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ÇEMBERLAVN HiTLERE CEVAP VERDi 
r 

~~~:~~- !~~~iN[" İngiltere Polonyaya Karşı Olan Taahhüdünü 
Hi~~~. 0;:ı:ig:~1!~ 0::;: •• :: Mutlaka Yerine Getirecektir,, 
her tarafında merak ile karşı-
landı. Alman devlet. reisi bu nut-

ku k ime kar~ı söylPmi!?tir·~ Kim- ı B 
1
_ • k 

ler H~erinde ~sir yaımlak istiyor , .e e ç 1 a 
maksadı nedır? Burasını kestirme!' 
biraz zordur. Çiinkü nutuk siyaset ile 
az çok meı;guJ . münevver i;ısanlara 
hitab ediyorsa, onlar bunu hakikate 
mugayir i<ldialarla, tezacllarla, tevil
lerle dolu bulacaklar \'e maatteessüf 

Hududunda Alman 

ı · b' ~ıç ır kıymet \'ermemek mecburiye-
t mue kalacaklardır. 

'Nutkun hı~ zavahiri bırakılarak iş 
biraz derinleştirilecek olursa Hitle

1

rin 
L h" ' e ıstandan bir miktar arazi kopar-
dıktan sonra, bir sulh yaparak fütu
~~t ve muvaffakiyet cilası ile işin 
ıçınden çıkmak istediği ve atıldı"ı za
rarlı maceranın neresinden dö~mek 
kabil olursa enu kar saymak ıztıra-
rını .duyduğu görülür. 

Fılhakika bugünkü Hitler, nutkun
dan anlaşıldığı üzere, yelkenleri çok
tan suya in ı· . b. . . c ırmış, ın ıstıyerek yola 
ç~~tığı halele bir ile iktifa etmek mev
kı~~de kalmıştır, denilebilir . Harbi 
Elıt:~r ilan <:Lti; az çok fedakarlığa 
:lınanlar katlandı; bütün dünyanın 
d~na nazarını Alır.an rejımi yüklen-

ı . Fakat en büyük zaferi Ruslar ka
~ndı. Ç~ıı~? bolşevikli~i ezmek, 
.usynyı ıstıla etmek gayelerini ta

kı? eden, bu uğurda dünyada bir ko
nııntern misakı vücude getiren, hayat 
~aham davasile Balkanları tehdid e
den Almanya bütün bu tecavüzi e
meUerd~n vaz geçmiş, Rusya karşı- 1 

sında dız çökmfü:; ve müstakil bir 
~rayna te~kili suretile Karade -
nıze · 
1 

.~nmek tasavvurundan do _ 
ayı tovbe ve istiğfar getirmiş, Bal-

kanlara uzaktan içini çeke çeke ba
karak başını çevirmeğe mecbur ol
muştur. Bu, nazi Almanyası için dün
Y~da tasavvuru kabil olan hezimetle
rın en büyüğüdür. 

llarbde demokrat ordul&rllll idare eden iki general: İngiliz orduları 
başkumanda.ıu Gort ve Fransız ordulan başkumandanı Gam.elin 

• Hitler, Alınanların itikadına göre 
ı~_Yuhtidir, ne yaparsn iyi yapar n~ 
soylerse doğru söyler ve Hitler dai- I 
n_ıa ~.:.ıklıdır ! Nas yon al · Sosyalistle- ı 1 
rın. I• tıhrer'e karsı böyle bir iman bes
ledıklerini bir Alman mebusu birknç l 

Z
ay evvel b.ana şahsan temin etmiştir.~ 

:s === 

aten bu ım·ın . ı· b" t • gız ı ır şey deaiJdir 
şte, ne söylerse d - .. r b • 

Bitter 
0 

. d. . ogru soy ıyen bu 
AI . anzıg- c ıradettiği nutukta 

1 ~anyanı:'l Rusyayı istila etmek yo
tnc aki lakırdıların İngilizler tara-

Sovyet o•dularının ilcr· 
leylşi devam etmiş ve ce· 
nubda da Alman ve Sov· 
yet kıt'aları Macar hu. 
dudu civarında telAkl et-

rıu il~ın ugu-

== -~ 

Varşova hala mukave· 
met etmektedir. Alman· 
lar Vistü l nehri boyun· 
daki Leh ordusunu im· 
ha ettiklerini ve çok mik 

tarda esir aldıklarını bil· 

dlrmektedirler. Almanla· 

Hududlarda yine mev· 
zii çarpışmalar olmuştur. 
Almanların Belçika hu· 
dudundaki tahşidatı e • 
hemmlyet kesbetmiştir. 

Leh harbini idare eden 

General Brauşiç garb hu· 
ından uydurıılmuş bir iftı'r·a old • 1 miftir. Sovyetler czcum· 

• cuel..Ck kadar hataya d"' t•• le Vılnoyu işgal etmiş· 
Keı1d· ·· 1 - uş u. ı dl ı · tı .. ! s~z erıni kendi tekzib etti. er r. ra göre harb bitmiştir. duduna ge mış r. 
- Ç~-~kt.ı. Hitler Alman milletine ge- .. __________ ,:... ________ _.. __ 

tlrdıgı kutsi !<itapta, Mein Kampf'd - -- - - -- - -- - ---- - - - -

~~f!S':::s~:~~~~.:~:~':;~~ ,f ll1'.tJ!ll i ~ :] !M~ i J ~ 
usyaya tecavüz etmeyi milletine -

gs_al~he olarak tesbit ettirmiştir Alman ıParis, 20 (A. 
111 ı Alman . · 1 PARIS 

edecekt" fiapanına top~ak temin • ----------.!.\..) - 20 eylul 
1 ve Alman ·11 · · b h t b1--· lll doyu k mı etınnı karnı- sa a. e ıgı: 
raca lı Bunl b" · G h · h t• ve istihza . . · . ar ızın1 tezyif ece, cep eıun eye ı umu· 

değil, bi~z'.l~Ç•;:ad.:.ttiği~iz sözler miyesinde sükunetle geçmiştir. 
Yuhti 1·ıa· h"ı -· 

1 
reı ın mubarek, la- La Blies'in Mark mıntaka-

' SO:G e "d- • 
b . rı ır Hıtleı· bu ·· sında düs.·man topçu faaliyetinde 
u söylediklerin· h · . . gun ı "ou·· ın epsını yalıyor ve I bulunmuştur_ 

nya vebası Y h di -· • :-------- --: 
di 'Yi bo . . " • a u duzmesi de- MOSKOVA 11-foskova, 20 

g lşevıklık karşısında fiili t . · _ l ( A. A. ) -
yeler veriyor. arzı. 

İki gün evvel d.. . -
hnyat sahası unya}a sıgamıyan, 

arıya F"h arlık gayesini eld n ~ re~ bugün 
gibi memnun gö .. e etmış hır adam 
n t . - runrnek istiyor. Vak-
ı c ngılızlcrle deniz anı 1 · aşması yaı>a-ra.c dost geçınmek · . . ı 

sıynsetını tut 
mu;;sa da 1ngilizlerin buna al·1 • ı 
mem l . d . • ..... ırış et-

e "!rın en şıkuyete geçiyor_ 

Halbuki !ngilizlerle yaptığı <le . ı 
a~laşn:ıası Rusynya rahat rahat t~~~~ 
vn etmek için oldubc'Yuuu l<'ül~rer u 
rnt -uyorı:;a daha birkaç ay ev\·eı Al- ' 
rn.uı ın:.ıtbunt1ı1ın velvelesi dünyayı 
~oldu~ınuş olan bu şikayet fcryadla-, 
.m bızler unutmadık Dun·· l -u 1 " den R . , ngı z er-

. usyaya. rahat rahat tecavüz et-
ı:nek ıçin "b' ·· ıze musaade etmediler di 

Hüseyin Cahid y ALÇİN 
( Sonu 3 üncü sayf a.nıızda ) 

Tass: 
Kızılordunun büyük erkanı

harbiye heyeti bildiriyor: 
19 eylülde Kmlordu kuvvetle

ri Leh kıtalarını tazyike devanı 
ederek akşama doğru şimalde 
garbi beyaz Rusya'da iki saat 
süren bir muharebeden sonra 
Bielostok'un 50 kilometre şar
kında Yilno ve Welinaberste
witsayı, Brest-Litwosk'un 40 ki
lometre şimalinde Prujany ve 
Kobrin'i, cenubcla, garbi Ukray
ua'da Vladiınir, Wolsynski, Bug 
Üzerinde kain Sakal, Brody, 
Bt1brka, Rogatin ve Dilina'yı iş
gal etmişlerdir. 

Sovyet süvarileri ile tankları 
Lwow'un şimali şar~d ve cenub 
rnahalleler~ne girmişlerdir . 

I 1varşova, 20 (A . 
VARŞOVAA.) _ varşova 
müdafaa kuvvetleri kumandan· 
lığının bir tebliğine göre düşman 
18 - 19 eyltıl gecesi şark mınta
kasında bazı hücumlarda bulun
muş ise de tardolunmuştur. 

Praga mülhakatına karşı ya
pılan hücumlar da püskürtül· 
müştUr. 

Şimal mıntakasında Polonya 
kıtaatı şiddetli bir hücum ile mü 
him bir terakki kaydetmiş ve 
yeni mevziler ele geçirmiştir. 

Bizzat cephede muharebeler 
devam etmektedir. 

1 1 
Berlin, 20 (A.A.) 

BERL/N - Almlln B:ışku-
mındanlığı tebliğ ediyor : 

Bundan bir hafta kadar ev \-cl Kutno 
yakmınd:ı ba~lıyan \'e sonraları Bzu -
ra ırınagı ıst i kametindc şarka doğru 
inkişııf eden Vislül nehri karşısındaki 

muharebenin şimdıyc k:ıdar tarihk 
kaydedilen en buyuk imha ınuhartı.>esi 
oldugu anlrı !;iılmı;;tır. 

Dun akşama kadar yalnız Bzura ıı-

- zerinde alınmış olan e_sirlerin miktarı 
yü;: beş bine baliğ olmuştur. Bu mikta1· 
mütemadiyen artmaktadır. Buna düş
manın ölü ve yaralı oluralc ugradığı 

(Sonu 3 üncü sayfad~) 

Alman Başkumandanı 
Garb Cephesinde 

Atlas Okyanusunda 30 Alman 
Tahtelbahiri Varmış. Alm an Ve 
Soı1vet Orduları Cenupta Birleşti 

2ngiliz Raşn•kili Ct'mberlayn 

İtalyan - Yunan 
Anlaşması 
İtalyanlar Arnavutluk 

Londra, 20 (A.A.) - Başvekil M. ! eylemiştir. Ve Polonyanın birçok nok hududundaki askerfe-
Chamberlain, bugün öğleden sonra talarında halen de devam eylemek- rini geri çekt ·ı 
Avam Kamarasında, harb vaziyetinin ı tedir. Polonyada bugün, mesela Var- At' "O AA) 

1
. er . 

Varşova Hala Mukavemet Ediyor 

A • t• h ftalık bilA 'b· t l" l k · - ına, "' ( · - - Atına aJansı ve umumı vazıye ın a anço- şova gı ı es ım o ma ıstemıyen n.ıu- b'ld" . . . 
k d A • J ı ırı)or. sunu yapan beyanatta bulunmuştur: averr.et a ahrı hala mevcuttur. G·. t 1 H· .· . . . . 

kil B Ch b 1 · "'zl - aze e er, aııcıye: nezaıetının a-
.. Başve · ~m er aın, so enne B. Chamberlain, burada Sovyet şağıdaki tebliğini neşrediyoı'lar: 

şoyle başlamıştır· . . müdahalesine işaret etmiştir. ı Avrupanın bugünkü vaziyetinde 
_ Geçen hafta ıçınde vukua ge- Ş k h . d k" h b .. · d"kk tl · ·k · 1 1 

1 h
Ad- 1 d b '' -- k h - ar cep esın e ı ar uzerıne ı a erı ı ı mem c cet arasındaki 

en a ıseer, o erece uyu e em- k t•• . 1 . d hAa· 17 ·· b tl ·· · · - · 
miyet i haiz bulunmaktadır ki, bunla- l Aaldı tesırker ıcrale _en. a Bıse,h A diey- md uln~~ e cyr uzerıne tçe\ı'ırmegı .~n~-

h b
. uk .d tı a· - u e vu ua ge mıştı r. u a sc, a ı goren unan ve ta yan huku-

rm ar ın m aa era ve ıger mem R k , 1 1 a··h ı·· tl · b -· b · 
l k t l 

. h tt h k t · .. . _ us ıt a arının Po onyaya u u u- me erı u munase etler n samımı 
e e erm a ı are e ı uzenne ya a·· S t hük' A ı· . b h k b. tt ~1 tan ld -
b·ı -· t . 1 ... 1 h .. ur. ovye ume mın u are e- ır sure .e uos e o ugunu ve kar-

pa ı ecegı esır erı o çmeye enuz va- lıkl b- - - . ·· 
kit ı..: 1 d tinin beklenilmekte olduğunu söyle- şı ı tam ır ıtimaddan mulhem bu-

1.1u ama ım. ı d - ·· ı ed 
B kil b d p 1 miyeceğim. Filhakika Polonyadaki un ugunu muşa ı e ve tesbit ct-
aşve , un an sonra o onya- . mekl baht" rdırla 

daki askeri vaziyeti bildirmiş ve de- beyaz Ruslar Ukı aynahlar hakkında e . . ıya .r. . . . 
· t ' ki. Sovyet matbuatında neşredilen ve Bu hıssıyatın barız bır delilı olmak 

mış ırGe . b"t " h fta f d p radyo ile yayılan deklarasyonlar, üzere İtalya hükumeti Yunanistan • 
- çen u .. un . a zarın a , _ ~ Arnavutluk hududundaki ask<:-ri k•ıv-

Ionya ordusu uzerıne Alman tazyıkı Sovyet hükumetinin müdahaleye ha- ti _ . kl t _ k 
. ve erını uza aş ırınaga arar v'?r-

ve Polonyalıların mukavemetı devam ( Sonu 3 üncii sayfamızda ) . y h"' k A t• d h b 

İsyancılar Birçok Köprüleri Attı
lar. Fabrikaları Tahrip Ettiler . 

Londra, 20 ( A .A .) - ı<Reuter» l&tihbarat Nezareti b i l diriyor: 
17 eylül pazar günü, Bohemya ve Moravyada bir ihtllal hareketi çıkmıştır • 

Bu ihtil:il hareketine birkaç gün evve-
tinden, Prugdu amele tezahürleri tckad
düm etmiştir. Bu amele tezahürleri, cu
martesi akşamı halk ile Alman makamları 
ve bilhassa S. S. ler arasında ciddi çıır

pışmalara inkıliib eylemiş ve iki taraftan 
da silah kullanılmıştır. ölü ve yaralıların 
miktnn mühimdir. 

17 eyllıl ile 19 eylül arasında, Bohemya 
ve l\ıloravyanın bir çok yerlerinde, ezcüm
le Pordubice, Pribrin, Pilsen, Tabar, Pisek 
ve Brno'da isyanlar çıkmıştır. Brnoda, Çek 
Alman cemaatinin bir kısmı da Çeklerle 
müştereken hareket eylemiştir. 

İsyan hureketi, 19 eylülde garbi Slovak
yaya da geçmiş Ye Puzomberck, Zilma ve 
Tren\'in garnizonları ayaklanmıştır. Onbeş 
bin kadar asker, silahtan tecrid edilmiştir. 
Alınan makamları, mevzii kalkınmalar 

değil de muntazam bir hareket karşısınd.1 
bulunduklarını anlar anlamaz, derhal çok 
şiddetli tedbirler almışlardır. Binlerce kişi 
tevkif olunmuş, yüzlerce kişi kurşuna di
zilmişti r. Bu tenkil tedbirleri, arzu edılen 

neticeyi vermemiş gibidir. Tiranlığa karsı 
m ücadele, karşıdaki kuvvetlerin yüksekli
ğine rağmen, azim ve cesaretle devam et
mektedir. Hareketin geçici bir mahiyet 
göstermediği, harekete iştirak edenlerin 
gaye birliği, inadı ve disiplini ile belli ol
maktadır-

İsyan esnasında büyük maddi hasar \'U

kua gelmiştir. Mühim demiryolları üzerin
de köprüler berhava edilmiş, itfaiye kışla
ları tahrib olunmuş, demiryolu malzemesi 
ve diğer malzemeler hasara uğratılmış, bü
yük fabrikalarda atelyelere bombalar atıl
mış ve makineler kırılmıştır. 

ihtikar-la Mücadele: 

Taksitle Mal Satan Bazt 
Tüccarların Hileleri 

Peşin Para /le Kıymeti 8 Lira 
Olan Bir Saat 18 Liraya Satılıyor 

. -----
üç Döviz Spekülasyoncusu Yakalandı 

(Yazısı 3 üncü sayfa.mlZda) 

mış ve unan u ume ı e ...ına en-
zer tedbirler ittihaz etmek üzere bu
lunmuştur. 

Ayni tebliğ dün akşamki 1taly:m 
gazetelerinde de intişar eylemistir. 

İtnlyanlnr Amarntıuk - Yunıııı 
Hududundan Asl•erlerini Çektiler 

Londra, 20 (Radyo) - İtalyan -
Yunan anlaşmasını müteakip İta!· 
yanlar Arnnvutlukta Yunan hudu . 
dunda bulunan askerlerini geri çek· 
mişlerdir. 

Yun 11nl standa terhis 
Atina, 20 (A.A.) - 1937 kur'ası· 

nıfına mensub denizciler 25 eylülde 
terhis olunacaktır. 

Dahiliye Vekili 
Bugün istanbulda 

Ankara, 20 (Hususi) - Dahiliye 
Vekili Faik öztrak bugün 1stanbula 
hareket etmiştir. 

KARİKATÜR 
Bütün memlekette alaka ile 

takip edilen bu büyük mizah 
mecmuasının bugün çıkan siya
si sayısı üstad Ramiz'in dünya 
hadiseler ine ait en kuvvetli ka
rikatürlerile doludur. Bilhassa: 
Avrupanın yeni sulh perisi, 
Çapanoğlu, 

Hayal sahası, 
Türk · Rus dostluğu, , 
Kuyruklu yıldız, 
En büyi.ik diktatör, 
Karikatürlerinin her biri birer 

baş makaleye bedeldir. Memle
ketin yüksek mizah muharrir 
ve ressamlarının vukuata ait 
fikirlerini her zaman en nükteli 
§ekilde veren (Karikat i.ir) mec
muasmın bu son nüshasını oku
yunuz. Hem dünya vukuatının 
içyüzünü öğrenecek, hem de 
harb endişesile bozulan sinirleri
nizi yatıştırmış olacaksınız. . 
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Damad Feridle Ahmed R'ıza 

Bey Arasında Bir Konuşma 

Lise Ve Orta . Madam Atinanın 
Mekteplerde 30 Tecziyesi 
Yeni Şube Açılacak istendi 
Mnarıf l\ludilru TeYfik Kut diln Anka- 21 yaşım bitirmiş genç kız ve ka· 

:-ayn gıtmiştir. Maarif MUdUrU orta mek- dınları fuh§a teşvik ve gizlice birleş· 
teı;> "c lıselerde bu seneki ihtlyaçlnrı ve . • • 

- Mebuslanrı nokta! nazarlan ne imiş 1, ekil Ecçmck mu kıılütından bnh~cdişiniz, te bıt olunan kadroları hnkkmda VekCılete me evı açtıkları ıçın evvelce tevkif e-
ncaba, bu bapta bır malumat alamadınız lıcızinızde derin bir hnyret uyandırdı Pa- tzahat \'erecektır. 1 dilen madam Atina,' Katina ile gayri 
mı?. şam. l\1uswndenlzfo. bu sbzunuzdcn bir şey Ogrendıgımize gore ortn mektep \'C lısc- mevkuf Dimitri kızı Eleni ve fuhşa 

- Aldım ekselnns. MeclWıı kuvvetli bır nnl~yamadıi;ımı dn itıraf edcccğım. Rıc:ı e- lcrın bu sene talebe ihüyncını knrşılamnk !teşvik fiiline iştirakten suçlu Aleko 
tesir karliısında bulunduğuııdrın bnhsedılı- denm, rical kıtlığı mı vnr memlekette? .. üzere mzum gördfikleri şube adedi 30 dur k z· . d' 9 A st 
yor. Mescllı, zatı de\ ietınlzı pek{ıltl bir namzed Şu h, lde muhtclU lise ve ortn mektcplcrd~ l ızı ~ızı na~ ı~er ?a as~anı~ 

- Acnylp ~ey. Kim imlf ac..ıba bu tesiri nddedcbılırız bu makamn. 1 bu sene 30 şube nçılacnktır. Bunlara ııit muhakemelerıne_ dUn asliye ~ıri~cı 
yapan?. D:ımad Pn•a, hızla ayağa kalku, Ah-· muallım ıhtlyacı da tcsbit olunmuştur. Bun ceza mahkemesınde devam edilmış, 

- Kim olacak, yıldırım ordulan grupu- med Rıza Bcyı kollıı.rından tutup btitun 1 dan başka bir kısım mekteplerde çift ted- müddeiumumi muavini Orhan l{öni 
nun sabık kumandanı. ku\•vetıle sarstı. Ve: ri at yapılacaktır. Alınan bu tedbırlcr sa- iddiasını söylemiştir. Müddeiumumi 

- Mustafa Kemal Pa~"l? · - tkı göıuın ve ruhum kardeşim, dedi. yesindc bu senekı talebenın tamnmıle knr- bunların hepsinin suçlarının sabit ol· 
- Ne sandınl% yn?.. Aciz benlıgıme karşı cö termektc oldu - şılanncagı muhakkaktır. d - et' · k 

Muhakkak mı mon.,er? .r. • ugu n ıcesınc varnuı:ı ve ceza anu-- "' · 

1 

&runuz buyuk te\ eccühun mınnetı nltında- ı Diğer taraftan ılk mekteplerin tedrisnt . "' . .. 
- F.lbette. yım. Esasen o makama geçmel!:P liyaknt ve sa:ıtlcrınde tndılnt yapılmıştır.-Bu tndıl!ıtın j nurlun muhtelıf maddelcnne gorc tcc 
- Ne imiş maksndı pnşanın? •. . , :lktid:ırsızlı{:ım manidir. Sonra, Padışah 1 gayesi ili: mektep tedrisat sn.-ıtlerıni orta ziye edilmelerini istemiştir. Bu iddia-
- tzzet paşayı fktldnr mevkime getir- h:ı.zretlcri benim dct:ll Başvertlılcte tnyinı- ı mekteplere benzetmek, bu suretle tlk mek- ya göre Atina senelerdenberl evini 

mek. . 1 me halt~ herhangi bir knblneye girmeme tcplcrle ortn mektepler nrasındn bır fıhcnk randcvü yeri yapmış burada bazı ka-
- Doğru ise, bu da gnrlp ışte, monşer. 1 bile mu\ afakat buyurmnzlar. Bunu biı·kaç 1 temin etmektir. d 1 ·ı k d k b zıl 

H ıb ki •el k tm b .... ki tekli- . ın an para ı e an ırara a a-a u , e"' ce şev e ea ın ı;.. defalar bnnn açıkça söylcmışlcrdır. Bu se- llk mekteplerde ders saatı 8,30 da baş- • . ' 
fine rağmen, m~ir tzzet Paşa, Mustnfa beble benim basvekôlethn bahsi Uzerinde lıyncak ve saat 3 te bitecektır. öğleye ka- nnı da aılelenne haber verme teh
Kemal Paşanın Harbiye Nezaretine geUril- durmak faydasız olur. Şayet bugün mebu- dar 4 vc ögledcn sonra bir ders yapılacak- didi ile yabancı erkeklere çıkarmıştır. 
meslni hlısnQ tcl4kk1 etmemişU. Derhal san meclisi kabineye itimat göstermez de tır. Bundan başka saat J3,40 ile 14,20 ara· Eleni de senelerdenberi Atinaya kız 
vaziyetten Mustafa Kemal paşayı haberdar bir buhrnn çıkarsa ve ylne şayet şevket- sındn bır serbest mesal snnti vardır. tedarik etmek suretile yardım etmig-
etmek, tzzet paşa ile anlaşmalarına mey- meab bu husustn fikrimi sormnk lQtfunda 1 t' M d K ti d •- b ld 
d k ılı . ır. a am a na a illtan u an 

nn vermeme zım. bulunursa Başvekalet ı!:fn ıostereceğlm o \J v 
Ahmed Rıza Bey istihzalı bir tavırla namzed kimdır bilir misiniz?. og U apuru Berut umumhanelerine gene; kadın ve 

&Uldil. Ve: Ahmed Rıza Bey meraklı bir tavır ve kızlan göndermi§ ve Atına ile anlaş-
- Geç kaldık ck.sclAns, dedi. Haber al- slnirlı bir harC'kC'tle c:ordu: Geıı·rı·ıeb"lecek Mı· ? ma yaparak Atinaııın evine devam e-

dığıma nazaron aralarındn her şey karnr- - Kımdır bu zat?... . 1 1 • den kız ve kadınlan kendi evine geti-
laştınlmıs, hazırlanılmış, ve işte hnrckctc Ferid gul.ınu;iycrek sağ elini Ahmed Rı- ı k ban k kl ka <>+• 
de geçilmiş. vaziyet ve cereyana bakılırım, A manyada yaptırılan Karadeniz rere ya cı er e ere çı rını!i ... r. 

za Beyin omuzuna koydu. Ve : tipi 5300 tonluk Dogt-ı vapurunun te· Madam Zı'zı' Atinanın kızıdır. Mu"d-
zatJ ııahaneyl bir emrivaki knrşısında bu- _ Sizsiniz monşcr. . . . . . 
lundurmalan ve t:r.zet Paşayı tekrar snd- Dedı.Bırkaı; saniye Ahmed Rıza Beyin scllüm edilmesı içın vekalet tetkıkat- dciumumi bunun Atinadan buraya 
raznm yaptırmaları ihtimali çok kuvvetli. yilzunc baktıktan sonra iltıve etti: ı ta bulunmaktadır. Aldığımız habcr- j kadın gönderdiği ve lstnnbuldan Ati-

Damnd P3'nnıo yüzü de yilrcğl gibi ka- _ Çünkü. son muhalefet, hem de fcdn- 1 lere göre Alman hUkümeti tarafından naya kadın celbettiği sabit olamadı-
rannış, gözleri kanlanmıştı. Bir engerek kfırcasına muhalefet şercli vnlnız Z4ltılılıni- vapur şartnameye göre tamamen ik- ğı için beraetine karar verilmesini ia-
gıbi başını kaldırdı. Ve: 

- Çok fena, dedi. Ahval yine karısncak. ze aıddır. Bence sızın bnşvcl;fılct!nlz mcm- mal edilmiş olduğundan teslim etme- tiyordu. 
lekctın her tarafınd..ı alkışlnrla karşılnna- ğe amade olduğu bildirilmiştir. Ancak 

Buna çnre?... cak, hnlkn yeni, nurlu bir Omlt ufku açn- Müddeiumumi bunların suçlanmn 
- Bugün lcln yok ckseltms. caktır. Bu sozlcrim!, emin olunuz, en sa- harb sebebile şimal ve Baltık deni· Amme şahidi olarak dinlenen §U ka-
- Padişah hnzretıeri üzerinde tesir ya- · Uhl "kl d d "kül' mimi, kuvvetli kanaatlerime daynnarak zıne m m mı ar n mayn ° - dınlann ifadelerile sabit oldugu~ nu 

ptp meclisi dnğıttırsak'? .. d' - · · söyhiyorum monşcr. ıigü ıçin vapurun tesellüm edilerek ı'len' su"ru"yordu. 
- Çok esaslı bir tedbir olur amma bu-

giln için imkfınsız. Evvclfı, ne yapıp yn- ( Devamı var ) buraya getirilmesi gayet tehlikeli O· ! Nccd t G"l hr El • 0 k An· 
1 - d" .. Ulm k ed" v k:.1 b e u çe e, enı u a, 

pıp, mecliste Tevfık Pasa aleyhine yapılnn acagı uşun e t ır. e ıuet u j 1 ŞUn "k A H 'be Ş"k 
b k k b

. h tnk' k b' k .. kad e on , nna, ası u ran, 
propagandaları tcsırsiz ırakmn • a ıne R A D y o usus ı arannı ır aç gwıe ar 1 M 'k Sc t, N' t d' - N' 
ıtlmnd reyini aldıktan biraz sonra da bir kt' arı a, rve ıme namı ıger ı-
sırasına getirip meclisi kapatmnk çok mil- ~~ ır. hal, Fatma Mclfıhat, Hayat namı dl· 
nasib olur pasa hazreUerl. 21191939 PERŞEMBE BELEDiYEDE: ğer Melahat, Hatice Ruhsar, Ülker 

Ahmed Rızn Beyin mebusnn mecllıdnl 12·30 Program ve memleket saat ayarı, Konur, Hayriye, Reyna, Şadan namı 
d 12.35 Tilrk müziği Okuyan: .Milzcyycn Sc-dağıtmak hususuna temayüın Dama Pa- Ekmek çec.nl ı değl 1- dig~er Vedia, Halide, Harikliya, Eleni. 

nnr. Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet Kozan. T 
~yı ~Ş1rtmış, duşQndUrmU$1.U. Çünkü, bır d ti K Madam Katina da Madlen, Sultana, 
kaç gun evliel de bu ciheti ima suretllc 1 - NC\'CSer peşrevi, 2 - Sn et n ay- yor mu ? 
söyledığl zamnn, Ahmed Rıza Bey bu tek- nnk - NevC"Scr ııarkı - Hıcranla harnb ol- Jstnnbul belediye"! iktısad müdurlüğün· Muzaffer, Firistiynna, Kalyupi İB· 
lıfc muhalefet etmı ü. Böyle bir teşebbü- du, 3 - Arif Bey - Nıhavent şarkı ~ Mey- de ekmP.kçı ve uncuların ~ırnkıle bir top- minde beş kadım Beruta göndermig
sun me rutiyeti bo mak, istıbdadı canlnn-ı 1er süzulsunr 4 - ~~ao Nıha: ~ ~ıhav;;.ıt lnntı ynpılınıştır. Bu toplnntıdn tek un sis- tir. 
dırmak demek olac:ığından bahsetmiş, hnt- ş:ırkı - Kor czde a cın suya a ' - ı- temı etrnfında unc.uların hazırlndığı üç nü-
ttı çok acı bir lısnnla nefret 17.harından bi- \'an ağn-R st şarkı-Bir ncnylb hnbı gnf- mune tedkik olunmuştur. Bu Uç nUmune Mahkeme Mikelli Dimitri, Katina, 
le çckınmemişll. Birkaç gun içinde, bu o-ı let, 6 - Knnunt Rızn crendı - Rrıst earkı - üzerinde şimdi tecrUbeler yapılncnktır. Ve Marika, Eleni hakkında da şahitleri 
damcııgıuı fıknni değiştirten, m~rutiyete Bu gun bir; bııkmndın, 7 - Rruıt saz. semai- en muvafık çeşni seçilecektir. yalan şehadete teşvik etmekten ve ya 
dil m:ın edecek derecede sınirlendırcn sc- si. 13·00 Memleket snat ayarı, aJans ve Lok•ntacıların tekllfl lan şehadette bulunmaktan takibat 

bcp "e 1...1.dı" .. c ı•c ı'di tıc"b""? ... Dnmnd Pac" mcteorolojı haberlerı, 13.15 - 1'l l\lUzık 

Uğranlldığı Vakit 
Ne Yapmalı1 

YAPMAYIN I YAPIN 

J - Bulundujjunuz yerde yangın çıkt ığı 124 - Evinizde birkaç torba kum bıı 1 

zaman ateıın Uzerlne ıu dökmeyiniz. durunuz, ateıln Oz:erlne dllkü11Lı1 

YAPMAYIN 

25 - Of'erln•.ıe kimyevi bir m• 
IUrıe takın elinizi• ellmt 

YAPMA TIN 

YAPIN 

ı.ı" 1rU· ı 26 - Eldlvenlnlzl giyiniz ve ıncndlllll 
slllnlz. 

YAPIN 

• ıw - • ... ... .,... eddolund yapıyordu. Müddeiumumi bunlar bak 
bu ... nn bQtOn kurnazlığını kull:ınnuş, mec- (Krırışık progrnm Pl.) r U "" kında ceza taleb ctmi§tir. Muhakeme 2-
llsin kapatılması meselesini bllhnssn kur- 19.00 Program ve memleket snnt aynn, Bundan bir müddet evvel ıstanbuJ lo- " .. ııcr bir demlryolu Uz:erlnde çalııı· 128 - Aletlerlnlıı:l derhal atınız ve y•"1

" 

cnlamıştı ve nihayet muhatabının hakiki Hl.05 Muzlk (Sınemn sesi Pl.) 19.30 Türk kantacıları belediyeye müracnat ederek ya müdafaa için talik edilmi§tir. 
nokt:ıi nazarını nnlamnğa muvaffak olmuş milı.igi (Fasıl heyeti), 20.ı5 Konuşmn (Zi- pılan son tcnzillıttan sonrn çok mU:ıkül vvvv 
tu. Fakat, bu kadnrını klıfi görmemiş, fı- rant saati), 20,30 Memleket saat nyarı, a- me\•kidc kaldıkl:ırıııı sbyleın!şler ve tarife- İKTiSAT iŞLERİ : 
yıın reisini dahn ziyade dillendirmek arzu- Jans ve meteoroloji haberleri, 20.50 Türk 1 lcı·in tadilini ls1cm!şlerdl. Lokantacıların 
sile: milzi !, Okuyan; Nuri Halil Poyraz, Çalan· iddialan varid görulmemiş ve tnlebleri 

- Her şeyden evvel, demişti. Bu vazi- far: Ru:en Kam. Cevdet Kozan, Refik Fer- reddolunmuştur. 
yet karşısında bir sadrn:r.run bulmak ltı - san. 1 - Tamburi Ali efendi - Suzidil peş- Arazöz için mUeaade 
zım. Çünkü, bir buhranın vukuuna artık revl, 2 - Tnnburl Alı efendı - Suzidil I t d l 
muhakkak nazarile bakabiliriz değil mi?. beste- Yıkıldı darbı sitemle, 3 - Dell~l 8 en 
Şu ciheti arzcdeyim ki, padişah hazretleri zode - Suzldıl şarkı - GCıcenmlş ol dıli gül B lediyenln alacağı 25 arazöz sasesinln 
sadarete getirilecek zalın askeri ricalden uır, 4 - Cevdet Koznn - Ud taksimi, 5 - alınmnsı için verilen karar üzerine vaı.lyet 
olmamasını bilhassa arzu edlyorlnr. Mev- Şakir ağn - Suzidil şarkı - Sevmişim bir Dahiliye Veklıletine ytızılmış ve Vekfıletin 
cud sivil rical arasından da bir nam:r.ed kaddl mevzun, 6 - Tan Ali efendi - Su- müsaadesi l.stenmişt!r. 
seçmek pek de kolay bir is olmıyacak gibi zldil ıarkı - Her bir bakışında neşe bul· Teneke mahalleelnln 
ıeliyor bana. dum, 7 - Hamdi efendi - Yörük semaisi latlmllkl 

lhtlklr komlleeinln 
faallyetl 

Ticaret odasında kurulan ihtikar 
komitesi faaliyetine devam etmekte
dir. Komiteye dün de Jı:arpit, maran· 
goz malzemesi ve daha bazı ithalat 
maddeleri üzerinde lhtikir yapan 

m Uesseseleri teşhir eden gikayetler 
gelmiştir. Komite bu şikayetleri tet· 

kik ederek vesaik elde ettikten sonra 
Ahmed Rıza Bey, ıinirll bir bvırln aya- Uşşak ile dolsun der isen, 8 - Mchmed 

tn kalktı. Snlondn aşağı yuknn blrnz ge- Bey - Suzidil saz semaisi, 21.30 Konuşma, 
dncrek duşµndüktcn sonra, ciddi bir eda 21 .45 Mlizik (Operet seleksyonlnrı Pl.) 
De: 22.00 Muzlk (Küçilk orkestra) Şer Necip 

Teneke mahallesinin isUmU'ıkinc alt kn
rnr Da!mt encümenden çıkmış ve bcledlyc 
rlynsetlne ha\'ale olunmuştur. bir rapor tanzim ederek vilayete bil-
vvvv dirccektir. - Fıkri humayunda yalnız isabet dcı;il A&kın, 1 - Clcmcns Schalstlch - Küpldon 

blllıkis tnkdirlcre ve tckrimlerc seza çok ve Pasişe, Beş kısımlık aşk hik{ıyesi: a) 
büyiık bir keramet de var monşer, dedi. Yaklaşma, b) Aşk vnlsi, c) Bnşbaşa, d) 
Bugiınku nskerl ricalimizde gerçi Envcrc Gezinti, e) Kavgncılık ve bnrışmn, 2 -
!karşı çok ~ddelll bir kırgınlık ve kızgın- Hanns Löhr - Düğün marşı, 3 - Willl Lau 
~ık olmnkfa beraber ıttıhadcılık fikir ve tenschlager - Yıldızlara doğru (Fnntazi), 
cereyanlarına knrçı göze çnrpncak derc<'e- 4 - Rn!f - KavaUn, 5 - Knudage Ri!sa
lerde temayülleri de yok değildir. Hele hU- ger - Bir entermezzo, 6 - Bcjamin Godard 
kümcti idare etmek, kuvveU dntma elle- Ninni, 7 - Bcrnhard Kutsch - tspnnyol 
rinde tutmak zlif ve lbtiltısından hiç biri Kaprisi, 8 - Ziehrer - Der Schatmelster 
kurtulnmaz. Bir iş glSrebilseler, iyi, bu ztıf. Operetinin valsleri, 23.00 Son ajans hı:ıber
larını d:ı hoş görelim. Fakat, işte gördük leri, ziraat, esham ve tahvillıt, kambiyo -
kı, yapamadılar, ynpamıyorlar ve yapnmı· nukut borsnsı (Fıyat), 23.20 Müzik (C::.z
yacaklnr da. Sivil rlcnl nrasından bir Baş· band Pl.) 23.55 - 24 Yarınki progrnm. 

YAZAN: ZEYNEL BESiM SUN 
-32-

Köye gelen tahsildar 
çok zalim bir adamdı 
Şayet devlet mümesslll blr şey sarar

ın ona cevap vermekle milkcllcf olan köy
ıu, kendıliğinden söze ba:ılıyamazdı. 

tyl amma bu bhsildnnn şimdi bu köyde 
iş! neydi?. Kendisi eski bir tnhslldardı. Köy 
Jcrdcn harman :r.:ımnnından başka mevsim 
lcrdo tahsilAt yapılamıyacağını pekfıl! blli
yOTdu. Mevsim ne harman zamanıydı, ne 
mahsul günleri idi. O halde muhakkak 
tcnblhat için lalan gclmla olncnktı! Bunun 
ba~ka turlü olnbilmcsine imktın yoktu. 

- lstnnbuldan emir var; dedi, bakayn 
vergiler için &eldik. 

Bu meşum haber, gönUllerde ateşten bir 
ırmak gibi dolıiştı. Herkes baŞUll önUnc 
eğmişti. 

Tahs!ldnr devnm etti: 
- Baknya vergiler için blr defa laf yok. 

Devlet hiç bir mazeret kabul etmiyor. On
dan sonra bu sene vergilerinin de yansını 
bhsil edeceğiz!. 

Fcltıkct!, Bakaya borçlar için devlet ma
zeret knbul etmiyormuş! .. 

Fakat bu devlet kimdi, neyin nesiydi, 
nereden gelmis de bir beltı ifriti halinde 
Tilrk köylUsilnQn sırtınn binmişti ve timdi 
neden mazeret kabul etmiyordu?. 
Odnyı kaplıynn ölOm sükfltunu Ali Mol

lanın ağnbcyisi yırttı: 

- Elendi! .. Bu mevsimde köylilde para 
olur mu ki? .. Harman zamanı gelseydiniz 
çabucak toplardık. 

.Anıp tahsildar, sabık i!'Ramın yi.ızüne 

hiddetli hiddem baktı: 
- Çek llıf yok herif; dedi, cvvel4 sen 

u iki mecidiye bakayay1 sükill bakıılım. 
- Hnrman zıınınnı ... 

DEN1ZLERDE : 

K•radenlz kıt ta r lfelerl 
Karadeniz hattı kış tarifelerinin 

tatbikine ayın 24 ünden itibaren baş
lanacaktır. Yeni tarifelerde yaz taıi· 
felcrine göre bir değişiklik yapılma· 
mıştır. Ancak vapurlar dönüş sefer· 
lerinde iskelelerde daha ziyade tevak 
kuf edeceklerinden lstanbula birer 

gUn geç geleceklerdir. 

kafanda olmalıydı ki boynuna indirip seni 
köpek olilsti gibi yerde sürOseydim. 

Ali Mollanın efcs.I bu ağır hnknret kar
şısında evvclA kıpkırmızı olmuş, sonra sa
rarmış, b!lfıhnre çehresine bır morluk bn
sarnk bulanık gozlcrindc iki damla yaş 
parlamıştı. Ali Molla bunu gördil; hürmet 
ve mlnneUe bağlı bulunduğu efesinin ha
lini tahammülil yaknn bir durumda bula
rak söze kanştı: 

- Tahsildar efendi!. Efemin dediği doğ 
rudur. Köylü kısmı bu mevsimde pnrnyı 
nereden bulur?. 

- Sen karışma hoca; biz senin de ne ol
duırunu biliriz. Dilıı önüme de kapı kapı 
tnhsilfıtn çıkalım. (Efesine hitaben) sen de 
biz odaya donünccye kadar parnları hn
zırlı:ımazsan (Zaptlycyl i~aretle) bununln 
konusursun .. Sı.ze gelince köyluler!. Muh
t:ırla .lıynn bizimle kalsın, siz evlerinize 
dağılarnk paraları hazırlayın" 

Köylüler, sessiz \'e muti, dağıldılnr. Tnh 
slldnrdan, zaptiyeden, ımamdan, muhtar
dı:ın ve l'ıynndan mOrekkep beş kişilik he
yet de tahsilflta çıktı. 

Köyluler içlerinden bu mfiltıhazalan yü
liltürlcrken kahve ini içen ve üçüncü ai
ı:nrasını tutu~wran tahsildar ağzını actı: 

- Utnnmaz kcrı:ıtn; devletin hakkını Kırbaçla, clnynkla, kufurle; bfHiisUsn:ı 
çalmakmo çekinmczsln ha?. Şimdi sarık her evin içinden yükselen kadın, çoluk, 

Yerli fabrlk•l•r Y•P•I• ı 
•hyorler 

İhracatı tamamen katedilen yapa· 

ğılarımızın dahilde sabşlanna başlan

mıBtır. Yerli fabrikalarımız dün piya

sadan mühim miktarda yapağı satın 

almışlardır. Kızıl yapaldar 56 • 57 
kuruş arasında muamele görmekte

dir. 

çocuk fcryadile, mi.ıstruısmn sırtında par
mak parmnk sınm izlerı bmıkarak beş, on 
kuruş tahsil edildi. Arnavut zaptiye neleri 
Arnp Uıhsildnrın cözüne bakıyor; ilk isn
rette vahşi bir zevkle Türk köylilniln üze
nne saldırarnk sarayı temsil eden kırbacı
nı merhametsizce şaklutıyordu. 

Böylece koyliılcri dovc döve dul bir ka
dının kulübesine geldiler. Hırsından, hid
detinden kudurmak derecelerine gelen Ali 
Molla ileriye atıldı: 

- Efendi; dedi, bu kadın bir yavrusile 
dul knldı. Kocası askerde şehld düştü. Kim 
sesl yoktur; kendisine köylü bakar ... 

Tahsildar, Ali Mollanın yüzilne kin do
lu bir nazar fırlattıkbn sonra kulübenin 
kapısına bir tekme vurdu. Kapı açıldı; he· 
yet toprnk bir izbede yavrusunu bağnna 
basmış bir kadınla karşılaştı. 

- ısı kuruş borcun vnr; paralan ... 
- Ben nereden para bulacoğım efendi? 

lliç bir şeyim yok ... 
Filhakika bu kadının hiç bir şeyi yok

tu. Yarım blr çuln yavrusıle beraber sa
rılıp yatıyordu. Geçen seneye kndar bir de 
kilıml vardı, faknt onu vugi borcu için yi
ne bu Arap tahsildar efendi nlıp gotürmilş
til. 

yoraanız ıon dakikaya kadar kıl· bir çukura atlayıp yatınız. 
mayınız. 

YAPMAYIN YAPIN 
, 

• 
- 'tehlike lpretl verlldiOI zaman ıl· ı80 - Salonda ıDkOr.etle durunuz. eı.ııı.ı~. 

nemada, tiyatroda i.enl:ı, sokağa duğunuıı: yere yıkın bir aığınıl< "' 
çıkmak için istical etmeyiniz. aa oraya gidiniz. 

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

(Ba,ıarafı dUn ve evvelki gUnkU nUehamızdadır) 

- Ben dinlemem; parnlan... [ 
Kadın tcşahhus etmi ıztır.ıp halinde in

ledi: 
Askerlik İlil.nlan J 

- Yok efendi; yok ... Geçer.ı yıl k!1imlml 
goturdün. Başka im icyim kalmadı. Erim 
askerde ôldlı, bana köylu bakar. (Ali Mol
layn hitaben) E!cndıyc sbylcsen e hocn! .. 

- Söyledim. 
tzbenin snğında karşılıklı Uç taeın üstü

ne oturtulmuş toprnk bir tencerede bulgur 
aşı kaynıyordu. Tahsildar ,ilerledi; tencere· 
yi nyağlle yavaşça iterek yere dil:ürdü. 
Sonra yerde bir pnçavrn buldu; oııunln 
tencereyi tutarak içindekileri tamnmlle 
döktU ve boş toprak tencereyi zaptiyeye 
uzattı. · 
Kadın kendisini tutamndı; kucnğındaki 

yavruyu biraz daha bnğrına bastıktan son
ra goz ynşlnrına cereyan verdi ve bağırdı: 

- lki elin tcncslre gelsin lşnllah, alçak! 
Arap tahsildnr kndın:ı hlıcum edecek ol

du. Ali Molln kolundan tuttu . 
- Nedir bu kadının borcu?. 
- Sanıı ne?. 
- Ben vcrecC"ğiın ... 
- 181 kuruş .. 
- Et c.ıniP-7. 

( Devamı vv ~ 

Kadıköy aakerlık ıubeıinden: 1• 
Kadıköy :;ubcsine kayıtlı olup 928 tıı!e) 

hindenberi nklbctlnl meçhul bırakan yed çJ 
diş hekimi üsteğmen 310 doğumlu ser!1 

!7.zct oğlu Muammer Suphlnin derhal ~ 
beye mUracnatl, istanbulda değilse bUI~ 
duğu mahallin şubesi elile durumunll tı ııl 
dirmesi ve 18322 No. lu plynde astcğıl1~, 
Mığırdıç oğlu Osep Basmacının da J{ll 
köy şubesine mUracantlnn ilfın olunur· 

TAKV i M 

21 Eylfıl 193' Perıembe 
Rumi: 8 EYLÜL 1355 
Hicri: 7 ŞABAN 1358 

Rm:ı bızır: 139 
Doğu aaati: 5,47 

Öğle : 12,07 - ikindi ıs,34 
Alqam: 18,09 - Yatsı 19,43 

lmıak: 4 07 
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Çocuk Hakimi -
Dr. Ahmet Akkoyun&u 

aksim - Talimhane Palas N o. 4 

Pa7.ardao maada her gün 1 

f'l:KISAB&• · 

EKEA HASTAll61 OLANLARLA FAZLA 
J.ol<man Jlcldıll 

D•hlllye MUtehaası81 
Divanyolu ıo-i 

il!l•l•5 .. te•n .. s•o•n•rn .. T•c•lc•f•o•n•:•4•0•1•2•7 ..... J~~~ 

..--zühr-. -cvi-ve-cn-tha-sta-ıık-ıat-:-ı -i Gfühın tıkm~qİ .. Gtıvrtıqİ <h6kılfıı) ~Okarna~ı. ~ahrİyczsi . Pirinci. Fİyonqosu. Kuskusu 
ŞEKERLILERIM VE FAZLA $1Şl1AHLIK ISTIDADI OLANLAAIN GIDASIDIA . 

Muayene saatleri paza1· hariç 
her gün 2,5 - 5 63.lı ve cu:nartesi 
sabahları 9 - 11 hakfüi fılcara 

kabul olunur. T. 22398 

Dr. Hayri Ömer TAMIN"I$ ECZAHAME ECZA DEPOLAAI İLE BÜYÜIC BAKKALİYELERDE SATILIR . GÖZ HEKiMi 
Dr. Nuri Fehmi Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamiı 

karşısında No. 33 Telefon 41358 UMUMİ DEPO : İNGİLiZ KANZUK ECZANESİ BEYOGLU_ İSTANBUL İstanbul Belediyesi karşısın.la 
Ayberk apart. Tel. 23212 

Yablı 

Yahsız 

Nişan taşında: Eski F eyziye 

iZMIR Acentemiz Tü,..k Ecza depos udur 

Kız . 
Erkek IŞIK LİSESi 

Mernlekctimiz:a en eski hususi Jiıesidir. Ana, ilk, orta Ye lise kısımları vardır. Kayıt 

için hcrvün mektebe müracaat edilebilir. İıtiyenlere mektep 

Telefon 44039 .. 

ı İstanbul Beşinci icra memurluğun
dan: 

Baklavada Fındık, Dondurmada Fındık, 
Çikolatada Fındık, Pastada Fındık, Çörek
teFındık, Her Tatlıda Fındık, Cepte Fındık, 

Navman şirketine borçlu Mahmut 

Akkan ve Rüştü Scldan haczen para

ya çevrilmesine karar verilen (1001 

lira değerli ve 3/627 /453 sayılı Nav
man markalı bir dikiş makin('ı3inin 

25 9 939 pazartesi gUnü saat 9 dan 1 

itibaren Ga1atada Voyvoda caddesi 

Hazaran sokak 132 numarada satıla- ! 
cağından gününde orada (Navman 
şirketi binasının önünde) bulundu

rulacak icra satış memuruna miıra -
caat etmeleri ilan olunur. 

. Ayakta Fındık ......... bir hayattır. Kışın 

Fındıklı Çörek, Yazın Fındıklı Dondurma 
Kuvvetin ÖZÜDÜR 

l 
FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATiFLERi BIRLiGI 

\:;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
1 - Şartnamesi muclbfnce idarenuzin Paş:ıbahçe ınuskırat fabrikası için bir adet 

b uhar kazanı pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 4000 lira, muvakkat leminalı 300 liradır. 
111 - Pazarlık 23/IX/939 cumartesi gfinu saat ı ı de Kabatqta levazım ve 

ınubayaat şubesındekl alım komisyonunda yapılacaktır. 
JV - Şartnameler her gun 607.U geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - tstekUlcrın p:ızarlık ıçln tayin olunan gun ve ı.aatte % 7,5 gilvenme para-

sile birlikte mezkur konıisyon::ı gehnclcri ılan olunur. (7457) 
• • • 

1 - tdaremızın Çamaltı tuztnsı için 250 ton sömıkok kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. 

il - Muhammen bedelı 5687.50 lira, muvakkat teminatı 426.56 liradır. 
ili - Eksiltme 2/X/939 pazartesi giinü saııt 14 te Knlıııtnşta levazun ve ınü

bnyaat şubesindckı alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözil geçen şubeden para ıı alınabilir. 

V - Mun ka aya gırecckler mühilrlil t"kllC mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 
gilvenme parll$ı makbuzu veya banka temin:ıt mektubunu ihtiva edecek kapalı zarf
larını ih:ıle gunu eksıltme saatınden bir saal ev\ elıne kod:ır meı:kür komisyon bas-
kanlığınn makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (7360) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 800 adet onlu tevzi kutusu kapalı zarfla ek

eiltmeye çıkarılmıştır. 

~-------·----------------------' T. iŞ BANKASI 
1939 Küçük Cari Hesaplar ikramiye Planı 
32,000 Lira Mükif at 

Kura keşide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 
26 Ağustos, 1 "Eyliil, 1 lkinciteşrin 

iKRAMiYELER 
1 Adet 2000 liralık 2,000 lira 
5 

" 1000 " 5,000 " 8 
" 500 " 4,000 

" 16 
" 

250 " 4,000 
" 60 

" 
ıc o " 6,000 " 95 " 50 " 4,750 

" 250 " 25 ,, 6,250 
" 

435 32,000 
T. /ş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş 

Devlet Demiryolları hanlan 
Muh~ınımcn bedeli 10799 lirn 85 kuruş olan il kalem muhtelif cins, eb'at '11 

miktarda kabuklu elektrot, çıplak elektrot, bnkır kaynak teli, snrı kaynak telı il• 
otojcn kaynak teli 23/9/1939 cumartesi gilnü snat (10.30) on buçukta Haydarpaşadl 
gar binası d.ıhilindcki koınis,>on tarafından pazarlık usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin ı 619 lira 98 kuruşluk kat'i teminat ve kanunun ~
yin ettiği vesaikle birl.kte pazarlık gunü saatıne kador komisyona müracaatıatS 
lllz ımdır. 

Bu işe ait prtnameler komis7cındao parasız olarak da&ıtılmaktndır. 
••• 

Erzincan- Erzurum hattı üzerinde bulunan ve inşaatı ikmal cdılen Altınbııi31'. 
Tuncelı, Cctit, Sansa, Tercan, Pekeriç, Erbaş, Karasu, Saptıran \"e Aikale istasyorı'" 
!arının 22/9/939 tarihinden illbnren yolcu ve her t\irlU ııakliy:ıt:ı açılacağı ve Erzi"'" 
candan Aşkaleye pazartesi, çarşamba, perşembe, cumartesi g{ınleri. Aşkaledcn Et'" 
zincana pazar, salı, perşembe, cuma, pauırtesi günleri yolcu trenleri hareket ettırİ"' 
leceği ilan olunur. (4718) (5706) 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
Bostancıdn Çatalçcşme karşısında deniz kenarında önü kumluk 

arsa satılı ktır Boı;tancı'nın en güzel bir mevkiindc, koya nazır, 

tramvay durağı yakınında, duvarlan ve nhtımı ve kayıkhanesi ya • 

pılmış bir halde bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir 
dönüm murabbaı mesahası vardır. lstcklılerin her gün sabahları llO) 

dan (12) ye kadar " Yeni Sabah,, idare memurluğuna müracaatları. 

2 - Muhammen bedel "7200,, , muvakkat teminat "540,, lira olup 
eksiltmesi 30 eyliıl 939 cumartesi günü saat "11,, de Ankarada P. T. T. 
Umum müdürUik binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

olma~ aynı zaman• fuUh~&i~ ~nem~ ofununuL lı••••••••~••••••••••••••••••--..... _._._._._._._._. __ _._._. ........ 
ZAY 1 

3 - İstekliler muvakkat teminat ınakbuz veya banka teminat mek
tubile kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 10 a 
lr~dar mezkur komisyona vereceklerdir. 

Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden = ı 
ZAYİ 

1328 doğumlu olup Beşiktaş As
kerlik şubesimlen aldığım terhis tez
keremi zayi ettim. Yenisini alacağım

dan eskisinin hükmü yoktur. 

Sunnctçi cuzdaııımı z:ıyi eltim. Yenislfll 
çık •• rtn•·agımdan e kisinin hükmi.ı yoktur 

Divrigide Knvalalı sunnetçl 
lamail oğlu Mehmet Subıı~ 

4 - Şartnameler, Ankarnda P. T. T. Levazım, lstanbulda P. T. T. 
Levazım Ayniyat şubesi müdüı lüklerinden ~delsiz olarak verilecektir. 

"7173,, 

Dedi. mi dinarı ona \"erdi. Misğfıb ibni Omeyrin 
Haı.reti Peygamber, bunu isıtmce keder- kardeşi, Kureyşln sancaktan Ebu Aziz ib-

lendi \"e Haz.reli ömere: ni Omeyr de csır edılmisti. O da Muslü -
- YA ebA Hafos! Sen, ne dersin? Pey- man oldu. 

.ıamberin amcasına kılıç çekılir mi? Kureyşin ileri gelenlerinden Suheyl ibnl 
Dıye sordu. ~ Amr Amiri, HIHıd ibni Hişam Mahzwnl, 
Hazreti Ömer de: Ubeyye ibni Halefin otlu Abdullah, pey-

1 - 939-910 ders yılı için mektebe girmeğe talip olanlar arasında ya
pılacak müsabaka imtihanları eylülün 28 ve 29 uncu perşembe 
ve cuma günleri saat 9.00 da başlıyacaktır. 

2 - Bu hususta fazla malumat almak istiycnler in tatil günleri hariç 
olmak üzere"her gün saat 9-16 ya kadar mektep idaresine mü-
racaatları. "7309,, 

~~ rMlW&f! ~~fı 
iLE CEDDi FEARUHZAD 

"t'AZAN ~ M. RASiM O'ZGEN!55!!!!!!!!f!E!! 
-94-

- Ya Resuhlllah! Ebü Hozeyfe munAfık gamberin zevcesi Süde'nin kardeşi Abd 
olmuş. Musaade et te boynunu vurayım. ibnl Zemğa, Velid ibni Velid, Umeyye ibni - Ben cibni Rahman> dlyemiyorum. I Diye sordu. Abdurrahman da: 

Dedi. Halef'ln AzAdlısı N~las ta esirler arasında Ilırak la seni, eski isminle çağırayım. - Rcsı'.ılCıllahın amcası Hamza ... 
Ebt1 Hozeyfe, pişman oldu: bulunuyorlardı. Dedikçe, Abdilrrahman da: Deyince: 
- Cenabı hak, bana, şehadet nasip et- - Öyle yaparsan ben de cevap vcrmcı - Bld bu hale koyan odur. 

ınedıkçe bu curmü affe mazhar olamıya - . OM EVVE l~E OC.~u. - Abduı:r~hman Derdi ve dediğini yapardı. Bundan dola-, Diyerek derl ddkmlye basladığı sırada, 
cak. ıbnl Avf da, diğer Muslil~anlnr gıbı harp yı, Umeyye, onr· cAbdurrahman> dcme-ı knrşıl:ırına BIUHi Habeşi çıktı. Mekkede 

Diyerek, t4 YcmAme cengine kadar ke- meydanında dolaşıyor, ganımet eşyası top- mektc lsrar et.. 1e beraber cAbdi İlah> iken Umeyyc, BilCıl'a çok eza ,.e cefa et
derlı yaşadı. Nıhayet, o cenkte şehit olarak layo~du. K~çamıyan mü~ikl~rdcz:ı \'e Ku- demeye, bu surff'ltd arkadaşının gonlil_nü mişti. Bilfıl, düşmanını göri.ınee: 
ıztırabından kurtuldu. lreyşın bi~ı:ı:ı derecede .. r_eıslermden U- hoş etmiye mecbur knlmıştı. - Ey Allahın ens1irı! Jşte ktıfirlerin rei-

Bcdr harbinden kaçıp kurtulan müşrik- meyyc lbru Halef, onu gorünce, saklandı- 'Omeyye, bu defa do, arkadaşını görun- si 'Omeyyc ibni Halef! Göz açtırmayın, öl-
lerdc.-n biri de Hakiym ıbni Huzam idi. ğı yerden çıktı. Yanında oğlu Ali de var- ce, şaşkınl:ğından, onu, eski ismi ile çnğı- dürün! O ölmezse. ben kederimden ölilrüm. 
Sonraları Mu lumnn oldu. Ne , akit ycmın dı. Maksadı, eski bir dostu olan Abdürrah- np tn cc\ ap alamadığını gorüncc hatasını Diyerek bagınnaya başladı. 
etse· man ibni Avf'a teslim olmak, kendisinin ve anladı: Bu :Ceryad üzerine, Medinelilerden bir _ 
~ Bedr gununde ba:ıa necat veren Allah otlunun hayatlarını kurtarmaktı. - Yd Abdi tıAhl • kaç kişi t.tmeyyc ile oğlunun uzerine hil-

h kkı için. AbdUrrahmanın elinde, müşriklerden Diyerek tekrar seslendi ve Abdi.ırrah- eum ctU. Abdürrahmnn, esirlerini kurtar-
Derdi. kalmış birkaç zırh var_dı. ?meyye, ona, manın cevap verdığini görerek: maya çok çalıştı ise de bir şey yapamıya-

• • 1 CAhllı:'et zamanındaki ısml ıle: _ Elın1eki eylerı bırakır, bizi kurtarır- cnğını nnlıyarak: 
Abbas, emfırd n cEbill yusr KAab ibni --: ~ fı Abdi ~rl san sano o eşyanın birknç mislini veririm. - Benden meded beklemeyin. Kcndini-

Amr namında ı.ayıf bir adam tarafından e- Dıye &eslendı. Dedi. zi kurtarmak yolunu arrıyın! 
sir edıldi. Abbas, elleri bağlanırken, katlo- Abdurrahman, sesi i5lttl \"e kimin seslen- AbdUrrahman lbni A vf, zırhl:ırı b1raktı. Diyerek esirlerini kendi h allerine bı-
lunncağını zannederek buyuk bir korku ge diğini anladı, amma işilınemiş gorünerek iki tarafımı baba ile o •lu a larak ellerin - raktı. 
ı;irdi. Ebulyu r, onun korktuğunu görünce; yoluna devam etti. Sebebi ise: Kendisine, den tuttu ve lsltim ordugahına doğru yü- Bu anda, baba ile oğulun üzerine saldı-

- Korkma ya Abbas! Hazreti Pcygam- eski musriklik ismi olan Abdi Amr diye rüdu. ran mUslumanlardan biri, Ali'nln baeağı-
ber, BenJ HAşimde~ olan estrlerın öldürul- hitap edilmesinden hoşlanınaması idi. Hat- Umeyye, yolda giderken: na bir kılıç salladı. O'meyye, oğlunun, kan-
memelerini emrettı. tA Mekkede iken, Umeyye ibnl Halef, ken- - Sizin saOarınız(la, demirlere bürün - lıtr içinde, yere yuvarlandığını göri.ınce acı 

Deyince, Abbas çok sevindi ve se\•incin- disini eski ismi l_le çağırdığı zaman ce\ ap muş, öıulne geçeni deviren bır bahAdır var- ı acı bdgırmağa başladı ise de, fery:ıt ve is-
Mrı y~ında kalmıı olan butün parau 7ir- verpaadi. O ise. ala7 ederek: ek. ·ıcimdl o'l. •• timdadı uzwı llÜrllledi. otlu ıibl kendisi 

l Hayri Atamir 

Sahibi : A. Ccmaleddin Saraçoğl'! 
Neşriyat müdürü : lUacid Çl!."'TlN 
Ba.<Jddığı yer : Mathaal Ebüzziys 

de, müslümanların kılıçları altında çabu- sı Abbas'ın bnğlannı fazla sıktırdı. Alıba.ıı. 
cak can verdi (1). ıztırabından butun gece inledi; onun ınıl"' 

EbO Bahterl - Hazreti Peygamber, Mek- \isini duyan Haz.retı Muhammed' de tcd"' 
ke'de iken mi.ıslilnı0ı1lara daima iyi mun- silri.ınden uyuyamndı . 
mele eden Ebu Bahteri'nln öldüriılmemc- E~rdan, bir kaç zat, Peygamberi met11• 
sini emretmişti. O, hnrb meydanında ölme- nun etmek i~in Abbas'ın bağlarını çözdU ... 
ınişti. Milşrikler kaçınca, o da, devesine ler ve Hazretı Muhammed'den onun affın' 
binerek, arkasına oturttuğu biı• arkadaşile rica ettiler. 
beraber kaçmağa busladı; fakat arkasından Peygamber, esirlere ne yolda muarnel• 
bir ıniisl üınan yetiscrek : edileceği hakkında henüz vahy gclmedıll 

- Teslim ol, Y:1 Ebu Bahtcri! Resulül- için mü5fl\'ere için eshAbı topladı. 

lah, senin hayatını bıığısladı. Böyle milsA\•erelerde, herkes re'yini set-
Deyince, o : bestçe söylerdi. Hele Hazreti Ömer, va~ 
- Peki .. ya nrkndasım ne olncak? nekadar itaatli ise müzakerelerde de o1<3"' 
Dıye sordu. dar hatır ve gonill dinlemez, düşilndüğiiııil 
- Onu öldtircceğim. olduğu gibi söylerdi. Ekseriya, onun re·ti 
Ebü Bnhtcrl, bu ccvab üzerine: kabul edilir, hallA bllAhare nazil olan A"' 
- öyle ise ikimiz beraber ölurüz. Ben yeUere de te,·atuk ederdi. 

kendime, dunya hayntı için arkadaşını :Cc- Peygamber, toplanan cshAba : 
dA etmiş dedirtip te Mekke kadınlanna _ Cenabı Hak, sizi, dilsmanınıza gal b 
mnsknra olamam ! ve muzaffer kıldı. Esirlerınlze ne yupnı~ 

Dedi \'e arkadaşllc bernber kendilerini fikrindesinlz? 
müdafaa ctUlerse de mUbı\rezede mağlup Diye sorunca, Hazreti Ömer, çok ı0zgırı 
olarak kntledıldiler. olduğu için : 

• • • 
Hazreti Peygamber, esirlerin firarına 

meydan veı·ilnıemclc için bağlanmalarını 

Hnzrcti ömcr'c emretti. O da bütün esir
leri bağladığı zamnn, Peygamberiıt amca-

( 1) AbdOrrahman lb nl Avf, bllihare bu 
hidlıeden bahıettlkçe: • Allah Bllll'e rah
met etaln. Hem beni zırhlarımdan etti, ham 

de •lrlerlml ell•den aldl.• ............. 

- Ya Resulüll:ıh 1 Hep inin boynunu 
vurdur 1 

Dedi, Saad ibni Mn1iz da, ayni fildrd• 
bulundu. 
Bunların fikirleri Peygamberin boşun• 

gitmediği için sualini tekrar etti. ömer: 
- Bunların hepsi de müşriklerin rei it" 

ridir. Boyunlarını vurmaktan dııha mU''IJ"' 
fıJc !:tr fikir serdine imkan yoktur. 

( Devawu y,,ç ) 


