yi:veceği ile ala kadar 
olmaz .. cevabmı verdi. 

Bunu sırf, büyük oğlunun ka
rısına sitem etmek. onu tekdir 
etmek için söylemişti. Zira ka. 
dm, za.vallr aptalın yanına geL 
mesinc asla tahammül edemi -
yor. titizleşiyor ve tiksiniyor: 

- Böyle bir insanın yaşama_ 
sı caiz değildir. Ona bakmak. 
karnımdaki Gocuğun Jüı:ımesi -
ne ~ifayet eder, diyordu. 

Ve Vang Lung'un büyük oğlu 
karısının, bu çocuktan hoşlan -

bur oldu. Öğleyin yemek yedik
leri kır lokantasına vardıkları za
man gün batalı dört beş saat ol
muştu.. Lokantada telefon yok
tu.. Sinayadan bir doktor celbe
debilmek için sabah olmasını bek
lemek icap ediyordu. 

Sabahleyin erkenden bir araba 
ile doktor getirildi. 

Kısa bir muayeneden sonra, 
genç adamın sol bacağının kırıl
mış olduğunu teyit etti. Yaralı 
Sinayada bir hastahaneye naklo
lundu. 

Palas otele avdet ettiği zaman 
Lö Mestriye müessesenin sahibi_ 
ne arkadaşının başına gelmiş olan 
kazayı anlatırken otelin kapıcısı 
nezaketle yanlarına yaklaştı : 

- Affedersiniz, sizi rahatsız 
ediyorum .. dedi. Fakat siz yok
ken bir kadının gelip Mösyö Pol 
Tavercskoyu aradığını söylemek 
istemiştim .. 

Lö Mestriye bir an için ümide 
düştü: 

- Bir genç kız mı? 
Diye sor<lu. 
- Evet efendim. Mösyö Tave· 

r eskoyu bulamayınca çok müte
essir oldu .. 

- Hala burada mı ! 
rn,,7.,, 1•"r) 
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madığmı hatırlayınca sustu ve 
bir daha ağzım açmadı. O za. 
man Vang Lung söylediği si. 
tem edici, tekdir edici sözler • 
den pişman oldu, ve müli.yi. 
metle: 

- Ortanca oğlumla evlene. 
cek krz bulunca gelirim. Zira 
işler nihayete erinceye kadar, 
Çin~'in bulunduğu bu yerde 
oturmak kolay olur.. dedi. 

Onun için de ortanca oğlan 
babasına ısrardan vaz ge~ti. 

Binaenaleyh, o da, Vang-
Lun~ ile en küGük oğlu ve ar>
tal krndan maada, amcası, ka. 
rısı ve oğlu ile, Çing ve amele
lerden başka kimse kalmamıştı. 
Amca ile karısı ve oğlu vakti. 
le Lotus'un oturduğu iç avlula. 
ra g-eçtiler ve buralarını kabul
lendiler. Bu vaziyet ise Vang 
Lung'u pek fazla üzmedi bile, 
zira amcasının günlerinin sayı. 
lr olduğunu. pek öyle fazla ya
şıyamıyacağını apaGık anladı. 
Ve işsiz ihtiyar adam ölünce 
de, Vang Lung'un o nesle yap. 
maya mecbur olduğu vazifesi 
bitecek. ve kendisine söylenen 
şeyleri dinlemediği için delikan_ 
lıyı kapı dışarı etti~inden dola. 
yı da hiç kimse Vang Lung'u 
a:vn:ılayamıyacaktı. Çing de drş 
od_alara taşındı. Ameleler de O
raya naklettiler. Vang Lung, 
oğlu ve aptal kız da orta oda
larda kaldılar. Vang Lung da, 
kendilerine hizmet et!nek üzere 
de g-üc;lü kuvvetli bir kadın 
tuttu. 

Ve Vang Lung. uyudu. Vü_ 
cudünü dinlendirdi. Hiç bir ~e
ye kulak asmadı. hiç bir ~eyle 
meşg-ul olmadı. Zira birdenbire 
yorg-lm düsmü~tü. Oda derin 
bir sessizliğe gömülmüıotü. Ken. 
disini rahatsız edecek kim!'le 
kalmamıştı, zira en küçük oğ_ 
ltı, sakin. pek nadir olarak ba.. 
basının g-özüne görünen bir GO
cuktu. Van~ Lung da bu oğlu
nun ne bicim bir mahll'ık oldu_ 
J!unu pek bilmezdi. 0 kad ar sa
kin. kuzu gibi bir GOCUktu bu 
oı'!l:;ın ... 

En nihavet Vang- Lun~ can. 
landı. dirildi. ve ortanca oğlu 
ile nikahlanacak bir kız arayıp 
bulması icin Cing'e emir verdi. 

Çing ihtiyarla:ms. b ir kamış 
gibi kurumuş ve cılızlaşmu~ ise 
de, ruhunda daha hala va.~lan. 
mış \'e sadık bir köpeğin kuv. 
vet ve kudreti vardı. Van~ 
Lunc::- da artık onun bir çapa 
kaldırmasına. veyahut sapan 
sürerek öküzlerin ardından ırit. 
mesine müsaade etmiyordu. Bu. 

(Dalıa var) 



VarŞ().vaya Alman 
hücumu yine başladı tahtelbahirlerin.e karşı 

... ~-IBfımız üq ım..1, 
artmış olacak .. 200 d .. h 

•

28 (A.A.) - Avam' gemi kaybettik. Halbuki har"ııhı tayyare un şe re 
da beyanatta bul~ ilk haftasında kaybett"ğimiz yangın bombaları attı nazın ~il vapuı-Ian mallann mecmuundan 67 bin to 

Jiilhide Vtf brp paıileri.. nilato Alman etJUJ mUladere 
ntn MMreU aı:tırida _ridlp (elme. ettik. Berlliı, 26 (Hu8Uai) - V&l'IO- butmlabilmekte ille de, BDUL 

•
kouulduğunu ve Alman denlzaltdan ıimdi bL va kumandam daha fazla mu.. luk bUytlk mani teekfl etmekte. 
blarmm tenkili taraf gemileri bizim gemileri - kavemetin f&ydama olduğuna c:lir. Aynı amanda yiyecek & -

de mütemadiyen in.. mı.e tercih ediyor& benziyor - Q.ııaa~ getirmediği cihetle mez. zalmlfbr. :pevamlı bombardJ -
· · aöylemıı ve de • lar. Tedbirlerimizin. tecavU.zl8". kf.ir şehır UF.erine Alman hücu- man ndtic.e&mde yaralanan bir 

Dllflll' .-: : rin genişlemesine mani olacağı.. mu dünden; itibaren yeniden bal çok beygirler hemen kesilerek 
· aa,bhı ilk on beş günü i~ na kanilz. lamışbr. Şehrin muhtelif nokta. halka tevzi edllmltth". 
de batın!M olduğu bild~1*1 Sonra kaybettiiiiniz tonilato.. larma Alman kuvvetleri tarafın. Roma, 26 (Buaual) - )Ahla. 

g~ Almaıt denfdtı lan telAtl lçb:ı bUYftk bir lnta- din ani hücumlar ya.pıinııştır. tan reilicumhuru Jıloeçild'Dln 
\anda blrfn1 ft faal at proırramma t.eveaaW ettik. Londra, 26 CHu8\181) - Şid.. istifa ederek yerine 1919 dan 

~ Wmıa.n kJBmm da Vapurlar basit bir tarzda ve deW bir bombardıman altında 1925 aeneaine kadar Leh1etanm 
~.flk1ill ve belki de üçte aUratle inp olunacaktır. bulunan Vartovadan gelen me • reisicwnhurluiunu yapm11 o • 
111P.d, ·~ eder. Teşrinievvel Londra. 26 (A.A.)....,. Bahriye saj, mezk4r iehrin 200 tayyare lan meşhur Leh plyanletl Pa.. 
._... tadar Alman denizaltı. nazın Qörcfl bugtbı avam ka • hücumuna maruz kaldıfı, thre. darevski'ııhı getiriJeceii hak .. 
la.riba'karfı mtlcadele elen kuv.. maraamcfa İnl!'lliz Ucaret vapur. rine yangin bomba.lan atıl~, armda. çıkanlan bir pyia aWra.. 
\'..._._. tlg misli artmit ola - larmm ekserisinin denizaltı Ye yan«ınlarm elliyi tecavüz etti • darlstr tarafmdan tekzip edil • 
~ tayyare htıcumlarma kanı ken- jbıf bil.dirm6ktedir. Yan.-miar mektedir. 
81ı1Mtllk haftasında CM5 bin dilerlni müdafaa edecek bir •JJ. ;;.....------ı----------------

'*'allhfl!ld&ta~~dab: ~·~J~ hli::r:~:.ndınlmış oldufunu Nazi şef 'eri ara SID· ' Esten ya 
efe 4000 tonllAtoluk 

rJ cephesinde Alman tah· 
şidatı devam ediyor 

ki mukabil taarruzları" PrantıSlar 
tarafından geri pUaldltttilmilş ol 
duğu için ümitaizliie dUpniltJer 
ve yeni te~bba.lete ~ 
terdir. Şimdiki lvllde ZveibrUkea 
mıntak:asında topçu ıtqlne d • 
vamla iktifa eylemektedirler. 

Şfmdlye kadar nıllsademeler 
nadlreıı vukubutmakta idi. Fa
kat buR(ln Ren nehrinin tlstünde 
şiddetli bir tOJ>C(U dllellosu vuku
bulmalrtacbr. 

Lo'lldra. as (Buut> -Dllll 
tana.re7le Koekovadan. Betoa· 
7a7a dönmttı olan Bstoıı.ra Jıa.. 
rtetye nazın Dr. ıcarl SQlter fS
ıaat içinde tekrar Moekova7a 
dönm tltttır. 

Cerey~ eden mbakereler 
esnasında Sovret Ru17aııın 
Estonya sahlllnde blr <l~ııiz 
Uutı iıtedlll ve Sovyet ttcare. 
Une serbest yol talep etUlf 

1-VAKiT 21 IYLDL 
Romanyada 

Polonya aıültecileriiıe ,..rdun eclileCek 
Belarad. aa (Buut) - Bo

mann htıkG.meU Polon:va mtıı
tecllerlne yar.cbm maksacll71e 
merkezi bir btıro letktUne ka.. 
rar vermlştır. MeskQ.r btıro. 
kaU bir bltarathk ~roeveal ~ 
hlltııde oalışacaktır. DUn Sov. 
yet fırkasının Romanyaya git. 
dlll hakkında Amerikan gue. 
telerlnln Londra racb'08Ullun 
verdlil haber, Btlktef htlkt· 
meUnce resmen tekzip edlltr. 
ten. Sovyet - Ruısıen lllldu
dunda Jılo bir aakert hldlse ol. 
m&4ı,lı bUcUrllmekte4lr. 

Belçikada suikast 
Bir ıimmclifer köpriiaü 

havaJ'& uçaraldu 1 • red 1 .hk 
Brilbel. 21 <A.A.> _ ArJon svıç e stı lm-

iltl•yonu De Stockem iltuyoııu ' 1 1 
aramdaki fimendUer k8prliatl bif ar yapı ıyor 
infUü neticesinde harap oJmut
tur. Civarda bulunan bir n ta· 
awaiyle y ~ lmqtır. tnflJö neti• 
cesbıde hnaya upn 115pdlnln 
parçalan Arlon n Neuf • Cbr 
teau lll'tlariyle yollann tlnriae 
dUtmilf ve mOnlıkalltr durdur
mak mecburiyeti huıl oJmqtar. 
lnsaaca _,.. yoktur. Yalım 
WSpıthıUa 8ltUnde duran n6betçi 
hafifçe ,...ı.nmıftu. Bu klprll
nln ~hadadud,... 
c1a huluadUlu malhutar. 

Hlllrtmet tahldbı ~ 
dır. Suibst failleri laeds bu1r 
nnMlımftlr. 

--c ....... 
SoYJ'etlerin yeni Japon 

elçin 
lıfoekova. 18 (.LA.) - Sc>T· 

yetlerln :venl Tok70 btlJ1lk el• 
elsi Smetamlnk, takviye ecUL 
mit bir kadro Ue pek yakında 
Tok707a hareket edecektir. , ......... .. ..... ( ..... ,_.....,. 
dblr ....... fabrlbt&rtl 
J'ord, .ıl&ll aab•rsonnun kal 
chrılm..ıaia .. Amtrlk&J'I b.&rbe 
ıUrUklfYBblleaelbıl IOfltlldftlr. 

F.' ........ ki 

Berne, 28 (A..L) - Kemı.
tet dahWıide lsUhklmat n. 
pılmuına de'9'am edilmektedir. 

Burada tebartız etUrtıdflhıe 
göre, bu tedbirler buctıaldl Jaa
dtaeıertn icabı delildir; fakat 
ook evvel teıblt eclllmlt pUa. 
lara SGre ,.apılmaktadır. lel"" 
Yllte bulunan kıtalar taraınL. 
4aa npdan bu tntaat. bası Ja.. 
talama bir taraftan cUter tan. 
fa nakllnl lcabettlrebllecektlr. 

lngilferedeki 
Almanlar 
Sulh için dua 

ediyorlar 
Londra, 26 (Buut) -a.oa:. 

drada tam ıerbeaUJI Jıals to 
bbı Almanın eotu Almaa Lu
ter kllltıeslne ve Jta~llk kUH
.ıu deyamJa ftlh lcln du 8'. 
*eıtdıter· fıagUtereDla dller 
1Eıülarm4a ıtuluua Ye mey • 
oa4u ıa.ooo l bulu ..,_ AL 
•ulana ela .,.. .......... 
NW ettlkleıt. ~. 

:•v•~>.m:ı. paıtİaİ ~ 

( 80ftaratı ı ifN:Üll) 

lyan siyas9ti '* 
dönum noklalfllfla 

( Bllfl4Nlı ı illddt} 

Loa4ra. 26 (Husul> -
ll'rauıs tablaeel toplaurü 
Jl'ranlMlakl kooıUDllt ,arttal· 
nıu dafllması Itaramıı vermlf. 
Ur. 

o 

Hliıcllat.ulcla .. 
Alma•l•r 

1-dn. 21 (1("'1111) -
c1lttaadUl 1500 ....... a.ao 
naaret altma aJıam..,_ 
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Cumhuriyet Bayra-f-~-,-R-5-A--mı hazırı ıkları lıJ '--

ir:5E5 ·--
.. -........ :::::::t1:: :::::a ..... : 

:::::n::::: -· ...... ...... ...... ............ 
:::::::::::: . .......... . ::!!FBI! . ....... .... 

başladı 
Beynelmilel Futbol maçları Ankara, 25 (Hususi) - Ö

nUml!zdeki Cumhuriyet bayra_ 
mında yapılacak bi.lyi.lk geçit 
resmine iştirak edecek izcile
ri ıı hazırlık talimlerine başla-Macaristan Almanyayı 

5 -1 mağlOp etti 
ınala rı alakalılara bildirilmiş_ 
tir. Maarif \'ekAleti bu husus
ta teşkilAtma bir tamim yap
mıştır. 

BUyilk geçit resmine işlirak 
edecek izcilerle, bulundukları 
yerlerdeki geçit resmine iştL 
ra.k ettirilecek izciler, her gi.ln 
son dersten sonra bir saat ge
çit resmine hazırlık talimi ya
pacaklardır. Talimlerde kusur 
suz esas vaziyeti, dönüşler, res 
mi tazimler ve takım cephesiy
le geçit resmi yilrüyUşü ku
surı:ıuz bir şekilde yapılıncaya 
kadar öğretilecektir. 

Genç elemanlardan kurulan Macar 
ekibi üstün bir oyun o vnadı 

Budapcştc, (A.A.) - Büyük 1 
bir alaka ile beklenen Almanya 
- .Macaristan futbol karşılaş -
ması diinkü pazar günü 30.000 e 
yakın bir seyirci kütlesi önün. 
de yapılmış ve :Macarların 5-1 
galibiyetile neticelenmiştir. 

Bu karşılaşma, Alman milli 
takımilc Macar milli takımı a
rasında yapılan on dördüncü 
mactr. 

Almanlar büyük bir ehemmL 
yet vererek uzun zamandanberi 
hazırlandıkları bu maça milli 
takımlarını. tam kadro He çı -
karmışlardır. 

Diğer taraftan Macar milli 
takımı da cok kuvvetli olan 
raktplerilc boy mqü~ebilecek bir 
formu elde etmek için hiç bir 
fırsatı kaçırmamışlardır. 

Alman milli takımı su ter -
tiple sahaya çıkmıştır: -

Jakob. 
Janes, Schmaus, 
Kupper, Goldbrunner, Kitzin. 

ger. 
Pesser, Schön, Gellesch, Szc. 

pan. Lehner. 
l\lacar milli takımı da şöyle 

te~kil edilmiştir: 
Toth, 
Biro. Pakozdi. 
Szalay, Saro~i ITI, Ezalay. 
Gietvay, Dudas, Szengeller, 

Dr. Saroşi, Kiııczes. 
Aralarına dört genç oyuncu 

almış olan Macarlar daha ilk 
andan itibaren sürekli hücum
larla .Almanları sıkıştınnağa 
başlamışlar ve birinci hafta vmı 
2-0 galip vaziyette bitirmiş
lerdir. Bu haftaymın neticesin.. 
de Macar milli takımı, uzun za_ 
mandanbcri bir arada oynıyan 
ve biribirile mükemmel surcttE' 
anlaşan bir takım intibamı bı. 
rakmışhr. Bıııın mukabil. Al . 
man milli takımı mütemadiyen 
aksamıı:ıtır. Nitekim müdafi 
hattının hatalı hareketleri mai! 
JUbivete vardım etmiştir. ~ 

Almanlar muhacim hattında 
Szapen, Schön ve gcllesch, tek_ 
nik güzel bir oyun göstenni~ 
olmalarına rağmen sayı çıka _ 
ramam115lardır. 

Macarlar arasında bilhassa, 
henüz 17 yaşında olan ka
leci Toth, miidafi Biro, Saroşi 
ka:·deşler ve Szengeller c;ok mu. 
vaffak olmuşlardır. Gollerin Ü
ciinü Szeng-eller, birini Dudas, 
birini de mngzcr atmıştır. 

Gece maçları 

Fener - Şişli 
Perşembe akşamı Ço
cu~ Esirgeme Kurumu 
menfaatine Taksimde 

harşılaşıyorlar 
Çiıcuk esirgeme kurumu Tak 

sim nnhiycsi menfaatine olmak 
üzere pcrsembe günü gece Tak
sim stadvomunda :F'enerbahçe 
ile Şişli birinl'i futbol takımla -
n arasında bir müsabaka tertip 
edilmiştir. 

Gecen pazar Galatasaraya 
karşı büyiik sayı farkile yeni _ 
len Fenerbahçenin önümi.iz<le _ 
ki hafta başlıyacak olan lik 
müsabakalarının ilk maçını da 
ayni rakibile yapacağından sa
rı lacivertlilerin Şişli müsaba
kası Galatasaray k., fl11laşması 
icin hem çok gii7.el bir antren
man hem de üç gün rnnrnki 
mühim maç icin meraklılara 
bir fikir verdirmiş ol caktır. S::ı. 
at dokuzda baş!, yacak olan bu 
karsılasmadan evvel de me..:hıır 
matbuat takımı Şisli kliibiiniiıı 
mütekaitlcrilt> carnıFacakt•r. 
:\lalfım olduğu gibi Ri~li mUt" 
kaitleri "'Cçen sene 7\ 1n tbua t ta_ 
kımına ~1 maP.llıu olmtıflla'". 
dı. Bu revans miis:ıba1,.ac;ına da 
saat seki7.<le baEilanacaktır. 

Olcsponm kongresi 
Okspor kurumu umumi ka. 

ti pliğinden: 
rurumumuzun ı:;enelik kon- 1 

f 

gresi 1-10-939 pazar günü 
saat 10 da Beyoğlunda İstiklal 
caddesinde Nuruziya sokağın. 
daki merkezinde aşağıdaki ruz. 
name mucibince yapılacağından 
bütün azaların gelmeleri rica o
lunur. 

1 - Umumi katiplikçc hazır. 
!anan rapor. 

2 - Aza teklifleri. 
3 - Kurumun veni idare, 

miirakabe, divanı haysiyet seçi
mi, 

4 - Kurumun mali. idari du. 
rumu hakkında karar itası. 

5 - Yeni ccmivctler kanunu
na ~öre nizamnamede vapıl -
ması lazım gelen tadilfıt hak _ 
kmdaki umumi katipliğin tek
lifi. 

Beynelmilel bisiklet 
müsabakaları bu se

ne yapılmıyacak 
Bazı kararlar vermek üzere 

F..ernde toplanmış olan beynel
milel bisiklet ve motosiklet fe
derasyonu, ilerıde yapılması 
mukarrer olan müsabakalardan 
sarfınazar etmiştir. 

Bu karardan sonra bu Fene 
icinde yanılacağı evvelce ilan 
edilmiş olan bütün beynelmilel 
bisiklPt w mrıto .. iklet miiı::aba
kalarmn. nihayete ermiş naza -
rile bakılması lazımdır. 

Viyana - Peşte maçı 

yapılaçak 

Alman futbol federasyonu ile 
l\facar federasyonu arasında ya 
pılan bir anlaşmava göre. 1 
ilktc-şrin tarihinde, Viyana muh 
teliti ile Bu<lapeşte muhteliti 
karşılaşacaktır. 

A vm günde iki memleketin 
6 "B" milli takımları da birer 
maç yapacaktrr. 

Paralı talebe ile parasız 
talebe arasında hiç b.i.·t' 

fark gözetilmiyecek 
Bazı mekteplerde paraRız 

talebenin paralı yatılr talebe
den ayırt edilerek daha az mü
sait yerlerde yatırıldığı, gene 
lıöyle yer!Prdr yemek yediriL 
eliği ve buna benzer hirtakım 
ayrı ınuamelP-lerc tabi tutul
duğu görülmUştUr. 

Maarif Vekfıleti, paralı ve 
ııarasız yatılı talebe arnsında 
fark gözetilmemesini, parasız 
yatılı talebenin paralarının 
Maarif Yekaletincc verilmekte 
bulunduğunu ve bu talebenin 
dC'vlet talebeı:-i bulunduğunu 

kalılarn bildirmiştir. 

---o--
Beyoğlu Halkevinde 

Lisan Kursları 
açılıyor 

Bl')Oğlıı IJalkc,indcn: 

B\iıniz Ilalk <lershaııcll'l'İ ve 
kurslar ı::u besi 1 Biri nclteşrin 
939 tarihinden itibaren faali
Y<'tc gec,:<>cektir. Açılaeak kurs. 
Jar aşnğ"ıda yazılıdır. Kardo. 
luıımak istiy<'ıılerin hUviyet 
<'lizd:ı 111 ve clUrcler fotoğ'ra fla
fiyle 'Evimize mllracaat eyle· 
ıııelerini rica ecleriz. 

Tiirkçe - (Frnnsızca A. B. 
C.) (Fransızca tercüme usıı· 
1 ii), ( I·'rnıısızca Di ){ti On), ( tn. 
ı:rllizı·e \. B. C'.), <Almanca\. 
B. C.) (\meli ınulıaı:;ehe), Ste. 
ııografı, Dil,iş. Şapl\<L 

:Nerelerden ne miktar izci 
geleceği Maarir \'eld\letine hL 
Hiharc mekteplere bildirile
cektir. Bu sene de kız izciler 
yalnız Ankara mekteplerin,len 
istir~k edecek, yurdun di~er 
);erlerinden getlrilmiyccektir. 
Yurdun muhtcli[ köşelerinrıen 
gelc('e k izC'i lcr 2 3 Birinci teşrin 
Pazartesi günli Aııkarada bu
lunacak ve Ankara izcileri ta
rafıııdan karşılanacaklardır. 

Yurdun muhtelif kfö;;elerin
den gelecek izcilerin Ankarayı 
hiç görmemiş olanlar arasm
daıı seçilmesine dikkat edile-
cektir. 

Hususi liselerden bayrama 
iştirak etmek istiycnler para
lariyle gelecekler, yalıııt ŞC'h
rimlzde yiyecekleri ve yata
caklarr yer temin edilecektir. 

Maarif VekAleti, gelC'cek iz_ 
eilerin iaşe ve ibateleri için lıir 
heyet teşkil elmiştir. Heyet 
şimdiden hazırlıklarrna ha-;;Ia
mıştrr. BUtün izciler ayn; elbi
seyi lıibis olaC'aklar ve clbi;;c. 
lerde en kliçlik bir deği:;;iklik 

dahi yapılmıyacaktır.,, 

Gümrük Müfettişleri 
arasında terfiler 

GU.~nrU.k ve ,inhisarlar vekı\
leti, müfettişlerin yeni barem 
kanununa göre kadrolarını 

tanzim etmiştir. Bu mUnase. 
betle bir kısı nı m U felti~ler ter· 
fi etmişlerdir. Bunlan yazıyo
ruz: 

B B. K:\zım Koral. Hamit 
'rir;rel, GO liradan 70 liraya, 
Enis Kansu, Feridun Tokay, 
Fazlı Oray, Cezmi l-;'ahin GL 
ray, 55 ten GO sa, Medeni lu
ceoğ"lu, Şadan Dinçer, Ahmet 
Esirıkara. Reşat Kirişmcn, 

Basri Bora, Şevket Bulger, 
Kemalettin Arıkan. Cavit GUr
oeak, 45 ten rıo liraya Baha 
Sezdirmez, Sait Arar. 40 tan 
liO liraya I"ettah Barın, Şahap 
Yenen, Rüknettin Birce, 35 li. 
radaıı 40 lira asli maaşa alın

mışlardır. 

htıııılıııl lleya:ıt Xıifıu Menııırlıı. 
ii illi el(/ il : 

Jky:ızıl Molln Hüsrev nıalı:ıllesi 

~chz:ıdc Crııni sok:ık lıııne 2 üzeri
ne kn~ ıtlı ~le hıncı !je,·ket kızı lln
ti<·c iffet Erdeıııc:i soy:ıılınrn Çobıııı 
oğlu olarak lashih edilmesi Asliye 
Bcşiıwi llııkuk Jliıkiınliğiııer 

:!1/G/!l:rn lnrihiıııle kar:ır allına 

alındığı ~leılcrıi Kanıınurı 2 inci 
nrnddcsi nıudbinec iliin olunur. 

r:ıo2.;ı;ı 

Han 
!J:mll32S 

lstunlıııl llirinci icra Menııırlıı
fj11ııılcı11: 

lst:ınhulıl:ı Kefeli hanı allıntlıı llJ 
nıı111:ır:ııla lsnwil ~lcınişc J.i'.H lir.ı 
borçlu <;erkt•-;; kaza~ıııııı E'kip:ı;r.ar 

nahi~ e-.iııiıı ~erafrlliıı küyiiıııleıı 

i'i) :ızi Yılııı:ız"ın ınulıcu;r. lnıluıı:ııı 

lı i r h:ıl y:ı ııı :ııı ifa l ura t'!ff:t., ııı ı ıı s:ı. 

tılnı:ısııı:ı k:ır:ır vcı·ılıni; lııılııııılıı_ 

i'.:ıırııl:ııı l:! /10/!l:rn t.ırilıiııc rasll.ı

~·:ııı l'l·r~t·nılıc ı.:iiı\ii -.:ı:ıt ı :ı lcrı iti. 
haren Ç:ıkııı:ık\·ıl:ırıl.ı llii)iik ~l·ııi 

hıın l\'İndc u~·ık ıırttırrn:ı 'urctilc 
-.:ıtrl.11'.ıklır. \'rrilcıı lH'ıklll'l' ıııu_ 

h:ınırıtl'll kı.' ıııetırıirı yiizılc yetıııi~ 
IH·~ıııi ge~·tij:::i l:ıl;ıl irılc :ılıeılarııı:ı 

---GÖZ.HEKfMt--··--ı· -.:ılıl:ı«'ıık . .\k ~i lı:ılde IG/lll/!1:1!1 ı.:ii
ııiiıw r:ı-.tl:ı~ :ın P.ız:ırtcsi l(Ünii :ı~ ni 

Dr. Murat Rami · -.:ı.ıttc ,.e ıı\rıi rıı:ılı:ıldc y:ıııılıwnk 
A vdın oı.111 ıkııı«ı :ı1·111rrıı:ısrııt1:ı cn razı.ı l Taksim_ Talimhane, Tarlaba_ lıl'rlelle alıeıl:ınıı:ı ':ıtıla<'aAın<l:ııı 

1 tıılipl<•riıı ıııı•zl,iıı· l(iiıı ,.e sııntlcrılr 
1 şı caddesi No. 10. Urfa apart. 

g/i~ll'rill•ıı nı:ılınlıle lı:ızır lmluııııın-l Tel: 41.553 1 lun ih'.ırı olunur, ( K. 1. 2ti:ı > 
•• 

-Ankara 26 ·9 · 939-
Ç t:: KL ER --

ı :>tcrlı n ( lngılız) 5.2t 

Diğerleri muamele görme
miştir. 

istikrazlar 
Erganı 19.-
Sivas - Erzurum ili 

rurk borcu 1 peşin 

Ticaret ve lahıre Borsası 
26 - 9 - 939 
FlYA~ 

Buğıl:ıy yumuşak: 5.12 1/2, 
:i.2i, buğday seri. 4.8 1/2, 4.17 
1/2 Oui(ıl:ıy kızılca: 4.17 1/2, 5.2 
1/2, Arpa Anadol dökme: 3.30, 
Ç:ıvd:ır: ~.5, Kuşyemi: 3.35, 4.2, 
Bulgur: 10, Fasulye ufuk: 11, 
:\ohut k:ılhurlıı: 7.20, 8.10, Su
sam: 13.20, U.'.!O, lı; fındık: :ı:ı 
:ı~ı. Yapak kızıl: r-.G. 

GELEN 

lluğcla~: j!J8 ton, Arp:ı 25 ton. 
~·:l\'dnr: :rn ton koza: :-ı fon, r'"· 
trrıtohunıu: 40 ton, Mısır: :-ıo 
fon. B. Peynir: 12 ton, Yulaf 
10 ton, (Jn: 30 1011. 

GİDEN 

Ku)JCl11İ: 2j ton. 

Kısa haberler 
······------···--· 

• Ankaratla bulunan Xor\'CÇ -.cfi
ri dün kii gün Alatürkiiıı kalıriıı i zi. 
_y:ırcl eılcrı•k ~·cleıık koymuştıır. 

• lıılıisrırl:ır iıl:ıresı ~lürcfırıleı 
4,~> kunı~u ıniihayaa cllıi;ıi ş:ınıplık 
iizilmlcri Tt'kirılııi{ ş:ırııp f:ıbrik:ısı_ 

n:ı sevkclıııeğe haşl:ııııışlır. 

• Pcrle\'n iyal lisesi Fr:ınsızca mu
allimi ~lııharrir Nurullnh Al::ıı:, G:ı
zi Terbiye Enstitibü Fransızeıı mu_ 
allııııliğiııc 1:.n in eı.lil<liğintlcn y:ı-

kııııla bıanlınlılaıı :ıyrıl:ıc:ıktır. 
Kerıılisiııılcn \'ekfılct ll'rdinıe he-
yetinden rle istirade eılikecklir. 

• Hum:ıııy:ıclnn ı;ıeıirilceek ıııuh:ı_ 

r.ırl:ırın orta ve gnrbi An:ııloluda 

yerleşti ri lıııelcri kar:ırl:ışm' 'il ır. 
• Aynsofra müzesinin Sullanah

rnel çe~nu.:si nıe~ ıl:ınıııa ı;ıiılcn ) oiu 
iizl'riııdc h:ızı har:ıp YC ıılı5np ıliik 
kfırıl:ır ı;ıiiriilcliiğiiııılen bunların is_ 
tiııılfık cılilerek kııltlırılması ılüşü
ııülıııckteılir. 

• Sok:ı k l:ınla sersl'ri köpek lı ri n 
çoğ:ılın:ı-.ı ılolayısi~·lc büliin hıı ser
seri köıwklcrin kısn lıir z:ırn:ınıl:ı 

fenni surette itt:ırı iı.;in lıclı·dıy:

riyasrli :ılfık:ıılar leşkil:"ıla emir Yer. 

ıııi-~ti ... 
• Şehrimizin l:ııııııını~ radyo YC 

C'k·klrik ıııiics-.rselerinıll'ıı hiri lıc
leıliYl'\'C olobii'i' s:ıtmak üze -
re ı~kl.ifle hulunrııu~lur. ~kzkür ıııii. 
essescnin teklifi tetkik eılil<'<'l·ldir. 

lstıırılıııl ,\sliyc 6 111cı llıılwk ilci. 
ki ıııliıii ıııl t' il: 

NEVROZiN 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 

nevralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
.. •icabında günde 3 kaşe alınabilir ... • 

Ankara Yüksek Ziraat Enstıtüsü 
' nektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün ziraat veteriner 
fakültesine kız ve erkek, orman fakültesine yal:cız erkek parasız 
yatılı, paralı yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazıla.. 
bilmek ıçin aşağıdaki şartlara uymak gerektir. 

1 - Tılrk tabıiyetinde bulunmak, lise mezunu olmak ve ol
gunluk imtihanını vermiş bulunmak, (Türk liselerine r ·ıadilliği 

Maarif Vekaletince tanınmış ecnebi liselerin şahadetnameleri ka
bul olunur.) Veya üniversite veya yüksek bir mektep mezunu bu
lunmak şarttır. 

1 II - Üniversite ve yüksek mekteplerden naklen geleceklerin 
tahsillerıne göre hangi sınıflara kabul edilecekleri hakkında rek. 

1 törlük karar verir. 
IIl - Enstitüye girecek yatılı talebenin y~ı 17 den aşağı ve 

25 den yukarı olamaz. Nihari talebe yüksek yaş kaydına bağlı 
değildır. 

IV - Parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlık
ları hakkında tam teşekküllü bir hastane raporu lazımdır. Rapor 

! nümunesi Enstitüden veya ziraat, orman, veteriner, müdürlükle· 
rinden tedarik olunur. Bu nümuneden başka alınacak raporlar 
kabul edilmez. 

V - Enstitüye yazılan para.~ız yatılı talebe iki ay içinde ye
niden sağlık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek meslekleri. 
nin istediği beden kabiliyetini gösteremiyenlerıı: Enstitüden ili. 
şiği kesilir. 

VI - Ziraat fakültesine gırecek talebe bir devlE:t çiftliğinde 
staj görmeye mecburdur. Bu staj nihayetinde talebe imtihana ta
bi tutulur. 

Stajdan sonra talebenin enstitüde nazari du:;lere devam e· 
debilmesi için bu imtihanda muvaffak olması şarttır. Stajı müd
detince talebeye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer -,arasız olarak 
çiftlikte gösterilir. Stajyer talebenin yemesi ve iç~esi de En.sti. 
tüce temin edildiği takdirde kendilerine bu 30 l~ra verilmez. 

VU - Parasız yatılı talebeden staj veya okuma devresi için. 
de her ne suretle olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini 
bırakanlardan veya cezacn çıkarılanlardan hükümetçe yapılan 
masrafları ödeyecekleri hakkında, verilecek nümuneye göre no • 
terlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

VIlI - Enstitüye girmek istiyenler, yukarıda ya~lı sağlık 
rapörundart başka lise ve olgunluk diploması veya tasi!ikli örnek; 
le:rinin ve nüfus tezkerelerin\, polis veya belediyeden alacakları 
hüsnühal kağıdını ~ı raporunu orta ve liselerde görmüş oldukları 
askeri dersler hakkındaki ehliyetnamelerini iliştirerek el yazıla· 
rile yazacakları pullu bir dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafla birlikte 
doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne müra. 
caat ederler. Talipler dilekçelerinde hangi fakülteye kayıt olmalı 
istediklerini bildirmelidir. 

IX - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve yu. 
karıdaki maddede yazılı evrak ilişiğinde olmıyan dilekçeler mute 
ber değildir. 

X - Parasız yatılı talebe alınmakla birinci ve sekizinci mad 
dede yazılı vesikalarla vaktinde baş vuranlar arasında pek iy 
dereceli ve fen kolundan olanlar tercih olunur. 

XI - Veteriner fakültesi tahsil müddeti bu seneden itibarcı 
yeni kabul edilecek talebeye şamil olmak ü1.cre beş senedir. 

XII - Cevap isteyenler a)Tıca pul göndermelidir. 
Xill - Baş vurma zamam 15 Ağustos 939 tarihinden eylCi 

ilin 30 uncu günü akşamına kadardır. Bundan sonraki müracaat 
!ar kabul edilmez. (3705) (6167) 

" 
1 

Her sene olduğu gibi, bu yıl 1 da mektep kitaplannızı 
,, 

V akıt K itabevi..n· 
den alınız 

di 

Yor 

lek 

ı\ks:ır::ı)· ı;urch:ı lliise\'İll A~:ı nıa
h::ıllesi lııı:ıın ~lıırnl sok:ık :!2 :'\o.ıhı 

olıırarı ~l(')ck l::ınıfınıl:ııı koc:ısı Sııl

İ:ın:ıhmcl ,\khı) ık rıı:ıhııllesi C:aıı. 
kıırtnrnn c:ııldr'i 82 Xo.ıl:ı ikıınıet 

c·lınrktc iken şimdiki oturılui(u ye
rin belli olııııy:ın .\li Enver ulcylıi. 
ıır. ikame cyll'diği bo~:ıııın:ı cl:ı\':ısı. 

11111 icr::ı kılınan ıırnlı:ıkemc"i so
nunda: T:ır.ıflar :ır:ısıııılıı nıii)lerek 

h:ı~ :ılın çekilmcı bir hale gelnıcsi
ııc ıııueip olnc::ık ılerc<'rıle şiılrlctli 

gc\·iınsi;r.lik oldıığıı salıil olclıığıııı_ 

ıl:ııı t:ır:ıfl:ırın hoş:ııınıalarımı \'<.' 

k:ıhahnlli oları koeaııın bir scrıc 
ıııiiıldellc r.\'lcıııııcnıesiııc ıl:ıir J{ı. 

~ :ıheıı \'erilen l!l/i/!'1:19 l:ırih w 
:ıoı :\o.lı lılıknıiın ıııiidılaalr) hin 

ik:ııııclg:"ılııııııı mcçhuliyrlinc lıiııa. •••••••••••••••••••••••• 

~ Yalizm 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.,.~ düşma 
·- Sovyet l'll un lıc) ı.ıiin ıııiiılılellc ilfıneıı lrh_ 

liğiııc k::ır:ır \'l'l'İlcrek lclıliğ ) erine 
geçmek ÜH•rc mııhkcnıc dinınlı:rnı· 

sine l:ılik ı•ılilıni) olılııı;iıı il:1ıı olu. 
nur. ı :rn2jj l 

~ ..................... .. 

Naha Vekaletinden: rua..~a~t 
!l/10/fl:ın J>.ı;r.aı·ksi ı.:ıirıii s:ı:ıl 11 de Arık:ınıd,ı :\:ıfi:ı \'ckiıleli biıııı ğa sev 

içinde ~lolZl'lllc ~liidiirliiğli uılasııııla tupl.ııııın ııı.ılzcıne eksiltme koıııı disindc 
~ onııntla ccın':ııı (18.UUO ı lira ınıılı.ınınıen lırdı·lı htnn lıuld:ı Yüksek Mı Almany 
lıcııılis :\lcklelıiııdeki ılcporn teslim ~m·tiylc 8011 l<ın Sömikok köıniirı tecavüz 
rıiiıı tnlilıi çıkınatlığınduıı J,:ıpnlı zarf u ulılc ~ eııicleıı ck.,illmcsi ~::ıpıl sine ide 

Be11o(J/11 IJ.\1-\/:U mo(Jıı:ulıırıtııla 

B:ı'>k:ı hıçbir müessese, hıılıhıı. 
ıırıl:ı kız ~·c erkek mektep t:ık
hesıııe, gene b:ıy \ 'C tı:ıy:ınlıırn 

ııı:ıll';us her hu~ ıla ve twr ll•vkı• 
LIHHin ku,tüııılcr, ernpermcal.>ılı. 

ı
' c:ıktır. maksadı 

Eksiltme )flrlıı.ımesi 'c lcfl'ıTii::ıtı bedchiz olaruk :\lalzeme Müdür! muştur. 
ğiiııdeıı nlın.ılıilir. zur gös 

1 :\lıl\ııkk:ıt tcıııirıat 13~ı0 lir:ıı.lır. hilemiyo 

1 

l 'ileklileriıı teklif nıektııplurıııı ınıınıkk:ıt lcıııiııal \'C şartn:ı111c"i111 Alm 

ze p:ınll'sukr, paltolar \ 't• •ııur ı 

cllıl'•<'<'lrr l(ıbı Zl'rıgın "'" ')ık ı,ıı. 
1

, 

rıtccrk l''j\a koleksıyonıınıı t:ık· 

dıııı eclt•ıııı·z. !S:ırllar ,.,. fıv:ıllar ,, 
tıcr \ 'erden rııii-.aıl v<· uc:ıızılur. 

D :ıını:ı 11\Krll ı-tikl"lın· trr<•ıh 

pılı1117 ------------
s \11 llll : ·1S/lt l .'ı 

ll:ıc;ıldı~ı \'er: l' -l/\rt :\l allıaa .. ı 
Umıım ~e~rinıtı •ıl:ırr rılı•n: 

Hdik Ahııırl Sc,·C"ng ıl 

\':tzılı \C'iikolıırla lıiı tikle :ı~ nı giiıı su:ıt lU n kotlar makbuz ınukalıılin prensipJ 
koıııis~oıı:ı vermeleri lfızıındır. (7j0i} (4i20 ru geniş 
~~--~---~~~-....,....~~~~·~~-~~~~~~~-~adığı rn 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğunden: kında ol 
.\ll·nular ıııuh:ıllcsiııiıı ~lcılı e~c sııknj:lıncl:ı :ı:ıı küliık 47 ada 1 Par bu esaıt 

,.,,,i wı, ı,:t,3 rııiıl,<·ıTer 3 ıııiikerrcr ~cııi lô ' l!)J Xo.lı olup ölu Zı Zira ft.aJ 
Ko) uneu Yeresc-.i llıralıinı Xeıliıııe kızı .Safi\ · , c1.ra, ı "cc:ı:ı, Ferılıı, ~c •ında far 
ıl:ı, Bt•lnı:ı, Aliyl', Eııııııc Ye 1hralıi111 ıınınl:ırıııa ıııthecccl iki ıliıkk{ vaıı vard 
olnıı ı,:ırı.tir lıancııiıı hazine\ l' olan bor~·l:ırıııdaıı dol ~ ı tnhsili cm• valannm 
kaııuıııı lıiikü111lcrinc gCirr. lıilıııiiw~eılc snlıl:ıc.ı ıı 1 ııı ısteklılcrin relc arala 
Eyliıl !l:rn lnr ilıiııılerı 18 Tl·~riııicnl'i !1:19 tarilıiııe ı.. 1 ıı 21 ~un ınüdclt aatJarmı 
ıııüz:ı)·eı!ci C\ \'eli resi ,.e lıııııu nıiitcakip 10 gün son d ıhaleı kalı) celderini d 
:rnpıl:ıc:ığınıl:ın Erııiniinii knnıı:ık:ıınlığııı:ı topl:ııı:ıc.ık 1 idnrr hl' tal)'an ask 
tine Jlf\' :ık~·rleriylc ıniiıııc':ı.ıll:ırı il:ııı olunur. (1:717) ( , 


