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YIL: 3 En Son Tclgraflan Ve Haberleri Veren Ak~am Gazetesi Sahib ve Baımuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

AKDE. iZDE ALMAN TAHTELBAHiRl.ERi 
AlmanlaT Bir Leh Generalını 25.000 Askerle Beraber Esir Aldıklarıtıı 
ve Poznanı Zabtettiklerini Bildiriyorlar! Varşova Mukavrmet Halindedir 

Garb Cebhesinde Almanlar ilk Hezimeti Tattı lar - lngiltere Bitaraf Devletlerin Bazılarından Bir Tarafı Tercih Etmesini lstiye
cek-Alman Tayyareleri Marsilya ve Tuloz Ozerinde Uçuşlar Yaptılar -lngilizler Garb Cebhesine 100,000 Asker Gönderdiler 
Türk milleti icin hicbirl 

' ' 
darlık tehlikesi yoktur 

Hükı1uıetin tebliği iktısadi ve zirai sahada ol
duğu kadar siyııai sahada da Türk milleti icio 
gayet önemli bir izah ve direktif mahiyetindedir. 

Yazan: ETEM İZZET BENiCJ:. 

Cumhuriyet hüklimeti Türk etkAn 
unıumıy..W içınde bulundutumuz 
lartlar ve yoluna &itmeğe mecbur ol
ctuaumuz maddl ve manevt tedbirler 
baıunundan aydınlatan çok mühim bir 
tebuı~ -.,uyor. 

Teblliin verilmesine birinci sebeb 
son gunıerde rulanan bazı ııdal ve 
lllıal maddeler üzerindeki fiat yük -
ııelmeııl ile halkın bir ihtiyaU tedbir 
olarak fula müba1oaıta bulunmasıdır. 

yıllarca haricin yardımından koruya
cak mahıyettedırler. Bir iki istısnası 

ile bu 1'.abrıkaların bütün mevaddı iP
tidaiyesı de Türk topraklarının veri
mine dahildir. Biiyuk Harbde Türk 
,ehirler.iru ve •ylık me&ateıeri biribi
rine baglıyan deve kervanlan ve odun
la tahrık: edilen bir iki aimendi!er par
çası idJ. Bugiın memleket baştanbaşa 
4 mir ağlarla örülüdür ve memleketin 
şarktan garbe, şimalden cenuba uz.ak
lı&ı 12 - 72 saat mefhumu ıçine gir -
miştir. 

• 

Bir Fransu mecmuaıımd&n aldı tmus Uk barb r esimleri 

Almanlar Garb Cebhesine 
Kuvvet Yığmıya Başladılar 
ve Bir Muharebede Ağır 
Zayiat Vererek Çekildiler 

çalışmakta ve şimdilik bahriye ve 
sanayi şe.h'rleri üzer inde hava is-

Almanlar Romanyayı 
T azyika Başladılar! 

Romanyadan Polonyaya Her 
Tü1 lü Nakliyat Yapılmasını 

• 
Durdurmak istiyorlar 

IYugoslavyada Umumi Seferberlik Devam Edi
yor, Romanya İhtiyati Tedbirlerini Tamamladı 

Bükreş 8 (Hususi)- Kral Majeste 
Karo! kabineyi fevkalade olarak içti
maa davet etıniş ve bu toplanbda baa
kumandan, erkAm!ıarbiye reisi de ba
Zlr bulunm~tur. Harb vaziyeti karşı
sında Romanyanıo aJdığı tedbirler göz
den g~iri!m'iştir. Altı sınıf efrad silih 
altına alıruruıı bulunmaktadır. Hdud
larda vaziyet emniyet verici bir bale 
geUrilıniştiı. 

Bükreş 8 (Hususi)- Romanyadan 
ve Romanya yolile Polon,.ayn y.ıptlan 
her türlü aevkiyatın durdurulması hu-
11uswh1a Almiır•ı lıQlı.tlnı'-IU DiiJrı..& q bil 

kfuneti üzerinde tazyık yapmakla de
vam etmektedir~ 

&manya, halihazırda bitaraflığını 

muhafaı.a ettiji için Almanyaya oldu
ğu gibi Polon;yaya karşı da vaziyetini 
muhafaza etmek kararındadır. 

Romanya bitaraflığını sonuna 

sında kaldığı takdirde bu bitaraflığını 
muha!azada ısrar etmiyecektir. 

Havas ajansı da bu hususta ne§rettiği 
malOmat araıımda: .Romanya ebedi 
bir şekilde ellerini bağlamış delildir. 
Bütün manevra imk6.nlarıru muhafaza 
eylemektedir> demektedir. Romanya
nın her t.aralmda sükCln ve emniyet 
vardır. Hududlarda her türlü ihtiyatı 

tedbir alınmış bulunmaktadır. 

YUGöSLAVYADA UMUMİ 
SEFERBERLİK 

Belgrad 8 - Hükümet umumi ııe
fcrbeTll..k ).apı;:r.ap •~ vorwnisUr. ı;. 

:tert.rlik merhale merhale tanı:ımtana
cakbr. Memleketin muhtelil yerlerin
de manevralar yapmak üzere şimdiden 
tedbirler alınmıştır. 

Geçen Büyük Harbde memleketin 
l&bi oldutu lkusadl ıartlarla bugünün 
ll:ıUka;yese1ine imkAn yoktur. CUmhu
fi,yet Türlti,yeai butı1lı> her türhi &>dal 
ll:ıahsu.l üzerinde ihraç yapan bir mem
leket oldutu kadar h.,. till"lü münakale 
\rasıtasına da aahibdir Ayni :Eamanda, 
hütlimetln lebllliJıde de tebarüz ettı
rildJii &ıbl ıe- milktm, &erek ordu
ııun bir 1ıl boyunca her türlii ihtiya
cını tasasız taııııeyacak stoklanmız 
>klutu kadar ıelecek yılın lstibsalinl 
le iki misline lblAi etmek tedbirleri 
ıalkmıızın ve köylümüzün elindedir. 
lfemleket dıJından teminine mecbur 
ıldu&umuz petrol, beNin, kauçuk ve 
ıaire cJbl maddeler haricinde ne yiye
:ek, ne ı,tfecek, ne yakacak bakımın
laa hiçbir ıq ithaline muhtaç değiliz. 
l'opraklanmız verimlidir ve lıer türlü 
iraate millalddir ve bu her. tür!U zi
aat buıün yapıldıji ıibi yarın daha 

tazlası ile de yapılacak ve hatt4 llelld 
tedricen ihrac da edilecektir. 

Türk milleti görülüyor kl, Büyük 
harb &\Ullerıne nazaran sahib bulun
dullU her türlü vasıta ile o ıünkü ı;art
lanian bez.ı ııabalarda 1üzde yüz ve 
bazılarında yüzde bin ı.ibl baodöndü
rücil bir ayırd, refah ve emniyet l8rlı 
içindedir. Bu iUbarla mall. ikt.ısadl. 

zirai, sınai bakımlardan en küçük te
reddüde mahal ve imkan verebilecek 
bir tarafımız yoktur. Halkın ihliyaU 
bir tedbir olarak yiyecek stoku yap
masına lüzum olmadığı kadar fiaUar
da tereUü yapmak, bu yola sapmak da 
en büyük vatan hıyaneti ve cinaytetlr. 
Türk milletinin kesesine ihtiklr hırsı 
ve sevki ile uzanacak her sefiJ el va
tan duygusundan ve kaygısından uzak 
bir kan taşıyan el demektir ki, bu el
leri en keskin adalet bıça&;le kesmek 
yine birinci vatan borç ve vazifemiz
dir. Hükfunet, bu noktayı tebliğinde 

tebarüz ettirmekle beraber bir nokyatı 
da billıassa halkın dikkatine arzetmek
tedir. O da, fiaUarın ne düşmesine, 

P aris 8 (Radyo) - G arb cep -
besinde ağırtopc;u bombardımanı 
gerek Ziı;ıfrid hattını ve gerek ge
rilerini döğmekte dvam ediyor . 

Almanlar garb cephesinde 100 

1 
kilomEtrelik bir sahayı tamamen 
ıbosaltmış bulunmaktadırlar. 

Salzburg mıntakasında ;Jerleyen
1 

Fransız pıyade fırkası mukavemet 
gösteren Alman kıt'alarını ağır he-1 
zimetle ric'ate mecbur etmiştir. 

1 

tiJQ;af;arı yapmaktadır. 

1 
Her iki taraf arasındaki hava ve 

kara harbinin pek hunrizane ola
cağı ve harbin umuınileş~ği an
laşılmaktadır . 

kadar muhafazaya gayret edecektir. 
Fakat, cebir, tedh!t ve tazyik karşı -

Hükümet mehafilinde ise, sa
dece mahallt manevralar yap11acajı 
ve bunun için de yalnız ihtiyat ve 
mütehassıs sınılların davet edildikleri 
beyan edilmektedir. 

Semplon Trenleri 
Tekrar işliyor Bil:till< Harbde memleketimiz.de tek 

labrıka yoktu, bui\in memleket tüten 
bacalarla doludur ve bu bacalar bW (Devamı 3 üncü sahifede) 

--

Garb tepheelndekl YHI Jeli l'ÖOterir bar lta 

Gelen tebliğlere nazaran, Po -
lonyada birkaç cepheden devam 
eden muharebelerin inkişaf &eyri 
bugün daha iyi anlaşılmaktadır. 

Alman erktınıharbiyesi, Polonya 
ordusunu en zayıf ııösterd:ği nok: 
tadan, yan.i şarki Prusyadan vur-

(Devamı 3 üncü sahifede) 

• 

Almanya ihtiyat kuvvetlerini 
sür'atle ııarb cephesine yığmıya • • • • • 

lngiltere ve Bazı Bitaraf Devletlerin Vaziyetleri 
Parla 8 (Husw;I)- İrıliliz gazetele- ı 

rinin bu sabahki neşriyatına nazaraıı, 1 

İrıliltere ve Fran.sa hukümetieri bazı 

devleUeri bitara!lıklarıru Almanya leh 
veya aleyhinde Jstimal etmeleri yolu
na davet edeceklerdir. 

Bu davet pek kısa günler içinde vu-

kua gelecektir. 
Bu arada bazı şimal memleketleri

nin de adı geçmektedir. 

(Dii'er telgraflar 3 üncü sahifede) 

Almanlar Bir General ve 25 Bin Kişi Esir Almışlar 
Berlin 8 (A.A.) - Alman istih

barat bürosu bildiriyor: 
Birinci Leh fırkasına kumanda 

eden General Gosirowski es'r e -

K IS ACA 

' Uçurtmalar 
Hiıdtst-lerin eımsek: &ür'atile akt.ıtı 

ve inkişaf cttiğı bugünlerde gazetelere 
düşen borç, en bilyUk soğukkanlılık i
çinde en enüıı kaynaklı ve bilhassa 
selim akla dayanarak havadis ver -
mck ve herhangi bir ır.yran kabarışile 
güli.ınç §eyler iddia etmemektir. Gazete 
ile gazete arasındaki farkı bU&ilnler
den başka hiçbir miyar l.!ade edemez. 

ı- İki gün evvel (Yeni Sabah) da 
48 puntoluk harflerle b ir ııerlevha: 

(S!lfrlt hattı yarıldı). Yalnız bu hatta 
p venip harbi açan Almanlar Sigtridi 
kA#td helvasından bile inşa etselerdi 
ilk fiskede yarılmama&l IAzundı. Has
mın kuvvetini bilmek en büyük kuv
vettir. Sig!rjt ancak bu kuvveUe yarı
lacaktır. 

2- Bugünkü (Vakit) gazetesinde 
kırmw renkli ve yine 48 puntoluk bir 
serlevha: (İtalya bitaraf kalacağını 
resmen İngi1tereye bildirdi). Bu aza
metli havadiı;in bücür metnini ancak 
5 inci sahifede bul:ıbiliyor ve tamamile 
husust bir membadan ve nihayet, han- . 
gi devlet ve makama bildirildiği meç
hul bir haber olduğuna rasgeliyorsu-
. nuz. Hariciye nazarı olm1y~n herhangi 
bir İtalyan nazırı böyle ~öylemiş. Ki
me söyle~lş, ne sılatıa söylemiş.? Res
İnen İngi!tereye ibl5İ edilen resmi İ- ı 
tal.yan devlet kararına benziyor mu bu? 

• • 

dilmiştir . Genaral 1936 senesine 1 

:kadar Mareşal Pilsudski'nin erka
nıharbiye reisliğini ifa etm şti. u- J 

mumi karargii.lılan verilen mali\-

onu a 

mata ııöre, 6 eylU!e kadar Polon
' adan 126 top, ıbirçok tank, zırhlı 
otomobil, mitralyöz, tüfek ve tank 

(Devamı 3 ün<Ü sahifede ) 

adar! 
Fransız Gazeteleri, Almanya 
İnhizama Uğramadıkça Sulh 

Olamaz, Diyorlar 
Faris 8 (A.A.)- Sabah gazeteleri 

cSonuna kadar harbetmek> lüzumw1-
da l8rar ebnektedlrler. 

Jurnal diyor ki: 

•A1manya tasavvurlannı saklıyor. 

Almanların yaptığı propaaandaya ba
kılacak olursa, Polonya sür'atle ezil
dJği takdirde umumi lhtilAf nihayet 
bulacak ve mesele Almanyanın 1914 
deki şark bududları esasına &öre hal
ledilecektir. 

Berlinlo bu hesabı kolayl~tıracak
larını zannettiği mılletlerin böyle bir 
teşebbüste bulunacaklarına inanmak 
güçtür. İngiliz ve Fr.:ınsız ıcref ve hay
siyet hisleri harb ba§ladıklan aonr~ 

sonuna kadar devam cdileC"eğini kat'i 
bir surette göstermekledır. 

Jour gazetesi şö~·le diyor: 
5 eylülde imza edilen Fransız - İn

giliz - Leh protokolunda ayr1 sulh ak
tedilmiyeceği tnsrjh edilmiştir.' İngil -

tere ·d,. ayni fikirdedir. Şu halde bu 
nokta üzerindeki şüpheleri eimdiden i
zale edelim . 

Oeuvre yazıyor: 
cHerhangi ~eraU danflınde ol\11'88 

eleun Fransa ile İrılilterenin Polonya
ya verdikler! ıı6ze ihanet edecellleri 
zannı Berlinde mevcud iııe, bu !lmide 
kapılanlara tereddtid etmeden ve mu
galAtaya kapl}mecSan aldandık1armı 

ııöyliyebilirlz. Avrupayı kurtarmadan 
silahlan •limlzden bırakmamata he
pimiz yemin ettik. Yeminimize sadık 

kalacağız ve muza.Her olacaiız.> 
Epogue yazıyor: 
tHitler rejimi devrilincjye kadar 

her ne pahasına oluna olsun mücadele 
ye biz de İngiltere gibi azmetmiş bu-
1unuyoruz > 

ihtikar Yok! 
Hükümet Satıcılara 
Şiddetli Bir ihtarda 

Bulundu (Yazısı 3 üncüde) 
• 

Yugoslavyadan Geçen Yolcular 
Seferberlik Hakkında Ne Söylüyor 

Fransız hükümeti dün ıece ekspres 
yolunun açılmış oldugunu uan etnıiı 

olmasına rağmen, bu sabah relen eks
pres Mfülnodan teşkil edilmiştir. 

Yarından itibaren Semplon t.eıcrar 

i§lemiye bqhyacaktır. 

Bu sabahki trenlerle §chrlmize epey
ce yolcu ıelmiştir. Bunların arasında 

Atinada tetltikatta bulunan 10 Fran

sız genci ile pro!e:;orlerl de vardır. Bun
lar Fransa hükiimetı tarafından as -
kerlik vaıifelerini yapmağa davet e

dilmişlerdir. Bu -vada tüccar ve ınO
zls;yen altı Iraklı da memleketlerine 

gibnek üzere Almanyadan İstanbula 
gelmişlerdir. 

ÇERÇEVE 

Alman.yanın İzmir başkonsolosu 
Holşta;yn ile bir miktar Türk talebesi 
ve yolcusu da bu sabah gelenler ara
sındadır. 

Yolcular Yuıoslav;yadaıı geçerken 
kolaylık görmektedirler. 

Bu sabahki ek<preste !azla miktarda 
kadın yolcu vardır. 

Bu yolcular, Yugoslavyada sefer -
berliğin ilim edildiğini ve bükOmeUn 
eV\·cl~ 58 - 65 y;ış arasındaki sınıfları 
vnzife başına çağırdığını söylemekte
dirler. Bunlar Amme hizmetlerinde is
tihdam edileceklerdir Bu suretle se
ferberlik Yug051avyanın normal ha
yatına mümkün mertebe ~ • ' ede
cektir. 

Son Tabiye 
Leh.iırtan topraklarında, son ilç IÜlldÜr birdenbire inkişal eden Alman yii

riiyüşü, Leb kuvvetlerine bir lll!lm darbesi lndlrlldJğinl l.!ade etmez. Bu teıhid 
bap aldıktan sonra kaydedelim ki, 8 iUn ilbi kısa bir zaman ~esinin 8 ıo
nünde, ne 1aptıtı, ne yapmak latedili, ne vazıyette olduğu iyice bilinemiyen Al
man birlikleri, ant ve müthiş bir hızla Alman maksadını açığa vurmuştur: 

DemokraUarla Almanya arasında ana cephe teessüs etmeden Polonyanı.n 

çabucak tasfiyesi ve yeni siyasi ihtilAtlara zemin hazırlanması bahla mevzuu. 
Varşova düşürüldükten sonra, beliti de Akdenlzdeki esrarlı bitarat ııesini yük
seltecek, ve: 

- Eh oldu olanlar arlıl<! Lehistanın bu gidişle haritadan •ilineceği ge~

leşti. Oturalun sulh masasına ve Almanyaya hakkı olan ıeylerl verelım! İşi bli
yütup bütün dünyayı kan ve ateşe bolmakta mana yok. 

Diyecek. 
Ve Jilphesiz kl lateAl kahkahalarla reddedılecek. Zirn bu safhadan sonra 

İngiltere ve Fransanın aiyas! ve as.kert ric'ati, Ritlere (Vatıcan) da dunya impa
ratorluğu tacını ııtYdirm•kten farksız. Ouıman da Alrdonlzdeki emırlı bitarafa 
derhal safını belirtmek vazifesi düşecek. 

Benim anlayışıma göre ıimdilik Avrupa evinin orta kısmını kavuran ;tan
ım, Akdenlzdeki esrarlı bitaraf. t4biy8'ini belli eder etmez biltün dünyaya kol 

budak saracaktır. liECİB FAZIL KISAK'ÜREK 
ı 
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, HADiSELER KARŞISINDA 
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HEll GÜ:S BlillAYA 

"NELER YAZMALI Kİ!. 

Bu umanda. muharrirlik kadar zor, 
bir ~ita m ki< bulundutmıu tahmin 
etm.Qorum. Dun7anm bu karmakaraşı.k 
vaziyrti ka ında fikir yltyecek -
alnh; Wılelll<, bir de benim .-ıbl, oı.a

yucuya şakJabanhk 7apacaksınız.. Siz 
nlln de, beeiıa rerlmde olua ve b• 
iti 7apm, ba1'al.ım.. 

Ne yazmalı!. Her cin. elime kalemi 
aJcbiım &aman, buna, dakik.atarca dü.
şü.nü:rüm... M~vzu çok. Zannelm.ryln ki, 
mevzudan 1anı. sıkıntı çekl.Jorum.. JJa. 
yır •. Gell'elelim, Jıans ini ve nasıl J'U

mab!. 

Ne mi&.)kül vaıiyette olduiumuzu 
takdir ediyonıunaa. Bütwı banlara raj
men. S"a.zetenla. bil k6'elfaJ.n, hacaıl
mWn kuçulm ·ine rapı..,, Mndenlze 
ayrdnn4 buJunm . ı, okuyucularımın 

tah!.ıma k ı ı-os&erdlklerl teveccüh
&ıeaı, patroulll'I h&benlar bahuulaiun• 

ısı.at edl7or. Ba, -- ~m. l<iiı;ıill bir 
bahll7arlık mıdır!. 

UZUN SAKALLI 

ADAMIN llİIAn:Sf 

Adamın birinin. cWtalı ook uzunnı111-
Bir liio. birisi m<ra1' edip '"'rmUJ! 

- Gece UTUrkea. akaluıı, 7orp • 
am allına mı koyarmı, ütttne mi!. 

Böyle bir me\"'ZUU, o rüne kadar hlo 
dişUDmcmlf o.lan mun liÜ.allı maha .. 
l&bı, binlea _,......, 

- Vallahl farkında detUim, demlş .. 
Akt&m evine ,rltmiş. Yatma umanı 

reliııce, yataema ıtrmı. .. t'&kal. elin -
düzdt-nberl, albnlnJ meş.cuJ eden sual, 
adamcatw rahat bırakmamış_ Şapr ... 

m" ı.aı-.. Sakalını 7orp.nm ıoıne 
mı a4ın. u.stune mJ rıka.rs:ın'!'. Bir öy .. 
le 7apm~, rahat edcmemlş. bir öW~ 
turlu yapmı11. yine olmamq,.. Bula..11\'.1.1 

1"ece sabaha kadar ur11yamamq .. 

!ô;abah olunca, eften fırla.mi!, e a
ılamı 7akalıJ'arak: 

- Bira.der dem"ı, bu l'tte bvll ~ ... 
rutmadın • .-1111. 

·- Pd.1, her zaman nasıl 7ap11or
dan?. 

- Ne bile71mT BUsem, 7lne öyle 7a
par, rahat rahat uyurdum. 

Şlm.dJ, ben de her ,-ün bu sütunlan 
nasal doldarduiumu d~ünüp duru -
yorum. 

HER YIL BEŞ DAllB 

VUIUA GELİYORMUŞ 

Son harb lümWan ilzerlne, diillya 
blaU.llk ilimleri, derhal kiiııla kale· 
me sarılmışlar, 7e.nJ hesablar çıkar -
mı.şiar .• Efendim. son %69 ~ne urlın
da,, 1eryu2Unde 1704 barb olmuş .. Bil' 
nld.a bet mu.ha.rebe oJaıormıq... De -
mek oluyor kl. lıı5aalar1 boiaz~
dan duramıyorlar. Zannt"diyoru~ ki. 
hub. kavra, ı-ı.irultü, insanlar tein ta
blatl saniye hi.ikmüde blrte7dır. Me
Rli, tarihde 30 M.ne su.ren harbler V&ra 1 
30 yll boğ"a7laşmak!. Bu, dilr kolay .. 

16'14. - 1699 arasında. vukua l'elen 
Türkiye - Venedll< harbi de 55 aene 
aürmİİ.'f!. En kıta süren harb de 1866 
yılında otan Avu.oııtul"Ja - Pru ·ya har
bi lm.Jş: Bir ay alh l'ÜD devam etml\!. 
Artık, bu lolaU.Ul<lere bakara1', ye

al batlı7an Avnıpa harbiDlıı. ne ka
dar devam edtteflnl siı kestirin!. 

DÜNYAYI KADl.NLJ\R 

İDAllE ET;;ELER 

Bu kadar Prültil. pahrn arasında, 
kadın yualinden vukua ı-elen harbJer
de ılne ek.sik deiil- Guetclcrhı ya:tdı

iına g-Ore, Tehtakalede ):lehmt-dle 
Mustafa adında iki k1$l bir kadın ylı
zünden birbirlerine clrml!!;lcr, bıçak

lar cffl!mif., 
Şimdiye kadar, dtin,-a71, htp erkrk

ler idare ettJ. Acaba, dJ7orum, bir l'İ.l.A 

de, dİİ117ayı kaduıla.r idare etse ne o
lurT. Yine muharebe olur mu, de:rsl
nlaf. Çü.a.kü, erkekler, kadın ;,uzun -
den, bilmem Koridor yü:zunden. 7011: 
Danzlı' ylı.zünden blrblrlertne ,-lrl7or
lar. Kadınlar daha ook salhperver de
ill midir!. Be.oce, dtınya7a yeni bir 
nisana verme1' lçlıı, ta harb de hayır
lısı ile biterse, 7er7u.ıu.nti:n idaresini 
tampmlle k&clmlara bırakmalı- Baka-

- Neden?. lım. bir de öyle tecrübe etmeli .• Ne o-

POL 
ve 

lUAilKElUELER 

Para 
Kavgası 

İki kardeı biribirlle yi.ı.k~ek sesle ve 
sert sert kon~arak, ŞI ti meydanına 
dotru yüru,.orJard1.. l\leyda.na ,-elince 
da.rduJar. Usun mun münakqa etti
ler. Uerke.n L'j biQ-udü. Jııl.Uu7yen st
J'ah co&Jerlnl hiddetle açarak, kardetl 
Melibale: 

- P•ramı ver .. Onu ben kaaandım. 
Eier \: ermrz.sen karakola ,rider şikil.-

7et edtrim .. dedi. 
Meli.hat de epeyce öfkelennı-.ti. Ab

lasının yu1une kln ve nefret dolu na
n.rlarla bakb. ve onu azarladı: 

- Utanm.ut dedL Parayı Mn defJJ, 
ben l<uandım. Orada lçUiln eilendl
iin yetmiyor mu?. 

1\-ttizeyyen, kardeı;inin koıtutu al -
tındaki para çantasını çekmek lsledL 
Mel~at çan.taTı bırakmadı. Saç saça, 
baş b3'a döğlDJmete ba ladtlar. Ba ıı
rada noktada bulunan palls memuru 
Nqd bi.dbe mahalllne kotta. Nqd 
onlan ayumah çahş.ırken. polis Zühdü 
de ,retdl. ?tlemurlar, kadınlan karakola 
davet ettlJrr. }'akat !\t«"lihat ba dave
te lcabfot elm k btemf'dl. Bunun üze
rine polis JS-1 lelihall llolundan ee
ke:re.k zorla ı-ôtürmeie başladı. 

. Melih.at 7olda cldcrken fantasınd&n 
bir ltitıd lira cıltardı, buna kardqlne 
uzat il: 

- Al. dedi paraıu. cönine ,vap tır. 

Ve sözlerine tü.ve elti: 
- A.fkolsun sf'nin kardet!1iinc!.. 

Yüz kuruş için, beni bu herınero ...,.ıı 

ettin!. 
Polls memuru Netete vazife eso.a

sında halı.arelle bulunan M•Wıalla 

muhakemealae dün akşam aslbe dör
düncü ceuda ba.tlanmışbr. Mahkeme, 
llelib.aUn sacunu aablt cörerek, ontt 
bir •J' hapis ve 30 Un aiır ))ara cna
oma mabllia etmı.tır. Fakat Meliha! 
karakola zorla l'Ölüriilm.ek tstendllfr.
den, bu elbet tahfif sebebi olaraı.: na ... 
sara almın.ış ve iki t'eu.nm d.i. tü.atıu 

karar verllmb,Ur. 

Sakah neri7e ko7acaiı.mı Pflf· lar, der iniz?. 1 K ÜÇLJ K 1 
~ AB!\~ RAUF l HABERLER 

.. ~ f .SS.l~~ w.s 1 l'il * ~·= -- ~.,,,., - -ez B • r mun projeleri gelmlşt.ir. Slad 20 bin 
kişi alacak büyuklükle yapıfacaktır. ...::===- * Belediyenin hazırladığı menba su-:==== lan tahmatnamesı Sıhhiye Vekateünce 
tadil edilınlJtir, llamıdi7e ıulannda 

kap temiL.ler teısisatı bugtinlerde yaTAN: 

Zekerifa Serle! 10na7or: cGarb oeı>
b de D.Jola t&arb ._,, •• ,dıf» n dJ .... 

ıor ki: cBa saall berk.es morayor. M.üt .. 
lefikler Alman ııana7l merl<merlnl, 

baUi Berllnl -bardıman ederek Po-
loDJ'ada kuandıkları alertn net'eslal 
nl(ln kaçırmıyorlar! Enteli Almanlar 
Uerlemq olmaJa.rme. ratmea Polonya 
matlub deilldlr. Fnuısm ordua se-
lerberlijlni dıın ikmal elmlfUr. BUlüll 
tf'criıbf'lt-r ,,biUnit oldufundaa barrki.
tın lı.at•ı•ew beklenebilir.» 

CUMHllllİYET: 

Abidin Daver Leh - Alman bareki-
tını mulalea edlror Ye •l7or ki: .AJ .. 
man trblfllerine lnanpk bile Leb or .. 
du.su imha edilmtmlıtlr. LehJIJer Ebedi 
:,)efimiz t.atu.rkun «hattı mudafaa 7011., 
aüu müdafaa var• ~e U.J'SUR 
hareket ediyor. Bu bir Uutak harbi
dir. Leh ordusuna duŞl".a \:az.ite Frao

sıı "' İ Uis ordalan 7iiklenJnttTe ka
dar Almanların blitun savletlerine ta
hammül etmektir .. 

VAKİT: 

A.'iı.m. Us. harb mee'uJl7eUnl ilz:erin
den atmafa ufraoan Alman,.anm nq ... 
tttllil beyaı l<ll&bdan bah>edlyor ..., 
<adyo lle 1aııılan ültimatom ile 7lne 
rad70 ile alman red ce.-abmm kı,- -
mebiz o!dniunu lebarih ettirerek Al-
man tezlnl red -..e cerhe4iyor. 

YENİ SABAH: 

Hıiseyln Cahid Yalçın, harbin Tür-
klye7e sirayet t"dJp etmlyect"tfnJ lah
m ediyor. Balkan paktını ele alıyor 
dl7or ki: c.BulıarisLanın htrhancı bir 
taarru.zun;ı boKlin için ihtimal \erile
mez. RllSJ'IUUll bitaraf kalmaı.ını iz-
ti7en Al.ma.n7a Bal.kanlara lnrmez. ia.
gillz ve Framı.ı.larla aktedllen mü -
tek.abli 7ardmı mlsaklarına c-elince, 
Akdeniain emnl7etlnJ Alm&n.7• değil, 

aneal< İtalya boaııblllr. Fakat İtaln 1a-

hilleriınlze lhra~ 7apamaz. Arn.avut -
lıilllan da laarraa edemH. llarb ihti
malleri Türkiye ufuklarından imdilik 
uzaktır.• 

~Iaj Bülbülleri 
J\o.90 

O&l/llClllllWlda sabahlara kadar allı - [ 
ran bir ıuı.neciilnıia var. Ona birşq 
ı.>luna, bl1 ne ,-apa.ru! Bhe kim bakar! ı 
Bid kim batrma baaar! 

Yazan: İskendtt F. SERTELLİ 

aaala koamp-·nn bD~. 9'xl tuele l"•
&i.n,,o.~unda bekleriz .. Blıimle kOUUflUr
sun, olmaz m.ıf 

Feridun S"üçluk.Je nrfes alıyordu ... 
Oilunun rllnl avucunun içinde ~ırn -
sıkı tutmuştu. 

- PckJ yavrum, dedJ, on bet l"ll.D 
sonraki cuma ri.t.nu öilNen sonra Uey-

pılacaktır. 

* Akdenizde bulunan filepleriıniz
den Kızılu mak dün gelmiştir. Demir 
~ilebi de yoldadır. * Alman menıeti olup 1 ey!Cılden
ber( gümrüklerden çekllmemif mallar 
için hükiunetçe yeni blr karar ittihaz 
olunacakür, * Beledi.ye gıda maddeleri nonnal 
fiala lndirtlmedigi takdirde bunlara 

narlı koymağa !sarar vermiştir. Bili! -
hore yüksek fu:İlla saı.;;...k sevdasını 
güderek mal ıthaı· edenlere karşı da 
meniihtik:'ir kanunu ahkiıımı tatbik o
lunaco:ıktır. 

* Rıze lımanın.a bağlı Kıymctihiıda 
ile Denizarslaru ınotth·Jeri çarpışrnl.ı)

Jardır. İkisi de has:ıra uii\ıiıı1!ır * Miın!erid h!klmlikler ~ıli>tı ik
mal edilmiştir. Mtınierid hAkimler bu-
gün faaliyete e: tın4lerdir. 
* Orta mekteb muallim nıuavinli

ği imthianları dün bitmiştir. Evrak 
tetk.ık olunmaktadır. Riyaziycde kim

se kazanamamıştır. 

Demek ki İclal ha"Jtalanmışh. 
Zaten o, CSt'D rÜzg':irdm nf'mkapan 

içll. kı.:.k::ı.nç bir kadındı. Fl"ridundan 
ayrılmak ona ölilmden bf'ler crlml1tL 

Feridunun l'Ozunü:n Onti.nden İ<'lalln 
hayali clhnlyortla. 

R.efik: - Annem basta .. 
Derken, FertdWI. idaıın Ok•uruk -

terini bile duyar ıibl olmuştu. 

O cun çocııkları vapura bindirdi ve 
ba sa!Çliux Tavrocaklara başka biqe7-
den bahst."tmedi. Oğluna: •Seni yanı
ma alacağım!• demeft cesareti yoktu. 
Bunu dese bllf', Refik annesini bırakıp 
babasının yanına. gelerf'k kadar aptal 
v«" duygu-.;uz bir toculr. detlldJ. 

\"İf DAN AZAllLARI 

- .·\llaJı anneclilni&e uzun omW'le.r 
ver&Jıı. J.ii.vrumt J.Icra.k et.me- Iler 
ha-ıtahk ceotr. Ra7att& .ıaıeri bairı

na ba..,an babanız da var. Bent unutu
yor ınu~unuz T 

- rn 1,11t arayıp sormuyorsun, ba-

brliye ıtf'lirim. Orada bol bol konu.Ofu- Doktor Feridun, kôprüd" cocuklarile 
rw. Buıun muhim bir amr11yal ı-ôr- l ı-örU.şttiju. a-ü.ndr.nl.H•ri mu%laribdl. 

ba! Komşu k ruıın babaları her 
rrre t!'\'lt rine ıyor, (rocuklar ... ba-
ı rııu akfam ı: tu kıpıdı.n k.aqıhyor
lar. r.tı, ak m o!Un('a boynumu,u ba
t;;,rrk ev,. 1:11i.7oruz

1 
biıt, coıl('"rl hf'r 

cun :ı:ım 'kbn en aıınt'ınbden 

ba ka k~ to ka ıhmıyor ... Ondan ~
b klm.:or tr. IH .Plmlyor. kurakla.mı-. " . 
de bab 

P. 

., ' 

t '7im htm annf'miE, ht>m 
ıı oldu. 

, h :t ba t PnL ı. 

\fabt-y diYe batırdı, haha.mı ne
dtn İh::ÜY<'r ;an'!' Pcmin biu, fşt bittn ... 
cc cvlnıiıf" &' lt-ı:"<'ilnl sö 1 dl va_ 

mUf ~&annn ba."Jında buluna<'a(ını. 

ima vlndl; 
- llelbtli;rr cellrktn bana bf'bek 

alacak mr;ın baba? 
- Ahnm ya,·ru.m? 

- Unut.m.a amma. Geçıra sefer de ls-
tenüttim. ı•ıekJ dedin.. l inr unuttun! 

Ff'ridwı deltcrin.i fıkardL Oo beş 

&""Üll &0n.ra.lü cuma &imunü ve Selma
' nın bebelinl not defif'rint ka)'dettl. 
j - Ben " l"1IJI -ı dortle lle1brll

d ki keJe gJ.ılno un,t:\ izi bt.klerlm. 
Olmaı mı yavrularım? 

İkinci vapur hart•ktt e-Unek üure 
idi. 

Rrfik ayafa kalktı: 
- Aıınemlııl futa beki lm.iyelim. .. 

!lferak eder. Allaha mnarlaclık baba .. 

Defterini c;·ıkar'1ı: 
- Ci~lectk h.l.fU <'UmJ. cunu eaat 

dOrtk lleybf>ll bkt'h• inil.- çoruklarım

la bulu:pcatın1. Srlm· nm bf"bt'a-inl de ı 
kaydetmişim_ Ba1ram yaklaşıyor. Re
fik do bir •lhlse isler. 

Diye mırıld.ındı. Birdt"nblre l'Ö.ı:lerl 

k&1'3.rdı. 

- f ,te. 7ine onun hayali .. İt·lil bu
günlerde beni çok m R'"Ql f'dlyor. ı-·a

rın St>linlcr nlkllumı~ kıyllat:nk. Onu 
da uviyorum. "Sa ıl çıkmah bu lşln 

içındcu bilrot·w .. 
Di)'e söyl<'n"rck tUn«"le atladı, Be

yoiluna çıktı, 
Akşam c1.z telerlnJ •tan mu\·"n.1-

ler: 

--- - - - -

·- ...-...... ----·-· ------

Gön-llü / 
he ireler 

ömi ok 
Fi ati eri 

Muavin- Beyhude Telaş Edenler;On Tona Kadar Fiyat 
leri için Kurs Açılıyor Gazı kimselerin, bankalardaki para- 19, 75 Liradır 
Hasta Bakıcı 

l 
larmı almak ar-zuswıu co.sterdıilnl 

Kızılay cemiyeti umumi merke- dQfmuşswıuadar. Boyle du.,ımenıer, 
zi; harb, kıL.ık, muhaceret ve t:m- Umumi Harb senelerindekJ ba.di.seJerı, 
sali ha ilerde zuhur eden hastalık- hıila hafıxaıarınıla sakhyanlardır. Şo1-
larla yapılacak mücadelede ve bil-! ıe düşünürler: 
hassa scfcrbeı,iik es.nasında has - - f\e ı>lur ne olmaı, paramızı ala-
tanelerde Kızılay esas heınşirele - 1 hm .. Yanımıxda bu!Wbun .. 
rine cyardımcı> sıfat:le çalıştırınakJ \'aalyeli miıtalea edelim: 
üzere şehrimizde bir kurs açmağı Evveli, devlel, her tUrlu mali ve 
kararlaştırmıştır. U.bsadi tedbiri alnı.ş bulunmaktadır. 

c..Göniillü hastabakıcılar kursu• Sonra bug-iınku ı,artlar 1914 yılı art- ı 
ismi \'Crilcn bu kurs avın 1 ıncı ~ü- 1 tarının ayni defildir. L'mumi harb pat
nü Aksaraydaki ha,;tabakıcı hem- ı laclıtı zaman bankalarda parası oian
şire mektebinde faaliyete geçecek- tar, bellı.i urara ııtraou tardır. Fakal, 
tir. w1atu,-orlar ki,. o aman. P"'-?a• allındı. 

Kursa 20 - 45 yas arasında ve en Binaenaleyh, bankada, alhnı olanlar. 
az ilk mektcb tahs;li görmüş bu- barbden sonra, ellerine ancak kuiıd 
lunan g'en kız ve kadınlarımız a- para aldılar ve bu suretle zarar ıor -
lınacaklardır. düler. 

Talim Hemşiresi Buı:un, para zalen klğıddır. Orlada 
k:ı7bola<'ak birşey yoktur. Devlet, dl-

Bu seneden it:baren faaliyete 
başlıyaeağını yazdığımız ordu t.as
tabakıcı hemşireler mektebine bıl- 1 

bas.>a şehrım'zden büyük bir rağ
bet göster miştir . .Mekteb:n talebe 
kadrosu kısa bir zamanda dolmuş 
ve avın 15 inci günü mektebin açı
lıp ilk riers'n vcrıımesı kararlaş
tırılmıstır. 

Diğer taraftan Kızılay hastaba
kıcı hemşireler mektebinden me -
zun olup da üç sene hastanelerde 
sivil hemşirelik vaz fesinde çaüş
mış olanlardan ctalim hemşir si• 
ünvanile ordu hastabakıcı hemşi -
reler mektebine ~lınmaları da ten
sib lunmuştur. 

Bunların müracaatlarının ka -
bulüne Gülhane hastanesinde baş
lanmıştır. Kendilerine 100 er lira 
aylık ücret verilecektir. 

--~ 

Şehir Tiyatrosu kış tem
sillerine Hazırlanıyor 

Ay b~ından it.haren temsilleri
ne başlıyacak nlan cŞehir Tiyat -
rosu• nda yeni mevsim hazırlık -
!arı çok ilerlemiştir. San 'atkiir;ar I 
ilk temsil için şimdiden provalara 1 
başlamışlardır. 1 

Bu seneki teın.s'ller arasında te
lif eserlere fazla yex verilmesi arzu' 
olunmaktadır. Buniardan ikbindc 
bizzat rejisör Ertuğrul Muhs n de 
rol alacaktır. 

Gençleri ve talebeleri tiyatroya 
teşvik için haftada b · Rece cta
lebe gecesi> yapılacak çarşamba 
günleri öğleden sonra da küçükler 
için ccocuk tiyatrosu. eserleri oy
nanacaktır. Çocuk t;yatrosu tem
silleri mektebliler için 7,5 kuruş 
olacaktır. -
Yeşilköylüler Vapur 

İstiyor 
Yeşilköy, Bakırköy, Florya ve ci

varında oturanlar bu kere alaka- 1 darlara ve Belediyeye müracaat 1 
ederek Boi(aziçi, Kadıköy ve Ada-. ' !arda- olduğu gibi Istanbul - Ye il-
ıköy arasında vapur seferleri ihdas 
edilmesini istemişlerd r. ı 

Bu müraeaata sebeb olarak o -
dun, kömür ve yiyecek maddeleri-
nin mevcud yollar ve nakil vasıta
larile pahalıya mal olduğu ve bu
raların nüfusunun çok artması yü
zünden trenlerde izdiham husule j 
geldiği ileri sürülmektedir. 

No.31 

Haftayı sizden ne kadar para ııt
tiyecekler diye endişe içinde ge
çirmek isteıniyor:unuz. İstiraha
te, gönül raha-tlığına ihtiyacınız 
Yar. Bu sıı.hirde işlerin artık böy· 
le yürümemesini pek arzu edi -
yorsunuz. İı;te bütün bu sebeb -
!erden dolayı s'..zin konu manızı, 
herseyi söylemenizi istiyorurr_ 

insel ha\•m titriyordu. Karşıs·n-
daxı ada::c-ıı n tam bir mücadele; e 
g-.rı mış o'dugunu hiliyordu ve 
hatla biraz da ona acı ordu. Çü"
ku bu haydudlar ba ·a çı:kılır ın
sanlar degildL Koca hükümct b;i-
tün teşki!Atile tıirşey yapamadık
tan sonra, bir tek adamın müc~
deleye :talkması deli!ı.kten başka 
ne olaılıilirdi? 

B ngcr birdenbire yerinden 
kalktı ve duvara doğru yüriidü. 
Zi e bas•L Sonra Templara da hat
la ilanı harbediyormuş gibi bir 
gözle baktı. Sert bir sesle: 

- Haydi, şimdi buradan çıkı -
nız, dedi, zili çaldım, Muhafız 
larım neredeyse gelirler. Sıze fe-

lerı.c, ycnıden kaiıd 11ara ba...ar. ~i.ha
ıet, bu hak. onun elindedir. 

Nerede kaldı ki. boyle kdbirlere, 
bucün için ~la lü:ıum yoktu.r. Bina -
en.aleyh banka.dan ı.:ekeceiınU para -
on neye ,-arar!. 

Demek oluyor ki, en tmln ve mah
fuz yer, daima bankadır. Paranı.z ban
k.ada du.rsun. Drvırtln mali o&oritesl, 
sWn en bü7ük prantinlT.dır. Kitıd 

Ura, dalma bir liradır. Tiırl< parası mu•- 1 
ta.kardır. 

Ben, şahsan, bankada ne albn. ne 
de kaiıd, hiçbir ema.neti olmıyan bir 
vatandaş oldutwn kin, böyle düşün
celerden tamaınile iu.de bulunu70-
rum. 

Belki de, şimclJ, servet sahibi olma
manın ender ve ilk aadeUnl tad170 -
rum. 

RESAD FEVZf 

Evlenme Müracaatları 
Çoğaldı 

Son günlerde evlenmek üzere 
nikah dairelerine yapılan müra .. ' 
caatlar çok artmıştır. ı 
Müracaatçıların ekserisi orta 

halli ve fakir çoftlerdir ki bunların 
daha ziyade kağıdların parasız ve-; 
rilmesi ve ev lcnme masraflarının 1 
kaldırılması hakkındaki kanunun 
tatbikini bekılcmiş oldukları anla
şılmaktadır. 

~-----

Harbin 2.ararları 
Harbin zararı yalnız harb 7apan 

memleketlere defilclJr. Biüü.n dün7a-
7adır. Batt.i, harble hJo alil:ası yok
mut clbi lelakkl edebilcceflnıiz, ilim 
dahi, zarar l'ÖrQor. 

Bu aene, İslaııbiilda toplanacak be7-
aelm.iltl arkeoloJJ konrresl, vadyet 
dolayıslle, lçlimaını tehir etmiştir. Ba 
konpeye dünyanın dörl bir tarafın

dan murahhaslar 1"elecektL Harb ha
vası altı - bunlar, şupheslz ı-etcmez
lerdi. 

İşte cöruluyor ki, bir kl~i. dunyayı 
alete veriyor. Bunun zararını, birçok 
k.l:mseler eekiyor. 

Uarb, muhakkak ki, iuPnhk tein 
bir facia, bir feliket oluyor. 

Blo.aenaleyb. devlcUer. son 7ıilarda 
olduiu C"ibl botuna sllıi.hlanıp harb 
hazırlıit d~ğiı. sulh haz1rlıtı 7apmalı
dır. 

Bl.'RHAN CEVAD 

- Hayır, dedi. 
Yavaş yavaş pencereye doğru 

yürüdü ve bacağını attı. Sonra ar
kaya dönerek bangere bir kere 
daha baktı: 

- Belki başka bir defa söyler
siniz, dedi. 

Banger şiddetle başını salladı: 
- Kat'iyYcn, diye •bağırdı, ben 

ölmek istemiyorum. Size söylene
cek tek bir sözüm yoktur. Berri hiç 
bir zaman zorlıyamazsıruz. 
Dışarıdan doğru ayak sesleri 

duyuldu. İnscllıaymın heyecan -
dan elleri titriyordu. Demin bira
ra' ık zihninde yanan ışık yeniden 
sönmüştü. Art;k ·•Aziz• ln kendi
sine yardım etmesi ümidini de 
kaybelmi.şti. Kapıya vurulduğu 
zaman Templar: 

- Yine görüşürüz, dedi. 
Ve yangın merdivenin!nden bir 

maymun çevikliği ile aşağıya indi. 

Hükümet Söm kok f'atlerinde 
ton başında 225 kuruşluk bir ten
zilat yapmıştı. Zonguldaktaki Sö
mikok fabrikalarında teslim olu
nacak mallar üzerinde yapılan bu 
tenzlfütan sonra İstanbul bckdı
yesi bu tenzilatı İstanbula akset
tirmek üzere Sömıkok tonunun İs
tanbı.lda satılan üatini tı.sbit et
miştir. Zonguldaktan 1stanbula 
kadar yapılacak nakliyat, bindir
me ve indirme masar ! fatı hesab 
edilip ton ba ına ilave olunarak 
yeni kömür !''8tleri kat'i olarak 
tayin olunmuştur. 

Depolardan 10 !ona kadar yapı
lacak tT'Übayaalarda fiat 19,75 lira, 
15 tondan fazla olan mübayaat i1;in 
19 liradır. 

Taksim Stadyomunda 
Mühim Pehlivan 

Müsabaka lan 
Türkiyenin ha~ pehlivanarile boy 

ölçüşmek üzer~ mcmleketimıze 
gelm.:ş olan Alman baş peh iivan
lanndan yüz otuz kilouk Willi 
Marn, İtalyan Gragnçyano, Bul
gar Fristanof, Bulgar Dankof, Mos
kof Skolobof. Yugoslav Skoviç, 
Habeşli Tafari, Fransız Piyer Kons
tans umumi harb dolavısile alela
cele memleketlerine dönecekler -
dir. 

Bu sbeble bu hafta pazar günü 
Taksim stadvomunda saat 15.30 da 
bas pehlivanlarımızdan Tekirdağlı 
Hüsev n, Kara Alı, Dinarlı Meh -
med, ~1an isalı Halil, Mo'la Meh -
mcd. Babaeskil • İbrahım pehli -
vanlarla son ve kat'i r.ıüsabakala
nnı varoacak !ardır. 
Pehlivanlarımıza muvaffakivet

ler dileriz. 

Kütübhaneler Muvak
katen Kapahldı 

İstanbul kütüphaneleri evvelki 
günden itibaren z-yarelçilere ve 
mekteb'.ilere kapatılmıştır. 

Kütübhanelerimizde mevcud o
lan k'tablar tasnif edilerek sandık
lara konmakta ve ihtiyati bir ted
bir olarak başka yerlere naklolun
maktadır. Bu e5y;ılann naklinden 
sonra kütüphanelerimiz yine umu
ma açılacaktır. -
Sivrisinek Mücadelesi 
Şehrimizin muhtelif semtler'n

de yapılan Sivrisinek mücadelesi
nin av nihayetinde tatil olunması 
kararlaştırılmıştır. Mücadele; 1 
teşrinievvelden itibaren şubata ka
dar kesilecektir. 

Sivrisinek sürfelerinin imhası 
icin en müsaid zaman şubat oldu
ğuntlan 4 ay sonra yeni ve esaslı 
mücadeleye girişilecektir. 

Tepeba· ı Tiyatrosu 
İzmirde bu;unan m'mar Gotye 

Tepebaşında yapı.acak tıyatronun 
pian ve projesini hazırlamıştır. 

Fakat bu defa da bu projenin 
şehircilik mütehassısı Proste gös
terilerek onun fikrinin alınması da 
icab etmektedir. 

Planda Prostun lüzumlu göster
di,ği tadilat yapıldıktan sonra der
hal tatbikine ba•lanacaktır. 

kağın karanlığında ·basamaktan 
dar sokağa atladı. Ayni zamanda 
hafif bir gürültü isitti. Hemen ge
ri ye döndü ve dini derhal sila -
hına götürdü. Fakat daha taban
casının kabzesini tulmağa vakit 
kalmadan, arkadan kuvvetli bir 
kol ensesinden y3kaladı. Sırtına da 
bir tabanca namlusu dayamışlar
dı. Kulağının dibinde sevinçten 
p.treyen bir ses a'ay ediyordu: 

- Gel bakalım <imdi sen buraya! 

cAziz• i Şarley barının arka sa
lonuna götürdüler. Kapının anah
tarla kilidlendiğini işitti. Kendisi
ni getiren adamlar, bir nevi gu
rur ile etrafında dolaşıyorlardı. 

Hepsi duvara dayandılar. Bütün 
gözler ayni zalimane neş'e ile 
Templar'a bakıyordu. Tabancasını, 
·hancerini almışl:ırdı. Hatta üze -
rinde bir iğne bile bırakmamışlar
dı. 

Ualino':ıun ölümü, a:hbablarına 
son derece teyakkuz emrettiği i
çin, Templar'ın çakı0ını ve siga -
ra tabakasını dahi alrruşlardı. 

Temalar buna raj!mcn soğukkan
ıı;ığını kaybetmcmisti. Bilakis gü
lümsiycrek. etrafındaki diişman -
larını selamladı. 

Ftrldr. an lioylcmck 1 tedl:i s<r.ı -
ı r bln-r ku~n t n~ e-lbl boiuın
d dl•lldi. mr mliddet ı açama
dı. Ferida.n •. eline IOZ v~rmlfti. Oilu.

nu yanııa a.lacaktL Fak.at, annesine 
bu Od.ar düşkün bir ('ocuia hundan 
llUll b edebilirdi! 

«'lilthi bir can;ı,·ar yak:ılandı!• 
Dirt b"lfı.nşarak ,re(:lyorlardı. 

Doktor Feridun bir ı:azete aldı. 

. r.1lJk yapılmasını istemi;'brum. 

Bangerin evini ziyaret hiç bir 
net!ce vermemişti. Tcmplar, bir 
an bangerin yerinden kalkıp da 
zile basmasına niçin müsaade et
tiğini düşündü. Fakat tesadüf, böy
le ikinci bir mülakat daha hazır
larsa, ban gerin bu spfer söy liye
ceğine emin bulunuyordu. 

- Görüyorum ki dostlar meclisi 
·burada toplandı. dedi. Yoksa yeni 
l;ıir oyuna mı hazırlanıyoruz? Bu 
akşam ne oynıyacağız? 

Felder, başı sarı:ılı bir halde R flk· 
- iki n nra lleyboUye l.ışJııa -

v:ıtn, -! clcdL Gel I< sef bld 
co:mci lle.7be.Ib'e ,r ez mi! ı"' ~'\n

nemlf.! k<1.vc-ah o.dutunu blli.vorum. O-
Refikin ı;öyledlii (lnto h:ı talık) Fe

ridunuıı vicdanını suliltmtıtı. 

Yolda yevaş J'&\."al Gala rayına 

dofru )'urii:ror 'e elindeki caıcle7l 
co"Jden ceçir.iyordn. 

'11evanıı var J 

Çünkü sizin bana büyük iyilifıiniz 
dok undu. Fakat gidiniz. Hem ken
dimin, hem kızımın idam hükmü
nü imzalıyacak del(ilim. 

Temp!ar yavaşça: 

Templar'ın, o gece daha birçok 
kımselerin de Sutton meydanın -
dak konakla a:.akadar olduğunu 
unutması t?arib g ibi görünür. So-

masanın yarında oturuyordu. Göz
lerinde bir ışık yandı ve Kulman'a 
doğr.ı eği!erek; 

(Devamı ı-ar) 

• 
Yine İtalya Bahsi 
Yazan: Ali KEl\lAL SUSftt"'"i 

A\·rupa politika iilt'ınlnln ht·lll bati• 
b:idl~tlerini iakib t-d_.rken pilJJ.Ahk ,,,ı· 
kamının şimdiye kadar ~ulhun mub•· 
faza.sı yolunda na~ıl bir raı11.la) ti l'ÔI .. 

k:nnjş olduiu göz' carınn.ıkıaıı rer' 
kalmamıştır. Son aylalrda bu f;uıJıyrlbl 
ne rlbl sanıalar C"l'"~lrdiilnl ıcalul'I~ 
hul:isa etmek pek mUmkündür. 'ı~li 
Daıızı,- me~el~J yüı.Uudf'n bJr f1ır1' 
clkmama.~n f·ln .Pap•lık t.;.ıratafldıJ 
muhtelif vesJ.ıeıerl~ t~klirlerde buh•· 
Dalmadı dciil. Diler tar.ttan Vatlkl• 
nın İ.nzlltere ile olan mi.ut ~ebilll dal· 
ma iyi cereyan etmekte olma ındaJI' 

d..a 6iyasi sahada Paı>ahğtn ~ulh yı
landalr.I mesaisi neti<'t>da katnıı1•rd1 
beklenlyerdu.. 

Fakat ıeçen ayların \'Ukuahn• bd"" 

cu.n_ tekrar cözden ceçirmrj"f'. . •u111: 

ronilınl7ebilir. Bu&'uaun muhiJIJ bl 
meseJe!(fnl ele alarak Vattk•nın vr.ı -

. !idll· yetini hatırlamakla kalmak ıuı. j1 
Bu meselede İtalyanın ne yaı>:ıca 
.k.e7fiyeüdir. B.oma.wn alac•i• şu veı_• 

'
ii• 

bu vazQ-ete dair tu.rli.i tahminler 
rütü!düiü u .-ünıente itaıya - vaıll .. 
miınasebatma dair re.len habe.rlerl ta"" 

k.ib etmek fayduı:ı obnasa arfddt• 

Londradan alman malfımal da.~: 
ıillz si~asi mehafllinin _ıtalya • \ • 

11 
kan munasebatınm bapnlerde l'lf9'i J 
olduiu safhaları dıkı.alle takib etllt~ 
1"öslcrmekledlr. Bulün bu .-eıen .,.~ 
aıattau cıkaıı netice be ,öyle ıııaJ 
ed.Urblleeektil': 

. . d•· 
ltalya bu.kumcu Papalık ile Sol' . ... 

rece sıkı temastadır. Alıuan_ya Ue ıı:ı 
ya arasında. bir ademi tf'cari.s Jllttıl it 
aktedilmesl, İ&aıyanın da AlmııoY'1 i 
müttefik buluwnası dolayıslle l'•ı>'; 
nın son derece ehemmiyet verdıii b 

ıtr
ke»fiyet olmuştu. Fakai şu son .-urı , 
de itaı,a hiil<ümeU tarafından l'•P'1U• 
teminat verilmiş ve İtalya hU.küJUttl.\1-
hpa.lıjm münasebatında bu Rıct .. · 

cı· 
man mJsakının bi('bir tesiri oınuY• 
tı bUdlrllmiııUr. ... 

Papa on ikinci Pi tarafından da .• 

~ edilen hissiyat 'fil merkesde ııo;: 
ltalya hükümetl sulh ieln elindr0 ııt· 

len teşebbiliıaltan rerl kalm•Y..,a)-
Bunlar İnKlllere ile Atma.111• .~ l),; 

sında harb halinlıı Uinından eV-'"1~, .. cUn1cre aid mahimattır. Fakat l"ai 
nw faaliyetini l'Östermesl lttbarUr fi; 
yr.ıu dikkat olduh kadar İtalY..,~ı 
Berlln - l\toskova misakı karşısırıdJ 11 
vazl,·etinl de anlil.tması nok~ ırıdll 

-~·manalıdır. Papalık taraf1ndan • 1' 
cı!• 

dar devltUer ne~dinde harb çıktP ...ı-
kadar defaalle letebbiıslerde bul~ıı· 
du. Liıkln bunlar yukanıla ıprel ~ 
dili clbl artık dllplomatla.rın f..,.ıu·;, .. 
ub•unda kab:Dıt tedbirlerden ibal' 

b•rlJ 
bulanayor. Kaç cündenbcrı ıse I· 
hail arlık emrfvaJ[J demektir. uet ı.ı< 
1a1yanm vulJ'ellne dair yine P•,-ti' 
mehaflllnln fikrinden birJeY ısıldli1 •• 

ıı• mel< oihellne l"idllecelı; olursa .,...rı· 
.-_..terde - yani lıarb hail bit ,.. 
vaki olmadan e...,,..ı - VaWWU". ı• 
aleol aşalı 7111<an .ci7le bir iki cıiJI' 
Ue anlabnıt olUJ"ord.a: 

• 1 ... eli.O It&lya. nlhan muhafasası ç ,~ 

den .-eıen lefeblıiisattıuı .-uı ı.a!JOl1,. 
caktır. itaı,.anın rolü sulhUD ~0"!.,ı 

•ür r .. ması yolunda. 4eyam edece• • df 
9Dalmaıınlı ld itaba ayni ........ 10 
t11"' l ve aaerl sure ile Almat',_ıı 
müttefikkllr. 1 • 

Vatlkanın p.ae&.esl bana ' 1ıatır.., 
11

,.. 

mala lüzum &'Öl'İIYOnl": QnılaD -;;. • 
barb hali l"OldL Şimdi ıtaı,&Jllll ...,ıı· 
eatı vaziyeti tayin ed ... k ~ ~·· 
terin neler olaca,tını cörm.edrıt Jı;t 
nel llola7 deiiL ,,., 

............. ,..... . , 

Tahsil Şubelerine yeıt' 
Memur Alınacak 

rı1ıı-
İstanbul defterdarlıi:ı 5ehrt ıısil 

deki muhtelif tahakkuk ve ııı,,.,,. 
şubeleri için yeniden memur •' 
;.'ı kararlaştırmıştır. iJll' 

Orta mekteb mezunlarındaı~li~ 
ti.hanla secilecek olan bu te i0ci 
memurlukları ancak ayın 18 iıt'. 
pazartesi günü defterdarhkta 
tihan yapılacaktır. .. 0~o• 

Müracaatlar ayın 16 ıncı !(tl 
kadar kabıil olunacaktır. _..,,,. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Arka Sokaklar 
.. bit 

Kal)'oncıillullutunda oturaD it 

ol<afucumıD 7UIJ'Or: clkn ~ 
sok.akta oturuyonun. ıırr dı.İ" 

eve donerken kendi keııdtaıe rıP 
tünürüm. Acaba bWm so~1;l "-! 

JefC 
da tam.irine ne zam.an sıra ıe r-
Denı blz: a.sfaJl lıı:tcm1,-oru1• fll;, .. 

ıl< , .• 
ke istemiyoruz. Sadece art ~" 
rünmlyec~k hale gelen bO ar dil 

ka.kların .. ki bizim sok•11 . .,._ 

" oldu.k('a işlektir - ne :ı.aınan. ..1 .. • . dil<' le Jıj~ olma... üslüııkuru ıı-

lllee;.i inl bilmektir. ııem bU d• 
ler l('ln, müteahhide vcrınt·i" ·r" 

. k dl ' h.izum yoktur. Belı·dı ·e en sır 

aallile de vekili yaptırabllif·dorl 
kaç amele, hirkao k~ ut 
beş l<amnn kum- oıcıu bl ::...,,. 
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Muharebe Şiddetlendi 

Asker Gözile 
Cepheler 
(Birinci sahifeden devam) 

m~ur. Şimdi Varşova önlerine 
ı;ıelmış olan ordu, yukarıdan inen 
bu ordudur. 

\ 

ingiltere, Fransaya 1914 den Çok 
Daha Fazla Kuvvet Gönderecek 

1 Türkiye için hiç 
bir darlık 

tehlikesi yoktur 
(Gazetemialn dWı m.aklne7e veril -

tikten sonra baciiDe kadar ıreçeıı !4 
8aaUik ma.b.arebe haber1erin1 ve 7eni 
"7asi hlcliselerl 01lu711calanmız her
rö.n bu ·u&u.nlarda bulacaklardır. Gii
Düa muhlm haberlerlol de diler illi -
tunlarda okuyacakblnlır:) 

Fransızların Sarbrük istikame
tinde ileri hareketine geçmeleri 
Üzerine, Almanlar Ren mınlaka -
sındaki bütün şehırleri tahliye et
tnekted.rler. Bununla beraber Al
tnaıı !arın garb cephesine yeni 1 

kuvvetler •evkelmekle oldukları 
RÖrülmckledı.r. İstihkamlar ara -
sındaki topçu ateşi ve tayyare 
ıstıkşafian devam etmektedir. 

Bugün Alman radyosu garb cep
hesıne İng lizlerin yüz bin ve Fran
sızların iki milyon asker yığmış 
olduklarını bildiriyordu. 

İngiliz orduları başkumandanı 
General tronsid ile İngiliz hava 
kumaIMianı Mareşal Nevhal Parise 
gelmişler ve Fransız orduları Baş
kumandanı ~ncral Gamlen ile 
görü.~müşlerdir. 

Fransada bulunan Çekler bir or
du teşkil etmektedirler. 
Bazı Alman tayyareleri Belçika 

iistünden uçmuşlardır. Bu tayya
relere ateş açddıj!ı ve ikisinin dü
ŞİirüJdügü bildirilmektedir. 

ıİn,ı:iliııler, Almanyayı Amerika
Ya bağlıyan deniz kablosunu kes -
tnişlerdir. 

Po!onyaya gelince, Almanlar 
PO:onyanın varoşlarına gelmişler
dir. Topçu şehre ateş açmıştrr. İlk 
lahrib edilen bina gaııb istasyo -
nudur. Leh ordusu Vislül müda -
faa hattına çekilmeğe devam edi
Yor. Cenubda Loç Şehrini alan Al
ınan kuvvetleri ileri hareketler;ne 
devam etmektedirler. Hitler işgal 
edilen koridor mıntakasına tekrar 
J(e!miş ve teftişlerde bulunmuş -
tur. Alman ordusu ba<kumandanı 
bir tamim neşrederek kazanılan 
taferleri orduya bildirmiştir. 

Danzig ve koridor İ.9e tamamile 
Alınanların elindedir. Şimdi bü
tün nazarlar cenub ordusunun ileri 
hareketinin inkişafına teveccüh et
miştir. Almanlar Varşovaya gir -
dikten sonra şimal ve cenub ordu
larının iltisak peyda etmesi, çok 
müstahkem bir mevki olaıı Poznan 
gibi Almanların hiç taarruza bile 
lüzum görmedikleri geniş bir mın
takayı mahsur bir hale sokmuş <>
lacaklır. 

Polonya ordusu bu iltisaka mani 
oimağa çalıştığı için cenub cephe
sinde şiddetli muharebeler olmak
tadir. 

Leh ordusunun Varşova önün -
deki muharebeyi kabul etmiye -
ceği, fakat Vislül müdafaa haltın
da behemehal tutunmağa çalışa -
cağı zannedllebilir. 

Garb cephesinde Fransızlar Ma
jino hattının icabında su altında 
bırakabilecekleri geniıı bir saha -
dan Sar havzasına girmiıı bulun -
maktadırlar. Almanlar bu cephe -
de muharebeyi kabul etmemiş -
!erdir. B'li'ıkis bütün bu mıntahyı 
tahliye ederek çekilmektedirler. Fa 
kat Fransız ve İngiliz kuvvetle -
rinin herhangi bir noktada Alman 
mukavemetine rastlıyacaklarına 
şüphe yoktur. Nitekim Almanlar 
garb cephesindeki kuvvetler'ni 
takviyeye baslamışlardır. Bir iki 
güne ıkadar bu cephede de ciddi 
muharebelerin başlaneıcına sahid 
olacaW.z. ERKANIHARB f 

Bir Bina Çöktü, 
Amele Öldü 

B
. 1 
ır 

Dün Bcyoğlunda Ağahamamında ta
mir edilmekte olan binanın dördüncü 
katı çökmüştür. Enkaz altında kalan 
ameleden Balatlı A'Ioiz isminde biri öl
müştür. Tahkikat yapılmakt~dır. 

Danzıg topraklarında Vesterp - bulunmaktadır. 
lat'taki Leh garnizonu teslim ol- FRANSIZ CUMHURREİSİNİN 
tnağa mecbur kalmıştır. MİLLİ ŞEFE MESAJI 

Denizlerdeki hadiselere gelince, Fransanın Ankara sefiri Rene 
İnııilizler Yugoslavyanın Juko Te>- Massigli dün Cumhurreisimiz tara
Pie ismindeki bir vapurunu Cebe- fından kabul edilmiş ve sefir Fran-

1 
lüttarrk civarında yakalamışlar - sız Cumhurreisinin iki mem1"keti 
dır. Bu vapurda 7,000 ton bisküvi! ıkuvetle bağlıyan ve bugünkü ah
bu!unuyordu. Vapurun hamulcsi va! içinde tamamen husu.si bir 
bir İngiliz limanına çıkarılmıştır. 1 kıymet iktısab eden dostluk bağ-

Bir Danimarka vapuru daha tor- !arından dolayı Fransanın hassaten 
Pile ca11>arak batmıştır. hissettiği memnuniyeti devlet re
. İnınfü hava kuvvetlerinin Kiel isimi'Ze temin eden hususi bir me-
linıanına yaptıkları uçuş hakkın- sajın1 takdim etmiştir. 
da neşredilen ilk resmi teblij(de, Bu 9empati nişanes"nden fevka
A.lman ceb kruvazörlerinden biri- lade mütehassis olan Cumhurre -
itin ağır surette yaralandığı bil - isimiz minnettarlığmın ve ayni za-
dirilmektedir. . manda Türkiyenin de iki memle-

Faris 8 ((A.A.) - İngiliz kıt'a- !arı gizli tutulmlkladır. kadar kuvvetli idi ki, İngillerenin 
larının Fransaya ııeldijii ve bun - İstihbarat komiseri bu hususta deniz hak;miyetini lemin edeme -
!arın Fransız kıt'alarile birlikte şu malümatı vermektedir: mesinden korkulmakta idL Bugün 
çarpışacakları dün akşam resmen jngiltere bize 1914 den çok da- ise böyle bir mesele mevzuu bahs 
bildirilmişt;r. Gelen kuvvetlerin ha geniş mikyasta yardım edebile- değildir. İngiltere denizlere ha -
miktarı ile nerelerde bulunduk - cektir. Alman filosu o zaman o - kimdir.• 

Alman ayyareleri TolonOzerinde 
Marsilya 8 (AA.) - Dün Mar- ı 

silyada biri saat 20,37 ile 20,45 a
rasında diğeri 20,57 ile 21 arasında 
olmak üzere iki defa hava !ehli -

Bir İngiliz 
Nevyork 8 (A.A.) - .washing - j 

ton. ism'ndeki Amerikan vapuru
n.un ha·ber v;rdiğin_e göre Glaskowl 
limanına baglı .alıver Grove• i -
simi: İngilız şılebi İspanya sahil -
!erinin 200 m'l şimali garbisinde 
torpillenmiştir. 

kesi işareti verilmişt'r. 
Toulon 8 (A.A.) - Dün akşam 

20,25 de hava tehlikesi işareti ve-
rilmiştir. Şehir derhal karanlıklara 

gömülmüştür. Alınan tayyareleri 
keşfedlmiştir. Saat 22 de tehlike
nin geçtiği haber verilmiştir. 

Vapuru Daha Torpillendi 
Şi;eb, 49,05 derece şimal ve 15,581 ye gitmekte idi. \ 

derece cenıı)ıda sefer etmekte idi. Londra 8 (AA.) - İnn vapuru
Bu nokta ş mali Amerika ile Manş nun mılretwbatı, vapur g., en per
arasındaki vapur yolunun üstün- 1 şerr be günü zaptedilmek ü;ı.ere iken 
de bulunmaktadır. geır yi batırmıştır. Mürettebat ile 

.Oliver Grove., Küba'dan şckerj vapurun 35 yolcusu kurtarılmış -
yüklemi~ olduğu halde İng'ltere- !ardır. 

Sigfrid Müdafaa Hattınin Zayıf Noktaları 
Par's 8 (A.A.) - Pötipariziven j' 

gazetesinde askeri harekat hakkın-, 
da mütalealar yürüten Charles 1 

Vostics başlangıçta 1914 harbinin 
'bir harekat harbi olduğunu. hal -
buki bugün belki de uzun bir za -
man için bir kale harbi mevzuu
bahsoldu ğunu yazmakla ve şöyle 
demektedir: , 

.Majino hattı kadar Sij'ifrid hat
tının da asılmaz added"ldiğini u- \ 
nutmıvalım. Bununla beı abel'" Al
manlar tarafından uzunluğuna ,n-

1

1 

şa ed.len bu istihkamlar nısbeten 
kısa bir zaman zarfında vücude ııe
tirilm 'ştir. Halbuki biz'm istih
kamların inşası uzun seneler sür
müştür. Binaena]eyh askeri mü -

tehassıslarımızın büyi.>k b r kısmı 
gibi bizim de Siiifrid haltının bazı 
zavıf noktalan ·bulunabileceğini 

düşünmekliğimiz laiımdır. İki 1 

gündenberi başlamış bulunan ve 
devam edecek olan her nevi bir -
likkr'mizin gösterdiği büyük faa
liyetin eğer mevcud ise bu zayıf 
noktaları meydana çıkaracağına 
şüphe yoktur, 

Bre men Transatlantiği Müsadere Edilmem is 
Bürksel 8 (A.A.) - Alman ma- j rildiğine göre Brcmen transatlan- ( şimdi ismi gizli tululan bir 

kamlarına atfen Berlınden bildi - 1 tiği müsadere edılmemiştır. Gemi da bulunmaktadır. 

Alman Ordusu Dün Poz~ni İşgal Etti 

• 
liman-

Berlin 8 (A.A.) - Alman istih- ı k"n n önüne ııelmişlerdir. Polon - ı Posen'in şimalinde kain Wonge>-
barat bürosu bildiriyor: yalılar tarafından tahliye Edi,en wicz ve Obernık sehirlerıle Ko•ch-

Lodz'un cenubundah ilerleyen Posrn'in işgaline devam edilmek- miu işııa! edilmiştir. 

1 
Alman kıt'aları Rawa-Mazowcec- tedir. 1 

Nevy~~~~)TJ_ !:~~:e !~~~,i~!=r~ !ı b~~~f~ ~Y~~v~op~~~~ile::shingtoJ 
bandrralı Fa:mes v•uuru ile In- da Alman tahtelbah'rler:n:n Ka - vapurunun kaptanı Alman tahtel
gi!iz Pukkastan vapuru ve Fransız raib d2n'zindc denzinde falliiyettc bahri kumandanının, büyük bir 
Tarnrara vapuru Atlantikte bir ! bulundukları bil.dirilmektedir. Ba-t nezaket gösterdiğini ve Oliver bat
tahtelbah-r:n taarruzuna uğramış-\' zıları deliı"le istinarl eden bu hu- madan evvel icindeki gemic'lerin 
!ardır. kurtarılmasına yardım ettiğini be-

suslaki habcrlcr,n ne dereceye ka- yan etmi.ştir. Alman tahtelbahri 
•Nevyork Taymis• gazeles;nin dar doğru o.duğunu hükümel tah- hüviyetini belli edecek işaretler 

bildirdiğine göre, Vaşington hu - kik etmektedir. 1 ta ımamakta idi. 

Bitaraflık Kanununu Tadil Etmek 
• 

/cin 
• 

rilc görüşmü:1tür. ynnatUı bulunnrak Panama City'de 
Dün. İngWz Başvekili Çem'ber- ket; kuvvetle bağlı yan ve A vruµa-

layn harb vaz;yeti hakkında avam nın geçirdi~i bu acı devrede filha- toplanocak olan Pan - Amecikan kon-
,_ r. hususi suretle toplanınası meselesine rar yoktur. f b · 
~aınarasında beyanatla bulun - kika tamamen hususi bir kıvmet e cansına ızuıt iştırak etmiyeceğıni 

Vaşingt<ın 8 (A.A.)- Ruzvel~ bita
raflık kanununun tadili için kongrenin Henüz bu hususta verilmrş bir ka-

llıuştur. iktisab eden dostluk bağlarından dair teıeronla her iki mecli..ınn liderle- llariciye nazırı Hull, matbuata be- bildirmiştir 

A.lmanyanın 54 ticaret gemisi dolayı bilhassa memnuniyet his - "lf./ıans Denizind Af 7 hl /b h' l · D / İspaııyanın Viııo limanı ile di~r !erinin Fransız Cumhurreisine rb- lY. , e ma -, Q e a LT erl 0 aşıyor 
~:~i;ta~r•a•f;;m;e;m;l;e;ke;;tl;;er;;lim;;a;nlğa;n;njjd;a;;;;Ia~iiı~n;ı;e;l~ç;'d;e;n;;r~ic~a~e~tm~iş~t~ir~,~~ Londra 8 (A.A.)-:- Neville llcndcr- ' \"apL.ra re!aka! et.Mekte ı..ılan beş muh- hirlere kan,:ı dcıuz b< mbaliirı atmı-.. _ I -- ~ -a son Rotcrdaından tngiltcreye giden rıb Tan~ denızının orl.E'.-;ında tahlelba- J tardır. 

c E ~ AE~roıcc~:a~~iş Ak~a~~ Es t MİF~~~~!:) o~~~~m~n~~ı~.1:ı~~~'1s:~~n~~rbG~~r~1!u~ı!:~::r~:~~ı~ 1 
Ma<:ar, Çinli, Polonyalı, Isviçreli, 1 etmek üzere ııönü lü yazılmak ıçinl mı;;Ierdir. 

Bir Aln1an Tahtelbahiri , · İki 

(Birmci sahifeden devam) 
ne de yükselmesine meydan ve lırsat 
vermiyeceğidir. Her türlü gıdal mad
denın memleketten ihracı menedilmiş 
olduğu için husule gelecek aşın bolluk 
müstahsilin ve tüccarın fiat dilşük:lc ı 

sebebile mutazarrır olmasına sebebıyet 
v&miyecek, bunun tedbirleri hüktl -
metçe alınacakb.r. Sonbahar zer'iyatı 

da köylünün ve zürraın iki misli ekimi 
ile gelecek sene ikl misli mahsul al
mamızı icab ettirecektir ki, bu da 
memleketi bugtinkü bolluk şartlarının 
kat kat fevkine yükseltecek ve belki 
de ihracatımızın tezyidine fırsat ver
mek itibarile köylüyü ve tüccarı zen
gin edecektir. 

Memleketim.izin iktısadt ve zirai 
durumu bu şekilde oldu~ gibi siyasi 
vaziyeti de ancak bize güven ve em
niyet verebilKek yük.-;ek bir tutum 
itadesı içindedir. Ayni zamanda, hil
kü.ınetin tebligi bu bak.undan da halkı 
irşad eden ve gilnün şarUarı karşı:.;ın
da direktıf veren kıymetli bir vesika
dır. llükinnctin tebliğindekl şu son 
cümle bilhas~ bu direktifin en canlı 
noktası ve bize bütün işlerimizde reh
berlik eda-ek en kuvveUi teminattır: 

cBugun hepimize düşen vazife, hü
küınctıe berabc-r ve istikbalden emin 
olar k çalı.şmnktır-

ETE)f İZZET BENİCE 
• .... 
İhtikar yok 

Son harb vaziyeti dolayısile Baş
vekalet neı;rettiği bir tebliğ ile 
gıda madde1"rini satanlara şiddet
li bir ihtarda bulunmuştur. Bu 
tebliğde blhassa deniliyor ki: 

.Mem;eketimizde her nevi gıda 
maddeleri halkımızın ve ordumu
zun ıhliyacını bir seneden fazla 
müddet idare edecek kadar bol ve 
iyidir. Hükümelı;e zamanınd3 alın
mış olan tedbirler. hiçb!r mmlaka
da ve h çbir büyük şehrimizde ne 
bugün ve ne de yarın için gıda 
sıkıntısı olmasına imkan bırakını
yacak şekildedir. Bu tedbirlerin 
iyi işlemesi için de harekete geçil
m.işl'r. İhtikar yapmak kasdile top
tancılığa heves edenleri, lüzumsuz 
fia't yükseltenleri hükümet müte
madiven takib edecektir.• 

Tabligde bundan sonra, ica!:ıeder
se ihtikar vapanların ticarethane. 
fabrika ve. ev1"rinin derhal ka -
patılarak el konacağı da kat'i b'r 
lisanla ilave olunmakta ve bilaha
re de halkımızın lüzumsuz ferdi 
ihtiyat tedbirleri almamaları yani 
ihtiyaçlanndan fazla stok için mü
ba\'aatta bulunmamaları tavsiye 
olunmaktadır. Ecza ve ilaç fiat -
larında da ayni tedbirler almmış
tır. 

Atenya'nın yolcuları 
torptosuz gitmiyor 
Londra 8 (A.A.) - Şimdi Gtas

ııow'da bulunan .Athenia• nın 
volcu!anndan 150 Amerikalı bir 
torpido muhribinin refakatinde 
olmıvan bir vapurla Amerikaya 
dönıİıiy(·ce klerini bildirmişlerdir. 

Macaristana ilticalar 
1 

ClmD . 
BiR MASAL 
1 Nakleden: Selam\ izzet 1 

Şair sustu. Şairin kelimeleri. &'C,.lk 
sütiinden tatlı, çöl rliS&'i.rlannd.ao a
henk.U, havada dalC'alaru1ordu. 

Emir emrelU, kasaları a<"tılar, roı-

7aşı ıtbl YUVIU'lak inciler, mebtablı re
ce rencbıde sebe.rcedler. tasc kan d..auı
lalarmı andıran Ta.kutlar oria71 se
rll.Jl; 

- ıı.teo beteodltıni al, dedl 
Şair ır..ucevherleri elble ittt: 

- Ya Emir bunları ne yapa1un! 
Benim kulubeıne bonlann bir teki bi
le yalu•m.u.. Benim el.rua.ı;lanm 1az ıe
eelerin.ı. 1ddıdarıdır. 

Emir derin bir duşünce7e daldı. Ef
lıi.tuni aşktan ram sevda ıanımlJ'aD 

bir mezhebin sa.ilki olan şaire cUzel 
bir halayık nasıl verirdi?. 

- Bir kadın isia mi.sin!. 
- Bir recclllı: verirsen mloneUsr ka-

hrım .Onunla babced• bir cece ıreclrl
rtm. 

- B&la7lklarm en ı-uellerilli p .. 
tirinb! 

Heykel vücudlu. mermer bacaklı, 

al dud.akh, llıvtlcım &'öı.hi kisi.ar res
ml&'~ide başladL Şair ba.ıılard&n bld 
reçerkm f(t7 le bira& irlrlldL 

KoU.o!Jı bahteıılıı en ını,.111 k.cife -
sine clttller. İki zenci ya.nlazuaa bua 
libl şarabla bir sepet Uzum bıraktı. 

Ku d .. ÜDU,J'ordu.. Şair emretti.: 
- Fistanını ~ık.ar! 

Ürpererek emri yerinr ı-etirdL Şa
irla de nhu kalbi Ue beraber tirper

dl, Utrlyerek mırıJdandı: 
Fildl'I \'ücudiyle 

Geceye ka~l dunlu; 
Göd.erlıı.lıı ışıtı 

Kara.nlıkJara vurdu.: 
Güzel kızın önünde 

SoTUDdu işte &"ecet. 
Yavaş yavaş kıza sokuldu, omuzu.na 

elluJ. sürdü: 

GöisUa sü.l tomurcu.tu. 
İnce bir fldansın sen, 

Daralta raşadıiun 
En ı-üzcl bir ansın sen. 

Bu aru tatmak l'erek, 
Usulca, hece hece!.. 

-Uun! 
Kız kollarını ba.şmın altına koyda, 

uuıulı; şair uzaklaşmllta bqla,-uıca 

sordu: 
- Nerlye! 
Suall eevabsu: kaldı. Nerlye C"id.IJ'or

du? Uzaklara: rözlerlnde 7anan, yan .. 
maia başhyan qt ateştr,ı söndürmefe 
ırldlyordıı. 

Birden rerl döndü, soluk p.nb oam
çafını bplı, içil ve yine emrelll: 

- Uyu! dedi. 
Saatler böyle geçti. Şa.fak IÖktü, rün 

doldu: 
SuJarcla kanat eırpa.n 

Baln :rami< tvaarım. 
El sürmedim o ima, 

inledi ı-önil aa:rım. 
ömrüm ırlbl lıanreUI, 

Hararelll ıreçll ırece ... 
Şair llm ıı,yandırd.ı; - Haydi ırı,.ını 

Kımı cözlert ~d.ı; - Beni bırak.mal 

Şair başmı salladı; 

Ya.kalaaırım sanma 
• Sevda denilen derde, 

K .. be,.ınıı deillim. 
Sevl.pıenı bahçelerde. 

llem ~k bir muammadır, 
Çöıülmiyecek bence ... 

Harbiye BEL V Ü Bahçesinde 
K.J:nneUI un'atkir (CEl\IAL CÜNBÜŞ 'ün) 11 lnci san'at yıldöoümüdür. 
Bu grceye mem1ckeün en maruf •:ın'aü:irları iştJrak rdtcekleri l'ibl 

ha.zırLw.aa \ıÜJ'İÜ proı-ram. l'ece.nin C~ vakUne kadar devam edecektir. 

Londra 8- Alman tahtelbahirlerl 
fırsat buldukça her tara!ta taarruzları
na devam etmektedirler. İngiliz do -
nannı:ı ı tahtelbahirlere karşı şiddetli 

İngıliz Gem:si Batırıldı 
lıir teyakkuz v~ tnkıb halinde bulun - 1 
makt.odırlar- Ingiliz; gemileri di.ın bir 

.. \bnan tahtelbahirleri 1450 tonluk Bos

niyav \"e 4850 tonluk Royal isınindeki 

İngiliz vapurlaru11 batırmışlardır 

Budapeşte 8 (A.A.) - Kassa'danl 
cHuitorai Ujsaı:• gazetesine bik!.i
r!ryor: 

Almanlar 25 Bin Kişi 
Esir Etm .şler 
(Bir;nci sahifeden devam) 

topu igtinam edilmi.'l. 2.5 bin esir 
alınmıştır. Alman tayyareıeri dün 
Varşova'nın cenubunda Vislolün 
üzerindeki köprüleri tahrib et -
mişlerdir. Bu suretle Polonya or
dusu müfrezeleri V sıo;ıı büyük 
güçlükle geçebileceklerdır. 

--------- Tel:U711 ...... ______ _ 

No. 79 Ya7an: M. SA!IU KARAXra. 

Zabitlarin Mertce Ölünı Dilenmeleri Veya Ser
best Bırakılmaları, İmparatoru Şaşırtmıştı 
Tevkil olwaanla.r içuıde bazı Tiirk 

~i&anı da vardı. B• sabitler impara
torun hu-ıurDna l'ötıicWü.nce, şiddetle 

\re korkmadan bağırdılar: 
- P.izı )·a timdi ve benıtu Olduru

nu:r yahud l'imC!f batm.ıdan serbetit 
bıra1t1nı-ı 1• 
İmparator bu a.abitlcrin mertçe ve 

hı a~v:ı oltim dllcnnıelcrine ve ya
ht:d ~rb • t bınılo;ılnıalarını bl~b t:Y

lenı lerıne- hayret etti \'C sordu: 
- ... •tden bö.Yle lsti.vorsunuz?. 
- B Turk ubillf'rl. gun batma-

dau bbl pmuzün ba.şmda olmalıyız .. 
iter n rede olursak ola.hm, ya Ulme11-
Yiı. ' ) ahud bu \·azUeyi yapmahyız, 
dıdfler. 

İınııuator sebebini ordtL Şu yolda 
b:.ıh..ı.tt:ı buluadutar~ 

lı:i il ..:.lan brr Türk askeri &"ün 

b, c! n bOiü;iınde bulunmazsa her 
n r.ıah ma otursa ohun cezası idam
dır Rinaen:ıleyb; siz bizi tr-vklf etmlt 
'"" kalt> kap1b.rmı kapatmış bulunu -
l'urswıuz, bizi şJmdı ıahvcrirsf'ni.a an
cak ~n batmadan böilıklcrlmizin ya
ruua 1-f lirlı. \kşanı \•eya tiabalı 

-.a.lıvcrlrseniz zatrn. ötmüş\lz demck
hr. 

- Bu, Türk ordusunda bir usul 
müdür! 

- E"·el 

- Suçunuı olmadığı halde bölutü· 
nüı: başında bulunmauıuu.ı: da. 1111 ı. 
dama mahküm ederlf'r, 

- Evt:t. 

- Böylf' ada1et nıı olur! 

- Asıl adalet ve askerlik budur. Bir 
askrr bir zabU esir ohnam.aia, bir 
yerde takllıp k.altnarnaia. l'Ö:t açmalı
dır. 

- Eh ... İşte cildünü:ı ... 

- Ne yapalım?. Dıma, kaderi lü.hi 
derJer ... Kadere bo;Jun eğeriz. ve siz
den ld.amunız.ı ta.leh ediyoruL 

- Esir olmaktan ne rıkarT U.nlm 
ordumda ('alışırsmız?. 

- Buna her Türk hayır der •• 
- Sb Türk müsünöı?. 

- Bili.lereddiid, hem Türk, hem 
mWılüm:ın ... 

- Yenleerller. devşirme tocuiudur. 
llırlstiyandır, nasıl olur da Türk olur
sunu:ıT. 

- Evrt; devşinneyh, fakat evveli 
Türk soura milslümaruz. 

İmparator. hayret etmittl Kumral 
sa~b. pala bı,.-ıkh, çıplak L.01J1.1, dök
meli vıi.ınıtJil ol.ınına ~rmuştu: 

- Siz. aslen ne mlll("ttenslnb? 
- Rum .•• 
- Rum mo?. 

- Evel 
- Nerelislnb? 
- Etbesanh ..• 
- Asıl isminiz! 

- Hırlsto .•• 
- Kaç y~mda devtlrme,.e alıncıı-

nız?. 

Ahwın lahtclbnhınni batırrııı~lardır. j 

- Gıd'lecek yer yok kı. .. 
- Bugün hava iyi bir olomobıl gezintısi yapa-

billriz ... 

- On b<1 7aşmda idim. 
- Evli ml.siııh? 

- Yeniçeri evıenm~z .. 

- Hayır. .. 
,1 Paşa, ne söylerse hepsine ters cevab vermem 

onu da sinirlendirmeğe başladı: 
- Jile böyle şey olur mu?. 

- Olur, bb erdumuza, milliyetimi-
ze, hakanımıza nlkj,hJıyı7. .. Bis, 7alnı:ı 
harb dtişiini.ırüz, ve barb ert,.b.. 

- R.umeli Elbasanı deill mJ?. 
- Evet. 
- Ananızı, babanızı, kardeş]crinJzl 

ne yaptınız? 

- Her yeniçeri, zabit olup büyük 
me\·kie ceftill.ten sonra. ailesini C'etl
rebilir. Bt:n de köyüme cittim. Ailemi 
alıp Buna.ya getirdim. 

- Demek onJar bu·isti)·an, sen Türk 

ve mwduman yaşıyor~unuz?. 

- 'l"ooo •.. Her 7enlçeri büyük mev
ki ahp ailesini relirdlkten sonra. pa .. 
dlşab lanfından büyük ihsanlara sa
blb ohu._ CifUık, ev, bark verlllr- Bol
ca p:ıra lh~an edilir. Bunlar da müs
hıman olurlar \'e Türk cami ı içine 

karışırlar. 

- Şimdi. aenln ailf"D de Upkı Rnln 

ıtbi olmuşlar mıdır dersin'. 

(Devamı var) 

- N hayet bir otomobil gezintısi yapmak çok 
kolay ve mümkün ... 

Dc,di, ilave etti: 

- Anlamıyorum .. Niçın böyle 
Ne söyledimse rcddetin'-

Aklıma hemen bir şey geldi: 
- Bugün misafirlerım gelect'k ... 

lunmam 15.zım .. 
- Ne zaman? .. . 
- Çay vakti .. . 

yapıyorsun? .. 

Konakla bu-

- O vakte kadar gidip gelebilirdik .. 
- Bugün hiç bir yere çıkmak arzusunu duy -

muyorum. 
Konuşmamız daha çok tıtizlesiyor, soğuyor, çık-

maza gidiyordu. 
Paşa: 

- Fakat, ben duyuyorum ... 
Dedi. Sesinde bir sertlik, hakimiyet ve .. Koca· 

!ık iddia eden bir şiddet vardı. 
- Yalnız gidiniz ... 
- Sizinle beraber gitmek istiyorum.. 

Slo\·akyadan Macar huduna birkaç 
yüz mülteci gelmiştir. Bunların 

rini yapmak üzere bulunanlardrr. 

- Söyledim .. Misafirlerim gelecek. 
Kim onlar? .. 
- Avukat Cafer Şekip, Emin Şii.krü Bey. Nus

ret, Leyla Hanımefendi... Filan!.. 
Pı.şa, hiç alışmadığım bir değişikl>kle ayağını 

yere -.rurdu, yumruğunu sıktı, hırçın bir sesle ade
ta bağırdı: 

- Bu adamlarla ahbaplığını hıç beğcnmiyo -
rum. 

Kendi kendime: 
- Hıhhhh .. İşte Nedim Bey Nazminln kışkırt

tığını nasıl anladım .. 
Dedim, pıışaya cevab verdim: 
- Size beğend.rmeğe mecbur değilim. Ben 

beğeniyorum .. 
O, bütün bütün sinirleniyordu: 
- Bu kadar hususiyet ve senli benliliğe ta -

hammül edemem .. 
- Sizin tahammülsüzlüğünüz, Ben ne yapa

yım?. 

Paşa, üzerime yürüdü: 
- Yapacağın şey, onlardan ayrılmak .. Dediği

mi yapmak!. 
- Dostlarımdan a Tılamam .. 
Belki, bu kadar gürültü patırdının manası 

y0ktu. Soğuk kanlı, doğru konuşan insanlar için 

Q::ıevamı tıar) 

Weslerplantte'nin ışgali hakkın. 
da verilen ma:ümata göre, hücum 
kollan ve Schleswig Balstein zırh
lısı sabahleyin erkenden taarruza 
geçmişlerdir. Ayni zamanda bir is
tihkam kıt'ası da hücuma geçmiş
tir. Saat 9,30 Polonya garnizonu 
beyaz bayrak çekmiştir. Poloyalı 
kumandan bir zabit grupu ve bir 
miktar askerle b r saat sonra Al
man hatlarının önüne gclmistir. 
Bir İsviçre radyo istasyonu Gnes

enan Almanya cep zırhlısının bir 
İngiliz bombardıman tayyaresi ta 
rafından batırıldıeını bildirmekte 
idi. Resmi radyoda Gncscnan 
tayyarelC'rin hücumuna gradığı 
kay dedi! mekted ir, 

Amerikada yeni bir 
tahtelbahir üssü 

Vaşinııton 8 (A.A.) - Alanı Tah
rouas (Vierfe adaları) da derhal 
bir tahtelbahir üssü İllŞa edile - • 
cejii Amerika Bahriye Nezaret! 
tarafından bildirilmektedir. Yeni 
üs 350,000 dolara mal olacaktır. 

ZAYİ 

On sene evvel Erzurumdan al -
mış olduj(um İran pasaportumu 
zayi ettim. Yenisinı alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Hacı Ali Ekber ol!lu İsmaıl 
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GAYRı MENKUL SATIŞ iLANI 
W•nhul Dördüncü İcra Memurluğundra: 

Emin Beyin olup satılmasına karar verilen Boiulçlnde İslln7ede Yenllcö7 
O ·maıırelJ mahallesinde Köybaşı sokaimda uponun eski IH, 3H, mü. Hf, 

ıısc ·n '8 '9 aA ·ııw 09t ·ııw 09t '09t '89tve Kürkçübaı;ı mahallesinde 1 numa
r:ılı P7rimenkullerln birlqerelı: dağ kısmında köşk iki katlı olup zemin ka
tı kArgirdir. Zemin katında iki oda nısıf masura mai lezizi havidir. 

Birinci lıat 

İki taraftan mermer merdiven ve sahanlıklarla çıkılır bir büyük aalon 
kı!Ar bir hela aynca mermer zeminli bir antresi vardır. Kapı pencereler 
1'&lb boyalı tavan ve divarJar yailı boya istampalı pencereler pancur
dur. Elektrik ve su vardır. Mesahası 132 metre mürabbaıdır. iıbu köşkün 
deniz cephesinde büyük mermer bir havuz vardır. Bu köşkün bulunduğu lo
llDldald bahçede çam ve emsali ziynet ağaçları ile beraber muhtelll cins ve 

oeviden meyva alaçlan mevcut olup köşkten sokağa kadar sedlere musul mun
taıwa ki.rstr merdlvuılor vardır. BaJıçede demir kanariye köşkü deniz cep
hesinde mermer sahanlık ve korkuluğu mermerdir, diğer sedlerin ayrı korku
Juklan vardır. Bahçenin etrafı duvarla mahduttur. Arka tarafta demir ca
mekln üzerine kArgir bir limonluk vardır. Tavuk kilmesi bir çoban odası 
bir hela samani.ılı havi ahır mevcuttur. Ahırın zemlnl çimento yemlikleri 

ve b6lmele.'i havidir. Sekiz müstakil bölmesi vardır. Mesahası: 12 metre mu
rabbaı l<ilmeotir. 122 metre murabbaı llmonluktür. S9 metre murabbaı iki katlı 
eoban odası HO metre murabbaı inek ahın 122 metre murabbaı arabalık sa
manlık ve kümestir. Ve ancak müdayene senedinde 1'\lkanda numarası ıöste
rllen 350 numaralı maballjn berçlu hissesi yarıya inhisar ebnesinden yukan4 

rıda beyan edllc!W veçhile mezktlr 350 numaralı mahallin :1arısı ve diğer nu
maralı malıallerln sekiz.de bir ııı...eıerı. 

Yine a:rnI mlhalle ve mevkide. Salıllhane lwmı namlle maruf 301, 303 
mO. 303 milkernr :teni 353 ve "5 numaralı parçalan sahllhane ve mil§te
mllltını teıkll etmekte olup kapıdan &irilince sol cihetinde bahçede klrgir 
muUak olup mutfak lı:arıısında lı:öprUJQ bir lı:askat vardır. Etrafı renlı:ll camlı 
ve alt lı:ımnları mermer camekAn bir limonluk mahallidir. Bahçe muntazam 
tekilde tarh edilmlf olup muhtelif çiçekler ve z13'net ağaçları ihtiva eder. 
Sellmhk ıwmı: Bu Jnsmmalb kayıkha nedir. Bir antre bir salon sağ ve solun

da birer oda ve bir mutfak mahalli vardır. İçi ve dışı :taillı boyalıdır. Bah
çe Dd Jı:mna ..,.nlmı§tn'. Bu Jı:ısımların mesaha!l 144 metre murabbaı mutfak 
IO metre murabbaı limonluk 150 metre murabbaı samanlıktır. BUyllk :talı 

)ı:ırm1 

Zeınlıı lıat 

Uç oclı iJd mermer t&iJılı: ild bela llı:I kll4r bir çamaşırlık bir banyo ve 
tıııJıklarda mermer mualuk olup bahçeye çıkan dört lı:apw var. 

Blrlnel lıat 

Dört oda bir bilyUk sofa bir ..ıon i1ı:1 kll4r ilci bela bir yemelı: odası ve 
bir dJı merdlvenl. 

hieei lıat 
Bir banyo bir sandık odası olup banyo odası zemini fayans ve cidan 

ullllll ,.,..., T• Usal teulnıU. fıyans ııuvekldir. Banyo için hususi kalorifer 
vıırdır. Altı oda Sld ıııuıdlk o<1mı bir ki lir 11ı:1 hela bir a.ıı tlıtkll eııa. 

ÜçiiDcü lıat 
İld oda bir camlı sofa iki hela deniz cihetinde bir balkon vardır. Köşkün 

tekmil abpp Inam!ıın dahilen ve haricen yailı boya birinci ve ikinci 
Jıat Mtmı-lerl pultedir. Tırvmıtarı yağlı boya ve müzeyyendir. Terkoa ve 
elektrik vardır. Tekmil pencereler pancur ve iezylnailulır. Birine! lı:at mo
SIJ'ilcll merdivenleri ... m-Jlk lı:oriı:ulalı:lan ve semini renlı:ll moııallı: çini ve 
üzeri kapalı sahanlıkları ihtiva eder. 

üst lı:ısmında çatıdan yukarı lı:ulelerl baıridir. Köskün mesahası: 360 met
re murabbııdır. Deniz sahili: 320 metre murabbaıdır. Ve muntazam nhtımdır. 
Sahlllıanenin sokak kapısı ut cihellnde döşemeleri gayri mevcut harap iki 
oda olup elektrik saati ve cettJ'&n santrali vardır. Mesahası: 27 metre mu
rabbaıdır. Umum1 mesahası: Sahllbane kısmın umumi mesahası 3536 metre 
murabbaıdır. Bundan 144 metresi mutfak 60 metresi limonluk 150 metresi se
IAmlıkbr. SalıJlhane köşkün mesahosı 380 melredlr: Bunun Uınamına tZOCI 
lurk iki bin ıltmıı altı liri Jı:ı:ymet takdir edilmiştir. 

Dallıl< mahallin umumi mesahası: 3197t metre murabbaı olup 132 metre 
murabbaı k!!fk 12 metre murabbaı kümes 122 metre murabbaı limonluk 39 
metre murabbaı lld katlı çoban odası 140 metre murabbaı inek ahın 132 met
re murabbaı arabalıktan ibarettir. Bu lı:ısımların heyeti umumlyesine de 
15113 nn beş bin aiti yüz on Uç lira Jı:ı:rmel takdir edilmiştir. 

Her ııcı lf&J'rlmeııkaller tat danrl& örillmüş idil halinde muayyen metre 
dahilindedir. 

1 - İl bu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 15/9/1939 tarihinden ill
baren 137/4266 nwnara ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muayyen numa
ranlıda herkesin görebilmesi için açıktır. İ!Jlnda y821lı olanlardan fazla mal(\
mat almak isteyenler, lfbu pırtnameye ve 937/4266 dosya numnraslle meımı• 
rlyetlmhe müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iftiralı için yukarıda y821lı kıymelln yüzde 7 ,5 nlBbetlnde 
pe:t veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edllecelrtir. Madde 124. 

3 - İpotek llhlbi alacaklılarla clller alôkadarlann ve irtifak bakkı sa
hiplerinin ıayrimenkul üzerindeki haklanru hwnıslle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını lfbu llAn tarihinden itibaren ;ırirml gün içinde evrakı müs
bltelerlle birlikte memurlyetimlze bildirmeleri icap eder. Alcı! halde baklan 
tapa slclllle ubit olmadıkça utış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya lıtlrak edenler arttırma şartnamesini o
lrumlll ve lllzwnlu ma!Umat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve iti
bar olunurlar. 

5 _ Gayrimenkul 12/10/1939 tarihinde J>eriembe Jilnü uat 14 ten 16 ;ıra 

lı:adar İstanbul dördüncü icra memurluğunda Uç defa bağırıldıktan sonra en 
çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini 
bulmu veya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup 
ta bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının - ':IJlUUD

dan fazla,.• çıkmazsa en çok artbranın taahhüdü baki kalmak üze rttırma 
15 rdn d&ba temdit edilerek ZUl0/939 tarihinde Cuma günü saat le n 16 ya 
kadar İstanbul dördüncü icra memurluğu odasında arttırma bcdeH satı~ 
isUyenjn alacağına rüçhanı olan diğer alacakWarın bu gayrimenkul ile temin 
edllınlf alacaktan mecmuundan fazlaya çıkmak §llrlile en çok arttırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edilme2Se ihale ;ırapılmaz. Ve satış talebi d~r. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verJJen mühlet 
içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yük
ıek teklifte bulunan kimse arzetrni.3 olduiu bedelle almağa razı olursa ona 
razı oımaz.sa veya bulunmazsa hemen on beş gün mtiddeUe arttırmaya çı
karılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen gün

ler içi ... yüzde beıten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme 
hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde 133. 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak :talnız tapa ferağ barcını yirmi 

No. 79 Yazan: RAHMİ YACIZ 

Yarhisar, Triton Mürettebatının Korkudan 
Büyüyen Gözleri önünde Goründü 

- llapltenl O duman nedir Jı:uzam? 
K.la..,.e ıııkmlı ile mukabele etli: 
Bilmem.. Biz de mahiyetini kesti-

remedJk! Ona bakı:Joruz. 

- Sakın düşman harb ıemtJ;J olma

mnTL 
Çarkçıbqınm bu aözu KlaV)'eyi büs· 

butün sıktı.. Cevab vermedi, bakqına 
devam etti. 

BI&nton maklne mıirettebahndan bJ .. 

rlnl çatırdı: 
- Git benim dilrbünümi.i setir alfa .. 

iıclaıı!. 

Dedi. Bürbtinü selince o da sanldı. 
.Arkada"'.'larmın yanına reçtf, dumanı 
tııra.sauda ko7ııldu. 

1 

Güvertede bulunan mürettebat da 
durmadan heyecanlanmışlardı. Onlar 
da bir sıraya diz.ildiler; her kafadan 

bir ses, her afıı:dan bir tahmin çıka çı-
ka dumanı se1re başladılar. 

Çok reçmeden, Yarhlsar, bıitün 

Triton murettebatının korkudan bü
yüyen &özleri önünde kendi.sini ıröster
dl. Aradaki meııafe bir mile inmiş, 

Fransızlarda da plak atnııttı. 

Klavye birdenbire toparlandı .• Deli 
r;lbl haykırdı: 

- Haydi, içeriye!. Dalacaiıs!. 

l\lürettebat kasara kapaiına koşuş
tular .. Birbirini ltelı.aka Tritonun !~i

ne dalmaia bafladılar .. Blanşon, mü-

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
2 EylQI 1939 Vaziyeti 

PA SJF 

Bankası 

AK T ı F 
&ASA: 
t.lbn: Safi klloıraır15.500.355 21.802.488 77 

BANKNOT 11.943.134.5 
UFAıtLIK 1.481.118.9 

Dahildelı:i Muhabirler. 
Altın: safi K. G. 678.111 

Türk 1lruı 

Hariçteki Muhabirler: 

953.816.81 
572.344.7 

.Utın: Safi kllocraml0.059.766 14.149.864.9 
Alb'18 tahvili Jı:a. 

bil Serbest döviz
ler 
Dlier dövizler 
ve Borçlu l<lirina 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleriı 
Derubde edilen 

ııakdi7e 

6.235.7 

3.687.884.7 

Sermaye 

İhtiyat Akçeai: 
35.226.742.25 Adi ve fevlı:al.ld• 

Hususi 
4.217.134.2: 
6.000.000.--

1.526.161.51 Tedavüldeki Baıılmotlar. 
Deruhde edilen evrakı 

nalı:dlJ>e 158.748..563.-
Kanunun 8 - ı ind mad
delerine tevtilı:aD hu!-
ne tara.tından 

dlyat 
vW le-

17. 228. 027. --
evrakı 

141.520.536.-
17.843.985.46 Denıhde edilen 

nakdiye bal<lyool 
KarşıJıiı tamamen albn 
olarak !aveten tedavU-
le vazedilen 17.000.00 

Lira 
15.000.000.-

10.217.134.2.S 

Kanunun 8 - 1 
inci maddelerine 
tevtilı:aD huin• 

158. 148..563. - Reeskont mukabili ill-

i 
Yeten tedavüle vazedilen 

· Gayrimenkul Sabş İlanı 
lstanbul Emniyet SandığıMüdürlüğünden 
Ölü Bay Derviş Kaspancanın sağlığında 21451 hesap No. sile sandı-

98_000 000 
256

•
520

.
5
36.- ğunızdarı aldığı 300 lira borcuna karşı ibirinci der~ede ipotek edip "~ 

desinde borcunu vermed'ğinden yapılan takip üzerine 3202 No. Ju ııs· 
nunun 46 ıncı maddesinin matu.fu 40 ıncı maddesine göre satılrll~ 
ıca:beden Beşiktaşh Yenimahallede bostancı caddesinde eski 1, 2 yetJI tarafından 

ted.13'at 
vaıd 

Senedat Cilzduu: 

TİCARİ sı:m:-

17 228.027.- 141.520.536.-Tütk Liraııı Mevduatı: l 

1 Döviz tuhhüdatı: 
Altına tahvili kabil cl6-
oizler 3034.9• 

DAT 160.596.063.58 lli0..5!76.063.58 Diier dövizler ve llııcalW 
kllrlna bakiY.U..rt 38.492 572.0-

t.lıun Te TahTillt CliHul -
(Dttulıde e
dilen ~ 

A - (nak:l.iyenin 
(lı:arwıhiı ..... 
(t.am ... 
(T&bvi!At 

<İllbarl kl3'1Ilelle> 
B- Serbest -

ham ... Ub• 
vi!At 

&yanıJar: 

Hazineye - -
deli avana 

Muhtelif: 

• 

45.226.784. 

7.551.768.56 52786.553 :13 

8 522.000.-

26.434.892 07 1 No. lu iki odası clM iki dükkanın (odalar ~ap <lük:kfuılar kagir) 

tam~nıı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 
. . .:.atış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gir .ırıe~ 
ıstıyen (150) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan bıtı
nın temınat mektubu cUı katıul olu nur. Biri~ bütün vergilerle be" 

38.495 606. 98 lediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve de!Wiye rüsUJ!lU 
100.090.633.liO 

1 
borçluya aiddir. . 

'11'ltınna şartnamesı 8/9/939 tarihinden itibaren tetkik etmek jSlı
'yeu]Pre Sandık Hukuk İşleri .Servisinde açık bulundurulacakllt• 
Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takib doJyasıll" 
da vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılıP 

1 
çıkarılan geyrimenkul hakkmda berşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 

jB _rlnc] artt:rma 23/10/939 tarihinemüsadü pazartesi günü Cağa!oğlııtıda 
kaın .:.andıgımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ıbaJ' 

Altın ve 
llxerlne 

yapılabilmesi için teklü edilecek bedelin tercihan alınması icab edeJI 
gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık a.lılcağını tamamen. geçnıiş .,i
ması şarttır. Au ~; tak:iirde son .ırttıranın taahhüdü baki kalmak şarıile 
7 /11/939 tarihine müsadif salı günü ayni mahalde ve ayni saııt!t 
~~n .. arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranıı1 

165.087.78 ustunde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabıt olmıyan alakadar 
7.803.722.- 16.495.809 78 lar ve irtifak hakkı sahiplerinı'l bu haklarını ve hususile faiz ve masa· Tabvlllt Uzerlu 

&issedarlu: 
lıluhtelif: 

Yekfln 

4.5C.0.000.- rii~ ~air iddialarını ilan tarihincten itibaren yirmi gün içinde evralJ 
16.262.S5C 22 musbıtelerıle beraber daıremize bıld'rmeleri lazımdır. Bu suretle ba1'· 

446.758 802.90 7•k0n 446 758 802.90 !arını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sirilleri1e sabit olınıyanıar 

1938 t 
'h' d 't'b k satış bedelinin payla~masından hariç kalırlar. Daha fa;.la maHiınal a!· 

1 Temmuz arı ın en ı ı aren : ıs onto k · t· 1 . ,,, rl 
haddi % 4., altın üzerine v 3 ima .ı~ :yen -~rın 9371382 dosya numarasi!e SandıkJ.mız hukuk we 

!------------------------------ .. . ·• · __ Servısıne muracaat etmeleri lüzumu ilan olun\ıı;, 

11 

Sarıyer tapu sicil muhafızlığından: 1 Jf .ı,. 
Devlet Demlryolları ve Limanları Boğ~ziçinde Büyükdere p )asa Dikkat 

caddesı Kır;ko ve Sevımli sokak-
1 İfletme U. idaresi ilanları ta eski 88 yeni 23 ve yeni tahrirde Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstef• 1------------------·---------- 23,4 No. ile mürakkam dükkaıod mek ıstiyenıere muhamın.nl~rhıizin koymuş olduğu kıymetin 7o 40 ııı 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve liste numaralarile mik- ev_!n tapuda ~aydı mevcud olrr.a- tecavüz etmemek üzere fr.ale bedelinin yarısına kadar borç verıne~ 
tar ve cinsleri aşağıda yazılı malzeeme 12/10/1939 Penşembe gunu dıgından yenıden taııuya tescil e- sur.,dP kolaylı/. gösternrı~kted·::-. 
saat 15,30 dan itibaren liste sırasile ve ayrı ayn ihale edilmek üzere d lecektir. Bu gayrı mcnku' hak- j------

rf 1 il Ank d b . d alın ak kında gerek eşhası hakik!yeden v'? G •• ''k M h f G w f b J !tapalı za usu Ü . e ara a idar.. ınasın • satın ac tır. gerekse eşhası hükmiyeden tasar- 1 .JUmru u a aza ene) Komutanhgı stan u 

(7089) 

Bu ~e girmek istiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat te- ruf iddia eden varsa ellerinde ta- L A • ı· w • S ) K • d • 
minat ile kanunun tayin etti~ vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat sarruf vesikalarile birlikte Su! _ 1 evazım mır ıgı atına ma Omısyonun aP' 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. tanahmedde tapu daires!nde S:ırı- ı Miktarı Cinsi T b · · ilk t · t - S ali 

ŞartWU™?ler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, yer tapu sicıl muhafızlığına tarihi j,8';'.'DI emına ırunü 
1 

Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtı'.maktadır. (6922) !l~ndan 15 gün içinde müracaatları 5000 Erat çamaşırı 4975 373 15/9/1939 14 

Liıte Mal2eıneDıD iııııi Muhammen 
Muvık· ~~lunur._ (20313) 1552 • • 15« 116 • 15 

kıt 8'.'lvadln icra mcmıırıutwıdan: 1 - İstekEsi çılmuyan yukarıda cins ve miktarları yazılı iki kaleıll 
No. bedeli B.r borcun temini için haciz edUlp Ib t lO .. .. dd l 

teminat satılmasına karar verilen Bolvadlnin me usa gun mu et e yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

Lira Kr. Lirı Kr Dorinyol Karalaş mevkllnde tamamına 2 - Nümu_ne ve şartnamesi komisyondadır görülebilir. 
kırk lira kıymet lakdlr edilen tapunun 3 - İstekl:Jerm hizalarında gösterilen gün ve saatinde ve kaDU~ 

1 : 
Kurşun malzeme 16.100 kilo 4425,00 331,88 eylfıl 931 tarllı 13 numarasında kayıllı vesikahrile temirıot makbuzlan ·birlikte Galatada Rıhtım caddesi \Teli 
Galvanize saç 7.450 adet 24677,50 1850,81 kazadan r:ece bekçisi Göb•~ oflu Meh- Alemdar Han ikinci komisyona gelmeleri. c705h 

405,00 med Alinin 4/3 hissesi 30/9/939 tarı-

158 44 bine müsadif cnmarlesl ı;ünü saal ız ,ı•••••••••••••••••ı•••••mmmı..f/I 
' 1 de birinci açık arttırması muhammen 

3 Çinko levha 30.000 kilo 5400,0(ı 

4 Teneke levha 4.300 adet 2112,50 

5 Ahşap travers raptiyesl 
imaline mahsus lama 

demiri 60 ton 7200,00 

Türkkuşu İspekterliğinden 

kıymetin ıü:ıde 75 ini bulmadıiı tak
dlrdC' arttınnlann taahhüdJerf ha.ki 

340,00 kalmak SUJ"etlle ikinci açık arthnnası 
14/10/939 tarihine müsadll yine ca
marlesl llinil ayni saatte Bolvadin icra 
da.lreslndr icra edilerek 2004 saydı ka
nuna tevfikan en çok arttırana ihale 
edilecektir. Şimdiye kadar, C. w Turizm brövesi alanlardan İstanbulda bulu

nan eski ve yed büt;in üyelerin en kısa bir zamanda bizzat veya bilva- Arttırmaya iştirak için muhammen 
kıymetin ytizdr 75 1 nlsbetlnde pey 
akeesl yatırılmasa lcab eder. 

sıta pos\D. ile adres!~inin bildirilmesi rica olunur. c706h 

senelik vakı:f taviz bedelini ve !hale karar pullann1 vermiye mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellAliye resminden mUtevellit 
belediye rusumu ve müterakim vakıf icarcsi alıcıya ait olmayıp arttırma 

bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul yukanda gösterilen tarihte İs
tanbul dördüncü icra memurlutu odasında işbu il4n ve gösterilen arttırma 

ıartnamesl dairesinde satılacağı ilim olunur. 937/4266 

Şartname hf'r &'ÜJl açık olup fula 
malümat tstlyenler 939/892 No. ile 
dairemize müracaat etmeleri lüzumu 
ilin olunur. 939/892 

Sahibi ve 11.eşriyatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Yat.ıh, Ylltısız • Kız, Erkek 

YÜCA ÜLKÜ LİSELERİ 
Kayıd muamelesiu., başlanmıştır • 

Adres: Çarşıkapı Tiyatro caddesi, Telefon: 20019 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Istanbul Satınalma Komisyonundan: _ 

1 - Satın alın3cak 1130 adet kıl fır~anın 13/9/939 çarşamba giinıı 
saat 15,30 da pazarlıl{ı yapılacaktır. 

2 - Tahm.in ediien bedelli 791 Iira ve ilk teminatı 55 liradır. 
. 3 -: Nümunc ve evsafı komisyondadır. İsteklilerin gün ve saatind~ 
ilk temınat makbuzları ve kanuni vesikalarile Galatada Rıhtım caddeSl 
Veli Alemdar Han ikinci kattaki kornjsyona gelmeleri. c7052• 

rettebatın arka.oıında.n setlrtmete kal- mlstnln eline ceçmlş bulunuyoruz. Yal· 
kışan Klavyeyi kolundan tuttu: nız senin tasvib ettiğin şekilde. suyun 

- Nerlye kapiten?. içine çekilip de destroyenln toplarına 

hedef olmak yapılacak işlerden değil

dir. Vaz geç bundan! Efer, bili Trito
nun süvarisi slfahnı muhaJaza ediyor
san emir ver! MürettebatJ buraya ça

tır. topçuları top başına, makineli tü
fekçileri de lüfek başına r;eçlr Mu
kadderatmıw, bize Terilen ııllilılll'la 

kendlmbl müdafaa ederek arıyılım.. 

Anladın IDJ kapiten! 

i. ~"' ..... • ,, .~ • ~.· •; ' .• - .• ,., ~ 'ı' .,_ ·~ ' ' . ., . . ' .. .. ·. . • . . -

: ;h ... :.~irılıinci -.'.'Asrlil · ... Robeilsonlarl .· . · - İçeri.. Dalacatu! 

- Dalarsak. ne olacak? 

- Şimdi bunların sırası defU .. Pe .. 
fimstra ı-elln .. Düşman destroyeri ne
redeyse tepemize binecek! 

Çark~ııı..ı soinkkanlılıkla bir kllı
Jı:alı& kopardı: 

- Kaplten aklını b&ljına topla.. Sim
di daim& aıruı defi! arlık!. Onu du -
manı Uk sördüiümtlz anda belki ya .. 
pabUlrdlk- İtlııten r;eçtl! Dalıp da aa-
1un altında, bu noktada. kendlnıJ:ı-1 

Türk mermilerine hedef mJ yapacafız! 

- Rica ederim L~lme karışmaym 

7ü:r.başı Blanşon!. 

Tritonun kumandanı sılatile size be
ni takib etmenizi, içerJ clrmenlzl em
rediyorum. itaat edin işte o kadar. 

Blıuıııon bunlar& aldırış bUe etmedL 
Süvarinin kanını Ulklerlnde donduran 
bir kahkaha daha fila.vordu. Yüzünde, 
de111erin veçhinl kaphyan manasu1ık 
çlz&'llerl belirirken l'Ürler aibl bir sesle 
haykll'dı: 

- Yaima yok!. Sen o masallan bq
kalarına anlat! İtlşten reçmlştir. Dal
sak da dalmasak da düşman harb ıe-

Süvarinin bell, benzi kül kesllmf111. 
Blanşonun birdenbire parlıya.n &avn, 
dehşelll bir hlddelln, boralaşan bir 
hırs kasqasınm önüne f«ilmez lfa .. 

deslnl teşkil eden bu tavır karşısında 

sustu •• Biraz düşündü .. Kendini maku .. 

le, mantıki münakaşaya sevkeUJ. Blan

şonun hakkı vardı. Yaşh ve tecrübeli 
çarkçıbaşı dotru düşi!Jıüyordu. Trito

nun suyun altına çekilmesi artık mev
zun bahsolamaz, bu derde blr çare teş .. 

kll edeme1dL Bu ıırada hili dürbü • 
nile üzerterlne ceten destroyeri &ey -

reden lklncl kaptan, İzldor Şe.ne &e • 
l.işla batırdı: 

(Devamı var) 

- - - , . . • • l - • ., . . . . ~. ~ • • . . ' • 

Yazan: MAYNE - REİD 

rüzgar altında kabuk yol alıııağa 
basladı. 

Lüiza el çirptı. 
Hanri hiç değilse beslemek ic;in 

iki sincaıb yakalamak üzere ye -
rinden fırladı. 

Annesi mani oldu: 
- Hayır, bu cennet gibi yerin 

sahibiyiz. Masum canlara hürmet 
etmemiz !azım. 

Ertesi günü tekrar yapıya ça • 

- 11 -
lıştılar. O gün çatı örtüldü. Daha 
ertesi günü kapıları, pencereleri 
açtılar. 

On gün zarfında 'kıendilerine 
mükemmel bir köşk yapmışlardı. 

RolI: 
- Biz artık banndık decU. Şim

di ata bir ahır yapmalıyız. Henüz 
~!eri pek serin değil, fakat ha-
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valar serinleyince geceleri ayaza 
dar anamaz. 

Iki günde ahır da oldu. Ancak 
evleri bomboştu. Yalnız yatakları 
vardı. Rolf ıbir masa ile yedi sekiz 
iskemle ~apmağa başladı. 

Çivileri yoktu. Buna mukabil 
makaslan, bıçakları ve sair ede -
vatları vardı. Küçük tahta çivi
ler yaptılar. Öküzün boynuzlarile 
ayaklarından tutkal yaptılar. "Ar
tık masa ve iskemlelerden başka, 
dolapları da vardı. Mari ile Lüiza 
için de iki küÇ'(ik koltuk y~pıldı. 

Bütün bu müddet :arfında kun
duzl~rı unutmuyorlardı. Onlar 
her gün Iı.ulübelerine kışın erzakı
nı doldurmakla meşgul oluyqrJardı. 

Bu sırada Frank ile Hanri dü 
şiiııüyorlardı. Onlar calııımaktan 
sıkılmazlardı, fakat Saint - Louis 
den tlkalıdan.beri okwnak .zevki-

Türkçesi: sıs 

jJI. e 
ni unutmuşlardı. Tekrar eller 
kalem alıp defter açmak güç ge
liyordu. Omuzlarına tüfek aJdı~ 
tan sonra kendilerini biiyiik b 
insan yerine koymuşlar ve ürrı : 
mi kalmak tehlil:esini sezrrı!Ş 
!erdi. Oturup çalışmak lazım.d~ 
İyi amma artık babaları ve J{uc 
ile beraıber ormanda gezemiye • 
cekler miydi? 

Frank: 
- Anne dedi madem.ki çalıS • 

mamızı ıstiyorsun elbette çaJışB• 
cağız. Senin istediğin bizim iY~: 
liğirııiz içirıdir. Fakat ormandslO 
gezintilerden de istifade ediyoruı 
rirçok :;eyler iil'reniyoruz. 

Hanri meseleyi daha kestiı;!'e 
halletti. Duvarda asılı duran tu • 
feğinin ditıdğini tut1u: 

(Devamı ~·arl 


