


..,,. .. rSN18ABAB "2oı:YLUL DrS9 

r-----VAHIDETTİN 
~ -

--, SEHIR HABERLERİ Hava Hücumuna =' 500 Kilo Afyon ı Halkın işleri Günü Uğranlldığı Vakit ..... == 61 YAZAN: M. sıFıR -= Ne Oldu? Gününe Görülecek N y p 1 'I 
Da mat Ferit Lıit fi Simavi Beyi Dördüncü sorgu Mklınl dun Toprak Ofi- Dahiliye Vekilimiz B. Faik öztrak e a m a 1 • 

Ç k 
. . . d si ambar kAtibi Faik, postacı Tali.ıt ve a- vilayet ve kazalarda idare memurla- (Baftarafl t inci aayfamızda) 

Durmadan e ıştırır'1QT U melcsinden Nusreü tevkif etmiştir. Buka- nnın halkın işlerile ve dileklerile ya-
ftT rarı icabettiren hAdise şudur : ~ 

Ofis Müdürlüğü epcydenberl ambarla- kından alakadar olmaları, .hal - l"APMAYIN YAPDJ'• 
nndan çalınan 500 kilo afyon hakkında ka iyi muamele etmeleri, hakkında 
tahkikat yapıyordu. Tahkikat baslar baş- valilere yeni bir emir göndermiştir. 
lamaz Talatın ortadan kaybolması bütun Dahiliye Vekilimiz bu emrinde ezcüın 
~~heleri üzerine topladığı ~çin polis ken- le şöyle demektedir: 

- Yalan mı a camın, dedi. O, baş tuplan, bol bol yol harçlıkları gön • 
mabeyinci değil, sanki, sarayın eli dcrmif,lti. İçlerinden birkaçı olsun 
sopalı, sırtı lntalı bir hocası. O ne gelmiş bulunsaydı, işte §imdi pekila 
büyüklük, o ne bilgiçlik efendim. Hiç devlet ku§u başına konacak, o da, 
bir şeyi beğenmez, kimseleri dinle- kendine göre dört başı mamur bir 
mez, vara yoğa karışır, önüne gele- kabine kuracaktı. Ne yazık ki, Hürri
ne sataşır. Ali kıran ba§ kesen kesil- yet ve itilaf yaranından !stanbulda 
di herkesin b~<nna. Doğrusu mabeyin bulunanları ile bir kabine kurmağa 
halkı arkada~lar çok sabırlı insan- kalkışmak pek gülünç olacaktı. Ku
lar. Taacciip ediyorum efendimize. ramadığı takdirde de, i§te talihin ö
Bu adamın ne diye kahrmı çekiyor nüne sürdüğü sadaret koltuğuna ku
ve ne diye başmabeyincilcikte tutu- rulamıyacaktı. Memleketin böyle fe-
yor. laketli zamanında padişahın davet ve 

Damad Paşa ciddilikle: iradelerine karşı ağır davranmak su-

dısınl aramağa başlamı~. Nıhııyet üç gün "Halkın işlerile ciddii surette alaka 
evvel Taltıt Beya1.1tta bır kahvehanede ku- . 
mar oynarken cürmilmeşhut hollnde yaka- )anılmasını, memurların halkın ışle -
lanmış ve hırsızlığını iUrnf etmiştir. Taıtıt rini günü gününe görmelerinin temi
bu işi Faik, Nusret ve depo muhafızı Fahri nini ve kendilerine hüsnü muamele 
he beraber yaptığını ve bunları dokuz ki- gösterilmesini ve halka iyi muamele 
:;iye s:ıttığını söylemiştir. Polis afyonları etmesini bilmiyen memurlann vazi -
satın alanları da bulmuş, fakat bunlar her . . . . . 
şeyi lnkfır etmişlerdir. Yalnız Adem ismin- felennc devam Jmbılıyetini kaybet-
de bir seyyar satıcı Tıılattan 800 gram af- mi§ olduklarına hükmedilerek ona 
yon sntın aldığını, fakat bunun hırsızlık göre haklannda kanuni muameleye 
olduğunu bllmediginı söylemiştir. Sorgu tevessül olunmasını dilerim.,, 
hıikiml Sami diğer suçlularla beraber Fah- vvvv·~~-"A~~"'-'~-"A..AJ'~""'-'.-.A.""" 

- Evet Zeki Bey, dedi. Zaman, retile saygısızlık gösteren Hürriyet 
vaziyet icabı şımarıklık ve ta3kınlı- ve ltilfı.f kodamanlarına adeta hırs -
ğına bile bile göz yumulanlardan bi- lamyor, kaşım gözünil oynatarak 
ri de odur. Kendisini dev aynasında kendi kendine söylenip duruyordu. 
gören bu &dam eevketlimizin İttihad· Damad Paşayı bu sıkıntılı düşün
cılara karşı kullandığı bir siperdi. O- cesinden salon kapımnda ansızın be
nun da azat günleri yaklaşmadı de- ı liriveren ayan reisi Ahmet Rıza Bey 
ğil hani. lşittiniz mi bilmem?.. Ge- kurtarmıştı. Ferid, hemen yerinden 
çende, izzet Paşayı padişahımıza fırlamış, kapıya kadar koşup aziz 
karşı himayeye kalkı§mak suretile misafirini karşılaınıştl. Tuhaf değil 

riyl serbest bırakmışur. Tahkikatın derin- GtlMROKLERDE: 
leştlrllmesine lüzum görülmilştur. Talfıt 

poliste suçunu itiraf ettigi halde müddciu
mumılıkte her ~yi inkllr etmiş ve poliste 
tazyik neticesinde iUrofta bulunduğunu ve 
kendisine suç ortnklan uydurduğunu söy
lemlşUr. 
VVVV'V'.fV'\""'"""VV"""fV'\""'"""VV"""l'V'.IVV 

Fort acentesindeki 
ka;akçıhk tahklkab 

nef:celendl 

15 - Sakin zamanlarda oldufju gibi hiçbir 
.mecburiyetiniz veyahut vazifeniz ol· 
madı§ı halde vıkltll vakitsiz eviniz· 
den veyahut plıımıkta oldu§unuz 

16 - Yanınızda daima bir hUvlyet kiğıdlr 
bir gaz m11kesl, bir ceb ıtmbası "' 
en yakın hastahanenin adreılnl ıaıı• 

lundurunuz. 

BEl..EDlYEDE: 

Birkaç ay evvel Ford acentesinde yapı
lan malzeme kaçakçılığının failleri A vru
p:ıya ı;:ıtmek üzere izin istemişlerse de mü
sande olunmamıştır. Bu kaçakçılığa ait 

Boledlye lahallAtı art.yor :fezleke tanzim cdllcrek Vektııcte bildiril
miştir. Bu tez.leke VeklıleUn tetkikinden 
geçtikten sonra kaçakçılık evrnkı mahke
meye tevdi edilecektir. 

kulluk haddini aşmış bu köftehor. mi ki, o da üzüntülü görünüyordu. Belediyenin eylül .a.yının başlangı: 
Pek yakında Yaver Paşanın başına- Daınad Paşa, muhatabının hal ve cına kadar olan tahsılatı ~c?.en s.enekı 
beyinciliğini tebrik edebiliriz. Zaten, tavrını hiç te hayra yoramamış ve bu aylara naz~~n çok buyuk bı: faz 
gerek sarayda, gerekse hükumette sormuştu: lalık kaydetmı§tır. G~çcn ma~ . sc
bulunan bu g.ibi kendini bilmez şuna- - Ne o, beyefendi hazretleri? Ben ne başl~gıcı olan h~ırandan . ıtiba
nklar birer birer atılacak ve her ta- giniz pek uçuk. Bir §eye mi canınız ren cylul~ kadar halıye vergılerden 
raf ayıklanacaktır. sıkıldı?.. 1844000 lıra ve sabıkadan da 636000 

Daınad Paşanın hiddeti geçmiş, - Hem de pek ziyade ekselans. lira tahsil edilmiştir· 
gevezeliği deprenmişti. O giln saat- Dün Tevfik Pa§a hazretlerine yapı- Halbuki bu sene haliye tahsilatı 
lerce çene çalmış ve muhatablarına lan ağır muameleyi işitmediniz zan- 2088000 ve sabıka tahsilatı da 
ağız bile açtırmamıştı. Hep izzet nederim. 900000 liradır. Bu suretle bu seneki 
Paşaya atıp tutmuş, nihayet yorulup - Ben de şimdi onu okuyordum 3 aylık tahsilat geçen senekine yn-
susmuştu. monşer. Gürültülü bir celse olmuş ... nm milyon lira tefevvüklea 3 milyon 

• • • 1 - Evet, daima olduğu gibi sade ~."'b"u"l"'m"'a"k"ta"""d""ır.,,.. • .,..,...,...,vv"""'V'.""'IVV_ 
O gün, yine sisli ve gamlı bir sa - gürültü. 1ş yok. Memleketin başına 

bah ile başlamıştı. Biraz sonra, gök çöken felaketleri düşünen hele hiç 
MAJIKF..MEI,ERDE : 

kapkara bulutlarla örtülmüş, ortalık yok. Gözleri bürüyen hırslı fırkacı - Tek h3klmll mahkameler 
ta matcmliler gibi karalara bürün- lık dumanları bir türlü zail olamadı işe bafladılar 
müştü. Milletinin döktüğü göz yaş - gitti memleketimizde. Ayıp ve günah Bu sabahtan itlbnrcn yeni te.,ekkül eden 
lanna nazire yapar gibi hava da için değil mi bu efendim?. Rica ederim, tek hfıkimli mahkemeler faaliyete geçmis
için ağlıyordu. Hüzünlü bir yağmur sırası mı şimdi böyle şımarıklıkla • !erdir. Adliye Vekfıletl bu mahkemeler i-
yağıyordu. nn ?. çin on beli gunHlk bir hazırlnnma devresi 

D d P · af'r salonunda _ Haklısınız monşer. Balralım 'kabul etmişti. Mnhkemelcr dnha evvel 
ama aşa, mıs ı • .. . . hazırlandıklnn için on beş gün beklemeğe 

çatırdı ile yanan, etrafa kıvılcımlar bugUnku müzakere ne netice vere - lüzum kalmadan ise bnslamıslardır. Yal-
saçan şöminenin uyu§turucu ve uyu- cek ?.. nız ikinci ağırceza mahkemesine tayin e
tucu sıcaklığı kar§ısında bir kanapc- - Her halde pek iyi bir netice de- dllen reis Reınzl henüz gelmedigi için bu 
ye uzarunı§tı. Elinde bir sabah gaze- ğil. Tevfik Paşanın hayal sukutuna gün faaliyete baslıyıımıyacaktır. :ikinci a
tesi vardı. Gazetenin, Tevfik Paşa uğrıyacağı muhakkak gibi. Yazık, ğırccza mahkemesi için eski altıncı hukuk 

mahkemesi salonu tahsis edilmiştir. 
kabinesinin mecliste itimad reyi ala- millete ve memlekete hiç acımıyorlar. 
madığını, çok gUrfiltülU bir celseden ( Devamı var) Vapur batlranlar 
sonra, ekseriyet kalmadığından mü- Dlln ağırceza mahkemesinde geçen sene 

Beykoz koyunda demirli bulunan Asya va-
zakereye devam olunamadığını bildi- R A Q Y Q purunun sökülebilecek demir ve ahşap ak-
ren sütununa gözlerini dikmişti. Kay samını çalarak sattıktan sonra vapuru ba-
gılı bir tavırla dU§Unüyor, düşünü- 20/9/939 ÇARŞAMBA tının Nuri, Hnsan, Ali ve Şevketin muhn-
yordu. 12.30 Program ve memleket saat ayan, kemelerine devam edildi. Müddciumumt 

D d p düşUnmekte hak· 12.35 Türk müziği (Pl.), 13.00 Memleket iddiaSJnı söyledi. Hepsinin de suçları snblt 
ama aşanın • saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, olduğu için tecziye edilmelerini istedi. Mu-

kı vardı. Çünkü, son millAkatında 13.15 _ a MiWk (Riyaseti Cümhur bando- hakeme müdafaa için tnlik edildi. 
hünkar ona, Tevfik Paşadan sonra su) Şet lhsan Künçer. ı - Blankenburı - - • • 
sadrazam olacağını söylemişti. Tev- Mafl, 2 - Waldteufel - waızer les SirMe.s laveçtan klAıt gellyor 

MÜTEFERRİK: 

lstlmlAk muamelelerl ç•
buk bltlrllecek 

Dahiliye Vekileti istimlak işleri

nin süratle başarılması etrafında te§ 
kilitına bir tamim yapmışbr. Bu ta
mimde muamelelerin süratle bitiril • 

1; 
memesi yüzünden halkın Cümhurre-
isine vesair yüksek makamlara ka • 
dar şikayette bulundukları anlabl
mnkta ve: "Senesi içinde alııinıası 

lazımgelen bir gayrimenkulUn mua
melelerinin bati bir şekilde gitmesi 
hem halkın zararını ve hem de sene-
si içinde sarfedilmiyen paranın yan
masını mu~ip olmaktadır ki ertesi se-
ne bu maksat için para almıya imkan 
kalmamaktadır. Binaenaleyh istim -
lfık işlerinin ve tapu muamelelerinin 
bir nn evvel yapılması lüzumludur.,, 
denilmektedir. 

Halk Partlal kongrelerl 
Cümhuriyet Halk Partisinin ni

zamnamesinin yeni şekli mucibince 
dün sorgusunu yaptı. Kendisine bir 
sene tekrarlanacakbr. Haber aldığı- • 
mıza göre bu sene yenilenecek olan 
intihaplar kanunucvvelde tamamla
nacaktır. 

Senelik kongreler de bu ayın 23 Un
cü gününden itibaren . başlıyacaktır. 
Ayın 23 ünde ocak kongreleri ve teş
rinievvelde de nahiye kongreleri ya
pılacaktır. 

POL1ST.E: 
fik Paşa, bu defa kabinesini teşkile 3 - Jericho poeme symphonlque - M. Ber- Dün !sveçten limanımıza gelen 

muv~~ak olmuş, ~akat, mcbusan ~:a~~ -~;::;~n;;:, :--;::: 5- Bayort vapurile mühim miktarda ka- Tol!!~!·~e~~~ s~~~=da 
0

_ 
meclisınde umum! bır ho§Dutsuzluk- 19.00 Program ve memleket saat ayarı, g·ıt, makine levazımı ve balıkyagı· · .. 

- k • bi istis' turan Tanaşın refıkası dokuz gun la, daha dogrusu ço agır r - 19.05 Muzik (Hafif orkestra milzlti Pl.), gelmiştir Şahrimizdeki bazı firma-
1 

b' k d - .,.. Ço k 
kal ile karşılanmışb. 19.30 Türk müziği (lnce saz faslı) 20.15 lar kağıt ihtiyaslannı karşılamak evve ır çocu ogurmu!i._ur. cu 

k b • . 'tim d Konuşma (Dış politika hAdiselerl). 20.30 i . 1 1 
b . nl . . d!ffi ölmüştür. Müddeiumumilik bu 

Bu vaziyette a ınerun 1 a re Memleket saat ayan, ajnns ve meteoroloji 1 ç~n sv~ç e azı angaJma ara gırış- ölümü şüpheli bulmuştur. Tabibi a-
~ haberleri, 20.50 Türk müziği: Okuyan: Mil- ~ • dil Enver Karan çocuğun cesedini 

bDrodın çıkmayınız. 

YA11MAYIN ~APIN' 

?azarlırda, sergilerde ISteberl eatın 118 - Sıilına§a giderken heyecana 
almak için çok vakit kaybetmeyiniz. mayınız, acele etmeylnlı. 

hızlı yürüyDnUz. ' 

YAPMAYIN YAP~ 
• 

.. 

~p.I· 
Yaırııa 

- Eler gaz hl'ftb111 yakınınızda pat· 120 - Mendllinlzle a§zınızı, burnunuzu 1<a• 
ıaraa dumanların ortaıında kolları· payınız ve rUzg1rın akıl cihetine 
nızı aallıyarık pıkın durmayınız. doilru hızlı adımlarla yürüyünüz. 

YAPMAYIN YAPIN 

'ti alabilmesi imkan ve ihtimali pek mu::lerdır ı 
zayıf görünüyordu. zeyyen Senar, Çalanlar: Cevdet \Kozan, kald morga ırmaya lüzum göstermiş- 21 Evet meclis kabineye itimad reyi Refik Fersnn, Kemal Nlynzl Seyhun. ı - Gökler perisi gibi Emine. ıo - Halk tür- . - Gaza maruz kalıraanız baOırmayı· ı22 - Yere yıtınıı:, fıareketalz durunuı. 

vermediği takdirde ne olacaktı?. şu Karciğar peşrevi, 2 - Udi Ahmed - Karci- küsü - 1rafn fincan koydum, 21.30 Harta- tir. 
. tar şarkı - Tiri çeşmanınla saydeyledin, lık posta kutusu, 21.45 Müzik (Romaruı ve Morgun verecegı rapor vaziyeti 

sırada Damad Paşanın bır kabine 3 - Arif Bey - Knrciğar sarkı - Gönül snire), 22.00 Milz.ik (KUçük orkestra) Şef aydınlatacaktır. 
teşkil etmesine maddeten imkan yok- bczmi harab abadı gamdır, 4 - Şükrü - Necip Aşkın, ı - Kutscb - Marıı. 2 - J 

- 1 .-.. 

tu. Çünkü, kabinesine alacağı kara Karciğnr sarkı - Hasta bir Omid ile, 5 - Strauss - Yarasa operetinden potpuri, 3 - latınbul Belediyesi Memurları Yardım 
yüzlü yoldaşları bili İstanbula gele-ıCevdet Kozan - U~ taksimi, 8 - Tamburi Bela Volgraf - Kalbim aşkla doldu - A- Sındıfjındın: 
memişlcrdi. Bunlar da ne tembel ne AU Efendi - Karcığar şarkı - Bir taraftan iır vals, 4 - Sylverster Schlder-Dinle ke- 16/9/939 cumartesi g{inil yapılan :fevka-

k d 1 • ? H"~ 1 fışılo derdi gam, 7 - Mahmud Celtılettin mnn ne söylüyor. 23.00 Son ajnns haberle- lfıde toplantıda ekseriyet olmamıştır. 23 
U~ŞU a ı:n1 a~ış. mcger · ·· .. un • Paşa - Karciğnr şarkı - Vah meyusu visa- r1, ziraat, esham tahviltıt kambiyo - nukut EylQl 939 cumartesi giınü saat 12 de san
kar, fevkalade bır lutuf olmak uzere lindir gonill, 8 - Kıırcltıır sazsemaisl, borsası (Fiyat), 23.20 Müzik (Cazbant Pl.) dığn dahil bütün üyelerin Belediyede yn-
birçoğuna da ayrı ayrı davet mek • l 9 - Sal5hattin Pınar - Muhayyer türku - 23.55 - 24 Yarınki program. pılacnk toplantıya gelmeleri rica olunur. 

YAZA.'!IJ : ZEYNEL BESiM SUN 
-31-

Molla köyde tam bjr 
alim kesilmişti 

Mektubu alan Ali Molla sevinçten deli
ye doıun~til. Nasıl?. Efesi imamlıktan ken 
di lehine feragat mi ediyordu?. Bu nasıl 
olurdu?. Demek ki nğabeyisi hakkındaki 
d uncelerl bastan bnsa y~tı. Şimdi yü
r ınde efesine karşı büyük bir sevgi ile 
beraber derin blr minnet te beslcmeğe baş 
lmnı!ilı. Ali Molla bu hislerini ölünceye 
k d r muhafaza etmlşUr. 

Hafız All mektubu alınca müderris Hil
ıcyln efendiye gitti: 

- Bu köyde imamlık bize dededen ge
lır; iznin olurı;:ı. gideyim. 

Dedi ve hocasının muvafakati üzerine 
iki elleri.na ~erek Baharlar koyünc avdet 
etti. ,,. • 

Köyün fi.yanı, eşra!ı köy odasında top-
1 nmı l:ır, kahve içiyorlardı ... 

BalilOdan sarığı atan sabık imam, ocak 
başında idi. Köy imdmı Ali Molla da bir 
kenarda oturuyordu. Köy halkı imamdan 
lcvkolAde memnundu. 

lmam her n:ımazdn yeni bir sılre oku
yarak hn!ızllluun derinliğini lsbat ediyor; 
llmin1n derecesini herkese tasdik ettiriyor
du. Onun okutmağa başladığı çocuklar 
"ellfbe,, yi birden söküp atıyorlardı. Hnlbu 
ki efcsinde bu liyakat yoktu; bunu sabık 
imam da, iftiharla, her zaman söylüyordu. 
Hafız All, doğrusu, bnmbnşkaydı. 

O gun, muhtarın bir sunli üzerine Ali 
Molla kıyamet gününil anlatıyordu: 

- İsrail Aleyhlssellım borusunu öttürdü 
mil; tekmil mevtalar dlrlllp kafile, kafile 
mahşer yerine gelecekler. Bayrağının dl -
bindeki tahtta oturan her peygamber yük
sek sesle ümmetini çnğırncak. Dirilen mev
talar da yirmi dort peygamberin daveUle 
kendi milleUerlnln (1) yanına gidecekler. 
l}icseld Milslilman milleU blr yana, kAfir 
milleti bir yana, çıfıt milleU blr yana, m~
cusı milleti bır yana .. 

- Mecusi ne din hoca? 
- Davara, ateııc, yıldıza tap:ınlnrll" 
- Olen, bunlarda akıl 1ok mu be? 

- Bak bu kadar icadlar yııpıyorlar am
ma gtıvur kısmında da nkıl yok; istavro
uı tapıyorlar. Cenabı Afüıh akıllarını tllı

yor iste ... Hnni bu mccusncrln içinde ho
roza blle tapanlar vnrmış ... 

- Allah, Allah!. 
Mecllse yeni gelenler, silflhlıklarından 

bir torba çıkararak içinden beıı, on tane 
çiy kahve alıyorlar ı,;e ocak basında snbık 
imamın knrşısındrud küyluye uzattıktan 

sonra hnzırunun adedine göre: 
- Bize yedi gayfa yap! 
Deyip oturuyorlardı. Her köyde olduğu 

gibi Baharlar köyünde de tek başına kah
ve içmemek adeti vardı. İlk gelen, torba
sından birkaç çiy kahve tanesi çıknnp o
cnk.taklne: 

- Jki kahve yap 1 
Derdi. Bu iki kahvenin birisi kendisinin, 

di eri ocaktaki köylunündur. 
İkinci gelen aynı şeyi tekrarlıynrak: 
- Bize uç kahve yap. 
Emrini verirdi. DörduncllsU, dört; beljin

clsi beıı, altıncısı altı kahve suylcrdi ve bu 
sureUe ilk gelenler il tu tc yedi, sekiz, on 
kahve içerlerdi. 

Şekersizlik o kadar tnbilleolmlşU ki şe
kerli kahve içmek nyıp sııyılırdı. 

Uzatılan çiy kahve tnııckrinl nlıın köylü 

bunları hemen tavaya atıp ocağa uzatırdı. 
Taneler çarçabuk kavrulduktan sonra he
men oracıktaki havnnda her köy kahve
sine kendisine mahsus muttnrid tık tak
larllc d6vülur ve kahveler hazırlanırdı. 

Bu tıdet, içerlek ovo l·öylerlle hemen 
büt!ln dağ köylerinde bugün de mevcud
dur denilebilir. Bu koylcre giden şehirli 

misafirler nihayet ikinci veya üçüncü tin
enn sade kahvede itlzara kalkışınca tane
leri "eren köylü derhal ocaktakine çıkı
şır, şehirliyi f:;areUe : 

- O bilmez; sen yap. 
Emrini tekrarlardı. Alışmnmı11 insanlara 

bu isrnr garip gelirse de hakikatte hiç de 
garip değildir. Koylu, gelen misafirlere be
hemehal kendisinden bir kahve içirmek 
ve bu suretle misafırpervcrliğini göstermek 
ister. Sonra kahve bizde do Uuk alAmeU 
olmu!Jtur; cblr :fincnn kahvenin kırk yıl 

batın vardır. Aziz Türk köylllsil, bu harc
kctile misafırc daima dost olduğunu fsbn
to çalışır. 

Artık sohbet kızışmı~. kıyamet g!lnü me
selesi derlnl~tıkçe derinle:.;nılşti. Ali Mol
la anlatıyor, herkes de tatlı tatlı d1nllyor
du. 

7'am bu sırada köy odasının kapısında 

nız, koırnıyınız. Fayd11ız ve zarar- yardımcılırın gelmeılnl bekleyiniz. 
lıdır. 

• • • 
SONU YARIN ı--= ' 

Not - Her aile reisine bu resimleri ev halkına gösterdikten 
dikkatle kesip evin göze çarpar bir yerine asmasını tavsiye ederiz. 

soıu• 

( Baftarefı dUnkU nUahamızdadır) 

iki atlının dizgin çektikleri görüldü. Odada 
kiler derhal yerlerinden fırlodılar; kotarak 
misafirlerin üzengilerini tuttular ve attnn 
mmelerine yardım ettiler. 

İki köylü, yorgun atlan gezdirmek üze
re dısarıda kaldı. Diğerleri misafirlerle 
beraber odnya dondulcr ve odanın en mu
tena kösesini Tann misafirlerine tahsis 
ettiler. 

Bu gelenler, bir tahsildarla bir zaptiye 
neferi idi. 

Ve köye tahsilfıt için gelmişlerdi. 
Koylüler, içlerine dilsen endi:;cyi yürek

lerinde glzllycrek ikisine de ayrı ayrı : 
- Hosgeldin, merhabnl 
Dediler ve kahveleri ısmarlayıp tnba

kalnrı önlerine sürduler. • 
Tahslldardn da, zaptiyede de surnUnr 

gayet asıktı. Bu efendilerin ikisi de devlet 
memuru idiler; yani içtlmat mevki bakı
mından kendilerini köylilden üstün görü
yorlnrdı. Zaten devleile koylilniln ne mil
na ebeti olabillrdı?. Devlet idare eder, koy 
lu de muttasıl vergi öderdi. Devlet memu
ru elbette imtiyaz sahibi idi. kap ederse 
koyluyü kırbaçlamak işten sayılmazdı. 

Hem bu köylülere katiyen yüz vermefe 
gelmezdi. Devletin kudretini bunlara dal
ma kırbaçla isbat gerekil. Köylü bir sa:-

maldı. Devlet memuru bu sağmnldan mürtl 
kiln olduğu kadar çok hllsıl:ıt almalıydı. 

Koylünun nasıl olsa bir kaşık tnrhanaSl. 
iki avuç bulguru bulunurdu. Melun herif
ler "Sayei padişahidc, dahn ne istiyorlar
dı?. Devlet, yani padışah isterse onları da 
almak hakkına malikti. Öyle ya; butiln 
memleket padişahın değil miydi? Koylil 
denilen makulenin ağız açmağa ne hakkl 
olabilirdi? •. 

Köylü itiraz Sj](ıhiyetine malik değildi 
ve olamazdı. Onun vazifesi memur ever> 
deyince vermek; cöb deyince ölmek; esil· 
rün> deyince sürilnmektl. Köylüye: 

- Köyde doğup köyde ölün ! 
Diye memurlar tcnblh etmcmi§lcrdl ya. 

Munasebetsiz herifler şehirlerde doğup şe• 
hlrli olsalardı. O zaman bclki de mcınu· 
rlyete bile gcrcrkrdl. 

Gelen tahsildarın z::ıptiye de iste bu zih• 
niyetin in an kıyafetine glrrnis birer mis:ı• 
ll idiler. Köyluyc karşı clddıyet yapacağıı 
diye surnUnrından dilsen bin p::ırçn olu• 
yordu. 

Biraz evvel heyecanlı bir balu:e snhne o
lan köy odası, liimdi sessiz bir mezarın kot 
kunç havasını estiriyordu. Devlet memu• 
runn hürmeten dizUstü oturan köylülere 
susmak ıterekU. ( Devamı vır ) 
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ihtikarla ıocadale: Alman Ve 
Bazı Muhtekirler Depo- Rus Dostluğu 

Almanya Tehdit Ediyor larını Değiştiriyorlar Kar~~~~ 
(Baş tarafı 1 laei eayfamn-da) lar dvarmdald banlardao birine~ mata sevkettiler. Tesiri arbk blltün 

laak (Bq tarafı linci sayfamızda) 'Ben tıöyle zannediyorum ki, İngilte-ı Polonya, Versailles eeklile katiyen bir m~uniyet ve meserret .~yandır~ı gi~ :: ~= :=m~~Y==c= i=:ı: tafsilltile benim için malfun olmut
-mı edilen bUtUn bu mıntakalar teka- re, bolşevik Rusya ile demokrat fn. kere daha dirilmiyecektir. hiç şüphe yok ki, yirmi gun evvelkillarvazl ma eylediti haberleri de o semtte çalkan- tu. Dikkatli bakışım her gün terakki· 
~erini yalntz ve yalnız Alnı ' Eğ b - ı ·ıter d h iiln ·yeti bir fırsat ad ile meşru kazanç yo m- 1 . . . 1icl 

·· · A an e- giltere arasında anlaşmanın imkan- . er una ragm~n, ngı .. e a a - dan sapıp ihtiklr yollanna dalanları cıa maktadır. Yaptıktan ve yapacaklan illerin eriııbı izlerini keşfediyordu. Tev: 
=:n~·ın· tür!manl yara~cılığına borç- sızlığına mukabil nasyonal • sosya- :~;ne!:~~n!ay~.'3:~i !:!~;~de: ~:v':; cidden büyük bir telA§a düşürdü. lizli kaldı ve kalacatı zannında ~~lanan- edeceği neticeleri tasavvur edebilmek 

· e ehemmıyetlerini yal liat Alman ..._.... 1 bul b üerind b te1Afın bu ve emsali stok ve ihtiklr me\aub için biraz muh yye1 sahi 1mak nız Alman mm . • ya ile bolşevik Rusya ara- rejime karp barb yapmak olduğunu söy- sta~ un ~ sem e u . ate lll ciheti iyi bilmelidirler ki, hükömetimiz, A . . . a ~ye. p o • 
P l :tıne borçludur. Bu sında bir anlaşma yapılmasına mu- lemek isterse, buna da ıu cevabı verece - eserlen pek barız ?lar.ak n.azarı dikk b gib. teşebbilsl . .h\ ü .,;; llne de d""'a kifı ıdı. Mesele şımdi bolşeviklik 0 onya devleti Alm k ı · . . . ..~im: çarpmakta ve kendilcnne müjdelenen ce- u ı en .... n •-n '6U- •• • 1 rini lerin. kliD: 
nunun zar • an o. o~o- vaffakiyE't elvermış bulunması keyfi· zat AkibeUer k::ırşısında, ihtikAr fikrine ka- de saati saatine haber almakta ve Jl'üte- mu~ e D ~ ın. son şe • 
Polon alıl:~ olarak g.enı~~· yetini iki yUzlüliik telakki etmekte - Yeni İngllb NBZll'lanna Hücum pılan bir kısım tüccarlarımızın, evvelce şebbislere kahi~ elini uzatmak ~zere b~- d~ ~lı~ edeceği ~leri ~elden 

~ . • bızzat kendilerının tesıs dir. Eğer bir Aln'ıan rejimi, Churchill, Duff- ~kladıkları mallarını yavaş yavaş meyda- lunmaktadır. Bır vatandaş sıfatile bu gı- duşumnuş yahut kendileri de bır ha-
etmedık!en ~u kültürü idame ede- Rusya İle Daima Dost Kalac .. cooper, Eden efendilerin tasvibine iktiran na çıkarmakta oldukları anla;Jılmaktadır. bile~i ikaz ve irşadı bir vazife addeder ve taya kurban olmue olduklarını bil· 
ınezlerdi. Elli sene daha geçseydi H°tl l ·1ıı. • • ~ ederse, bunların parası ile yaşıyan bu re- Ancıık, bu arada bazı inatçı muhtekirler vakıt varken akıllarını başlarına toplama- mekte idi. 
Alm 1 , ı er şun an 1.u1Ve etınıştır. jim, Almanya için tahammül edilmez bir . . • A tarını tavsiye eyleri7. 

an arın barbarlıktan kurtardık- ş· d. . b . h t 1. . de, maruz olacaklarını bıldikleri cezaı .. - . ·· . . Bence bu ihtimallerin ikisi de mUın 
ları bu to r . w mı ı sıze azı ıza a verme ıyım. rejim olur. Düşm:ınlarımız tarafından tas- kıbetlere rağmen, kapıldıkları tevehhümün Dığer taraftan hazırlanan ihtikAr kanu- •. . 
det edecekplakl~ yıııe barbarlıga av- Rusya ne ise odur. Almanya da ne vib edilmemekle gurur duyuyoruz. Ben, tesirile, sakladıkları mallarını oradan ora- ı1u projesi HeyeU Vekile tarafından tetkik kun~~· . . ..•• 

erdi. ise öyle kalmaktadır. Fakat Alman onların hücumuna uğradığımdan dolayı a taşımakta oldukları işitilmektedir. olunmaktadır. Bınncı takdırde, duşumne kabili· 
Mareşal Pilsadskl İle Anlaşma ve Rus hükfunetlerinin bildikleri bir milftehirim. Eğer ~unlar, Alınan mille~ Y Bu meyanda, ıimdilik iaim ve adresim Öğrendiğimize göre .. k?.nun . m~h~kirler yetini haiz her insan için, daha fena· 

Yapılmı§ Fakatı N benden solutmak ıstiyorlarsa, ya bu mil· ıik 1.. m görmediiimiz Beyoğlundakl hakkında çok a&ır hukumlerı ıhti\a et- sına mlni olmak tızere bu meş'um 
Buna ra w ' • • • şey var. e Almanya, ne de Rusya leti karaktersiz yahut kendileri kadar ab- re thuzu !erden birinin bir hatta evvel, mektedir. Kanun valilere tüccarların eş- ' . • 

de oldu w g~e~, demıştır, ~e~ A iŞ· garb dem.>krasilerinin menfaati uğ- dal telakki ediyorlar. Nasyonal sosyalist ::~:ıu:~: bir kilise cl~arında saklattıtı yaları ilzerinde kontrol yapmak saWUyeti- ~arek~te karşı • koymak hır. vaz~e 
bir ~ gıbı • bunda da adilane ı runa bir tek adam feda etmiyecek • Alman devletinin birliği, sarsılm~ bir aa- külliyetli mikdarda elektrik ve radyoya nl vermektedir. l\ıfuhtekirlere ait ~lbal hü· ıdi. ~i tak~e, k~vimle1:1 ~l~ 
)( tesvıye suretı bulmaya çalıştım, lerdir. Devletler ve milletler için dakatle teessüs etmiştir. Bu efendiler &un- ütealllk bazı yedek malzeme ile bir kısım kilmleri mahkemeler vereceklerdir. Fakat eden bır hastahgın mes ul imıllerınm 
areşaı Pilsudski ile anla.§maya, iki dört senelik b·r h b. tecrübeleri dan emin olsunlar ki, gülünç bir propa- ~t edevatını evvelki ıun arabalarla bu mahkemeler süratle karar verecek ve hakiki birer elçisi olduklaruıı kabul 

memleket arasında ~.ıılhcU bir anlaş- klf.dir Ç k 'yiı b: m ki biribi· ganda ile Alma~ milletini mağlQbiyete &ö- ve ~ hane eşyası ile birlikte Arnavut- ihtisas mahkemeleri hükümlerine tabi o- etmek icabeylerdi. Çünkü son netice-
nıaya y l b. . • . 1 • 0 ı yonız • türemlyeceklerdır. Bu propaganda komed- _ . . ıw h be alın tır lacaklardır. . • . yıkılm b. 

o aça ilecek bır ıtılafa var- rimizi takiben garb demokrasilerinin 1 . JA b. 1 k da koyüne naklettirdi.. a r mış · sı medenıyetin ası ve maena-
Jllaya ın aff . yen erı, evve.. ıze ge ere propagan Yine Beyoğlunda yedek otomobil aksa- İhtıklr Komisyonunun Dünkü h .. b. -ı h lin . esi 
itilaf k.uv ak ?lmuştum. Öyle hır idealleri için çarpışmak şerefine maz dersi alsınlar. mı sat:ın bir ticarethanenin de, mallarım ley . dunyanın. ır ç~ a e. gırm 

wı, Ve~aılles muahedesinin har olacaktık. Şimdi kendi menfaat- Harb Ne Kadar Sürecek! gizlediği Fındıklı civarında bulunan bir . Çalışmala.n . . . şeklinde tec~lli. edebılec~ bır te~-
Yarat~gı şeylen peşinen tasvib etıni- Jeriınizi bizzat ele almak niyetindeyiz Bu harbin üç sene süreceğini söylüyor- deponun alAkadarlar tarafından haber ahn- Tıcare~ O~asında kurulan ıhtikAr komı- llt pli.ıwıı, bır ınsanın degıl ancalı' • 'Q" 

~ı~~~is bu muahedeyi bir tarafa ve iki en büyük milletler aralarında lar. Sebebini bilmediği halde çarpıpn dığı zannına kapılarak, bu depoyu boşalt- ~ faaliyetine devam eın:ıektedir. Komite canavarın zihni düşünebilirdi. 
-~CUUU'l.K makul ve tabammuın kabil . . Fransız neferine acınm. Eler harb üç se- tırdılı ve mallarmı Kasımpqa tarafında diln s~bah top~anar~k harıçt~n yapılan bir (Mein Kampf, s. 70) r 
bir komşuı w • anl~ ~kdirde 'bu ~~tl~~ ne sürecekse bu biraz da bize bağlıdır. bir ermeni vatanda111n hanesine gönderdi- çok şıkAyetlen tetkık etmiştır. 
du. Fakat ugun esas~ ~~o:- en iyı bir gekilde ele alabılecegınuzı Teslim kelimesi, ne Uçüncü senenin sonun- ji de Beyoğlunda çalışan toförler arasın- tthalAt maddeleri meyanında btlhaasa • • • 
mUnd Dıareşal Pilsudskinin ölu- anladık. da, ne dördüncü senenin, ne de yedinci da söylenilmektedir. kalay ve eczayi tıbbiye ihtikarına karşı Yine Bitler diyor ki: 
kargı en hemen sonra, Almanyaya Bu şu bakımdan daha ziyade kolay senenin sonunda söylenmiyecektir. Alınan Ve yine şehrimizin maruf ecza depozi- yapılan bu fiklıyetler üzerinde komite e- "Yahudilerin Markacılık meznebl 

korkunç bir mtldafaa başladı. olacakbr. ÇUnkü Alman harici siya- milleti, bu mücadelede matlüp olmıyac~ terlerinden birinin de, Avnıpadan getiril- bemmi~etle . meuul olmaktadır.. .. tabiatin riayet ettiği asalet prensibi 
Bitler bilhassa iki vaziyetin ta _ tinin hedefi . . h d ds lduk ve daima daha ziyade kuvvetlenecektır. len bir kısım müstahzar ilaçlarla cerrahiye Tesbıt edılen birkaç hAdisenın bugun .. 

haının.Ulfersa O!du.. u tebarüz t se e~İn .• u. u . uz ~ • Eter bir bozulduk çıkarsa bu, plutokrat müteallik bazı edviye ve llAtmı Balkaparu tetkikatı bitirilerek vaziyet bir raporla vi- ni reddeder, kuvvetin ve enerJ1nin e-
tinniof.;-. gwı e • ları hak.kındak.ı gilız. ıddiası bır ya- memleketlerde, milleUer Ozerlne hlkimi- clvannda bulunan deposundan Çakmakçı- llyete blld}rilecektir. bedi imtiyazı yerine adedin ve onun 
~wa-. • landan ıbarettir. İngiliz devlet adam yet esasına dayanan dünya imparatorluk- ölü sikletinin üstünlüğünü koyar, 

zi ~Y&mn hanemde kalan Dan- lannm bu yalanlarının aksini fiili - !arına çıkacaktır. "\l p 1. M ı· insanın ferdt kıymetini inki.r eyler ... 
... ~~~bir koridorla Almanyadan ay- yatla isbat edebildiğimden dolayı çok Bir §eyden eminim: O da, bize meydan .. ..., r ar 1 ec ıs Cihanşümul hayatın temeli olarU 
--..ug bulwıa.n bir eyalet... memnunum. Abnanyanın Ural'a ka- okuyanlara cevab vereceğiz ve m~asımla- Resmi Teblıgler kabul edilirse, insanların tasavvur 

FUlırer bı ... .ı ..... sonra Pol ..... ..._ ile A . . . ra, kendilerinin kullandıkları aynı usuller- Grupunun nl Yapılan nı . --v-u . . oıuu,,ra. • dar A vı:upay~ h.i.kiın. olmak nıyetin- le mukabele edecetiz. Epr lngillzler de- .J edebilecekleri bütün düze er sona 
rıi Y8.pnu Uzakere~enn ~ır .tarih~- de old~gunu. ı~dıa edip d~r~nlar, Al- niz üzerinde kendilerini _mallll~ edilmez T 

1 
erer • ., 

ettı-· k ş, .çok ı;nutevazı diye tavsif man sıyasetının hedeflerınm hudu • sanıyorlarsa, bizim de maglüp edilmez va- (Baş tarafı 1 inci sayfamıida) Dünkü op antısı (Mein Kampf, s. 71)/ 
v ~ endi tekliflerinden bahsetmiş dunu nihayet öğrenmekle bahtiyar z.iyette bulundutumuz yer silAh kullanma- Daha küçük bir düşman grupu Lem- • • • 

1 e buolonyanın seferberlikle, tedhişi- olacaklardır. Bu suretle bir harb se- mız zamanının pek yakında ~ele~ilme~ bergin şimalinde imha edilmiştir. ıo ( Baş tarafı 1 incide ) 
e na cevap verdigwini Beckin de beb' . 1 li d ld ğımızı muhtemeldir. o zaman blrdenbıre ınsaru- bin esir aldık. Lemberg şehri teslim ol- mi Uran'ın riyasetinde topl:ındı. Yine Hitler diyor ki: 

Be Un • mı on ann e n en a ı zan 1 - ·· "B ·· k .. bi A d r e gelecek yerd Lo d ·ı yet düşüncelerinin ortaya atı mıyacagını u- nağa davet edilmiştir. tlk defa s<.iz alan Hariciye Vekili Şükrü ugun u gar vrupa a, --
tiğinj BÖ 1 . e ? Araya ~ • nediyorum. Çünkü onlar harbi, hu- mid ederim. Varşova önundc, Polonyalı memur Saracotlu, son hattanın siyasi vazi7etini mokrasi markscılığm mübeşşiridir. 
tir: y emış ve §UDları ılave etmiş- dudsuz harb gayeleri besliyen şimdi· Hitler, Alman hava kuvvetlerinin sivil- gelmediği için harekata tekrar başlan- bildırmiş, bu meyanda tngiltere ve Fransa Demokrasisiz mark2cılıE;'1 dUşUnmek 

ki Alman rejimine karşı yaptıkları· lere karşı barbetmemek ~rini aldı~ ve mıştır. Polonyalılar şehrin bir milyon- ile müzakere edilmekte olan nihai muahe- k b.l d W • ıd· D k · b dünya 
Harbi.~ İstemi§ m söylüyorlar. sivillere karşı harbetme~ş bulundugunu dan fazla olan halkını hesaba katmak- denin görüşmeleri şayanı memnuniyet bir abası :~ı ~~· k~~~ rası .. ~ S t 

Bltıer sozünUn bu nokt;a...;ında 1 iliz diln im t 1 - söylemiş, fakat eğer tngıltere enternasyo- sızın şehri müd:ıfaa ediyorlar. tarzda ilerlemiş olduğunu anlatmış, bu gün ve ı ıçın ır . . zemını . ar 
'Dost İt&lya,. tar&.fından ı1 ng . ya para or uguna nal hukuka tefabuk etmiyen şeklinde ab- Hava ordusu dün de baz.ı hücumlar lerde yapacagı Moskova ziyareti hakkında hastalık onun üzennde etrafa bula-

8Ulh tekliflbe learet etnüe• yap an mens~b efendiler: Alman~anın ga- lukaya devam ederse Almanya da kendi 7apmıştır. Umumiyet itibarile hava or- da malümaı vermiş ve Vekilin beyanatı pbilir • ., 
Bunu ben de kabul : yelerı çok mahduttur. Bız Ruslarla hattı hareketini ona göre değiştirecektir, dusunun artık şark cebbesinde kulla- grupun umumi tasvibine iktiran etmiştir. (Mein Kampf, s. 84) 

İngiltere reddetti ve ettim, . f~t bu gayeler hakkında konuştuk ve diye illve ~yıemi§tir. .. nılmaaına lüzum kalmamııtır. Bundan aonra b~tçe encümeni reisi ıs- • • • 
kabulu·· ·mkA--- Alınan milletine onlar alakadar en yakın komşular• IDtlerin Son Sözleri GARB CEBHESINDE: parta mebusu Mükerrem Unsal söz alarak 1 ~ teklifleri ha · iki. ' . . · y· Hitl eli ki at müddetli bir illtima vı .. sa- dır. lngılizler bu yüzden Ruslarla bır Hitler, netice olarak demiştir ki: Sarrebrück mıntakasında birçok nok- dünkü Meclis ruznamesine dahil iken en- me er yor : 
inek cür'etind bul tom go~der- ihtil8.fa gireceğimi düşünüyorlardı. tngilterenin gayesi bir rejimle mücadele talarda hafif topçu ve devriye kolları cilmen namına kendi yaptıjı teklifle gele- •1kinci defa olarak, hayatımda bu 

e undu demış ve Fak • Al etmek değil, Alman milletine kar&ı müca- faaliyeti olmuştur. ce~ celseye.~ edilmiş .olan ve Büyük tahribklr mezhebin (yani bolşevik· 
tunları ilave etmi§tir· ... at biz bunu yapm.ıyacagız. • deledir. Aksillimel gecikmi1ecektir. Al- Düımanın bir çok sahra tahkimatı i&- :-ııııet Meclisı bınasında bır sığınak ~ Uğin) tetkikine daldım... Bu dünya 

İngilizler aldanmıaı: ı:a..-u_,_ man ·Rus anlaşması, şimdiki Alman manya teslim olmıyacaktır. Almanyanın lerine llriştiği müşahede edilmiştir. ıçin bqka bir tahsisattan mUnakale ıcra- b blkim lmak 
1 
.. ,... lan 

manyaya Ultimatom' 6:'~~ti Al- rejimiııln dünyaya hAkiın olma arzu. Akıbeti ne olacatuu çok iyi biliyoruz. Kinı Hiçbir hava muharebesi obbam11tır. sına dair bulunan maddenin daha evvel ve ası~a .0 
'!w"-'"' yapı , 

Bunun H--.t- _ .... "'~'- Co~erilemez. su yUzUnden uyku uyumıyan İngiliz Hail bunu bize haber verdi. Birincisinden İngiliz cCourageous> tayyare gemisi- P~ide ~üz~kere edilmesi maksadile te- ~b~uslere de ~Ik defa olarak dik• • 
ı ~ . .....u.n& \le JCbar edi- devlet a~--'- b ı-A·busun be daha beter bir Versailles muahedesi ... Son nin batırıldı.ır.ı hakkındaki :tngiliz ami- biri istenılmı:ı olduğunu anlatmı:ı ve bu katimi tevcih ettim.,, 
en Polonya harbi ı-...:"'- ·b etti 0 U&UJUa. nnm u - u r- •1 - mtıı ti -•-·-vah • b bd ed ... A.. unda h uıw.ua taraf ,._,.. haftalar zarfında nuuan e ycuı... ralliğinin haberi mezkQr gemiyi batıran a a cereyan en mUMl&ere IOD (l(ein Kampf, a. 156) 
arb ki, onu ı.tiyenler için bü~ eWU9tir. Almanyanm Ukray- detinl delil maneviyatının da cesurane ol- Alman denizaltısının raporile de teey- şimdilik Meclis binasında sıjuıak yapıl- • • • 

lnarifet değil, wı....ın.. en nayı fethetmek istediğinin doğru ol- dutunu ela iabat etıniftlr. Alınan milleti yild etmiştir. ması için miirıa:kale yapılmaması kararhq-
li olacaktır en """Yua ınıkut haya. madıpıı ~bıce sükOnet bulacak· 1914 dekinden çok fazla teVkli ve beye- tırılmıştır. Yme Bitler diyor iri: 

Bltler ,..:W ___ ,. ~ sımz. Bizim çok mahdut menfaatle- canhcbr. Hepimiz blr harbin bütün fecaat- batan Couragous'un mürettebatından Grup nwıamelinde dahil diler iki tak- .,1913-1914: aeııeleriııde, ilk defa o-
300 bbı -..wwaa limdlye kadar rimlz var. Bununla beraber, bu men- Jertni biliyoruz, fakat bu harbi kazanma- 4D kadar silbay kurtulmuştur. rirden Manisa mebusu Refik tnce'nln bu larak, muhtelif mahfellerde, AJman 

ba aa1rerba, tahminen 2000 atı- faatleri nered -u-.... -ı..;.. her la karar verdik. artık ok ~ çıkıml- ._,,,,m. rı-&..• Dalla '.l',...-"Jendi gilnün lcablanna 8lh'e idarede bazı tedbir- mill tinin istikbali meselesi markacı• 
YJll Ve birçok geJıerall • ' en &--.&aıı::ı &_....., tır Bir Dl& ..... ~ va..- ler abomuı hakkındaki fOmultü teJrUflnln e 

dildiğini 116Y1emif, enn ~ ~ türlü ~likeye kareı müdafaaya ka- Fwu- son olarak Aimaıı1ann b~ tek Londra, 19 (A.A.) - ~ daha evvel ınap idare heyetinde tef1dl e-~ imham m~esi ~lduğu ~-
kalıramınJığm b Leh askerinin rar verdik. arzum oldutunu ve bunun. yalmz bırkaç kumpanyasının City Of Pans adın· dilecek bir komisyonda m\lzakereai tasvib tinde bulundugunıu ifade ediyor-
mek llumaJM!a_!. bul ~ . ytik • Vaktile Ahnanya ile 1taıya arasında phsın istedii1 bir harbin ıüzum&uzlu~nu daki İngiliz ticaret gemisinin torpil- ol~uş ve '!"onya mebuau D~. Osman dum.,, 
ra da uzun imı '-ldt etmie aoıı- mevwı bütün eerılnlikleri izaleye eaynıt bqkalarııim ela anlam~l~rı olduğunu ~y- lenmek suretile hasara uğratılmıt ol- Şevki Uludağ!ın bava tebllkelerıne karp (Mein Kampf, s. 157) 
raf dan uzadıya, Po~ ta- ettlnı Ye turaııım memnuniyeti-. müpbede lemi§ ve nutkunu bitırırken Danzjglilere _ • ğre .,_;..,.~.. halkın korunması tarzına müteallik alına- (Arkası çok uzundur) 

ın yapılan gaddarca hareket- ederim ki MUSSollni ne oahal mflnasebetler şöyle hiW, etmlştlr ; dugu ö m&U ...... • cak tedbirler hakkındaki sualine de Da· • 
lerden bahsetmiştir. &aJ'esinde bu mUmltUn oımu,tı.ır. • Gelecek aylar ve ıelecek yıllar zarfında Leh HUk6metl Bomanyada hlllye Vekili Faik öztrak tarafından cevab Aslına mutabJktır. 

Bitler bundan 
80 

d . . . l'ranaa ile de ayni ,eyi yapmayı tecrübe her Almanın katlanacaaı güçlükler ne ~-, Bükreo, l9 (A.A.) _ Rador ajansı bil- verilmlf ve bu cevab grup umumi heyetin- Btlaeyln Oabid YALÇIN 
B' nra emi§tir ki: ettim. Sar meselesinin tasfiyesinden sonra lursa olsun biz milletin aynlmaz bütünlü- diriyor : ce tasvib olunmuştur. -·-·-•n••••••--·-----

daki ır taraftan da Rusya, Polonya • derhal, ıarbde her tarın hudud ta41Unden ğilnU müdrik bulunursak bu güçlüklere Polonyadan Rumaııyaya apiıdald mik- Ruznamede müzakere edilecek başka samer v• ElllNlnkm 
beyaz Rusya ve Ukrayna etnik resmen vazal!\.'lim, BQtiln propaganda ser- daha kolay taharnmQl edecelfz. Sizi de bir darlarda mülteci g~iştir: madde obnadıimdan ri)'asetçe celae)'e Dl- blrl8fmHI 

lnlPlaruun menfaatlerini hiına . vlsini, bu fikrin Gzerine tevcih ettim ve daha bırakmamağa azmetmiş oldujum hal Sivil 4500, çocuk 400, sübay ve er 10 bin. bayet verilmiştir. 
cin ınUdahaJe m b • ye l· Fransayı kUŞkulandıracak her ıeyi ortadan de, bu bütünlük içine alıyorum. Danzig Sübay ve erler sllAbtan tecrid edilmi§ " ••••••H111Hn••-••H Ankara, 19 (Telefonla) ...... Sümer, Etl-
Fransa ve t--=• ec urıyettnde kaldı. kaldırdım. Almanlan, Alman kalmı&tır ve uğurunda ve tahiid olunmuttur. repl Sın1gly Rydz Cralova'da Blcozda ve bank idarelerinin blrle,tirllmesl ve aynca 
llua anlaşın """5utere limdi Alman • inglltereye kup yaptıiım teklifler ma- ölüme kadar mücadeleye azmetmiş bulun- Ekserisi hasara ulramıa olmak üzere 100 diter siyasi )'(lksek memurlar llıfolvavyada endOstriyi tinanae edecek bir banka im• 
telikki asını korkunç bir cinayet lllmdur. Ben, 1nsWz milleti ile samimi bir dutumuz bir Alman mllleti ve bir Alman kadar da tayyare Rwnanyaya ıeçmi&tir. Slanic'de ikamet eyliyeceklerdir. rulmuı batkmdaki kaııun llyihasım h\1 .. 
n etınelttedirler. Bir İngiliz b • dostluk istiyordum. Reichi mevcut oldutu müddetçe, Alman Verilen karara tevfikan bükQınet, Po- Vart0va Müdafilerinin Karan kQınet Meclise verecektir. 
: t~~Ultık Oldufuııu 8- 1 .u İn8lltenı bütün buıılan reddetti ve şim- olarak kalacakbr. lonya hükQıneti ricaline mecburi ikamet- Londra, 19 (Husual) - Vll!'lova müdafii AdllJ• herç .. rl .... 
.; ~ bunu daha · . oy. ~IDt§- dl Almanyaya harb yapmak fikrindedir. Couragous'dan Kortulanla.r gMı göstermiftlr. Bu meyanda Polonya re- diln akşam radyoda söylediği bir hitabede dellfeCek 
;-111:;;;;:~~~~iıyı~b~ilir~ler;·~~Buna=~IU~~::b~ı ;verecetim:::~: ~====~~Lo~n:dr:a~, ~1=9~(A~.A.~)~~P:a:z:ar~gun~··:ü~w:·c:ilmh:;uru;~B~. :M:os;cı:·c:ki~M:o:l:va;vy:a·:d:a,~M:a- bombardımanlar neticesinde şehirde yüz- Ankara. 11 (Telafoııla) _ A~e v._ 1 lerce kadın ve çocuk öldüğünü ve dehşeW k.Aleti harç tarifesi kanununu tadil eden 

S U l '1'~ Ali tahribat yapıldılJnı, buna rajmen Vareo- ' Jbilıası h lamaktacbr l.I~ veı, in bir pebl!van olman lhundır, de- ran bu hareketi bet kere üstüste durma - herkesin fevkin~e bir. zorbazu olarak ahzi vanıo !çerisinde bir milyon klşlnin dövü- bir kanun azır • 
NA.JI L A mifti. dan, üç yüz otuz kulhüvallahi okuyarak mevki eylemek ısterdi. şerek can verdiği bir mezarlık: halinde Tlcerel Veldllmiz ...... 

p EH l•UA y 1, Genç olan Aziz; babı.ıanın bu lAfiarmı yapmak JAzımdı. • • • teslim edllebllecelini söyledi. Ankara, 19 (Telefonla) - Ticaret Ve-
1 T;ııu, OLDU. hiçe Ay!IUftı, Ve zannetmiıU ki; kemanı Aziz efendi; durmadan idman etti. Hem, Veliahdw Aziz Ef~di; muhakkak surette Dno JJmgı Tekrar A~ kili Cezmi Erçin, rahatmz oldutmıdan ma• 

YAZQ ç~ oku atmak kolaydır. Herhangi Yozpdh lalaaınclan lilre, öifeııiyor ve Arnavutoilu ile lilreprıeie ve hattl onu Roma 19 (A.A.) _ Dra limanı kamına geleıneml,tir. tstanbuldan ıeıen 
ı JI. Bam4 KARA.YEL kuvvetli bir •dam bu ili yapabilir... hem ele onunla beraber keman çekiyordu. mailüp etmete ahdetmı,ti. . ' ç bazı maruf doktorlarımız, kendisine bir 

- 4e _ 1kiııci Mahmud, ollunun mütereddit bir Aziz Efendi· yirmi bet yaşlanncla iken Veliahdin sporculuk hırsı Arnavutoilu- seyrısefalne tekrar açılmıştır. konsültu n yapmışlardır 
Arnavut .)C.;lu V • bal ve tavır takıncbJuu eörünce, gülerek: fevkalhad çeÖn bir adamdı. Bazu1an ve nun Türkiye Başpehlivanı olarak kalma- yo 8 . dl 0 a eliabdla - Ollum; bir ok yayım üç sene ve her bilekleri haddinden fazla kuvvetli idi. Yay sına müsaade edemezdi. • ., ·ı· H b Proleelr •drl M•k•u 

kapışıvenn;..&: S(ln.alqam. sabah üç yüz otuz kereden al- ldmaıılarlle pençeleri ve kollan çelikleş - Halil Beyin cPap> çabuk eldea Ama- ngı iZ ar Ankara, 19 (Telefonla) - Ankara Fa-
AJ:lz • . . - --,u tı 7ÜZ altım, kere tecvid üzere Kulhüval- miftl, vutoiJ,una mağlılp olmalı bile kendini ür- G • ı • • Akd kültesi Hukuk tarihi profelÖl'J.Qlüne Sadri 

Genç o!endl, Dördüneü ISallaıı llurada, lahi okuyarak kefide yerinden kulak hiza- Vellahdin, vücudünün üst kımıl uzun ve kütmemifU. emı erının 8• Mabudl tayin edildi. 
llled Salise ana. Yawz Sultan 8elbne. lıt91ı- ~ ~ yavq yav~ getirip aetirerek geni§ti. Aşatı1an lwıa idi. Yürüdülü ve a· Cünkü; Aziz Efendi de Halil Beyi bir • • 

Bilhassa llbta ederdi. :nan ettikten Te pehlivan! bir lileğe sa- 7akta durduju zaman orta boylu bir adam elde mağlılp ediyordu. Nihayet; lilret liln\1 nızdekı Kontrolü PolonJa lltiktmetl Paılste MI 
lına v : Dördüncü Muradın ı>ehlivazııı_ ~olduktan sonra kemankee bir ~tu:ı &- halinde lörülüyordu. geldi çattı. Y~f 
olurd e IÜrz aavurub kaldırmasına haYraıı dına dahil olabilirslo?. demiıtl. Faka ta bin t Oze- J'akat; Arnavutojlu, korku içinde idL :lngiliz barb eemileri Akdenlzde U1ccar Va:ıinıton, 19 (A.A.) - Barlcl)'e Neza.., 
ec~· Tarihin bu devirlerini okuduJı:oa : Efen~; ~ beı yaşı~da ik~ baba- rinde ~r~er cıı: ~:'1 b": :~ oldu- Ne yapacaimı PflrDUI, asabı bozulmuftu. eşyası tqıyan vapurları sıkı bir surette retl erkAnından bir zat, Pol~ sefiri B •. 
harek llbl olınak, onlar elbl Rüsteman. Ne bu ~tini fiSyle. böyle dinleıni;ıt.L u !ruarlardı~ Y Koca veliahdi ruwl tutacaktı? kontrol etmeie bqlamıştır, Bu kontroller Potocki'nin Polonyadaki vaeyetteki deli•' 

Aziz. etler yapmak 8fklle yanıp tut\1ŞurcSu. delfne ~t ki, kemanı eline aldı. Oku ye- lun . . . Hatta; Arnavutojlu gUreı günü erken - neticesinde içinde emre muharrer konfi- 11ildlklere rajmen Amerikada memleke~ 
lnUdun efendi; bir IUn, babası Sultan Mah tecvidi :,u. Ve. babasının tarifi veçt.tı. . lşte; Aziz Efendi; böyle yetiljmiş çetin den kalktı. Mutadı veçhile abdest aldı. Ve mentolarla mal götüren bazı vapurlar yo- temsile devam edeceğinl ıöylemiltir • .Mu; 
ken h Okıneydanında ok atılllll seyreder- J'SYJ. kula an edip ihlAsı ıerifi okuyarak bır pehlivan olduju için ~er babayilit o- sabah namazına durdu. lundan çevrilerek Malta Hayfa ve Port- maileybJn vazqeti, memleketi Alırıan1lt 

e;yecana gelmı., ve rica ederek: ladı luıa çekmete bqladı. O valdt •· nunla bqa çıkamazdı. O, onüne eeleni to- Namazdan sonra, Allahına IU yolda dua said limanlarına 1ötürülınilş1erdir tarafından ilhak edildikten m aahi va .. 
- irade buYllrUrsanız bendeniz d ta- ~tesördü kl; bu Iı bqka b!r s,tir. V• pal Koçu elbt majl'Qp etmek iaterdi. Os- ed!Tftrd.u: Dün şebrimlzdeki ticaret od~ Selen zifeııinde ibka edilm1f olan Cekoelovak ~ 
~ dernıştı. 8 

a n evvea ı>ehllvan olıuk sanldı.dır. manh imparatorlutu içinde kendlainden - Yarabbim, bayırlısile beni bu &araJ"• bir emirde bitaraf memleketlere 70k alan tiri B. W1adlmir Hurban.'ın vaz1yetiııin 87 .. lan el Mahmud, daha on bet yqında o- On bet 7811rıdaJd. Aziz efendi, bh kere üstün bir pehlivan buluıuxıuına tabammfil dan ve bu sıkıntıdan kurtar.. vapurlanD ko.nşlmentoıarmı name muhar- Di olacaktır. 
_:. Oilunun sırtını olqıyaraJt: !.:\.~ altın11 altı kulbüvallahl okuya- edemezdi. Arnavutollu QzüntQsQnden adeti .zaııf- rer olarak tanzim ettirmeleri bll41rilmJatir. Bundan bqka p 0 ._D78 hOldllneti, ııut.. 

bu amam eline almadan ev- ~ :~ ~ ıwarememı,t:L Bele, padipb oldula mman. herk- lamıstı. Yemekten fGmekteıı kelflmiftL Bu tekil haricinde mal ııak1edeD bQtQn va- te ;yerll!ftill takdirde Ammbda)d ~ 
• idmlf& taUl9t1 W• 1ıevldD4e bir Jı::avwt olan bu mevkide )'lııe l Dev.mı yar 1. purlar 7oJlatmdaD a11Jrcmulacakt.ır, leflr!DID de ar9da ~ ~ 
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- ~ ESKi FEYZIATI ~. =- Sar•çhaneba,ında - Horhor caddesinde 

Y ahlı BOGAZiÇİ LiSELERi Yahsız Kız 

Erkek Hayriye Lisesi Yatılı 

Yahsız 
Ana sıntft ve ilk kumn Bebekte e::ıki Frans1Z mektebi binasmda., kız \'C erkek kısımlan ayrı dairelerde 

olmak üzere Lise ve Orta ot...'111. 

Arnavudköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Ana, tlk, Orta ve Lise sınıflarına takbe kaydına başlanmıştır. Ecnebi lisanı ilk sıruflaruan itibaren baŞ 

ar. Kızların yatılı kısmı tamamile ayn bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin hususi o· 
obüs servisi vardır. lstıyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530. Kayıt için hergün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

lstiyenlere mekteb tarifnamesi gönderilir. Telefon : 36.210 

'sümerBank 
SELLOLOZ SANAYiİ 

MÜESSESESINDEN: 
Bugünkü cihan vaziyeti dolayısile ham madde tedarikir.de maruz. kalına

bilecek müşkülat ve ayni zamanda memleketin her nevi kAgıt ihtiyacını kabil 
olduğu kadar uzun bir muddet temin edebilmek zarureti bizi imnlM program 
lıırımız.da bazı tadiU'ıtta bulundurmak ve ayni zamandı:ı fiyatlarımızı da nor
mnlize etmek mccburiyı:tinde bırakmıştır. 

Mnahaza herhangi bir ihtikara meydan bırakmamak üzere lfızım gelen 
tedbirler alınmıştır. 

Buyük toptancllara yapılan iskonto U'ığvedıldiği gibi tstanbulda Yemiş 
iskelesinde açtığımız perakende satış depomuzda aşağıda gösterilen Cıyatlarla 
kartonlarda bir io'p ve kağıtlarda bır balyaya kadar satış yapmakta bulun
duğumuzu ilan ederız. 

Perakende Sahş fiyatları: 
C 1 N S Perakende 

Kilo fiyatı 

Kraft ambalnj kağıdı 60 Gr. 31,5 Kuruş 

> > > 40 ve 50 Gr. 
Bir tarnflı beyaz Selluloz kAğıdı 60 Gr. 

> > > > > 40 ve 50 Gr. 
Beyaz Selluloz iki taraflı 

Renkli Sclluloz knğıdı sarı, turuncu, pembe 
> > > mavi, ycşıl 
> > > kırınıı.ı 

Açık rcnlcli bir taraflı Selluloı. kıigıdı 
Biletlik kağıtlar renkli 
Biletlik kfığıtlar beynz 
tmitnsyon Kraft 60 Gr. 
imitasyon Kraft 80 Gr. 
Sünger kağıdı pembe 

> > beyaz 
Sümen sünger kırmızı 

> > yeşil 

Şrenz (bakkal) kfığıdı 130 Gr. ve yukarısı 
> > > 130 Gr. dnn aşağısı 

Kaba beyaz muka\·va (iyi mal) 45 numoradon 
itibaren 24 kiloluk paketı 
Gri mukaV\'U 50 numaradan itibaren 24 kiloluk 
paketi 

Açık Eksiltme Ilanı 

32,- > 
31,5 > 
32,- > 
36,- > 
37,- > 
38,- > 
39,- > 
32,5 > 
30,5 > 
28,5 > 
28,- > 
27,- > 
42,- > 
39,- > 
42,- > 
39,- > 
22,5 > 
23,5 > 

595 > 

545 > 

Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan : 
Haydarpaşa lisesi pansiyonu için satın alınacak olan 2200 metre pa

tiska açık eksirtmeye konulmuştur. 
Eksiltme 27 EyICıl 1939 çarşamba günü saat 15,30 da Beyoğlu İstik

lal caddesi Karıman karşısında Liseler alım satım komisyonu binası için
de toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

Beher metresi 64 kuruş hesabile 2200 metre patiskaya 1-108 lira fiyat 
tahmin edilmiştir. 

tık teminat 106 liradır. 

İstekliler şartnameyi ve nümuneyi mektepte görebilirler. 

Taliplerin belli gün ve saatte cari sene Ticaret odasl vesikasile bir-
Jikte komisyona gelmeleri. "7206,, 

Haydarpaşa Lisesi Alım Sahm Komisyonundan: 
Nev'i Kilosu Tahmin bedeli Tutan tık teminatı 

Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

Karpuz 8.000 5 400 00 ) 
Kırkağaç kavun 7.000 6 420 00 ) 
Çavuş üzüm 4.000 20 800 00 ) 154.50 
Yapıncak üzüm 4.000 11 440 00 ) 

2060 00 
Haydarpaşa lisesi pansiyonunun ihtiyacı olan yukarda cins, miktarı 

ve tahmin bedellerile ilk teminatl yazılı yiyecekler açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 27 Eylül 939 çarşamba günü saat 15 te Beyoğlu İstiklal 
caddesi Karıman karşıı;ında liseler alım satım komisyonu binası içinde 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler şartnameyi mektepte görebilirler. 
Taliplerin belli gün ve saatte cari sene ticaret odası vesikasile bir 

likte komisyona. gelmeleri. "7207,, 

-93-

- Sen misin YA Ebıl Cchl? - Galebe Cenabı Hak ve Resulü tara-
Dedi. fındadır. 

Ebıl Cchl ise, son nefesine geldiği hal- Dıyince Ebu Cehl: 
de hiç korlm eseri göstermeden: - Muhammed'e kendısine düşman ol-

- Ey koyun çobanı! Ayağının altındaki duğumu, :fakat dusmnnlığımm dört kat 
yer sarp bir yerdir. Kavim ve kabılesi cf- arttıgım soyle 1 
radmın elinde cnn veren reisler az değıl- Dedi. Abdullah daha fazla söyletmeden 
dir. Bu her zaman olıığan şeylerdendır. kafasını kopardı. 

Diye cevap verince, Abdullah: 1 Abdullah, zayıf ve kuvvetsiz bir adam 
...... Ey Alla!-1 duşmnnı! Görüyorsun ya, olduğu için Ebıl Cehl'in iri kafasını taşı-

cczam buldun. yamıyacagını anladı, kulağını delerek bir 
Dedi. EbQ Cehl ise, yaralarının ıztıra- ip taktı ve surukliycrek Peygamberin hu

bından pek güçlükle nefes alabildiği halde zuruna gelirdi : 
yine korku eseri göstermedi: - tşte, Allah düşmanı Ebu Cehl'in ba-

- Ne cezasından bahsediyorsun? Sizin ııı ! 
!llnizde ölmek bana şereftir. Sen, orasını Dedi. 
oırak ta, galebenin hangi tarafta cılduğu- Hazretı Peygamber de : 
au söyle! -- - Allahellezi lfıilfilıe gayruhu (Peygam-

DedL berin yemini böyle idi). Su iunmetin fira-
A.ödullllh ibni Mes•u• vunu işte budur ! 

lpmıa T 1 F O B 1 L 
1 1 Dr. ttlSAN SA~lt 

1 
Tıfo ve paratifo hastalıklarına tu

tulmamak içın agızdan alımın tifo 
haplarıdır. Hiç rahatsızlık vermez. 
Herkes alabılir. Kutusu 50 Kr. 

ZAV 1 
Sunnetçi cüzdanımı zayı ettim. Yenisini 

çıkartacağımdan eskisinin hukıııu yoktur. 
Dİ\Tigide Kavalall sünnetçi 

lamail oğlu Mehmed Subaşı 

Londra ve Parisin en meşhur 
fabrikalarından gelen 

BAYANLAR 

Baklavada Fındık, Dondurmada Fındık, 
Çjkolatada Fındık, Pastada Fındık, Çörek
te Fındık, Her Tatlıda Fındık, Cepte Fındık, 
Ayakta Fındık ........• bir hayattır. Kışın 
Fındıklı Çörek, Yazın Fındıklı Dondurma 
Kuvvetin ÖZÜDÜR 

için son moda ve yüksek fantezi 
MUŞAMBALAR Ye MANTO· 
LAR, Beyoğlunda BAKER ma
ğazalarında teşhir edilmek ve 
gayet müsait şerait ve ucuz fi. 
yatlarla satılmaktadır. Çeşitler 
tükenmeden evvel ihtiyacınızı 

şimdiden temin ediniz. 

FINOIK TARIM SATIS KOOPERATİFLERi BİRLiGI 

................... _._ .......................... i,~!!!!!!!~~----------------.......... 111!'\ 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
1 - 1dnremizin Paşabahçe muskırat iabrikası için muhtelif eb'adda (240) M3 

sandıklık tahta pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 9600 lira, muv:ıkkat teminatı 720 Liradır. 

111 - Pazarlık 21/IX/939 perşembe günü saat 11 de Kabataşta levazım ve mü
bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve eb'at, listesi her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gun ve saatte % 7,5 güverune para-

larile bırlikte mezkür komisyona gelmeleri iliin olunur. (7359) 

* * • 
I - Şartnamesi mucibince idaremizin Paşabahçe ınüskırat fabrikas1 için bir adet 

buhar kazanı pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli 4000 lira, mU\'akkat teminatı 300 liradır. 
lll - Pazarlık 23/lX/939 cumartesi gi.ınü s:.ı.at 11 de Kabataşta levazım ve 

milbayaat .şubesindeki alım komisyonunda y;ıpılac;ıktır. 
iV - Şartnameler her gun sozu geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - tsteklilerin pazarlık için tayin olunan gun ve saatte % 7,5 güvenme para-
sile birlikte mezk(ır komisyona gelmeleri ilfııı olunur. (7457) 1 

• * • 
1 - Çoğul tuzlasında dort teraküm havuzu inşaatı ışuun kap:ılı zar! usullle 

yapılan eksiltmesine talib çıkmadığından bernıuclbi kanun bır ay muddetle açık 

pazarlığa koıımu~tur. 

11 - Açık pazarlık ve ihale 12/X/939 tarihinde saat 16 da Ankarada Banka
lar caddesinde k~ın inhısarlar tdaresi binasında ve ba~ınudür odasında toplanacak 
koıtıisyonda yapılacaktır. 

lll - Muhanunen bedel 42789 lira 70 kuruş ve muvakkat teminat 3209 lıra 23 
kuruştur. 

SAÇ EKSiRi 

KOM OJEN 
Saçları besler, köklerini kuvvet

lendirir, dökülmesini önler, ke· 
peklerini giderir. 

İNGİLİZ KANZUK 

ECZANESİ 

Berol)lu - letanbul iV - tsteklilerın diplomalı yüksek mühendis veya yüksek mimar olmaları, 

olmadıkları takdırde ayni e\•sa!ı haiz bir mutehassısı inşrıatın sonuna kadar daimi' 
~uak~ba~ndabu~ndura~kbrının~sl~~nmuaddak~r~ilihüd~ğ~ıilei~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
evvel temin etmeleri ve en az otuz bin liralık inşaat işlerıni muvnf!akiyetle yap- 1 

mış olduklarına dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. 
V - Yukarıda yazılı vesaik asıllnrile birer suretlerini açık pazarlık ve ihale 

gi.ınunden sekiz gun evveline kadar Ankara İnhisarlar başmudurlüguııe veyahut is
tanbulda İnhisarlar umum mudurlüği.ı tuz fen şubesine bizzat veya bılvasıta tevdi 
etmek suretile ayrıca fenni ehlıyet vesikası almaları Hizımdır. 

VI - Bu işe aid keşif, proje, fenni ve idari şartnameleri tstanbulda Kabat~ta 1 

İnhisarlar Umum Mudurluğü levazım mudurluğuııde ve Aııkaroda inhisarlar Baş-j 
miidlirluğıı Tuz Fen şubcsınde bulunmakta ve isteklilere 214 kuruş mukabilinde 
verilmektedir. (7386) 

işin Nev'i 

$ • $ 

Muhammen bedeli 
Lira Kr. 

% 7,5 muvakkat 
temınatı 

Lira Kr. 

Eksiltme 

Şekli Saati 
--~----·--------

Duzce Bakımevi ııışaatı 258.147, 58 14.157, 37 Pazarlık 1 l 
Kabataş D.ışmiıdurluk binası 

tamiratı 20 027, 15 1.502, 02 > 15 
ı - Keşif, şartn:ıme ve planları mucibince 5,l l/IX/939 tarihlerinde ihale olu

namıyan yuknrda yazılı heı· ıki inşant yenıden pazarlıkla eksilmeye konmu!ilUr. 
il - Keşif bedelleri, ınu,·akkat teminatları, eksilme saatleri hizalarında yazı

lıdır. 

111 - Pazarlık 27/lX/939 çarşamba gllnu Kabata,şta levazım ve mübayaat ı;u
besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

JV - Düzce Bakımevi şartnamesi 1291 ve başmüdurlüğü bınası tamiratına ait 
şartname 100 kuruş mukabilinde her gün levazım şubesi veznesinden ve İzmir, 

Ankara başmüdürlüklerinden ve Duzce memurluğundan alınabilir. 

V - Munak&saya iştir:ık edeceklerin şartnamenin F fıkrasındaki vesaik ve %7,5 
güvenme parasile birlikte eksiltme için tayın olunan gün ve saatlerde mezkur ko-
misyona gelmeleri ilfın olunur. (3787) 

Dıyerek Cenabı Hakkın verdiği nusrata ESi RLER - Bedr harbinde, Kureyşten 
şukretti. Sonra, ve \'aktiyle, Mekke'de, yetmiş ki~i İslamların eline esir düştü. Haz 
cRahman> suresi indıği zaman, bunu ku- reti Muhammedin amıcası Abbas ibni Ab
reyşe tebliğ etmek uzere Abdullah ibni diilınullalıb, amcazacleleri Akıyl ibni ebi 
Mes'ud'u gönderdiğini, Ebü Cehl'in bu teb- Talib ile Novfel ibni Haris, damadı Ebul' 
liğe kızarak Abdullaha bir tokat vurarak As ile Rebiğ de esirler arasında bulunuyor
kulağıru yaraladığını hatırladı ve buna !ardı. Ilunlar, bir müddet sonra İslfüniyet I 
telmihan : ile ınuşcrref oldular. 

- Kulağa bedel ku!ak, ne ise.. fakat tbni Abbas'tan mer\'idir ki: O gün, Re-
baş kesmek faz.la değil mi ? sülü Ekrem hazretleri: "Beni Haşim bu 

Diyerek Jatife etti. harbe, gönül rızi'ılariyle gelmediler. Her-
Milşrikler arasında, evvelce Mekke'de kim onlara tesadüf ederse öldürmesin; esir 

ınusluman olmuş, sonra tekrar eski dinle- etsin. Ebu Bahteri As ibni Hişam'ı da 01-
rfne donmüş olan beş kişi de maktul bu- durmeyin.,, diye emir buyurdu. 
lunuyordu. Ilunlar hakkında : Hnz.rcti Muhammedın Ebu Bahteri'yi is-

cl\leleklerin bldurduklcrl kim eler, şiıp- tisna etmesinin sebebi, Mekkede iken ezfı 
hesiz, neCıslerine zulüm etmişlerdır. l\le- ve cefa etmiycrek daima iyi muamele et
lekler, tevbıh maknınında onlara: mesmdendl. Kureyşiıı Muslümanlar aley-

- Siz, ne dını;le idınız? diye sordular. hindeki nhidname)i yırtanlardan bıri de 
Onlar do· Bız, Mekke le zuf'ıfiıdan idik, de- o idi. 
diler. Onlar ise: Yer yi.ızu gt>nlş degil mi Muhfıcirmden hırı Ebü Hozeyfe ıbni Re
idi. Niçin hicret ctmedıniz? dediler. Onla- bia, peygamberin ııkrabalarııu olumden is
rın yeri cehennemdir. Cehennem, ne fena tisna etmesi uzerine, babasının ve kardeşi-
bir yerdir.,, nin katlolunmas'lndan duyduğu tee:;sürle: 

Mealindeki ayeti kerime nazil oldu. - Biz, babalanmızı, kardeşlerimizi öl -
Bu harpte, Afrfı'nın oğullarından Maaz dürdüğümüz halde Abbası neden öldürmi

ile Av! büyük cesaretler gösterdikten son- yelim? Ben, rasgelirseın, hiç tereddüt et-
.. a sehid oldular. • 'lle<len: katledeı"un. ( Devamı var) 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Teminat açığınd3n borcu o'anlarm nazarı dikkatine : 
S.ındığımıı.a teminat gösterilmiş menkul ve gayrimenkul malların satı;ıo bedel• 

lerinin borca yetmemesinden dolayı 31/3/939 tarihine kadar teminatsız kıılfl'lıl 
sandık alncaklannın 30/6/939 tarihıne kanar tediyesi halinde borçlulara bazı 11t1' 
susi tenzilat ve müsandat icrasına amil olıın sandık usulu nıucbir esbab aıtındil il" 
kolaylıktan istifade edemiyen borçlular hakkında 31/12/93!) tarihıne kadar terndi4 
olunmuştur. Keyfiyet iitin olunur. (725~ 

(-
- öH" ka•kUkr•, nlere: Katran Hakkı Ekrem J 

Katran Pastilleri de vardır. 
=======================================:=::::::~ 
İstanbul Bölge Sanat Okulu Arhrma 

Eksiltme Ve İhale Komisyonundan: 
Cinsi Mlk, 

Birinci ekmek 45000 

M. Fi. 
K. 8. 

9 50 

Eksiltmenin 
T. G. 8. 

2/10/939 s. 
14. Pazartesi 

ilk temlnet 
Li. Ku. 

32ö62 ___ .AÇ'" 

İstanbul Bölge Sanat okulunun 1939 mali yılı ekmek ihtiyacı eksiltmeye 1'' 
nulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda yüksek mektepler muhasebeciliği binasında toPll' 
n:ın komisyonda yapılııcaktır. 

2 - Eksiltmchin şekli, gün ve saati muhammer. fiyatı:; muvakkat garanti ıııı1'' 
darı yukarıda gösterilmiştir. 

3 - İstekliler Ticaret Odasının 1939 belgesini ibraza mecburdur. 
4 - Şartnameyi gormek istiyenler mektebe nıürncnat etsin. (7~ 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Halıhazır sebebile Avrupada tnhsillerine devam edcmiyen talebenin tahsil \'ıı~' 

yellerini tesbit ebnek üzere üniversite Rektörlüğiınde bir buro teskil cdilıJllştı, 
i stanbulda bulunanların bizz:ıt ve taşrada bulunanların yazı ile ve vesikal:ırile ıı·il 
racaat etmeleri. 

Yül{Sek mühendis mektebile Nafıa teknik okuluna girmek 
doğruya bu mektep direktörlüğüne milracnat edebilirler. 

istlyenler doğrU0 ' 
(73~ 

11111!11• 28 senelik tecrübeli ••-..rıı 

Ell Ç buk Sünnetçi 

RIFAT KÖPRÜLÜ 
Kabine: Çarşı kapı tramvay du

rağı No. 99. Ev: Erenköy, Tel: 

52.73 Mektepler açılıyor. Ders-

ZAYi - cOberon> vapuru ne Haıllbıl' 
ga gönderdigimiz 482 kap deriye ııit 1 ' 
tnnbul Tıcaret ve Sanayi odasından nlc.I 

1 

ğıınız 28/8/939 tarihli 12107 sayılı ıııcf1 
şahadetnamesinin cA~ ve cB• nilsh:ıl 

1
• 

kaybolduğundan suretlerini alıyoruz. ı\ 
larıııın hi.ıkmU yoktur. 

latanbı.ıl Kasaplar T. A~ 
c: 

Sambi: Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU 
Neşriyat müdüri.\: Macit ÇETİN Basıldığı )'er: Katbui ~ 


