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ETEM İZZET BENİCE 

Almanlar Ru·men Hududuna inemiyorlar! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sovyetler, Baltık devletlerini Polonya tahtelbahir/erini 
saklamakla itham ediyorlar,Baltıkda Rus filosu tedbir alıyor 
itler H bugün Danzig'de mühim bir nutuk söyliyecek -Sovyetler yanhşhkla Romanya topraklarına girdiler ve çekildiler 

Sovyet orduları Romen -Polonya hududunda Macaristana kadar yerleştiler, Almant,arın inmesine imkan kalmadı 

Alman orduları 
karşısında Romanya 

Londra kaynaklarının verdikleri haberlere rağ 
men Balkan muvazenesinin ve Romanya istik
lalinin haleldar olacağını ortaya koyan resmi 
ve kat'i henüz hiç bir delil yoktur. Olmaması 
da bugün kar~ı ka~ıya harlK,>denlerin menfaati 
icabıdır. 

Yazan: ETEM iZZET BENİCE 
Anı.dolu Ajansının Londradan nak- l 

lettljJ bir habe-r Alman ordu unun Ro
manya 15tlk:ametinde Uerledliini \'e 
Baltık'tan feklldlfinl haber \'eriyordu. 

18 tarlhll resmi Alman tebliğinde de 
ıu f&Y&nl dJk.lr:at elimle vardır: 

.Alma.D hava ordusu bu suretle do
tadakJ vuileslnin esaslı kısmını Jla 
etmlt. miittaddi& hava birlikltrl ile 
bava müdafaa topları tahşit edilmiştir. 
Bunlar başka bir yazlfe ila~ına amade 
bulunmaktadır.» 

Yine Anadolu Ajansı Londrfl.dan 
naklettiii bir haberde Romanyanın 

petrol menbalannı muhttvi bulunan 
kısımlarının Almanya tarafından alın
mak lstefi ile karşı karşıya olduiu 
bildiriliyordu. 

BU.tün bu havadisleri, mtıtalea ve 
lahmlnlerl ve Alman tebllğlndtkl müp
hem cümltyJ blribirine ekleyince Ro
manya hesabma hakikaten bir tehHke 
mevcut olup olmadıtını dilştınmelr. •ü
ntın icapları Jcinde bir muhakeme ve 
mütalea zemini olur. 

Fllha.klka. Romanya bllaraflıjını 

Uin etmlt ve her turlıi ihtimale karşı 
da Um sclerbtrllk yaparak ihtiyati 
ledblrlerlnl aımı,tır. Ancak. Londra 
kaynaklarının verdl.kJeıi haberlere 
~aimen Roman7a bitlklilJnln çltnene
'eiinl ve Balkanlardaki müvaıenenin 
boıulacafım ortaya koyan resmi ve 
oı"i hlçblr delil henü• yoktur. Bilakis, 
SoV3'el Bu yanın Bomanyanın lsllkli
llne ve tamamiyetine riayet ohınacatı 
ballmda &.eminat vermiş bulunduiu 
haberi vardır. SoVJetlerin bu temina
tına ra,fmen Almanların bir kwm 

Romanya topraklarını lstlliya kalkı~
malan ve bu arada Macar.bitanı da tah
rik etmelf'ri mumklin müdür, Alınan- ! 
lar bunu )·aparlar mı? Bunu tayin e· 
debilmek fok m~kül olduğu kadar ya
pıldıiı takdirde de SovYet Rusyanın 

Almanlara karşı nasıl bir vaziyet Jk
ti ap edecejini dü:ıünmek yerinde bir 
zlhin yorgunluğu olur. 

So\.•yet - Alman ademi teca,·u.ı paktı 
imıal:ındıiı \'e Polonyada Alınan or· 
dutarının hareketi başladığı ründen
~ri muhtelif kaynaklar bu paktın bir 
de içyuzü olduğunda ı!'trar ettiler. Bi:ı 
hadi~leri cöründükleri ribi ,., resmi 
beyanlarla ifade edilf'n mueyyideleri 
ile alıp tahlil ve izah etmek ,·aziyethı
de bulundujumuza. göre bu resmi Uah
Jar dı :ındaki tahminlere \-1ikıa haline 
relmedikçe deler atfetmekten dalma 
muhteriz bulunmıya meeburuz. 
Romanyanın İngiliz carantbi altın

da bulunduiu da ayrıca üzerinde du
rulacak bir keyfiyettir. Almanlar Ro
ma.nyaya tecavı.i:& ettikleri takdirde 
Polonyadan sonra. bu cephe ilıerinde 

de İngiltere ve Fransa ile muhas&ma 
ve muaraza haline l'eçmlş bulunacak
lar demektir ki, bunun İngl1tere ve 
Fransa iuerlndekl a.ksülimeli her -
halde hareketslr. kalınama11 icap etııre
cek bir mahiyete inkdip edecek de
mektir ki, bu takdirde de •lmdlkl Av
rupa harbi yepyeni bir dönüm nok
tasına ıtrmiş ve harp ıeniş, atlun bir 
safhaya intikal etmiş; Balkanlar, İ
talya, Akdeniz, Karadeniz ve bunlann 
ntı .. ak ve muvasala hallan biribirinl 

(Devamı 3 üncü sahifede) - -

Acı, fakat gerçek •• 
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•DeyU Ekspren lsmmdell::i lngiliz ı uetet.i Şl)yle blr temsili harita nqrt-i 
-.'~ · mektdelr. llarU.a1a röre, Almanlar, Poz nan mıntakasında bofaıına ilmik ceçJ

rllmif olan 2SO.eot kişilik LPh ordu unu imhaya çalı."maktadırlar. 

Polonyadakı askerı harekata ar- ' 
tık bundan sonra nıhayet bulm~ 
nazarile bakmak mümkündür. 
Kahraman Leh ordusu, bütün mu
kavemetıoe ve fedakiırlığına rağ-

men, üstün Alman kuvvetlerine 
karşı elinden geldiğ kadar tutun
mağa çalışırken. Sovyetlerin şark
tan Heri harekete geçmeleri artık 

(Devamı 3 üncii sahifede) 

\" - ~~~-

1 I Polonya Baş Ku-
1 mandanı Roman

yaya iltica etti 

Son muharebelerde düısmana bir hayli zayiat verdiren Polonya ı.UvarUerl 

Sovyet orduları Maca 
Hududuna vardılar 

Moskova 19 (A.A.) - Kızılordu
nun bu sabah erkenden ne rolu
nan tebliğı: 

Sovyet kuvvetleri Levow ve 
Vitno'ya doğru ilerliyorlar .. 

Belgrad 19 (AA.) - Yugoslav 
radyosu, Sovyet kıtaatının Macar 
hududuna varmış ve orada Ma -
carların setir kıtaatı ile se!amlaş
mış olduklarını bildirmektedir. 

KIZIL ORDUNUN TEBLİGİ 

Mo!-ikova 19 (A.A.)- Kı.1..11 ordu u-

mumi erkinıharbiyesinio tebliği: 

18 eylül gününde kızıl ordu kıta.ah 
Polonya ordusunu tanl Wele devam 

ve akşam ti:1.erl ılmalde «arbı beyaı 

Ru yada . 'iole, Svrevenriany ve No- ı 
vogrudek tt-hrint, Slomen, Volkovvysk 

şebirlc."rini, l\oliu..'11 • Brcstlitov'<k hattı ı 
iızerinde j::..ıleovt'iezi lsta~yonunu ce-

nupta •arbı l.1kranyada Sarny düiüm ı 

noktasmı, Luç, Stanislavor. Haber., 
Krazne ve BuHacz ,ehirlerini 1 ı-al et- ! 
mJ lerdir. • 

• • • • • 

Kı7ıl ordunun p~t~rlan Lvovne ve
Vllnoya yaklaşmaktadırlar. 

\ ILNO İl)GAL EDİLDi 
Kauna 19 (A.A.)- \'llııodan bUdj

riliyor: 
ehirdf' llun saat 19,30 da.nberi hiı· 

kümet memurini kalmamıştır. Fakat. 
sukônet berdevamdır. 

Arasıra tufek ı:-eslerl t.şttilmektedir. 

Birt;"ok Rus tankları daha şimdiden 
sf'"hrin va.ro~larına gelmiş bulunmak· 
tadırlar. Şehrin bu . abah işl'ali mu
ll:arrerdir, 

Polonya tayyare ve tanklarının çoğu Romanyada 
Bükttt 19 (A.A.)- 550 Polony>. lay

yaretd Romanyada mevkuf bulunmak
tadır. Bunların ekserisi hasara 11fra
nwı olup Bükreşte bulıınnıaktadır. 

Bundan başka Polonya ordusuna aıt 
2000 lank ile mühim mlklarda harp 

Asker ve sivil olmak üzere 30 bin 
Polonyalı dlin Romanyaya c«miştlr. 

Sovyet tanldarının dtın sabah Kuty 
ile Vienecca arasında Romanyaya el
den köprüyü ceçtlklerl huduttan bll
dlrllmektt'dir. 

malannı ıö)'lemi~tlr. 

Bu il.ola kumanda eden Sov.Yrt mi 

ra.layı uı.tir dilemiş ve tank!ar & 

dönmu'flerdlr. 

Polonyadaki Fransız .-.efiri Rtıkı ~' 

malz~mesl de vardır. Romen kumandanı bu tanklara dur- hareket etmiştir. 

Yugoslavyada siyasi partiler mücadeleyi bıraktı 
Belgrad 19 (A.A.) - Milli Yu- ' 

goslav partisinin merkez k-0mi -
lesi dün Başvekil B. Jikoviç'in re
isliğinde toplanmıştır. Bu toplan
tıda kabul olunan bir karar nıre-

YAKINDA 
Son Telgraf sütunlarında 

bulacağımz romanlar 
MAKEDONYA.DA CENKLEŞEN 

T t) R K 
Reşid Paşanın hatJralan 

••• AKDF,NİZ ADALARJNDA 
TVRKLER 

Yazan: Ziya Şakir 

Mevcud romanla.runız ve WrHıala
nnua nJhayei buldukça sıra ile bu 
eserleri neşre başhyacaiıs. Bu eserler 
mevsbnln en lludreUJ eserleridir. 

1 KISACA 1 
Herkes diplomat ! 
Vapurda, tramvayda, caı.lnoda, 

yolda, yazıhanede herkes Avrupa har
bini.o muhteliC inkişaf !<lafhalarını mü
nakaşa ~lyor. 

İnsan bu hali ıörünre!", 

- l'tieier herkes dipJomatmlŞ!. 
Dlyeceil g-ellyor. Fakat, dünyanın 

bugünkü, allak, kaJleş, vefasız ve dö
nek siyasl't kombinezonları vt- si.lrpriı

Jeri karşı ında diplomat olmaktan zi
yade ekibin» olmak Jiı:.ım ct-1iyor 
callba!. .. • 

tinde bilhassa siyasi parti!e.r ara- ve muhtemel hadiselere karşı ka

sındaki ihtilafların sonraya bıra- yabilınck için bütiııı yapıcı kuv

kılması Yugoslavyanın ve Krallı- vetlerin birleşmesi lazım ge!dığı 

gın menfaatı iktızasından olduğu kaydolurunaktadır. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır ) 
------

j RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER j 

Doktor Gobels Nerede 
(Bu sUtunlarda ra2eteml.1. maklne1e 

verilinci1e kada.r aldıtmıız nuil'O ha
berlerlnl neşredlyorm. Yalnız radyo, 
bilhassa şu natlk cünlerde ı-enlş bir 
propqanda. "Vasıtası olarak kullanddı
tı için, ecnebi kaynaklardan verilen 
bu haberleri. dotruluiunu ve etrUlfinl 
kontrol etmek imllinı olmadıfmdan, 

son derece ihıiyaUa ka.rşdama.ll ıazım
dır.) 

Doktor Göbels Nerede ? 
Faris 19 (Radyo - saat 8,45) -

Amsterdamdan bildiriyor: Berlin
den gelen yolcular, Rayihş hüku
Jl)eti propaganda şefi dokt-0r Gö
bels'ten son günlerde hiç bahse -
di!mediğini ve birdenbire ortadan 
kaybolduğunu söylüyorlar. Doktor 
Göbels Bolşeviklerin aleyhtarı idi. 

Sovyet ordusunun ileri 
hareketi 

Roma 19 (Radyo - saat 9.10) 
Sovyet ordusu, Polonya - Roman
ya hududu boyunca Obese doğı;ı 
ileri harekatında devam ediyor. 
Mütarekeyi ademi tecavüz 

paktı takip etmiyeeek 
Par•s 19 (Radyo - oaat 8,40) 

Tokyodan Royter ajansına bildi-

rildiğine göre, Japon - Sovyet mü
tare~sini bir ademi tecavüz paktı 
takıp edeceği hakkındaki haberler 
doğru değildir. Japonyanın Avru
pa ihtilafına karışmı.ya kat'iyyen 
niyeti yoktur. 

Romaoyaya iltica eden 
Polonyalılar 

Roma 19 (Radyo - saat 9,10) 
Romanyaya iltica eden Polon.Ya
lıların sayısı 30,000 i geçmiştir. 
Şimdiye kadar 150 Polonya tay -
yaresi gelmiştir. 

Faris 19 (Radyo - saat 8,40) -
Bükreşten bildiriyor: Polonyadan 
gelen binlerce kadın nkek ve ço
cuk mültecilerin sayısı tayin edi
Jemiyecek derecede çoktur. 

Bunlar. evvecle hazırlanan kamJ>
lara yerleştirilmekte ve iaşe olun
maktadır. Askerlerin silahları a
]lJJıyor. 

Boza tevkif edilmi;ı 
Faris 19 (Radyo - saat 8,30) 

Sabık Çek Başvekili Mösyö Roza, 
Almanlar ~raiından tevkif olun
muştur. 

(Diğer tel&"rafiar 3 uncu ıabil~de) 

Pilsudski'nin eski muavine Polonya 
ordusuna kumanda ediyor 

Polonya ordusundan 550 tayyare ile 2000 tank 
30,000 asker daha Romanyaya iltica etti 

Slrv,t-t Rusya Ue Polonya a~ınaa bfll han müort.kll bir Polonyanın nasJI 
t.eftkkôl tdebiJf'<~l ini ro~rlr kroki 

Cernauti 19 (A.A.) - Mare al 1 kowski'yi takıben Romanya hudu
Smi.gly - Rydz'in diın sabaha kar- dunu geçtıği ve birkaç saat sonra 
şı saat 1 de General Slawoj Sklad- (Deyamı 3 ün<ü sahifede) 

9ERÇEVE 

Hadiseierden ders 
l\leslekten asker dt'ğilim. Fakat harp tarlhll'rile tibi~ t- \.'e ırat" j -a mttelt

lerini okum11a bayılırım. İhtiyat zabltJlilmi yaparkfn, aJay kuma.nda.nımın 
hayrt"tini ('ekttek mik'.'·asıa turkfe ve franıuzca askerlik P"'erlprinr dalmı..,tım~ 

Fakat buttin bu hususiyetler bende, doirudan doirn:va a'>kt"ri muhake-meltre 
bak kazandıracak bir salıihiyet tem'>il etmPt. İ<'timai ,.e "h·asi pliuıda rah.p.n 
bir kaleme. her ihtisas şub6lnin tçi('e ceçtiği girift hadi'ıeleri, topla~·ı<"ı ('iz:gi .. 

lerle canla.ndırabilmek için udtt:e yardımcı un. ur "Vazifesini •urür. Buna rağ
men ben, blldiilm ve içinde yufurulduium kadar.ile askt:rlik kulturi.ımt' ıu\.·e

nip son b~rell:etlerin dinamik hatlarla bilinÇOS11nu çiı:.ttetlm: 

1- Polonya orduları Alman taarruzuna, umuldutundan çok dah.._ ~z mu· 
kavemeı edebilmiş ve 15 - 20 cün ı-lbl kısa blr mUddet f('lnde, bozu.ima.il. dt'ğil 

ıarıhp yok oımak va.dyetlne dtişmUştur. Bir(oiunun dti man habe-r almada• 
ef. anevi bir şekilde tepeden inme bir İlj sandıjl yıldırım harbi. belli olmlq,tor ki 
keskin bir idare ve hareket listünlü(üı le ve l"ÖZ l'Ore .-ore, birkaç ı-un ıa.rfında 
elde edilmesi liıım l'elen blr neticeden baJııll.a birşey drtildir. 

t- Bu acıklı i.kıbete sebep, zararsız ve hatti kıymeUi bir harp T"ah•di ola. 
Polonyalı neferle küçük rütbeli Polonya zabiti detil, Polanya yu.k.~(·k lıı.umanda 

heyetidir. Tereddütsıizcp iddJ& edeyim k 1 Polonya kumanda heyeti A\·rupa.cın 

en fena, ve yeni sJJi.h t.iblyeslne aklı en •~ yatmı askeri zumresl oldutunu ı, .. 
bat etmiştir. Bu kumanda heyeti düşmanını, dıh;:manınlll tanını ve , .• ıtalannı. 
saye. lni ve muhtemel pli.nını herkesten daha fena hes.ap ebnlstir. Koridor mo· 
rldor (ibl çıkmu sokaklarda fırka fırka kapana dtq.mck, 1000 ldlometrol u ••n 
bir cephe Uzerinde öbek öbelı: yayılıp karış karl$ mlidafaa,·a Yf'ltenmek Yf: par 
parça erimek, herbanci bir dü.~an taarruzu i tlkametindt- bir turlu kulli kuv
vetlerini temerkü.z etUrtmemek, nihayet bir lkl me,·:ı.ii kapandan kurtulup t'D 

bıiyük kapana dü~mek, netil'ede birka~ ümitsiz. '\'e kabraman('a miıdafaad • 
)Ja.ı,ka hl~blr to-plu ve t~ash aksyona tiri emtmek, te'°hislml i~bat edtttk ,·esika

lardan. 
3-- PolonyadaltJ hareket. motörlü Vt- havaya hiklm kıt'aların "f''·ıı Tf': ida

resi Uzerinde çok yeni dtrslcr vermi ve bil«İç bir eıt- baih olarak raypt ~ıddeUl 
ve hızlı darbelerle saldırış kıymetini, haMm kumanda hPyetinden '"" ordu 
kütle. ine kadar müthiş bir yılrmlık imlli diye t~bit ptmlstir. 

JludlHlerden df'rıl alabilmek tn bü. uk il.azan('. 
NECİB FAZIL KISAKÜREK 

NOT- DWlkU yazım bır krızaya uğradı. Bunu, goktcn bah de jttn b rdcn4 

bire topraktnkl karıncayı gosterır gjbi, yaı.ının l). slangıc le b1t ar ı. daki 
fikır boşlı1gunu hisseden okuyucularım hf.:rhaldc czm t r Çunk &<!-ete tam 

basılıı·ken bu yazıdan, dortte ıiçU çıka nlmış ve getı,)·e ~ <lJr \ t: rabıtasız bir 
kwm kaim~ tır. 
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2-SON TEL G R A F-19EYLÖL1931 

. HADiSELER .KARŞISINDA 
.;· :": ~,,- ~ .. . . - ~.::>~~ ' Son Telgrcrf. . 

PARASINI BAŞKA 

l\lE~ILEKETE VERDIEZ 

:\feşhur Celal :\-Iulıtar, Parbten dön
dii. Doktor ,'\kil l\luhiarm kardeşi o
lan lıu z.ı.tın zenginlili ve bu derecede 
de ba~lsllii dillere destandır. Kendisi, 
yıliardır vatan d1şında ihtiyarı ikamet 
eyler .. Sebebi, hikmeti meçhuldür. Bir 
arahk. bütün servetioj Pariste bir 
muesseseye terkettiğ-i şayi olmuştu. 

Dlın geldi. Gazetecil.~r. bunu kendi
sinden ~ordular. 1'1!e teyid etmiş, ne de 
tekzib .. 

Yani, ne oluyor? Cel31 !\luhtar bü
tWı !.ervetinl başka. memlek~Uere mi 
daiıhyor?. Böyle bir ~eye ihtimal ver
mlyoruı:. Celi.l l\Iuhtar Türk ise, ba 
memleketin evladı ise büyle bir hare· 

ket asla yapmaz. 

VSKLDAR TRA)IVAYLARI!'JIN 

ŞU llALİ.'IE BAKIN .. 

Şu Üsküdar tramvayları hak.kında 

çok yazı yazarını. Billyorıı.m. ki, i
dare kıZJyor. Fakat, yazılarımda ha
klkaıten ve samimiyetten ayrılmadı· 

iım i('in, ben ölünciye kadar, yahu1. 
da, bu idare ıslah edilinciye kadar yaz
ınakta devam edeceiim. İnşallah, Al

lah bana eceli recinden, Üsküdar 
tramvaylarma da ıslahah erkenden 
verir. 

Efendim, cuma &eceı,l son vapurla. 
Kadıköyüne çıktık. Bostancı iramva· 
rma kurulduk.. Bütün vapur boşaldı. 
Diler hatlara giden arabalar birer 
birer kalktı. Biz, hili bekUyoruz. İs
kele meydanında kimsecikler kalma
dı. Biletçiye, vatmana soruyortlz: 

- Yahu, ne duruyoruz?. 

nü beklermiş .• Nihayet, biletçi aşaiı 
indJ. Bir de ne görsün?. Biz, evimize 
gitmek için emir bekliyoruz. Kulafı .. 
mız kirişte, düdük ötsün diye bakıyo
ruz, halbuki, plinton efendi yerinde 
yok .. O, çoktan gitmiş .. Biletçi ile vat
man kısa bir müzakereden sonra, ha
reket etmeie karar verdiler. Güçhal 
araba yola koyuldu. 

.. ~oT: Cari usule göre, bu Jdarede, 
her al"ı tenkidi. derhal tekzibe yel
tenir. Siteklm birkaç defa. yapmıştl{'. 

Eğer, bu yazımı da tek.2ibe kalkuşırsa 
o gece tramvayda bulunan bütün yol
culara ıazete ile bir ilan veririm. Hep
sini şahit yazdırırl.Dl ve mahkemeye 
müracaat ederek dava açarl.Dl. Çünkü, 
tekzip etmek demek, yalancı çıkar .. 
mak demektir. 

EVLEN~lE İŞLERİrmE -YENİ BİR USUL 

Bir gazetede bir havadis okudum. 
İtiraf edeyim ki, anhyamadım. Deni
yor ki: «Evlenme işlerinde yer değiş
tirme ilmühaberlerinin aranmamasının 
usul ittihaz edilmesi kararlaştırılmı.ş

tır .» 
Sizin çıkardığınız mana nedir?. Be

nim anhyablldiilm ,udur: Bundan 
sonra, evlenen bir insan, mutlaka ka
rısUe oturmata mecbur deitldJr. Evl
nl, yerlnl detlştJrebillr, bundan dolayı 
da kimseye hesap vermek zorunda 
delildir. 

Hatun, akşamları kafanızı fazla şl

!)irdl mi, yeni karar mucibince, der
hal yerinizi değb;tlrir, blr başka eve 
gidersinh: .. 

Fakat, derhal tatbike kallrnımaym., 

Bu, benim tefslrimdir. Bir kere bilen-

terden sorun .. 
Zavallıalr bilmiyorlar .. uuıasa, on 

dakika bekledik .. l\Jeier vatman, ha .. 
reket etmek için plantonıın düdiiiiı::.· ·_: _________ AHMID ___ ' __ R_A_U_F_ 

İKDAlll: 

EbilZ:ılyazade Velid «Bütün sayemlz 
bu cılk işlere bul~şmaktan sakınmak
tır• diyor. Harbln birdenbire istikame
tini drğ-tştirmesl Lehistanın yakında 

ortadan kalkacai'mı gösteriyor. Heye
canlı bir sinema şeridi sür'atile deti
ten h<i.dlseler karşısında, blıe düşen 

vazife memleketiml:ıin bu mülevves ve 
hatta murdar işlere bulaşmaia elden 
&"eldiil kadar mıini olınaia çalışmasın
dan ibarettir. 

CUMHURİYET: 

Nadir Nadi iki türlü adam var, di
yor. Birisi maaşını tıkır tıkır alan is
tikbali müemme'! adam, öteki hayatını 
a-ünü gunüne kazanan adam. Bu Lkl a
dam tipi milletlere de teşmil edilebilir. 
.Bazı milletlere cmemur millet» demek
te hata edtlınez. Bu rlbi milletlerle ek .. 
meğini taştan ~ıkaran milletler ara .. 
sondaki fark büyüktür. Ateşin uzağın
da veya yakınında dıizüneıerle mil .. 
letler var. Yakında bunlardan birka
~mın veya. blrçojunun ateşle sarılması 
"tehllkesi ı,er :zaman mevcuttur. 
TAN: -1\.1. Zekeriya Sertel Almanyanın lk-
d.ısaden bu harbi başaramıyacağ-ını söy

~lüyor İnl'ill~ askeri mütehassısınw de
ölii rlbi, bugünkü harpte söz sahibi 
!,alnız erkılıuharblyeler ve kumandan. .. 
lar delildir. Ba.rbln mukadderatını as .. 
'kerter değil, mllletıerln lkhsadi vazl
'Jetl tayin eder. İnglJb: mütehassısuun 
bu fikri yalnız deilldir. Bucün bütün 
askerler de bunda müttefiktirler. 

No.42 

Templar: 

VAKİT: 

Asım Us .Alman medeniyetı bu 

mudur?• diye soruyor. Lehi.standa 
muharebe oluyor. Amenna! Fakat mu
harebe sahasından hariç hemen bütün 
Leh şehirlerinde taş üstünde taş kal
madı. İlk gündenberl İngilizlerle Fran
stzlar ne yapacaklar diye bekledik. 
Onlar hıili tereddüt içindedirler. An

laşı1an Lehlstan iki ordu tarafından 

ifg-al edilecek, bfrcok kadın ve çocuk 
ölecek, İnı-Ulz ve Fransız adamları a
(aba ne yapalım diye ellerini oluşturup 
durmaja devam edecekler. 

YENİ SABAH: 
Hüseyin Cahid Yalçın Hariciye Ve

kilimizin 1\-loskova. seyahatinden bah
sederek diyor ki: sTiırklye bütün fh .. 

tlm.alleri, cerek Rusya ile sıkı ve de
vamlı dostluğu .noktal nazarından. ce
rak &'arp devJetlerUe yeni kararlaştır
dıtı esaslar ve taahhütler bakımından 
muhakeme etmeie ve telifi lmkinsız 
vaziyetlere düşmemek çarelerini dü

şünmeğe mecburdu. 
Yalnız böyle bir seyahat haberinin 

vertlmesi bile isbat ediyor kJ, Türki
yentn Balkanlarda ve Boğazlarda sulh 
ve sükfinn muhafaza, harici lstili ve 
tecavüz ihtimallerine karşı icabeden 
tedbirleri temln m:ı.ksadlle tuttuğu hat
tı hareket cayet mütecanistir ve a -
henktardır. Akdeniz ve Balkanların 

emniyeti misakı ile }Tansa ve İngil -
tereye bağlı olan Türklyeye bu yeni ta
ahhüdü ile Rusyaya ka~ı en sıkı dost
luk rabıtalarını telife muvaffak ol -
muştur. 

POLiS 
VE: 

lUAHKEMELER 

Bir Zina 
Davası 

Cürmü meşhud m..ıh.ıkcmesinde 

enteresan bir zina davasına bakılmı~
tır. Davanın suçlusu Sacide ve irfan 
j:;minde iki gençtir. Davacısı e kö.mil 
adında betbaht bir koca ile kucağında 
tuttuğu heniız 5 yaşında \'e Neşide 

ismindeki yavrusudur. 
Anadolunun uzak bir şehrınde otu

ran Sacide ile KJmil bundan 5 sene 
evvel C\ lenmi~lcr \'e başbaşa saf bir 
aile hayatı yaşaınağa başlanuşlurdır. 

Bu izdivaç, birkaç ~ evveline ge
linciye kadar pürüzsüz bır saadet ve 
neş'e içinde devam etmi~ bulunduğu 

~ehirdeki bir maden oca~ında cişba~ 

şılığı• yapan genç erkek karısını ve 
artık 5 y:ışına basmış olan yavrusunu 
tam manasile mes'ud edebilmek için 
bütün kazancını \.·e ömrünü y·ıı.·usı.na 

vermıştir. 

Fakat birkaç ay ev\·el karısın!n an
sızın hastalanması neticesinde ona İs
tanbula göndermege mecbur kalın 

genç koca; geçenlerde buradaki CP. ~

tesinden aldığı bir mektupla en r~:ı·r.ik 

yerinden vurulmuş, Sacidenin (~skıd .... :ı 
tanıdığı bir erkekle İstanbulda b:ış
başa yaşamağa başladığını öğ~·e 11!u·~

tir. 
Kamil; bunun üzerine işin gizlice ve 

ehemmiyetle takibini enil;!tesine hava
le etmekle beraber hemen İstanbula 
gidip vefasız karısını suçüstü yak.:ttc:ı · 
mak imkiinlarını da aramaga başlamıa 
ve nihayet ayın 15 inci günü izin <. a
rak şehrimize gelm4;tir. 

Filhakika eniştenin gizli takipleri 
neticesinde de evvelki gece genç Çlftıtr 
İrfanın apartunanında başbaşa y~.:<-l· 

lanmışlardtr. 

Bu iki eski sevgililerin mu!lak-:::Musl 
gizli olarak görülmüş ve bil:ih..ı.r.'.? S:i
cide ile İrfan üçer ay hapse m<ıhküm 
edilmi~lerdir. 

Zav-allı koca bu hildiseden sonr.ı r.1:ı
sum yavrusunu günahk.:ir annc5i11in 
yanında bırakmağa razı olmamı;, <la.ha 
adliyede karşıla~tık.ları vakit onu .uı

nesinin kolları arasından çekip goz -
yaşlarile bağrına basınıştır. 

1 KÜÇÜK HABERLER' 

* Üçüncü ve dokuzuncu münferit 
hakimlikler tekrar adliye binasına ta
şınmışlardır. * Hal i~kelesinde, İzmir fuarından 
getirdiği hususi otomobilini çıkarmak
ta olan tüccardan Niko, makinist Hak
kıya çarpmış ve zavallının iki ayağ:ını 
czmiıtir. * Halk Partisi senelik kongrelerine 
ayın 23 ünden itibaren başlanacaktır. * Adalar ve Anadolu ve Yalova hat
tı sonbahar tarifesinin yarından iti
baren tatbikine başlanacaktır. * Samsun vapuru 2500 göçmeni ge
tirmek üzere bugün Köstcnceye gi
de<:ektlr. * Karadenizde Yeras feneri açığın
da serseri bir torpil görülmü~tür. * Süt fabrikasına ait şartname ha
zu·lanmış, ziraat kurumu ile belediye
nin bu işe koyacakları sermaye mik
tarı tesbit edilmiştir. * Haydarpaşadaki feribot iskelesi 
Haydarpaşa - Kadıköy arastnda inşa 

edilecektir. * Belediye işaret memurlarının bu
lundukları yerlere, güneşten ve yağ
murdan ınuhataza için m~amba şem
siyeler yaptırılacaktır. 

Kuyumcu 
hilesi 

Kıymetsiz madenleri 
halka satıyorlarmış 

Tekmil altın ve gümüş eşyanın 
Darphane müdülrüğü tarafından 
dan\galanmadan satı~a çıkarılma -
sına müsaade olunmaması hakkın
da müzkfır müdürlük tarafından 
hükumete bir müracaat yapılmış
tır. 

Buna sebep bazı kuyumcuların 
ve eşhasın şehrimizde altın suyu
na batu-ciıkları kıymetsiz maden -
:erden yaoılmı.ş eşyayı hıılka yük
sek fiatla sattıklarının tesbit oltın< 
masıdır. 

Darphane müdürlüğiınün bu mü
racaatinin kabul olunarak yeni bir 
talimatname hazırlanması bek -
lenmektedir. 

Sığınak yaptırılıyor 

Şehrimizdeki banka, büyük ti -
carethane, fabrikalarla mümasili 
yerlerde ve resmi dairelerde sığı
naklar inşası işine devam olun -
maktadır. 

Sümer Bank müdürlüğü de 1680 
lira sarfile beton bir sığınak yap
tırmağı kararlaştırmıştır. Üniver
site ve yüksek mekteple!deki mü
nasip maha:ller de sığınak olarak 
ayrılrr..;ktadır. 

Ayn suretle Ankarada da Ve
kaletler, bankalar ve emsali yer
ler sığınak inşasına başlamışlar
dır. İstanbuldan sonra Ankarada 
da dün bir hava hücumu tecrübesi 
yapılmıştır. 

Resmi devlet binaları 
Başvekület tarafından vılay~t -

!ere gönderilen bir emirle badema 
her ne sebeple olursa olsun memur
ların mensup bulundukları Ve -
kaletten müsaade veriln!edikçe 
resmi binalarda ikamet etmeleri
nin menolunduğu bild.rilmiştir. 

Umumi hizmetlere mahsus bina
ların gerek şahsan Vf. gerek aile
cı• ikamete tahsisi olunması usu
lü kaldırılmıştır. 

Verilecek mü!aadelerde mün -
hasıran vazife icabı nazarı dikka
te alınacaktır. 

Muhtekir teşhir 
edilmeli 

İhtiki.ra. karşı en iyi tedbirlerden 
biri, muhtekiri teşhir etmektir. Ga. -
zateler bu işi pekilo\ yapabilirler. :\Iuh
tekirlerin isimlerini ihtiva edecek ka
ra listeler, her gün neşredllmeli, ihU

kö.r yapan kimse bütün yurd efkirı u
mumlyesiııee tanınmahdır. Bu hal, 
muhtekir için çok naziktir. Binaenaleyh 
böyle bi rteşhiri, kendi ticari kredisi, 
maddi ve manevi iş varhtı için çok 
&ahripkii.r bulacak olan suiniyet sa -
hlbl bir adam. düşüncesini kuveden 
fille çıkarmak cesaretini l'Österemcz. 

Teşhirden korkmıyahm. Su~lu, kötü, 
abliksız, hulisa. cemiyete mazarratı 

dokunan her adamın teşhirinde mem
leket hesabına bi.iyi.ik faydalar vardır. 

BURHAN CEVAD 

ihtikarıa ®E:=ı:r~ıruı~~ 
mÜC8d8l8 Japon - Sovyet~ı 

Polonya trajediyası 
Polonya ordusu son derece ınüşkül 

bir vaziyettedir. l\.laalesef, bu, bugün 
için bir hakikattir. Kahran1an Lehli
ler, ayın ba~ındanberi, tek başlarına, 
çok üstün kuvvetlerle ç-arpı maktadır
lar. Alınan n1otörlü kuv\·etıeri, hava 
fıloları ve bindirilmiş fırkaları, Polon
ya araztsınde büti.ın slir'1.tile, bir tay
fun gibi Herlem4tir. 

Polonyahlar çok talısızdır. Arazi 
dahi, kendilerine yar ohnamış, açık, 

düz ve çok geniş bir ınüdafaa hattı ü
zerinde, çok çetin muha .. ebelel' yap -
maga ınecbur kalmı~lardır. 

Bütün zıhinlerde, istithaın şeklinde 

tebellür eden sual h:il<i şudur. 
- Ayın ortası olmuş ve geçıniştir. 

Polonya ordusu nlağlüp olmaktadır. 

İngiliz ve Fransız kuvvetleri,· Polon -
yaya ne vakit, nereden ve nasıl yar -
dun edeceklerdir?. 

İtiraf etınek lılzımdır ki, biıçokları
mız, bu sualin cevabını yeronekte ınüş
külilt çekiyoruz. 

Sonra, yine bir takun iddialara gö
re, Polonya erkftnlharbiyesı, daha ha
zar zamanında, memleketin müdafaa
sına ait planları, iyi hazırlıyamamış, 
ordunun çok geniıı: ve ınüteaddit cep
helerde muharebe vermesine sebeb o
larak, dagılmasında, büyük birliklerin 
birbirlerile irtibat temin edememe -
sinde ye nihayet asıl kuv\·etlerin Al

man kıt':ıları tarafından çevriln1esin
de flmil olmuıştur. Hakikaten, Polonya 
erkfı.nıharbiyesinin hatası \"ar mıdır?. 
Bu, mütehassısların halledecegi bir 
meseledir. 

Polonya macerası da, son birkaç yıl
dır görmeğe ahştığunız hazin hikAye
lerden biri olmuştur. Bu yeni trajedi
yanm mes'ulü kimdir?. İ,şte asıl n1ü
hirn dava budur. Ve artık, dUnya ef
k:irı uınuıniyesi, böyle, ıncvsim mev
sim, bir takım facialara ... adece seyir
cilik yapmak hevesine ıni kapılmıştır? 
~tuhakkak olan şudur kl, bu son 

trajediyanın son perdesi de kapanır -
ken, zihinlerimizi meşgul eden sadece 
bir Lehistan me5elesi değil, bi..i.tlin bir 
dünya müyazenesi meselesidir. 

ııtEŞAD FEYZi 
--------

Hususi idarelerin teşkilat 
kadroları 

Dahiliye Vekfileti hususi idarele
rin de teşkilat kadrolarını yeni ba
rem esaslarına göre hazırlıyarak 
1 te.şrinisaniye kadar İcra Vekille
ri Heyetine gönderilmesini dün 
bütün vilayetlere tebliğ etmiştir. 
Bu suretle bütün vilayetlerin teş
kilat kadrolarında yeknasaklık te
min olunacaktır. 

Mağazalar kontrol 
edilmeğe başlandı 

Sebepsiz surette fiatları yük -
seltmeğe teşebbüs eden tüccar ve 
dükkancılara karşı açılan müca -
deleye hararetle dernm olunmak
tadır. 

Emniyet, Belediye Ye ticaret 
müdür! üğü memurları şehrimizde 
beraber dolaşark fiatları ehemmi
yetle kontrol etmektedirler. Dün 
de bu suretle yüzlerce mağaza kon
trol olunmuştur. 
Diğr taraftan yenı kanun çıkın

cıya kadar muhtekirler 13 haziranı 
1325 tarihli kararnameye göre ce
zalandırılacaklardır. 

Bu suretle, ihtikar yapmağa te-
• şebbüs edenler 5 liradan 500 lira
ya kadar nakdi ceza ile ve 24 sa
atten 1 seneye kadar da hapisle 
tecziye olunacaklardır. 
İcabında bu iki cezanın her ikisi 

birden tatbik olunabileceği gibi 
aynı zamanda suçluların bütün 1 
malları müsadere olunup dükkan
ları da kapatılacaktır. 

Kaçak eşyalar 
Harp hali dolayısile kaçak eşya 

kontrolu hakkında İngiliz hüku
metince ittihaz olunan tedbirler -
den hükumet kanalile dün mınta
ka ticaret müdürlüğü de haberdar 
olunmuştur. 

Tesis olunan kontrol JT\'fkez -
leri ve vapurların kontrol şekli, 
kaçak addcılunacak eşyalarla şar
ta bağlı olarak Avrupa memleket
lerine ihraç olunabilecek eşya ve 
emtia hakkında ticaret müdür -
lüğü alökadarlara izahat vermeğe 
başlamıştır. 

Kasapların hafta tatili 
İstanbul kasapları alakadar ma

kamlara bu arada İstanbul beledi
yesine müracaat ederek kasaplar 
için de hafta tatili kanununun tat
bik edilmesini istemişlerdir. Ka
sapların iddiasına göre buna kat'i 
lüzum vardır. Billiassa kasapla -
rın yanında çalı.şan çırak ve kal -
fa.Jar haftanın yedi gününde dük
kanda kapalı kalmak mecburiye
tindedirler. 

Kasaplar hafta tatili usulü ih
das olllnamazsa bile hiç olmazsa 
her pazar günü dükkanların öğle
den sonra kapalı olmasını istemek• 
tedirler. 

Yeni agır ceza 
İstanbulda Ağırceza işlerinin 

çokluğu nazarı dikkate alınarak 
yeniden teşkil olunması kabul o
lunan 2 inci Ağm:eza mahkemesi
nin yarın sabahtan itibaren faali
yete geçmesi kararlaştırılmı.ştır. 

anlaşması 
Yazan: Ahmed Şükrü ESMER J 

l\lançurya - l\longolistan hududunda 
uzun zamandanbeı-i de\·am eden mit • 
sadeınelere nihayet vermek için mti
tareke imzalanm1..5tır. Mançurya ma
Iüm olduğu üzere, resmen Çinin bJr 
eyaleti olmakla beraber, Japonyaom 
istilası altındadır. 1\-Iongolistan da res
men Çinin di,fer bir eyaleti olmakla 
beraber, Sovyetlerin hlnıayesl altmda. 
bir devlettir. :\olütareke bir taraftan 
l\lançu, diğer taraftan da ~longol kuv
vetleri arasında imza. edilmiş olmakla 
beraber, haklkatte bu, bir Japon .. 
Sovyet mütarekesidir. Esasen hudut
larda çarpışan kıt'alar da bu iki dev
lete ait kıt'alardı. 

Japon - Sovyet anlaşması, Alman -
Sovyet anla:;masından doian vaziye
tin neticesidir. Filhakika bu neticeye 
bakılacak olursa, Japoııyanın, a.nU
komintern paktın mer'i olduğu zaman
larda temin edemediği menfaati, bu 
paktın ortadan kalkmasile temln et
miş olduğuna. hükmetmemek icap cdeJ'. 

Hatırlardadır ki Alman - Sovyet 
paktı imza edilir edilmez, autlkomin
tern pakt politikasını kendine mal e
dinmiş olan Hiranuma hi.ikümeti, pak
tın imzasından dolayı Almanyayı pro
testo ettikten sonra iktidardan çeklld.L 
Bunun üz.erine iktidara gelen General 
Aber, teşkil ettiği hükümetin politlka
sını şu sözlerle i:ıah etmişti: 

- Japonyanın bundan böyle Avru
pa devletlerinden hiçbirinin polttlka
sile alikası olmıyacaktır. J"aPonya bü
tün mesaisini Çin meselesinin ha.Ut 
noktasına tahsis edecektir. Kendi e
mellerine karşı ly i niyet gösterenlerle 
işbirllil yapmıya hazır oldu,fu gibi, 
emellerine ence1 olmıya çalışanlara 

karşı da mücadele edecektir. 

Bu emre göre hususi idarelerin 
idare, hesap, nafıa, maarif, ziraat, 
baytar ve sıhhat kısımlarına dahil 
maaşlar veya ücretli memurların 
bugünkü dere<:eleri, v~l'1,y'etlerin 
ihtiyaç veya mali vaziyetlerine 
göre yeni barem derecelerine in- J 
tıbak ettirilecektir. 

Odacı, korucu, bekçi, evrak mü_l 
vezzii, daktilo ve buna benzer mü
teferrik hizmetlerde çalışanlar ye
·ni barem kanunu haricinde bıra
kılacaklar ve teşkilat kadrolarına 
alınmıyacaklardır. 

Yeniden teşkil olunan ticaret 
mahkemesi de faaliyete başla -
mış olduğundan ticari davaların 
çabuklukla görülmesi a!akadarlan 

Yeni Japon başvekilinin bu sözlerin• 
de Japonya ile iyi geçinmenin şartı 
beyan edildiği gibi, bu şarta uyrun ba· 
reket etm:!k istem.iyen devletler için 
de büyük bir tehdit manası vardı. Av
rupadaki harp dolayısile hiçbir devlet 
bu tehdide karşı göğüs germek cesa
retini kendinde görememiştir. Filhaki
ka birkaç gün sonra İngilterenin, aY
lardanberi büyük ibtilıif mevzuu teş

kil eden dört mevkuf Çinliyi JaponJa ... 
ra teslim ettiği haber verildi. Esasen 
paktın imzası üzerine, Almanyayı i

hanetle itham eden Japon efkii.rı umu
miyesi İnciltereye doğru temayül et
mişti. BJr tarafhn efkfLrı umumiye -
deki bu temayül, diğer taraftan da İn
giltere hükümetlnln gösterdJil bu uy
sallık, Sovyeüeri, Uzak Şarkta «Ja
pon emellerine karşı engel» olan ye
g&ne devlet vaziyetinde bırakabllece· 
ğinden Sovyetler de anlaşmak mecbu
riyetinde kalmışlardır. Bu anlaşma ile 
İnglltereden sonra Sovyetler de Japon
ya.ya Çinde hareket serbestisi vermi.Ş 
oluyorlar. Bu meselede Almanyanın 
herhangi bir rol oynadığını farzetmek 
Alınan - SovYet paktının imzasından 
sonra Japonyada bu devlet ve Na.zi zi
mamdarlarına karşı beslenmekle olan 

husumet hislerinin derecesini takdir 
etmemekten ileti selmektedlr. Atman .. 
yanın «ihaneti» yüzünden büyük ha-
yal sukutwıa. uifıyan .Japanya, Uzak 
Şarkta müstakil hareket ederek kendi 
meselesini kendi başına. balletmeğe 
karar vermiştir. Ve garip tecellidir ki 

Halen ücret almakta olan me -

memnun etmiştir. .. . "' .. . " . ' 
murların derece ve kadroları ba
remin 2 inci maddesi hükmüne 
göre t.ayin ve tesbit olunacaktır. 

------- --

YENi HARBİN ÇIKARDIGI MESELELffil 

A l ış Ve r iş .. 

Japonya, antlkomintern şirketi faaU ... 
yette iken temin edemedlii kirı, bU 
şirketin tasfiyesinden sonra temin eı ... 
meğc muvaffak olınuştur. 

........................... 
Tekamül kursu kaldı 

zerinden daha ancak otuz altı saat 
geçmişti. 

Rus - Alman anlaşması fiiliyat sahasında 
bundan sonra ne rol oynıyacak ? 

Üniversite tıp fakültesinde bu 
ay içinde açılması kararlaştırılan 
doktorlara mahsus ctekfunül kurs
ları• nın gayri muayyen bir za ~. 
mana tehir olunması muvafık go
rülmüştür. 

- Buraya altı kişiyi öldürmeğe 
geldim, dedi, üçünü öldürdüm. 
ilrbol, Ualino, Völsanıı. Geriye üç 
kişi daha kaldı. 

Genç kadın pannağile kağıda 
dokunarak: 

mek için Templar'ın cevabını bek-' 
liyordu. 

ru yürüdü, kapıyı açtı. Motörü aç
tı. Bu muhafızlık vazifesi için iyi 
para alıyordu amma, vazife de çok 
tehlikeli bir şeydi. Friç'ten evvelki 
şoför, üç hafta kadar çalışmış, fa- ı 
kat bir gün motörün kapaj1ı al - · 
tında patlıyan bomba ile parampar
ça olmw;tu. 

iFernak'a acaba ne olmllştu? A
caba Nevyork havdudları arasına 
saldığı yeni panik hakkında neler 
d~ünüyordu? Fernak hiç şüphe -
siz k</ıdisini arayıp bulmak için, 
kimbilir Nevyorku nasıl altüst e
diyordu. Eğer yeni bir mülakat 
daha vaki olursa, bu sefer o kadar 
ahbapça konuşamıyacaklarını pek 
iyi biliyordu. Yüksek zevat, Temp-: 
lar'ın mutlaka yakalanması için 
polis müfettUşini her halde son 
derece tazyik ediyorlardı. Fakat 
bu, şimdi o kadar düşünülecek bir 
mesele değildi. 

Almanya ile Rusya arasında iktısadi 
bir anlaşmaya da yarıldığı ınalüındur. 
Buna göre Almanya tarafından Rus~ 

yaya 200.000,000 marklık bir kredi a
çılmıştı. Yüzde 5 faizle. Evvelce iki ta
ra! arasında aktediln1iıı: ve artık htik
mü kalmamış olan bu yoldaki itil8f -
lardan Rusyanın lehinde olarak bu 

yeni anlaşma daha bir takıın madde .. 
leri ihtiva ediyordu. Rusların Alınan
yada ahşv~rişlerine Alınan htikO.meti 
yardım edecekti. Alınanyada Hitler i
daresi daha iş başına gelmeden evvel 
Rusya ile alışveriş pek iyi gidiyordu: 

daha Hitler idaresi Altnanyada iş ba
şına gelnıeden evvel 926 da aktedilmi.s 
bir nluahede vardı ki bunun bir takım 
gizli maddeleri de olduğu o zaman 
söyleniyordu. Fakat meydanda olan 
maddeleri de Alınanya ile Rusya ara
sında nasıl bir teşriki mesai düşür.üt
müş olduğunu gösterıneğe kati bulu

nuyordu. Mesela bir maddesi eğer Al. 
manya ile Rusyadan biri diğer bir rlev-

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Hunk da öldü, dedi, seni idam 
meydanına götüren şoför Hunk'un 
kim oldu.f(unu biliyor musunuz? 
Şu kartta yazılı Jenson işte odur. 

Templar müsterihane cevap ver-
di: 

- O halile iki kişi daha kalıyor. 
Kadın başile tasdik işareti verdi: 
- İppolinoyu nerede bulab'e -

ceğinizi bilemem. Son defa kendi
sinden konu,tukları zamna, Bits
burg'da olduğunu işitmiştim. Fa
kat -Kulman'ın Nevyorkta oldu -
ftunu biliyorsunuz. 
Kadın başım Templar'a çevirdi. 

Delikanlı bu bakıştan bir şey an
lıyamaiı: 

- Ne yapmak istıyorsunuz? O 
da siwı ahbablardan değil mi? 

- Benim hiç ahbabım yoktur. 
Ben sizi barın önüne götüreceğim. 
Kulman herhalde Co ile Maksinin 
avdet:erini beklemekten usanmış
tır. Barın kapısından çıkt.ığı zaman 
hakkından ııeliniz. 

Templar düşündü. Acaba bu 
kadın kendisine ihanet eder miy
di? Çünkü ne o Nevyorktaki va -
zifesinin mahiye\i hakkında bir 
şey sormuştu, ne de kendisi ona 
izahat vermeğe lüzum görmüştü. 

Fay, arabasını harekete getir -

O zaman, templar yavaşça ba
şını eğdi: 

- Peki, dedi, Şarley barına gi
delim. 

Bir saat sonra, Kulman Şarley 
barında son kadehini boşaltıyor -
du. İri altın saatine baktı. Uzun 
uzun esnedi ve sonra ayağa kal -
karak: 

- Ben yatmağa gidiyorum, de
di, hey Toni! Eğer Maksi ile Co 
gelirlerse, burada durmasınlar 
derhal beni görmeğe 7elsinler. 

Garson: 
- Emredersiniz, dedi. 
Kulman büyük salonda bir ma

sada oturan iki delikanlıya işa -
ret etti. Bunlar şahsi muhafızları 
idi. Onlar da sür'atle kadehlerini 
boşalttılar ve ayağa kalkarak şef
lerini takibe başladılar. 
Kapıya varınca muhafızlar öne 

geçtiler. İlkönce onlar dışarıya 
çıktılar, saııa sola baktılar. Sonra 
Kulman'a i.şaret ettiler. 

Yaya kaldırımına çıktıkları za
man, muhafızlar Kulman'ın iki 
tarafına geçtiler. Alman kendi 
şahsi emniyeti için metodl u olduğu 
kadar müdebbir ve ihtiyatlı idi. 
Uzun müddet hükümranlığının bir 
sebebi de bu idi. 

- Friç, haydi motörü işlet! dedi. 
Genç !erden biri otomobile doğ-

Kulman sağa, sola bakıyordu. 
Kara otomobilin uzaktan geldiğini 
ilk gören o oldu. Ko'ile yanındaki 
muhafızı dürttü. Gülerek: 

- Tam sırası imUş: dedi, Maksi 
ile Co geliyorlar. 
Kaldırıma yaklaştı. Otomob•l 

yaklaştığı zaman, içinde ö'.üme 
gönderdiği adamın sapsarı çehre
sini görünce birden afalladı. Fa -
kat ne kaçabilecek, ne bağırabi -
lecek haldeydi. Kulman o anda 
mahvolduğunu anlamıştı. 
Yalnız bir tek silah patladı. Ay

ni zamanda da kara otomobil gece
nin karanlıkları içinde kayboldu. 
Kulman olduğu yerde cansız yere 
yığılmıştı. 

Uzaklardan polıs otomobillerinin 
düdükleri işitilmeğe başladı. Fa
kat o vakte kadar Fay Edvars oto
mobilini santral parkta bir kenara 
çekmiş bulunuyordu. 

Templar, geçen akşam ayni 
parkta, başka bir otomobilde po
lis müfettişi Fernak'le yaptığı mü
lakatı düşündü. Bu mülaka!.ın ü-

Fş.y oradaydı, bekliyordu. 
Motörü durdurmuş ve bir sigara 

yakmıştı. Templar kibritin ışığın
dan genç kadının heykel gibi te
miz güzelliğine bir kere daha bak
tı. Bir iki saat evvel bir adam öl
düren, sonra da bir başka adamın 
öldürülmesine yard1m eden bir 
kadının sanki hiç bir şey olmamış 
gibi bu kadar soğukkanlı olabil -
mesine hayret ediyordu. 

Fay sordu: 
- Şimdi memnun musL1nuz? 
- Evet! 
Genç kadın düşünceli bir tavır

la dedi ki: 
- Ben sizin listenizi gördüm. 

Orada benim de ismim var. Bana 
karşı bir siteminiz var mı? İşte 
ben karşınızdayım. 

Templar başını salladı: 
- Ben isminizin arkasına bir de 

istifham işareti koymalı idim. Çün
kü isminizin etrafında hakikaten 

{Devamı var) 

Rusyanın Almanyadan aldıgı yüzde 47, 
oraya sattığı yüzde 24 derecesinde idi. 
Makine, dilrbün ve gOzlük, kimyevi 
maddeler satın alan Ruslar, Buna mu
kabil Almanyaya kereste, petrol, tü ... 
tün, manganez \·eriyorlardı. Rusların 

satışı 271 milyon ınarktan 194 mil -
yona \'C nihayet geçen sene de 47 mil
yona kadar düşmüştür. Alınanyadan 

makine ve saire gibi n1alzeme alası da 
evvelce 626 milyon mark iken geçen 
sene 31 milyona kadar inıniştir. Rus
ya ile ticaret müvazenesi evvelce AJ ... 
mantarın lehinde iken sonra Alman .. 
ların Rusyadan aldıkları daha çoğal
mı~tır. 

Şiındi ou seferki anlaşlna ile artık 
herşey düşünülmüş olacak diye söyle
niyordu. Rusya bilhassa şunları yol -
lıyacak: Yağ1 buğday, petrol, tütün, 
manganez! Almanya da nıuhtelif ma
kineler verecektir. Rus - Alman iktı

sadi anlaşınasının siyasi mahiyetteki 
diğer anlaşma ile ne kadar sıkı bir a
lflkası olduğu ise kimseye ıneçhul de-
ğildir. Rusya ile Alınanya arasında, 

Jet tarafından ınali ve iktısadJ şe
kilde bir boykotaj yapılacak olıırsa 

diğer tarafın buna iştirak etn1iyeceğini 
söyli.ıyordu. Yeni imzalanan muahede 
de ise bu cihet daha büyütülmüş, ge . 
nişletilmis ve eğeı· Almanya ve Ru~
yadan birine karşı bir üçüncU devlet 
kalkar da herhangi bir eh.arp hareketi> 

yaparsa o zaman bu ikiden biri de o 
üçüncüye hiçbir yardımda bulunmı

yacaktır. is artık eski muahededeki 
mali ve iktLSadi boykotajdan ibaret 
kalmıyor. Taahhüdler daha geniş ve 
kat't oluyor. Almanya Danzige giriyor, 
Buna karşı Lehistan da bir charp ha

reketi> ile karsı gelmek istiyor değil 
mi?. işte tunun tizerine Rus - Alınan 

muahedesi kendini gösteriyor. Artık 

Rusya tarafından Lehistana yardım e
dilmiye<:ek oluyor. Neticede Lehistana 
Rusyadan demir, petrol, bakır gibi pek 
lüzurÖlu mevaddı iptidaiye gönderil
miyor. 

Bu rivayetler harbin vukuundan ev
velki safhaya aittir. Bugün artık harp 
çık.mi$ bulunuyor. Taarruza uğl'ıyan 

Lehistan kendini müdafaa ediyor. Ya
kın bir ati bize büyük neticeler gös
teı·eeektir. ALİ KElllAL SUNMAN 

35 kuruşluk asprin, 
60 kuruşa 

Bir okuyucumuz yazıyor: 

«- Bir h afta evveline kadar 
bir tüp aspirin perakende olarak 
eczanelerde 35 kuruşa satılıyor -
du. Bugün 60 kuruştur. Sebebini 
ben de merak ettim ve ahi.ka lan· 
dım. Öğrendim ki; bir hafta evvel 
umumi deposunda memleketin ' 
aylık ihtiyacına kati derecede as
pirin stoku varmış. Toptancı ecza 
tüccarları bu stoku bir hafta. i 
çinde mübayaa etmişler!. 

Bu anormal satL'J l önllyerek bir 
aspirin buhranına sebebiyet ver .. 
memek için d epo, kredi muanıe· 
leyi kesmiş, peşin para isteıniş 
- bu bir müşkülat çılarmak , sa
tışı azaltmak maksadiled lr - bU· 
na rağmen derhal istenilen petln 

para bulunmuş ve mal kiJJıJlell 
depodan kaldırılmış . Bu dePo sa· 
bibi bir doktora şöyle djyordu: 

«Biz yine mal getirdik, faka&: 
ancak ik i aylık Jbtiyaca ki.f i IJ~ 
derecede . Baka hm bunun önırU 
kaç gün olacak!.» 

Bu da lblikiir deill mi? 



ı_c_i_h_a_ng_i_rl_ik_ta_r_i h_ç_e_si_n_in_id_d_la_s_ı _ 

Bismark'ın Planı 
lir zamanlar, sabık Kayser de: "istikbal 

denizlerin üstündedir.,, diyordu 
Alman İmpeıı..orluJ~nun ku

?ulu~undan evvel, ittihadı temın 
lı;ın yopı an tahriklerden bıkıp u
sana_.., birçok Almanlar Birleşik 
Anıe. kaya, Br.z.lyaya ve İngiliz 
lnl: temlekeler e ıcret ettiler. 

Bu suretle ; l.ız yıl ı.çı de yedi 
llııcyon A:lman, A1manya için kay
boırıu. Fakat orta Avrupaıun jer
lııon l:ıukfımetleri, Prusvanın nü
fuzu altında yerleştikten sonra 

, sı"ai fıal yet ba bdı. ve herkesın 
~~~·atını kazanabilmek için fabri
"'1la~da, tarlalarda, mağazalardii 
ış. çı'.d gından hıcret az• ldı ~ 
lmapratorluğu kuran ·Bismark., 

A"ınar> anın artık tol< oldugunu, 
har ce yayrlmağa ihtıyau kalma
dığını ıddia ediyordu. 

Bi.•mark; arkadaşlarınır' müs
lenıiekeler fethi çın teva. «len 
ltıuracaatlanna, ısrarlarına karşı 
bzun müddet sağır kaldı. N •hayet, l 
!~ uncu yüz yılın sonlarında on -
"lrın fikırlerini kabule mecbur 
0ldu ve Airikada, okyanusta, As
hda 'b-azı müstemlekeler elde etti. 
Alınan ahalinin çoğalması, tica

t~ı ve sanayiin inkişafı İmpara -
loriuğun, denizlerin ortasına doğ
ru yarılmasını ve iptidai mad -
deler tedarik ve istihsali için bu
taıara Almanların hicret etme!~ 
tini zaruıi kıldı. Bundan başka 
~!ınanlar, diğer hükumetlerin in· 
~fına kollan baijlı bir seyirci 

gıbi kalaıruyorlardı. 
Sabık Kayserin: c- Unser zu

~Unıft liegt auf den wasser - İs
tikbal denizlerin üstündedir ..• Sö
~Uniin ispat ettiği gibi, Almanlar 
;bir cc' angirl!k• sivaseti takip ~ 
ıyor, hatta Ingiliz bahriyesine 

llstiin bir donanma vii<:ude getir
lıı~ğe ralışıvordu. 

Almanlar, bu Welk politik deniz 
~setinden başka bir de ckara 

11Yaseti• takip ediyorlardı. Orta 
~\rrupada siyaseten ve iktısaden 

ndi hakimiyetleri altında bir 
~0llfederasyon teşkılı emelini bes
•ıyorlardı. 

l Bu, cB 3 • den, yani Berli n, Bi • 
,~ns ve Bağdaddan ibarht s•vaset 
; 8 senesinde, ilk büyük deniz 
;ogramının tanz m edildiğı ta -
lıde başladı. 
ı\Jmanyanın bu siyaseti, umlimi 

~tları itibarile jermen meı faati
'11 •şarkı cenubiye doğru• dan 
~baret siyasetile tezad !eski! et -
''1:Yordu. 

siyasi muhitlerine çekmeğe çal~ 
tılar. 

ltalyanın merkezi Avrupa itti -
fakına girmesinden bir sene sonra 
başında, Hohenzolern hanedanına 
mensup bir Kral bulunan Roman
ya da bu üçler ittifakına girdi. 
Berlin muahedesi ve çarlık hima
yesı ile kurulan Bulgaristan, ar -
tık Rusyaya alet olmak istemiyor
du Bilhassa Sırp tehlikesi karşı· 
sında Avusturyaya yaklaştı ve 
münasebetleri pek samimi bir şe
kil aldı. 

Viyana hükı'.ımet ricali, Berlin 
kongresinden sonra Sırpların elini 
sıkmak fırsatıru kaçırmadılar. ·-· ·-···-···-···-···-···-
Alman Orduları 

Karşısında 
Romanya 
(Birinci sahifeden devam) 

takiben bir takım lhtila.Uara sahne ol
muş bulunabilir. Bunun içindir ki, Al
manyanm bu ihtili&tlara sebebiyet ve
receği ve yeni yeni me~'ullyetler altı
na rlreceii şimdilik pek tahmin olun
mıyacal. gJbi bu ihtilata sebebiyet 
vermemenin Almanyanuı menfaati tk
tlz~ından olacaiı da duşü.nülebllir. 

Bu takdirde ise sarkından ve ceuu -
bundan tamamile emin olan bir 1\1-
manya için hem bütün kuvveUle garp 
cephesine atılmak kolaylaşacak, hem 
de iktısadi ablukanın tesiri azalacak
tır. lliç !5ÜPhe yok ki, bu imkıi.n ta -
hakkuk ettiği takdirde BalkanJar, Ka
radeniz ve cenubu şarki Avrupasında 
da İngiltere ve Fransanın hallharpte 
bulunacağı veya yardmuna &"ideccği 

herhangi bir devlet bu.lunmıyacağına 

göre Balkanlar ve şarki Akdeniz, Ka
radeniz sulhu mahfuz kalacak ve harp 
mevıii mahiyetini ka) bedip bir dlln
ya harbi olnıaktan kurtulacaktır. 

Yayılmamak, dağılmamak, uzun 
siırmesi muhtemel bir harp karşısında 
mukavemetli kalmak da hiç şuphe )·ok 
ki. muharipler irin cn salinı bir tedbir 
olnıak iktiza. eder. 

ETE:ll İZZET BE. 'İCE 

Bu ~abah Gelen \olcular 
Bu sabahki konvansiyonel vrı f,ks

pres trenleri birer buruk saat rötarla 
gelmişlerdir, '\'olcuların arasınd:t yurd
la.rına dönmekte olan birkaç Irakh ve 
İranlı talebeler vardır. 

Çelik kralı öldü ı. Bu surette hanedan, bazı men
~tler üzerine e!ele vererek bü -
~alkıın hükı'.ımetlerirı.i kendi .. -- . 

TAKSIM 

Ne\')'ork 19 (A.A.) - Çelik kralı 
Charlcs Sohrcvo!e vefat ctmışıır. 1 

SİNEMASI 

Türkçe sözlü - Arapça 

22 Evlul cuma mat !erden 
itibaren Sl'~·ıedel' r; ga sü tes· 
hir edecek o'an kardc ;\!ısırın 

y<.>g:ine kadın san'a· kürı 

Ses 
kraliçe i Oınmü Gülsümün 

Bu sene M .sır fı mı '" ı_•baka 
larınaa hır ne 11-;. ~·c1;:anan 

Omid Şarkısı 
l\cşidd Emel 

şarkılı ask, heyec;n filmı 1 

Son 24 Saatte 
:;; -~~~eler Oldu? ., ~:ı 

iki ordu olrestlitovsk'i:t 
birleşti 

Polonyada Leh ordusunun aı 
k~<.an ve önden mezbuhane den~ 1 
C<'k mukavemeti şiddetle . devam 
ediyor. Fakat iki üstün dü.şınan 
karsısında bu muka,•emetin daha 
nekadar devam edeceği sorulabilir,, 
Ordu kumandanı Mareşal Smigli 
Ridz'in Kutno'daki kuwet!eri.n ba
şında oiduğu bildiriimektedir. Al
manlarla bu çarptşmalar devam 
ederken. Sovyetler Leh toprakla -
rında 160 kilometre i erlemiş bu
lunmaktadırlar. Birçok <ehirler veı 
bu meyanda Brestlitovsk işgal e- / 
dilm~tır. Ruslar burada Alman 
kuvvetlerile birleşmi !erdir. Leh 
ordusu Romanya hududuna doğru 
ric'at ctmekted;r. Lub'.en ve Var- ı 
şova :le Lemberg önler"nde mu -
kavc·met devam etmekte ise de, 
bunun da nekadar de\·am edeceği 
bi'inemez. Almanlar Leh kıt'a • 
larınrn Lublen şarkındaki ric'at 
yollarının da kesildigini bildir"yor
lar. 

Varşova kumandanı teslim ol -
mıyacağını ve emrindeki kuv\·et
lerin son kan damlası akıncıya ka
dar mukavemete de\•am edecegini 
ilan etmiştir. 

Rus ve Alınan kuvvet 1erinin 
kar~ılaştıkları sırada çarpışacak -
!arı ihtimalinden bahseden yabancı 
iddialara karşı müşterek bir be -
yanname neşrediimiş ve bu be -
yannamede harekatın iki memle
ket menfaatlerine u~gun olduğu 
tasrih edilmiştir. 

İngiltere hükumeti Sovyetleri.n 
Po'onya hududunu geçmesi üze -
rine neşrettiği bır tebliğde, bu 
hareketin Sovyetlerın ileri sür -
düğü iddialara istinad cdemiye • 
ceği, İngilterenin Polonyaya karşı 
ta. ahhüdlerine sonuna kadar sad ki 
kalacağı zikredilmektedir. 

Almanya ile .Sovyeı 'er arasın -
da altı maddelik gizli bir pakt mev
cud olduğu ve buna göre, Rusya -
run 1914 deki hududlannın aynen 
ıhya edilect•gi bildirümcktedir. 
Sovvetlerle Almanva arasında ı 
müstet-ek hudud bu'unmıyacak, 
iki mem!cket arasmd.ı küçük bir 
Lchis.an kurul"" ktır. 

Alman tayyareıe, dün Varşo,·a-
yı yeniden on ık. fa bombardı· 
man etmişlerdir 

Garp cephesircıe, son 24 saat 
ıçinde sadece taciz a eşı teati ed.1-
mistir. Sigfrid hattına yapılan 
bombardımanlarda bu hattın öy1e 1 
zarnedildiğ; kader mukavim ol
mad ğı anlasılm. ktad:r. 
Dcnızlerde Alman tahtelbahir -

!eri laa: retlerine d \•am ediyor
lar İ!'giliz~erin mc~hur Courageus 
• ' ~ •-e c:ew d, bir Alman tah
telbahri tarafından torp.llenerek 
bat:rılm. tır. Bu gemi, vapurları 1 

Alman tahklbalı·r:erine karsı mu
hafaza etmek e . . v•zzaf bu !unu- I 
vodu. A'l"a'l•a· At! Okyanu -
sunda Farner adın•la bir J\'TINikan/ 
va,lurunu da ba:ırm·3lardır. Dün 
ak.~am Fral'•'Z f'lo unun bir Al
man tahtelbahrn: ba'ırd:ğı bil -
dirilmektedir. Ava çıkan İngil'z 
hava kuvvetleri de b 1rkac Alman 
tahtelbahri batı ·mıs dır 

RADYO HABERLERİ Leh sefaret mli~teşarı 
( Birınci sahifeden devam) Ankara ya döndii 

Çek ordu~uııun silahları Ankara 19 - (F· E.) Polonya 
(Birinci sahıfedcn devam) alındı hükumetinin Ankara sefareti müs· 

teşarı M. Szezerbinsko, 5-{) eylül 
~otomobille Cernauti'ye gcld.ği Paris 19 (Radyo - saat 8,30) - gecesi Vr,ovadan ayrılmış ve An-

ld dilmktdir. Prat.s.iıva'da bulunan Çek ordusu karaya ge"miştır. Madam Szezer-
ı. silahlarından tecricf edilmiştir. 

,,'.'1arşal pek bitk...n bir halde bu- bisko, 2 yaşındaki kızile beraber . 
"'Uyordu. Leh Cumhur Reisi Bükreşte : yolculuk yaptığı trenin Alman tay. 
l:rnin bir membadan bıld.ril - Londra 19 (Radyo - saat 8.15) - va re eri tarafından nasıl bombar-

~l'-elı göre Sovyct kıt'aları dün sa- Po.onya Cumhurreisi Mösyö Mo - dıman edildiğini Havas muhabi - ı 
Leh • Rumen hududuna gel - çiçk Çirnaviç'ten Biikreı;e git • rine anlatmşıtır. 

işlerdir. Motörlü .Sovyet cüzii • miştir. .Tayyareler bombardtmana baş-. 
:lıtııarının Zaleczsiki köprüsünü Polonya tayyareler i !ayınca tren durdu. Sivil yolcu • 
·! tek bu köprünün Romanya ta- Paris 19 (Radyo · Saat 8,30) !ar civardaki ormana iltica etti -

1 
ındaki kısmını bır müddet i~al fügadan bi diriliyor: Letonyaya iJ-· 'er. Alman tayyareleri bunların 
k!erı de haber alınmıştır tica eden Polonya tayyarelerinin üzerine mitralyöz ateşi açtı. .• 

l)tger cihetten dolaşan bır şa - sayısı 84 Ü bulmu~tur_ Bu tayya- ı Alman sosyal - demokratlar 
•~a giıre Mareşal Pilsudskinin' reler Vilno'dan gelmislerdir. r eisi öldü 

ı erk5nıharb ve reisi Genral Daladiye st•firlerle konu~uyor Paris 19 (AA.) - Alman Sos-
nkowsky, Mareşal Smygly · Roma 19 (Radyo - saat 10,45) - yal . demokratları reisi B. Otto 

~.>.'in azımetindcn sonra Polon- Par sten b diriliyor:. _Başvekli M. Vols, Fransada ölmüştür. Mütcvef-
ıtuvvetlerinin kumandanlıgını 1 Daladye Sovyet, lngılız, Italyan ve 1 fa, Rayiştağda nutku dinlenilmiş 
~de etmıstir. P3lonya sefirlerini kabul etmiştir. 1 olan son sosyalist idi. 

EN SON DAKiKA ..................................... 
giliz tayyare gemisinin bir çok mürettebatı boğuldu 

Londra 19 (A.A.)- Ga.zelclor Cou
rog-lousdan bahsederek &"eminJn ziy& • 
ından ziyade nüfu.sca zayiat ,-ukuun
dan dolayı teessür izhar etmektedir. 

Bütün gazeteler donanmanın çok 
güzel bir c üzüıamının tahrip olunma
:sının hakikate-n teessufe ayan !>ıJlt:n

duğunu, fakat kahraman ve t1trıil.ell 

bahriyelilerin zıyaından dolayı t.l.Aha 

ziyade müeessir olmak tazım ıelct:e .. 
iinl yazmaktadırlar. 

Deylt Ekspres tay~·are genıisinin lam 
merkezine isabet vaki olmu.; oldnı!u

nu yazmakta ve şöyle demektedir: 
e<Bu darbenin (etin bir darlıe oldukl.l .. 
nu inkar edt>cek değiliz. Fakat bö~·le 

darbeler )·emeğe amadeyiz. N;.Llılıl ki 
bu gibi darbeleri indirmeğe df" ha7ır 

bulunuyoruz.» 
Londra 19 (A .• \.)- Courageous mü

rettebatından 400 kİ!iİ torpido muh -
riplerJle limana getirilmiş bulunmak
tadırlar . .:lliktarı daha fazla olan diier 

mürettebat da ticaret vapurlarile 1'11 .. 
tirJlmiştir. Couraırousde '700 kişi bu
lunmakla idi, 

Kurtulanla.rdan biri diyor ki: 
Courageous, derhal yana yattı. 5 da· 

kika sonra kumandan gemiyi terket· 
me emrini verdi. Geminin ba.ştarafı 

batarken kıç tarafı da dimdik havaya 
kalkıl ordu. Torpillenmesinden 15 na. 
30 dakika sonra denizin dibine doiru 
saplanmıya ba'!ladı. İhtimal bir saniye 
fa ıhı ile iki kuvl'etli ve birbirinden 
ayrı infilak vukua celdi. Tali bir ta
kını lnfilaklar vukua gelmiş olduğunu 
da tahmin ediyorunt. 

C'ourageous bathrı za111an bir<'ok 
tayfa ht'niiz güve-rtede bulunmakta idi. 

Birtok bahriye t>fradı denize atılmış

lardır. '\"uzmek bilmiyrnler tahta en
kaza \'f' tahlisiye ~imitl<"rine sarıldı

lar, Tornido muhripleri ile ticaret re
nıilt>ri \ak'a mahalUııe pek ı;abuk gel
diler Bunların mürettebattan ekseri-

sini kurtarmış oldukları tahmin edil
mektedir. Bir Dolanda gemisi Ue bir 

Amerikan kar&"osu da feliketıedeterin 
imdadına ko~muşlardır. 

Kurtulanlardan bir başkası maee ... 
rayı 'jU surrtle hikıi)'e ediyor: 

c'15 dakika suda kaldım. Bir ti<'aret 
l't"misi tarafından kurtarıldını ve bir 

torpido muhribine götürüldüm. ~~eş•e .. 
mizi hiç kaybetmemiştik. l:"üıerken de 

şarkı sOylüyor, şakalaşıyorduk. Coura-
&'f'OUS, torpillendiil zaman gf'mideki 

bütün ı:;ıklar söndürülmüştü. Gemi ya· 
na. yattığı zaman blltUn tabak, canak 

büyük bir l'Ürültü ile kırıldı. Gemide 
bulunanların hepsi de sotukkanhhğını 

muhafaza. f'lmiştl. Jlattıl suda yüzen
ler tahlh; edilmtlerinf" intiıaren ara

larında latife edi~·orlardı. 

Kumandan Keite Joı.esun ıu•· oldui'u 
malüm değildir. 

Ruzveltin Leh Cumhur Reisine verdiği cevap 
Va~inglon 19 (A.A.)- Bay Ruzveıı 1 

l\Ios<'ikinin pa7.ar l'ilnkü telrrafma ee-

vaben aşaj"ıdaki mesajı göndermiştir: 
«:\lühim askeri hedeflere malik ol-

mıyan Polonya şehir ve kasabalarının 
Almanlar tarafından bombardıman 

edilmesi üzerine b inlerce <;;İvil Polon
yalı trlef veya mecruh olmuş oldutu
nu blldlr~n telgrafınamentzt aldım. 

1 eylül tarihli mesajıma muharipler 

tarafından verilen ve hep!ii de tayya-
relerln harekatının askeri hedeflere 

1 

hasrt>dileceiint bildiren cevaplardan mevzuu bahsolmasına binaen muba
sonra bu harp esnaısında ac:-ık "'ehir "·e ,. rip htikumellerin tahkim edilmemiş o
kasabaların bombardıman oluuma'-ı lan rnerkeılerdt>ki sivillerin bombar-
ve binlerte nıasum miidafaa'iız erkek 
kadın ve çocuğun öldürülmesi facia· 
sının önüne geçilrceiini Umit etmi~lim. 

Bundan dolayı telgrafınızda ayni za
manda Polonyada harp sahnt>sindc bu
lunan resmi ınüme ·sillikler de dahil 
olduğu h.ılde diirr menbalardan al
nıış oldutumuz raporda münderic ma
lümat bizi derin bir teessiırt> &"arket· 
miştir. Yü.z binler<'e insanın hayatı 

dıman edilmesini meneden ernirJt·rinl j 
te<'dit ede<'eklerini l'e 1 ellili tarihli 
mesajıma. vermi~ oldukları cevabın bLi~ 

tün diınyada uyandırdıi'ı ümidi boşuna j 
(lkarrnıyarak rayrimuhariplerin ha-

1·atma riayet ede<'eklerine dair mutt>
kabilen temin icin icap ede>n tedbir -
Jerl alacaklarını ~amimiyetl.: ıınıfı e

derim.» 

Hitler Danzig' de mühim bir nutuk söyliyecek 
Roma 19 (A.A.) - İtalyan ga- ile fevkalade alakadar oı nakta - ı re bı.. nutuk, pek m!lhi'll siyasi* 

zeteleri B. Hitler'in Danzıg'e yapa-' dırlar. vanaL ihtiva edecektir. 
cağı ziyaret ve söyliyecegı nutuk \ Danzig'den gel ·n hah ere gö-

Ce beJ Üttarık 'ta alınan yeni tedbirler 
Burgos 19 (A.A.) - Cebell.ıtta- 'ı şkal eımemt.k ıçır •şarl· s".111. ) • bu ~ma.Jr•nı balıkç lara htar 

rıktan bildirildiğine göre, Ingiliz denııen sahilden 4000 yarda uzak- etm'-'j c-dır. 
makarnalı; endaht tecrübelerin ı 

Berlinde bütün otomobil lastikleri müsadere edildi 
Brüksei 19 (A.A. )- Brüksele 

gelen haberlere göre, Berlinde bu 1 
hafta gıda madd'eri.hakkırda yeni-,1 
den bazı tedbirler alırmas: bek -
lenmektedir. 
Haftalık et sa.rfyatı ~imdi adamı 

başwa yarım kilo;·a. Tere\'ağı 100 
gramdan aşagı mdirı!ıniştir. Ek -

mek de nsıkay atabı tutulmak · 
tadır. Bütün otomobi' Iiıst k!erı 
müsadere olunmuştur [ 
Arabalarını kullanmJlarıııa m,i

saade olunan otomobil sahiblerı J 

pliıka numaralarının üstüne kır -
mızı bir numara ilu\•e etmeğe m~
bur tu•u!.-.uslardır. Isık siirdl.ır-

me I"CCbı..r;yetı bırçok kazalara 
sebep olmaktadır Hükiımct genç
lere \' kadınlara, mem1ekette ha
sıl oia ~ıddeıı. ı1',ıyaç cıolay.sile 
mümkLn ..ıldug ukadar çok bez 
birıkt rmeı r.ni tavsıye etmek • 
tedır. 

Amerikadaki Leh sefiri vazifesine devam edecek 
Vaşington 19 (A.A.) - Harici

ye nezarc*i erkiın:ndan bir zat; 
Polonya sefıri B. Polocki Polon -
yadaki vaziyettekı deği•ikliklere 
rağmen Amerikada memleketini 
temsı e devam edeceğinı söyle -

mh;tir 
Muma leyhin vaziyeti, memle • 

keti Almanya tarafından ı hak o· 

lundukt"l' sonra dahı \Zifesınde 

ıpka edı mı.ş olan ÇekosJo,·ak se-

fir B. W adnı.r Hli ba~· -ı yazıye
tının "' n. olacak! r. 

Bundan başka Polonya huku -
met, Panste yerle~tiği takdirde A· 
m~rikadak Polorva sefirınin de 
orada verk~meı: 'l!uhter.elid. 

Batırılan "hir Alman vapuru hakkında tafsilat 
Londra 19 (ı\ ... \.)- İstihbarat Sr- J tığı :.r.aman \'apurıın makine dairrsine-

zareti bildiriyor: !o>Ular hUcum C'hnit bulunuyordu. Va

,\.lmanyadan verilt>D bir habere gö
re «johannes llalkenbuhr• b.mtndcki 
Alman vapuru bir İnciliz harp gemisi 
tarafından lhtarsız olarak batırılmı.1-

tır. Bu haber doktu de-iildir. İngiliz 
harp gemisi Alman \•apuruna yakl;ı!i-

pdt' batnıak iıı:ere idi. İngiliz harp İ:'e-
misi \'aı,urun ıı yolcu~u ile mti.rettt:
batını kurtararak bir İngiliz limanına 
çıkarmışhr. 

Diğer cihetten İstihbarat ~e:ıareti, 
bir İngili7. harp l'Cmisinin Falkland a-

da.lartna 33 :\.iman cıkardığını ,-e bun

ların orad.ı. tel'kll edihliğ'ini bildirmek

tedir. Bu 33 ı\.lman, harbin ilanından 

bir run sonra bir ingill~ harp gemi

sinin tesadlif ettiği eı:Karl Fritzen• va

ı>urunun mürettebahnı teşkil etmek

te idi. 

Polonya tahtelbahirleri saklanıyorlar 
Mosko\'a 19 (A.A.) - T·ıs ajansı 

bildiriyor: 
Leningrad'dan haber veriliyor: 

Emin bir membadan alınan ma -
lumata göre Polonya !ah•, ba -
h;r!eri Baltık devletlerinin liman
larında saklanmakta ve bazı hl.ı
kı'.ımet erkanı tarafından gizli bir 
şekilde yardım görmektedirler. 

Geleı, haberlere göre Polonya 
tahtelbahırlerinden başka diğer 

bazı tahtelbahirler de birkaç Bal
tık liman;nda saklanmaktadır 

18 eylülde; evvelce Estonya li
manlarında mevkuf bulunan bir 
Polonya tahtelbahri kaçmış \'e 
meçhul bir istikamette kaybol · 
muştur 

1 

1 

Es ton· ·a makamlarının bu ha -
diseye göz yumdukları tam•n o -
lunmaktadır. 

Baltıktaki Sovyet filosu kuman-. 
danı Baltıkta saklanan tahtelba-
birlerin muhtemel faaliyetine kar- · 
şı icabede nbütün 1-0dbirleri al -
maktadır, 

İngiltere Sovyetlere harp hali ilan ederse 
Ottova 19 (A.A.) - Sovyetler 

Birliğinin harekete geçmesi; Ka
nadada büyük bi.r heyecan uyan -
dırmıştır. 

Siyasi mahfillerde hsıl olan ka
naate göre, İngiltere Polonyaya 

garantisi dolayısile Sovyetler Bir
liğine harb ilan etmek mecburi -
yetinde kalacak olursa, Kanada 
harbe daha faal bir şekilde iştirak 
edecek ve sefer ibi.r kuvvet gön
derilmesine sür'atle karar verile-

cektır 

cMontreal Star• gazetesi diyor 
kı: 

•Şimdi artık ya kazanacağız ve 
ya her 5eyi k•\·bedeceğiz ... 

Rus ordusu Lehlilere ateş etmiyor 
Budapeşte 19 (Radyo) - Ma -

car . Leh huduru kapatılımştır. 
Polonya ordusundan ve halkından 
on b'n !erce inoan hududda bekle
mektedirler. Macar topraklarına 
iltica eden Leh müfrezelerinin si-

!ah.arı alınmakta ve kendılerı 
kamplara sevkolunmaktadırlar. 

Entransijan gazetesinin si~-asi 
muharrir diyor ki: 

Sovyet askerleri Lehlere ateş 
etmemektedirler. Sovyet zabitleri 

Lehlere düşmanca değil, dostça 
geldiklerini söylemektedirler. Po
lonyanın tamamen işgali için Sov
vet ve Alman orduları arasında bir: 
sür'at yarışı başlamıştır. 

ijükreşe gelen bir Çek kumandanının anlattıkları 
'lıllrc 19 (A.A.)- Çek lejyonu ku- ı Polonyanın Çek mıntakasına. gUmek- miye<'eğim izl (' unk ti otomobilimiz ol-

Amerika ambargoyu Amerika ya teşmil edecek mi? 
~daıu General Prerhala dun akşam te buluudukumuzu soyJedlk. madığı nı ~oylrd tk. ~laamafih ~aya o-
r· <ıutzi~ e gelmi tir. Zabıt Vl'kili:- cKime kar-;ı harbe~ larak yohunuıa devam et tik . Takriben 
~--"'nerat seyahati ('snasında So\'~'et deceksin iz?• 2 kilometre kadar yol almıştık. B u es-
\ l1 tarafından tevkif olunduiu.nu Dedi. nada b ir Amrr ikan otomobili b ize ye-
~ir müddet sonra st>rbt>~t bırakıl - 1 «- .\imanlara kal')ı!.» cel'abınt ver- tlşti . İç i nde bir Rus zabiti bulunuyor-

' SOylemi'ttir. General dem~tir ki: dik!. d u. Bizi yanına aldı. Bu :ıabit albay 
' ' Tremblovnaya 12 k ~ metre me- Zabit vekili - «Görürüz!.» ded ik - Trolov id i. trzun bir isticvaptan ~nra 
•"d.ı• h.ırp nizaını ııda biı('ok Sovyet ten sonra bize olduğumuz Jerde kal- bizi \f'rbest bı raktı. Za.bH vekili bizi 
><ıretrri gördük. ,\. k rler; ~·olum~za marnızı söyJrdl. Otomobilimizi elimiz· tekrar kendi otomobilimez götürdu. 
•tn t>tmemb:e mıinl oldular. Bir dt'n ald ı . Biraz !\onra. da baxajlarunızı 
>'tt zabit Vt'kill kim olduğunıuzu da beraber alarak cldcbilecefimizi 

... ~ .. söyledi. 

' Olduğumuzu ve harbetmek itin Biz kendisine bagajlarımız ı tötüre-

BEŞ HASTA VAR 
Yazılarımızın çokluğundan bu· 

gün dercedeıııedik. Özür dileriz. 

Nevyork 19 (A.A.) - N'cvyork He
rald Trib i.ın gazetesi Vasinl'tondan is

t ihbar ed iyor: 
Jlariclye ~ezareU mchafili; Amerika 

ve Sovyet Rusya arasındaki ticaret mu
ahed esin in ilga edilmesinin Rucıyanın 
Avrupada faal bir siyaset takip etm e 
sinin netiC'esi o1abilecefi mütaleasını 

serdetmekledirle r . 
İşte Amerikanın ambar,C'oyu R usya-

ya teşmil edip elmlyttefl sure tinde 
sorulan s uale verilen cevap budu.r. 

Bir İskoçya vapuru hasara uğratıldı 
Londra 19 (A.A.) - Ellerman! 

sefa n kumpanyasının City of Paris 
!."imindeki 10 bin 902 tonluk İskoç 
vapun:, cumartesi gecesi hasara 

uğram•ş ve romorkör ile çekilme· 
sine mecburiyet hasıl olmuştur. 

138 kişiden ibaret olan müret -
tebatı kurtarılmıştır. 

Yalnız tayfadan birisi tahlisiye 
sandalllarını denize indireceği sır 

rada telef olınWjtur. 
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CJlülL:l~IJl[3~ 
Boyanmayan 

Kadın 

s 1 s 1 -----Nakleden: 

Pendik.ten uç kı o etro tedeKı koek:• 
te yapı...acak bahçe egıenr.e ne gıt ._ 
mek akılkArı degıl iı tleğildı am1rıa, 

l"glencede K3 nfl Şeı e' e ' r J~te 
bunun ıçm gı 1es1 şartt 

- Çaresız gıdecegı ' df"d 
Bunu soy yen genç dul bc:ıyu 1 -\h-

fett. H<'ıncn tıvalct ma UL'l ba ına 
oturdu. AfLiı::emınel akyajı ı y ptı, 

el_,isesını gıydı, n 
~mu <.ı ıtnı yaptırdı, 

boyattı. 

er t>f gl\t.ı, 

t .ı:.k rıru 

Vapu. da, t ende ıc çıne 

du. Ona bu kı ınet b ll 
K ısı ic! . K mil Şer f ı.>t::•k ı 

J1>nmel.. t yordu. 

ı 'O!

\:.tıh! 

- Para.ı pulı.ı. \ü g ı ·, tJ 
t ~bah p lak. B1.a gcc .r.ı ... 1 

geleceK, scrı takdur. ~ erız. 

". l ••• 

":e 

kendisıne senden b • settık! dMiltr 
Pendik ı. otomobı t." bırdı \'C lır.:p 

K Mil Şerefı dlişundu. ı\caba bercnc
cek mıydı'> Acnba kerıdıni IJ(:ğ~ı e~ 

cek miy~i". 
Daha gOrur görmez Kfı.mil Ş~refi be

ğendi. Kendıne l~yık .r kocaydı ı-.a. 

m $eref de- AW:etl bcğenmıstı:. Ha
linden bu anlaşılıyoı dı... Atıfetin ya
nından ayrılmıyor, hep onunla dan
sediyoı, buf~ıe hep ona ıkranl edi -
yordu. 

Bir aralık koskun blıyı...k antresınde 

dan!iedcrlerken K:iını Şeref: 

- Ben dedi boyanan kadınlardan 

hic hoşlanmam. Kadın dediğinız bo
yasız taptaze kadındır ... Siz tabii kır
n1LZ1 yanaklarla, tabii kırmızı dudak
ları tasavvur ediniz ... Bebek gibi bo
ya .... kadından nefret t"derim 

Ah!et n yUreği ağzına geldi. Fakat 
hiç tıf ni bozmadan kuyruklu yalanı 
savurdu: 

- Ben hu; boy:ınrnam! 
KAmil Şeref çek ı-cvındl: 

- Sahı mi söylüyorsunuz?. Çok 
ı;e\•ınd1n1 

Bu esnada Atıfetin guzü nntredeki 
duvar aynasına Iliştı ve yiıreğ•ne indı. 
Kô kte elektrık yoktu. Lüks llınıba a 
rtnın ıgında yüzü fıdeta yeşıldi. Pcnı
be beyaz tenı yeşil görunüyordu. 

Ey\'ah dıye duştindü, K5mıl Şere! 
de kırrnıtı yanak. kırmızı dudaktan 
hoşlandıgını suyledı. BenJn ye~ıl yü
zUmu farkecien-e. > 

o andan .. arcn bi fırsat bulup 
makyaJıııı tazeleı:-eyı düşlındü. Dans 
biter biLmez, hc.·merı knpılardan birini 
açtı. karanlık ku1;Uk bir odaya girdi. 
.Elcktıik düğmeni anıdı: 

Bak unuttum, elektrik yok .. 
Karanlıkta çanlasını a~tı. Yanak -

1., na allık, dudaklarına kırmızılık, 

ka larma karakah .. 'lTI sürmege öy1c ııl-

1. Kandı k. 
Çanta !,dan ıkı tub çıkardı. Biri 

dudaJ<larının kırmızı boyası, öteki kir
piklerırın, kaşlarının sıynh kaleıni idi . 

liemcn makyajını yoptı, dışarı çıktL 
K5mıl Şeref et""a!ına toplananlara: 

İşte.• taze bir kadın Bayan Atı(et 
dedi. lllç boyaomıyan bir kadın .. 

.-\tıfet guren bir• bır kahkaha ba!'!L 
llerkes baktı \'e berke-; gliln1ege haş
ladı. 

- Ben makyaj yapmam!. 
Diyecek olan Atıfetın sözleri gırt

lağında kaldı. Onu görenler kahkaha 
ile gülüyorlardı. 

Atıfet şaşaladı: 

- Ne var? Neye goluyorsunuz.?. 
Gt.ıln1eler dc\·am ediyordu. Atıfetin 

kaşları e kirpikleri kırmızı, dudakları 
siınsıyahtı. Kardnlıkta acele ile dudak: 
boyasını kaşlarile kirpiklerine, kaşla

rının kalemını dudaklarına sürmUstü. 

........................... 
Asker Gözile 

Cebheler 
(Birinci sahifeden devam) 

bu muıc vemeti mezbuhane bir 
şkle sokmuştur. Bugün yarın ala
cağımız haberler, Leh ordusundan 
şu kadar bin esir, şu kadar top, 
tank ve malzeme alındığını bildi
ren acı haberlerden ibaret ola -
caktır. 

Son haberlere göre Alınanlar, 
Bug hattını da canuba doğru gç
mişlerdir. Varşova tamamile ihata 
edilince, şehrin daha nekadar mu
kavemet edeceği kolayca anlaşı -
lır. Alman sağ cenahı da Lem -
berg"in şimalinden hareket ederek, 
sol cenah ile birleşmiş ve Polon· 
ya ordusu tamamile ihata edil -
miştir. 

Bu şartlar dahilınde Polonya 
ordusu için Varşova ve Lemberg 
muka,·emetine dayanarak, Roman
yaya doğru geri çekilmekten ve bu 
istikamette tesadüf edecği diişman 
kuvvetlerini mutlaka yarıp geç -
mekten başka çare kalmamıştır. 

Alman çevirmesinden kurtulınak 
için en makul hareket bu olsa ge
rektir. Bugünkii \'aziyete bakı • 
lırsa, Polonya ordusu için Roman
ya volu kapanmıştır. Binaenaleyh 
Polonya ordusunun bu istikamette 
ric'ati de y~ni muharebelere ve 
fedakarlıklara mal olacaktır. İki 
haftalık muharebeleri a~tık ~ 
kadar kısa satırlar a hulasa etmek 
mecburiye• indeyiz. 

ERKANI HARB 
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1 DÜNYA HADiSELERi ARASINDA 1 

En bOyOk tahtelbahir 

' 
2880 tonluk en konforlu denizaltı gemisi 

Fransızların elinde bulunuyor 

...._v•_hı. 1 Şişli Terakki Lisesi ~ 
1 - ANA - iLK - ORTA ve LiSE KISIMLARINA 

Talebe kaydına başlanmıttır. Her ıün sut 11 dan 17 ye kadar müdürlüğe mü,.~caal edilebilir. 
(Telefon: 42517) 

2 - Okula kayıd ve kabul 
rilir. 

prtların.J ı•terir prosepektiis, isliyenlere bedelsiz olarak ıönde· 

SiimerBan 
Fransızların en son yaptıkları 1 

Surkofür boyu 110 metrodur. Ku
lesi üzerinde, 203 milimetr..lik 2 
<top, 37 milimetrelik 2 tayyare dMi 
'lopu ve 4 mitralyözü vardır. 10 
torpil kovanı ve 22 torpili ınev -
cıııldur. 

~Erkekf NIŞANT AŞI ::::..:.::~::r.k ::::J: 
förlüdür. Ayrıca bir hastanesi, iki 11-"7'============================================1 
elektrikli mutfağı, biT ekmek fı- · l 

Sellüloz Sanayi 
MÜESSESESİNDEN: 

Bugünkü cihan vaziyeli dolayısile ham madde tedarikinde moru• ka 
lınabllecelc müıkillAt ve ayni zamanda memleketin her nevi kAAıt ihliya 
eını kabil olduğu kadar U2Wl bir müddet temin edebilmek zarureti b 
"mallı proiramlanmızda bazı tadllAtta bulwıınalr ve &.)'ili zamanda fiatla 

Bundan bafka, köprüsü üstün
deki hangarda bilhaasa Surkof için 
1apıılımıf küçük 'bit deniz tayya -
ftSi saklıdır. 

MQrettebatı: 7 zabit ve 100 ne-
1erden ibarettir. Bir yere uğrama
ldan 11,000 mil Juı~ebi!ir. 

= 
vardır. Surkof 2,880 tondur. İlk d 
denizaltı gemisi, 1893 de Gustav }uğun an : İstanbul Belediyesi hanları 
rllll, bir soğuk)ıava deposu da Üsküdar cra Memur- 1 
Zede adli bir mühendis tarafından Mahcuz ve satılmasına karar ve-
yapılrnıştı. Bu gemi, yaprak siga- rilen soba, büfe, saat, s.i,gara iskem-11:.•~!""-"M;iôiiuiiiba,_m.me_n _____________________ ,.s 
rıısı şelclinde idi. Boyu 18 metro, 
kutru da 1 metro 80 santimdi. 50 lesi, bnape, masa, perde, camlı teminat bedeli 
beygir kuvvetinde bir elektrik dolap, masa ve sair eşyayı bey - 37,73 

motörü ile hareket ediyordu. tiye 26/9/939 tarihine müsadi.f salı 107,27 
503,00 

1430,20 
Mezarlıklar müdürlüjü için alınacak tabutluk kereste. 
Mezarliklar müdürlüjıi içııı alınacak muhtelif teçhiz 

Sür'ati deniz üstünde saette 7, günü saat 10 dan 12 ye kadar Kuz-
ve altında 5 mildi. İlk tecrübeleri guııcukta Bamyacı aokağında 2 nu-
Tulon limaıı.ında yapıldı. ön ve 
arka taraflarında bulunan iki dü- maralı hane derununda bilmüza.. 

tektin malzemesi. 
15%, 78 2037,00 Cemlhpaşa hastanesi için alıııaeak Jıatküt ve ııaire. 

59,78 797,00 Cerrahpap haltanesj iÇin alınacak labbl malzeme. 
228,08 ıO·U,00 Cerrahpap hastanesi için alınacak Röntgen filmi. 

da normallze etmek mecburiyetinde bırakmıftır. 
Mahaza herhangi bir lh\lkAra m..,.cıan bırakmamak üzere !Azım gel 
irler allDJllllhr. 
Bü7W. toptancılara J'apılan 18konto IAfvedildJti gibi İstaııbulda Yenı 

iskelesinde açtıtunız perakende sabi depomuzda af8tıda ıöoterileıı tta 
arla kartonlarda bir top ve kAğıUerda bir balyaya kadar satış ;yapmak 
ulundutwnuzu ilAn ederiz. 

Perakende Sabt Fiatlan: 
CİNSİ Peraltende 

Sür'ati: Saatte 18 mil. Den.iz al
tındaki sünati de 10 mildir. 

menle idare olunuyordu. yede satılacağından talip olanla -
Bundan sonra ayni modelde bir rın mahaıllinde hazır bulunmaları 

Surkot, denizahı gemilerinin en denizaltı daha yapıldı. Bunun bo- ilan olunur. 938/2219 
,l<onfıdrhist.idur. Zabitlerin, her bi- yu 48 metro, kutru 3 metro 30 san-ıı--------------1 

Tahmin bedellerj ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı ayn\ 
açık eksiltmeye konulmuştur. bıaıe 2/10 /939 Paz.artesi gWıO saaı 14 de Damı! 
Encümende ;yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve MuamelAt Müdürlükil kaleminde 
l'Sriilebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup1arı ile ihale ıünü mu-

> > 40 ve 60 Gr. 
Bir t.ııraflı beyaz Sellüloz kfiğıdı 60 Gr. 

kilo 1'iatı 

31,5 Kuruı 

32.- > 
31,5 > 

jrirun. hususi bir kamarası vardır. timdi. Makin.esi 720 beygir kuv- Beyogv lu Birinci Sulh 
iremek ve oturma salonlarında top.. vetinde idi. Den ız üzerinde 12, al

ayyen saatte Daim! Encümende bulunmalarL (7335) 

~ar, yemeklerini yerler, konu- tında 10 mll gidiyordu. Ancak 2 Hukuk hakimliğinden: 
4urlar. Askerlerin yerleri de kon- torpili vardı. 

• • • Hazinenin Firuzağada Türkgücü, 
caddesinde 51 numaralı apartıma-ı 

50 lisan konuşan adam nın 3 üncü katında mukim Raziye 
aleyhine açtığı davada müddeia - I 
leyhin ikametgahı rne>çhuliyetıne I 
mebni mahkemece 15 gün müddet
le ilanen tebligat icrasına karar veJ 
rilıniş oldu~undan muhakeme gü-ı 
nü olan 5/10/939 saat 10 da mah
kem~·e bizzat veya bll\'ekale gel
meniz teblig makamına ka m ol- 1 

mak üzere ıliın olunur. 939/1312 

Dünyada lisan bilmek kadar iyi 1 Vilyam Ker.t adlı bir İngiliz pa-
IP'Y yoktur. İnsan nereye gitse pamır. 54 lisan bilirdi. Asuri ve 
derdini aciatır, işsiz kalmaktan ibrani kHapJarını da okur, tercü-
.kurtulur. me ederdı. 

Lisan bilenler pek çabuk i.ş bu- 1910 da yapılan bır musabakada 
lurlar. Büyük mağazalarda, mü - b ırincılıği 52 lisan bilen bir İtal-
esseselerde tercümanlık yapar - yan kazandı. Fakat lisan rekoru, 
lar. Noterlere, mahkemelere aid A.:man haricıye n zareti tercü -
evrakı tercüme ederler. Hayatla- , manı Talıno Schultein'dedir. Bu 
rmı kazanırlar. zat pürüzsüz 144 lU.an konuşurdu. 

Lisan bilenlerin en meşhuru, t Diınyada 3,424 lisan olduğuna göre 
vaktlle Vat!kan sarayında yaşıyan. büyı.ik bir muvaffakiyet değil mi?. 
Kardinal Mezo!anti'dir Tamam 106 1935 de :Moskovada toplanan 
lisan bılirdi. beynelmılel bir kongrede Edimburg 

İngllterenin 1931 de vefat eden ün·,·ersitcsi profesörlerinden Bar-
Tokyo sefiri Sör Şarl Elyot 25 li- ger nutkunu sekiz lisanda irad et-
&an bilirdi. 1933 de yakalanan ca- mi§tir. Ayni sene içinde. meşhur 
sus Marten 68 lisan konuşurdu. kantocu İsa İremer, Parıste ver -
Fransa hariciye nezareti tercü - diği bir konserde ayni şarkıyı, 16 
manı Smolski de 16 lisan konu - lisanla söylcmiştır. 
şur, okur ve yazardı. İskotland Bunlar da birer rekor sayı1maz 
Yard~erc~~lerine_ ba~n___2llı~~·------

KADINLAR VE ERKEKLER 

- Kadınlar, eri<eklerın nesidir? 

- Gençlikte sevgilisi, orta yaş-
ta arkadaşı .. . 

- Ya ıhtiyarlıkta? •.. 

- Hizmetçisı! ..• 

ULUD1lGA ÇIKARKEN 

Şoför otomobili durd1lnll', bafıbı fe

'Tlıir, ••: 
- Bayanlar, ba7Jar, der. Yolan bun

dan ölHI bonklar. Ancak benlrter, 
kalırlar ıttebUlr. Klea tderlm. o-
bDd•n inini., otel• bdar 7iirily•rek 
flluım. Ben, sizi buada beklerim.. 

OtlZEL Bİll JlOL 

Jle.lisör.- ÇakırcoH rehinli yapabDlr 
mlıılnbT. 

AmalÖr aktor.- B11mem, alı •• dtt-
.atDla! Yapabilir mı1ı.!. 

Jlell&ôr.- Şüpheıb. ilk .,.rde de 
,söıime<ek, palanuıı eetıece•. sahnede 
ıı.Jmıanlara hücum tdecek ve ölecek-
alniz, 1'te rolünüs bundan ibaret ... 

İstanbul Asliye Binnci Ticnret Mah
kemesmden. 

İsbnbul bele<lı,f~ı ta ra!mdan Ne
fise ile Fatihde Çırçırda Haydar cad
desinde 23 ouman.h hanede Selım oğ
lu Hu yuı Nazım Ulusal aleyhine 9391 
177 numaralı dosya ıle açılan 12461 
lira 64 k""nış a;:acak da\"a ..nın rnuha
kemes.ı sırasında il nen tebbg .. ta rıı:l

men gclmlyen mudde a1eybleorden Hü
sryın Nazım hokkında ıı.yap kararı 

\·erilerek muhakemenin 20'10/939 cu
ma saat 14 de bırakıldığı \<" muddeı

alcyhın beltj aun ve attc mahke
meye gelme.si !uzumu i.15n olunur. 

l 

1357 Hicrl 
Şaban 

5 1 

(20502) 

1355 Rumi 
Eyi Ol 
6 

1939. Ay 9, Gün %6%. Hıur 137 
19 eylfıl SALI 

Vakitler Va11ıı t.uaı 
aa.da. ... dl. 

Gün et 5 44 11 31 
Öğle 12 08 5 55 
İkindi 15 36 9 23 
Akşam 18 13 12 00 
Yatsı 19 47 1 32 
İmsak 4 04 9 50 

Sullanahmd 
Mahkeme:ınden; 

1 inci Sulh Hukuk 

Davacı Posta ve Telgraf' U Mudur-· 
lujü tarafından muddca~ı1eyh, (Falıh) 

de İskenderpaşa sokağında 1 sayılı 
hanede mukim ve Beyoğlu posta ve 
telgraf eski memurlarından Fu:ıd Be
rin aleyhine mahkememızın 939/373 
sayıh dosyası mucibince, peşın aldığı 

maaştan fazla me'huzu bulunan 23 lira 
59 kunışun tahsili hakkında açılan a
lacak davas.ınde.n dolayı ikametgAh1-
n1n meçhuliyeti ha5cbile davu arzuha
linln ilanen tebJıj;i uı.erıne müddroa
leyh mahkemeye gelmediğinden a:ıya
bınd<l icr.ı kılınan duruşnıasında: 

Davacı taralından ibraz C'dilen 
netteki ımzanın isliktabı ıç:n mahke
meye gelm j ve nk~i takdırde kaçın
mış sayılacagından bahis:le muameleli 
gıyap karannJn 15 gun mL.ddcUc mud
deaaleyhe ilôoen teblığine \•e muha
kemcnın de 6/10/939 tarıhıne raslıy~n 
cuma gunu at 10 da mahkemede 
hazır bulunması ve illın tarıhındcn ıti
baren 5 gun zarfında ltıroız etmediği 

takdırde muhakcrnesının gıyabınde in-
1.ııç edileceğı \clıhğ olunur. 939/337 

Hazine Muhakemat 
Müdüriyetinden : 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: f -----=--·· 1- Şartn~mesi mucibınr-e 4/IX/939 U:ı.nhindc kap.ıh za.rıla JhaJe olunanu-
yan 1 adet vınç yenırlen pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

11- l\.fuhammcn bedcL sı( 6500 lira muvakkat tenunatı 467.50 lıradır. 
III- Pa7nrlık 29/IX/939 Cuına günU sa.:ıt 14 ek Kabata~trı L<-vazını ve Mu

bayaat şutıesındekı alır11 konı yonunda yapıh.ıcaktır. 
JV- Şartnameler her gun sözü gecen şııbedcn µınu:v. olınabılır. 
V- ı~tt-klılerm pazarlık içın tayin olunan gün ve snutte yu;ı;dc 7.5 auve-n-1 

me pHralaı-ıle bırJikte mcr.kC'ır komı~yona gelmeler' ılan olunur. (7452) 

* * ı- Şart.narrı ı muc1bıncc ıcL:ı.remizin Paşabaht c mu~ıra t falırık~ı H,:ın bir 1 

adet buhar k•ızant pazarlıkla satın alınacaktır. ı 
ıı- Muhammen bedeli 4000 hrn muvakkat temınatı 300 hr.ıdır 
III Paza, !ık 23/JX/939 Cumartesi günü saat il de Knbata;b Levazım ve' 

~lub.1.yaat fubcsındekı alım komh:yonunda y.:ıpılacaktır. ı 
l\'- Şartnameler t.er gun uzu geçen şubeden paras:ız alın:abılır. 

V- Istcklılerın pazarlık ıçın t..ıyin olunan gun ve saatte yn1dc 7,5 guven-
rrıe paralanlc bırlıkte mezkür komJsyona getmeJerı iJJ.n {!hınur. c7457ı 1 .... 

ı - P31nbahçe ve Tf'kırdağına nakledılKt'k ktımuriln kapalı ı.arfla eksilt
meye konmuş olan naklıyesi ll/lX/939 tarıh:inde ıhalc edi1medıgınden yeni
den pazarlıkla (.•ksHtıneye konmuştur. 

Jl - Paşabahçcye n~klonulacak kömurun mikdrırı (41f>O) ton ve Tekırda-

grna naklonulacak kornUrün rnikdan (350) tondur. 

llI - Pazarlık 20/IX/939 Çarıamba gunu saat 14 te Kabataıta 

ve mubayaat şubesindeki alım komisyonllnda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler her gtin sözu geçen şubeden parası..z. alınabılır. 

levazım 

v - İıtekUJerin paı.arhk için tayin olunan gi.Jn ... ('; saatte ,,. 7,5 auvenme 
paralarıle bırlikte mezkUr komisyona gelmt"lerı . (7382) 

Yatılı, Yıdı>llZ • Kız, Erkek 

YÜCA ÜLKÜ LİSELERİ 

Hazinenin Beyoğlunda Saltik a-· 
partımanında 4 numarada muk•m 
Ahmed Arif aleyhlerine açtığı da
vada: müddeialeyhin ikametga -
hının mcçhuliyetine mebni mah

kemece 25 gün müddetle ilanen ı' 
tebligat ıcrasına karar verılmiş 

olduğundan muhakeme günü olan 
19/10/939 saat 9,30 da rnahkemeyejl 
bızzat veya bilvekii'e gelmenız tel>- Kayıd muamelesint başlanmıştır . 
liğ makamına kaun olmak uzere 1 Adres : Çarşıkapı Tiyatro caddeııi, Telefon: 20019 
i!B.n olunur. 939/935 lı ___ llıııİmıİllllıııİlıııı•İım--------ım----• 

> > • > > ıt0ve600 32,- > 
Beyaz SeJ1ü1oz ıki taraflı 38,- > 

Sellilloz k3&ıdı sarı, turuncu, pembe 37,- • 
> > > mavj, yeşil 38,- • 
> > > kırmızı 39,- • 

Açık renkli bir taraflı Scllüloz k2g1dı 
ilettik kıllıtlar renkli 

32.5 
30,5 

• 
• 

ilellık k<iiıllar beyaz 23.5 • 
mıta~yon Kraft 60 Gr. 28,- • 
İmitasyon Kraft 80 Cr. 21~ • 
Sunger kağıdı pembe 42,- • 

> > beyaz 39.- • 
limen Aıng{'J' kırn11zı 42.- • 

> > yeşıl 39,- • 
Şrcnz (bakkal) kağ"ıdı 130 Gr. ve yukar151 22.5 • 

> > > 130 Gr. dan aşağısı 23,5 • 
Kaba beyaz nıukavva (ıyı mal) 45 numaradan 
ıtıbaren 24 kiloluk paketı • 

Devlet Denizyolları İşletme Umum 
Müdürlüğü İlanları __________________ iliiıoo __________ .... ____ _ 

Adalar Tarifesi 
Adalar - Anadolu - Yalova hatbnda 20 Eylia.1 939 Çarş.ımba l"Unlin· 

den itibaren yeni taril~nln tatbikine başlana('akhr. Bu tarihten itibaren 
de K.Oprüden llaydarpaşaya gat 8.08 de kalkan posta 8.18 da kalkaeail"' 
ıır. (7410) _.... 

Tuvaıetııtlz . yaparken 
Pudra alt.na da!ma 

KREM 
PERTEV 

·ürünüz. Pudray: sım sıkı tutar 
ve akmasına mani oha-. Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve 
vazoları vardır. 

Boyoğlu Birinci Sulb 
Hukuk Hakimliğinden: 

Hazınenın Taks,mde ŞehıdınuJr' 
tar caddesınde Çarncıaı. sokağııı<I• 
5 sayılı hanede Şevket oğlu öırıet 
a'eyhine açt ğı davada :MuddeiB' 
leyhin ikametgahının meçhul or 
dugu zabıtııamcs"" . vuı'•n şer~· 
ten anlaşılmı ve mahkemec 15 

gün müddetle tlanen tebligat .eri' 
sına karar verilmi oı4uğunds.P 
muhakeme gunü olan 5/10/939 W 

ı· 
rihinde saat 10 da mahkemeye bı 
zat veya bilvekale gelınenız U:b
liğ makamına kaim olınak uzetl 

' iliın olunur. 939/1348 
~~~~~~~~~--_,,,, 

Diş Tabibi 
Ratip Türk oğlll 

Mm; Slrkeeı.ı. VIJ'ana oteU ..-
i lllrlnel kal No. H _,,. 

: Muayene ™"' Öileden ....,... ı•,:, 
• •••••••••••• 1 

i Sahibi ve neşriyatı idare eclel' 
, B~ :muharriri . 

ETt::M iZZET Bt::NJCE 
Sen Tetınl Matb ... ı 

---

,, .. . ... ' . 
Niean bidayetinde, J-laıretı Fatihin 

geniş mıkyastakl hazırlıkları nihayet 
bulm~tu. Avrupa ve Asyadn elaltında 
'i>ulunan, gerek pJyade \'e gerek tii.l
"Y&ri, butün kıtaat Edırneye cemolun
~U$tu. Bırbiri ardına gelen kuvvet -
ien; m.ı.uak, sapan, ok ıle muııeJllh, 
jrabut zırh ıomlek 1iyinm11 ve bon
dan dola11 ıırhlı asker tesmiye edilen 
3ut'alar büyük bir intizam ıle istanbul 
tiurlne 7Urümek için kademe tqkıl e
diyorlardı. 

vetten zuhur etmiftir. Ve hır&Stiyanlar 1 
içın maalesef en muthış tehlike olınuş
lardır. 

Görüluyor kı; garp müvernhlerı 

Turlc z..aferini yenJterıye alfetme-kle 
bu kuvvetin aslının hınstıyan olma -
sını ıleri sürerek kendı kl"ndılcrıni 

m<'thusena eyJemiş bulunuyorlar, 

Yirminci Asrın Robensonl.rı ··~ .· 

Hazreti Fatihin, İstanbul Uzerine yü
rii7ecek ordusu ,-üz elli bin k.ili idi. 

Bu, bll7ill< ordu, o devrin bütiın Av
.ruı>a ordularının fevkinde bir kudret 
ve intizama malikti. 

BOhegaj Anadoludan &elen 7eni • 
~ efradı "" alpahlai önüne ıeçilmez 
.. • .... kudtttli id ı. 

O vakitler yeniçet"ı ordusu e Ana

dolu ııpahlsi o derece muntazam. ve 
kuvvetli idiler kı, kurunuvustanın hı
risti;Jan ası...-; beyeUerinı topyekWı 

ııötııede bıralu7ordu. Tarihle o zamana 
kadar emsali ıorülmeınq;U. On dörun
cü asrın nısd evvelinde, ılk defa, Sul
tan Orhan tarafından t~ıl edılen ye
nıçeri ve Anadolu 51paJusi Fatih, dev
rine kadar yükselerek en parlak te,,
ki.lata sahıp olmuştu. 

Yeruçen teşkı.J<llı devlet lçınde bir 
devlet oım111tu. Akla ııımaz bar fld
detı haiz olan nızam ve terbıyeı askeri-
1esı. kimsesız olan bu de\.'Ş:ırme efra
dı ıtın hakıkl bır aile hükmünde bu
lunan \!e bakımı mutlaklan padişaha 
pyrikabUı mukavemet bır kuvvet 
batıte<len bu emsalsiZ askerlerın ma
nevi kuvvetlen her duşman ordusu
- :rüz m li fevkınde bulunuyordu. 

lla&lüp ka'1mlerin hırutıyan ÇO -

No. 90 Yazan: M. SAMl KARAYr.ı.. 

Fatihin İstanbul üzerine yürüyecek ordusunun 
miktarı 150 bin kişi idi 

cuklerı arasından muntazaman, mü -
temad.iyen ve yalnız onlardan topla
nan, en şedıt talim ve teorbiyei ask.eri
ye altına alınan ve on iki bm kiJidm 
mürekkep bulunan on beşinci asrın 

bu mükemmel şark askerleri Fatih 
devrinde tekemmulAtı askeriyelerinin 
en yüksek mertebesine v-Asıl olmuş -
tuler. 

Zaten, Jstanbulun fethıne kadar Os
manlı ordulannın kazanmış olduktan 
en buyük muzafferi~tlerde oynamış 

olduklan bqlıca rolü yenıçen1er İı
tanbula hucumla:rında da IÖS\erecek
Jerdi. 

Jan Hunyad1n aleyhınde netıcelenen 
meşhur Varna ve Kosva muzafferi -
yetleri billıassa muntazam yenıçeri 

kıt'aları tarafından kazruıılmıştı. 

Bu hınıtıyan devflnnelert küçük 
y~l::ırda yenıçeri ortalarma alınma -
dan Türk beylerinin ve ailelerırun çift
lilderınde ııenel=e etini ve milli ter
biye ne büyütfilürdu. Tamamıle bir 
muslurnan ve Tlirk terbiy ı alırlardı. 

Askerlik çağına ıeldikleri zaman a -
cemi o ilan l<Jilalanna tetti olunur. 
Burada cıa ıılu birdistplinden seçtik-

ten sonra ,.ent(tti or11ıılarına v«ilir -
di. Bir devşirmenın yeniçeri olması ko
ıa,- dqildi. Binlerce deYJırme çoc1'iu 
;,eni~ ollımedan iokartaya çıkabıliT
dı. 

Fak.at; ordunun en buyuk kuvveti 
daimi \e muntazam 7enırer1 piyadesi 
olmakla beraber bu kuv\'etin harJCin
de olan Anadolu ve Rumeh sıpahıleri 
icH. On binlerce kış.ıden murekkep o
lan bu akmcı askeri idı. 

Garp müverrihleri ycniçen kıt'ala

nnı htt1e"Yin 1evklnde bir ku\ ~t o
larak gOsterirler ve Turk ordusunun 
muzaf1eriyatını esas olarak bu kuv
vetlere ham-rler. 

HettA: Türk tan"blerı de, A\TUpa 
mu~rrlhlmnın tahtı t rınde kala
rak yen!teriyı gok lr.re çıkarırlar. 

Halbuki garp mü\·ctribltrlrun y~ni
çeriyi Türk zaferlerinin Amil ve saiki 
yeg nes.ı olmak uzere go '!ennclcrınde 
manalar varoır. 

Çilnltu; her prp muverrllü yenlçe
riyi methusena ettikten 80lln; Jikırle
rini şu cümlelerle bitirir: 

- Unu~dır ki; lıu askerlerin 
as .. ı tamameq hıristiyan olan bır kuv· 

TUrk za1erı hiçbir vakıt yalnız ye
n.içen zaferi delildir. Sonra; altı ye

di ;yaşında 1\irl< camiası içine alınan 
1ıınsb7an ~i tamamile iıı

IAmi ve milli terbiyemız ıçine cirett.k: 

b\JM>utün evvelki varbklannı unut
mUI bulunuyorlardı. 

Mıl Türk kuvvetini teşkil eden, 
beylttinin ve hususi sipahi rüe~ası -

nın sevk ve ıdarelerinde padişahın or
dUSUDB iltihak eden lut'..ıan!J. 

B<cün oklutu gibi, o devirlerde ele 
bü«m Tüırkltt hizmeti .... eri;ye ile 

mıikellettı"Jer. Türk ordusu her valut 
olduja ıibi mılletl tamamen tensil e
diyordu. 

Yoksa; koca Osmanlı imparatorlu
ğonun varlıjtı dahihnde on ikl bm ye
niterinin mevcudiyeti ancak toplu ve 
dalmj birer kuvvet olmaları dolayısı.le 
haızi ehemm1yeıt addol\lllayordu. 

\'e .. zaman geçtikçe ıorüldü ki1 bu 
yenıçerı kıt'atarı asli cibillıyetltti ıca
bı dunyanın en isyankfı.r vt• intizamsız 
ask<-rleri olmuşlanlL 

Yani; dinl ve milli Ttirk terbiyesi
nlıı, zaman ve ~k.:n ile tezelzLile ul
nyan devlrleı ınde bu bıristzyan dev
ıırmesi a..sli karakterlerinin ruhların

da saklı olan kayıtlarını ortaya koy -
m~lardı. 

ene- .,.r) 

Yazan: MAYNE - KEİD 

Frank ile Hanri dillerini dokun-ı 
durdular: 

- Halis şeker!. 
Mari ile Lüiu da !almak iste

diler ve tattılar. ~r Bayan Rolf 
çocuklara: 

- Artık yetişir! j 
De~ydi, toplanan suyun hep

sini ic;eceklerdi. 
Su halinde şekeri ~ne«eye koy

dular. ateı; yakhlar, kaynattılar. 
Bir müddet sonra şeker fürüslibye 
oldu. 

Birkaç ıııün ağaçların kütükle -
rinden bu !ı'kerli suyu iatihsal e
dip kaynattılar. Frank ile Hanri 
ellerinde tüfek, ağaçların etrafında 
dolaşıyorlar, kuşları koğuyorlardı, 

1 
Güco kendine bir çadır yapmış, 

orada yatıyordu . .(\çık havada. kuş
ların sesini dinliye dinliye uyu -
mak hoş oluyordu. 

Bir gece kurdlar uludu, büyü.it 
baykuşlar haykı.rdı, sırtlanlar bö
ğürdü. Fakat kampın etrafında 
yaktıkları büyük ateş bu vahşi 
mahlukları kampa yaklaştırmı -
yordu. 

Nihayet kiti miktarda şekH is
tihsal ettiler. 
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Rolf son ka.lan kahveyi de feda e-1 
dip pişirdi· 

- ·Bu son kahve i.çişimizdir. 
Hanri horn ur dandı: 
- Şimdi de şeker var kahve yok. 
Babası dedi ki: 
- Müşkülpesend olma. Çorba -

mıza koyacak tuz, suyumuzu tat
hlandıracak şeker var. Herkes 
kahve içmez. Büyü qehirlerde bi
le kahveye hasret çekenler mev
cuddur. 

Hanri atıldı: 
- Baba ddi, Güco mısır kah -

vesi yapıp içiyordu. Bir gün bana 
da verdi, çok güzeldi. ÖyJe değil mi 
Güco? 

- Evet. 
- Görünüz baba. 
- Yani ne yapayım? 
- Mısır kahvesi yapalım. 
- Sen deli misin. Eğer mısırımız 

olsaydı kahveden evvel ekmek ya
pardık. Malikanemizde mısır yok. 

- Var baba, buradan yüz adım 
ötede size mısır bulurum. 

- Sen benzetmiş olacaksın. Ben 
her tarafı dolaştım. 

- Görmemişsiniz baba, ben si
.ze mısır bulacağım diyorum. A -
rabanın icini iyice araştıralını, bir 
çuval rrusır duruyordu. 

Rolf çok .sevindi; 

Türkçesi: s~ 

Haydi Güco dedi, rneşııltY~ 
yak da arayalım. Bakalıın }lllll 
rinin hakkı var mı?. 'fi 
Doğru arabaya gittiler. Biı~, 

çuvallar boştu. Ancak mısır 5.ı • 
valının dibinde biraz mısır Y

mıştı. 

Güco yel'lere baktı: 41 
- Yere dökülmüş mısırlar 

var dedi, onları da topliyalılfl· 
- Hay hay Güco, topııyal~ 
Tek mısır bırakmadan. h~ 

topladılar, eve geldiler, ın ısıl, 
üstüne boşalttılar. Rolfün ıaJı~ 
nine göre seksen litre kadar 
vardı. }Of:. 

- Beher tanesi inci kadar 1 -, 
metlidir!.. Gelecek sene bol bO .,-• 
mek yiyebiliriz, Hatta b!rk8.~et
kadar, Burada kış uzun su 
Hemen ekine başlarız. . 

Bir aralık Frank hay kırdı· 
- Buğday- .. Buğday!.. ıııd• 
Frank mısır taneleri ara~ul ' 

birkaç tane iyi cins buğdaY 
muştu. rl~ 

Derhal işe koyuldular. mıı;ı ııJf' 
içinden buğdayları ayırm•J'y çr 
!adılar. Tam yüz tane buğ ş 
kardılar. 

Bayan Rol!: ··"'' (Deı:aını v 


