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KURU' 

T ECAVÜZ 
Lehistanın Hürriyet Ve istiklaline 
Karşı Üçüncü Reich'ın Hazırladığı 
Vahşi V c Barbar Suikasd Bütün Çir
kinliğile Kendisini Meydana Vurdu 

A LM.ANY A • POLONYA· 
HARBiNDE SON SAFHA 

YAZAN : HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 

İngiltere 
Şiddetli · 

Ve 
Bir 

Fransa Almanyay a 
Ultimatom Verdiler 

L elılstanın hürriyet \'e istiklali·ı
ne karşı üçüncü Reich'in ha- · 

z~~l~dığı \'ahşi \"e b .. rbar suikasd 
butun çirkinliği ile kendisini mey
dana \'urdu. ı~iihrf'r'in kumanda et: 
tiği Cermen cenga\"erlni zengin 
Yağma hülyalarına ka \1lsmak ümi
dile muhakkak bir felakete doğru 
koşuyorlar \'e ,·a.tanlarım da karan
bk \e acı maceralara siirüklüyur
lar. Çiinkü bütün beşeriyetin nefret 
\'e istikrahla karşıladığı bu harp 
1nu~ ki Almanyanın mağlU.bi
fetı \'e Nasyonal • Socyalizm ki.bu-' 

lngiltere İle Fransanın' da Bu
!gün Harbe lşt·raki Muhtemel 

&unun ezilmesile bitecektir. 
Hitlerin dünyayı hakikaten ka

:~y~~acak bu çılgın jestinde ma-
ss~ .... ufacık vir-:tne,;dlik, cesa

~ c~erı Dile yoıt, YaR~t\ hareke
~n cırkinliği, haksızlığı tt; edeni 
ımıa~lar vicdanında uyandı;-@ağı 
takbıh ve teşnii kendisi de ~a 
~ldiği için riyakfı.~ wneizut_-e
dıyor: Guya Lehistltt(· @~~npi~ 
tecavüz etıni.!}, AlJnııiili\ri~l.ıit 
ctmi§ te Almanyanfn ·~t~anımiföü 
ta.smış. ~-:· ·. 

Alrnan ordusuna hitaben nesro
lunan emriyevmi baştan nihayete 
kad~r yalan ve iftira ile dolu. Bun
-da 'Lehistan devleti Hitl · t.:~ enn arzu 
.e~, muslıhaiıe sureti tesviyeyi 
~dederek silaha müracaat etnıiş
tir,, deniliyor. 

ı:esmi beyannamenin "musliha
n~ hır sureti tesviye,. dediği teklif'; 
yme .~ım~~anın resmi tebligatın
dan. o~dıgimize göre, Danziğin 
teslı~ı ve Koridorun da "F'.~biscite 
~lı altında y"me IJ,manyaya tesli
mı emrinden ~batetti. ıAt- ültimato
~u "muslihane bir s•eü tesviye Barbarca bir hücuma uğnya Lf.hlstun başkumandanı Marşa! Rych-Smigly 
d.ıye müdafaa ve tevil edebilmek :~ 
<.;ın büyük bir "Tou.J. :...... So ı n-h l"'"ır: .,,,...,r. nra, 
: ~. a. müracaat eden de Lehliler 

• tI:gıldır. Almanlar Danziği ilhak et
er ve Leh topraklarına dört nok

=n saldırdılar. Şu satırlan yazdı 
ız SO'"l dakikaya kadar, bu k.:.vıl

cımın te .. ot edeceği müthiş infilak
la~a .dair mufassal malUnıat gelme
nuştır. Fakat Lehistanın bütün kuv 
':etl;rtle vatanı ve milli şeref ve is
tiklfili müdafaaya girişmiş olacağı 
muhakkak bulunduğu gibi İngilte
r~ ve Fransanın da bütün kuvvetle
rıle Lehistanın imdadına koşacakla
~nda, ~i11aenaleyh harbin dairesi 
bırdenbıre büyüyeceğinde hi .. -
he yoktur. ç '§up 

n liitler Almanlann "yalnız ve yal

is~h~an ku~_etlerile., haklarını 
8 

sa edecegmden bahsediyor. 
la un~n . manası ihtimal ki ltalyan-

rı ıstıhdam et."':liyeceğini anlat -
raktır. Eğer bu sahi ise maksadın 

I Berlin Ve Varşovanm Harp T abliğlerl 

Almanlar4Koldan Polonya.ya Gir
diler. Lehler Hücumları Püskürttü
ler ve 16 Alman Tayyaresi Düştü 

e VVVVVV'V'VV' WWW 

l talya Gene 
Dönü:yor Mu ? 

\'arşorn, 1 (A.A.) - Ordu baş
kumandanlığı Genelkurmayının bir I 
numaralı tebliği: 

ı Eylfıl 1939 sabahı şafakla be-ı 
raber, beklenmedik hava ve kara 
ttuvvctleri hücumile, Almanlar, ev
velce ilanıharp yapmadan, anzimi
ıe girmişlerdir. 

Sabah erken ~1r.pılan Alman ha
va faaliyetleri şudur: Alman tay
yare kuvvetleri, Polonya arazisinin 
muhtelif noktalarına muhtelif hü
cumlar yapmıştır. Alman tayyareci-

(Sonu S üncü sayfamı 

Milli Şefimiz LnönU Majeste "ıtınc& HNn fe 

Milli Şefle İngiliz 
Kralı Arasında 
Mesaj Tea i ·i 

• • 
Her iki Millet lttif aklarına 

· Bağlılıklarını Teyit Ettiler 
talyayı Fransa ve lngilterenin hak

lı g~zap ve tedibindcn kurtarmak
tan ıbaret olduğu iışikfmi!r Sulh 
cephesinin bu oyuna ne u~ 

\'atanlannı kanlarının 800 dam1asma kadar müstevliye karşı mtidafaays. yenıia eden bir Polonya kıt'ası Ankara, 1 (A. A.) - Bugün 1 

saat 16 da R<-isicümhur, İngil
tere büyük t-lf;isi Sir Hnghe 
Knatcbull Hugessen'i kabul et-

mi..;lrr \t' lariciy" \ '!'kilinin hu
zurhlrile l'lli dakikn ııt•nllPriıtdt> 

alılrn~·mn-.lardır. 

kad . receye 
m ~r ınanmış görüneceklerini bil

ey1z. 

Üçüncü Reich ı=fl · 
sapları ~ en yanlış he-

ve fazla gu 1 
tamahlan Yüzü rur an, hırs ve 
hazırladıkları nden ~atanları için 

zor vazıyet' . . d 
kurtulmayı vat 1 ın ıçın en an arının t . 
ve istiklfılini tehlikeye. ~mamıyet 
hında aradılar. Muharebea ?1ak yo-

t. nın gayet 
~e ın, kanlı ve tahripkar ola ~ 

d'k 1 . cagını ra 1 a nctıceler vereceğini tah . ' 
cd"b"l' · B mın 
, " 

1 mz. u, hakikaten bir hayat 
'e memat mücadelesidir. Çünkü 
ıı:uıyonal - sosyalist şefleri ma.Ylüp 
olurlarsa v a ersay muahedenamesini 
çO~l aratacak ağır şartlar altında 
ezı ecekl · · 
ı>ckal· b~~ını ve parçalanacaklarını 
r a ılırler. Onun için azami gay
Aet ~e fedakarlıkla dövüşeceklerdir 
Ynı zamanda, b · da k . u onların nazarın-

.• endı §~~ısl~rının da harbidir. 
Buseyın Oahid YALÇIN 

<Soau S iiacü aayf&mızda) 

Berlin Büyük Elçimiz 
Dün Almanyaya .. Gitti 

Geredenin Hareke~inden 
Gazetemize Beyanal'ı .............. _ .. __ 

Türkiyenin yeni Berlin büyük 
elçisi Hüsrev Gerede, dün akşamki 
Semplon sürat katarile Berline mü
teveccihen şehrimizden ayrılmıştır. 

Berlin büyük elçisi refikası, ai

dar gelmişler ve yeni Bcrlin büyük 
elçimizi uğurlamışlardır. 

Berlin büyük elçimiz hareketin
den evvel "Yeni Sabah., muharriri
ne şu beyanatta bulunmu§tur: 

lesi efradı ve Japon sefaret erkanı - Tokyodan memleketime Bir
tarafından garda uğurlanmıştır. leşik Amerika yolile geldim \'e biraz 
Hüsrev Gerede Berlin büyük elçili- dinlenecektim. Halbuki istirahat ye
ğine tayin edilmeden evvel memle- rine olduk~a müşkül bir seyahate 
ketimizi 'rokyoda temsil etmekte ol- çıkmış bulunuyorum. Sebebi de ye
olduğundan, Japon sefareti erkanı ni tayin edilmiş olduğum vazifem 
eşlerile birlikte Sirkeci garına ka· · (Sonu 7 inci sayfamızda). 

Den;zyolları 

Akdeniz Seferle
rini Tatil Etti 

Denizyolları İdaresi dün verdiği 
yeni bir kararla Akdeniz seferlerini 
lağvetmiştir. 

Avrupada harbin patlaması ü
zerine Akdenizde seyahat eden ge
milerimizin vaziyeti tehlikeli oldu
ğu için vapurlarımıza en yakın bu
lundukları limanlara sığınmaları i
çin telsizle emir verllmiştir. Dün 
sabah Mersin seferini yapmak· üze
r.e hareket eden Kadeş vapuru Ça
nakkalcden telsizle geri çevrilmiş
tir. 

Bundan başka Akdeniz ve Kara
denizde bulunan İngiliz ve Fransız 
vapurları da İstanbul limanında top 

[Sonu 7 nci sayfamızda] 

(Sonu 3 iıncü s:ı~·fada) .. --------------------- ---------·----------------------...: 
Harp Muhtekir leri 
Hortluyorlar mı? 
Bu Yılanların Kafalarını Daha 
Kaldırmadan Ezmek Lazımdır ___ .._., ....... 

Çok ciddi ve mühim günler ya
şıyoruz. Avrupanın bir noktasında 
harb bilfiil başlamış bulunuyor. 
Bu harbin bir yangın gibi diğer 

memleketlere de sıçraması, hatta 
umumi bir harbin başlamasr bir 
saat meselesidir. 

Böyle bir umumi felaket karşı
sında hilkumetin, memlekete en 

faydalı olacak tedbirleri 
tabii ve muhakkaktır. 

alacağı 

Bu memleket, son yarım asır 

zarfında büyük felaketler gördü. 
Büyük badireler atlattı. Bilhassa. 
umumi harbde, çok faik diişmanlar 
la dövü~mek mecburiyetinde kaldı. 
Memleket abluka edilmiş olduğun-

- (Sonu 7 nci sayfamızda) 
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VAHIDETTİN """""l • • • • • • ••••••• 
=······ ....... 33 YAZAN: M. SIFIR ::::::1 .. -··· 
Vahidettin Talat Paşa İle Enver 
Paşaları Derhal Kabul Etti 

Cat alca Cinayeti 
Failinin Muhakemesi 

--+-
1 d d i anam enin okunması 

için talik olundu -
T alat ve Enver Paşaların o gün'! 

sarayda, karşılnnmaları; hiç 
de evvelce karar \•erildiği gibi ol -
mamıştı. Çünkli, İsmail Canbulat 
Beyin daha sabahtan Dolmababçe 
civarında aldırdığı tertibat, hünka
rın has bendelerinin ve bilhassa Ze
ki Beyin, hırs ve intikam ile dönen 
gözlerine birer sivri ok gibi gir • 
mişti. Biraz sonra da, sarayın Ka
bataş ve Beşikta.şta gözcülük ettir
diği hafiyelerin getirdikleri haber
ler, ortalığı sUtlimanlıga ç;ı:ıvir!!lişti. 
Aylardanberi saray koridorlarınd-. 
boy gösteren tosunlardan, icap et
tikçe. o zamanın maruf tabiri ile, 
yedi dı.ivele meydan okuyan kaba
dayılaı dan ortada eser bile kalma· 
mıştı. H r biri bırer tarafa çekilip 
sinınışti. Bu panik karşısında, Zeki 
Bey de sarayın harem dairesine geç 
mi!} ve bir köşeye çekilip neticeyi 
beklemeyi tercih etmi§ti. 

Entrikacı hünkar, pa§nlan hiç 
bekletmedi. Hemen huzuruna davet 
ve fevkalade bir hürmet olmak üze
re ayakta kabul etti. Çok sakin gö
ründü ve gülcı· yüz gösterdi. Paşa
ların emniyet ve itimadlarını daha 
:d)adc celbetmck, ortada dön'!n tilr
ru türlü ı·ivnyetleri gfıya bu gibi ha
reketleri ile tekzip etmek ister gibi, 
ba§?Ilabeynclslne hitap ile: 

- Li'ıtfi Simavi Bey, dedi. Ev -
latlarım ile mahficc görüşmek iste
rim. Lfitrcn bizi yalnız bırakınız. 

Kapı önünde ve aralık dairede kim
senin bulunmamruıını dıı temin edi
niz. 

Talat ve Enver Paş lar, kendl· 
lerini tevkif ve hattA imha ettire· 
ceğini blldlklcri hUnktınn, gö ter· 
diği bu tatlılık ve uamlmllik kal'§ı· 
sında pşırmış, tnaccUb ile blriblrle· 
rine bakakalmıslardı. Tabii, bu dc
ği !klik onlarda dn az çok bir em· j 
niyet husule g tirmi • bilhassa hır
çınlıklannı def ve izale etmişti. Bu 
sebcblc. iki tnraf da, evvelce \'erdik· 
leri §iddetli ve deheetli teşebbüs kn
rarlanna rağmen, sükunetle hare
ket ettikleri için mtilfiknt, her va· 
kitki gibi tabii şeklini muhafaza et· 
miştl. 

Talat Paşa, harbin verdiği ma
kıif neticelerden tecs Ur ve teessüf· 
le bahsettikten sonra, sözü Alman· 
yada zuhur eden vükela buhranına 
intikal ettirmiş ve prens 11Maks dö 
Bad,, ın an öliye tayin edildiğini 
ilave ile bUtUn ümitlerin mahvoldu
ğunu ve hntta Almanya, A vustur
ya ve Macaristanın da İtilaf dcvlet
le:rine sulh teklifinde bulunmak mec 
buriyetinde kaldıklarını söylemişti. 

Nihnyet: 

- Biz de, demişti. Münasib bir 
vasıta ile İngiltercnin Akdeniz filo
su kumandanı Amiral Galtrope mti
tat eke teklifinde bulunduk. Bu va
ziyette artık kabinemi1jn . 

Talfıt Paşayı gerçekten büyük 
bir dikkat ve nlfıka ile dinlemekte 
olan Vahidettin, teessürlü bir tavır
la muhatabının sözünü kesti. Ve: 

- Bu kara günleri görmek 
bahtsızlığı bann mukaddermiş me
ğer, keşki cennetmekan kardeımin 
yerine ben olsaydım da bu acıklı 

hi.ikümlerin şahidi olmasaydım. 

harbin verdiği 8U acı netice itibari- Çata.lcadn bundan bir müddet 
le, ne de olsa1 §ahsan biraz da mesu- evYel bir arazi meselesinden çıkan 
liyet ve mahcubiyet hisı:ediyordu. ve ora eşrafından Ali kahya ile 
Eziliyor, bUzUlüyordu. HilnkArın, Hüseyin kahyanın yeni gelen mu
biraz da acı ve istihzalı bir kinaye hacirlcrden iki kişiyi öldürmesi ve 
~]enen bu suali onu büsbütün sık- 3 kişinin de yaralanması ile biten 
mıştı. Enver paşaya doğru manalı facianın duruşmasına dün asliye 
bir nazar fırlattıktan sonra, ellerini 

2 nci cezada devam edilmi§tir. Mü 
oğu§turnruk: 

dafaa şahidi olarak gösterilen ka
- Bu ciheti, dedi. Tabiidir ki 

iktidar mevkine gelecek kabine dü- sap E r<".flc reçper Mehmet dinlen-
şünür efendim. miştir. Şahitlerden Mehmet: 

Vnhidcttin, hayret ve taacctip - Ben merkeple Ali kahyanın ı 
içinde kaldı. İşittiği söze bir türlü köyü olan Örcüne gidiyol'dum yol
inanamadı, cfili bir teessür ve telfı.ş da Ali kahyayı beygirle köyden 
ile haykırdı : tarlasına giderken gördüm. Ben kö 

- Ay, siz çekiliyor musunuz? ye girdim. Çnr§ıda bakkaldan gaz 
- Tabit efendim. alacaktım. O aralık Hüseyil\ kah -
-Çok müteessir oldum buna yayı evine doğru giderken gördüm. 

doğrusu. Scbeb?.. Aradan beş dakika geçmeden Ali 
- Memleket ve milletin menfa- kahya elindo beygir ve yanında 

nti, bizim iktidar mevkiinden ~ekil- Hasan çavuşla tekrar geri döndü. 
roekliğimizi icap ettiriyor. Benim cinayetten haberim yoktur 

Vahidettin ciddi bir düııünceye dedi. 
dr lmıştı. Belki de, iktidar mevkiin- Celse iddianame okunmak için 
de kalmak için, memlekette bir ted· 22 ~yllıl saat 14 e bırakılmıştır. 
hi§ hareket ve siyaseti takip ccle- vvvvvvvv-vv-vv-V'V'V'V'v'V'v'V'""""""""".rv 

ceklerinc katiyetle kani olduğu mu- Bt~L&D1YF.J>E : 
hata.blannın bu feragalleri karşısın 
da, şaşırmış \'e büyük bir vehme ka- Ekmek meselesinin 
pıldığını sanmıştı. ÇünkU, o, paşa-
lardan bu büyük fedakarlığı, fera- halline doğru 
gati hiç beklemiyordu. Gözlerini Dün 1ktısat müdürlüğünde ts -
dikmi:, hayretli bakışlarını Talat tanbul un fabrikatörlerinin iştira
ve Enver Pa§aların yilzlerinde gcı· kile bir toplantı yapılmı9tır, Bu 
diriyor ve di.işünüyor, düşünüyordu. toplantıda Dahiliye Vekilinin İs -
O giine kadar paşaların tasavvur- tanbul ekmek meselesi hakkında 
lan hakkında kendine verilen kor -

yapmış olduğu tavsiye mevzuu bah 
kunı; ve dehşetli haberleri, günlerce sedilmiştir. Bu hususta ekmekçile· 
çektiği ar.ap ve ıztırapları birer bi-
rer hnbrlı)oi \'e bu hntırnlar hayre- rin noktai nazarı sorulmuştur. Va-
tini bllsbUtiln arttırıyordu. ziyet tetkik olunmaktadır. 

Bir aralık, oturduğu kanape<len Motör!ü vesaitin muayenesi 
kalktı. Bir iki ndım atarak paşaln- tamamlandı 
ra yaklnetı. Heyecanlı bir tavırla: Motör!U nakil vasıtalarının se-

- Ben, d di. Cok mü§kül bir nelik munyeneleri tamamlanmıştır. 
vaziyette ve bUyUk bir elem ve ke· 
der içinde bıraktınız. Mnamafih, bu Bu mua)lene neticesinde 20 vesait 
badireli zamanda 01,;nİ büsbütün ter• VfVaVaVliVyVeVttVCVOVV'mVeVUV'QV'lunv'V'm_,,u_,,ş.,,._tu .... r.,.,. __ ./V 

ketmiyeceğinizc, millet ve mcmleke· 
tin· istihla ı yolunda beni dnJma ten 
vir ve ir nd edeceğinize eminim. 
Şimdi söyleyiniz baknlım, mev 
ı;:ut vezirler arasında maruz o
lacağımız felö.kctin acı zararları

nı tahfif, millet ve memleketi sela
mete isal edebilecek bir §ahsiyet o
larak kimlC'ri görUyorsunuz ?.. Bu 
ciheti beraberce dlişUnUp kararlaş
tıralım. ÇünkU, s lefinlzi tayin et -
mcdcn evvel istifanızın şayi olma
sını, gerek memleketin ve gerekse 
şahıslarınızın selameti için zararlı 

görüyorum. 

MAUKF..MELERDE : 

Münferit hakimti klerin 
faaliyeti 

Tapu dairesinde müııf erid hakim 
likler için hazırlanan yerlerde ya -
pılan tamirat yarın veya öbür gün 

bitirilecektir. Münferit hakimlikler 
tatili müteakip derhal fanliycte ge
çecektir. 

Üsküdar Cezaevi müdürü 
hakkındaki takibat 

Üsküdar ceza evi müdürü Cemi
le işten el ~ektirildiğini dünkU sayı-
mızda yazmıştık. Müfettişler tah -
kika ti arını derinle~tirmek_t edirler. 
Şimdilik Cemile i§ten niçin el ~ek
tirildiği anlnşılnmamı~tıı. Müfettiş 

ler bunun hakkında hiçbir şey 

söylememektedirler. 

Bir lhUUis davası 
Bit· müddet evvel Elektrik 

Tünel idareler inde çalışan Hasan 
Pamir Ye Cemal vazifelerinde 

ihmal ve suiisijmal ve ihtilas yap
tıklarından mahkemeye \'erilmişlcr 

ve duruşmaları asliye ikinci cezada 
yapılmıştır. Celse gelmiyen şahit-

... .. ._ ....................... lllııı.. 

Okuyuculanmız 
lll!!INm ....... 111-" ........ -----

D i yor ki: 
Bir kariimizın sualleri 

1 - Belediye lktısad Müdür· 
lüğU ne gibi işlerle meeguldür 
en iyi çavu§ üzümünün kilosu 
hli.lde kabzımal yeddile azami üç 
kuruşa satılırken biz nC'den ki
losunu yirmi kuru§& yiyoruz? 
· 2 - Hayvanı yeti~tiren köylü 

vasnti yirmi kilo gelen koyunu
nu azami dört beş liraya sı:ı.tar· 
ken o koyunun yalnız etini biz 
neden on liraya yiyoruz? 

3 - ZUrrn buğdcymın kilo
sunu üç kuruşa satnrkcıı, birin
ci müşteri olan Ziraat Bankı:ı.sı 
da altı kuru§a değirmencilere 

devrederken beher kiloda su far 
kı da birlikte olmak üzere biz 
neden ekmeğin kilosunu on ku
ruşa yiyoruz? 

4 - Bütün Trakyadnki pey
nirleri toplıyan ekserisi musevi 
tüccar kilosunu nzruni on beş 
kuruşa. almış oldukları halde biz 
neden kilosunu elli kuruşa alıyo
ruz?. 

5 - Sebze ve meyva yeti§ti· 
renler ma.araflarını çıka.ramıya
cak derecede ucuz sattıkları hal
de biz neden kllosunu on yedi 
yirmi, yirmi beş kuruşa fasulye 
yiyoruz, yirmi beş, otuz kuruşa 
şeftali alıyoruz? 

6-Nakil ve gUmrük masraf
larına rai;'1Jlen yerli fabrikaları
mızın kumavlan neden İstanbul 
mağazalarında daha üstün fi
yatla müşteriye arzediliyor? 

7 - Neden İstanbul halkı hl
la saf ve sade zeytin yağı yiye
miyor? 

8 - lstanbul içinde vapur, 
tramvay, otobtis, arabcı gibi ve
saiti nakliye ticretlerı ne vakit 
ucuzlıyacak? 

Belediye tktısad MüdUrlUğU 
§ehrin ikt.ısadiyntile alakadar ise 
ne vakit baeını kaldınp bunlara 
bakacak? Milletin derdini dilııü
nen ''Yeni Sabah11 ın bu sualleri 
okuyucular sütununda tktısad 
MUdUriyetinin nazarı dikkatine 
sunmasını rica ederim. 

Okuyucularmı:1.aan Beylerbe
yinde Ki.iplüeetle 
İsmet A~ık!'4ÖZ 

Harp Haberinin 
Sehrlmizde Tesirleri 

Va?..iyetin vahamet ]$esbetmesile 
dün öğleden sonra gümrükte her 
türlü muamele birdenbire kesilmiş 
ve tüccarlar birçok malları çıkart
maktan imtina etmiştir. 

Biiyük Mağa'l..'llarda Ahnan 
Tedbirler 

Var.iyetin vahamet kesbctmesile 
şehrimizdeki büyük mağazalar da 
tedbirler almak üzeredirler. Baker 
yeni krediler açmamakta ve Lor. -
dr.ndan gelecek e.mre göre harekete 
geçmeğe hazırlanmaktadır. Liyon 
mağazası da bazı tedbirlere birkaç 
gün sonra baş vurmak mecburiye
tinde kalacalttır. Karıman ve Ma -
yerin de birçok malları gtimrilkler
de yığılı kalmıştır. 

Alm nlnr Gidiyorlar 
Son günlerde siyasi vaziyetin 

vahamet kesbetmesi ve dün harbin 
patlak vcrmesile memleketimizde 
buluno.n Almanlar mcmlck<ıtlcrine 

dönmeğe başlamışlardır. Bunlardıın 

birçokları dün Deutshe Lufhanse 
şirketinden bilet tedarik etmeğe 
baıılnmışlardır. Bunlar Bulgaris -
tan ve Rom:ınyuya gitmektedirler. 
Oradan memleketlerine ayni §irkct 
tarafından temin edilecek vasıta -
lnrln gideceklerdir. 

Bnlgar, 1tall'BD Ve Yunanlılar Da 
Gidiyorlar 

Dün Köstenceden gelen Besaso -
· lori vapuru bugün saat on ikide şeh 

rimizden otuz beş yolcu alarak Pi
re ve İskendcriyeyc hareket etmiş
tir. Vapurdaki yolcuların ekserisi
ni Bulgar İtalyan ve Yunanlılar 
teşkil etmektedirler. Romanya va
purları scf erlerine devam etmekte 
olup hiçbir emir almı~ değillerdir. 

Diin l'etrui!f Mısırlı Gitti 
Şehrimiıde bulunan Mısırlılar -

dan yetmif kişi de dUn Romanya 
bandıralı Bcsarnbia vapurile Mısı
ra hareket etmi§lerdir. 

Şehrirnlz.clekl Yunanlılar Memle
ketlerine Gidiyorlar 

Dün Pireden §Chrimlze gelen Ro 
manya bandıralı Daçia vapuru lima 
nımızdan seksen kndcır Alman ve 
Polonyalıyı hamil n saat beute li
manımızdan Köstenccye hareket et
mi§'tir. Bunlar BUkreşten mcmle -
ketlerine gideceklerdir. 

. 
Alman ve ltalyan 

Harbin İktısadi Bankalarının 
Cerayanlarımıza Tesiri Faaliyeti 

Son günlerde siyasi hadiselerin 
karışması Uzerine hariç ve dahili 

piyasalo.rımııdaki durgunluk hcır -
bin patlaması Ur.erine dUn daha. zi. 
yade kendini göstermi,tir. Banka
lar dUndcn itibaren kredi muame-

lcl&ini kesmişlerdir. Bazı yiyecek 
maddeleri üzerinde hnfif yüksel -

meler olmuştur. Bilhassa Avrupa 
ile ticari mUnaseb:ıtın tamamen 

imkansız bir hale gelmesi üzerine 
piynsalanmızd.nki Avrupa em ti ası
nın fiyatlan yükselıni§tir. 

iKTiSAT tŞLERl : '-------
Yağ f iatları yükseliyor 

Bazı mUeaeeaeler ban
kaya olan taahhUtlerinl 

yapm dllar 
İtalyan ve Alman bnnkalnrı mu 

amelelerinc devam etmekte iseler 
de her an için tatili faaliyet ıçın 

emir beklemektedirler. Dtin saat 
ikide11 sonra bu bankalarda hiç 
muamele olmnmıt ve memurlar rad 
yo başında Avrupa hadiselerini ta
kip etmişlerdir. 

Bnzı müesseseler dün Almnn 
bankalarına olan bonolarını öde -
memiş olduklanndan banka kanu
ni yollnn:lan yürüyerek bu mUesse
seleri protesto etmiştir. 
~~ 

POI .. lSTE: 

Ağzını yırttılar 
Şişlide Sultan sokak belediyeye 

• Ilı -

Polonya ile Almanya 
Arasında Harp Başladı 

S on günlerin askeri hazırlılUa• 
nnın \'e siyasi faal!yetleriJılıl 

meydana geL"llernl"'si için uğraştık• 

Jarı harp, Avrııımıun lmpısını ~
dı Ye Polonya ne Almanya harbe 
tut ustu. 

Son zamana kadar de,·am edeO 
\'C bilha.'isa Almanya ile lngiltertı 
arasında yapılan konu~maJar, mek• 
tup teatileri sır.ısında, harpten içtl-
nap edilebilmek imkfuıları g<>rülmÜ• • 
yor değildi. :Fakat bu müzakereld 

uzadıkça ve A vnıpadaki n keri lıa
zırlıldann artması müşahede olu8" 
<lukça, müshet lıir neticeye vasıl ol
mnl• ümitleri de azalı)ordu. 

Hl'lo dünJ,;ii njanslarm \'erdiği 
\'C Almanlıırm Dıuızjg \ e Koridor 
haldiındaki noktai ıınzarJarmı göS
U!rcn esaslnn gördlilden onra me" 
cut zul<llyetc rn~"ll1cn anlaşma U
mıtıerlnln de kalktığı aşildirdı. ve 

.nitekim eyliıl ayının başlaması ne 
beraber Derlin Ue Vnr~o,·a arasmdl 
harp h~ladı. 

Ilcrlin Var:;ova ile mevcut ilt 
tilfıfı ku\'\'ctc müracaat ile haUd 
me.ri aklına Jwydukron sonra bunU' 
önüne art~k gcçi1cmezdi. 

Şimdi harp bir ,·ıikıadır. Buıı• 
t~, Ut eden amilleri arnr;tırmak ke• 
disini g<lsterebllir. •"akat herkes .... 
lihazır sllilhh ihtilafını doğuran &
miUeri öğrenmi5 ,.e görmU tür. 

Yalnız me,·cut harp :dhniyetin1' 
hmmle gelmesi -.ebebJ olarak Berfl
nin göster<llğl sebepler de, Uzerinde 
a~·larca nıtinakaşa edilen ,·e Alma.il. 

Jarm iddia eclt!cekleri söylenen J>aJl' 
zig ,.e Koridoru ,.e ayııi zamandl 
Alman eknlliyetlerinln f e.na muaıne· 
leler~ maruz kaldıkl:ırı noktasıdır. 

Bitaraf müşahitlerin böyle hadi 
seleriıı vukua ~elmediklerini işare• 
etrnele.ri rn · \'aziyetin gösterdiği iıı· 
.kişaf, harbe giri. mek i~ln bir taJnOI 
aebepler arandığmı da mUphede e• 
tlmıektedlr. 

• imdi, Almanlann "Leh11 hudo· 
dunu dört koldan ge~rek ~ 
ha ladıkları Ye ilerlcdllderl BerliO• 
den haber \'erllmektedlr. l!'akat ne
relf!re \"ardıkları \'e hangi i~tika· 
metlerde ilerledikle.rl tasrih edilrnİ" 
yor. nu dıı, ilerleyişin pek olmdşl' 
serf ohnndı~.,m i~arct ediyor. 

Hem askeri hnrelditm inkisafıtı· 
da hlrkaç giinliilr ilcr1eylşin ll•~ e-
Jrnnuniyeti olnuyahilir. Zira Polop· 
ya r. a.s müilııfaasmı va sevkulcey~ 
me\'7jlerini hudutların boyunda ya.P 
ınanıı~ır. 

A keri \'aziyet ycn·a.5 yavaş keO" 
di jni gösterecek \'e Polony:ılılant 

!51ddetll mliclafıuısmı ortaya koyr 
<'ftktır. 

llukulta dııyanmıyan emellerin tı 
lıaldmlm zınınmcla lcrJle.r arasındl 
kan dökUlmc inden ~1,;inmiycn bit 
si~ asct Jmnıı ında, Polonyalıları• 

rntanlarını mlhlafua gayeslle ~r· 
pı5tıldan sırada, simdi nuzarJatı 

su1hli kurtannuk i~in yorulmadaJI 
çah~mıf? olan J..onclra ile Pariıre ~c,·· 
rilmistir. 

l'olonynnın istildfılini garanti c
dP.n bu devletlerin nıcrkozi hiikfunet 

terinde bu lıya" fe.allyotler, belki bd 
satırlar ~ıktığı zamnn t-ımamUe bel
li olncnktır \'e A\Tnpa mukndde.rntt· 

nın vechesjni teshi~ eclecek maht 
yette bulunacaktır. 

Dr. Rt.şad SAuAY 

[ 

.. 

Dedi ve sinirli parmakları ara
sında biteviye dönen tesbihinin çı

ltardığı §Ikırtıları dinliyerek bir 
müddet düşündükten sonra, başını 
kaldırdı. Neler ifade ettiği anla§ı
Janııyan mübhem balnelarmı paea
laı ın yUzlerindc clola§t1rd1. Boğuk 
bir sesle: 

Bu samimi zannedilen istişare 

teklifi de, Talnt ve Enver paşaları 
büsbiitün şasırlmıştı. Çünkü, hün
kfi.rın , kendileri hakkında beslediği
ni bildikleri fena fikiı· ve niyetlerin 
tamamile aksi bir muamelesi karııı· 
sındn kalmışlardı. İşte, padişah a
çıktan açığa. memleketin selameti 
kadar şahıslarının vaziyeti ile de 
alakadar görüniiyor, ummadıkları 
derecede bir samimiyet gösteriyor· 
du. Paşalar, hünkar hakkındaki fi
kirlerini hemen hemen değiştirecek, 
i§ıttikleri te~ebbUslerin Damad Fe
rid Paşanın marifeti eserleri oldu
ğuna ve padişahın mnsum bulundu 
ğuna. hükmedecek bir hale gelmiş -
lcrdi. O derece yumuşamı~lar ve lerin müzekkere ile celbi için ış ey

lfıle bırakılmıştır. 

Bir müddettenbcri yağ fiyatla
nnda vukun gelen yükselme devam 

etmektedir. Bazı spekülatörler mü
temadiyen piyasadan mal mübayaa 

etmektedirler. DUn Urfa yağlan 
101 - 109 kuruş üzerinde muamele 
görmüştür. 

ait kanalizaı:;yonua. çnlı~an Mehmet ============:::::::~ 

- Mukadderatın acı bir cilvesi 
Du, dedi. TcvckkUl ile kargılamak

'• tan başka elden ne gelir ki. Şimdi 
ne yapmak fikrindesiniz?. Tabii, 
rnUtarek !}Craitini müıakcre etmek 
"zere bir heyet hazırlıyacaksınız 

değil mi? .. Şu ciheti bilhaua tavsi
ye etmek isterim ki, bu heyete dahil 
olacak zatların intihabında büyük 
bir dikkat ve itina gö tcrilsin. Kim
leri göndereceksiniz. Elbette bir §eY 
dü ünmü ünüzdür? .. 

Talat Paşa, hiç §Üphe yok ki 
cok mUtcessirdi. Hele, kendilerine 
karşı hiç tc muhabbeti ve hüsnüni
yeti bulunmadığına emin olduğu 
hünkarın kar ınd 1 giriştikleri bu 

duygulanmışlardı. 

13 sabıkah hırsız 
Mehmet isminde 13 sabıkalı ve 

Hakikat, Vahidetlin de bu dost
luk ve samimilik rolünü çok güzel. 
muhatnblarını muhabbet ve vefa
karlığına inandıracak, onlarda ken
dine kar§ı bir emniyet ve itimad u
yandıracak derecede mükemmel oy
namıştı hani. Paşalar bu vaz!yet kar 

esrarkeş bir hırsızın dUn Sultanah- .......... ,. .... -:ı .. L ................... .. 

met sulh 1 inci cezada duruşması ya l 1 ' 
pılmış ve 1 ay 20 gün hapsine ka- T ~ K V l M 
rar verilmiştir. ~~tvwwv.--vww..,....,..,., 
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şısında fcrahlamışlar, Vahidettin ile !"!!!~~~~!!!!!!!!!!~~~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
bir iyice sohbete koyulmuşlardı. med lzzet Paşaya temayül eder gi
Talat ve Enver Paşalar, başveklı.le- bi görünüyordu. 
te Mil§ir Ahmed lzzet Paşanın ge- İki tarafın da müessif h§.diseler
tlrilmesini mUnasib buluyor, bu te- le neticeleneceğini umduğu bu te -

veecühün memleket için menfaati mas, Vahidettinin kurnazca idaresi 
1 

mucip olacağından ayrı ayrı bahse- sayesinde, işte böyle tatlı görüşme- i 
diyorlardı. Hünkar da, Ahmed lzzet ler, samimi istişarelerle nihayet bul
Paf}ayı münasib görmekle beraber, muştu ve günün sabık devletlileri a

Tevfik Paeanın da tecrübelerinden raıı1na karı§an Talat ve Enver Pa
ve siyasi kudret ve bilgilerinden. is- şalar da büyük bir memnunlukla sa
tifado edilebileceğinden bahsediyor, raydan ~ıkıp Babıaliniıı yolunu tut
fakat, rnuhatablannın fsrnrla tavsi- mu5lo.rdı 

R••i: 20 AGUSTOS 13:>5 
Hicri ı 18 RECEP 1351 

Ruzı hııır: 120 

D•t• aaati: 5,29 
Öğle ı 12,13 - lki•di: 
Aıqaa : 18,41 - Y~uı: 

lıtualc : 3,43 

15,54 
20,18 

Taşdelen ile amele Yusuf ve HUse-
yin kavga etmişler, Yusuf ve Meh
met. Hüseyinin ağzını yırtmı§lardır. 
Yaralı hastahaneye kaldınlmı§, suç 
!ular yakalanmıştır. 

Pencereden du,ıu 
Yenisehirde 27 numarada otu

ran 5 yaşında Doğan 3,5 metre yük 
ı:;eklikteki pencereden düşerek ağır 
surette yaralandı. Yaralı Cerrahpa
şa hastahanesine kaldınlmı. 

VV'v'V""""..,...,.""'""'""'"""""'""'""'""""" 
DEN1Zl~"'RDE : 

Bir motörde yangın 
çıktı 

yclcrini nazarı dıkknte alarak Ah- (De\ amı ı.·ar] 

Fenerde Sadiye kızağında tamir 
edilmekte olan Gelibolu limanına 

bağlı 102 tonluk Tuna motörUnün 
dün sentinesinde ateş çıkmış ve 
motörün bir kısmı yandıktan sonra 

,,.. .. _ ... ________ , söndürülmüştür. 

V atikanın bir emri 
Harbin Hanı üzerine dün ~ehri· 

mizdcki katolik, ortodoks ve mu • 
seviler mabedlerlne ko§uşa.rak suJlı 
jçin dualara başlamışlardır. J3\l 
hafta iı;inde Papalık :münıcssiliniJI 
iştirakile Sant Antuan ve San ?Jı· 
riye kiliselerinde Vutikan hükumeti 
nin emrile sulh için ayinler yapı 1 

lacaktır. · 
_,_. 

Devrilen kamyon biı 
ameleyi öldürdü 

Şoför Hiisnü Sönmezin idare 
sindeki 3871 numaralı kamyol 
Okmeydnnındn bir dönemeci dö 
nerken şoförün virajı sert alıntı. 
sından kamyon devrilmiş ve içinde 
bulunan amelelerden Mahmut de~ 
'filme neticesi ölın~tUr. .I' 
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1 SON HABERLER 
Almanya - Polonya Harbinde Son Sclfha 

[Ba1' tarafı 1 ncl sayfada] 
leri, Augustow, Nowydwok, Ostrow
Mazowiekn, Tczew, Buck, Zambrow, 
Radomsko, Torun, Tunel, Krakow, 
Grodno, Trzebinia, Gdynia, Jablo, 
Tomaszow - Mazowiecki ve Kato
Wice mevkilerini bombardıman et
mişlerdir. Alman hava kuvvetlerinin 
bombardıman ettiği şehirlerde, si-

• vil halk arasında ölenler ve yaralı
lar vardır. l{utna civarında sivil hal 
kı tahliye eden bir tren, mitralyöz 
ateşine- tutulmuş ve bombardıman 
edilmiştir. Gradnoda katolik kilisesi 
Bialapodla.qk'da ortodoks kilisesi hn 
rap olmuştur. Devam ·!den bombar
dırnanlar hakkında raporlar gelmek 
tc berdevamdır. Danzig mıntakasm
da ,Gdynia'ya şiddetli bir tayyare 
hücumu yapılmıştır. 

Bugünkü çarpışmalarda 16 Al
man tayynrcsi dUşUrülınüştür. Po
lonyalılar iki tayyare 1mybetmi~tir. 

Karadaki harekilf: 

lngiUen-.nhı Seferberliği 

Londra, 1 (A..A.) - Kral, bu 
gün ordunun ve blltün ıhava. kuvvo;:t
lerinin seferberliği emrini imzala
mıştır. 

Mil~nileyh, bütün donanmayı 
seferber haline vazeden bir beyan
nameyi de imzalamıştır. Hükümdar, 
vaziyete müteallik diğer birtakım 

beyannameler daha imzalamıştır. 

Bu beyannameler, bu akşam resni 
ceridede intişar edecek ve tngilt<>re
nin her tnrafında dıvarlara talik o
lunacaktır. 

Bu gece kralın meclisi hassının 
yeni bır içtima akdetmesi beklC'n
mektedir. 

Fransız Parlamentosu Bugün 
Toplanıyor 

Paris, 1 (A.A.) - Parlamento 
yarın saat 15 te toplanacaktır. 

Fransanın Seferberliği 
Paris, 1 (A.A.) - Nazırlar mec

lisi, B. Daladier tarafından tevdi e
dilmiş olan aşağıdaki kararnameleri 
tasvip etmiştir: 

Hava hücumları ile ayni zaman
da, Alman kıtalarının harP.kitt da 
başlamış Ye bu kıtalar hudut nım
tuknc;ının bir çok noktasından Po
lonya atazisine girmiştir. Hndud . 
ınıntakasmdaki çarpışmalar dfwaın 

La!hisUııa Ahcl'..r. raarnızları istiknmeth!': 

etmektedir. En şiddetli çarpışma- arruza geçmiş olduklarını tckid et-ı Bilapo~sk~, ~ukw, Gl"t-'Ciuo ve \ •·· 
far, Silczyadadır. mektediı·. no şehırlerıdır. 

1 - Bütün Fransız arazisi ile 
Cezayirden, Fransız mü::;temlekele-

1 rinde ve diğer arazide umumi sPfer
berlik yapılmasını emreden karar
name, 

Harekatımız esnasında, şimdiye Alman tayyru{:lcd, Gdynia üze- f. Varso\ıının Bornbarduuanı 
kadar topçu ateşi ile bir diişman rine üç bomba atmışlardır. 1 Varşova, 1 (A. A.) - Varşova 
zırhlı trenini tahrip ettik. Bir kaç Danzigin lıhakı üzerine yapılan hava akınının, ha-
tnnk har~l.tc~ etmez bir hale komıl- Danzig 1 (A.A.) - Förster ta - va müdafaa te.?kilab. ve avcı tayya-
du. Bir çol: harekat noktasında e- rafından Hitler'c gönderilen tel - relerinden mürctltkep bir filo tara • 
Birler nlddr. grafta bilhassa şöyle denilmekte- fmdan tardedildiğini radyo teyid 

Danzig~1c, '' esterplatte'ye yapı- dir: etmektedir. 
lnn üç Alınan hüi"umu geri püskür- "Danziğ'in Alman devletile bir Tayyare defi toplar Varşovaya 
tUlnıfu;tür. Ieşmesi hakkındaki esas kanunu 30 :kilometrelik mesafede bulunan 

Öğleden evvel, Slovak arazısın- imza ederek tatbik mcvkiine koy - Wock'de bir Alman bombardıman 
d n eeien Alman tayyareleri, üç de- dum. tayyaı·csini düşürmüşlerdir. 
fa Lwow şl\l!rini bombardıman et- ı - Serbest şehrin teşkilatı e- Diğer cihetten öğledenberi Var-
ıniştir. Hasar yoktur. sasiyc kanunu dPrhal muteber ol- şovadan yine derinden gelen top 

Varşova, 1 <AA.} - Heisicüm- mak üzere lağvedilmiştir. sesleri işitilmektedir. 
hur, 1 eylülden itibaren mebusan ve 2 - De\·let I·uvvetile icta kuv - Hava tehlikesine karşı All'rt An-
lynn meclisini fevkalade toplan - veti develt reisinin elinde toplan- ları müstesna olmak üzere hüku -
hya çağırmıştır. rnıştır. met merkezinin sokakları normal 
Ôli Numarala Alman Resmi Tebliği' 3 - Serbest şehir bütün arazfai vaziyetlerini muhafaza etmektedir-

Berlin, 1 (A.A.) - Umumi ka- ve ahalisile Almanyanın eczayi ml\ j ler. 
rargahın ıki numaralı tebliği~ temmimesindendir. Bu hüküm de Maskeli polislerle hava müdafaa 

Silezya, Pomeranya ''e şarki derhal mer'idir. serviı;lednin memurları intizamı 
Prusyada yapılnn askeri harekat •:l _ Alınan hukııkunun Führer mükemmel surette temin etmekte
esnasında, ilk günün bütün hedef- tarafmdan ithaline kadar hali ha- dirler. Hiç bir panik vuku bulma-
lerine varılmıştır. zırdaki tcşkil8.tı esasiye lıcanuuuna mıştır. 

Dağlardan ilerliyen cenup kıta-ı bağlı katınnlar m~r'iyetle kalacak- Polonya Cümhuriyetinin Halka 
lan, Neumarkt - Sucha hattına var 1 t Beyannamesi ır.,, 

nuştır. Machrisch • Ostrau'un cenu- 0 . w 1 1 f D · Paris, 1 (A.A.) - Paristeki Po-b da ıger ci 1elten te gra ta. anzıg 
un • Teschen civnnnda Olsa C k 1 lonya sefareti Teisicümhur Moscic-

ta ve dyna limanlarının ablo a a -
mın kasına geçilmiştirö Endiistri ki tarafından Polonya milictine hi-
ın ta tına alındığı bildirilmektedir. 

ın kasının cenubunda kuvvetle- • taben neşı-edilen beyannemenin met · . Parise gelen malumata göre, Po-
rımız müfrezeler halindi! Ka • nini tebligw etmektedir. Tebliğde to · lonyanın şimalinde şarki Prus-ja. 
Wıce hizamna P-elmiştir. 1 şöyle denilmektedir. S r:. hududundaki taarruz .Malawa D7.ial 

ilezyada hareket ede~ kıta- downo ve Cbonice istikametinde "Dün gece, asırlık dü;jmanımız, 
~arımız, Tsclıentochau, istikametin- yapılmaktadır. tarafından Polonyaya karşı taarruz 
~~·e bu şehrin şimalinde ilerlemek- Polony nın cenubun<la Alman ta- hareketlerine başlanmıştır. Bu ta -
h , rr. KO?Tidor'da kıtalanmız, Bra- arruzunun hedefi Silezya hududun- rihi anda bütlin milletin başku -

e Ye Yaklasmaktadır ve Nakel ci- mandanının \'e silahlı kuvvetleri -
\'arı d • daki havzası ve bilhassa Ozetiwda 
denz~· a :Netze'ye gelmiştir. Grau- havzasıdır. nin etrafında toplanarak hürriyeti, 
.... ,.k+·~~.Yamnda çarpışma devam et- istiklal ve şerefi için çarpışacağın 
... ı .... ~u~ ı;;;ı."_k. Gdynia limanı da bu sabah Al -

· ~· ı Prusyada hareket dan \'e Leh - Alman hürriyeti, is-
~en kıtaıarı.mız p 1 . . . man tayyareleri tarafından bom-
olduk . . . • o onya arazısınııı tiklfıl ve şerefi için ç .. 1.rpışacağııı -

ça ıçerısınde lıarbctmektedir. bardıman edilmiştir. dan ve Leh - Alman münasebetleri 
'nel, 'i!~ tayyareleri, e7.eümle Bab- Bomhardıman Edilen Leh ŞehirJeri tarihinde birkaç kere olduğu gibi 
- ~·"- tı.ig, Graude112, Pozen, Plock, Paris, 1 (A.A.) - Almanyanın mütecavize şerefli bir cevap verece-
~ 'I'oınaszon R d B da bütün Almnn - Leh hududu boyun- w· d k t' · l .-ı. b"'t" Katto . , a om, u , gın en a ıyen emtn o ar<LA u un 
\'e T Witz, Krakau, Lcmberg, Brest da taatTU7.a başladığı emin bir mem vatandaşlara hitap ediyorum. 
1ca.ı-a;~l'da tayyare meydan ve badan teyid edilmektedir. Mukaddes ve haklı davası için 
ve asker· ~nı bombardıman etmiş Alman tayyareleri bu sabah altı Allahın llıtfu ile bütün millet birle
inişti 1 nıuesseselerin tahrip eyle- Polonya §ehrini bombardıman et- şerek sıkı saflar halinde harbe ve 
~ mişlerdir. Bunlar, l{rakova, Putsk, tam bir zafere doğru yürüyecektir. 

sine ın~ geınueri, ordunun ilerleme- '!'-~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!~~!!!!!!!!~!!!!!!11!!!'!~~~!!!!!!!!~~~~~~~!'!!!.~~~~~2!!!...!!!!_ 
nıişt,ir. sus bir tarzda yardım et- H ER SABAH 

BirÇok ta 
nıerkeu YYare kuvvetlerinin 
rnası v: gnrbi Almanyada bulun
Polo~ya rahagtnen. Alınan tayyareleri, 

a va.sına h~k. dir 
Alnı a mı . 

kısmı ;~ deniz kuvvetlerinin bir na alına: ~ı~ denizini emniyet altJ.-
dc Vaziyetı~~ Danzig körfezi önün-

NcUfah DUşt.ır. 
nan Sehl nı.:a.sser'de demirli bulu-
geınisi p ~wıg - Holstein mektep 
da bul, o nyalıların işgali altln-
dıman u~:~esterplatte'yi bombar-

Gd ~tır. 
rt1fınd Ynıa limanı da tayyareler ta 

.A ,_ an bonibardıman edilmi<>tir 
ruııanıa ~ . 

• V rın Taarruz Mıntakaları 
bududal1J.ova, l (A..A.) - Slovakya 

u da d ... ·ı..:ı ı k .. b" tün Alın <ı.Ul oma uzcre, u -
samat ban • Leh hududunda muha

Saa a§lanııştır. 
ter Pla~6·;0 da tayyareler, Wes -
etrnişJ.erd· le Buçkı bombardıman 

ır. 

Radyo Al 
•o ve ı;.:..__ ınanıann Cbanow, Lez-

~hova. istı'ltaaetinde ta-

Tarih Tekerrür Ediyor! ... 
N ihayet istediği oldu. ı tı. 

Düııdenberi artık hudutlar- l'arih bir tekerrürden ibarettir, 
da silib patlaı:m Alman. tayyarele- derler. 
ri Leh §ehirlerini bomba. sağanak-

Sahık Kay::ıer,~emli~oe Holan-
lanna boğmuştur. dada son bir melce bulabildi. 

'\'c insanlığa karşı bu muazzam Lakin 1914 - 1918 harbinin kor-
cina~ et iı:lenirken bermutad sulh- Jmnç tecrübele~inden""SOnra büfün 
ten, önce kar.il tarafın taarruza geç-

<•ihanı J eni bir umumi boğu maııın 
tiğinden, dt-mokratlann muhayyel 
zuliimlcrinden bahsedilmek te unu- fecaatlcrine kııldmı> atmal..-tan ller

\11. etmiycn yeni harı> ili.hı bn dc.•
c.lansızca hareketile liendi idam be-

tulmaını~tır. 

1914 tc böyle olmu~tu. 
~imdi Holandanın kiiçük lıir ka

sabasında ömrünün son dakikala.n
nı sa~ makla me~gul ba~ka bir Al
man harp ilii.hı da yine bö~1e sulh
t:eo, karsı taraf m tahriklerinden 
bahsede ede nülyonlal't'a. genci ölü
me sürükleml:., fakat bütün bn harp 
edebiyatı, bando muzika sesleri, ya-

n harp naraları. 1918 )ıhnm ha
ziıı t limi "Jiihına mani olamamı,.-

ıratmı bizzat kendisi imza etmi_ş olu
yor. O, dünyanın hiçbir kö;;oesindc 
bir meJoe bulamıyacak. 

Biz bu kudurmuş zırdelh·e de
~il, kana susamıı; böyle bir .;.ecnu-

nu lilyıl< olduğu t1marhaneJ e tıknu
yan 80 milyonluk Alınan lıalk kit
le ine arnyonız. 

Za\'alh in anlık! •. 
A. CEMALEDDIN SARAÇOGLU 

Seferberliğin ilk giinU, 2 eylül
dür . 

2 - 89 Fransız departmanında, 
Belford arazisinde ve Cezayirin üç 
departmanında örfi idarc,>i tesis e
den kararname, 

3 - Ayan ve mebusan me<'lis
leıini yarın için içtimaa daYet eden 
kaııırname. Meclisler saat 15 te 
toplanacaktır. 

Roose\ eltin in<:>ani Bir Hareketi 
\ aşington, 1 (A.A.) - B. Roo

sevelt, saat 4,30 da Fransa, İngilte
re, ltalya, Almanya ve Polonyaya 
bir telgraf çekerek sivil ahalinin 
bombardıman edilmemesini tavsiye 
etmiştir. B. Roosevelt, derhal bir 1 
cevap verilmesini istemiştir. 1 

Hitlerin Ray tağdaki Nutku 1 
Berlin, 1 ( A. A. ) ·- Bitler, 

Reichstagda sunları söylemiştir: ~ 
Aylardanberi Versailles'da icad l 

edilen ve bi:ıam için tahammül edil- ' 
mez bir şekil alan bir meselenin ka
busu altında hepimiz ıztırap çekiyo
ruz. Danzig ve Koridor bundan ev
vel olduğu gibi şimdi de Almanya
ya aittir. Danzigi bizden Ver::;ailles 
ayırdı ve Koridor da Polonya tara
fından ilhak edildi. Fakat bilhassa 
Alman ckalliyeti en ıztırap verici 
bir şekilde fena muamelelere maruz 
kaldı. Her zaman olduğu gibi bu iş-
de de muslihane bir değişiklik ya
pılması için tekliflerde bulundum. 
Benim tekliflerinı kadar açık ve mü 
tevazi bir şey olamaz. Bu teklifle
rim reddedHJi ve bunlara seferber-ı 
lik ve tethiş ile mukabele edildi. Po 
lonya hüklımeti, Alman tekliflerini 1 

tetkik etmek imkanlarını rnütalea 
ettiğini dün akşam bilclirui. Sulha 
kar§ı aşkımın ve gösterdiğim sabrın 
alçaklık manasına alınmaması la
zımdır. Alman devleti ile şefleri bu 
hale tahammül edecek olurlarsa ben 
siyasi sahadan çekilirim. Tavassut 
teşebbüsleri suya düşmüştür. Ben . 
garpta hiçbir şey istemiyorum. 1-
talyaya teşekkür ederim. Ecnebile
rin yardımına mürae2at etmek iste
miyorum. Meseleyi kendim hallede· 
eeğim. Bitaraflara riayet edeceğiz. 
Evvela Danzig meselesini muslihane 
bir şeJdlde halletmeğe karar ver
dim. Polonya, şarUarmıızı kabul e
dinceye kadar mücadele elmeğe az-
mellim. Ahnanyada bizzat benim 
de tahammül edemiyeceğim bir mah 
rumiyct yoktur. 

llitlerin Orduya Beyannamesi 
Berlin, 1 (A.A.) - "Harns,, 
Hitler bu sabah orduya hitaben 

bir emriyevmi neşretmiştir. Bunda 
şöyle denilmektedir: 

"Polonya devleti Führerin arzu 
ettiği muslihane sureti tes~yeyi 

reddederek silô.hn müracaat etmiş
tir.,, 

Emriyevmide şunlar ilave edil
mektedir: 

"Bu delice tahrikata nihayet ver 
mek Uzere şimdiden kuvvete kuv
vetle mukabele etmekten başka be
nim için yapılacak bir şey kalma
mıştır. 

Alman ordusu Alman milletinin 
şerefi ve hayati haklan için büyük 
bir azimle çarııı:ı:acaktır· 

Her askerden bütün an'aneden 
ve ebedi A.1man askerlik zihniyetin
den 1lham alarak sonuna kadar va
zifeRini yapmasını beklerim.,, 
Po1oııyanın Lih'D.llyaya Teminatı 

Kaunas, 1 (A.A.) - Elta ajan· 
sı tebliğ ediyor: 

Polonya hükümeti, Lil\·ar.ya hü
kumetine, Polonyanın Litvanyanın 
bitaraflığma riayet ede<:t:tii.ıe dair 
resmi teminat vermiştir. 

A 'ıım !Kamarasmda. 
Londra ,1 (Hususi) - Chamber

Jain Avam kamarasında, İngiltere 
ile Almanya arasında diplomasi mü
ııasellct lcr hitama erdiği takdirde 
"bi:ı: l• azınz,, demiştir. 

f lk A Jmaıı Harp Tt•hliği R<'"ıni i 
Berlin.1 ıHususi) -Almanyanın 

ilk harp resmi tebliğinde: "Buglin 
bütün cl'.phelerde hedeflere vanlmı9 
olduğu ., i~ldia olunmaktadlr. 

!!k 1.t>h Harp Resmi Tchliği 
\'a.rşova. (Hususi) -- Lehliler 

elan mukavemette devam ettik:erıııi I 
~öylüyorlar. Badehu J ,eh resmı teb- , 
liği Alman ordusunun müteaddit 
noktalardaki istila teşebbU~ünü ve 
Leh şehirlerinin bombafanmasını 

tasvir etmektedir. Resmi tc·biiğ ''bu 
şartlar dahilinde taarruzun kimin 
taraf1m.lan vaki olduğuna dair şüp
bc kalmamıştır,, cüınlesile ııihnyet 
bulınn.ktadır. 

Almnnyadıı Rnd,yo Dinlemek Yasak 
Berlin1 (Hususi\ -- Bir kauuu 1 

neşredilerek ecnebi telsiz istasyon
lannı dinliyenlerin cezaya çarpUrı-

lacaklar:ı \'e bazı ecnebi havadisleri 
neşir ve işaa edenlerin idam cezası 
görecekleri tasrih edilmiştir. 

Bt .. rliıı De Knranlılıin 
Berlm 1 (Hususi) - Bu gece Ber 

lincle bütfüı ışıkların söndürülmesi 

hakkında bir emir neşredilmiş ve 
sivil halkl hava hümmlanna karşı 
müdafaa sen•isi hare:i\Pte geçmiş
tir. 

lngiltcrede Işıklar Söndüriildii 
Londm 1 (Hususi) - Bütün ln

gilterede ışıklar söndürülmüştür. 
Loııdrada da (400.0001 mektep ta
lebesi şehri terketrniştir. 

1.ngilterenin 'Vltimatomu 
Londra 1 (Hususi) - - Berlindeki 

İngiliz sefiri B. Henderson Alman
ya hükumetine bir ültimatom tevdi 
etmiştir. Bu ültimatomda "Almanya 
hükümeti L,•histann ltarşı icrayn 
kalkıştığı askeri harekatı dehral 
durdunnadığı ve l..~h &ı·azisine gir
miş askerlerini geri çekmediği tak
dirde hükumeti m"tbuası namına 
pasaportlarını talep etmek emrini 
almış olduğunu,, bildirmiştir. 

lngi1iz Amele Fırkasınm 
Beyanna.mr.si 

Londra. 1 (Hususi) - İngiliz a
mele fırkası bir beyanname neşret~ 
miştir. füı beyannamede İngiltere 
hükumetinin sulbü kurtarmak için 
elinden gclımi yapmış olduğu ve ih
tililın sulh yolile halledilmesi müm 
künken Hcı· Bitlerin harbi tercih et
m;§ bulunduğu kaydedildikten son
ra deniliyor ki: 

"İngiliz amele fırkası Alman mil
letini düşman saymamaktadır. Ma
ahrıza fırkaınız Avrupada sulbü e
bediyen yerleşti11ecek ve müstakbel 
harp tehlikesini ortadan kaldıracak 
bir mür.adeleye biitün kuvvetile mü 
zahir ol~caktır.,, 

Fransa~·n İltica Eden Alman 
ASkerleri 

Londra, 1 (Hususi) - Paristen 
gelen hnberlcre ~öre Alman ordu
sunda vazife gören müteaddit Avus
turyalılar Fransa hududuna il
tica etmişlerdir. Bunlar Hitler 
orduları saflarında kendi öz yurd
lanna karşı harbedemiyeceklerlni 
söylemişlerdir. 

Rulgnr Kralının !1ema.slan 

Roma, 1 (Hususi) - Bulgaris
tan kralı Boris Bulgar Harbiye Na
zırı General Daskalofu kabul ede
rek dört saat görüşmüştür. 
~rk-İngiliz Anlıı~ma ı imzalanıyor 

Londra, 1 (A. A.) - Röyter 
muhabirinin istihbaratına nazaran 
Türk - İngiliz anlaşmasının önümüz 
deki iki gün zarfında inızalanacağı 
muhakkak addedilmektedir. 

Tahaşşüt Eden Leh A kerinin 
Miktarı 

Varşova, 1 (Hususi) - Lehis-
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Tecavüz 
(Başta.rafı J inci bayfada> 

Atman milleti. senelerdeııberi şahsi 
tahakkümleri uğurunda kendilerini 
esir gibi kullanan adamların elinde 
muhakemesiz ve şuursuz bir oyun
cak ve alet halinde mezbahaya doğ
rı:, zavallı bir kurban gibi, isteksiz, 
imansız ~ Hri.iyor. Demokrat devlet
leri bu harbe her türlü ihtirastan 
aznde, yüksek bir vatani ve beşeri 
vazife ifa ettiklerine itikattan mii
tcveHit metanet ve gurur ile mü
cehhez bir halde harp meydanına 
atJlıyor!ar. Hem kendi vatanlarının, 
lteo ~;c::iyet ve medeniyetin sel!
met ve saadeti uğurunda fedakar
lık lüzumunu müdrik bulundukları 
için onlar da azami imkan dairesin
de düşmanla çarpışacaklardır. 

Beaeriyctin bugünkü vaziyetın

de hakikaten bozuk, çüri:mtlş ve 
hastalıklı bir nokta vaıdır ki dün
yanın medeni tekıimülii bak1mında11 
behemehal tasfiye edilmek lazımdı. 
lıısanhğı kemiren bu kanser. harp 
sonrası devrinin gayritabii hayatı i
çinde ötede beride türeyen dikta
törlüklerdir. Bu~nkü insanlar ar
tık firavunların keyif ve iradelerine 
köle olmaktan kurtulmalıydılar. Ko
ca koca milletler birer adamın yer 
yüzünde "La yuhti,. ve "Allah,. pa-
yesine çıkanlmasına tahnmmül et
memeli idiler. Fakat hükumet kuv
veti ve hükumet tekniği okadar is
tihale etmiştir ki; f crdlerin zulme 
karşı isyanları ezilmcğe mahkum 
kalıyor. Avrupadn yerleşen dikta
törlükler insanların en tabii hakkı 
olan tefekkür \"C kelam hürriyetini 

en evvel baltalıyarak milleti bir sti
rü haline indirdiler, sopa ve balta 
ile bu sürüleri vürüttüler. İşte sek
sen milyon Almanı avucwıun içine 
almağa muvaffak olmuş ~k bir a
dam, bugün bir emrilc yüzlerce mil
yon insanı tarihin şimdiye kadar 
kaydetmemiş olduğu en müthiş bir 
felüket içine mücrim bir soğukltaıı
hhkla atıyor. Buna hiçbir Alman 
ses çıkaramıyor. Bilakis propagan
dalnı-a aldanarak, kimisi korkudan 
ses çıknramıyarak öldürmeğe, yak
mağa, yıkmağa gidiyor. Bir kişinin 
çılgın bir hırsı yüzünden yirmi otuz 
milyon insanın ölmesi, milyonlarca 
ailelerin matem içinde kalması, yi
ne milyonlarca insanların ınaliiliyet 
içinde sUrüklcnmeğc mahkfun olma
sı, insaniyetin asırlarca gerilemesi 
kabil olabiliyorsa demek ki bcseri-

yetin siyasi \'C sosyal teşkilatı pek 
kötüdür. Bugünkii haı-p işte insani· 
yeti, böyle azgın, mütehakkim, ka 
ti! şahsiyetlerden kurtarmak, onla 
nn bir daha tüıemelerine ve kıpır 
danabitmclerinc imkan bırakmamak 
çarelerini temin için ihtiyar edili· 
yor. 

Bu itibarla, bu kudsi bir harp· 
tir . .Medeniyetin ,.e en yüksek ahlak 
mefhumlarının vab§Cte ve en çirkin 
sevkitabiilere ve ihtiraslara karşı 
mücadelesidir. 

Jlüseyin Cahid ı· AI,,çlN 
.......................................... ········-·· ................ ·-··-········. 
Milli Şefle lngiliz 
Kralı Arasında 
Mesaj Teatisi 

(Ba · t.arafı 1 incide) 
Kabul esna ımla İngiltere bü· 

)"iik elçisi Kral Altıncı Georg 
hazretlel'.ioin Rei iclimlıura bir 
husu i me ajını te:.-di etmiı?tir. 

!\le ajm meali şudur: 
"7..a.h devletlerine hıırarelR 

seliınılanmı ibliğa nsile olan 
bu fırsattan !;Ok memnunum. 
Memleketlerimizin bu endiı2eli 

nnl:trda dostluk rnbıtalarile bi
ribir:lerine ka\'lyyen bağlı olduk 
larını görmekten derin n1ahzu
zi3 et hi settiğimi temin ile bah
ti~·nrnn.,, 

Reisicümhur lnönü, kral haz
retlerinin do tane mesa,J1nrın

dan çok miitehn is olcluldn.rım 

\'e bihnul<abele hararetli selam
lannın kral hazretlerine iblii~
nı \'C bütün dünya i~ln ızhrnph 
olan §U znmnnlnrda Türkiye \'e 
lngUtercnin blribirle.rine do t

· ıuk rabıtnlarile lrn\'ıretle bağlı 
olmalarından kendilerinin de 
~ok memnun olduklnnnın iliive
ten amnı biiyük elı;Iden rica et
mi terdir. 

tanın hudutlarında tah§it ettiği as· 
kerin miktarı iki milyon kişidir. 

(Sonu 7 oci '"ayfamızda) 
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,. GA ;URZeyi~ı-A-M~, Al"!anyadan Gel~n, Sultan Aziz Nasll 
Turk Talebelerı Pehlivan Oldu? J ... ~ 

-14 
ı ••Yazan: ZEYNEL BESiM SUN 

• 
insafsız Faizci Feyzullah, Efenin 

Ve Kimlerle Güreşti? 
-ss- YAZAN: M.SAMI KARAY/EL 

.,. Karşısında Tiril Tiril Titriyordu Samandereli Ali Pehlivan Da 
Kuvvetli Ve Okkalı Bir Pehlivandı 

.· 

- Yarasın ... 
- Yarasın ... 
Cam kırığı yutuyormuşuz gibi 

birinci rakıları çektik. Ondan son- ı 
ra da tıpkı, akşamki şekil ve erkan 
dairesinde, güneşi gurup ettirdik. j 

: Fakat bu dağbaşı, eğlencemize E
lifiye pantalonlu, abani sarıklı, top 
sakr; bir adamın kanı da kanş
mışL . ~. 
1 çiyorduk. BiıimkH~r . nasıldı, 

bittabi bilemiyorum; fakat e
fenin gözleri kan çanağına dönmüş
tü. Ansızın nöbetçilerden birinin se
.. i yükseldi : 

- Nöbetçi sak dur, istikama 
yat!.. 

Bir şim1?ek süratile silahını ka
pan efe, ileriye atıldı, öndeki küçük 
sırtı geçerek gözden kayboldu. 

Jandarma baskınına mı uğramış
tık; dertten derde giren başımıza 1 
bir de müsademe kepazeliği mi ge
lecekti: Bir şey değil, bu zavallı ar
kadaşlara da ben sebeb olmuştum.

1 Vaziyetimiz gayet nazikti. Hükfıme
te karşı hiç yoktan eşkiya yatağı. 1 

haydut dostu, daha kim bilir neler,. 
olacaktık? Gazeteler birinci sayfa
larında 36 punto başlıklarla bizden 
bli.his yazılar yazacaklardı. Ondan 
sonra bizim için intihardan başka 
çare yoktu. Ne yapardık, ne der -
dik, herkesin yiizüne ne suratla ba
kardık?. 

Biribirimizin yüzüne baka baka 
on dakika kadar bir zaman geçti; 
hamdolsun silah patlamadan efe gö
rün<l ü ve biz sormadan izahat ver
mek lfıtfunda bulundu: 

- Karşıdan biri geçiyormuş da. 
Bizim oğlanlar görmüşler.. Tedbir
li davranmışlar .. 

- Herif geçti, gitti mi?. 
- Gidemedi. Buralarda faizci 

hır Hacı Feyzullah vardır. Karşıdan 
ona benzettim. Getirin şu herifi bu
raya dedim. Şimdi gelir. 

Filhakika bir müddet sonra zey 
beğin birisi, önünde süklüm büklüm 
yürüyen bir adamı efenin huzuruna 
getirdi. 

Efe gök gürler gibi bir sesle 
.ordu: 

- Nereden gelip nereye gidi
yon ? .. 

- Tireden geliyorum efe; köye 
gidiyorum. 

- Sen Hacı Feyzullah değil mi-
• ? • 

1ID •.• 

Adamın zaten sapsarı olan çeh
ı"esi renk değiştirerek kireçleşti: 

- Evet efe ... 
- Sökül şu haram paraları .. Se-

ni gidi namussuz seni" Köyde yak
madık can, yıkmadık ocak bırak
nıadın. Faizle tekmil kazanın canına 
okudun .. Sökül .. 

-Aman efe! .. 
- Laf yok ... Sökül ... 
Herif üstünde ne varsa hepsini 

verdi. 
- Şimdi sende para kalmadı 

mı? .. 
- Kalmadı efe ... 
- Evinde de yok mu? .. 
- Yok efe ... 
- Vardır; bana yarın dört bin 

lira getirmeyi vadet, seni salayım .. 
- Dört bin lira mı? Varım, yo

ğum işte şu sana verdiğim. be§ yüz 
elli liradan ibaretti. Eğer başka pa
nm varsa Allah beni kahretsin .. 

- Ülen faizci Feyzullah! .. Bıış
ka paran olmadığına şurada abdest 
~P iki rekat namaz kıldıktan son
ra yemin eder misin?. 

- Ederim efe ... 
- Haydi bakalım .. 
Herif gitti. Çayda abdest aldı· 

ıki rekat namaz kıldıktan sonra ' 
' - Hazırım, 

w Dedi. Efe, belinden ince bıça
gını çıkarmış; ucile toprağı çizerek 
oynuyordu. . 

- Süleyman! .. En'am3 al, gel.. 
Adının Süleyman olduğunu öğ _ 

/ rendiğimiz zeybek sol koltuğunun 
altındaki meşin keseden en'amı çı
k~r~, ~ürmetle öptükten ve başına 
goturdukten sonra sağ elinin i~in-

de Hacı Feyzullaha uzattı. Hacı 

Feyzull:-1.h da sağ elini kitaba ha.sa
rak yemin etti: 

- · Eğer bende ve evimde başka 
para varsa bu kitap beni çarpsın .. 

Biz put kesilmiş; neticeyi bekli
yorduk. 

O zaman efenin yüzü güldü: 
- Peki Hacı! .. Şimdi parasız ne 

yapacaksın?. 

- DilencHik mi edeceksin ü
len? .. Parasız yaşanır mı?. 

J)ün ~hnanyadan gelen talebelerimizden bir grup 

- Su:;;uyorsun .. Yalan yere ki
taba el basarak yemin ettin. Şer'an ı· 
senin katlin vacibdir .. 

Vay imanı yok efe .. Sanki müf· 
tü imiş gibi fetva veriyor ... 

- - Hacı! .. Şöyle yat da seni en
s<•nden keseyim .. 

- !ı-man efe; merhamet et,· be
nim suçum ne?. 

- Senin suçun üçtür hacı!. Bi·ı 
rincisi, hacı olmana rağmen faizci
sin, bu yolda nice canlar yaktın. 1-
kincisi, hacı olduğun halde şimdi 
kitaba el basarak yalan yere ye -
min ettin. Üçüncüsü ninemin tarla
sını .... 

Almanyada bulunan talebeleri
mizden bir k:Emı dün Selanikten 
şehrimize gelmişlerdir. Saat 6 da 
garda bulunması icabeden Avrupa 
Konvaru;iyonel treni 5 saatlik bir 
rotarla ancak 11 de Sirkeci garına 
gelebilmiştir. Dün gelen 300 Türk 
talebesi Almanya ile tren nakliyatı 
k~sildiğinden ·runa yolile Macaris
tamı kadar gelmişler ve oradan da 
Selaniğe geçmişlerdir. Hn.ber aldığı 
mıza göre bugün veyahut yarm Yu 
nanistandnn iki talebe kafilemiz da
ha g~lecektir. 

DHn Jrendilerile görüştüğümüz 

talebeler Almanyada harp için fev
~ade hazırlıklar yapıldığını, fakat 

Çekoslovakya ile Avusturyada Al
manya aleyhine şiddetli bir propa
ganda başlamış olduğunu söylemek
tedirler. 

Almanya, Çekoslovakya ile A
vusturyada gençler arasında vasi 
mikyasta tevkifat yapaı-ak hapisa
ne haline koyduğu büyük garnizon
lara göndermektedir. 

Bundan başka talebelerimizin 
söylediklerin göre Çekoslovakyada
ki trenlerin 15 kilometreden daha 
süratle gitmeleri yasak edilmiştir. 

Çünkü Çek balkı Alman sevkiyatı-
na mani olmak için bütün tren yol
larını tahrip etmekteclırler. 

Efe bunu söyler söylemez Hacı 

;:y::~~:~~e::ı~~i~~~:a:a:!1a:u~: Süleyman iye Camilnin 1 SPOR 
tulamıyacağını anlamış olacaktı. Etrafı Actlıyor 'Sülsymaniye Klübünün 

Bizde de bctbeni2' perişandı. Uy-
kusuzhığun:ı., rakının mütemadi tah Süleyman~yeki Dökmecilerin kal- 29 uncu Yı ldo"' n·u·m u·· 
ribatına bir de korku inzimam et - dırılması kararının tatbikine geçil-
mişti. miştir. Bunlara diikkanlarını nak-

Ef€. d~'vam etti: !etmeleri için yeni bir mıntaka Yarın SUleymanlye aa-
- Ben Bağdat cephesinde düş- gösterilecektir. Evkaf idaresi Sü - hasında mer•slmle 

manla boğuşurken sen burada aç ka leymaniyedeki dükkanları yıkmak kutlulanacak 
lan nineciğimin elinden Arıkbaşın- üzere istimlaklere başlamak üze- Yarın sporun hemen her şube-
daki tarlayı yalancı şahidlerle alır; redir. Mal sahiplerine bu hususta sinde büyük bir g-ayretle çalışan 
dul ve ihtiyar kadının açlık yüzün- tebligat yapılmıştır. Süleymaniye klübünün 29 uncu yıl-
den ölümüne sebep olursun değil dönümüdür. 

·? s · d. · · · İzmir llm•nınd• lhrac•t mı... em ınını, ımanını. .. Yıldönümlerini her sene bir bay-
Efenin fırladığ1nı, havada şim- durdu ram ve merasimle tes'id eden Süley 

şek gibi bir cismin parladığını, bir İzmir,,; r {A.A.) - Bugünkü ga- maniyeliler yarın için de zengin 
kan sütununun fışkırışını, efenin zetelerin neşriyatına nazaran lima- bir program hazırlamışlardır. 
tekrar yerine oturuşunu, zeybek Sü nımızda bulunmakta olan İngiliz va ' Yarın saat 12 de klübün Vezne
leymanın bir başı bir gövdeden a- purları burada kalmak emrini aldık cilerdeki merkezinde matbuat ta
yırışını, hizmetimizle meşgul köy- ları için Liverpola gön<ierilmek iize kınıı, Fenerbahçe birinci futbol ta
lülerden ikisinin bir cismi ortadan re bu vapurlara yüklenecek olan kımı ve klüp müesseselerine bir öğle 
kaldırışlarını, birinin de ha.Ia çene- mallarımmn ihracı geri kaln,ıştır. yemeği verilecek, Şehreminindeki 

si oynayan vücutsuz bir başa bir tek Baltık memleketlerine gönderilecek Süleymaniye klübü sahasında saat 
me vurarak yuvarlayışını gördük. mallara harp sigortası yapılmaması 1 16 da matbuat takımı ile Süleyma-

Ortada müthiş bir sükut hüküm dün şehrimizdeki sigorta acentele- : niye t~kaüdleri arasında geçen se
sürüyordu. Başta Kuyucu Kızı ol- rine bildirilmiştir. Diğer memleket-! ne yapılan karşılaşmanın revanşı 
mak ÜZ<·r~ meclisteki kadınların biz lere yapılacak mahsul sevkiyatı i- 1 yapılacak saat 17 de de Fenerbahçe 
den çok daha cesur oldukları mu- çin harp sigortası kabul ediliyorsa j' birinci futbol takımı ile lik maçla
hakkaktı. Onların yüzünde, böyle da gönderilecek vapur bulunmadı- rında Süleymaniye klübünde oynı
şeylere alışık bulunanların alakasız ğından ihracat yapılmamaktadı!'. yan 4 Şişlili ile takviye edilen Sü
sükunetini görüyorduk. Fakat ben, 1 E???? _ 22'1i':== PS"'iWii!ll leymaniye birinci takımı arasında 
Rıza, Necip, Saffet, hepimiz bit - Afyonda (Kocatep~) 
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bir karşılaşma yapılacaktır. 
miştik. Ziyaret Edildi Bu bayram için Süleymaniye sa-

- Aman etme, eyleme. Af yon, (Hususi) _ Afyon Haı- 1 hasında numaralı yerler hazırlan -
Diyemezdik, efenin işine karışa- kevinin 5 yıldanberi muntazarnan I m.ıştır. Biletler de Zeki Rıza ve Şa

mazdık, ağzımızı açıp müdahalede tertip ettiği büyük Kocatepe ziya- 1 ban Top spor mağazalarında satıl
bulunamazdık. Asabımız perişan ol- reti 26 Ağustos cumartesi glinti ya- ı maktadır. 
muştu. pılmı~tır. Büyük taarruzun başladı- 1 r~------------·,-

Evet, vaktile çor.ukken 1zmirin ğı bu kutsal tepeyi Afyon partilile- i Buu·u·n Yapılacak 
Alipaşa meydanında Balyoz oğlunun ri ve Halkevlilerinden müteşekkil 
katili komiteci Vahanı asılmış hal· 
de görmüştüm amma gözlerimin ö- büyük bir kalabalık ziyaret etmiş- Spor Hareket lerı· 
nünde adam boğazlanışını nerede tir. Tepeye o.tomobillerle gidilmiş-
görecektim? tir. A T L E T İ Z M 

Zavallı Hacı Feyzullah nasıl da Kocatepenin ebedi güneşi Bü- "Türkiye Birinciliği,, 
çırpınmıştı·:. ölüm ihtilaçlarile na- yük Atamızın ve kahraman şehitle- Türk.iye atletizm birinciliklerine 
sıl da kıvranmıştı? rimizin aziz hatıraları yadedilirken bugün saat 15.30 da Kadıköy, 

Bıyıklarını sıva.zlıyan efe: büyük başlangıç günü heyecan için- Fenerbahçe stadında başlana-
- İçelim.. de yaşanılmıştır. Halkevimizin ener- caktır. 
Diyor, fakat r8.kı bana kan ren- jik ve feragatli başkanı Galip Deıni- YVZME 

ginde görünüyor; içemiyoruın. rer; büyük günün büyük ehemmi- ''Türkiye Birinciliği,, 
Türkiye yü?,me birinciliklerine 
de bugün saat 15 de Beşiktaş 
Şeref havuzunda başlanacaktır, 

Dikkat ediyorum; efenin bütün yetini veciz bir söylevle anlatmış; 
hiddeti zail olmuş. Bir dakika evvel heyecandan kopan alkışlara karşı 
şurada bir cinayet olmamış gibi ko-
nuşuyor: tepeleri çınlatmıştır. Müteakiben 

- Bunun böylesini gebertmek 
sevaptır efendi efe; değil mi? 

İstersen; 
- Değil, 

De bakalım. 
- Öyledir efem! 
- Faizci zina; amma da çabuk 

geberdi be ... 
- Öyle efe ... 

-· Keşki zorla öldürseydik. Hid 
• dete kapıldım işte .... 

-Doğru efe ... 
Efe dikkatle yi.izüme baktı: 
- Sana ne olmuş be efendi efe? 

lDevamı \'ar) 

FUTBOL genç bir sübay harekatı arazi üze-
. d . h t . h k. "Yüa.r Kupası,, 

rın e ıza e mış; are ata iştirak 
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Bugün Ankara, İstanbul, lzmır 
eden bir köylümüz de ayrı ve tarihi 

arasında tertip edilen Fuar ku-
bir konuşma yapmıştır. 3 dakika E- ı pası futbol müsabakalarına 1z -
bedi Şefe tazim vakfesinde bulunul mirde başlanacaktır. 
nuştur. Kafile Karacaören köyün - ._ ____________ __, 

de yemek yemiş ve geç vakit şeh
rimize avdet etmiştir. 

Gecesi, Halkevi gösterit kolu ta
rafından hazırlanan İstiklal ve "Şe-
riye mahkemeı;;i,, piyesleri nıuvaf

fakiyetle temsil edilmi$tir. Halkevin 

den Muzaffer Görktan kurtuluş mev 
zuunc.la bir konuşma y:ı.pmıştır. 

~f. E. 

.......................................... 
Samsun llalkevi Güzel Bir 

Kitap Neşretti 
Samsun, (Hususi) - Samsun 

halkevi "O'nun ölümü karşısında 

Samsun,, adlı ve Ebedi Şefin aziz 
hatırasını taziz eden çok güzel bir 
eser neşretmiştir. Bu eserde Milli 
cenaze gününün intibaları ve hazin 
hatıraları da kaydedilmektedir. 

----- c:ı----
Samanderelinin Kara boğa ile üç J 

güreşi vardJ. Bu güreşlerden biri -
sinde açık düşmüştü. İkinci güre~i 1 

berabere idi. Üçüncü güreşi de mi!- j 
nazaalı kalmıştı. . 

• Beyler; Saman dereliye rica et-
tiler~ 

- Ali Pehlivan, Arnavutoğlu ile 
bir güreş yapmaz mısın ? 

- Hay, hay yaparım ... 
- Aramızda para toplıyarak or-

taya elli altın kadar koyarız. 
- Peki, topla~n elli altım ... He

men şimdi soyunurum .. 
Beyler, Samandereliyi kazanın

ca, Arnavutoğluna müracaatle ka
rar vermişlerdi. Paşalardan ve sa -
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ray ağalarından mürekkep bir he
yet Arnavutoğlunun yanına gide -
rek. 

- Pehlivan, namınızı işittik .. 
Burada bir adet vardır: Her cuma 1 

namazından sonra, güreş yapılır ... 
Hazır gelmisiniz, soyunsanız da 
seyretsek? 

-- Emredersiniz? 
- Güreş için de elli altın koyu-

yoruz .. 
- Fena değil,yolharçlığımız çı-

kar ... 
- Kiminle güreşmek istersiniz? 
- Kim olursa olsun .. 
- Karabağa gclmi olsaydı, da-

ha iyi olurdu. 
- Gelmedi mi? .. Belki gelir .. 
-· Siz onunla Kırkpm~rda gü· 

reşinizi ayırd etmişsiniz ?. 

- Evet .. 
- Saınandereli .Ali pehlivanı hiç 

işittini ;~ mi? .. 
- Hayır ... 
- Karaboğa ayo.r mda bir peh-

livandır. İsteı:.-ıımiz onunla tutuşun? 
·-Pekala ... 
- Hızh ve okkalı bir pehlivan

dır. Karnboğa ile de güreşleri var
dır. 

- Ne olursa olsnn ·? •• MHdemki . 
arzu buyuruyoı-ı:mnuz işimiz ne so
yunuruz? .. 

- Bizim geçinmemiz, sanatimiz 
pehlivanlık ... Mademki elli altın var, 
tereddüt etmeden soyunacağım ... 

- Yalnız, elli altınla kalmaz. 
hemen onun msfı kadar da parsa 
toplıyabilirsiniz? .. Çünkü; burası 

!stan buldur ... 
- Çok iyi ya .. Teşekkür ederim .. 

dedi. 
Çok geçırıeden her iki taraf so

yunmağa başlamıştı. Eğer, veliahd 
Abdülaziz efendinin bu güreşten ha 
beri olmuş olsk.ydı, derhal Bal -
mumcudaki sarayından atma biner, 
Cündi meydanına gelirdi. 

Arnavutoğlunun yanında kisbe
ti yoktu. Hemşerilerinden biri bir 
ata binerek Tahtakaleye gidJp kıs
betini alıp geldi. 

Güreş akşam serinliğine doğru 

başlamıştı. Davulu zurnası yerinde 
idi. Çünkü; her cuma gfuıi.i çinge
neler Cündi meydanına gelirdi. 

Samanderelinin yür<'ği çal'pıyor-ı 
du. Arnavutoğlunun ecinli gibi bir 
adam olduğunu işitmişti. Kalbine 1 
muhakkak meydanda onu çarpacak 
mış gibi geliyordu. 

Cündl meydanı, çok geçmeden 
binlerce kişi ile dolmuştu. Kadın 
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çoluk çocuk ilstüste bir stadyom ka-
labalığı gibi çimenlerin üzerine ya
yılmışlardı. 

O vakitler Cündi meydanının et 
rafındaki evler yoktu. Kadırganın 
üst yokuşlarına kadar çayırlık ve 
ağaçlık bir meydandı .. 

Şimendifer de olmadığı için mey 
dan denize kadar uzayıp giderdi. 
Meydanı yalnız kale duvarları set
rederdi. 

Paşaların ve beylerin Arnavut • 
oğluna dedikleri gibi bu toplanan 
halktan parsa olarak değil yirmi 
beş altın, elli altın bile toplanabi -
lirdi. 

En fakir bir insan bile en aşağı 
parsa olarak bir Sultan Mahmud 
yüzlüğü verirdi. 

Arııa.vı.:toğlu, heyecansızdı. Za
ten, Arnavutoğlu herhangi bir gü -
reşte sinir nedir bilmezcli. Gayet, 
~nğukkanlı bir adanıdJ.' 

Saınandereli hem soyunuyor, 
hem de Allahından şu yolda niyaz. 
de bulunuyordu: 

- Allahım, seıı beni ınuyaffak 
eyle ... 

Samanderdi, bir biçimine geti
rerek Arnavutoğlunu mağlup eder
se paradan ziyade büyük bir nam 
da alınış olaeaku . 

İki pehlivan, biraz sonra mey
dana. geldiler .. Ortada cazgır fa
lan yoktu. Yalnız, Paşalardan, bey
lerdco ve pehlivanlardan mürekkep 
hır hakem heyeti vardı. · 

İlk · yağ kazanı başına gelen, Ar
navu toğlu idt. Yay gibi, sülün _gibi 
bir vücudü vnrdı. Vücudü safi ada
ledeıı ibaretti. Sarp bir adam oldu· 
ğu duruşlanndan anlaşılıyordu. El· 
bisesilc hiç bir varlık göstermiyen 
bu adamın soygunluğu korkunçtu. 

Samandereli de iri gövdesini sal
lıyarak kazan dibine geldi. Arnavut
oğlu hasmını yeni görüyordu. Baş· 
tan aşağı kadar süzdü. Yağlanışına 
ve taı·ırlarına dikkat etti. Ve çok 
geçmeden hükmünü verdi: 

- Çingene Çopurun eşi.. Kara· 
boğa ile bir ayar. 
Güreş başlamadan evvel; hakeırı 

heyeti Arnavutoğluna sordu; 
- Güreş kıran kırana mı olsun 

pehlivan? .. 
Hakemin bu suali Arnavutoğlu

nun aleyhinde idi. Çünkü; kendisi 
okkasız bir adamdı. Hasmı yüz yir

. mi okkalık bir devdi. 
Kıran, kırana güreşte Saman

dereJi kazanmış olurdu. Zaten; ha
kem heyeti bu suali sebebsiz sorma
mıştı. 

Hakem heyeti, her ne de olsa, 
Samanderelinin galip gelmesini is • 
terdi. Arnavutoğlu ·nihayet İstan • 
bullu olmıyan ve tanımadıkları bir 
pehlivandı. 

Kurnaz hakem heyeti güreşi kı, 
ran. kıl'ana yaptırmak istiyordu. A» 
navutoğlu, h:ıkem heyetinin ne de· 
mek istcdiğ'ini e~zmişti. Derhal ce, 
vap verdi: 

- Kırım kırana u1sun ... 
Arnavutoğ'lu!Hm hemşerilerin 

<len biri atıldı: 
- Olmaz ... · 

Zavallı adam, Iıemşerisinin güre 
şini bilmediği için kıran kırana gü; 
reşe itiraz etmek istiyordu. 

Halbuki; kıran icırana güreş Arı 
navutoğlunun ka!'ı itli. Hasmını is
tediği gibi boğabHecek, zorlayacak· 
tı. Biraz sonra., her şey meydanda 
belli olacaktı. 

Sonra, kıran kırana güreşte ka-v 
ga ve gürültü de olmazdı. Çünkü; 
boğdundu, lnrdındı, incittindi diye. 
cek ağız da kalmamış oluyordu. lkı 
pehlivan istediği gibi boğuşacaklar
dı. 

Meydanda Cazgır olmadığı içil 
iki pehlivan kıbleye dönerek dua et· 
tiler. Pirleri Hazreti Hamzanın ru· 
huna fatihalar yolladılar .. 

Davul zurnalar vurdu. Peşrev 

ba!;)ladı. Herkeste ses sada kesilmiş· 
ti. 

Hakem heyetinde bulunan paşa
lardan biri yanındaki pehlivana so· 
ruyordu: 

(Devn.mı var) 

1T939 -1940 Mevsi
mine hazırflk 

SUMER SINEMASI 
!ki aydanberi tertibatı ve 

tezyiııatı. taınamiyle değiştirile
rek makıneleri dünyanın en son 
sistem mikrofon\k tesisatiyle 
teçhiz edilen SÜMER sineması 
en mutena filimlerle yeni nıev-

1 sim küşadına hazırlannuştır. 1 
..__ B•kleylnlz. -' 

' 
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Mebuslarımız Hal
kın Dileklerini Dün 
Valiye Anlattılar 
Bu dileklerde bllhaeeia ••k•r •ll•l•rlne yapllan 
yarllıml• mektep lhtly•cı Uzerlnd• duruldu 

Vali LCitfi Kırdar metıu,ıuıu görü!}ilrken 

Aylardanberi lstanbulda ve ırıül-[ 1stanbulda, ilk tahsilin mecburi ol
~ak kazalarda halkın dileklerile ya- masına rP ğmen birçok ilk mektep 
~ından alakadar olan İstanbul me- çağındaki çocukların mektepsiz kal
ousları dUn bu temasları neticesin- dıkları görülüyor. Buna karşı ted
I~ İstanbul vilayeti ve belediyesine bir almak llzım gelmez mi? 
ut ve onlann salahiyeti dahilinde Maarif müdürü Tevfik Kut va-
bulunan meseleler hakkında Vali ziyeti izah etti: 
te BelCfliye reisile uzun süren bir _ 1stanbulda mektepsiz kalan 
.emas yaptılar. hiçbir talebe yoktur. Biz her müra-

Mebuslann mevzuu bahsedeceği caat edeni alıyoruz. Yalnız bazı ai
rıeselele:e dair lüzumunda izahat leler geçimini temin etmek için ilk 
termek üzere belediye reis muavin- mektep çağındaki çocukları çalıştı
.erile bütün vilayet ve belediye da- rıyorlar ve mektebe göndermiyor
're müdürleri de toplantıda hazır Jar ki bunların miktarı da azdır. 
eulunuyorlardı. 

Halkın şu şikayeti de ehemmi-
lstanbul mebusu Ziya Karamür- yetle mevzuu bahsedildi. Vergi tak

tel, bütün İstanbul mebuslaı, namı- sitıerini muntazaman veren ve vak
cıa ve hUlii.saten tesbit olunan ihti- tinde ödeyen mükelleflere de sarı 
~~ç ve dilekleri birer birer izah et- renkte haciz kağıdı gönderiliyor· 

muş. Hatta Ziya Karamürsel bor
cunu vaktinde ödediği halde kendi
sine de böyle bir kağıt getirdiklerini 
söyledi ve bu kağıtlarda tatbik e
dileceği yazılan hükümlerin cok a
ğır olduğunu ~öyl<'di. 

Bunlar hakkında alakadar daire 
müdürleri izahat verdiler. 

Ziya Karamürsel evvela; Bcşik- 1 

ta§tan başlıyarak dedi ki: 
- Beşiktaşın dertleri bir tek 

mevzu üzerinde toplanıyor. O da 
mektep meselesidir. Mesela :Arna
vutköyiinde eskiden bir ilk mektep 
varmış. Sonra nedense binası mı f "-n . . .... 

a ımış .bilmıyorum. Arnavutköytin 
de ~olleJe bir müddet sığınmışlar. 
Beşıktaşlılar bunun hallini istiyor
lar. 

Vali ve Belediye reisi Lütfi Kır
dar vaziyeti Maarif müdürüne sor-1 
du. Maarif müdürü liiZlmgelen iza
hatı verdi. 

Belediye muha::ı.cbe müdürii Muh 
tar Acar bu rnziyetin hakikaten 
mevcut olduğunu, fakat bugün ta
mamen önlendiğini izah etti. 

Bundan sonra elıemmiyr.tli bir 
nokta mevzuu bahsedildi. Muhtar
lıkların ilgasından sonra kanunen 
teşekkül eden" mahalle mümessillik
lerinin istenen şekilde çalıı:amadık
ları ve vaziyetin çok karışık oldu
ğu söylendi. 

Vali ve Belediye Reisi bu fikre 
Bundan sonra Beyoğlu kazasının iştirak etti. Dedi ki : 

te~bit olunan dilekleri Ziya Kara- - Şimdiye katlar yaptığımız 
murscl tarafından izah olundu. Bun tecrübe hakikaten bu işin fena ne
l~rın b~ında bifhassa Karaköyde tice verdiği merkezindedir. Fakat 
\e Beyoglunun bütün semtlerinde bunun tadili kanun işidir. Tadili la
dolaşan serseri çocuklar için tedbir- zımdır. 
ler alınması ve bunların bir insanı Bundan sonra askerlik eden va
fena olnıağa mecbur eden şerait al- tandaşların ailelerine mahalle halkı 
tından kurtanlmalan isteniyordu. tarafından yapılacak yardım mec-

Vali bu işin çok mühim ve ciddi buriyetinin iyi netice vermediği, fa-
olduğunu izah etti ve dedi ki: kir mahalle halkından paranın top-

- Eskiden bu kabil s . larulamadığı mevzuu bahsedildi. ve 
k] erserı ço- . . k"ld . dil . t cu ar için Darüleytam d .1 b. ışın şu şc ı e organıze e mesı av 
·· enı en ır · l d B ·· ün İs b ld il muessese vardı. Son 1 d sıye o un u. ut tan u a. m -

b·1 zaman ar a. k ll fl d 1 1 b .. ·· t ı mdem neden bu müessese lağvo-
1 

e e erk en t
1
o
1
p
1 
a~ı an ~ttun p~a-

un u. Ben buraya gel ed 1 arın as er a e erme mu esavıyen 
• ki m en evve t k · · d h · · t· kti ,ocu arı kurtarma yu d . a sımı a a ıyı ne ıce verece r . 
b. r u namıle E ..... Un . d 
ır teşekkül meydana ti ·ım: mınonun dertlen arasın a 

Fakat bu anormal çocukl ge 7a~~· şunlar nazarı dikkate çarpıyordu: 
olunmuş. Ben bunla ar~ . ıs lstanbuldaki amelelerin, fabrikaların 
' 1 · . • . rın yennı me- v 
sa sını ıyı bulmadım v D rül" : dagınık olmasından dolayı sabahlan 

e a aceze-
ye naklolounmasını mUn . .. tramvaylarla. uzak mesafeler katet-
düm. Fakat bunlaı· d b"a.skıp goı:- mesi l&zımgelmektedir. Ha.zan da 
. ar ır adro ı-
çınde <:alışmaktadır. y k. b. tramvayları aktarma etmek mecbu-
hayU olan bahsedilen ekunl u ~r riyetinde kalmaktadır. Amele fakir-
bU ıu~ • çocu ara aıt d" A d k . 

• Yı.uı: bır müessese i"ln . d"l"k . ır. vrupa a ço taamınüpı eden 
kan ·· ~ şım ı ı ım b" ul'" t k b·ı t · t · · · goremiyorum. ır us un, e ı e sıs emının bı-

Kazım l<arabekir dedi ki, z~m .htdramv!ylanmızTrda da a~ele i-
- Bunlar fazla d .lnı. · çını ası lazımdır. amvay ıdaresi 

200 kadar tahrnin ~~ ış, ancak müdürü Bay Hulki işin hakikaten 
Belediye reis muav~Y?nnRifuş. ehemmiyetli olduğunu ve tetkik e-

ını at Ye- dil V• • •• 1 di nal çocukları kurtarma ecegını soy e . 
yurdunda B d K d k.. 1 tan bir çocuğun belediyeye 400 1. un an sonra a ı oy ve s 

mal olduğunu, bunun için şu t.aıraya b~l. tramvaylarının tevhidi mesele
bir çareihal mevcut oldacağını r~~a sı.~ı mebus Salah Cimcoz ileriye sür 

1 
d. soy- du ve bunun yapılması lazımgeldiği-

e ı. . ni iddia etti. 
- Köy yatı mekteplennde bir E . .. .. 
k · · rf tt'v. ·z para 80 li mınonu halkının dilekleri ara-

çocu ıçın sa e ıgımıb' 1i 
1 

k b. • smda Kapalıçal'şının iyi bir şekil
radır. Bu çocukları 16 ın ra 1 ır de tamiri berb ı k lf 

A ti k , er er, a a ve çı-
fedakarlıkla oralara yerleş rme raklarının öğle paydosu 1 .. k.. d.. d . F k t bu f b yapma arı, 
mum un ur zanne erım. a a a rikatörleıin fabrikalarının temir 
bütçe meselesidir. İşi tetkik etmek ve tevsii için yaptıkları müracaatle
lazımdır. rin nazarı itibara alınması dilekleri 

Bunu müteakip Beyoğlu halkı- t.J.o.Y-i sUrüldU. 
nın §u şikayeti mevzuu bahsedildi. [Sonu 7 nci sayfamızda] 

YENISABAB 

Çanak kalede 
imar işleri 

Çanakkale, (Hususi) - Çanak
kalenin "60,, hanelik Kepez köyün
de "325,, vatandaş biribirlerine sım
sıkı sarılarak küçük, şirin yurtları
nı güzelleştirmek ve köy gelirlerini 
artırmak için geceyi gündüze kata
rak çalışmaktadırlar. 

- Sayfa: 1 

Müsellih Bitaraflar 
Bu köyün heyeti ihtiyariycsi [ S 

münevver kafalı, Cümhuriyet dev- Belcika . Ve Hollandanın Takip Ettik eri iyaset, 
rinin ve Atatürk'ün inkılapçı genç· • .,, 

ıerinden teşekkül etmi~lir. Dün va Harbi Vzerinde Ne Tesir Yapabilir ? 
Muhtar Sadık ve arkada.sları J 

Ahmet Uygur, Hasan Onal, İbra- Holandanm, Belçikanın ve ls- ı YAZAN' 
imarı ve köyün kalkınması hususun f erberlik yaptıklarını bugünkü ga- -
him Özdemir, Hakkı Özelin köyün viçrenin tam veya kısmi se-

1 

!"----------. : r---------• 
da sarf ettikleri mesai ve gayretler zetelerde görüyoruz. 68 milyonluk Em e k 11• G e n e r a I 
takdire şayandır. - zengin kolonilere sahip olan Holan-

Köy kanunu haı fi yen tatbik e- da, dünya nakid piyasalarında sözü 1 
dilen bu güzel yurqun içeri::;inden geçen dördüncü bir dP.vlettir. Ho- K 1 K 
Çanakkale • Ezine şosesi geçmekt~ landa, Almanyanın din kavgalarile e m a o ç e r 
olduğu gibi köy yolları da munta- oyalandığı ve sarsıntılar geçirdiği 
zam bir şekilde biribirine bağlan- zamanlarda, yaşama imkanları ara
mıştır. mış, Şimal denizi kumsallarında ve 

Kepez köyünde sıhhat ve hayat yataklarında mesud yurd kurmuş 
kaynağı olan "32,, tane bahçe, bir bir devlettir. Ordusu yurdunun hu
mesire yeridir. Bir cennet gibi yem- zurunu katildir. Holanda mevcudi
yeşil, faydalı ağaçlarla dolu olan bu yetini kuvvetine değil, basiretli si
bahçelerde yetişen sebzeler Çanak- • yesetine• borçludur. İki yıl önce, 
kalede çok şöhret bulmuştur. Bu milletinin en büyük hiirmet ve iti
gün bir tane dcınai:.es yarım ve bir madını kazanmış bulunan sevimli 
tane patlıcan bir kilo gelmektedir. kraliçenin doğum gününde Laheyde 

Çanakkaleliler sebzeci dükkanla yapılan törende Türk askeri heyeti 
rında Kepezin sebzelerini aramakta ile bulunmuştum. Yapılan geçiş res 
ve hepsi Kepez sebzesi yemektedir. minin, uzun harpler ve tecrübeler 

Bir sıhhat kaynağı ve bir altın görmüş olan heyetimiz üzerinde ta
madeni olan bu bah<;elerde her tlir- biatile iyi tesir yapmadığını anlıyan 
lü meyva da yetişmektedir. Resmi- dostumuz Holandalı mütefekkir : 
ni gördüğünüz kış elmaları bu bah- "Holanda kuvvetinden ziyade si • 
çelerde yetişmekte ve senede iki de yasetine dayanır. Holanda, kuvvet
fa meyva veren elma ağaçları da siz de mevcudiyetini muhafaza ede
açmış bulunmaktadır. bilmiştir. Asırlık dostumuzun deniz 

Son zamanlarda fidancılığa, zey lerdeki hakimiyeti bizim müstemle
tinciliğe, bağcılığa ve ağaç yetiştir- kelerimizin de tamamiyetini zam-
meğe çok ehemmiyet Yerilmiştir. mindir .... ., diyordu. 

Bir fabrikayı idare edecek ka- Borcunu ödeyemiyen Almanyaya, 
dar bol salma su ile bu bahçeler su- son yıllarda besleyici gıda maddele
lanmakta, ne yazık ki fenni bir bent rı gönderilmiyordu. Yüzbinlerce inek 
olmadığından bu mümbit arazinin kesilmişti. Sebzenin yakılıp gıibre 
her tarafından istifade edilememek- yapıldığını görüyorduk. Roterdamı 
tedir. kapamak için konulan 8 ağır topun 

Büyük suyun başına büyücek denizleri garanti eden büyük devle
beton ile bir bent yapıldığı takdir- tin teşebbüsile kaldırılarak bir sun
de "800,, dönümlük bir arazide her durmada satılığa çıkarıldığı Ye biri
tUrlü meyva vesaire yetiştirmek cik silah fabrikasının da, yerli müş 
kabil olacaktır. Fakat bu bendin ya teriden mahrum kalınca, faaliyetini 
pılmasına köyün bütçesi de müsait tatil ettiği anlaşılıyordu. 
llcğıldir. Ziraat Bankasının ve Zira- Holanda, İngiltere ile Almanya 
at ~rüdiirliiğünün yardımları bekle- arasında bir etatampon rolünü oy-
:ıilmektedir. nar. Dün Alman denizaltılarının 

SARICAİLİ KÜYÜ kıyılarında barınmasına müsaade 
Ç:r nakkalenin çok terakki etmiş etmiyen Holanda, bugün de Britan 

kövlerinden biri de Sarıcaili köyü- ya istikametinde uçan Alman filo
cfü~. Bu köyde eski muhtar Nail Öz- larına havasını kapıyacak, uçuş 
türk0 ün gayretile, vilayette bile eşi- sialarını uzatacaktır. öteyandan, 
ne tesadüf edilemiyen kavaklık fi- Holandaya çıkarılacak kuvvetler, 
danhğı yetiştirilmiştir. Almanyayı garpten tehdit edebi-

Bu 100 hanelik köyde 400 Yatan lir. Holandada bitmek bilmiyen ser
daş yaşamaktadır. HaYası iyi ve su Y<'t kaynaklarile, ufak buhranlar 
yu da bol olan bu yurdun yolları karşısında acı imtihanlar geçiren, 
munt:ı.zam bir şekilde yapılmıştır. top, tank ve tayyare masrafını ço-

Yeni, genç ve çalışkan muhtar cuğunun nafakasile temin eden bü
Mehmet Sayılğan köy gelirini fazla- yük komşusu için, daima iştihaları 
la.~tırmak için köy namına bir pek- çeken bir diyardır. Belki Avrupai 
mezhane yaptırmıştır. Holandaya dokunulmak ist<?nıniye· 

Ayrıca köy namına bir hamam cektir, fakat anayurdun tehdidi, de
yaptıracaktır. Bu hamamın yapıl- niz aşırı sömürgeler edinmek dava
masına da yakında başlanacaktır. !arını güdenler için harp planlarında 

Köye radyo alınacak ve bir tane unutulmıyan, cazip bir vaziyet O· 

köy okuma odası inşa ettirilecek- labilir. Holanda yatan kardeşler • 
tir. den de ibret aldıktan sonra, artık 

Köylerimizdeki ilerleme ve kal- bu tehlikeyi görebilmiştir. Bugün, 
kınma göğüslerimizi iftihar gurur- silah fabrikaları değil ordu hesabı-
larile kabartmaktadır. na, diğer fabrikaların da, dünyanını 
KÖYLERbltztN NOKSANLARI da oradaki büyük bankalarına da.-

Kısa bir müddet köylerde yaptı- yanarak çalıştıklarında şüphe yok
ğım tetkiklerde Saraycık, Kemel, tur. İşte Holandanın seferberliğin
Ieıklar, Kurşunlu Belen, Sa.rıbeyli ve deki sebep budur ve muharebe cep
Sancailinde evvelce alınmış telefon- hesi de ınuayyendir. 
Iar varsa da. bugün herhangi bir Belçika, yabancı davalara ceve-
köyle konuşmak kabil değildir. langah olmuş, yıkılmıştır. Belçika 

Çün.kil muntazam bir şekilde hükfunetinin Fransanın bir kıyı. şeh
köyler biribirlerine telefon irtibati- rinde birkaç binaya sığdığı günler 
le bağlanmamıştır. Köylü telefon oldu ve bu çok medeni millet, cihan 
direği vesair malzemeye ait parayı haritasından silindi. Bir harp wku
tedaı'ik etmiş, · fakat bu direklerin unda Belçikanın çok büyük askeri 
kesilmesine orman idaresi müsaad~ ehemmiyeti vardır. Büyük Harpteki 
etmemiştir. jeopolitik vaziyeti bugün bir kat 

Köy !erimizin hiç birisinde ecza !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!"!!!~""!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

dolapları da yoktur. Bugün ini ola
rak hastalanan ve bir taraf mı ke
sen bir vatandaş bir çok masraflar 
ihtiyar ederek Çanakkaleye gelmek
tedir. Köy bakkallarına hiç olmaz
sa gripin, aspirin, kinin satmaları 
için müsaade edilmesi çok iyi ola
caktır. 

VZÜM MAHSULÜ 
Çanakkale köylerinde bağcılığa 

ehemmiyet verilmiştir. Bu sene Ça
nakkalede üzüm ve susam mahsulü 
çok bereketlidir. Üzüm mahsulünün 
yarım milyon kilo olacağı tahmin 
olunmaktadır. İnhisarlar idaresi 
kilosu beş kuruştan köylülere :va -

rım milyon kilo üzüm parası dağıt
mıştır. 

ÇİFTÇİLERİN VAZİYETİ 
Bu yıl çiftçilerimizin vaziyeti çok 

fenadır. Köylü çiftçilerimiz ıdOn yağ
murlardan çok zarar görmüştür. 

Mahsul hem az ve hem de ucuzdur. 
Buğdayın kilosu dört kuruştur. Köy 
lünün mahsulü bir kaç muhtekirin 
elinde oynamaktadır. Bu zararları 
önlemek ve ihtikarlara meydan ve
l'ilmemek için Ziraat Bankasının 

köylüye yardım etmesi ve ihtikar
lardan kurtarması beklenilmekte. 
dir 

Kadir A~iaç 

Brükselde yapılan bir askeri merasim 

Jaha artmıştır. Britanyanın, husu-ı 
sile Londranın selameti Belçikanın 
da bitaraf kalmasındadır. Oraya te
cavüz, kayıdsız ve şartsız, İngilte
renin Büyük Harbe girmesi sonu
cunu doğurmuştu. Belçikadaki tah
kima.t, teslihatın sebebi bu tecavü
zün tekerrürüne meydan vermemek 
tir, bugünkü tahşidatın hikmeti bu
dur. 

Avrupanın göbeğinde bir İsviçre 
cihana mevcudiyetini ve hakkını ta
nıtan bu medeniyet ve insaniyet a
bidesi, artık yarınından emin değil
dir. Fransaya teveccüh edecek İtal
yan ordularile işbirliği yapmak isti
yen Alman orduları, Majinoya çarp
maktan, bu memleketin çetinlikleri
le savaşmayı tercih edebilirler. Bir 
gaye, ahidleri gün gelir, nakşberab 
kabul edebilir. Demokrasi, harp 
sonu mesaisile, uf ak milletlerin ko -
runmasını bir Umde bilmiştir. Bu 
insani düşünce hakim kaldıkça, ora
dan kuvvet alacaktır. Uzaklarda, 
denizlerde emniyet tedbirleri alın

dığını gören istılacılar, fırsat bulduk 
ça, ufak komşularına tecavüzden 
çekinmemişlerdir. Büyük davalarda 
kurban edilmek istenen bu millet
ler, artık kuru vadlere aldanmamak
tadırlar. Fakat şaşılacak şey tilki-

nin kurda şikarını yakalamak için 
yardıma koşmasındadır ! 

Polonya, "Teşen,, kem;ği çin 
komşusuna bir aslan payı takdim 
etmişti. Bu kadar kısa görüşlü biı 

diplomasi, ihtimaldir, hakikati an· 
lamıştır ve azap duymaktadır. 

Ufak milletler, iyi bilmelidirler 
ki ihtiraslarına bir hudut tayini im 
kanı bulunmıyan totaliterlere yar -
dımla, yuvarlanacakları uçurumu 
ellerile hazırlamış olurlar. Kurtuluf 
ittihaddadır ve hakikat, bir iki mil· 
let müstesna her tarafça anlaşılmış 
tır. Yarına emniyetle bakabiliriz. 

•••••••••••••••••• 4 ..................... .. 

Yugoalavya Ank•r• El
çlll§lnl BUyUk Elçllliie 

tahvll etti 
Belgrad, 1 (A. A.) - Yugos

lav hükumeti Ankaradaki elçiliğini 
büyük elçiliğe tahvile karar vermi§ 
ye bu makama şimdiki elçi İlya Şu· 
menkoviçi tayin etmiştir. 

~·-
Samsun llalkeYinde Gaz Kursları 

Samsun, (Hususi) - Halkevin
de geçen haftadan itibar~ gaz kurs 
larının verilme.sine başlanılmışbr. 
Kurslar büyük konferans salonun
da verilmekte~ 



, ..,.: . 

Kotra Gezintisi 
Y•zan : il. YAKAR 

~ üzel bir yaz giinü, ~1oda ko-ı 
~ yunda beyaz bir kotranın i
çindeyiz. Senelerdenbeıi, özlemini 
çektiğim "biri,, de bizimle beraber, 
gözlerim, gönlüm nihayet bütün i
liklerim bile sevinçle dolmuş, sade
'!e kalbimin bir köşesinde nasırlan
mış oir yaranın sızladığını duyuyo
rum hala. Herşcyc rağmen mcs'u
dum, çünkü onu yıllardanberi aşkı
nıa mihrap yaptığım onu görüyo
t·um karşımda. Bu bana bütün bir 
ömür için kafi gelecek bir ı;aadet
tir. Onun gibi birçok kimseler daha 
var bember, fakat beni onların hiç 
birisi alakadar etmiyor, sadece o
nunla ve kocasını fazlaca kıskanan 
bir bayanla meşgulüm. Siyaha ka
çan düz saçlannı ortadan iki yana 
ayırmış, yüzünün bütün azaları u
fak, mağrur olmak isterke.n mağ · 
dur olan bir bayancık ... Fırsat bul
dukça onu tahlıl etmci:--c çalışıyo

rum. Tahminen 26 - 27 yaF'annda 
kadar görünüyor, ne güzel ve ne 
de çirkin, kıskançlığı ile biraz mü-1 
cadcle edebilse, ctrafmdakilcr tara-1 
fmdan iyi bir kıymet kıuanabilecelt 
ve fakat onun kıskanclığı dah:ı doğ 
rusu bir hastalığa benzi~·or, :zira 
normal bir kıskn.nçlık a.-.ğil onunki. 
Gerçi "kıskandık,, ıinsanlat ı diğer 

cins hayvanlardan ayıran fe\ka.18.de 
bir meziyettir amma, bu lllCVİ kıs

kançlıklara göre değil... Bayanla 
yanyana c;turuyomz. Kotra da Ka-
111.mışa doğru bir marti gıbi uçuyor 
adeta. Bugün, içimde dolup taşan 
bir neşe var. fakat bu mesut günü
mü liyık olduğu değerde kutıulıya
nuyorum. Biraz hülyaya dalmak, 
"qkımın .. o günden bu güne kadar 
geçirdıği acı ,.e tatlı günleri anmak 
istiyorunı, ne mümkün, yanımdaki 
asabi bayan bırakmıyor .ki rahat. 
sinirli bir hareketle başını çeviri
yor bana, !evkalide ıztırap çeken 
bir hasta tavrı takınarak: 

- Batsm, diyor, b».pm çok ağ
nyor, güne, geçti galiba. .. 

Belli ki, kotrada daha fazla kal
mağa tahammülü yok, onun gitme
a :için cearetlendıriyorum: 

- Güneşte fazla kalmak zarar
lıdır hanımefendi, diyorum. 

Sw;uyonız. Gözlerimi mavi de
nize çeviriyorum, mazinin uzaklan
:na gizlenmit ilk sevgimi hatırlamak 
istiyorum. Kii~Uk dalgacıklann al
bnda.n bir hayal beliriyor, o, ela göz 
leri1e gülüyor bula. geçen günler, 
bir sinema şe.'idi gibi gözlerimin ö
nünden reçiyor. işte, onu iilk defa 
cördüğiinı ev, ıitte onun ıiçin yıllar
ca yaş döktüğüm, Ça:rılıca tepeleri
ee bakarak ismini inlediğim küçük 
balkon, işte kimaesiz gecelerimde 
rüyamda beni anyan ince hayali,, 
daha fazla o derinliklerde durama
dım, başur.ı kaldınp o hainin gözle
rine bakmak istedim, göz kapakla
nm güçlükle kalktı, gözlerim göile
nle birleşti, sıtmaya tutulmuş gibi 
titredim... Yanımdaki kıskanç ba-

- Kuba ahalisi, kıblenin değiştiğin- 'ı 
4P.n haberleri olnw.l-.ğı için ertesi 
sz bah naMazı "Beyti Makdis,, e 
doğru kılıyordu. Bu f':l!'ada biriei ge
leı-ek ?:ıblenin ..ı~ştiğı::ıi haber ve
rince, oradakiler, nPJnazlannı bo~
madmı yüzlerini Kibeye doğru dön
.türdüler. Ondan sonra, Peygam°t'er, 
Kubi.ya gitti. Mihrabı kendi eli ile 
düzelterek Ki.beye çevirdi. Esbap 
ta taş tnşıyara.k ona yardım etti. 

Hazreti Muhammed, ekser cu · 
ır.artes'i günleri, yaya yahud atlı o
larak Kubaya gider, namaz 'kılar

dı. 

Dedikodu - Kıblenin değişmesi, 
münafık.lan, Yahudileri, nıUşrikleri 
harekete getirdi. Dedikodu başladı. 

Münafıklar: "'Muhammed, dinin
de, ne yapacağını bilmiyor. Gah şar
ka, gi.h garbe dönüyor.,, diyeve'k is
tihza ediyorlardı. 

Yahudiler: "Muhammed, '·ata
nını özlüyor .. Al>a ve ecdadını isti-
yor.. Kavmini memnun etmek dili
yor Bu yüzden o tarafa dönüyor.,, 
diye söyleniyorlardı. 

llüşrilder de: "Muhammed, ma
iem ki bizim kıblemU.e dönmek ıü
yetillde idi, nede11 birkaç gün Ya
JındiJerin kıhleehae döndü?. Bundai 

yanın kocası resim çektirmek isti
yor, bayan hiç razı değil, güçlükle 
bir poz çıkarabiliyoruz, fakat ba
yan dehşetli hırslandı. Bay dn ken
disi yalnız bir resim daha çıkarmak 
üzere, fakat artık bayanın taham
mülii kalmadı, hemen yerinden fır
layıp kocasının yanına koştu, şuna 

rık bir çocuk tn. vı ile: 
- Ben de, ben de beraber çıka

racağım, diyor. 
Ben ve o, bütün hepimiz gözle

rimizi çiftin ÜZC'rindeıı alamıyoruz. 

Bayan, baya çok yakla.5mak isti
yor, bay erkek1lik hicabının verdiği 1 

ürkeklikle kansilc ne JCkilde bir poz I 
alacağını şaşırıyor, bayan kocası
nın bu '8-Şkınlık anından istifade e
derek hücuma geçiyor, hepimizin i
şitebileceği bir sesle adeta bize hi
t."lp ediyor: 

- Yabancı kadmlarla resim çı
kannağa alıskm olduğundan, kansı 

He nasıl bir poz alacağını şaşırdı, 

diyor. 
Köksüz ve manasız hücumun

dan. haddizatında hiçbir mana ifa
dı! etmiyen alcliı..de sözlerinden, sa
yın bayın böyle bir sabıkası oldu
ğu anlaşılıyordu. Her halde, bayan 
da geçmiş bir hadisenin acıları clin 
dinmemiş olsa gerek, fazla titiz. -Bu 
ncv'e dahil olan bayanların kulakla
rı çmlasın-

Aradan pek az bir zaman geçme
den bayan muradına erdi, kotrayı 
terkettiler. Kayık uzakla§ırken kıs
kanç bayanın söilerini ezberliyor
dum. "Başka kadınlarla resim çı
karmağa alışkın olduğundan ... ,, 

Bütün gün kotrada onunla be
raberdik, ne o ne de ben maziye ait 
bir kelime bile konuşmadık. Artık 
gece oluyordu yavaş yavaş, gecenin 
koyu kurşuni rengi ile beraber içi
me bir hüzün dökülüyordu, yine ay
rılık haberi dertli başımı, göğsüne 
dayamak, kalbinin sesini · kalbime 
dökmek istiyordum amma olmadı. 
iKot:radan inerken içimde bir yer i
çin için kaynıyordu. Gözlet'.imden 
akan iki damla yaşı. gecenin karan 
lığından başka gören olmamı§tı ..• 
Ondan, ıztırabının dindiğini sandı
ğım "gönül yaramın,, elin kanadı
ğına inanarak ayrıldım ••• 

•••••11••••·····-------------·--------
Mal•IJ'• i1eledlye 

.,.rlun• dair 
Malatya, (Hususi) - Belediye 

parkı civarında, Yenica.mi yanında
ki arsaların, .Malatya tücCJlrlan ta-
;ra.f mdan satın alınıp Belediyeye te
berrüğ edildiği ve bu arsalann Be-

lediye tarafından park haline geti
rilerek .Milli Şefimizin heykellerinin 
buraya rekzedileceği hakkındaki 

Son Posta, Haber ve Tan gazetele
rinde ıneşredilmiş yazı hem ~ok 
yanlış, hem hakikatin hilifın -
dadır. !Meselenin esası şundan iba
rettir. 

Yenicami yanındaki iki yol ara-

ne faide vardı?,, diyerek dedikodu
yu körüklüyor.lardı. 

Bu yüzden, zayıf iymanlı olan 
epeyce adam İslimiyetten ayrılarak. 
eski dinlerine döndüler (2). 

Hazreti Peygamber, düşmanla.n
am dedı~odwanndan, zayıf iyman· 
lı olanlann taıAmiyettcn ayrılmala
rından müteeeeir olarak telif etmi
ye bqladığı sıralarda bir :iyeti Ke
rime imdadına yetişti. Bu ayet: 
"Seyekulüs süfehii ,, dir ki .me
ali: "Bizı kendini bilmiyen kimse
ler, Muhammediler, evvelki kıble

lerini neden d~rdiler, derler. 
Yi Muhammed! Sen onlara söyle: 
Maşrık ve mağnp cenabı Hakkın

dır. İstediğini doğru yola sevkeder . ., 
Yahudilerden Hay ib:ıi Ahtab, 

"Cenabı hak, bizi Beyti Makdis'ten 
Kabetull&ha döndürdü. Bu değiş
tirmekte, onun büyük bir hikmeti 

(%) M6kked~ iken hangi tarafa 
nanıaz kılındsğında ihtili.f ,·ardır. 

Bir rhlyette, Hazreti Pe._ygamber, 
Kaheyc ooıru 'kılardı. Medineye gel 
diğinde Yahuc1llerin gönüllerini al
mak i~.ia "Bel'il MAkdis,, e doğru 
kılmaya bqladı. Şeyh ibni Hacer, 
böyle olsa, kıble iki defa deği~ntlş 
olmak ılizımdır, diyerek ba rh'iyeti 
a,.ı.......wır. 
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YURDDA 
Malatya 

Malatya [Hususi] - Halkevi 
Başkanı Bay Şevki Sözen, Malatya 
köylüsüne çok yakından alaka 
göstermcğe başlamıştır. 

Geçen pazar giinü tertip ettiği 
bir gezide köylünün bütün dilekle
rini dinlemiş ve geziye iştirak eden 
trahom mücadele başhekimi Bay 

Necdet tarafından da muayeneleri 
yapılmıştır. 

Köylüye, ihtiyacı olan bütün i
laçlar beda\•a dağtWnuştır. Bil -
hassa köylerde, ortalığı kasıp ka
vuran sıtma ıile trahom, halka göz 

Halkevinin 

2 E'fLOL ıım 

SABAH 
Köylerdeki Gezisi · 

Malatya köylerinin kısnıı a:r.arur 
nın dilini leşkil eden kürtçe haklcın 

d& konu§ularak, bu dilin tesiri a.t· 
tında kaldıği diller hakkında izıı. · 
hat verilmiş ve Türklük, Kürtlük 
diye ayn ayn bir toplul~ ol· 

madıfı anlatılmıştır. Tahir nahiye
sinin kıymetli ve genç müdürü B. 
Mustafa halkevinin yerinde olan bu 
seyahatinden çok müstefit olan 
halle için tcşekkürlerde buluıınrak 
sık sık ziyaretlerimizi rica etmiş· 
tir. Ayni nahiyede hali< şairi Ha-

san Hiiseyln ç:>k güzel ve içten ge· 
len AtatUrk'e yudığı (Elveda de • 
miş) adlı yazısını sazı ile çaldı, 

açbrmıyacak kadar ilerlemiştir. 

Bütiin ihtimamlara rağmen mev
simin hasat zamanı olması müna • 

sebetile köy halkı kendisini toz ve 
samana karşı iyi koruyamadığı için 

her an bu hamahkların köydeki 
gösterdiği zararlar göze çarpmak-

lblke\i mensupları köylülerle bir arada 

yurdun bu köşesine sığınmış k:y • 
metli lşık Hüseyin takdir edilfni§· 
tir. Gönderdiğim resimler Tahir 

nahiyesi ile Eğribük köyü arkada§· 
lann Halkevi arkadaşlarile bir a
radaki resmini göstermektedir. tadır. Bu meyanda seyahat arka -

daşlarımızdan kıymetli avukat B. 

Hafız Nuri köylüye hukuki öğüt 

ve yardımlarda bulunmuştur. Halk 
evi ba§kanı Bay Sözen vergi 

Parti Başkanlarının Teftişleri 

Gönen, (Hususi) - Birkaç gün 
evvel, nahiye ocaklannı teftişe gi-

den, Gönen Halkevi ve Parti başka

m Osman merkeze dönmüştür. 
Gerek Parti ve gerek Halkevi iş

lerinde büyük başarılar gösteren 
başkana, halkevi sosyal yardım ko

lu üyesile !köycülük şubesi üyeleri 
refakat etmi§tir. 

Köycülük şubesine mensup olan 
arkadaşlar, gittikleri köylerde mes-

sında bulunan mevzuu bahs adadaki 
binaların sahiplerile birkaç tüccar 
birleşerek bir şirket teşkil etmiş 

ve bu §irket Belediyenin verdiği 

plan ve direktif dahilinde yıktırllan 
binaların arsalarını şirket namına 

Tapuya raptile açık arttırma sureti 
le satışa çıka.rmıı, ibu arsalar 
parça parça ve birkaç tüccar ta -

rafından satın alınmış, bina sahip
leri de paraca istifade etmişlerdir. 

Satılan bu a.raalara Belediyeqin 
verdiği plin üzerine mağazalar in
şa edilmektedir. 

##2 1 $ --
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vardır. Bizim yapacağımız şey, nza 
ve teslimiyettir.,, diyen Müslüman
lara: 

- Evvelki kıbleye doğru kıldık
ğmıı: namazlar doğru mudur, eğri
midir? Doğru ise, ondan ayrılmanız 
yanlış olur. Eğri ise, bu zamana 
kadar dalilet ıiçinde imişsiniz. 

Deyince, onlar da: 

- Hidayet, Cenabı Hakkın em
rettiği, dalalet te nehy eylediği şey
dir. 

Diyerek cevap verdiler. 

Yine bir gün, saf dil !slfmılardan 
birkaçı, Peygambere gelerek, kıble 
değişmesinden evvel ölen Müslüman 
lann hallerinin ne olacağını sorun
ca, "Vema Kinellah - . ,, ayeti ile 
cevap verdi. Ayetin meali: "Cenabı 
Hak, vaktiyl.e ••Beyti Makdis,, e 
doğru kılmış olduğunuz namazları 
zayi etmez.,, der. 

Yahudiler, islamlan şaşırtmak, 
Peygamberi müşkülatta bırakmak 
için bin türlü kurnazlığa baş vuru-
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yorlardı. Bir defasında da: 
- Eğer Muhammed, bizim kıb

lemizi muhafaza etseydi Tevratta 
geleceğini gördüğümüz Peygambe -
rin kendisi olduğunu kabul ederdik. 

Dediler. 

Hazreti Peygamber, bunlara da: 
"Kitap okuyanlar, senin kıble;i de
ğiştirmenin hak olduğunu bilirler. 
Fakat bunu bahane ediyorlar.,, me
alindeki ayetle cevap verdi. 

Ramazanda oruç tutmak - Bu 
i.ldnci senenin şağban ayında: "Ey 
mü'minler! Oruç, sizden evvel·gelen 
lere farz kılındığı gibi, size de farz 
kılındı.,, mealinde olan ayet nizil 
oldu. Diğer bir ayet de ramazan a
yının oruç ayı olduğunu ta'yin etti. 

Zekat - Siyer ehlinin bir kısmı 
zekatın da bu sene f:a.rz olduğunu 

wylüyorlar. Yalnız zekatın toplan
ması hakkındaki usul ve teşkililt 

sonraları meydana getirilmiştir. 
Resiılü Ekrem, daha sonralan, 

!Maaz ibııi Cebel'i Yemene gönder-

ve Halle Parti yasa.sının ana 
hatb olan altı ok hakkında konut
malarda bulunmuştur. Kemal Güçy1Jncr 

Samsun Halkevlnde Muvaffak Temsiller 

diği zaman, ona: 
- Yemen ahalisini, Allahın bir

liğine ve benim nübüvvetime divet 
et! Bunu kabul ederlerse, cenabı 
hakkın onlara, her gün ve her gece 
beş vakit namaz farz ettiğini söyle. 
Bunu da kabul ederlerse, Alla.hın, 

mallarının zeki.tını vermelerini de 
farz kıldığını ve bu zekitm zengin
lerden alınıp fakirlere dağıtılacağı
nı öğret! 

DeIJ?lştir ( Buhiri). 
Bir gün, peygambere Arabın biri 

müracaat ederek: 

- Yi Resüllıllah! Bana öyle bir 
şey söyle, ki onu yapınca cennete 
gideyim. 

Dedi. 

Hazreti Muhammed te; 

- Allahın bjrliğine inanarak o
na ibadet et. Farz olan namazlan 
kıl. Farz olan zekatı ver. Ramazan 
ayında oruç tut! 

Dedi. 

Arap: 

- Allaha kasem ederim, ki bu 
söylediklerini yapmakta zerre ka
dar kusur etmiyeceğim. 

Diyerek çıkıp gitti. 

Hazreti Peygamber, Arap gittik-

ten sonra, oradakilere: 
- İşte, kim cennetlik bir adam 

görmek isterse bu adamın yüzüne 
baksın! 

Buyurdu "Buhi.ıi, Babuzzckit,., 

Sadakai fıtr - Bu ikinci aena 
Ramazanının yirmi sekizinci güntl 
sadakai fitr vacib oldu. Resfilü F..k 
rem, esbabını mescide toplıyarak., 

onlara; 

- Ey ensiı:, ey ıuuhicirin! Ce· 
nahı hak sadakai .fitı· vermenizi em-

rediyor. Bayram namazından sonra, 
bunu, fakirlere teslim cdmlı. 

Buyurduktan sonra bunun mik
darını ve ne suretle y:ıpıfo.cağım an· 
lattı. 

Ramazan ve Kurban Bayramlıı. 
n - Yine bu ikinci sene Ramazanı 
bitince, ilk defa bayram namazı kı
lındı. Hazreti Peygamber, şev\•alin 

ilk sabahı, esbabı ile beraber musal
li.ye çıktı. Burada, Habeş Necaşisi

nin Zübeyr ibni Avam'a hediye et

tiği harbeyi önüne dikti. Namazı öy 
le kıldı. 

Bundan sonra, her bayram na -
mazında, harbeyi önüne dikerek na· 
rnaz kılardı. 

'Devamı var) 



2 E YL () L 1930 
flayfa s ·• 

z 

K İMAMIN 
3P 

O • 'rll • A, > .... • ~ 

AGI 
Almanya-Polonya 
Harbinde Son Safha 

Harp Muhtekirleri 
Hortluyorlar mı? 

Meb'uslanmız Halkın 
Dile:~ıerini DUn ) 

(Baş tarafı S üncü snşfamnda) 
Sü\eY§ Kanalı Da KnpabldJ 

Valiye Anlattılar 
(Baş tarafı 5 inci sayfaı1111.da) 

Heveti fenniye müdürli fabrika· 
l:ırırı btmir ve tevsii için 15 günden· 
beri mtisaade ettiklerini i:ıah etti. 

YERLi POLiS ROMANI -30-

"Evet, Kızım Necla Maalesef Ali 
ı. • A • 

ldrise Delice Aşık Olmuştu,, 

Londra 1 {Hususi) - Daily Tele 
graph gazetesinin istihbaratına na
zaran İngiliz Amiralliği ümit Bur
nu ile SüveytJ kanallarının muvak
kat bir zaman için kapatılmasını 
emretmi§tir. 

Yunan Kralı Atinaya Döndü 

''Bir iki sene sonra ben Kabilde fımızdan bir an evvel keşfedilmele- ~tina, 1 (Hususi) - Yunan kraıl 
•ulunuyorduın. Efgan b~dudunda rine yarıyor. Çünkü küçük kız Ali Majeste Jorj Korfodaki sayfiyesini 
büyük bir isyan çıktı. Efrisı1er bil- lclrisin Neclıiya tutulmuş olduğu- · tcrkederek Atinaya dönmil§ ve ge
tUıı ecnebilerle ve bilh İngiliz- nu görünce çileden çıkm1ş ve her neral Metaksas ile uzun müddet gö· 
lerle çarpışıyorlardı. Ecnebilerin bu türlü ihtiyatı elden bırakarak şid- rüşmüştilr. 
ınlıtcassıp kabıle elinde i kencelcrle detti bir kıskançlığın esiri olmu§- A\'am Kruıuırası Bugün De 
öldürüldüğünü duydum. Fakat so- tur. Kararı şu idi: Ya Neclfıı ye. ken Toplanacak 
nunda F;frasller yani VB.hlenin bu disi Ali ldrise sahip olacaktı... Londra, 1 (A.A. - Avam ka· 
kanlı ve müteassıp müridleri mağ- "Evvel[ı gizli mektuplarla Nec- marası, yarın sabah saat 11 de ye
lfıp oldular. Bazı rahip ve rahibelc- 18.nın kocası Süleyman Feyziyi ka- ni bir toplantı daha yapacalttır. 
rin İııgiliz terhip kuvvetleri önün- rısının ihanetinden haberdar etti.. }'ran ız l{omiinist Partisinin 
de kaçıp kurtulduklarını duyduğum Hatta Necla ile Ali 1drisin kulübe- Bt•yannanıesi 

' ı Ak 1m · F · Paris, 1 ( A.A. ) - Komünist zaman aıt ınuı. amm uç ltızı de bulu~tuklarını Süleyman ~ eyzıye 
gelmi§ti. Acaba onlar ne oldu? diye haber vererek bir gün gjdip bekle- partisi mebusan meclisi grupu, bu· 
düşUnüyordum. Seneler geçti; devir mesini tavsiye etti. O gün siz de ku· gün bir beyanname neşrederek, hür 
değişti. Ben İstanbula geldim. Kızım lübeye gitmiştıniz. Leyla kurduğu riyctleri, milli istiklali, demokrasi 
Neelfı. evlenmişti. Fakat kocasile ge- planın boşa gittiğini öğrenince bo§ prensiplerini ve medeniyeti müda
çinemiyor, onu hiç sevmiyordu dönmemek için Süleyman Feyziyi faa için Hitlerci faşizm tecavüzüne 
Kendimi Necltı.nın bu ikide bir bıra- öldürdü ve katili havuza attırdı. mukavemet için ön safta yer almak 
kıp kaçtığı adama tanıtmayı tercih Rıza dayannmadı; dişlerini gı- hususunda sarsılmaz azimlerini bil-
ettim. cırdatarak: dirmiştir. 

"lstanbulda sakit.ane yaşarken _ Vay hain kan! diye bağırdı. Kana.da 1nb'11tere ne Beraher 
gazetelerde b Ü ak · t Ot•·ava, 1 (A.A.) - BugUn bu-u çpann emaye • _ Bitmedi. Ertesi giin köşkün '"' · 
lennı· · okud Hel b' te · ada lıarb tedbı"rleri kanunu merı-um. ' e ır gaze nın gizli yollarından bataklığa ·ve kanlı r 
verdiği bu habcı· bllsbUtun nazarı havuza doğnı gitmiş olmanın ceza- yet mevkiine sokulmuştur. 
dikkatimi celbetti: Cinayetlerden sı olarak Ali 1drisin uı;ağl öldürül· Diğer taraftan Mackenzie King 
evvel garip bir yazı ile Üçparmak ci dii. Ondan sonra yine Ali 1drisin A§- ı bir tebliğ neşrederek, bu sabah top 
naycti işliyece~rini bildiriyormu lanan kabinenin parlamentoyu top-
Mud.. . t U ş. çısı kadın Vahleye kurban edildi... amaya ve ııımltere b"ır harbe gir-

unye e m racaat ettim; ihbar- Bunlar yapılırken bir taraftan Ef- 1 
b' t ·ıt J 

namelerden bı·rını· ··run ü h dı·g-·ı takdırde Kannd.an. ın n~ı ere • go ce § P em rasilerin milli ve dini intikamı alı- ı-
arttı. Bu yazı hattı mıhl ile ya- yanında yer alması ıçın par :uncn-
,:lmı§lı, ki tam Efrasileıin yazısı- nıyor, yabancı kanı dökU\Uyordu. todan müsaade isterneğc ittifakla~ 

ılır. "Üçparmak Ak 1mamın kızları Maamafih izi belli etmemek ve po-1 karar Yer:miş olduğunu bildirmiştir. 
dır.,, dedim ve cinayetlerin tekasüf lisin efsanevi bir cinle karşılaştığını llit1erin Mns~oliniye Çektiği TelJ?;raf 
ettiği bu havalide oturmaya karar zannetmesi için Vahleyi bir kere da- Roma, ı (A.A.) - Stefani bil
vcrdim. Zaten kızım NeclA da bu hn ileri sürmek icap etti: Sıra zaval dirivor: 
sene burada kocasile bir iki ay ge- lı Ahmed Selime gelmişti. Bir Vah- ~ührer, Du1;eye aşağıdaki tel-
çirmcye gelmi~. Üçparmağın ETen- le bacadan onun odasına girdi. Bel- grafı göndermiştir: 
köy havalisini faaliyet sahası ola- ki de onun kadar çevik ve yılan viH Son znmanlarda Almanyaya ve 
rak seçmesi de şüphemi kuvvetlen- cutlü bir Hindli ona refakat etti. Almanyanın doğru haklarına yap
diren sebeblerden oldu. Sadullah Pa- Ahmed Selim de bu suretle can ver· tığınız diplomatik ve politik yar-
§anın buralarda esrarengiz dehlizle- di. (Dernmı \'ar) dımdnn dolayı size samimt surette 
ri bulunan bir köşke sahip olduğunu - 1 teşekkür ederim. üzerimize aldı : 
hatırladım. f D • 1 • d 1 ğımız \•azifoyi Afmany~nın ask:rı 

"Tesadüf hepimizi burada karşı- Cra aıre Crlfi C 1 kuvvetleri ile başaracagıma emı -
l ~ 1rdı. T h •• nim. Buna nazaran !talyanın aske-

. Bu noktnda Sırrı, doktor Sadi- a aCUffi ri yardımına ihtiyacım olmadığını 
nın -sözUnü kesti: Dün İstanbul icra dairelerinin sanıyorum. Duçe, size istikbalde 

- Peki amma böyle esrarengiz tediye günleri idi. Normal zaman- de faı:;izm ve nasyonal - sosyalizm 
bir cinayet serisini takibe kendini- larında tediycler öğleden sonra ya- müşterek davasına yapacaklanmz 
zi neden mecbur addettiniz? Bu si- pıhrdı. Dün daha 9 dan itıöaren için de teşekkUr ederim. 

Doktor acı acı güldü: nünde ve icra dairelerinde altı, yedi · Karar Verdi 

(R .. tarafı 1 incide) 
dan lıüyilk sıkıntılar çekti. Halk yi
yecek gıda bulamadı. Süpürge to
humundan mısır koçanına varın -
ca~·a kadar her eeyi yedi. 

İşte memleketin bu en müşkül 
anle.nnda, bu en nazik devirlerin -
de ortalığı bazı h1r$1zlar sardı. Bun 
!ar sırf kendi hasis menfaatlerini 
düşünmek dnayetini irtikap ederek 
bir hayli dola'plar çevirdiler. Har -
bin müşkül şartlarını istismar ede
rel<, halkın hayatını, ihtiyacım, 

sıhhatini ticaretlerine mevzu yapa
rak para kazanmanın yoluna baktı
lar. Ve maıılesef paralanasıca ke
selerini, patlıyasıca göbekl~rini yüz 
binlerce halkın ölümü, teverrlimü 1 
ye ıztırabı ile şişirdiler. 1 

Bunlara kısaca harb zenginleri, 
harb muhtekirleri, vagon spekü
lfısyoncuları denildi. 

Bu adamlar bugUn yeniden hor-t 
lamak istidadını göstcri~·or. 

Nitekim mesela bir hafta e\•vel 
piyasada gazete ve mecmua kağıdı 
bol bol varken bugün hikmeti huda 
bu kliğıtlnt' sırra kadem basmış -
l:uıdır. 

TUrklerin çok gUzel bir atalar 
sözü vardır. "Hakiki dost kara gün 
de belli olur,, derler. Kuvvetli ol -
duJ;rumuz günler, ~llerimizi öpen, 
hükumete karşı en büyük tabasbu
su gösteren bu adamların zehi~leri 
kanlarınm, son gUnlerde yemden 
kurtlanmağa başlar gibi olduğunu 
görüyoruz. Piyasadaki bazı mües · 
seselerin, hiçbir sebeb yokken mal 
farının fiyetılerini yükselttiklerini, 
elelerindc bulunan mallan i.lerid~l' 
gayri me§ru bir fiyatla satabılmeyı 
hesaplı)•arak gizlediklerini duyu • 
yoruz. 

Bugün b'iz, İngfltere ile ır.Uttefik 
chnamıza rağmrn harba bilfiil gir
miş değiliz. Umumi Harpte .ik(:n buğ 
dayımızı, unumuzu bile hariçten ge
tirttiğimiz halde ibugiln buğday is
tihsalatımız, ihracat bile yapabile
cek derecede artmıştır. ~yni §Ckil
de bütün gıda mahsulleri haricinde 
birçok sanayi maddelerinden bile 
müstağni kalabilecek kadar sanayi
imiz kuvvetlenmiş ve gelişmiştir. 

Binaenaleyh hiçbir madde üze
rinde memleketin bir sıkıntıya düş 
mesi imkanı yoktur. Kaldı ki müt
tefikimiz olan İngiliz ve Fransız do 
nanmalan, hatta İtalya da. bilfiil • lıarbe girişse bile yine dünya müna-
kale yollarının emniyetini rahat ra
hat temin t'dehilecck kabiliyettedir., 

Bundan çıkan netice, memleketi
mizin hiçbir şekilde, hiçbir tehlike
ye maruı hulıınmadığıdır. Buna rağ 
men bu muhtekirlerin şimdiden fa
aliyete geçmeleri 'e ortadaki sakin 
ve cmniydli havayı zchirlemeğe te
şebbüs etmeleri haklarında en mer
hametsiz cezaların derhal tatbikini 
haklı göstermektedir. 

Bu vaziyet' karşısında, hükume
ti derhal f aa.liyetc geı:nıeğe ve bu 
yılanların kafalarını ezmeğc davet 
ediyoruz. İçimizde böyle mcll'ın fikir 
ve maksatlar besliyen bir kitlenin 
yaşamasına m\\saade edemeyiz. E
linde mevcut malı, halkın telaşını 
istismar ederek gayrimeşru bir fi
yatla satan ve mev('ut stokunu sak
lıyan bu muhtekirlerin bu memleket 
te ne türcmelcrine, ne de yaşaına
laıına asla izin vermemek Uizımdır. 
Gazetemiz bu melunlarla mücadele
yi mzif el erinin en başına almış bu
l:ınmaktadır. 

~imdilik hu kadar! 

Denizyolları Berlin Biiyük 
Akdeniz Sef~rle- Elc.rmiz Dan , 

rini Tatil Etti Almanyaya gitti 
(Bnş ta.rafı 1 inci sayfada) 

Janmak iızere emir alarak hareket 
etmişlerdir. DUn Fransızların Tcofil 
Gotyc Yapuru limanımıza gelerek 
demırlem iitir. 

Ka.r:ı.denizdc bulunan Alman va 
purlanndan üçü Bntumda ve 11 va
pur da Burgnz ve Varna limanları· 
na sığınmışl:ırdır. 

zin vazifeleriniz meyanında mıdır?. icra daireleri muhasebeciliğinin ö-1 ıtalrn llarhe iştirak Etmemcğe 

- Bu sualde çok haklısınız. Fa- yüz kişinin toplandığı görülüyor • Roma. 1 ( A.A.) - Bugün 1:op. 
kat benim maU vaziyetim, hele kı- du. Polis tahacüme miı.ni olmak lamın nazırlar meclisinin içtima.ı \ 
zımla kocası arasındaki münasebe- için icra veznesinin kapısında ter- i nihayetinde neşredilen bir tebtiğde 
tin gerginliği beni bu iele alakadar tibat almaya mecbur olmuştur. şöyle denmektedir: 

Limnnımızda bulunan Arkadya 
ismindeki son Alman vapuru da dün 
akfiam Vuınaya mUte\•eccihen ha
reket etmiştir. 

[Rn.., tarnfı 1 nci sayfada] 
başmda bir an e\•vel bulunmak kay· 
gusudur. Seyahatimin pek müşkül 
olacağını tahmin ediyor.um. Bu iti
barl:ı ailemi burada bırakarak yal
nız başımn seyahate çıkıyorum. 

Eksprc in yalnız ~uclapeştcye ka -
dar gidece,b>i söyl<'niyor. Peştedcn 

Viynnaya Jtadar ya bir otomobille 
veyahut ta m'lhnlli bir katarla bide 
bileceğimi tahmin ediyorum. Viya
nadnn Berlinc ancak blr otomobil
le gidebileceğim. 

etti. ÇünkU... Tabii biliyorsunuz, Normal günlerde, icra dairde • Konsey, şimdiye kadar ~lınan 
mUdUr1yet bu cinayetlerin failini bu rinde yirmi, otuz bin liralık tediye ı ve t.nmamile ihtiyati mahiyeti haiz 
lana 500 lira vidediyor. 500 Ura be- yapılır \'e ancak elli, altmış kişi bulunup bundan sonra da ayni ma: 
nim ve dolnyı.silc kızımın buhranlı müracaat ederken dünkU tcdi~·e hiyeti muhafaza ~ecek ?lan a~en l 
bir vaziyetten kurtulmamız için ~k yekunu yüz bin lirayı aşmıştır. tedbirleri tamamıle ta.svıb etmıştır. 
mühim bir paradır. Ben kısaca yap- Ay sonu olduğu ve birçok bor~-1 Konsev millete şu ciheti bildırir 
tığım tahkikat sonunda katilleri el- lular borçlarıw ancak bir iki gün} ki İtalya: her hangı bir aSkerl ba
de edeceğime kanaat getiııdim ve sonra ödiyeccklerine göre şu üç rcket ~ebbüsündc bulunmıyacak
bu pansiyona. katibem olan Madam dört gün içinde icraya yapılan 

HUl Ornet Çan k~ ale l?oğ~
zında t dl iri r ırldı 
Diğer taı·aftan haber aldığımıza 

göre hükümetiıniz .sjynsi hfı.diselerin 
karışmıızı üzerine Çanakkale boğa
zında bazı lüzumlu tedbirler almayı 
muvafık görmilş ve boğazı bilcümle 
ecnebi gemilerin müruruna karşı 

- Siyasi vaziyet hakkında dü
şüncelerinizi öğrenebilir miyim? 

- Bugün bilhas.r;a öğleden so~
ra gelen haberler pek vahimdir. Ma
ahaza muhasnmatın başlamış bu
lunmasına rağmen aklıselimin, pek 
zayif ta olsa, galebe çalacağını ü
mit etmek hiç olmazsa insanlık ba
kımından şayanı temennidir. 

Bundan sonra mebuslar, 'Üniver
site gençlerinin yaptıkları bir talebi 
ileri sürdüler. Bu umumi yerlerde 
Türk tabiiyetinden bulunan yahudi 
lerin Türkçe konuşmaları llizumu 
ve gazinolarda rumca plfı.kların çok 
fazla çalındığı, bunun doğru olma· 
dığı tarzmdn yaptıkları müracaat
ler mevzuu bahsedildi. Tarihi mezar 
lıkların, Türk me3ahirinin yattıkla· 
r1 yerlerin çok harap olduğu ve bwı 
ların kurtanlması lUzumu ileri sil· 
rüldü. 

Mebuslar lstanbul halkının bil
tün tesbit ettikleri dileklerini bildir
diler. Bunlar çok büyük bir yekfın 
tutuyorlardı. Akşam geç vakte ka.· 
dar devam eden bu toplantıyı müte· 
akip mebuslara belediye tarafınd.n.n 
Perapalasta bir akşam ziyafeti ve
rildi. 

Münh l mebusluldan 
mıza yeni tayinler 
Ankara, 1 (A.A.) - Trabzon 

mebusu Süleyman Sırrı Gedik, ~ 
dirnc mebusu Şeref Aykut ve ls· 
p:ırta mebusu lbrahim Demiralaym 
ölümlerile boşalan Trabzon mebus
luğuna Edirne C. H. P. idare heyeti 
ve belediye reisi Serif Bilgen, lspar· 
ta mebusluğuna lsparte. C. H. P. 
ve Halkevi reisi Remzi Ünlü, &lir
ne mebusluğuna Trabzon belediye 
reisi Temel Göksel Parti Genel baş
kanlık divanınca Parti namzedi ola· 
rak ko rarlaştırılmışlardır. 

Sayın ikinci müntehiplere bildi· 
rir ve illin ederim. 

C. H .. P. Genel Başkan Vekili 
Başvekil 

Dr. Refik Saydam 
"""""""'~~ 

R A D YO 
CUI'tlARTESl 2 9/939 

13.30 Program, 13.35 Türk mü
ziği: (Okuyan: Mefharet Sağnı:ı.k1 
Çalanlar: Vecihe Daryal, Reşat E • 
rer, Ruşen Kum.) 

1-Hüzzam peşrevi, 2 - Musa 
Süreyya - Hüzzam şarkı (Sen san
ki baharın gülUsün}, 3 - Yesari 
Asım - Hüzzam şarla (Yine kalbim 
taşar ağlnr), 4- }{anun taysimi • 
Vecihe Daryal, 5 - Dede • Karcı· 
ğar şarkı (Girdi gönül aşk yoluna), 
6 - Şevki Ilcy - Uşşak şarkı (Esi· 
ri zülfünün ey yüzü mahım), 7 -
Uşşak saz semaisi. 

H.00 'Memleket saat ayarı, ajnm 
ve meteoroloji hnberleri, 14.10 MU· 
zik (Dans müziği), 15.00 - 15.30 Mü 
zik (Şen oda müziği - İbrahim 
özgiir ve Ateşböcckleri), 18.30 
Program, 18.35 Müzik (l{Uçük or
kestra, Şef: Necib Aşkın). 

Sara ile birlikte ismimi değiştirerek müracaatlcr çoğalacaktır. 1crn mc- 1 tır. 
yerleştim. Madam Saranın bu i9de murları dünkü tnhnciim kaf'6Isında 
bana çok yardım edebileceğine ka- çok yorulmuşlardır. 

kapamıştır. 
Chamberlrun•tn N utku Akdcnizdc bulunarak İstanbul 

Lonclra. l (Hususi) - Avam limanına gelmeleri için emir alan 
kamarasında Başvekil B. Chambcr- Fransız, lngiliz ve Türk vapurlnrı 
lain şu beyanatta bulunmuşt~r-: boğazı geçebileceklerdir. 

- Yeni vazifeniz pek müfjkUl 
olacaktır değil mi ekselans? 

1 - J. Strauss Haynt Size Neşe 
versin - Vals, 2 - J. Breuer 1tal
ya.n şarkısı, 3 - Vilfred Kjner 

Scrcnad, 4 - Prnnz Doclcle Pari -
sin Maiden sokağında, 5 - Linde· 
mnım Vals Baston. 

nidim. Nitekim öyle de oldu. Koca- ~~~~~~~~~~;;~~~ 
ıile hiç geçinıniycn kızım NeclL. 1 

Ankara J![sasının ii 
"İngiltere hükumeti krallycsının ~ . . . ar 
Berlin sefirile Bcrlindeki Fransız ade etmesinden başka, hır ıhtil ı-

- Evet, ancak Almanyanın 

TUrkiye sefiri vazifesi başında bu
lundukçn memleketimin Berlin se
firinin de vnzif csi başında bulunma
sı lfi.zımdır değil mi? ... 

- Demek siz Neclii. hanımın zev
ti Süleyman Feyzi Beyle hiç tanış
cnamıırt.ınız? 

7" Hayır .. Dediğim gibi ben Ef· 
IItlnıstanda iken kızım evlenmiş. Bu
raya geldiğim zaman kızımı koca
~ndan ayn buldum. Tekrar banş -

1 Eyli.al 939 fiyatları 

1 
AçılııJ 

ve Knpawşll 

s firine a a ·ıdaki notayı Alman hü mız yoktur.,, 
~ . ş g d" tm k hususunda Varşova Romharclımanın<Ia 

lm~etinc t~v. 1 c c Yüilcrce İnsan Öldü 
talımat venldı: 

1 
rı Londra, 1 (Hususi) _ Polonya 

"Alman kıtaları !~ hudut a - sefiri V.a.t'§Ovnnın bombardımanın
nı geçti. Bu şar~lar ıçı~dc lnglltere da yüzlerce insan ve çocugun öldil
ve Fransa hükumetlerı,_ Atm~nya ğUnU tng11iz 11ük(ımetinc bildirmiş

Arkndıı§ım1z büyük elçiye mu
vaffakiyet!er temenni etmiş ve ken 
disine verdiği izahattan dolayı te
şekkürler eylemi§tir. 

klan zaman da bunun pek kısa sü
ı-ec -· · . egım anladım. Tanısmamayı ter 
cıh ettim. • 

B - Halbuki kızınızın AH İdris 
eyle arası çok iyi idi galiba! .. 

Ali ti ~et, maalesef öyle .. Necla 
vişmi ~ 'Beyle tanışm15, onunla se

ştır. lşte bu sevişme de cina
Yctler sen . b sının ikinci kısmına se-

ep 1, 01rnuetur. Anlatayım: 
6 . Azra Ue kız kardceleri bu pan
i ıio~da Ali İdris Beyle tanışınca 
y erınden Leyla Ali İdrlst çıldırasl-
1~ .8evtniye b~lallll6. Halbuki Ali 

t rıs 0nunıa hiç alakadar olmam.ış
ır. 

dil"-:- :Acaba kızlar Ali 1drisin ken-
"'rını Hind. ta lah p ıs na götüren Sadul-

lnr nı~~nın oğlu olduğunu bilmiyor-

dı V-bBılınez olurlar mı? Biliyorlar· 
e unu 

leınişleı-di on derece kurnazca giz-
kard~ · Ancak bu sevda üç kız 
li nıUııa nrnsnıdn muhakkıık şiddet
ihtilarıa::alara seb P oldu ve bu 

r, ki onlann bizim tara-

I..omlra 1 Sterlin 
Ncn·-1'ork100 Dolar 
Paris 100 Frank 
Milfıno 100 Liret 
Cene\.Te 100 İti''· Fr. 
~\.mster. 100 Horin 
Herlin l 00 Ray .1\1. 
Brüksel l 00 Belga 
Atina 100 Drahmi 
Sof ya l 00 Le\'a 
Prag 100 Çıek kr. 
~fııdrid 100 Peseta 
Varşo\'a 100 Zloti 
Budap~. 100 Pengo 
:BUkrel} 100 l~ey 
iBelgrad 100 Dinar 
Yokoha.mal 00 1" en 
Stokbohn 100 İs. Kr. 
)loskova 100 Ruble 

5.55 
129.80 

~ ](j;,; il 

8h.41 
69375 
52.857i) 
~~~.8875 ' 
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hükumctinin bu hnreketıle Lehısta- tir. 
, na karşı tecavüzde bulunmuş oldu-

Çorlu K daatro lglera 
Çorlu, ( Hı;susi ) - Çorlunun 

kadnstro i3lcri nihayet bulmuş Ye 
kasabanın ne ı:;ur·etJc imar olunaca
ğı t.esbit cdilmi§tir. 

1 ğunu müşahede etmişlerdir. Bu mü

şahede karı:;ısındn Almanya hükfi
meti askeri harekatını tatil etme
diği ve Lehistana girmif} olan kıta-

atını geri çekmediği lakdirdc İngil
tere, Fransa hükfunetleri bilatered 
düt taahhütlerini ifa edeceklerdir. 

Şayet bu talebe müsait bir cevap 
''crilmezse -ki bunun başka türlü o
lamıyacağını tahmin ediyorum ve 
bu takdirde biz hazırız. sef irimize 
pasaportlarını talep etmek hususun
da talimat vereceğiz.,, 

Beyanatına devam eden B. Cham 
berlain demiştir ki: "Artık bizim i
çin hudusuna mani olmağa bütün 
kuvvetimizle çalışmış olduğumuz 

kavgaya bütün kuvvetimizle gir
mekten ve bunu bütün azmimizle 
muvaf fnkiyetle başarmaktan baş
ka çare kalmıyor. Bizim Alman mil
letile, l·endisini bir nazt bi1kfuneti 
tarafından idare edilmesine müsa-

İs'\'l •rede Seferberlik 
Bem, 1 <Hususi) - Herhangi 

bir ihtimale karşı hükumet 150.000 
kişiyi silah altında bulundurmak -
tadır. 

Ameriknnın Bltnra.flı~ 

Londra, l (Hurusi) - Gazeteler 
başlıklannda Avrupa.da. bir harb 
zuhurunda Amerikanın bitaraf ka
lacağı yolundaki Roosevelt'in beya 
natını tcbaıiiz ettirmektedirler. 
İtal) a Harbe tjtlrak Etmiyormuş 1 

Londra, 1 (Hususi) - Bugün 
neşredilen bir İtalyan resmi tebli

Çorlunun nüfu.su 13,000 dir. Na
hiyelcrle beraber 45,000 tnhmin o
lunmaktadır. Kasaba, 307 hektar 
kadar genişletilecektir. 

IUısabado. bUkfuııet ve hususi 
müesseseler tarafından birçok bi
nalar yaptırılmaktadır. Bunların ço 
ğu nsfalt eose üzerindedir. Yeni İs
tanbul malınllesinde de birçok bina· 
lar yapılmaktadır. 

A7.ml Semt 
ğinde İtalyanın askeri harekata ip- ======::;::;::===::.=:::::;;::::;:::==7.=::== 
tidar ıiçin bir teşebbUste bulurum- A\'Bm Rnmar:ısı 500 milyorlluk 
yacağı zikredilmektedir. Hitler ta· Rre<llyı KabuJ Etti 
rafından Mussolini'ye gönderilen Loncltıı, 1 \A.A.) - Avam ka • 
bir mesajda denilmektedir ki: marası, mUtt .fU .. o.n "1nglltcren1n 

"Alman askeri kuvveUerlle bize mUdafaası, niuı"1 ve acayiş'n ida· 
terettUb eden vazifeyi başarabilece- mesi ve herhangi bir harbin mUes-

1 
ğime eminim. Bu şartlar içinde tw sir surette yapılması için,, 500 mll
yadu.n askeri muavenete muhtaç yon İngiliz liralık bir krediyi ka-
olmıyacağımı zannediyorum.,, bul etmiştir. · 

19.10 Türk müziği (İnces~ 
faslı), 20.00 Mcır.leket saat ayan, 
20.05 Temsil, 20.40 Ajans ve mete
oroloji haberleri. 

21.00 Türk müziği: Okuyanlar: 
Müzeyyen Senar, Sndi Hoşses. Ça .. 
lanlar: Vecihe Daryal, Reşat Erer 
Ruşen Kam. 

1 - Hüseynt pe§revi (Andon), 
2 - Refik Fersan • Hüseynt şarkı 
(Kimin mecburu hüsnü anısın). 
3 - Refik Fersan - Hüseyni şarkı 

(Sabah GUneş doğarken), 4- Sup
hi Ziya - Muhayyer şarkı {Titrer 
yüreğim her ne zaman yadıma gel· 

sen), 5 - Sadettin Kayıuı.k - Mu· 
hayyer şnrkt (sUrmcyi göz öldüıiir) 
6 - Zeki Arif - Suzinô.k şarkı (Sa· 
na candan sözlerim \'ar), 8 - Udi 

Ahmet • Kürdilihocazkar §arkı (EY, 
nazlı güzel), 9 - Refik Fersan .. 
KürdilihlcazkAr farkı (Gözlerin ma 
vi mine). 

21.40 Konuşma (Dış politika ha
diseleri), 21 55 Ne~cli plaklar - R.) 
22.00 Haf talık posta kutusu (Ec-

nebi dill~\dc), 22.30 MUzik (Dans 
mUziği), 28.00 Son njana haberle-

ri, ziraat, esham ve tahvilti.t, kam 
biyo - nııkut borsası (fiat), 23.20 
Müzik (Cazband • Pl.) 

23.55 - 24.00 Yarınki program. 
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MAZON M T Müfe ·b ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI 

. 8 YV 8 UZU ~AAil~~i.,:~!:!İ• ~~at;or!::/·t~'KıBAt· ~~İMsiiu~~R~M'E 
BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde, MiDE EKŞiLiK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. 

M 
• d RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MİDE AGRILAJll .,.. EKŞlLlKLERINI •e YEMEKLERDEN ıoııra bütfüa •ücuttc hiHcdi\e11 çökün tel 1 e· Ye AGRIUK, He · kolayca .mücadelf: · içi• HAZMIN ea müessir muıahbibi olaa MAZO?'>' Mr1v3 tuıu alınız. 

Mazon ismine ve Horo• m•rk•••n• dikkat edln!z. 

Çocuklar, ihtiyarlar Ve Hastalıktan Yeni Kalkanlar için Gıda 

KANZUK BESLEYiCi UNLARI 
Vitamin ve Kalori cihetile çok t:~ngindir, KANZUK 

Çocuklarda ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz. 
ozulmaz ve kurtlanmaz. 

UNLARI, besler ve kuvv~tlendırir, çok kolay hazmolur. 
Eşsizdir, mükemmeldir, sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen 

Kanzuk Pirinç Unu - Kanzuk Patates U11u - Kanzuk Yulaf Unu - Kanzuk Mercimek Unu ~ Kanzuk Bezelya Unu -
Kanzuk İrmik Unu - Kanztik Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu 

Çeşitleri Tanınmış Eczane Ve Ecza Depolarile Büyük Bakkaliye/erde Vardır 
Umumi depo: INGILIZ KANZUK ECZANESi - Beyoğlu, İstanbul 

lstanbul Perakende Satış Yeri : Bahçekapı Zaman ltrlyat Deposu 

\ol = •• 
AGARAN 
SAÇL,L\.RA 

snçlann tabii renk· 

erini iade eder. Ter ve yıkan
akla çıkmaz, dalına sabit kalır. 

umral ve siyah renkli sıhhi saç 
boyalarıdır. 

İNGİLİZ kANZUK ECZANESİ 
BeyoQlu • lat•nbul 

r~~ktı&.~~1' 

11 Ankarada ı 

AKBA ~ı 
,_ Kitapevi - Kantçılık - Türkçe 1 

ve yabancı dil gazete, mecmua, 

kitap siparişierini en doğru ya· 

pan bir yerdir. Erika ve İdeal ~ 
yazı makineleri satış yeridir. n 
Telefon : 3377 '1 
-~~~~~~.,/} 

Beyoğlunda BAKER mağazaları 
en birinci İngiliz ve Fransız ku 
l ı 
maşlarından mamul TRENC· 
· KOTLAR, Gabardinler, Paltolar, 

!üvaletler, Spor ve Fantezi kos
tümler pardesüler her yerden mü-

sait şartlar ve ucuz fiyatlarla sa 
lt,ılmaktadır. Çeşidler bozulmadan 
!evvel ihtiyacınızı BAKER mağa
~alarından tedarik ediniz. 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman Hekim 

Dahiliye ~ı1ütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pa1.ar hariç 
her gün 2,5 - 5 sah ve cumartesi 
sabahları 9 • 11 hakiki fıknra 
kabul olunur. T. 22398 

. 

• IZMIR Acentesi: Türk Ecza deposu. ~ 

Diş Doktoru Diyor ki: J T. H. K. 
a++ ' 

Menfaatine 
Kısa bir müddet ''RAD\'OLİ~,, kul

landıktan sonra dişleriniz inci gibi par
ladıktan başka mikroplarnı kamilen "' 
mahvolduğunu; zararlı salya ve ifra- 1 

zatın kesildiğini, diş etlerindeki ilti· 
hapların durduğunu ve nihayet ağ· 
zınızda latif bir rayiha ba~ladığmı du
yacaksınız. 

Gayet 
Gayet 
Gayet 

temiz 
sıhhi 
ucuz 

Hergün sabah, öğle ve akşam ye· 
meklerinden sonra günde 3 defa 

dişlerinizi 

RADYOLiN ııa tırcaıayınız. 
' 1 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Lise mezunlarına: 
Mektebimiz yüksek sınırı için liseyi tamamlamış talebe kaydı 

VSKtlDAR İLÇE ~UBESİ TARAI<~l~'DAN 

BU GECE 
,SALACAK Bah<;P~inde tertih Pdilen ft'\'kalfide nıiisamere 

, PROGRAlU: 

1 - En mükemmel bir ca;ı; heyeti ile birlikte fstanbulun meşhur 
yıldızı Z O Z O DA L 1\1 AS tarafından Aiaturka ve Alafranga 
şarkı Ye rakslar. 

2 - Panorama bahçesinin meşhur yıldızı muganniye ve rakkase 
K t K 1 ve SEM t R A ~I lf il A 1\1 l\f J~ T ile birlikte Arap 
saz heyeti tarafından Arapça ve Türkçe şarkı v~ rakslar, 
düettolar. 

3 - Beyoğlu Halk bahçesinin meşhur canbaz ve akrobatik numara 
heyeti tarafından fcvkalflde hayret ve helecan uyamlıran nu
maralarının birinci ~erisi. 

4 ·- Kadıköy inci gazinosunun [Dört karlın ve yccii sazcndesindcn 
mürekkep ] fcvkal:i<le mükemmel incesaz heyeti tarafından en 
müstesna FASIL ve SOLOLARLA n ti Y 0 K K O N S E R. 

5 - lstanbulun meşhur Çiftlik gazinosunun artisti ( R A YA N 
ÇAL 1 K Ş lJ L t l T F l \.' E ) tarafından incesaz heyetinin 
iştirakile, halkın fevkalade rağbetini kazanmış olun Milli Mem
leket şı.lrkı ve raksları ile Zeybek ve Kazaska oyunları. 

6 - Beyoğlu Tepebaşı bahçesi artistlerinden [ İstnni!'lk Milanj ile 
Küçük Bayan Ele11ka] tarafından fevkalade varyete ve akro
batik tehlikeli numaralar serisi. 

DİKKAT: Müsameremizin programına tam saat 20 d~ başlana
cağı ve Kurumumuzca hiçbir kimse için yer ve ma~n ayrılmıyaragı 
gibl müsamere numaralarının saat 2-1 ten evvel yapılacağı cihetle 
muhterem davetlilerimizin e>rken teşrıf ederek yer tutmaları rica 

olunur. 1'ERTİP HEYETİ 

20 9, 939 tarihine kadar devam edecektir. 

1 - Yüksek tahsil müddeti "3,, senedir. Mektep yatılı ve parasızdır. , Tuz LA 
1
• 1 • 

Gayesi, ticare~ ~emiler~mize kaptan ve makinist ve deniz mesleği için ç m e e r 1 -
f~n adamı yetıştırmektır. j[ 1 Kadastro haltim1iğinden: 

İstanbul Aksaray Hoşkadem 
Mahmud efendi mektebi sokak 24: 

Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi ve sair hususatı mek-1 Trenlerinin vapurları : 6,25 - 7,30· 9 - 11 - 11,50 - 12,30 - 13,15 No. lu ha.nede Vefikc. 

tep tarafından temin edilir. - 15,45 . 19,10 dadır. -•••••••I Hatice Süreyya ve kızı Ayşe Ne· 
bihe taraflarından aleyhinize açılan 
iptali veraset Ye kayıt davasıwı. 

muhakcmt!si lu S/939 çarşamba 

güniine tayin ctlilerck davetiye ya· 
zılmıştır. GöstC'ri!C'ıı ikametgahta 
bulunmadığınızdan ma lıkemec:c ila· 

2 _Yazılmak için pazardan mada günlerde mektebe müracaat edil· • -
1 
l; 

1

,

1 

melidir. 1 n 
3 - İsteklilerin Mektep Müdürlüğüne kar§l vaz;ı.cavlArl istidalarına Devlet Demiryolları anlan 

aşağıdaki vesikaları rapteylemeleri lazımdır 

A - Hüviyet cüzdanı, 
B - Aşı kağıdı, 

C - Mektep şahadetnamesi veya musaddak suretleri. 

D - Poliscc musaddak iyihal kağıdı, 
E - Velilerinin sarih adres ve imzaları, 

F - 6 adet fotoğraf 6 x 9 ebadında, 
4. - Fazla malUmat için Ortaköyde mektep Müdürlüğüne müracaat 

edilmelidir. İstanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara mat-

bu mektep duhUI bilgisinden gönderilir. "6629,, 

I • 

1 

ŞİRKETi HAYRIYEDEN: 1 
Bebek iskelesile Küçüksu plajı iskelesi arasında diğer vapurlarımız 1 
la tarif ede yazılı seferlere kem akan devam edilmek üzere yalnız 

mezkur iki iskele arasında i~liyen küçük araba vapuru servisine Ey- ' '' · 

hilün 4 üncü pazartesi sabahından itibaren nihayet verileceği ilan 

olunur. -
İstanbul Belediyesi llinlan 

Muhammen bedeli 1500 lira olan 30.0 )ı) adet ıspcımc<;ct muml! ııen teblıgat icı-asına karar verilmiş-
5/9/1939 Salı günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaı?ada gar bi· tir. Muallfık olan 22/ D/ D3D saot ıt 
nası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulilc satm alına· de Sultanahmet tc tapu \'e kadastro 
caktır. dairesinde Kadastro n~ahkeu.csin· 

de h:ı7n· bulunmaııız, aksi takdirde Bu işe girmek istiyenlerin 112 lira 50 kun:;jluk mtn-akkat teminat 
muhakemenizin gıyaben görüleceği 

ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günii. aatinc kadar ko· tebliğ makamına kaim olmak üzere 
misyona müracaatları lazımdır. ilan olunur. 

Bu işe ait şartna~=7~omisy::d:n para.ız o!orak dağıtılmaktadır. j

1

r-O;ta, Lise, Yüksek l 
Muhammen bedeli 3520 lira olan 8 a<let 2 veya 1 ?.amanlı Dizel ve- Mekteplere kayıt esmwnda ve· 

ya benzin motörlü seyyar santrifuj tulumba 5 9 1939 salı günü saat 15 rilecek resimleıfoiz;n mektep di-

on beşte Haydarpaşada gar binası dahilindeki kominyon tarafından ka· leğine görP. olmasını isterseniz 

palı zarf usulile satın alınacaktır. ancak acele ve itinalı resim çe· 

Bu işe girmek istiyenlerin 264 liralık muvakkat teminat, kanıınun 

tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat 14. 

on dörde kadar komisyon reisliğine \•ermeleri lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler komisyondan par_asız olarak dağıtılmaktadır. 

(6185) 

eOstancıda Sahilde Satılık Arsa 11 
• 1 

kt!n Bl:y1:1..tıtta 

poıt.ahaoefof o((pek)eg~di 
•ırasındA nız. ın ..... , ____________________ ....., 

ZtıhrcV'i ve cilt h~alıklan 1 
Or. Hayri Omer 

Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumluk 1 Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 
Karnağaç müessesatı mezbaha, buz fabrikası \"e soğuk hava mah- arsa satılıktır Bostancı'nın en güıel bir meYkiinde, koya mızır, l 

1 

kaı ş1sında No. 3~ Telefon 41358 
zenleri arasında yapılacak otomatik telefon tesisatının yapılması açık ek- tramvay durağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi ya • 
siltmeye konulmuştur. !hale 18/ 9/939 pazartesi günü saat 14 te daimi en- . I 

Pılmış bir halde bulunan arsaııın 21 metre cephesı ve takıiben bir cümende yapılacaktır. Muhammen bedeli 950 lira ve ilk teminat 71 lira 25 -
kur.uetur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebi- dönüm murabbaı mesahası vardır. İsteklilerin her gün sabahları (10) Sahibi: A. CenıaJcdilin Saraçoğlıı 

· · 2) k ı "Y · S b h "d lugunv a mu··rac ti Ne~rh·nt nıildüıü: l\lncid ÇE1'İN lir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ıle ihale gıinii muay-J dan (1 ye ac .ar enı a a ,, ı are .memur :ıa arı. - J 

Basıldığı l'er: ~Jatbaai Elıüzziya yen saatte Daimi Encümende bulunmaları. "6915,, _ 

E 

-


