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fiOO Kr. 8 aybiı 1250 Kr. 
2eO Kr. 8 aylığı 650 Kr . 
90 Kr. 1 aylığı 350 Kr. 
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Posta ittihadına girmemiş mem· KURUf 
leketler için 26, 14, 7,5 ve 4 lira ı 

HARBi 
lngiltere ile Fransa, Almanyaya 

Farzımuhal Olarak Almanlar Bu B H 
Harpte Muvaffak Olsalar Da UgÜn arp ilan Edecekler 
Yine Hırsları Dinmiyecektir. 

A
hnanya saaki :!z~~~.:~!~~k~i:.~~ ... :~~~::u- Almanya,IngilizveF ransız UltimatomlarınıRed

... . ~ ~::ö::. :: ~:m: harp için mazeret teşkil·- detti. Mussolininin Tavassutu Neticesiz Kaldı 
•kendisine cihan efkinumumiye- Ekalliyetlere fena muamele bah
lliade bir sempati uyandırmak pro- sine gelince, Lehistanın Alman olan 
P&gandasmı takip ettiği günlerde: tebaaya fena muamele ettiği mu· 

(' 

Danzig şehri umumi bir harbe hakkak olsa bile Lehistandaki Al· 
değer mi? mantar her halde Almanyadaki Al-

Deyip duruyordu. Bununla kas- manlara kıyas kabul etmiyecek de
dettiği mana Lehistanın müdafaa- recede bahtiyar idiler. P.ugün Al· 
Blnı haksız ve fena göstermek, de- man hudutları içindeki Almanların 
lrlokrat devletlerin itiraz ve rnüda· Gestapo casusları elinde, kanunun 
halesine muhalefet etmekti. Alman- fevkine çıkan 1'~hrerin keyif ve ar-

Almanlar, Dün Bütiin Gün Devam Eden Taarruzları Sonunda 
Pek A.z İlerliyebildiler. Alman Tayyareleri Birçok Açık Şehirleri 

Bombardıman Ettiler. Kat'ı Karar Bugan Verilecek 

lar ortaya böyle bir muhakeme at- zusu altında neler çektiklerini, bir 
nıakla bunun ayni zamanda kendi· insana yakışmıyacak zelil, hak!r, 
lerini de yaralıyabilecek bir silah mahrum ve esir bir vaziyett~ nasıl 
olduğunu düşünmüyorlardı. 

1 
yaşadıklarını bütün dünya biliyor. 

Danzig ~bir harbe değe- Binaenaleyh, biz uzaktan sırf in· 
ri oln)~İğı ;ffubtıı diyelim. sanlık hesabına düşündüğümüz va, 
Pakat :6uqdan doib:t :bi arp çı- kit, Lehistan idaresi altına düşmek 

tjl<.arsa kabahat yalnız ~li 'n mı gibi talihin llıtfunn uğramış Alman
l1olınak lazımdır? D~Jlzı~ışebri:;ınu- lar bulunduğum gördükçe onların 
~at.ebeye değınezs~ Alzrliiqtjr~_çiu nasyonal .. ,.;osy. lizm idaresinden 
"'\u u~da harbedcyorlar. ~ Jf~dtı~jir· masun bir mevkide kalmalarını me· 
ııt-ı..aı>mak I&lnız ~blil~nn~j i- deniyet ve beşeriyet hesabına bir 
ne ili: 4üşeQ$? Ja~em lar 

1 
kar telakki edip memnun oluyor· 

sulh tör~la~ • . Dan-
1 

duk. 
tigin harbe Jllwı olmadifİ0nı ken- Eğer naziler bu Almanları da 
dileri aöyl\iyorlar, o halde Lehista- 1 mutlaka kendi idareleri altına al
nı ve diinyayı rahat bıraksınlar, maktan bir zevk duyacaklarsa, a
~ilyonlarca insanın kanma girme· ı hali mübadelesi usulüne müracaat 
sınler \'e bütün yer yüzündeki mil- edebilirlerdi. Bu usulün tatbiki aley
ya.rlarca insana. ıztırap vermesin- hinde hiçbir şey söyliyemezler. Çün
ler. kil yukarı Ad ç'de 1talyM.lanıt Al· 

Danmg şehrinin Almanya içia man unsurhınn• tehcir etmelerine 
bukadar büyük bir fedakarlığa ve bizzat Führer rıza göstermiştir. 
bukadar büyUk bir cinayete değe- Koridordaki Ahnanlan tehcir el
cek nesi vnrıtır? Danzig ecnebi bir mekle, hürriyet ve istiklal dairesin
haki:niyet altında değildi ki orada- de yaşıyan Danzig Alınaıılarını ra
ki Almanlan tahtis arzusu bir umu- hat bırakmakla ortada hiçbir mese
mi harb çıkarmayı m~östere- 1 le kalmazdı. Bu, Almanlar için çok 
bi~sin. Danzigdeki Alm~~'1ür ve I hoslanılacak bir hal çaresi teşkil et
tntistakildiler. Hitler rejimıftden u- mese bile milyonlarca Alman kanı 
zak olmak dolayısile asıl Almanya-! dökmeyi vesair milletlere mensup 
daki Almanlardan çok daha mesut milyonlarca insanın kanına girmeyi 
bulunuyorlardı. Binaen"aleyh Dan- zaruri ve muhik gösterecek bir se
zig Almanlarını tahlis için oradaki bep addedilmemek lizımgelirdi. 
bUtün nüfusun be§ on misli fazlası 1 Binaenaleyh, Almanların böyle 
h'laktul ve mecruh vermek, Alman- bir maceraya atılmaları için na.zi 
)'a.yı fellkete atmak tehlikesini gö- şeflerinin bütün bütün başka bir 
ıe alınakta hiçbir mantıki dUşUace takım harp gayeleri bulunmak la
\aaa.vvur edilemez. zımgeleceğine katiyetle hükmedile-

~~yyyy..,..,..,..,..,..,~~~~~,.,,.,,_.,.,,.,,.,,.,,..,...,..,...,_."V'V 

. ...__~Gridordaki Almanlara gelince, bilir. Almanların Danziği harben e
~ hemen hiçbir milletin siyasi 1 le ge&irdilderi ve Koridoru istili ey-
Udutıanıu ırk ~e lisan hudutlarına i !edikleri fanJedille muhakkaktır ki 

tamamı tamamına uygun bir suret- bununla iktifa edip harbin gayesi 
~e çiznıek kabil olamamıştır. Çünkü elde edilmiştir, sulbü imzalamağa 
k Udutlarda çok kere ahali biribirine hazırız demiyeceklerdir. Daha faz-

Fransız Ve lngiliz Alman - Sovyet Adem 
Parlamentolarında Tecavüz Paktı Hakkın· 
Şiddetli. Nutuklar da Molotofun Beyanatı 

anRıktır. Bilhassa Cermen ve İslav I la istiyeccklerdir. 
toprak} 1 Bu fazla ne olabilir? Onlar Leh annda unsurların sahne o • 
~uğu ihtilit tesirile böyle bir şeye 1 milletinin canına kasdetmişlerdir: 

taınk&n Yoktur. Ne yapılsa bir mik· ı Leh milletinin vücudünü ortadan 
r Alın Lehl h kaldırmak hırsına düşmüşlerdir. an erde bir miktar Le 

~e Alnıanyada kal~caktır. Binaen- 1 Çünkü üç zalim imparatorluk zaval-
-=-~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;~ ! 1ı Leh milletini bir kere daha par
' 1 çalamışlar ve paylaşmışlardır. Bu 

iki Millet Harp için 
Hazırlıklarını Bitirdi 

Her 
Bütün 

RAMiZ 
KARiKATÜR 

ALBÜMÜ 

@ 
DU~yanın günden güne karış
~aga ve gülme krizine uğradı
~ bugünlerde, dudaklarınıza 
. tlı bir tebessüm verebilmek 
lhnidile karikatürist RAMIZ, en 
seç?1e eserlerinden mürekkep 
n~fıs bir albüm çıkarmıştır. Bu 
gün intiŞar eden bu nefis sanat 

~erini bütün okuyucularımıza 1 
k ar~retıe tavsiye ederiz. Ramiz 
atıkatUr albümün"' b""t·· •·• \'ezzi u u un mu 

den ve bayilerden arayınız. 

ı kurbanlarının Versay muahedesile 
hürriyet ve istiklale kavuşmalarına 
bir türlü tahammül edemediler. On-

1 ları tekrar dünya haritasından sil
mek istiyorlar. Çekoslovaklara, Ar· 
navutlara, Habeşlilere yaptıkları 

gibi. 
Hüseyin Cahid V ALÇIN 

(Sonu S üncü sayfamızda) 

Varşova, 2 (A.A.) - Müşahit
lerin ifadesine göre dün Varşovanın 
şark mahallesinde taarruz eden muh 
telif filolardaki tayyarelerin adedi 

41 idi. Alman tayyarelerine karşı 

harekete geçen hava bataryalarının 
0

ateşi o kadar müessir olmuştur ki, 

tayyareler pek yüksekten uçmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. Alman 
tayyarelerinden biri birdenbire al
çalarak pek yakından, infilak kuv
vetleri büyük olan altı bomba ile 
birkaç yangın bombası atmıştır. 

(Sonu S üncü sayfamızda) 

;v;._~,..,....~~,..,,..._,..,,..._....,...,"""vvvvvv~~,..,...,..,...~~""'"""""'°'""""""""'""'~vvvvvvvvV'V'V'V'V'V'.A 

RESMi TEBLl<iLER 
Alman - Leh Erkanıharbiyelerinin Harp Bültenleri 

V ARŞOV A : BERLiN : 
Varşo,·a, 2 (A.A.) - Ba~kumandanlık nezdindeki Berlin, 2 (A.A.) - Ordu yüksek kumandanlığının 

Genelkurmayın 112,, numaralı resmi tebliğidir: tebliğidir : 
Jla,·a barekitı: Eylülün ikisinde düşman hava Alman kıt'alarımn ileri hareketi her cephede seri 

lru\'nti bütün LJ.>lı arazisi üzerindeki faaliyetine de- yeni nıuvaffakiyetler doğumıu~tur. 
yanı etmil)tir. JHütcaddit §ehir 'e kasabalar askeri bir l"ukan Sllezyada, sınai havzada harbeden grup, 

' (Baritaraf• 1 inci sayfada) ·~aş tarafı 3 üncü sayfamızda) 

' Moskova, 2 (A.A.) -Tass ajan
sı Molotof'un 31 ağustos tarihinde 
yüksek Sovyet meclisinde Sovyet -
Alman ademi tecavüz paktı hak· 
kında vaki aşağıdaki beyanatını 

tebliğ etmektedir: 
Alman - Sovyet ademi tecavüz 

misakının şümulünü tam bir 
surette izah etmek için evveli ln
gilterenin ve Fransanın mümessil
leri ile son aylar zarfında Mosko -
vada yapılan müzakereler üzerinde 
durmakhğım icabeder. 

Malfımunuz olduğu üzere Avru
pada bir tecavüze karşı mütekabil 
bir yardım misakı aktedilmesi hak
kındaki İngiliz • Fransız - Sovyet. 
müzakereleri daha nisan ayından 

beri başlamıştır. Doğrusunu söyle
mek icabederse İngiliz hükumetinin 
ilk teklifleri maliim olduğu veçqile 
kabulü tamamen imkansız teklifler 
idi. Bu teklifler bu gibi müzakere
leri başlıca evveliyatından ve müte 
kabiliyet esaslarından müsavat esa 
sına müstenid taahhütlerden tega
fül ediyordu. Bununla beraber Sov
yet hükumeti müzakerata girmek • 

• 

Alman - Sovyet Paktı hakl..11• 
Mühim beyanatta bulunan llolo(ol 

ten imtina etmemiş ve bilmukabe
le teklilferini dermeyan eylemiştir. 

(Sonu 3 iincii sayfamızda.) 
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Na lediliy r· Okuyuculanmız ••••c•• 

''Devletlimize Müjde Verıneğe 
Geldim. T aldt Paşa istifa Etti,, 

Topkapı sarayı, Çinili köşk ve 
Türk - İslam eserleri müzesi direk
törü Tahsin Öz iki gUn evvel Kül
tür Bakanlığının daveti üzerine ani 
olarak Ankaraya gitmişti. Dün sa-1 
bahki trenle dönmUştilr. ı 

---·.uii--------------0 i yor ki: 
Posta Telgraf İdaresinden bir rica ----=» ------

amad Paşa, ÜZPri çok kıy- 1 
metli bir şnl ile kaplı olan 

kürküne bürünmüş, büzülür gibi bir 
koltuğa gömülmU~tU. Karşı sırtla
ıın şisli yamaçları üzerinde, nefti 
karaltılar gibi görünen ağaçlıklar 
arasında yükselen sabah güneşine 
'bakarak, yudum yudum kahvesini 
iciyor, karsısında. oturan Ali lh -
san Beyi dinliyor gibi görünüyor
du. Halinu n belli ki, çok kederli 
ve elc:mli idi. Bir arnlık, güneşin 

zıyası ile kamaşan gözlerim uğus
turarak 1hcan Beye döndil ve: 

- Mon er, dedi. BUtUn verdiği
niz t mınata rağmen ~ok sıkılıyo
rum bugün. Talatın bu sırasız mü
lfıkrıt tult bi türlü türlü ihtimaller 
getiriyor hatırıma. Hele, saray 
civarında bulundurulan sivil me -
murlann bu mülakat tal biııi müte 
nkip tezyid edilmesi, bu ihtimalleri 
büsbütün Jmııkara bir kis\•cye bii • 
ründürüyor. Acaba, felaketli bir 
günün arifesinde miyiz dcrsiıi ?. 

Sabahtanberi söz söylemekten 
yorgµn düşen İhsan Bey, biraz 
solgun olan çehresini kınştırarak, 
ayağa kalktı. Gülümsiyerek mu -
hatabına yaklaştı ve: 

- Emin olunuz paşam, dedi. A
sılsız ve esassız bir vehim ile ve 
yok yere kendinizi üzüyorsunuz. 
Bendeniz, Talat Pafianın bu mülfı.
kat talebini hiç te sırasız gönnü -
yorum. Bilakis, pek yerfadc ve lü
zumlu buluyorum. Bütlin ümitlerin 
malıvolduğu ve mağlubiyet felake
tinin artık· muhakkak addolundu
ğu şu günde, elbette ki, ynpılan hu 
mUracaat, ahvnl ve vnziycti hazıra 
hakkında ı>adişah hazretlerine ba
zı maruza.tta bulunmaktan başka 
bir sebep veya tasavvura hamledi
lemez. Kendinizi fena halde bed -
biniye kaptırıyorsunuz. Gerçi hak
lısınız dn. Zira, bütün muhitinizı, 

''nz\yeti, atiyi zatı devletlerine kap 1 
knra gö teren insanlar çevirmiş. , 
Göreceksiniz ki hadiseler, bu şom 
nğızlı, uğursuz düşUnceli kimsele
rin tasavvur ve tahminlerini tekzip 
edecektir. Tekrar arzediyorum, siz 
de hasıi olan bu yanlış teliıkkiler, 

. yakınlnrınızdakilerin esassız tah -1 
minlerle size yaptıkları telkinle-! 
tin, pek tabii olnn, zararlı tesir ve 
neticeleridir. 

ihsan Bey, aklı ve mantığı elden 
bırakmıyor, bir çok canlı deliller, 
ö1Ji.i sözlerle muhatabım iknaa uğ
ra§ıyordu. Faknt, bir türlU buna 
mm·:ıffak olamiyordu. Damad Pa
-şanın dimağına yerleşen korkunç 
karaltıları söküp atamıyordu. Çok ı 
sıkılmıc;, hayılacnk dereeede bu- 1 
nnlmıştı. Bu söz anlrunıyan, aklın 
ve m3Iltığın icaplannı kavr:yamı

yan muhatabından kurtulmak, yalı
dan uuı.klaşmak knrannı vermişti 
artık. Bunun için münasip fırsat 

bekliyor, zihnen de öne sürecek bir 
mazeret arnşbııyordu. Bir aralık 
rahatsızlığını bahane ile ayaklandı. 
Fakat. bu hareketini. Damad Ferid I 
ısrarlı bir rica ile karı:ıladı. Ve hii 
zünlü bir eda ile: 

- Böyle bir günümde, dedi. Beni 
lnyınetli tesellilerinden mahrum bı 

\ •akmağn, aramızdaki samimiyet 
mUsaid midir İhsan? .. Riro ederim 
gitme, otur yanımda. 

!b!!an Bey, bu vaziyette tabii o
turmak mecburiyetinde kalmı!3, 
yine çenelerini yağlamıştı. Yine sö 
ze başlamış, dertli muhatabını sa
atlerce oyalamışb. Nihayet. vakit 
te öğleyi bulmuştu. Y etock salonu
na henüz geçmişler, sofraya otur
mak Uz!relerdi. Salonun aralık bu-

, lunan kapısından kapkara bir baş 
uzandı ve ince sesi düdük gibi öttü. 

- Paşam mUsahip Hayreddin 
nğa geldi. Ne irade buyurursunuz?. 

Somurtkan yüzU bu haberle bir
den kıznran Damad Paşanın boğuk 
~i de şu cevabı verdi: 

- Getirin buraya. 
1ki dakika sonra, kapı eşiğinde 

güller bir yilzle beliren mü.sahip, 
devletli damad pa.alannn çığıltılı 
bir se3le müjdeyi vermişti: . 

- Koı;a koaa sultanımıza ve 
siz dcvletlinıe tebşire gelelim pa
fam. Gözünüz aydın, Tnlfıt Paşa is
tifa etti sadaretten. 

Damad Paşa, yaylı bir oyuncak 
gibi ansızın ınçradı ve haykırdı: 

- Talat Paşa istifa mı etti?. 
- Evet devletlim. Yanın saat 

evvel huzuru hümayunda istifasırıı 

\'erdi. 
Dedi. Padişahla paşalar arasın

da cereyan eden mülakatın ve isti
f anın vukuu şeklini olduğu gibi 
anlatt1. 

Damad Paşa, aldığı bu haberle
rin aşın sevincile, az kalsın kalkıp 
oynıyacaktı. Her halde mU ahipten 
utanmıs olacaktı ki, bunu yap
madı. F'nkat, nnsızın sevindirilen 
bir ~ocuk nlgınlığı göstermekten 
ellerini <;ırpmak suretile bu haberi 
alkışlamaktan da nefsini menedeme 
mişti. Artık, sabahta.nberi moraran 
\'e somurtan çehresi gülmlı~. kızar
mıştı. Knhkahalannı atıyor, !'alonu 
çınlatıyordu. Biraz evvel gamını, 

elemini dağıtmak ve unutmak 
ıçın getirttiği viskiyi neş'esinı 

1 
arttırmak ve uzatmak için biribiri 
ardımı içiyor, içiyordu. İçtikçe de 
sinen ve sönen cür'cti artıyor, ce
sareti kabarıyordu. Biraz evvel, 
kendilerinden bahsederken bile, çe 
kingcn hareketleri ile korkusunu a
çıkça izhar ettiği Talat, Enver ve 
Cemal Paşaların, paşalıklarını, ar 
tık kaldırmıştı. lcabettikçe yalnız 
isimleri ile anıyor, hatta, daha ile
risine de varıyordu. Tıpkı bir kül
han beyi gibi atıp tutarak, mey
dan okuyarak aleyhlerin.! dil uza· 
1ıyor, açıkcası işi büsbütün azıtı

yordu. lstifalannı da gazabı hU • 
mayundan korktuklarına hamletmiş 
ve muhntablanna gururlu bir eda 
ile: 

- Daha çok çekilecektik bunla
rın kahırlannı bize kalsaydı, 

şükrolunur kı, şevketli efendi -
miz, tam vaktinde nüfuzu hüma
yunlannı istimal ile ise müdahale 
buyurdular da yakamızı kurtardık 
ellerinden. Manmafih, 'ben de bu 
iş için az çırpınıp çarpınmadım 

değil mi İhsan Beyefendi? .. 

lhsan Bey, çok terbiyeli ve na
zik bir adam olmamakla beraber, 
tıpkı başmabeyinci Lütfi Sinıavi 

Bey gibi, yerinde ve lüzumunda 
~ı gediğine koymaktan çekin -
miyen tok sözlülerdcndi. Muha
tabının bu sevinçli sözlerine bıyık 
altınd::n gfüüvcnnekle iktifa etme
dı. Anlıyana zehir kadar tesirli 
bir gülüşle: 

- Evet paşa hazretleri, dedi. 
Bu muv:ıffakiyetli neticeyi, ciddcıı 

Öğrendiğimize göre bu davet 
eski eserlerimiz hakkında alınacak 
ihtiyati tedbirlerle alakadardır. 

Nazik zamanlarda müzelerimiz
deki kıymetli \'e tarihi eserler dai
ma Anadoluya nakledilmek suretile 
ihtiyati tedbirler alınırdı. Umumi 
Harb senelerinde ve Balkan Har
binde müzelerimizdeki eserler Kon
yaya ve Milli Savaşın son yıllaıında 
da Ankaraya nakledilmişti. Konya
ya götüri..ılen eserler tarihi İplikçi 
camiinde muhafaza edilmişti. 1 

Dı.inJen itibaren müzelerimiz ih
tiyati tedbir hazırlıklarına ve kıy
metli eserleri sandıklara doldurma- ı 

ya başlamışlardır. Kütüphaneleri
mizdeki kıymetli kitaplar hakkında 
da ayni tedbirlerin alınacağı tahmin 
edilmektedir. 

DF....NlZLERDl~ : 

Akdenizdeki vapurlarımız 
Akdenizde olan Uç vapurumuzun 

dün Çanakknleye gelmi~ oldukları 
limanımıza bildirilmiştir. 

Kade geri rı.öndU 
'Mersin postasını yapmak üzere 

Akdenize haı-cket etmiş olan Kadc.~ 
vapuru telsizle verilen bir emir ü
zerine limanımıza avdet etmiştir. 

48 aaatt bir v pur 
Siyasi vaziyetin gerginliğinden 

beri lımanımıza hiçbir yabancı va-

pur gelmemiştir. Yalnız dün Yunan 
bandıralı Yamis ismindeki vapur 
transit olarak J{aradeııize geçmiş
tir. 

K rad nize ili a feri r 
Denizyolları ldaresinin Akdeniz 

seferlerini lağvetmesi üzeıine Mer
sin ve ~r hnttına c;alışan bir çok 
vapurlar ~anımızda kalmıştır. 1-
dare bu vnrurlardan bazılarını bu 
günlerde gayet kalabalık olan Kara 
deniz hattına çalıştıracaktır. Bu se
beple Akdeniz seferleri tekrar baa
layıncaya kadar l{aradenize hafta-

da iki posta daha yapılması düşü
nülmektedir. Bilhassa, mekteplerin 
açılma müddetlerinin yaklaşmam 

sebebile bu hatta bir iki sefer daha 
tahsis edilmesi icabctmekte idi. 

Karadeniz hattına haf tada iki 
ilave seferi yapıldığı takdirde bu 
hatta.ki izdiham tamamen zail ol

"-Muhterem gazetenizin 
dikkat nazannı küçUk fakat ol 
dukça mühim bir nokta üzeri
ne çekeceğim: 

Geçenlerde Belçikada bulu
nan bir arkadaşımdan bir kart 
postal aldım. B~l~ikanın çok 

güzel bir manzarasını ihtiva 
eden bu kartpostal memleke -
timize girer girmez poı:.tı ida-
resinin memurları tarafından 
en giizel ve mutena yerlerine 
bir damga vurulmuş ve kart 
postal bu suretle bozulmustu. 

Bilmem ki: bu memurlar Jü. .. 
, zumlu olan damgayı kartpos

talın arkasına vuramazlar mı? 

Bu suretle elimize geçen kart 
posla! bozulmamış olur. Bu 
nokta yukarıda söylediğim gi-

bi küçüktür. Fakat benim gibi 
muhtelif memleketlerin kart 
postallarından müteaddit kollek
siyonunu yapan bir meraklı h~in 
çok mühimdir. Her halde hiç 

bir vatandaş kendisine göndc
rieen bir kart postalın bu suret 

le damgalanarak gUzellikleri -
nin bozulmasını istemez. Ala-
kadarların nazarı dikkatini 
celbedcrscniz minnettarınız o
lacağım. 

Bakırköyde 

.Sami 1' clioğlıı 

YENİ SABAH: Biz kariimi
zin bu talebine iştirak ediyor 
ve onu haklı buluyoruz. Her 
halde bu damgaların kart pos 
tulların arkasına vurulması lii 
zımdır. Akıl ve mantık bunu 

icap ettirir. Bu talebi posta i
daresinin nazan dikkatine nr
?.ediyoruz. 

l\IAAitİFl'E : 

Mektepler tatil 
o1mıyacak 

Dün şehrimizde vaziyetin ,·ahn
meti dolayısile birçok asılsız şayia-
lar çıkmıştır. Bunlardan biri 
vaziyet böyle devam ettik -
çe mekteplerin açılmıyncağı yolun
dadır. Dün lstanbul J{tiltür Direk
törile konusan bir arhadaşımıza 

Kültür Direktörü Tevfik Kut: 
- Bunlar asılsız haberlerdir. 

şevketmcap efendimizin dirayet !!'!'!!!!!!!!!!~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!::!:~ 
ve kiyaseti hümnyunlarına borçlu 

muş olacaktır. 

Şinıdiye kadar bana bu hususta Ve
kiiletten hiçbir emir gelmiş değildir 
de.'lliştir. 

yuz. Çünkü, bilhassa Zeki Beye
fendinin teşvikine, tertipleıine 
pek f nzla iltifat buyurmadılar. 
Her vakit zatı devletlerine de arz 
ve tavsiye ettiğim gibi, işi tabii 
cereyanınn terk ve itidal ile hare
keti tasvip buyurdular. Ne ise, 
çoktanbcri arzu buyurulan vaziyet 
hadis oldu demektir. Bundan son
ra, devletlinıizin faaliyetlerine şa

hit olacağız. Fakat, vaki istifanın 
gizli tutulması irade ve fermar. 
buyurduğuna bakılırsa, henüz 
sadaretin kinle tevcih edileceği ta
karrür ettirilememiş galiba. Vazi
yetin böyle uzun müddet intizaı n 
tahammülü var mı ya? .. Madem ki 
mütareke talebinde bulunulmuş -
tur. Hiç şUphe yok ki, mütc -
tikler bunu kabul ve derhal müza
kere teklif edeceklerdir. Hangi 
mesul heyeti çıkaracaksınız karşı
larına. 

Damad Paşa, muhatabının bu 
acı tnrizlerini yalnız sinsi sinsi 
gülmekle karşıladı. Yine her vakit
ki gururlu tavrını takındı ve: 

- Bilakis monşer, dedi. Tevfik 
Paşa ha.zretlerinin başvekaleti ta
karrür ettirilmiştir. 

lhsan Bey, müsahibin yüzüne 
istifhamlı bir nazar fırlattıktan 
sonra, Damad Paşaya hitap etti 
ve: 

ınişti 1zzet Paşanın .. Damad paşa, 
muhatabının gösterdiği saflık ile 
eğlenir gibi gülerek sözünü kesti 
ve: 

Eka.fiyet mskteplarini~ bir 
kısmı açı'amıyor 

Şehrimizde bulunan ekalliyet 
- Canım, dedi. Anlıyıversene mekteplerinde hocalık eden bir çok 

işte, gider ayak: gönfil alma kabilin profesörlerin tatil dola) ısilc gittik
den bir nezaket ibraz buyurmak leri memleketlerinden haı p korku-, 
istemiştir cf endimiz. Size evvelce su yüzünden memleketimize gelcmi 
de söylemiştim ya, Tevfik Paşanın yccekleri ı:mlaşılmaktadır. Şu vazi- ı 
sadareti muhakkaktır. Buna emin yete göre ekalliyet mektepleri önü-ı 
ol. izzet Paşa mevzuu bahis bile milzdeki tedris yılında tatili fanli-
olamaz. yet edeceklerdir. 

İhsan Bey, sinirli bir hareketle M kt ] d ı·kmal 
sak ı k k b. d .... d"k e ep er e a mı aşıyara ıraz uşun u • • 
ten sonra, manalı bir bakışla mu- ımtıhanlarına baş] nıyor 
hatabmı uzun uzun süzdü, ve: 1 tık, orta ve lise ikmal imtihan

- Çok yazık oluyor memlekete ları ile beraber kay1t muameleleri 
paşam, dedi. Vaziyetin böyle buh- de başlamıştır. Bütün m~ktepler bli 
rnıılı intizarlnra tahammülü olma yük bir faaliyetle talebe kaydetmek 
dığını takdir edemiyoruz bir türlü. tedirler. Lise son sınıf ikmal imti

- Ne intizarı monşer ? .. Tevfık hanlarına 9 cylUl cumartesi günü 
Paşanın sadaret alayına yarın ııa- başlanacaktır ... 
bit olabiliriz. Şehrim.izde bulunan e<mebi ekal-

- Teessüfle söyliyeyim ki hayır !iyot ve sa.n'at mekteplerinin kadro
paşam. Tevfik Paşa bu vaziyette lan muvakkaten geri bırnkılnuştır. 
kabine teşkiline muvaffak olnmıy lık tedrisat muallimlerine ait kadro 
caktır. Göreceksiniz. nun Vekalete gönderildiği asılsızdır. 

Damad Paşa, seri bir hareketle dır. 
doğruldu ve telfışla sordu: 

- Neden muvaffak olnmıyacak
mış, sebeb?. 

- Sebeb mi? .. Teşriki mesai i
arkadaşı bulamıyacaktır. 

- O da neden? .. 

-·-
Posta idaresinde yeni 

tedbirler 

Affedersiniz, anlıyamadım - ÇünkU, Talat ve Enver Pa-
paşa hazretleri dedi. Hayreddin şaların İzzet Paşayı namzed gös
ağa, biraz evvel sadarete tayin olu- terdiklerine bakılırsa Tevfik Paşa-

Son güntCrde gerginleşen hadi
selerden dolayı memleketimizle Av
rupa arasında posta muhaberatı da 
güçleşmiştir. Bilhassa, tren ve ha
va nakliyatı son gUnlerde trunamile 

nacak zat hakkında şevketmeabın çin arkadaş bulamıyaeakbr. durmuştur. Postaların işlememesi 
Talf1t Paşa ile müzakere ve mUşa- yacaklan anlaşılıyor. yüzünden posta idaresi bazı tedbir-
verede bwunduklarından bahset- ~ (Devıınıı var) ler almak Mecburiyetinde kalmışbr. 

~-

Usküdar Tramvaylan 
Bsledi eye Geçecek 

Üsküdar tramvayı -bugünkü şe
rait içinde ancak masarifatını kar
şılıyabilecek bir varidat temin ede
bilmektedir. Halbuki u:adıköy ve 
Üsküdar halkı tramvay biletlerinin 
çok yüksek olması dolayısile daimi 
sikayetlerde bulunmakta ve biletle
rin tenzilini istemektedir. Bu şim
diki şerait içinde gayri kabil görUl

-- ...... . 3EYLUL IU39 

Petrol Müessese
leri Petrol 
Vermiyor mu? 

Son siyasi buhranlar ve h:ırp 
hali dolayısile şehrimizde bir gok 
maddeler üzerinde ihtikiir yapıldı
ğı anla§ılmaktadır. Bu arada birçok 
benzin müesseselerinin benzin ver
mekten imtina ettikleri söylenmek
tedir. Ezcümle dün İstanbul otobüs
çüleri Neft Sendikat müessesesinin 
kendilerine benzin vermediğini söy
Jiyerek İstanbul belediyesine §ikii
yctte bulunmuşlardır. 

mektedir. Bir defa şirketin evkaf """""""'""'"""""""""'"""'""""""""""""~ 6

""' 

idaresine ve Emlak Bankasına. fa
izleri ödenemiyen ve bu suretle da.
ima yükselen 750 bin liralık bir 
borcu vardır. Evkaf idaresi tram
vsy şirketinde hissedar olması dola 
yısı'c şirr.dılik slikfıt etmektedir. 
Fakat baııka tramvay idaresinden 
al~cnğını istemektedir. 

Bu vaziyetin ön\ine geçmek ve 
idarenin ıslahını temin e~ek için 
bir tek ~are ileri sürülmektedir. O 
da Üsküdar halk tramvaylarının 

bugün 1stnnbul belediyesinde bulu
nan tram\ny şirketine devridir. Üs 
küdar lıalk tramvaylarının kaç:ı 

satın alınabileceği meselesi alaka -
darlar tarafından tetkik olunmak
tadır. 

Vaziyetle Dalıiliye Vekaleti de 
nliikadar olmaktadır. Vekalet idare 
deki evkaf hi~esini sa.tın almak 
için Vakıflar müdürliiğ'ile temas et 
mcktl!dir. 

1NHJSAJUARDA : 

Doğu si~ arası satı ~a 
çıkarı· ıyor 

Uzun zamandanbcri lnhisarlar 
İdaresi tnrafmdan çıkarılması 
düşüni.ilcn "Doğu,, sigarası bir kaç 
giinc kadru- piyasaya çıkarılacal~

tır. Bu sigara halk signrnsındn:1 da
ha gi.ızel ve daha ucuzn s:ıblacak
tn·. Bunun için hazırlıklara başlan
mışt1r. "Do~u., ınernlelretin en ucuz 
sigarası olacaktır. 

l\IAHKFJI\JELEUDE : 

Par yutan ad mın 
duruşrr.ası . 

Dün asliye ikinci cezada 3 lirayı 
yutan pofü .Fuadm dwıışıııası ya.
pılnuş iddianame ve müdafaaname 
okunmuştur. Miıddeiumumi Fuadın 

209 uncu maJdeye tevfikan cezalan
dırılmasını talep etmiştir. Duruşma 
evrakın tetkiki için 11 cylUle bıra
kılmıştır. 

Hap m h1'0m olan 
hır rzl :r 

Cahit ve Halit isminde maruf iki 
hırsızın dün Sultanahmet 1 inci 
sulh cezada duruşması yapılmış, 

suçları sabit görüldlığünden Cahil 
4 ay, Halit te 6 ay hapse malıkunı ı 
olmuştur. 

• :Maruf hırsızlardan Mustafa Çl} 
tinin hırsızlıktan Sultannhmet 1 in· 
ci sulh eczada duruşmaları yapılıııış 
suçı.: sabit görüldüğünden 4.5 ay 
hapse mahküm olmuştur. 
vvvvv-~~ 

1K'l'JSAT İŞLERi: 

BELEDİl.7EDE: 

Belediye yolları ihale 
edemedi 

İstanbul belediyesi tarafınd:ın 
500 günde yapılmak üzere münaka
saya çıknrılan 1 milyon 50 bin lira
lık yol inşaatına hiçbir ınUteahhit 
talip çıkmamıştır. Belediye milna
kasa mliddetini daha 20 gün temdit 
etmi§tir. Bu 20 gün ınrfında talip 
çıkmadığı takdirde belediye ihaleyi 
pazarlıkla yapmnğa çalışacaktır. 

ist;mfak komisyonunun faaliyetf 
Yeni istimlak kanununa nazaran 

teşekkül c,dcn istimlak komisyonla
rı salı gününden itibaren faaliyete 
geç ecele !erdir. 

Bu komisyon salı günü istimlak 
müdürlüğUnde toplanarak istimlak 
e<lilecek yerlere ait evrakı teslim a
lacaklardır. 

ıl lediyeye y nl bir mU!e
h a ı rr imar geliyor 

Şehircilik mütelıalIBısı Prostmı 

4 <-ylulde şehrimize gelmesi beklen
mektedir. 

Haber aldığımıza göre Prostla 
beraber müte.Jıassıs fiehfrci Vuayc 
de şehrimize gelecektir. M:. Vuaye'yi 
liChircilik mütehassısı İstanbul be
lc<liycsinc W\'Siyc etmiştir. Kendisi 
Prostl,l beraber çn!ışaenktır. 

l"epeb şı Tly troau 
planı hazır 

1zmirde bulunan mimar Gotye 
Tepebaşında yapılacak tiyatro bina
sının planlarım yaparak belediyeye 
göndermiştir. Bu plan bir defa da 
şehircilik mütehassısı Prosta gös
terilecektir. Plandn Pıost tarafın

dan tavsiye olunması muhtemel o
lan tadilattan sonra derhal tiyatro
mm inşasına ba.slanactktır. 

Şehir h st han si 
hakkında tetkl lar 

Mccidiyeköyündeki belediyeye a
h arsada yapılacak 1000 yataklı 
modern \'e muazzam şehir hastaha
nesinin arsası dün vcli ve belediye 
reisi dol:tor J...fıtfi Kırdar, hastaha
ne hakkında izahat ulnıak üzere şch 
rimize gelmiş olan Nafıa Vekaleti 
Yapı ve Yc•llar müdürü Muammer 
t:ırafmdan tetkik olunmuştı~r. Belo
Jiye imar müı!tlrü HU.')nÜ, vali ve 
belediye ıeisi ile Bn.y Muammere lfı.. 
zımgclcn i::.ı.:ıatı vermiştir. 

Mccidiyei<öyünüıı Prost tarafın
dan hazırla."!a.~:ık müstnkbel plföıın 
da buvün hu~tn.hB.!1.2 :.-npıin1ası mu
karrı!l olan uı~·, sayn~·c :nahııı:.: o
!arak ny1·ıln.:~Lr. Bıı )fı•den §ımdi 

pliiııda ta.dııat y,pnıaır icabctmek· 

Perakende zahire tcclir. lfastah:ıncnin pjanını hazırlı
yacak olnn minı:ı.r Valtcre de sürat· 

satışları arttı le \'azi:ıet yazılaralr huraya dwct 
Son biı kaç gün zarfında şehri- olunncaktır Belediye miına"ln, :hns 

mizde zahire \'e yiyeceğe ait mad- tahane pllinırn bir an evvel lt-':>ll•3.· 

delerin perakende satışları f azlalaş- sını istiyec:.ktk. 
m•şcr. Bu satışlar bilha.<>sa pirinç. --·- ! 
maharıın, un, fasulye, bulgur ve Yangu! 
kalı\•e üzeıi11de daha ziyadedir. Beşikl:ı.şb t:ramvqy "a.ulle::,ın 

Bu haftn zarfında Tosya ve di- 16 numaralı ~ıvi fabrikası sahibi 
ğer pirinç mıntakalanndan gelen Hıı1fl3inin ev;ne tamir için aldığı sca 
mahsuller tamamen satılmıştır. Şe- menıiş kireç tutuşmuş ve ev kısmen 
hiı·deki un sarfiyatı da normalin fev yrınmı~br. Gelen itfaiye yangın 

kinde olmasına rağmen bu madde- etrafa sirayet etmeden söndürmüş
lcrin hiçbirinde de fiyat yükselme.si tür. 

olmamaktadır. ,.~m:~i1"tJD!li!C:3:!:;::E~~iii!~~ 
Anndoludan buğday ve arpa mü T K V f M 

varedatı muntazamdır. Toprak Mah 
sulleri Ofisi de piyasaya muntaza
ın:ı.n buğday arzetmektedir. 

Yağ fiyatlıJ.nnda bir müddettcn
bcri görülen yUkselme devam et
mektedir. Spekülatörler piyasaclan 
mütemadiyen mal nıübayan etmek
tedirler. 

Ru ı r•n yapağ mub y il 
Rusya namına memleketimizden 

yapak ve deri mübayaa eden fiıma
far piyasamızda yeniden faaliyete 
geçmişlerdir. Bugünlerde limanımı
za gelecek olan Sovyet vapLırlanna 
mühinı miktarda ynpağı ve oğlak 
derisi yüklenecektir. 

3 Eylül 193' Pozar 

lt.v i: 21 A~USTOS 135S 
KicrI: 19 RE c E pusa 

Öğl~ 

Ak•• 

Ruzı hızır: 121 

-
D t saati: 5,80 
: 12,13 - iki di : 

18,39 - Yauı: 
l sak :3,45 

15,53 
20,16 
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HER SABAH - ... 
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Yeni Harb Zenginleri istemiyoruz ! .. ; 1 SON HABERLER Almanyanm, 
Harp Gayeleri G amalı hag orduları uhistaa 

ha«hltlan• saldınr, ..W.r
maz yanaıa harp zeogiai payfleine 
breaen açgözliiltt de llattkete ~eç
ın~ buluııuyorlar. 

Yurdua hiçbir k~inde herhan
gi bir fevka•ideHk yoktur \'e mem
lekette normal bayat deyam etmek
teclU. 

Likia yanaıa açgözlü harp sen
glnl naınzedi daha linıdiden \ '&tan
daşlann maddi ve manevi gıdalanm 
bir kö~ye idbar etmek suikasdiıU 
hazırlanıakla meşguldür. 

Az ~k muhtemel bir harbe kar
ii Da...4'ıl mldenin zaruri ihtiyaç mad
delerinden sayılan yağ, peynir, pi-

rinç alelicele kiralanmı, udiyelere 
istif edi.Uyorsa, dimağın zaruri ih
tiyaç mıaddelerialn ~ında gelen 
tabı klğıdı da giz6 antrepolann es
rarlı köşelerine yığdmaktadır. 

1914: Cilwı Harbinln yetiştirdi
ği ha.rp zenginlflrhLln bnlaatı ftft9. 

hat.anlan hafızalarda bl1& caahdır. 

Çeyrek asudaa IOU'a bunlana 
Jaortlam.alanaa ram olacağmuzı ua-

aedealeria bu tabmialerillde ....... 

dıklanm bbu.t kendileri ~örecek
lerdir. 

Yeni harp zenginleri istemiyo
ruz. 

-

Alman -Leh Harbi (Baş tarafı 1 inci sayla.da) 

Farzımuhal olarak Almanlar bu· 
na muvaffak olsalar da yine hırslan 
dinmiyecektir. Lehistanın zaptı on-

[Bae tarafı 1 nci sayfada] ' Şelürlerla Bombardımaal ı ceklerdir. Bitler eözden ziyade fi. 1ar için yeni yeni maceralara atıl-
Boinbalann arsalara düştüğü anla- Alman tayyareleri, Polonya ara- liyattan anlar.,, m&k: hususunda bir müşevvik hiz-
ıplmııtır. zisinde ldiu bir çok noktalara taar- &,vekilin beya.natı alkışlarla metini görecektir. Almanlarda bu 

Bunların düştüğü yerlerden bil ruz etmitlerdir. Alman tayyareleri karfl..lanmış ve meclisi aranın ittifa ruh yaşadığı müddetçe, dünyada 
yttk siyak duman aUtunlan yük.tel- Augwıtow, Nowy, Dawor, Ostrow, kile hükumetin siyasetini tasvip et hiçbir millet rahat yiizU göremiye
miştir. Tayyarelerin hücumu o ka- lıılarowiecki, Tc:zew, Kuck, Zaubrow, mi,tir. Meclisteki komünist mebus- cektir. Beşeriyet in.sanlık prensiple
dar ant olmtıftur ki, bir çok kimse- Radowski, Torun, Kutno mevkileri- ri dahilinde rahat yaşamak isterse 
ler tehlikeyi unutarak saklanmağı ni ve Krakow tünelini bombardı- lar bile bafvekili alkışlamışlar ve müstevlileri bir daha dünyayı ateşe 

reylerini hükümetin lehinde kullan-
dilşünmeden manzarayı seyretmeğe man etmişlerdir. Alman tayyarele- veremiyecek surette kıskıvrak bağ-

ı · · · da p d T b' muşlardır. lamak zaruretı·ndedı·r. bqlamı'1ardır. Alman tayyare en- n, aynı zaman oso na, r-re ı-

nin Hitlerin emirlerine tevfikan si- nia, Gdinya, Tomaszow ve Kattowi- "Mul'"°Hni,. nin Te,ebbiisleri Hü~yin Cahid y ALÇIN 
vil ahaliyi bombardıman etmedikle ce'i de bombardıman etmişlerdir. Londra, 2 (A.A.) - Londra si- ================-=-
ri görWmüştür. Yapılan seri tahki- Adgrodno Train'de şehri tahliye et- yasi mahfellerinde Bay Mussolini- RES Mi TEBLIÖLER 

Alman -Sovyet Ademi 
Tecavüz Pakh Hakkın
~a Molotofun Beyanatı 

<Bat tarafı 1 lacl sayfamızda) 
İngiltere ve Fransa hUkümeUuinin 
Sovyet birliğine karşı olan gavri 

kat neticesinde Varşovanııı bombar mekte olan sivil ahali, bombardıma- nin İngiltere, Fransa, Almanya ve 
dımandan müteessir olmadığı an- na maruz kalmıştır. Bir çok ölü ve Lehistan nezdlerinde muhasamatın 
lqılmıttır. yaralı vardır. Podlaska, Biala'da tatili ve münaziünfih meselelerin 

Şehirde her şey normaldir. Dört kiliseler hasara uğramıştır. halli için bir konferans akdi husu-
Alman tayyareciai mucize kabilin- ltaıy .... Vulyeti aunda teşebbüsatta bulunmuş oldu-
den kurtulmU.ftur. Bunlann tayya- Londra, 2 (A.A.) - Times ga- ğu şayiaları dolaşmaktadır. 
releri a•- alarak yere dli ...... natür. zetesinin Roma muhabirinin bildir- Si ....., ___ ....., O\'aklann Polonyaya Müsahf'l'f'Ü 
Tayyarecilerden ilcisi paraşütle at- diğiııe göre İtalyanın bitaraf kala

Uhistaada tık Hava Hfü~umu 
lıya.rak canlarını kurtarmışlardır. cağına dair verdiği karar ile Hitle-

Kurbanları 
Diğerleri de ölmemiştir. rin bu husustaki telgrafı muhtelif 

Varşova , 2 (A.A.) - Sakin ge- şekillerde tefsir edilmektedir. Varşova, 2 (Radyo) - Eylülün 

BERLIN 
(Baıj tarafı 1 incide) 

"Briala,, ya yaklaşmış ve "Pless,, i 
zaptetmiştir. 

Daha §'İmalde kain mıntakada 
bir Leh müstahkem hattı zaptedil
miştir. 

Sına' havza §İmalindeki kıtaatı
mız "La Vertha,. ya yaklll6IDakta
dırlar. Zırhlı müfrezelerimiz "Rad
wosk,. a doğru ilerlemektedirler. 
"Wielun,, zaptedilmiştir. "Keupen .. 
yolunda müfrezelerimiz süratle 
"Zieradz,. üzerine yaklaşmaktadır

lar. 

dosta . -ne sıyasetlerinin mecrasını 

~~et .Rusya ile müsavat esasına 
~ustenıd taahhütler şeraiti dahi
linde ciddi müzakerelere doğru ani 
surette değiştirmelerinin .. k .. 1 ld - muş u 0

• ugunu naz.an itibare nlma.kta i-
dik. Bununla beraber İngiliz - Fran
sız - So~et müzakereleri dört ay 
~vam etti ve müteaddid meselele
nn ~.vazzuhuna imkiı.n verdi. Keza 
bu m~za~erat İngiliz ve Fransız .:nü 
ınessıllerıne beynelmilel işlerce Sov 
yet Rusyanın ciddi surette hesaba 
katılması lüzumunu anlatmış oldu. 
F~kat bu müzakereler, aşılmaz nıa
ı~ıalarla karşıla.şmıftır. Takdir eder 
Bıniz ki asıl mühim olan nokta hak 
pr~jesinin filin veya falan hüküm- ! 
Ierı veyahut maddesi değildi. 1.fov-
~u ~ahsolan Şeyler çok daha mü-1 
ımdı. 

Tecavüze karşı mütekabil yardım 
~tının akdi ancak lngilterenin, 

. nsa.nın ve Sovyet ittihadının 
mUtearn&ın teca .. n..:ı k ri .. UL..une arşı aske-

bazı tedbirler ittihnzında muta
bık kalmalan tnkdin"nde b. 

h . "' ır mana-
yı aız olabilir. 

k Binaenaleyh, bir müddet Mos-
ovada yalnız si"" "İ d • ·ı . 

ın d 1 .r _, egı aynı za-
~n a ngiliz ve Fransız orduları 

mumessillerile askeri müzakereler 
de cereyan etmiştir. 

d A1 ncak bu mUzakereler esnasın- ' 
a n T leri . gı ız ve Fransız askeri heyet-

i nı? hiçbir askeri anlaşma imza- ' 
amaga salahiyetleri yoktu. Dahası 

var ln T 
' . ~ u: askeri heyeti Moskova-

ya, hiçbır temsil hakkını haiz ola- • 
tnndan gelıniş v b" • 
ti . . e mm askeri heye- 1 
.mı~n talebi ltterine, müzakerele-1 
~~ ınkıtaına ramak kalmışken tah-1 

sallhiyetnamesini göstermiştir. ! 
Fakat, bu sal&hiyetler de t - h . gaye 
mup em yanı klfi idi. 1 

İngiltere ve Fransa tarafından 
::~keı:ıeri~ bu kadar hıff etle te-

8
• • .. edilmesıne ne mana verebilir
ınız r 

ln 'it Ru gı. ere ile Fransanın Sovyet 
sya ıle yaptıkları müzakereler 

:nasında aldıklan vaziyetin bu yol
l olan tezadlan mUzakeratm inkı
aına sebebiyet vermiştir. 

tn ·1t 
lerind~k· e: ile Fransanın vaziyet-
dir? M~ u. te~dların sebebi ne
h . : eyı bır iki kelime ile şöyle 
1° Ula.c;a edebiliriz. Bir taraftan İngi
dız v~ Fransız hükümetleri tecavüz
;,n or.~aktadırlar ve bu sebeple 
;.ı vyet ıttihadı ile bir mütekabil 
uıın Paktı yar 
ÇünkU YaPmak arzusundadırlar. 
İ<'rnnsa :U ı:akt kendilerini yani 
mektedir.e FJ11t~~·i kuvvetlendir-
' at, dıger ta ftan 1n 
gillz \'e Fransız hUk ra • 
R . fUnctleri Sovy t 

usya ıle yapacakları cidd. b" : l 
tekabil yardım paktının ı ~r nıu-
rindcn de anlaşıldıgıw fue . 'Vazıyetle-
k ti · 1 e, ınenııe 

e mızi kuvvetlendirmes·ınd • •r en en k~ e ediyorlar. İtiraf etmek liznndı; 

1:.\. bu korkular onlardaki diğer nıü. 
cuı&za.Iara üst .. re .1 F un gelmiştir. İngilte-

ı e ransarun . 
eden Leh. ışaretlerile hareket 
ııoktni ıstanın vaziyeti ancak bu 

aııinşıla~~li an mUtaıea edilirse 
ı r. 

lla.k~ovyet ~ Almaıı ademi tecavüz 
na g"Çiyorum. 

Sovyet Runya ile Alman 
ya ara-

sındaki ademi tecavüz paktı karan 
Fransa ve İngiltere ile yapılan as
keri müzake

0

relerin, aşılmaz noktai 
nazar ihtilafları neticesinde bir çık
maza girmesini müteakip ittihaz e
dilmiştir. Bu müzakereler müteka
bil yardım paktının imzasını ümit 
etmeye mahal olmadığını göstercli
ğinılen sulhü temin ve Almanya ile 
Sovyet Rusya arasında bir harp 
tehdidini bertaraf etmek için baş
ka imkanlar bulunup bulunmadığı 
meselesini düşünmemezlik edemez
dik. Eğer İngiltere ile Fransa bunu 
nazan itibara almak istemiyorlar 
idiyse bu onların bileceği bir işti. Bi
zim ''aıdfcmiz Sovyet milletinin 
mP..nfaatleri:ıi (füRünmekti. Kaldı ki 
biz Sovyet Rusya menfaatlerinin 
diğer memleketlerdeki milletlerin 
hayati merıfaatlerile alakadar oldu
ğuna katiyen kani bulunuyoruz. Fa
kat bu meselenin yalnız bir cephe
sinden ibarettir. 

Stalin yoldaş, So\·yet Ukranya
smı zaptetmeğe matuf olan Alman 
planları hahkıncla İngiliz, Fransız 
ve şimali Amerika matbuatı tara
fından koparılan gürültünün içyü
zünü ortaya vurarak o zaman şöyle 
diyordu: 

Bu şüpheli .şamatanın hedefi 
Sovyct ittihadının gazabını Alman
yaya karşı tahrik etmek, havayı if
slld ve sebepsiz yere Almanya ile 
bir ihti!Afa mevdan vermek olması 
ihtimali vardır: 

Stalin Yoldaş, görüyorsunuz ki 
Almanya ile Sovyet Rusyayı biribi
rine düşürmek istiyen garbi Avru
pa politikacılarının entrikalarını a
çığa vurarak hedefe varmıştır. 

Sovyet - Alman ademi tecavüz 
paktının imzası Stalin Yoldaşın ta
rihi tahmininin parlak bir şekilde 
tahakkukuna de1i1dir. 

b. d b b h ,., .. f · ı ·n bu··yınc· hı··· kısmı birinci g·ünü Alman hava kuvvetleri çen ır gece en sonra u sa a m.u essır en. • 
saat 5.50 ile 6.30 arasında yeniden İtalyanın bu beyanatı ile usulü da- tarafından yapılan yedi, ve bugün 
tehlike işareti verilmiştir. iresinde bitaraflığını ilin etmiş ol- yapılan yedi hava hücumuna rağ

Uzaktan gelen infilak sesleri işi- duğu ve bunun Fransa ile İngiltere- men Varşova halkı panik eseri gös
tilmiştir. Tayyarelerin Varşovaya nin Almanyaya karşı muhaf'amata l termemi;tir. Bütün tiyatro ve sine
yaklaşamadıkları zannedilmektedir. başlamalarına mani olmadığı kana- malar açık kalmışlar ve müşterile-

Var~ovada kadınların ve çocuk atini izhar etmektedirler. Böyle ol- rini kaybetmemişlerdir. Pomeranya grupu "Brahe,, yı 
ların şehri tahliye.si için tedbirler ması icabeder, çünkü ltalya, lngil- Bugünkü hava h ücumu e~nasın- geçmiş ve "Gr;ı.udenz, , in garbindi! 
alınmıştır. tere ve Fransanın noklai nazarını da şehrin merkezinde "lO,, Lehli öl- cenubi "Vistule,, ye vasıl olmuştuı· 

Dig· er taraftan sivillerde bulunan bildiği halde ve İngiliz parlamento- ,.e bu suretle şarki Prugyadan 
müş ve "25., kişi ağır surette yara-

bütün silahlar müsadere edilmiştir. sunun içtimaından evvel karı:ırını "Graudcnz,, istikametinde ilerle-
! lanmıştır. ŞPhrin kenar mnhallele-

Varşova civarından avdet eden ga- vermiş bulunmaktadır. Şu halde · mekte olan grupla hemen hemen 
zcteciler bombardıman esnasında ö- talyanın demokrasilerin taarruzuna rinde ve sayfiyelerindc ölen ve ya- birleşmek Uzcrc bulunmuştur. 

- . ı - takı · d Alnı ralananlarm sayısı heniiz ma!Um de- 1~ ·d · ı· d b 1 len kadın ve çocuk ceı:;etlerinin fo- ugramauıgı t ır e · anya- \.Orı orun şıma ın e u unan 
toğrafını çekmişlerdir. nın yanı başında harbe girişemiye- ğildir. Leh kıtalarının ricat hattı kesil-

Bu hadi:;e bundan evvel bahsi ceği tahmin edilebilir. Kaldı ki, dip- Caddelcree dolaşan halk, Hitle- miştir. Alman kıtalan "Pozamysz,, 
geçen trene tayyareler tarafından lomasi mehafilinde demokrasiler in I rin zehirli gaz kullanılmıyacağına üzerine yürümektedirler. 
yapılan taarruza ve bir hastaha - ltalyaya tecavüz etmeleri hesap ha-

1 

dair olnu teminatına inanmadıkla- Hava kuvvetleri Lehistandaki 
nenin bombardımanına ilave edile- ricindc tutulmaktadır. rından gaz maske::;i unmaktadı r- askeri hedefler üzerine seri akınlar 
cek olursa Alman tayyarelerinin ne Diğer müşahitler, İtalyanın da- lar. yapacaklardır. 
derece taarTuz azmiyle hareket et- ha şimdiden mihver siyasetini he- lngil•ere Kabinesi Genişliyor Hava muharebelerinde mi.itead· 
tikleri anlaşılır. Bu taarruzlar tay- nüz terketmil:l oldutıına kail bulun- Lonrda, 2 IA.A.l _Dolaşan şa- dit Leh tayyareleri tahrip edilmiş .. 
yarelerin. Hitlerin söylediği gibi, mamakta ve İtalyanın yapmış oldu-, yialara göre, kabinenin dayandığı terdir. Karada milteaddit askeri tay .. 

Yalnız askeri hedeflere hücum et- ğu beyanat ile bir açık kapı bırak- I yare meydanları düçarı hücum ol
.parlmanter esasın daha ziyade ge-

mediklerini de göstermektedir. mış olduğunu ilave et.mektcdil'ler. muş, bilhassa "Gdingen,,, "Kara .. 
niş letilm,.si \'e kabineye ezcümle B. 

Muharebe Deum t~diyor Dig-er taraftan Hit.l rin İtalya- kovie,,, "Lodz,,. "Radow,,, "Dem-
Eden'in, Churclıill'in, Grecnwood 

Paris, 2 (A.A.) - Polonya se • nın istikbale muzaf ola,ıt müzahereti blanbrest,. ''Tarnopol,,, "Lubnt,. , 
fareti, Polonya - Almanya cephe - hakkındaki fıkrası maııasız addedil- ı ve Archibald Sinclair'in alınması ih "Luck., , "Gotab., . "Varşova.,, "Po-

1 timali mevcuttur. d ı h.. d ı sindeki askeriharekatın durmuş o - memektedir. sen., ae rom arı ucuma uçar o 
duğuna dair olan şayiaları tekzip Jtalyanın Arnavutluk ve Libya- Kanıaranm Toplanbsı . muşlardır. 
etmektedir. daki askeri hazırlıklarını ikmal ıet- Lımdra,2 <A.A.) - Avam Kama Bundan maada en ehemiyetli Lto 

Polonya sefar~ti, ilave ediyor: mek arzusunda olduğu ve bu sebep rası toplanmış ve celseııin başlangı- demiryolları hava hücumlarına ne. 
Muharebe, cephenin muhtelif nokta ten dolayı müsterih bulunduğu mU- cında Sir John Simon, Baş\'ekil def teşkil etmişlerdir. 
larında inkişaf etmektedir. Alınan taleası serdedilmektedir. Ru müta- B. Chambcrlain'in akşama doğru Danzig limanındaki deniz kuv ~ 
tayyarelerinin Polonya şehirlerine leaların hangisi doğrudur. Bu bap- beyanatta bulunacağını bildirmiş- veUeri bu sabah Hela istihkamlan· 
karşı yapmakta oldukları taarruz ta bir şey söylenemez. Fakat İtal- tir. 
şiddetini arttırmaktadır. , yanın ittihaz etmiş olduğu karar in- Avam Kamarası , yarın öğle ü-

Şehi rlerin Bombardımanı şinı.h ve memnuniyetle karşılanır. zeri de toplanac:ı.ktır. 
Varşova, 2 (A.A.) - Muhasama- MuHAAlini Kral& Malitmat Verdi Lorular Kamarası da toplanmış 

tın birinci gününün akşamında va- Londra, 2 (Hususi) - Roma- ve Lord Halifaks, bir 1'1uale cevaben, 
ziyet şöyle idi: dan bildirildiğine göre İtalya kralı , 

• f · d h pek muhtemel olarak saat 18 top • 
Hudutların kaf esın e mu are- bugün Romaya dönmüştür. Hükilm-1 

f .h lantısında beyanatta bulunabilece-
beler devam etmektedir. Maama ı dar avdetini müteakip Bay Mııssoli-

k dk ğini Röylemiştir. 
Almanların fazla bir şey azan ı • niyi kabul etmiş ve İtalya hükümet 

·· ··ı · t · G .. ·· bu·· tnclliz Kahinesiuin lühim Bir lan goru memı~ ır. unun en - reisi krala Avrupa vaziyetinin inki- ., 
yük hadisesi, açık şehirlerin bom- şafı hakkında maliınıat vermiştir. 1'oııtanhsı 

nı ve Hela askeri limanını topa tut. 
muşlardır. 

Deniz tayyare filoları müteaddi• 
defalar Gdingcn limanını bombar 
dıman ctmilerdir. 

VARŞOVA 

Daha bu senenin ilkbaharında bardıman edilmesi ve bir çok kişi- Londra, 2 (Radvo) - Bu gece 
A 

Fraı.~lar Hart~ 65 Milyar J 

(Baş tararı t incide) • 
kıymet ve ehemmiyeti haiz olup ol
dıkları nazarı dikkate alınmadan 

bombardıman edilmiştir. Varşova 

dün müteaddit hava hücumlarına 
iman hükumeti ticaret ve kredi nin telef olmasına sebebiyet veril - g"" vaki\. Harici ... e Nezaretinde mü-Sarf~dt'cekler -~ ., hed f t k 'l tm• • h il 

müzakerelerinin tek:~r başlaması mesi olmuştur. Yüksek erkanı har- him bir kabine ictimaı yapılmış ve e eş ı c ış Ye cıvar ma 8 e-
teklifinde bulunmuştu. biyenin ilk tebliği ~udur: Parla, 2 (Hususi) - Ayan mec- içtima 45 dakika sürmüştür. ler bombardıman edilmiştir. 

Bu müzakereler az sonra başla- Bu sabah Alman kıtaatı, tayya· tisi bugün milli müdafaa ümuruna Şimdiye kadar Alman tayyareci· 
d sarf edilmek üzere (65.000.000.000> Yarından evvel bu içtima hak- ı· •· b·ıh · ·ı h Ik d 

ı. Mütekabil müs:ı.adekilrlıklarJa relerin beklenilmiyen bir taarruzu· ıgı ı assa sıvı a arasın ı. 
b. 1 Iık bir krediyi kabul etmistir. kında beyanatta bulunulnııyacak- k b 1 r •e ·ı:ıt · r 
ır an aşmaya varıldı. Malum oldu- nu müteakip, harb ilan etmeksizin • ur an a \ rnuy ı · 

• ·· Hintli Prenslerin Sadakati tır. o·· h k t · · · gu uzere bu anlaşma 19 ağustosta Polonya arazisine girmişlerdir. uşman ava uvve ının zayı-
imzalanmıştır. Mezkur anlaşma AI- ~!!!'!!!~~~"""'!!.!!!.!!!!..!"_!!!_!!!_'!!'!'!!~~~!'!..!!...~ Londra, 2 {Hususi) -- 46 Hint Dananın Kuyruğu Bu~ün l\oııuyor alı: Dünkü gün dahil olduğu halde 
manyanın halihazırdaki lıUkfımetile nın milli ekonomi ve müdafaası men prensi İngiltere kralı Majeste Cor- Londra, 2 (Radyo) _ Lehistana 37 Alman tayyaresi düşürdük. Dün 
yapılan ilk ticaret ve kredi anlaş- faati iktizasından olduğu 3.şikardır. cu Büyük Britanya sat1arında har- kar'ı yapılan muhasamatın derhal kil gün de dahil olduğu halde 12 
ması değildir. Fakat bunun 1935 an Bu anlaşma Stalin Yoldaşın bütün betmek hususundaki kararlarından tatili hakkındaki İngiliz notasına tayyare kaybettik. 
la.şması ile hatta ondan evvelki bil- memleketlerle iş sahasındaki müna haberdar etmişlerdir. Her Hitier tarafından verilmiş he- Kara ordusunun faaliyeti: Düş-
tün anlaşmalarla bariz bı·r farkı var · sebetlcrin tarsini lüzumuna dair i- Fransız Başvekilinin nutku man Silezyada C(w.ubi ve garbi Kar-nüz ôir cevap yoktur. Verdiği rnü-
dır. İngiltere, Fransa "eya dı·g·er şaretlerini tasvib eden partimiz 18 Paris 2 (Radvo) - Fransız par · ı b. pat cephesinde, Czestocheva istika-

• .J ması ır notaya Fransa. hükümeti-
herhangi bir memleketle bu derece inci kongresi kararlanna tamamen l&mentosunda Başvekil Bay Dal- metindeki hücumlarına devam ct-

ne de cevap verilmiş değildir. Yarın 
· faydalı hiçbir ekonomik anlaı:ıma mutabıktır. ladye söylediği nutukta ezclimle miştir. Dünkü gUn zarfında motörlü 

~ · • · · d öğle üzeri cevap verilmiş veya veril-
yapmış değiliz. Anlaşmanın bizim Alman htikumetı aynı zaman a demiştir ki: cüzi.itamlarla yaptığımız harplerde 
için faydalı olan ciheti yedi senelik siyasi münasebetlerini de düzelt- "- Sulhü kurtarmak için !tal- memiş olan, Mister ('.emberlayin 100 Alman hücüm arabası tahrip 
kredi şartlarıdır. Ve bu anlaşma bi- mek arzusunu izhar ettiği zaman yanın sa,rfetmiş olduğu asilane gay- tarafından parlamentoda son ve ettik. Pomeranya ve şarki Prusya 
ze ihtiyacımız olan kUlliyetli mik- Sovyet hükumetinin bu arzuyu ye- reti takdirle yadetmek iı:;terim ve ==k=at='=i =b=e)=·a=n=a=t=ta=b=u=l=un=u=l=a=c=ak=t=ı=r·== cephesinde harp devam etmektedir. 
tarda munzam malzeme siparişi ver rine getirmemesi için hiçbir sebep bu hükfunet tarafından teklif cdi- • Gdinya mıntakasmda mücadele 
mek imkanını bahşediyor. yoktu. Bu ademi tecavüz paktı im- len Büyük Britanya - Almanya. Le- Ankara • /zmiri devam etmektedir. 

Bu anlaşma l::ikmüne göre Sov- zası meselesi o zaman kendini gös- histan ve İtalya tarafından bir Westel'.Platte'in anudane müda-
yet Rusya ham meddelerimizin bir terdi. konferans akdi teklifini memnuni- M, ., f " Eti • faası devam ediyor. 
kısım fazlasını sanayiinde kullanıl- Daha 1926 senesindenberi Al- yetle karşılamak laı.ımdır. Fransa ag Up l Bir Günde 8 Tayyare Hücumu 
mak üzere Almanyaya vermeyi ta- manya ile olan münasebetlerim.iz sulh lehiİı.de elinden gelen gayreti lzrnir, 2 (A.A.) - Fuar kupası Varşova, 2 (A.A.) - Saat yir-
ahhüt etmektedir. Bu da Sovyet bitaraflık muahedesi siyaseti esası- f t k k' . ekf Ş :rna ~larına bugün Ankara ve İzmir mi buçukta Alman tayyareleri bu-
Rusyanın menafiine tamamen uy- na müstenit bulunmuş ve bu mua-

8~ ~lmme ten Lehçe ı_n~ıy: . 
1
\ .a: muhtelitleri arasında yapılan ve i- gün sekizinci defa olmak Uzere Var 

hede bugun·· kü Alman hükumeti ta- ye anya ıs an akı as ennı bo b ı l d 
gundur. Bu derece karlı bir ekono- çeker, muhasamatı tatil ederse, kiye karşı beşle Ankara lehine ne- -!!'!!şo!.!':!v!!!a~r_~ı!!=!.:'!!m~~a!!a!!m~ı~~~a~r~ır!!. !!!!!!!~~!!!! 
nıik anlaşma yapmaktan :niçin vaz- rafından 1933 te temdit edilmiştir. Fransa ve İngiltere hükfımetleri ticelenen maçla başlandı. Maçın bi- """gUzel oynadılar. Bilhassa müdafaa 
geçelim. Sovyet ittihadının diğer Bu bitaraflık muahedesi clyevm me sulbü kurtarmak için müzakereye rinci devresinde Ankara takımı ha hattı oyun üzerinde çok milessir ol-
ınemleketlerle kr:r:lı ekonomı·k an- riyettedir. Sovyet hükumeti evvela . w 1 f .f b" .. tilnl "kl dı w d ""-u. gırmege daima hazırdır ar. Ancak ı ır us u e oyna gı sıra a du. ı.unir takımı hazırlanamadı -
laan.aı :Almanya ile olan siyasi münasebet-'lt·:· ~r Yapmasını umumiyet iti- lerin dUzeltilmesi yolunda ileriye yeniden temin ve tekit etmek ist~ 1zmirin ani bir hücumunda yaptığl ğından bu devrede oyuna seyirci 
~~rıl~ .ıatemiyenlere hoş görünmek d w . b" dı t rim ki Fransa ve İngiltere imzula- golle 1/ 0 vaziyete düştü. FPkat bi- kaldı ve Ankaralılar hu devrede 1z 
ıçın mı? ogru yenı ır a m a mayı ~ayanı . . . .._ -k be berl" - . t · 

dd t ekt 
"di Fak t h 1 nnın §ereflne rıayet ile bfıtün kuv- raz sonra .n.u ara ra ıgı emın mirin bir golüne daha dört sayı ile 

Alınanya ile yapılan tı·caret ve arzu a em e 1 • a a va t·ı · ti k ttiw· d d 1/ 1 be be b"tt' ~ 
1 

.
1 

b AAı. - d" ümkUn ve ı e Lehıstanın muavene ne oş- e gın en evre ra re ı ı. mukabele ederek maçı ikiye kan 
kredi anl!lı:amas• ...... So t 'ttihft.3. uo ayısı e u an\if'A gım 1 m l kta b. · edd"t ım· Ank 11 ' kin · d ed d h be l 

_. MU.U. VY.e ı cr.w.· olabllnıijtir. . • ma ır an bıle ter u e ıle- ara ı al' ı cı evr e a a ~ sayı i e kazandılar. 

. \ 
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'f'ENISABAR' 

Atletizm Ve Yüzme 
Türkiye Birincilikleri. 

___ v.az.•.".= .z.t:•Y•N•E•L• .• a .. E.s_ı M-s·u-N--mı\ Atletizm Birinciliği Muvaf f aki~ 
Eline Düşe~-. Adamı Sağ Bırak mı ... !~vetli Ola~ Y if zmede 2 Rekor Kırıldı 
yan Canaoar Bir Efe: Gavur imam! ~ .-~ 

- - ~~~ ~~5~~' Yüzün solmuş .. Yokla Hacı Feyıol-ı miş beş, ~·lu;en liraya acarca bir 41' • , -..~......_ 
laha acıdın mı? öküz almağı ~urmuş. ı l ~ • 

Derhal kendimi topladım, . Hacı parayı vermiş, rjneciğim~ 1 ~ _ ... ...,,._...lAlw.• - ..... OD. 

- Amma yaptın ha ete; dedim, I' yi.i.r elli liralık bir senede ı:ıarmak\ , &a....m"'! ~Uliıfl:~ 
·•unun böylesine acınır mı hiç?. 1ki! b:ı.etumış, seMdin altını da muh - , ,. ... , .. .,..·-. ·-.....ı--
g,ıcedir uykusuzum da benzim on- 1 tara iki Jira verip köy mührile -~ • 
daıı solmuştur. mühürletmi,. Ah o muhtarı da bir , J~~ 

Kuyucu Kızı bile bende bu kadar ele ge~irsem, iki liraya köy ı.ıillı - ~ f.«:t.7 
kanı susamış bir ruh bulunabilece- rüne yalancı şabitHk cttirmeği o- . W"11C 
ğine mütehayyir; yüzüme bakıyor. na öğretirdim. 
Zava.lı kadın, sarboşlulı.la, ne va- Neyse ... Ninecığim E:rtesi sene 
ziyettıt olduğumu muhakeme ede- Hacıya yirmi beş lirayı götiıım<.iş. 
miyor. Hac1 faiz kabul etmediğini SÔ.>'lc-

Hal Juki ben bitkinim, ölUyüm, diği için para il~ beraber iki ,,kka 
nerdeyse bayılacağım; fakat irade- kaynııı..k yağı, bir sepet yumür!.al ~ 
mi nefsime hakim kılıyorum; hı.yıl- herliyP. götürm i.iş. ••c:::~,,,;]'l~•·fL:a., 
mayışım zorakid.ir. Arkadaşlar da - Hacı faiz kabul etmiyor m · • 
tıpkı bentm vaziyetimdeler. imiş?. 

Efe n.uttasıl anlatıyQr: - - Evet.. şer'an haram olJugu j 
- Naıııl? Gavur İmam gibi yap için kat'ivven faiz Jwbul etmez. 

tım mı?. . Yüz liralık se:ncıii be11 yüz lira ola-ı 
- Ga rur İmam mı? Bu da kim rak yazardı. 3öyle bir dPyy11stıır. 

efe?. Birisi para it!emcğe gitti mi; ·ı 
- Amma yaptın ha; Ali molla- - Bak yavrum, ben haıam y<>-

yı bilemedin mi?. mem. Faiz alm:ım. Sana iyilik ol-

- Ha ... Evet... sun diye bir yardımda bulu~u- ı 
_ Onun gibi yapabildim mi'! yorum. Lakin benim de baktığım 1 
_Neyi?. • yetimler, dııllar \'ar. Onların kim I 
Efe kızdı: olduklnrını , tıcre<le ulurduklarını ! 

- Elinin körünü .. Şu Hacı Fey-
~ullahı... 1 

- Evet, evet.. O Gavur İm:mı ı 
nasıl yaparmış be?. 

- Yolcuyu yakalarmış, parasını: 
ctlırmış, sonra sorarmış: 

- Paran kaldı mı?. 
- Kalmadı efe ... 
- Öyleyse parasız yaşanmaz, 
Der, öldürürmüş ... 
- Peki.. Kaldı derse ne yapar- , 

mı~?. 

- Kalan paraıunı da alır, yine! 
öldüriknıüş .. 

- Şu halde Gavur tmamın eli
ne düşene kurtuluş yokmuş ... 

- Öyle ... Yer yü2üne bu kadar 
'· canavar arlam gelmemiştir. 

- Mademki öyle; kendini ona 
ne diye bcnzı:.ıttin efem?. 

- Lif olsun diye hani.. Hacı 

· Feyzullahın paraşını aldım da .. 
Halbuki ben onu para ıçın 

değil, intikam için öldürdüm. Bu 
suretle hem intikamımı almış ol
dum, hem de tekmil köyleri bu 
herifin elinden kurtardım. Hacı 

Feyzullahın ölümünü duyan köylü
ler düğün, bayram edeceklerdir. 

- Allah, Allah .. 

:;i;~E: soyliyerrıem, günahtır. 1ı;;te 

oni::na :.;.::n dP bir parça para hedi
ye ı'«icrsi.ı, benedi ona t;0 rE: yaza
rız. 

O~r. zn vallının canını bu suretle l 
yakardı. Neyse .. Nineciğim, bir se
pet yumurta ile iki okka kaymak 
yağını Haciya verdikten sonra, a
vucuna yirmi beş lirayı saymış ve: 1 

- Hacı .. ı;enedimi geri ver. 
Demiş. Biraz evvel geberen na- 1 

mussuz ne yapsa beğenirsiniz. 1 

- Aman valide, sen çıldırdın mı? 
Yirmi beş lira aldığın aua paranın 
faizine bile yetmez. 

Demiş. Ninem cevap vermiş: 
- Hacı! Ben senden yirmi 

beş lira aldım. Sonra sen faiz de 
almazdın ya .. 

- Elbette almam. Lakin sen · 
benim yetimlere, dullara hediye 1 

ettindi.. j 
Kadıncağız şaşmış, kalmış. 

- İki elin yanma gelE~in işallah. 
Deyip iki gözü iki çeşme bırak

mış, gitmiş. Ondan sonra Hacı 

Feyzullah hükiimete dayanmış, 

· mahkemelik olmuş, bizim tarlayı 

da başkalarının tarlası gibi kendi
sine yüz ettirmiş, ninem de açlık
tan ölmüş. İçelim .. 

ViizücWerden bir grup 

A 1 eı ızm federasyonu tarafından 
tertip, İstanbul bölgesi tarafından 
idare edilen Türkiye Atletizm şam
piyonasının birinci gün mlısabaka
ları dün Fenerbahçe stadyomunda 
İstanbul şampiyonaı::ına nazaran 
çok fazla bir seyird önünde icra e
dilmiştir. 

BugUn Yapılacak 
Spor Hareketleri 

Atletizm: 
(Türkiye Birinciliği) 

Atletizm Türkiye birinciliği mü
sabakalarına saat 15,30 da Kadı
köy Fenerbahçe stadında devam 
edilecektir. 

Yüzme: 
{Türkiye Birinciliği) 

Yüzme Türkiye birinciliği mü
sabakalarına saat 13 te Beşiktaş 
Şeref stadı havuzunda devam edi
lecektir. 

lstanbul şampiyonasının karışık 
geçmesine mukabil tanınmış atle
tizm hakemleri ile birlikte çalışan 
ayrıca saha inzibatını düzene koyan 
Beden terbiyesi ve spor kursu tale
belerinden Yusuf Bozoğlu, Mufah
ham Elmen, Mitat Gültekin, Cevdet 
Kermen, Necdet Akkan, Rebii 'fo
ros, Bahaettin Avar, Reşat Erte, 
Hakkı Erte, lskender Songur, Mu- Süleymaniyelilerin Yıldönümü 
fahham Alkopan, Haluk Hekimoğlu, 

Bayramı 
İbrahim Sevin, Turgut öztuf an his Süleymaniye spor klübü yıldö
sederek çalışmalarile dünkü atle- nümü münasebetile bugün Yeni
tizm müsabakaları fevkalade mun- bahçede Süleymaniye stadında 
tazam olmuş ve büyük muvaffaki- Matbuat takımile Süleymaniye 
yetle başarılmıştır. mütekaitleri ve Fenerbahçe birin

Atletler istirahatten çıktıkları ci takımile takviyeli Süleymaniye 
için dereceler arzu edildiğı kadar birinci talömı arasında futbol maç 
iyi olmamakla beraber biraz gayret 1 

ları yapılacaktır. 
edildikten sonra Balkan oyunları i-: --------------
çin ümit vardır. ı 

Dünkü dereceler arasında ~e~i
hin 100 metrede (10,9) u mevsımın 
en iyi vaktidir. 

Kuleli Askeri lisesinin İstanbul 
takımına diskte, cirittt! ikinci, tek a 
dım atlamada üçüncü, 100 metrede 
derece alan 4 eleman \Terrnesi bu 
spora verdiği ehemmiyeti ve çalı
şıluıca kazanılacağım göstermesi i
tibarile kıymetlidir. 

Elde edilen teknik neticeler: 

Türkiye Yüzme 
Birincilikleri 

Türkiye yüzme şampiyonasına 
dün Beşiktaş Şeref stadı yüzme 
havuıunda başlanmıştır. 

Şimdiye kadar ilk defa ola r:ık 
10 bölgeden seksen gencin iştirak 

ettiği dünkü müsabakalar fcilf'ras
yon tarafından daYet edilen hakem 
lerin gelmemesinden maalesef karı-

3 EY L 0 J., 1989 

Z amana G'' ore: 

ŞEHiRDEN 
BOGAZIÇINE 

Yazan : Dr. Eaal K{Hı.al Heldmoııu 

B
unaltıcı sıcaklar dağıruk eeh· 
rin izdiham içinde kaynapn 

sokaklarında yürümeyi kelimenin 
fügat manasile tam bir azap ve ıs
tırap şekline sokuyor. lğri, bUğrU 
Arnavut kaldırımları üstünde kırık 
dökük yük arabaları sinirleri ha
rap eden bir gürültü ile biraz daha 
kırılarak, dökülerek ve üstündeki 
çuvalların muhteviyatını ctraf ına 
saçarak geçiyor. Büyük küçtik kam 
yonlnr, çeşit çeşit el arabları; husu
si otomobiller, taksiler yaya giden
lerin öniınden, arkasından daimi bir 
tehlike halinde ani olarak çıkıveri
yor. Karaköy ve Eminönü gibi mey
dan ismini almış berzahlarda seyri
sefer memurunun hali feci... ~ip 
gidenlerinki ise efcU ... İnsan ken
disini bu akıntının ortasında bulun
·r.;. her şeyden evvel sersemleşiyor .. 
Gideceği yere vasıl olmağı düşün
mekten ziyade hayat kaygısına dü
şüyor .. 

Buralarda halk istiyerek, iste
rniyerek biribirini göğüslüyor, iti
yor, kakıyor.. Tanımadığı :ı.dama 

kızıyor. Asabı bozan bir sürü miina-
' sebetsiz harekat içinde hırııalanı

yor ... 
Ve böylece bu meşakkatli yol - . 

culuktan sonra işbaşına bitkin bir ı 
ha.ld.t: ula~an zavallı meu;urun; tüc
carın. avukatın ilk lıiı:;settiği ihti -ı 
yaç dinlenmek oluyor ... Halbuki da
ha işine yeni başlamıştır. 

Tramvay beklemek, tramva -
ya biıımek, tramvaydan inmek bun
ların hepsi ayrı ayrı bir sinir buh
ranı tevlid edt>bilecek belli başlı me-
seleler ... Otobüsler ise ayrı bir iş -
kence ... Taksilerde sürat yalnız tak-
simetrede ... 

Sabah, akşam nakil vasıtası de- 1 

diğimiz bu palaspareler içinde bir 
avuç para sarfederek evinden işine 
giden zavallı İstanbullu bir "bagaj,, 
dan daha talihsizdir. 

Köprü üstünde güneş tepesin -
den, asfalt tabanından yakarak, sağ 
lı, sollu vapurların dumanlarını ci
ğerlerine içirerek Galataya ve E
minönüne bir sel haJinde gidip gel
mekten bitab düşer ve bu yorgun 
kafa ile gürültü ve izdihamdan ve 
daimi bir tehlike karşısında sarfa 
mecbur olduğu vakit ve teyakkuz
dan bocalar. 

İşine vaktinde gidemez, randevu 
suna sadık kalamaz ve bütün bu sı
kıntılardan üzi.ilerek fuzuli yere sarf 
ettiği vesaiti nakliye paralarının ye 
kfınunu düşünerek, karmakarışık 

bir günün berbat hesapları içinden 

Boğaz sükun ve haz içinde rüya ve 
hülya dolu, asftde ve meselesiz bir 
b~ka dünyadır. 

Bu bizim çirkinle~irdiğiıniz dün 
yadan bambaşka bir dUnya! .... 

Hemen ya teJı!ıa bir kö§e . veya· 
hut yapayalnız bir balkona çekili· 
niz ... 

Göreceksiıfrı. ki; hiç yalnız d~ 
ğiJslniz ... RUzgh· konuşur, deni:.ı: ko
nuşur, yılctızlar konuqur, ve heps~ 
de sizi hiç rahatsız etmiyerek sizin., 
Je dertleşir ..• Elemlerinize şifaJ acı· 
larınıza vefa bulursunuz. Üzüntüle
riniz dağılır, yorgunluğunuz; gider, 
iyi düşünür, güzel hissedersiniz. 

Hayat .. Artık bir mana almıştır. 
Cömert tabiat bizzat hayatın cev • 
herini benliğinizin derinliklerine 
doğru iter.. Ve hi~ durmadan gü
zellik fışkıran ağuşundan güzleri • 
nizin önüne nihayetsiz güzel şeyleri 
serer. Tepenin birisinden bir yıldız 
size pek yakından bakan sevdalı iri 
bir göz gibi pal'lar. Ay .. Narin bir 
hilil şeklinde yiiksf'klerde yavaş ya 
vaş ilerler, karanltklstr içinde kalmış 
köşklerin pencerelerinden fışkıran 

ziyalardan yeşilliklerin arasına ay
dınlıklar karışır. Bu renklerle kama 
şan gözleriniz ba~ka ve uzak karan
ltklarda yeniden dinlenir .. 

Denizin derinliklerinde evvela 
koyu bir gi)lge akıyor zannedersi
niz, daha devamlı baktıkça bu göl~ 
geye de gözünüz alışır, koyuluk açı
lır gibi olur. Akı;.11.ıyı siz de beraber 
takip eıiiyormuşunuz gibi ruhunu· 
zun meçhul bir semte doğru aktığı
na zahip olursunuz .. 

Bu vecd ve i~tirahat saatların
da muhayyile genişler, dikkat ve 
hafıza melekelerinde bir canlılık u· 
yamr, ycııid.cn taze ve genç bir ö
mür yaı?amağa başlarsınız ve serin 
bir muhrıkcme ile derhal itiraf eder
siniz ki; yaşamak da ayrı bir zevk
tir ... 

Gündüzün bir yük, bir azap ve 
ıstırap olan o djdişme ... Bu saatıar· 
da bir şiir, bir musiki ve bir teselli 
gibi yumuşak ve cana yakındır. 

Boğazın en ufak bir köyündeki 
kayıkçıda şehirlinin sc,murtkan su
ratı yoktur. Gece yarısında sizi Ye· 
niköyden alır Beykoza kadar götü· 
rür ve bu seyahat esnasında geçti· 
ği yerlerin o ezeli sükununu boz .. 
maktan çekinen bir incelikle yalnız 
bir iki samimi söz söyler, verdiği
niz ufak parayı memnuniyetle ka· 
bul eder. 

- Evet .. Bu adam muhtaç köy-ı 
lüye beş lira verir; elli liralık se- ı 
nede parmak veya mühür bastırır
dı. Köylü okuyup yazmak bilmedi
ği için daima bu mel'un herifin a
fına düşerdi. Köylü ne olacak; 

İçtik. 

Fecaat içinde düşüniiyorum: 
100 metre birinci seri: Melih 11, 

Atneos 11,5, Cihat. 100 metre ikinci l 
seri: Nazmi 11,4, Hü~eyin 11,6, Ne-

1 
şık geçmiştir. j 

ç:kamaz .. 
Eğer bu betbaht İstanbullu bü -

tün bu yorgunluklardan sonra: Bo
ğazın bir köyünde oturuyorsa nis
beten bahtiyar sayılır. Çünkü: 

Bu insan adamın tertemiz san
dalından izzeti nefsiniz zedelenme .. 
den müsterih çıkarsınız. Boğaz köy; 
lerinde şehrin asabi ahlakından e
ser yok .. 

rençperlik eder. Yazın güneşin al
nında, kışın yağmur altında çalı

ftr, çalışır; varını yoğunu bu heri
fe götürür, fakat borcunu elli Ji-1 
radan kırk dokuza indiremezdi. 
Günün birinde de hükfımet kara -
rile tarlasının Hacıya yüz edildi
fini öğrenerek boynunu bükerdi. 

Sen onun ettiği yemine mi al
dandın? .. Bunun böylesi Kabede 
anasına zina eder be.. Hacının hiç 
yoksa haZlrda on bin lirası vardır. 

Benim nineciğime de ayni oyunu 
etmiş. Bizim öküzün biri ölmüş, 

ben askerdeyim. Nineciğim bu Ha
cıya gidip ödünç yirmi beş lira is
temi§. Çıkınında altmış lirası da
ha varmış. Bunları birleştirip yet-

Her hafta bir §aheser hazırlıyan 

LALE 
Bugline kadar yapılan TÜRKÇE 

filmlerin en güzeli olan 

Keşif Alayı 
Türkçe şaheseri gösteriyor. 

naveten: 

t ) Trakya Manevraları 
2) Metro Jurnal 

Bugün saat 11 ve 1 de Halk 
matineleri 

Hakikaten bizim her kasaba
mızda bir ulu cami olduğu gibi he
men her köyümüzde de bir (Hacı 
ağa) vardır. Bu hacı ağa cahildir, 
gaddardır, zalimdir, hasistir, yü
rekaizdir, kütük gibi bir heriftir; 
fakat köyün (her şeyi) odur. Kö
yün muhtarı onun emrindedir, ima 
mı onun artıklarile geçinir. Tekmil 
köylUnün mühürleri bir kese içinde 
muhtarın silahlığında durduğu 

için Hacı ağa kime ne dilerse onu 
yapabilir. İstibdaıi devrinin baş ha
fiyesi bu hacı ağa idi: meşrutiyet · 
devrinin lttihadcı klübU reisi yine 
bu Hacı ağadır. İtilaf fırkasının 
başında da Hacı ağayı görürsü
nüz. 

Hacı ağa; kaza kaymakamının, 
nahiye mildfu:iinün, jandarma ku -
mandanının eli, ayağı; hatta köy 
ahvali hakkında akıl hocasıdır. 
Gelen jandarma, geçen tahsildar 
onun misafiri olur. Müdür bey, ha
cı ağanın bir dediğini iki yapmaz. 

Yapmaz değil, yapamaz: yaptığı 
günün haftasında köy halkının ek
siksiz mühilrlerile bezenmiş jurnal, 
kaymakam beyin; hatta vali paşa
nın elindedir. Bu ütiraname nahiye 
müdürünün köy meydanında alenen 
oruç yiyerek islam dinini tahkir 
ettiğinden bahistir. Zavallı genç 
müdür vaziyete muttali olunca 

riman. 
100 metre final: Birinci Melih 

(İstanbul) 10,9, ikinci Atineos (İs· 
tanbul) 11,3, Üçüncü Nazmi (İstan
bul) 11,4, 

800 metre: Birinci Recep (İstan
bul) 2,2,1, ikinci Nuri (Ankara) 
2,4,1. üçüncü Ökkeş Koşkun (Anka 
ra) 2,5. 

Yunan diski: Arat (İf'tanbul) 
36,84, Hayri (İstanbul) 31,49, A
teş İbrahim (İstanbul) 30,02. 

110 manialı: Vasfi (İstanbul) 
16.5, Yavru (lstanbul) 16.7, Hıri- · 
sofopulos (İstanbul). 

Uzun atlama: Muzaffer (İst.} 
6,66, Ömer (Ankara) 6,58, Cemal 
ctst.) 6,13, 

Cirit atma: Melih (İst.) 52.27, 
Ali (lst.) 48,60, Şerif (İst.) 48,7. 

5000 metre: Rıza Maksut {İst.) 
ikinci Mustafa Kaplan (Ankara), 
Hüseyin (İst.) Edip (Ankara). 

Bayrak yarışı: Melih, Recep, 
Zare, Füruzan takımı birinci, Şev
ket, Galip, Nuri, Gören takımı ikin
ci olmuştur. 

Atlamalarda iyi derecler alaca
ğı muhakkak olan İzmirliler vapur
ların sefer etmemesinden müsaba
kalara yetişemem.işlerdir. Yarışlara 

bugün 3,30 da devam edilecek ve 
bitirilecektir. 

tepinir, ç1rpınır, nefsini müdafaa- ~~11111111"!!!!!"'""!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~~~~!'!!!!!~ 

ya çabalar; bunun yalan olduğunu 
kaymakam bey de, vali paşa da bi
lirler. Fakat Hacı ağa ayni zaman 
da İttihad veya İtilaf fırkasının 
zinüfuz şahsiyetlerinden biridir. 
Fırka disiplini mucibince Hac~ağa J 

haklı, müdür haksızdır ; binaena
leyh bir müdürcük için koskoca Hacı 
ağayı darıltmak caiz değildir; mü
dür efen dinin başka nahiyeye nak
line karar verilir ve bu karar der
hal tatbik edilir. (Devamı ı:ar) 

Dünkü yarışta bizi sevindiren 
cihet; İstanbulluların Türk bayrak 
yarışında, Kocaeliden Yusufun kur 
bağalamada yeni birer rl'iirkiye re
koru yapması ve bütün gençlerin 
büyük bir cehd ile yarışmasıdır. 

Yarışların birinci günü yapılan 

puvanda İstanbul 60 sayı ile bidn
ci, Koca~li 37 sayı ile ikinci, Ankara 
25 sayı ile üçüncü, Balıkesir 16 sayı 
ile dördüncü, Trabzon 11 sayı ile 
beşinci, İzmir 8 sayı ile altıncı, İçel 
yedınci, Ordu sekizinci olmuşlardır. 

Alınan teknik neticeler: 

100 metre serbest : ~ ._J 
1 - · Saffan (lstcrı·.ul) 1,7 
2 - Ali (Ankara) 1.31.1 
3 - Mehmet (Kocaeli) 
200 kurbağalama : 

1 - Yusuf {Kocaeli) 3.1.7 yenil 
Türkiye rekoru. 

2 - İsmail (lstanbul) 3.10.4 
3 - Semih (Ankara). 

400 metre serbest: 
1 - Mehmet (İstanbul) 5.26.5 

2 - Sadettin (Trabzon) 6.16.8 
3 - Cevat (Balıkesir) 

Türk bayrak yarışı : 

1 - İstanbul (Saffan, İsmail, 
Mahmut 5.43.5 yeni Türkiye rekoru 

Şirket vapuru köprüden kalkın
ca bu meşakkatli günUn bütün ağır
lığı ve bitkinliği Boğazın serin rüz
garile hafifler ... 

Tophane, Fındıklı, Beşiktaş te
pelerinde biribirini Ustline çıkmı~ 
binaları geride bıraktıkça mavi bir 
deniz temiz ve berrak bir sema al
tında başka bir aleme doğru git
mekte olduğunu derhal hisseder .. 
Ciğerlerini dolduran saf havanın 

verdiği kuvvetle göğüe kabarır .. 
Sabahın ilk saatindenberi müthiş 

bir taeyik altında kalan dimağına 
bir küşayiş gelir.. Kulaklannda o 
yıpratıcı gürültülerin çekiç darbe
leri kaybolur. Gözleri rüyet zavi
yesinin alabildiği kadar güzel man
zaralar karşısında dinlenir. Tıpkı 
makine dairesinden kan ter içinde 
güverteye çıkmış bir ateşçi gibi ra
hatlık duyar. Artık o cehennemi ha
yatı hafızasından silmek için kendi
sini tabiata vermesi katidir. Şimdi 
bu vaziyette olan İstanbullunun bin
diği vapur akşamın son saatlerine 
doğru oturduğu köyün küçük iske
lesine yanaşmıştır. Bu saatlarda 

Kocaman yeşil çınarların zum .. 
rüt gölgeleri altında temiz ve soğu}( 
bir bardak su ile köpüklU sıcak bir 
kahve içersiniz. Verdiğiniz paraya 
güler yüzle "Bereket versin!,, der
ler. Bu munis, kanaatkar, asil te· 
şckküre kalbinizin ta içinden bir 
minnet duyarsınız. v~ hemen bük· 
medersiniz ki: insanlar iyidir. 

Muhitin emsalsiz güzelliği taşı; 
toprağı; havayı, suyu ve in.sanları 
hep biribir~ne sevdirmiştir. 

Ve bir an için "Ah ne olur: .. H• 
bu köyde yaşıyabilsem,, dersiniz .. , 

Boğazın küçük köylerinde saf .· 
temiz ve tam İstanbullu öyle husu· 
siyetler var ki; insanı bir lahzada 
teshir ediyor. Her köyün yerlisi o 
köyün hep gilzel şeylerini sayıp dö· 
küyor. İnsan iyice anlıyor ki; bu· 
mütevazı ve il.licenab insanlar yaşa .. 
dıkları toprağa bir alaka ile bağ • 
]anmışlar ve bu candan bağlılıkla 
genç ve dinç kalarak ihtiyarlamış. 
lar ... 

Bundan daha "ideal,, bir ömür 
mü olur? ... 

l>r. Esat Kemal Hekim.oğlu 

2 - Kocaeli (Fehmi, Yusuf, ========================================================== 
Mehmet). 

3 - Ankara 
Ali). 

(Kamil, Nejad, Bugün SAKARYA Sinemasında 
DOltTHY LAMOUR'oıı tıavet.en şayanı luıyret 

en güzel filmi 

Ormanlar Perisi 
Su toım: Gangsterin Kansı Birinci günün son müsabakasın

da İstanbul ile İçel su topunda kar
şılaştılar. İstanbul, İçeli 7-0, Anka
ra, Kocaeliyi 4-1 yenmiştir. I•••••••• 

Hareketli ve kuwetli bir film. 

\"e TRAKYA MANEVRALARI 
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, DüşDnceler ı Gönen - Balya· 

TüridYe Coğr&fyası ~:rı~~,-v~:,~r::r 
r.~~.dumuzun. F evkalideliğini 
~-utun Kuvvetıle Aksettiren Bir 

Gönen, (Hususi) - Yıllarca ev
vel inşasına başlanılan Balya- Gö
nen yolu şimdiye kadar yol mükel 
lefiyetlerini bedenen ödiyeceklere 
yaptırılınakta olduğundan bir türlü 

Alman Müdafaası 
Ve Şehir Yolları Coğrafya Kitabımız Yoktur 

YAZAN: BAHRi ÖZDENiZ. 

neticelendirilememişlerdi. 
Bu defa Gönene gelen sayın va

li Recai Göreli bu yolların yaptırıl
ması için o mıntaka köylerindeki .. -· 

E D tatlı ilimlerden biri de coğ-l 
raf yadır. 

Kürei Arzın sathındaki tabii te
şekkillleri, memleketleri, iklimleri ı 
ve cihetleri tarif eden zengin ve me
raklı bir fendir. Hele Türkiyemiz 
gibi Legendaires=dillere destan 
güzel bir yurdun coğrafyasile uğ
raşmak, onu yakından tetkik ve te
t~bbü et~ek ve tesadüf edeceği ta
bıat harikalarile meshur olmak sa
adetlerin saadetidir. 

Memleket coğrafyası ise yurd 
bilgilerinin ilk safında gelmelidir. 
Bö~le olmakla ve bu güzel ilim şu
besinde hayli tanınmış üstad Geog
raphes'Ieıiınfa, profesörlerimiz ve 
müelliflerimiz; hatta fakültemiz bu
lunmakla beraber yine ((Ok ihmal e
dilmiş ve halk arasında taammüm 
etmemi~ bilgisizliklerimizin başlıca
larındandır. 

Coğrafya bilgisi okur, yazar her • 
vatandaşın para cüzdanı gibi cebin
?~ b~lunmalıdır. Yani memleketini 
ıyı bılmeli ve mümkün olduğu ka
dar ~ok yer gezmeli, görmeli \'C ta
nmıalıdır. 

. Coğrafya 8.limleri ve öğretınen
lerı her cihetten tebrike sczadırlar. 
~~le.~azari olmayıp da seyahate ve 
gorguye müstenid olarak vücude 
gctl.rdikleri eserlerin okunması çok 
istifadeli ve meraklıdır. 

Bakınız, hayatla:-ı pahasına ku
turları keşfe giden kahramanlar· 
hep coğrafya ilmine meftun ve rner~ 
but kıymetli insanlardır. Çünkü se- · 
Yahat esnasında hay.·ctefza te.şel--kfü. • 

atı tabiiycden öyle servetlere· 
b k' • ~ ır maden cevherlerine; balta 
gorm~miş ormanlara rastlanır; öy
le yeşıl ovalar, vadiler, tepeler, dağ-
• ar, kayalıklar, uçurumlar orman-
lar g T · > eçı ır, ınler, mağaralar, balkan-
ı~~ ve volkanlar ve memlahahı.r ve 
goller görülür öyle ahenkli d'.k'' 
len · ~l ' 0 U· 

çag ayanlara, şellalelere tesadüf 
~lunur, öyle rakid, tatlı uykuya 
h ~mış kıyılar, güzel ve dilfe!'ip sa- 1 
~er katedilir ki manzarasına do- ı 

y .. maz, öyle coşkun akan nehirler 
md'lir~r ve engin denizlerde sefer e

ı k' gU ı nlerce kara yüzü görül-
mez. Öyle mübarek ve tarihi yer
~r, .~ahametli meydan muharebele-

gorerek ecdad kanlarile sulannuş 
ovalar görülür ki karşısında tazim 
ve tek:rim g·· t d os ermeden ve heyecan 
uyma~an nasıl geçilir? Coğrafya

da tanh gibi heyecanll ve cazibeli 
Yazılmalıdır. Bugünkü gençlik ise 
heyecan peşindedir. 

Bu sebepten nazari coğrafya ya
~~n muhterem müellifler, kabil de .. 
ğil bu tabiat bedialarıru tasvir ede
mezler. En kuvveill kalemler bu 
rabba~ levhalar ve rahmani kud • 
retler onünde aciz kalırl ar .. 

. Bizdeki coğrafya eserlenn· d bipi · · . . e sa-
ber ~l'lnin ıli.rolerine hürmetle bera-
Heve eyecaa ı:ı.t_mına bir şey yoktur. 
ğildir si i~ri.k ~ecek mahiyette de
salL;. · · ıne oyJe Allah vergisi kum-

~ız, pli.)larımız ve bilhassa 
au !5ehırlerle-iz ve ılıcalarınu 
memba sularımız Vardır ki bz lave 
hakkınd da un r 

a fazla merak ve rağbet 
~Yandırıcı bir gey yazılaınamı tlr 

Hep ki 1 ' sa t bir kalemle nazan" b'l gilerl k , ı -
bil e U'VVetli kaleme .. ı. .. -._ olsa 

e Vakıtan 1 ~ rik et e 0 madıkça merakı tah 
nıe:ı:. Kalpl . . . 

ve nihayet bu ez:ımızı cezbeylemez 
beti:! nail olm:vıa reklamlar da rağ 

r. 
Yalnız "İzmir 

arı,, dahilen ve ::;~~:asyonal fu. 
da · t ..1- Propagan-neşrıya ınw.. muyaffak lın 
tur. Doğru misalleri meyda:d uş • 
cutken be · • . 'th a nıev 
Yitft ku ~!ım"l~ am edebilir ? 

. TVc .. ,:.e, a ım eserile kendi-
~; .. •;.idafaa edebilir. Bugün eserine 

cıh gibi dayanacak babayiğitimiz 
~~k~ur. O halde ne yapmalıyız? Ve 

ılhanu da ııeredcn aldıffel.ccıı bili
yor musunuz? 

rı.taYur~umUZUn iyi ve dakik bir ha-
sını aUn•e d ~ 

l -> ' rce arı.. ıgım halde bu-
anıadığımd dı · an r. Bu noksan b · 
ı:ok düşündürdü. Coğrafya dem:~ı 

' 1 

harita demek olduğuna ve pıyasa
mızda çok iyi ve doğru haritaların 
tedariki kabil olmadığına göre ha
ritasız nasıl coğrafya ilminin tedrisi 
mümkün olacağına akıl erdireme
dim. Halbuki coğrafyayı yapanlar, 
küTeyi dolaşan ve gördüklerini ka
yıd ve işaret eden ve çizen alimler
dir. Her gün bir meçhul ada, bir 
meçhul diyar keşfedilmekte ve yeni 
demiryolları, fenerler, limanlar ha
ritalara ilave kılınmaktadır. 

bütün eli kazma tutarlan seferber B •ı' l. A k A J\ T kl • j • 8 
;~~:::~,:m::;d~y~ö:;:1:.·:: ı nassa s erı ıYa ıyat ıçın u 
rü Osman Onat Balya - Gönen yo - V" l~ J ç k 11 JI h • R ll o 
~:ıh~;. :-::::!ırı::,~;.:'~! ı o ıar o ırıü ım o er ynar 

O halde haritasız coğrafyanın 
kıymetini siz takdir buyurunuz. Bu 
gün bol dolarlarile, büyük servet • 
lerile cihanın gıptasmı çeken Ame
rika.ya-Yeni Dünya lutasını 447 sene 
evvel bir "Kristof Kolorob., un keş
fettiği hepimizce malfundur. 

mur edilmistır. . 
Göneni iktısadi bakımdan yüksel A lmanyanın seyr_ı~~f~~e.~!Jh su 

t k k mşu kazalarla birleştire- yollanna verdigı buyük ehern 
c:'tce 01:: b: yollan kısa bir zaman- m.iyet oldukça eskidir. 16. Ağustos 
da yaptıracağını vadettiler ve he- 18d74. d~Alınmareşal dMoltke, .bırf muhtı-

·ş ba latan kıymetli ve ener- ra a. anya a, seyrıse ere sa-
men ı e ş lih ll '"dü k ülü ··k ı· - R cai Görelinin bu ha- yo arın tezayu ve te emm , 
Jl va unız e .. bak 1 k · ·· 

k t . b"t'' kazada sevinç uyan • asken ımdan, meme etm mu-
re e ı uun df kud ·· k' 'dl · dırmıştır. a aa retının ta vıyesı o ayısı-

Mah~IU İdareler Müfetti§leri le tavsiye edilir .. Kanallar ve demir-
Vilayet köylerini ve köy işlerile yolları biribirin itmam etmelidir • 

Muhasebei Hususiye dairelerini tef· ler ... ,, 16Ağustos1899 da, buyük er
tiş eden iki müfettiş üç gündür Gö- kanıharbiye demiryolları seksiyonu 
nene gelerek köy işlerini teftişe şefi Von Budde'de aşağı yukarı ay-
başlamışlardır. ni fikri ileri sürüyordu. 

İlk defa Erdekten kazamız mu- Fakat, yüksek Alman kumanda 
hasebei hususiyesine tayin edilen sı, bu fikirlerden istifade etmedi, de
tahsil memuru Halilin Erdekteki bir miryollarının her şeye kafi gelece
işinden dolayı ifadesi alınarak va- ğini zannetti; 1916 dan 1918 e ka
zifesine son veren nıüf ettişler kaza- dar, nakliye hususundaki vahim 

müşkülat, bu hatasını isbat etti. ya bağlı köylerin birer birer defter-
lerini, makbuz ve diğer hesap işleri- Bugün her şey, muhasemat tak-
ne ait senetlerini getirterek 935 yı- dirinde, muazzam Alman şebekesi-

ne verilen birinci plandaki rolü ma
lından 939 yı!ı ağustos gayesine ka-
dar olan hesapları incelemektedir- hakkak gösterecek vaziyettedir. 

Almanyanın, halihazırdaki sey
lcr. Kaza teftiş edildikten sonra na

risefere salih su yollarının uzunluğu 
biye köylerinin teftişine başlanacak- "Avusturyanınkiler de dahil,, 13.700 

tır. kilometredir. Bunlardan 2.200 kilo
Yeni Kaymakam Geldi 

Yine katiyetle söylerim ki bir 
ilkokulun yavrularına cevelan ve 
müşahede yolile tabiat teşekkülle
rinden boğazı, koyu, körfezi, limanı, 
adaları, şibicezireleri, burunları, dil 
leri, berzahları. dereleri, vadileri 
versanları ve dere mansablarmı ve 
ormanları; fenerleri deniz ve kara 
yollarını ilh .. tarif etseniz, mükem· 
mel, ameli ve umumi bir coğrafya 
Notion= "Cüz'i ve sathi malCımat,, 
dersi vermiş olursunuz.Çocuklar da 
nazari olarak kafa ve beyin yorma
<lan bir günde mücmel ve müfid bir 
şey öğrenirler. Bilahare daha bil -
yük berri ve bahri cevelan ve se
yahatlerde yine tatbikat sayesinde 
bu malumat, pek çabuk derinleşir 
ve harita tetkiklerile zenginleşir. 

Halbuki çocuklar, güzel tabiatte bir 
günde öğrendiklerini mektep kitap
larında kapalı dershanelerde laakal 
bir ayda kitap uslubuna göre ezber
liyebilirler . 

Kazamız kaymakamlığına tayin 
edilen Bay Hakkı Güngör iki gün 
evvel kazaya gelerek vazifesine baş 
lamıştır. Geldiği gün bütün memur
ları toplıyarak görüşen ve vazifeleri 
hakkında direktifler veren kıymetli 
kaymakamımız memurlar ve halk 
üzerinde bıraktığı ilk tesir yakın ve 

metresi sun'i yollardır. Südet mın
takasının iltihakı bu yekfıne Elle 
nehrinin altmış kilometrelik seyrini 
de ilave ettirdi. Bohemyanın da zap
tı. Elle ve Moldan nehirlerinde ya
pılan teçhizat ve tekemmülattan 
Almanyayı istifade ettirdi. Bu ra -
kamlar, Almanyanın, 1938 de malik 
olduğu, 213.400 kilometrelik yol şe
bekesine, 3000 kilometrelik Otostrat 
lara ve 1936 senesinde 68.225 kilo-

Almanyanın candaınarı Tuna 

Şimdi yapılacak iş; parasız ola
rak devlet teı;;kilati ilmiyye ve fen
niyesine dayanarak en doğru ve e
saslı coğrafya eserini vücude getir
mektir. Zira birkaç sene evveline a
it eser!er bile bugün demodedir. 1-
mar kazmaları o derece süratle iler
liyor ki her sene coğrafya kitapla
rımıza ve haritalarımıza yeni demir
yolları, şoseler ve limanlar ve um
ran eserlerimizden yeni kanallar, bil 
yük köprüler ve barajlar dercedil -
mek iktiza eder. 

Elhasıl yurdumuzun taksimatı 

mülkiyesine nazaran ayn ayrı her 
vilayet sırf kendi teşkilat ve vesai
tile münhasıran vilayetine aid ve 
her biri muayyen bir müddette bi
tirilecek ve yeknasak şekilde olacak 
ve her vilayetin bir haritasile mü
zeyyen birer coğrafya eseri meyda
na getirmektir. Bu da kolay başa
rılacak bir vazifedir. 

Her vilayet merkezinde coğraf
ya eserini tertip edecek fen ve ilim 
adamlarımız ve okul öğretmenleri
miz mevcuttur. Erkanıharp zabit
lerimiz, nafia ve belediye mühendis 

!erimiz; kadastro, su, ziraat ve or
man teşkilatımız ilh.. hatti mek
teplerimiz tatil esnasında köyler ve 
kasabalar arasındaki muvasala yol

ciddi bir işseverlik olmuştur. 
S. Vecdi Boz 

Her Radyo Haberine 
inanmayın 

Berlin 2 (Radyo ile) - Türkiye
de 1913 sınıfına kadar efrad silah 
altına alınmıştır. 

YENİ SABAH - Berlin radyo
sunun İtalyanca vermiş olduğu bu 
haberin memleketimizde seferberli
ğin başlamış olduğunu ima kasdile 
verilmiş olduğunda şüphe yoktur. 
Halbuki evvelki günkü nüshamızda 
yazmış olduğumuz veçhile memle
ketimizin yurdun bir kısmında bir 
buçuk aylık bir taliın devresi geçir
mek üzere silah altına alınmış ef
raddan başka seferberliği ihsas 
eden hiçbir hareket yoktur ve mem 
leket tam bir sükun ve huzur için
dedir. Bilvesile o zaman da söyle • 
miş olduğumuz gibi büyüklerimiz 
icabettiği zaman lizımgelen tedbiri 
tereddüdsüz alacaklardır. 

&ovyetlerln yeni Berlln 
Elçlal 

Moskova, 2 (A. A.) - Yüksek 
Sovyet Divanı, Sovyetlerin Berlin 
büyük elçisi Merekalov'u başka ye· 
re tayin etmiş ve yerine Berlin bü
yük elçiliğine Şkvartsev getirilmiş
tir. 

larının ve orman sahalarının metre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ile ölçme "Metrage,, işlerini mesa- kip edilmi§ usullerden yukarı pek az 

tekemmül görülür. ha şeridlerile pek güzel tayin eder-
ler. Ve küçük yaşlarında vatana Misal olarak en küçüğünü nak-
hizınete alışmış olurlar. Devlet Mat- !edeyim: 
baası da yüksek tertip ve bu husus- ...... kasabaya üç saat mesafede 
taki ihtisas ve vukufile onları gil- kükürtill kaplıca mevcuttur, kay-

dına tesadüf edersiniz. Dil§ünürsü
zelce ve ucuzca ve çok mikdarda 
tab'eder. Bu suretle hükumetimizin nüz. Bu üç saat nedir? Bugün de -
himaye ve maarifimizin de nezareti virler yürümüş, her şey motör, met 
altında ve salahiyettar coğrafya fa- re ve kilometrelerle ölçülmeğe baş-

lamıştır. İşte bu üç saat köylü adı
kültemizin de tetkikinden geçtik - mile mi, öküz ve manda arabasile 
ten sonra meydana konacak esere mi merkep ve atla mı, ne nevi nakil 
ancak "Milli Coğrafya kitabı,, diye- vasıtası ve yürüyüş ile tayin edil
biliriz. Ve her vatandaş da doğru miştir. Belli değildir. Herkes anlı
olarak arzu ettiği malfımatı o res- yamaz. Halbuki kasabaya 51 kilo
mi eserden bilaşek ve şüphe alabilir- metre mesafede denilmiş olsaydı, 
Gerek memuren, gerek seyahat mak o mesafe, asri nakil vasıtalarına gö 
sadile gideceği ve gezeceği vilayet re derhal hesap edilirdi. Daha bu
hakkında en iyi rehberi yanında bu-l na benzer eski basma kalıp bir çok 
undurur. Şuna, buna sormak kili- t~b· ı "f d ı ~ -f a ır er ve ı a e er degiştirilınege 
etinden ve belki hicabından azade 
kalır. muhtaçtır. Yani sözün doğrusu da-

ha asri, heyecanlı ve müfid eserle
Binaenaleyh mevcud eserleri göz- re muhtacız. Ve bu yüce himmet 

den g~çirirseniz senelerdcnberi ta- gedkmemelidir... Bahri özdeniz 

havzası, ayaklarile birlikte 120 
bin kilometre murabbaını kaplamak
tadır halbuki, Rhinin 109 bin, Tu
nanın 85.600 kilometre murabbaıdır 

Alman nazariyatçılarının müte -
addit etüdler yaptığı harp iktısadi, 
su yolları için dört esaslı rol ayır -
maktadır. 

metrelik demir yolu şebekesine mu- 1 - Bir memleketin medeniyeti-
kayese edilirse oldukça mütevazı nin menfaatlerinin inkişafı, 
görünürler. 2 - Bu su yollarının malik ol -

Alınanya bu nakliye ve seyrise- dukları enerji kuvvetlerinin istis -
fer vasıtaları arasından, mütevazı marı; 

da olsa, kanallardan ve nehirlerden 3 - Su yollan nakliyatı saye -
ilk maddeler, marn.fil eşya ve insan sinde, masrafın tenzili ile, Alman is
nakli hususunda azami mesai sarfet tihsalatına ve mahreçlerine yardım 
mektedir. Ve bu gaye uğurunda bir 4 - Nehir ve kanalların ihracat 
çok tedbirlere müracat etmektedir. kudretini tezyit. 

Geçen sene, Almanyanın dahili Almanyanın bu bakımdan faa -
seyrisefer meselesi, tevsi bakımın - liyeti, bu su yollarının birleştirilme
dan üç hadiseye şahit oldu. Merkez sini gözönünde tutmaktadır. Seyri 
kanalının "Mittelland kanal,, itma- sefere salih Alman su yollarının 

mı, Rhin - Mavituna, su yolu hak ~ 1936 da.ki umum! randımanı, 25.930 
kındaki kanununun neşrini isltil - · milyon K. T. idi. Bu yekun üzerin -
zam eden Avusturyamn ilhakı, ni - den 13890 K. T. i Rhin nehrine aid 
hayet Südet mıntakasının ve Bo • dir. Bütün bu faaliyetlere rağmen 
hemyanıp. Almanyaya ilhakı. üzerinde durulacak bir nokta Rhin 

Merkez kanalı, umumi harp es~ ve Tuna havzaları hariç, diğerleri • 
nasında büyük müşküller arzeden nin biribirine gayri kafi bir şekilde 

bağlanmış olması heyfiyetidir. . 
Muhtelif Alınan kanalları, çok 

değişik devrelerde yapılmış olduğın, 

dan, bu vaziyet randımanlarına te.oir 
etmektedir. Rhin nehri bazı kısım-

larında 3000 tonluk gemilerin seyri
seferine müsaiddir ve Bale kadar, 
1500 tonluk gemiler gidebilir. 

Neticede, iktısadi ve askeri mü
lahazat nazarda tutulursa Alınan 

dahili nehir nakliyatında vasati bin 
tonluk gemilerin istimaline salih ol
duğu anlaşılır. 

Alman hükumeti, bu yollardan 
azami istifadeyi temin maksadile 
mühim, kanunlar çıkarmaktadır. 

Ezcümle, 11 mayıs 1936 da neşredi
len bir kanun merkez kanalının in
şaatını azami derecede tesri gayesi .. 
ni istilzam etmektedir. Almanların 
hedefi, Ruhr havzasını Balkanlara 
da birleştirmektedir. Bu muazzam 
kanalın çizdiği nısıf daire, bir gün, 
Elle, Oder ve Tunayı birleştirecek 

ve yeni bir kanal vasıtasile tamam 
!anacaktır. Bu büyük bir projedir. 
Fakat Bohemyanın ilhakı, bu işi 

kolaylaştıracak mahiyettedir. 
bir boşluğu doldurmak gayesile or- ===============================================:::::;:==::== 
taya atıldı. Şark ve Garp havzaları 
arasında irtibatın ademi mevcudiye
ti bu dahili zafer tarikile nehir nak 
liyatının imkanı, Alman kumandası 
nm işlerini çok kolaylatabilirdi. Bu 
yeni kanal sayesinde Ruhr havzası
nın kömür ve demiri, artık Berlin 
ve Şark mıntakalarına en kısa yol
dan gelebilir; ve şark tarafındaki 

sebze ve hububat da, merkezi ve gar 
bi Almanyaya doğru aksi istikame
ti takip edebilir. 

Diğer taraftan Alman nakliya
tının bir kısmı, Rhin mansabındaki 
yabancı limanlardan çekilerek Al -
manyaya, ihtiyacı olduğu "devise,, 
lerden bir miktarım getirir. Bu mer 
kez kanalına sevkülceyşi noktadan 

verilen ehemmiyet, inşaatta görü
len süratten anlaşılır. Rhin'den Tu
naya giden bu kanal şarka doğru 
Rhin havzasının kömür ve demirle-

rini nakledeceği gibi şimale doğru 
Macar ve Rumen buğdaylarını ve 
yine Rumen petrollerini çıkaracak
tır. 1941 senesinde 1500 tonluk ne
hir gemileri Rhinden Tunaya geçe
bileceklerdir. 

Südet mıntakasının ilhakı da bü 
yük iktısadi neticeler vermiştir. 930 
da bu yerlerin istihsal değeri 4 mil
yar markı tecavüz ediyordu. Elle, 
bugi.in Almanyanın en büyük, sey
risefere salih nehridir. Bu nehrin 

Gümüşancde 

Bir Sel 
F eli.keti Oldu 

Gümüşane, 2 (A.A.) - İki gün
denberi dolu ile karışık olarak yağ-

makta olan şiddetli yağmurlardan 

husule gelen seller Kelkitin Elbizini 
köyünde köylünün tarla ve harman-

larında bulunan bütün mezruatını 

köyün sığır ve hayva.natınm tama-

mını ve on beş haneyi içindeki eş· 

yasile birlikte söküp götürmüştür. 
Bir kadın da boğulmuştur. Ayni ka
zanın on beş köyünde de büyük ha
sarat vardır. Gevezit köyünden 

rençper İskenderle refikası üzerine 
düşen yıldırım her ikisini de öldür 
müştür. Gümüşane - Erzincan yolu 
üzerinde dolu binlerce metre mikap 

teressübat bırakmış ve birçok men
fez ve istinat duvarlarını yıkmış ve 

yolun yirmi beş kilometrelik bir 
kısmını tamamen kapamıştır. 

Hava halen kapalı ve yağmurlar 

devam etmektedir. Rençperler en

dişededir. Zarar ve ziyanın yüz bin 

lira kadar olduğu tahmin ~i!mek-
tedir. -

- .. .. .. 
lnonunun 
izmirlilere 
iltifatı 

ı· 

/ 

İzmir, 2 (A.A.) - Zafer bayra· 

mı münasebetile belediye reisi Dr,, 
Uz tarafından çekilen tebrik ve ta· 

zim telgrafına Reisicümhur aşağı
daki cev~pla mukabelede bul~,· 

lardır: 

Dr. Behcet Uz 

Belediye Reisl 
\ 

hoıir, 4 

Zafer bayramını ben de size mu 
habbetle kutlularını. 

İsmet İnöni\ 

lzmlrde fuar maçları 
İzmir, 2 (A.A.) - Bugün bası~ 

yacak olan fuar maçlarının fiksfü 

rü tanzim edilmiştir. Buna nazaran 

bugün İzmir - Ankara takımları. 
Pazar günü Ankara - İı:ttanbul ta~ 

kımları, pazartesi günü de !zmir .. 

İstanbul takımları karsılaşacaklar .. 
dır. 



.,,. : . 
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Bir Zerresi için 

Y•un : Nüzhet ERTUI 

S oğuk bir kış gecesi, tren Hay 
darpaşa garına geldiği u

man, uzun bir yolculuk beni o de
reee yormuştu ki, bir bavulumdan 
ibaret olan yol eşyamı yorgun vücu 
dilinle vapur iskelesine kadar gö
türecek kuvveti kendimde hissede
mediğim için, etı·afıma. bakınarak 
bir hamal arıyordum; bavulun sa
pına, soğuk bir elin temasile titrek 
bir ses: 

- Götüreyim mi.. efendim, de
di. 

Bu sesin sahibine baktığım za
man, o derece perişan, düşkün ve 
bitap kalmış bir gençti ki, benim: 

- Haydi ... Çabuk ol, vapuru ka
çırtmıyalım, diye teli.şla söylediğim . 
1ÖZÜ hiç duymamış gibi bir hare
ketle bavulu sırtına almağa çalışı
yor , fakat bütün kuvvetini sarfet
tiği halde bir türlü buna muvaffak 
olamıyordu. Kusurunu saklıyan in
aanlar gibi, bu hali yüzünden oku
a uyordu. 

Yardım ederek sırtına bavulu 
aldı, iskeleye doğnı attığı her adım
da, kesik ve şiddetli bir öksürükle 
beraber bir inleme ... 

Gişenin önü kalabalık olduğun
dan biletimi almak için çok uğraş
~m; vapur da iskeleye yakfaşmak I 
.!zere idi. Bavulumu almak için ha
malın yanına doğru yürüdüğüm va
kit hayretimden donakaldım?! ... 

Çiinkü; meydanda ne hamal, ne 
de bavul vardı. 

Etrafımı aradım .. bekleme salo
nunu · altüst ettim.. Yok.. yok.. Ne 
yapacağımı şaşırmış bir halde son 
bir ümitle Kadıköy cihetine giden 
yolu koşarcasına yürüdüm. 

Titrek elektrik ziyalan arasın

dan, bir gölgenin koşmak ister gibi 
ayaklarını sürte sürte mecalsiz a
dımlarla uzaklaştığını gördüm. 

Bu, o olmalıydı.. Hızla koşarak 1 
yanına yaklaştığım zaman, birden 
neye uğradığını şaşırdı. Benim: 

- Hain herif .. maksadın bu mu 
idi?.. Namusunla para kazanmak 
sana ağır mı geliyor?. Haline bak, 
yazık değil mi? demem üzerine 
fersiz gözlerini, gözlerime dik -
ti ve ağlı yan bir sesle: 

- Beni .. af .. et .. kardeşim .. Nu
rettin ? ! dedi. 

Hayretimle beraber, acaba kim 
olabilir?! .. Düşüncesile yüzüne bak
tığım zaman yine tanımak kabil o
lamıyordu. Ona: 

- Sen kimsin? Benim adımı ne 
reden biliyorsun? diye sormağa ha
zırlanıyordum ki titriyen elite omu
zumu tuttu ve: 

- Beni tanırsın .. Ben .. Adnan..! 
Hani çok .. sevdiğin arkadu.-,ın ... Io'a
kat sana kendimi tanıtmak için çok 
uğraştım, olmadı .. 

Gözlerimin önünde, iki hayatın 
eekli canlandı. Adnan.. benim ço· 
cukluk ve mektep arkadaşım.. Bu 
perişan haline daha fazla bakama-

Bu senenin zilhiccesinde de kur
ban kesmek, kurban bayramı nama
ıı kılmak ve teşrik günlerinde beş 

.vakit namazdan sonra tekbir almak 
vacip oldu. 

dun. Kalbim heyecanla çarpıyor, 

gözlerim birden karardı. Onu kol
lanmın arasında buldum. 

••• 
- Bir çorba daha içer misin? 

Bak çok titriyorsun! 
- Hayır .. Nurettin vücudüm bu 

şiddetli soğuklara, mide diye taşı
dığım bu zaYallı et parçası günlerce 
a~ kalmağa tahammül ediyor .. Fa
kat kanımı emen, kemiklerimi yi
yen. beni günden güne daha serse
ri yapan bir zehrin bir anki yoklu
ğuna dayanamıyorum. Bu zehir de 
"Eroin,.. İşte ben .. karşında iskelet 
halinde duran zavallı değil, kendini 
bile bile, köpekler gibi süriıne, sü
riioe sokaklarda ölecek bir serseri .. 
bu zehirin kurbanlanndandır. 

İnsanlar çok tuhaf mahlfıklar
dır. Memnu ve zararlı olan şeyleri 

yapmaktan çok zevk duyar ve hem 
de bunu sakına sakına yaparken de 1 
kendisine bir ~rik bulmağa ve o-· 
na "da bundan hisse çıkannağa çalı
şır~. 

İşte beni de bu kahrolası zehire 
alıştıranlar, korka kork:ı yanıma 

geldiler·. Yüzüme güldüler, tatırdı

lar ve nihayet yiye yiye kemiğimin 
kalan leşten u~.an leş kargaları gi
bi, beni yalnız, hem de nasıl yalnız, 
yuvasını terketmiş, sırtındaki elbi
sesini satarak vücudündeki hayat 
diye taşıdığı kanı emerek bıraktı

lar, ka~tılar. 
Giinlerce bu zehiri bulmak için, 

neler yapmadım, nelere başvurma
dım. Hapishaneler benim için bir 
hiç oldu. Öyle anlar oldu ve oluyoı· 

ki... 

Zehir, zehir diye bağıran kanı
ma bunun bir zerresini bulmak için 
herşeyi göze alıyorum. Hattl arka
daşımın canını ve malını bile ... 

- Sus .. Yetişir .. Adnan... Bak 
çok fena oluyorsun. 

- 1',ena mı oluyorum, Nurettin .. 
Sana sorarım. Yıkılan bir varlık çok 
harap olmuş bir vücut, hem de na
sıl, kurumuş, kansız. kemiksiz kal
mış, günden güne ölüme biraz daha 
yaklaşan ben, nasıl olur da artık 

bu zehirden kurtulur, beni teselli 
etmek gülünç olduğu kadar da. boş· 

tur. 
Heyeti Allahaısmarladık, benim 

aziz ve şefkatli arkadaşım. Bak yi
ne kanım ciğerimi pan:alıyarak ba
ğırıyor.. Zehfr .. Bir zerre olsun. ·--··-- ··-----
Şehrimizdeki Yunanhl• r 

Şehrimizdeki Yunanlılardan bir 
gnıp ta önümüzdeki perşembe günü 
limau.mızdan hareket edecek olan 
Rumanya bandıralı "Daçya,, vapu
rile Yunanistana hareket edecekler 
dir. Bunlar Yunanistanda askerlik 
hizmetlerini yapacaklarla silah al
tına çağırılmış olan sınıflara men
sup olanlardır. 

kavim arasında muahede varken., 
diğer tarafta muahedeye sadakat
sizlik görülürse, harbe girişilme
den evvel, ahde sadakatsizlik göste
ren tarafa haber vermek hakkında

3EYL0Lı..-· 

YURDDA SABAH l 
Bursada 30 Ağustos Zafer Bayramı 

Bursa (Hususi) - Bugün tan 
yeri ağarmadan evvel uyandık. Ka 
rarlaşan bu saati beklemek için zor 
dayandık. 

Tam saat 9.20 de Valimiz Refik 
Koraltan beraber lerinde daire mü
dürleri olduğu halde, fırkaya gi
derek orada ordunun milli bayramı
nı tebrik ettiler. 

Bütiin Bursa, en büyük bayra
mını yapıyor, binlerce halk sokak
larda büyük milli kahramanlarını 
seviçle konuşuyorlar. Büyük Milli 
Şef Cümhurreisi ile onun büyük 
Türk ordusuna. yaptığı lıitabm her 
vakit teakup edeceği imam ile 
dünya milletlerinin kabus içinde 
yaşadığı bugünlerde milli bayram
larını kutluluyorlar . 

Karamanda 30 ağltltos 

Vali askerleri t.eftft ederken 

Samsunda Çekirge Miicadelesi 
-1« ______ _...., ___________ ,,__" 

_.. . 

1 .. 

J 
L~--

Karaman (Hususi) - Şehrimiz

de 30 Ağustos Zafer bayramı Türk 
ulusuna yaraşacak bir şekilde ~ok 
canlı ve coşkunlukla kutlulandı. 

Merasime bütün yurddaşlann işti

rakile söylenen milli marşla başlan
mış ve Atatürk anıdına çelenk koy
muşlardır. Şehrin en kalabalık yeri 
olan Cümhuriyet alanına konulan 
kürsüde Alay komutanı, Parti Baş 
kanı, bir sübay ve bir öğretmen ta
rafmdan 30 Ağustos zafer bayramı 
nı bize kazandıran Ebedi Şef Ata.
türkün ve Milli Şef İsmet lnönünün 
Baş kumandanlık muharebesinde 
yaptıkları büyük kahramanlıkları 

ve o günün ehemmiyeti halka anla
tılmış ve bu vesile ile duyguları ka
baran halk Ebedi Şef Atatürk'ün 
aziz ruhuna iç~en gelen sevgi· ve 
saygılarını yollamışlar, kalblerimi- ıdücadf'le mınbıkasında poı,:al'izatör arabast 

ze gömülen ve eşsiz Atamızın bize s amsun [Hususi] - Bu sene mahsulatı tehdid eden çekirgelere 
emanet ettiği Cüınhuriyete ve onun 

karşı açılan mücadele çok iyi neticeler vermiş ve tehlike ta
koruyucusu, ba şancısı şanlı Türk 

maınile önlendiği için mücac.ıeleye nihayet verilmiştir. Bu işin vilayetce 
ordusuna ve en yakın silah arkada-

aza111i ehemmiyetle takip edilmesi tarla sahiplerini çok sevindirmiştir. 
şı MiUi Şef İsmet 1nönüne minnet 

Resmimiz, çekirge mücadelesi esnasında mücadele mıntakalanndaki 
ve şükranlannı ve Cümhuriyete o· 

mesaiyi sık sık teftişe gelen Samswı Valisi Bay Fuad Tuksal'ı bir pül
lan bağlılıklarını bir defa daha tek 

varizatör doldurma ameliyesini seyrederken göstermektedir. 
rarlamışlardır. Göğüsleri kabartan ==========:-::=============================-=============== 
kahraman Mehmetçiklerin geç::i ı 

Kızııtoprakta iki feci kaza 
Kızıltoprakta iki feci kaza ol

muştur. Kadıköyünden Bostancıya 

giden 103 numaralı vatman lsmai
lin idaresindeki tramvay arabası 

Kızıltoprakta mukabil taraftan ge
len ve Vahanın kullandığı çift atlı 
paytonla çarpışmış tramvayın cam 
lan kiimilen kırılmış vatman İsma
il ağzından, arabacı Vahan da ba
şının iki yerinden yaralanmış ve 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

Mellye VekAleUnln 
bir tamimi 

Maliye Vekaleti alikadar ma
kamlara bir tebliğde bulunarak ec
nebi yolcuların beraberlerinde getir 

dikleri paralardan isterlin, frank ve 
dolar hariç olnıak üzere diğer ecne· 

bi paralarınm Türk parasile değiş
tirilmemesini emretmiştir. 

ltalyanlara sıinaklar 
Şehrimizdeki İtalyanlara bir teh 

tike zuhurunda Santa Maria kilise

Tam saat 10.5 de merasim baş
ladı. En küçük rütbeli bir sUba)' 
ile en büyük rütbeli bir sübay tara
fından bazı hitaplarda bulunulduk
tan sonra, At.atürk heykeline bir 
;tok ~elenkler konuldu ve kahraman 
ıskerle-rimiz de g~it resmi yaptık

tan sonra merasime nihayet veril
di. 
Borsadaki Almanlar Menalekederiofl 

Gidiyorlıır 

Bursada bulunan Almariıara, 111 
tanbul konsolosu tarafından telgral 
gelmiştir. Bu telgrafa göre Bursa
daki Almanların derhal İstanbuJa 

hareket etmeleri emredilmektedir. 
Bugünden itibaren burada buJunan 
Almanlar hareket etmeğe başlannif' 
tardır. 

Franaada tetl•Ytllden 
kaldırılan paralar 

Paris, 2 (A.A.) - Resmi gaze

tede çıkan bir kararnamede 10 ve 

20 franklık gümüş paralarla nikel 
beş franklıklarda:n hangilerinin te
davülden kaldırılacağı bildirilmek· 
te ve 5, 10 ve 20 franklık kağıt para
lar çıkarması için Fransız banka.sı

na mezuniyet verilmektedir. 

Bulgarlatanın bllarall•k 
karaırı 

Sofya, 2 (A.A.) - Gazete mü

dürleri dün akşam kendilerine ta

limat verilmek üzere matbuat mü

düriyetine davet edilm~lerdir. 
Gazete müdürlerine Bulgarista· 

nın bitaraf kalmak hususwıdaki ar

zusuna uygun tam bir bitaraflık da 

iresinde hareket etmeleri hakkında 
talimat verilmiştir. 

Porteklzln blt•r•fhk 
k•rarı 

Lizbon, 2 (A.A.) - Portekizin 

İngiltere ile ittifakı baki kalmak il· 
zere bitaraf kalacağı resmen bildi

rilmektedir. 

RuzvelUn aöyleyeceğl 

nutuk 
Vaşington, 2 (A. A.) - Reisi· 

cümhur Roosevelt, pazar günü sa· 

at 21 qe Amerikan milletine hita· 

ben radyoda bir nutuk söyliyecek· 
tir. Nutuk, bir çeyrek saat devaıtl 
edecek ve Avrupadan işitilebilecek· 

tir. .. ................ ~ ...................... . 

resminden sonra büyüklerimize ta
zim telgrafları çekilmiştir. Hopar 
lörlerle Rıza Bağdaş tarafından bir 
saatten fazla süren yurttaşların ulu 
sal duygu ve bilgilerini artırmak 

yurd ödevlerini eksiksiz yerine ge
tirmek yönünden Bayrak, Sancak 
ve milli marş konuları etrafında çok 
faydalı ve istüadeli bir konferans 
verilmiştir. Gece de fener alayları 

tertip edilmiş ve havai fişekler atı
larak bu mes'ut günü sevinçle kut
lamışlardır. 

Yusuf Aydın 

• • • 
İkinci vak'a da şudur: silc, Roma klübü, ve Boğazkesende· •••••••••••••1111 

Bir t•rln 
Bostancıdan hareket eden vat

man Rızanın idaresindeki tramvay 
arabası Kızıltoprak elektrik deposu 

ki İtalyan lisesinin sığınaklık vazi-

feleri görecekleri ve İtalyanların 
buralara sığınmaları hakkında !tal-

öniinde Bohora ait hususi otomobil · ya makamatı tarafından tebligat 
le çarpışmış, tramvayın ön kısımla- ta bulunulmuştur. 
rı ile otomobilin fren ve öo kısım-~~=~~~~ ......... ~=~~~=, 
ları kırılmıştır. dün Hapı Piri caddesinde oturan J 

Kul•lını kop•rdı Bürhanettinin kulağını ısırarak 1 

HIZA ASLAN 
Umum Gazeteler, Mecmua, Ki
tap, Fotoğraf, Gramofon, Plak, 

Kırtasiye 

SATIŞ EVl 
DIVRlll . 

Karaman (Hususi) - Açık bu
lunan kazamız emniyet komiser 
muavinliğine Ereğli Komiser mu· 
avini Durak Kirişçi tayin edilmiş 
ve vazifesine başlamıştır. Bulundu
ğu muhıtlerde halkın teveccühünü 
kazanan Durak Kirişçiye hoş geldin 
der başarılar dileriz. 

Yedikulede Hacıvat mahallesin 
de Vasilin bostan arabacısı Abidin 

kopardığı için polis tarafından ya- ı 
kalanmıştır. 111••••••••••••-
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hareket etti. Yanlarında otuz deve 1 
vardı. Bunlara sıra ile binerlerdi. 

Peygamber, zilhiccenin dokuzun
cu günü suveyk gazvesinden dön -

ki iye•, tc bu ikinci sene nazil oldu. ~ - ao-

Yenbuğ tarafında, Beni Müdliç 
kabilesinin bulunduğu "Aşiyre .. de
nilen yere geldikleri zaman kerva
nın gelip geçtiğini haber aldılar. Bu
rada, Beni Müdlic'le musaliha akte-, 
dildi. Onlara da bir emanname veri
lerek aYdet edildi (1). 

Resulü Ekrem, Cemaziyülıihir nyın· 
da, amcası oğlu Abdullah ibni Cahş· 
ın meiyetine sekiz kişi ve eline d~. 
Medine'den iki günlük yol gittikten 
som·a açıp okumak ıçin bir mektup 
verdi. 

, mtiştü. Ertesi sabah, musallade bay 
ram namazını kıldı. Sonra iki kur
ban kesti. Eshabına da kurban kes
melerini emretti. 

Cihad - Bir kısım rivayetlere 
göre, cihad hakkındaki ayeti keri
me, bu ikinci senede nazil oldu. 

Harp esirleri - O zamana ka -
aar, harp esirleri öldürülürdü. Beni 
1sr8.il, harplerde, ellerine geçirdikle
ri esirlerle beraber, onlardan bir e
ser kalmamak için hayvanlarını da 
öldürürlerdi. 

TalCıt, Yuşağ peygamber tara -
fmdan, Amalika halkının hepsini öl-

l dürmeye emir aldığı halde, düşman 
hükümdarını öldürmiyerek affetti
ği 1çin kendiai de, evladı da hüküm
darlıktan mahrıım edilmişlerdir. 

Hicretin ikinci senesi harpler 
başladığı için, esirlere yapılacak mu
amele tesbit olundu. Bu su;.etle e
ıır öldürmek vahşeti ortadan kallc
tı. 

Ahdı bozmak - İslıimlarla bir 

Bu ayetin meali: "Seninle müt
tefik olan bir kavimde sana karşı 
hiyanet alametleri görürsek muha
rebeye başlamadan evvel ahdi boz
duğunu onlara bildir, ki iki taraf 
vaz'iyettcİı haberdar olsun. Zira, 
Cenabı Hak, ahdi bozmakla hiyanet 
edenleri sevmez.,, 

Harp ganimetleri - Hicretin i
kinci senesinde, ileride anlatacağı
mız üzere seriyyeler gönderilmiş, 

gazveler yapılmış olduğu için Müs
lümanların eline ganimetler geçmiş
ti. 

tık zamanlarda, ganimetler gel
diği zaman, Resulü Ekrem, bunlar
dan beğendiğini alırdı. Bedr harbin· 
de böyle oldu. Peygamber, Kaynu
kağ gazvesinden sonra: 

"Ey mü'minler! Bundan sonra 
her ne iğtinam ederseniz, beşte bi
ri Cenabı hakka ve Resfılüne aid -
dir.,, mealinde olan ayetin nAzil ol
duğunu bildirdi. Ganimetlerin beş
te birini Beytülmale ayırdı. Müteb9.
kisini harp edenlere taksim et~ 

C iH AD 

Hicretin ikinci senesindeki 
gazveler 

Ebvi gazvesi - Safer ayında, 

Hazreti Peygamber, Kureyşin bir 
ticaret kafilesini vurmak ve Beni 
Domra aşiretini yola getirmek üze
re muhacirlerden altmış kişilik bir 
kuvetin başında hareket etti. Saad 
ibni Abade'yi Medine'de vekil bırak

tı. Sancağı, amcası Hazreti Hamza
ya verdi. 

Peygamber, Medine ile Mekke 
arasında bulunan "Ebva,, köyüne 
geldiği zaman, kervanın savuşup 

gittiğini haber aldı. Orada, Beni 
Domra şeyhi gelerek aman diledi. 
"İslim düşmanlarına yardım etme
mek ve sırasında müslümanlara 
yardım eylemek,. üzere onunla bir 
muahede akdolundu. 

Peygamberin validesi Amine1 

"Ebva,, köyünde metfun bulundu
ğu için, burada on beş gün kalındı. 

Bu gazveye "Y eddan,, gazvesi 

de denilmektedir; çünkü oraya ya
kın olan "Veddan,, mevkii vardır. 

Suvat gazves i - Hazreti Pey
gamber; Rebiüle\'Vel ayında, Ümey
ye ibni Halef Cüheni'nin reisliğin

de ve yüz muhafızın himayesi altm
da bulunan bir Mekke kervanını 

basmağa karar ver<li. Saib ibni Os
man ibni Mazgun'u Medine'de kay
makam bıraktı. İki yüz muhacirden 
mürekkep bir kuvvetle hareket et
ti. Saad ibni Maaz ile Saad ibni ehi 
Vakkas sancaktardı . Medine'den 
dört günlük mesafede, Rada.vi na
hiyesindeki Cüheyne dağında "Bu· 
vat,, denilen yere geldiği zaman ker
vanın geçip gittiğini anladı, geri 
döndü. 

Aşiyer gazvesi - Cemaziyülev
vel ayında, Ebu Süfyan'ın idaresin
de kırk elli kişilik bir kervanın 

Mekke'den çıkarak Medine'ye git
mekte olduğu haber alındı. 

Peygamber, sancağı Hamza'ya 
vererek yüz elli ldşi ile Medine'den 

Bedri Ola gazvesi - Hazreti 
Peygamber, Aşiyrc gazvesinden av· 
det ettikten on gün sonra Fehr ibni 
Malik ailesinden Kürz ibni Cabir, 
mü~riklerden mürekkep bir kuvvet
le, Medine dvarına kadar gelmiş, 

Medine'lilerin hayvanlarını alıp git
mişti. 

Hazreti Peygamber, Zeyd ibni 
Harisc'yi Medine"de kaymakam bı
rakarak Hezreti Ali 'yi sancaktar 
yaptı. Muhacirlerden mürekkep bir 
kuvvetle takibe çıktı ; Bedr nahiye
sine kadar gitti ise de müşriklere 

yetişemedi. 

Abdullah ibni Çahş seriyyesi -

(1) Bir rMiyete göre, Hazreti 
Ali, Aşi~re'dc, hir hurma ağacı al
tında, yiizünü toprağa koyarak u
yuyormuş. Hazreti Peygamber, ona 
Kum ya ebfı turab - Ey toı>rak ba
bası, kalk!,, demiştir. 

"' 

Abdullah'a, ilk defa olnrak, "E
ınirül mü'minin,, namı verildi. 

Abdullah, iki günlük yol gittik· 
ten sonra mektubu açtı. Mektupta: 

"Abdullah! Batııı Nahle'ye ka· 
dar git. KureY§ kervanını gözetle. 
Bize, hayırlı bir haber getir. Yal-' 
nız, arkadaşlannı zorlama; beraber 
gitmek istiyenleri al, gitmek istemi· 
yenler avdet edebilir.,, 

Deniyoıdu. 

Abdullah, mektubun mealini ar· 
kadaşlarına bildirdi ve: 

- Şehit olmak istiyenler bera· 
ber gelsin; istem.iyen geri dönsün. 
Ben, Resulü Ekrcm'in emrini yeri· 
ne getireceğim. 

Dedi. 
Sekiz ki§iden hiçbiri kendisi:t· 

den ayrılmak istemedi. Çete, Mck· 
ke'ye doğru ilerledi. Saad ibni eb 
Vakkas ile Otbe ibni Gazvan, sır:.. 

ile bindikleri deveyi yolda kaybet .. 
tiklerinden aram.ağa çıktılar. Diğer 
altı kişi de "Batnı Nahle,, ye vardı-
lar. _,, ' (Devamı va.(') 
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Esrarengiz Evin 
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'Artık cinayetler biribirini ta
:ki~ edi~ordu ! .. Azra ile kız kardeş
len işı sona erdirmek ve bu
radan kaçmak lüzumunu hissettiler. 
Ancak Leyla Ali ldrisi bırakamı • 
yordu. Hatta belki onların hep bu 
taraflarda ve hep bize yakin olanla
rı öldürmeleri Leyiaııın Ali ldristen 
ayrılmak istememesinden ileri geli
Y?rdu. Fakat Ali ldrisin ona hiç 
yUz vermemi~ olduğu muhakkak
tır. Befüi en sonra Leyla, bir kere 
d~hn Ali İdrise teklifte bulunmuş, 
Yme red cevabı alınca biçare genci, 
tum odasına gireceği sıradn vurmuş 
tur •. ~u. kurşunun boşa gidip git
mcd~~n~, Ali İdrisi öldürüp öldür • 
n>.eclıgını tabü öğrenecektik. F.akat 
0~1ı::r nihayet bu mecruhu da alıp 
goturmeye muvaffak oldular. 

Rıza Yerinde duramadı, fırlıya
rak: 

- Bütün bunları biliyordunuz da 
:~den ~li İdrisin onların kucağına 
UŞm:smc, onlarla birlikte gitmesi

ne mumanaat etmediniz? Doğrusu 
~ktor .Bey, benim hala anlıyama
.ugım bir §eyler var •.. 

Sadi gülerek cevap verdi: 
- .si.zin anhyamadığınız Sırrı bey 

~k ı~ı .anlamı§tı. Çünkü o da bc
nım gıbı hareket etti ve o da üç kız 
kardeşe Ali ldr;.n_ tesı· . ..... , ınune razı 

old~ ... Sebebini bir kelime ile söyli
yeyım Rıza Bey: Katilleri cürmü
:~hud halinde yakalamak laz:tm-

Sırn dudaklarını büktü: 
.- Bununla beraber cinayet fail

~~ni b~zim daha evvel yakalamamız 
. malme karşı bazı menfi hare • 
xetıerde bulunmadınız mı? 

- Hayır A l '"'- il . k .... s a .... vun erı ya-
ld~·arnak için gittiğimiz yollar ayrı 
d ' anıma maksat bir ... Zaten bun
h an sonra mesele kalmadı, birlikte 

areket edeceğiz. Size çok yardı 
mım olacağına eminim. 

Rıza Yerinden kalkb a~.1. h. k t • ·~ are-e e geçmek zamanı gelınişti: 
- Yalnız, dedi. Sizin kızınız da 

ortada yok s· 
tab .• • ız onu arıyacaksınız 

m ... Nasıl olsa n 
caPı,. d ~. . • yn, ayrı çalışa-o-. egıl mı doktor bey? 

- 'Kızım Ar 1d · · . " 
ıntt• K . ' ı rısın gittiği yere 
:.· 1 omıser Bey ... 

- Muhakkak mı? 

di 
:- Evet_~ Siz hiç sevda çekme

ııız galiba ... 

Rıza cevap vermeyince ihtiyar 
doktor devam etti: 

- Ali İdrisi 1r..~--~ 
cı kızla ~ a.urwırmak, yaban-
arzu nn kucu.gında bırakmamak 

. ~ kızımı da bir kapana dü _ 
filrmua olacak~· . 
8 ~ ur, Haydı; eğer §U 
on kurbanları kurtaıınak ı"sti 

8ak yor -
. acele edelim. Otomobil ,., im 

mıocıse bil ,.. be e -
.. :... . :··: ~a&ma.fih galiba motö-

run sesını ı§ltiyorum .. 

- ON BEŞlNCl KISIM _ 

V ALJt...""NtN AKlBJt..."'Tt 

Q nlar pansiyondan çıktıkları 
zaman içeride yalnız korkak 

Ve bunak R • B 
V ecaı eyle pansiyoncu 
e uşak kalmı t 1 ha~: __ , ş ı. sak, bu kadar 
~erden sonra o · mak i kA sene ış yap-

nnat m .anı kalmadığına artık ka-
getirnıi§ti. 

Doktor Sad· H l"d' ti~. . . ı a ı ın tahmin et-
kig~~~ı otomobil gelmişti. Demek 
noktal ez Haydarpaşaya veya diğer 
durm ara telefon ederek onu bul-

1 uştu. Sun hemen §eföre yak
aşarak u k 
öğre ç. ız kardeşi ne yaptığını 

lllnek ıstedi. Şoför: 
- 'Ytll'alı He beraber indi! 
Deyince doktor Sad" . e~. 

ri aşagı~ yuk _ ının dedikle-
an dogru çık şt S n şiddetle sordu: mı ı. ır-

ta vardı. Çaresiz büyük bir kö§kün 
önUne kadar gittik.. . 

Rızn hiddetten sapsarı kesilmiş
ti: 

- Ne halt ettin, ııe halt ettin! .. 
Zavallı adamın ölümüne sebep ol -
dun ... 

Diye şoföre çıkı§lyordu. Doktor 
Sadi müdahale etti ve Rızayı tes
kine çalışarak; 

- Bu adamın kabalıati yok. Ne 
bilsin?.. Maamafih, tahminlerim 
doğru çıkıyor. Haydi §imdi köşke .. 
Bir saniye geç kalmamız bir hayata 
mal olabilir .. 

Bunu söyliycrek otomobile atlı
yan doktorun işareti ile Madam Sa
ra ve zabıta memurları da bindi -
ler. Şoför şaşırmıştı. Bu müşteriler 
den hiç de menınun değildi. Fakat 
Rıza hüviyetini gösterince: 

- Nereye gideceğiz? diye sordu. 
SlITl: 

- Onları bıraktığın yere bizi 
de bırakacaksın .. 

Dediği zaman şoförün büsbütün 
cam sıkılmı.~tı. Maamafih çaresizdi. 
Yola çıktı. 

Erenköyünü geçtikten sonra yol 
hakikaten çamur içinde idi. Sadul
lah Paşanın köşkü uzaktan ağaçla
rın arasında göründüğü halde oto • 
mobil bin müşkülatla yaklaştı. Rıza, 
tam kapının önüne kadar araba ile 
gitmekte bir ihtiyatsızlık gördüğü
nü söylediği halde Sırrı: 

- Ehemmiyeti yok. Bizi kim.se
nin göremiyeceğinden ve bekleme
diğinden eminim. Ancak yarın bir 
baskına uğra.maktan korkarlar. 

Dedi. Doktor Sadi de ayni fikir
de idi. 

Bahçe kapısına yakın arabadan 
inerek köşke doğru yürüdüler. Bu 
köşk yaprakların arasında, sanki 
yaprakların rengini alarak kaybol • 
mu§tu. Fakat yüksek ağaç yığın • 
lannın bir ucundan, üstünden gö -
rUnen kısımları, pencereleri ve ku
le!eriyle azametini yaklaştıkça gös
teriyordu. 

Bahçe kapısını yine Sırrı kolay
ca açtı. Köşke giren çakıllı yol da 
ıslak idi. Etrafa bakmanlar, burası
nın senelcrdenberi gayri meskfuı ol
duğunu zannederdi. Bahçe baş • 
tanbaşa yabani otlarla kaplı idi. Di
kenler, çakıllı yolun kenarından sar 
kıyordu. Rıza doktor Sadiye yakla· 
§arak: 

- Üstad, dedi. Ben bahse gire
rim ki şu yoldan bir iki saat içinde 
hiç kimse geçmemiştir. 

- Nereden anlıyorsunuz? 
- Yolun üstünde hiç bir iz ol -

mamasından... Halbuki toprak ıs
laktır. 

- Fakat çakıl taşlan da var. 
Belki ihtiyata riayet ederek yalnız 
taşların üstünde yürUmUşlerse .... 

Şimdi evin önünde idiler. Büyi.ik 
bir ihtiyatla içeri girdiler. Derhal 
kulaklarına uzaktan uzağa bir uğul
tu gelmeğe başladı. Ahmet Sırrı va
ziyeti derhal anladı. Bu sesler, yat 
ta duymuş olduğu o seslerin ayni 
idi. De~e~ ~luyo:· ki yukarıda o es-ı' 
rarengız ayınle ışkence filemi ya
pılıyordu. Derhal: 

- Tabancalarınızı hazırlayın! 
emrini verdi. Başta kendisi olmak 
üzere yavaş yavaş merdivenleri çık
mağa başladılar. 

İkinci kata varınca seslerin 
gelmekte olduğu odayı derhul fark 
ettiler. Bir iki adım sonra kapının 
önünde idiler. Ahmet Sırrı bir o
muzda kapıyı kırdı. O zaman şöyle 
bir manzara karşısında kaldılar: 

Ahmet İdris yerde upuzun yatı

ziği: (Ankara radyosu küme sazı 

ve karışık koro), 13.00 Memleket 
saat ayan, ajans ve meteoroloji ha
berleri, 13.15 Müzik (Küçük Or· 
kestra, şef: Necib Aşkın). 

1 - Drigo Esmeralda Balet SÜ· 

iti No. 1, 2 - Dohnanyi Rapsodi 
Do majör, 3 - Drigo Arlökenin 
milyonları - Balet süiti No. 3, ~ -
Franz Lehar "Şen Dul,, operetin-
den potpuri, 5 - Walter Noack 
köy hikayeleri, 6 - Drigo Esmer-
ralda balet sfüti No. 2, 14.15 -14.30 
Müzik (Melodiler). 

18.30 Program, 18.35 Müzik (Pa 
zar çayı • Pl.), 19.05 Çocuk saati, 
19.35 Türk müziği: (Fasıl heyeti), 
20.10 Neşeli plaklar - R., 20.15 Mü
zik (Solistler), 20.30 Memleket 
saat ayarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri, 20.45 Türk Müziği: 

Okuyanlar: Semahat Özdenscs, 
Muzaffer İlkar, Çalanlar: Vecihe 
Daryal, Reşat Erer, Ruşen Kam. 

1-Udi Eşref - Hüzzam peşrev,i 
2 - Mahmut Cela.Iettin Paşa - Hüz 
zam şarkı (Kerem eyle mestane kıl 
bir nigah), 3 - Salahaddin Pınar-
Hüzzam şarkı (Seviyordum onu), 
4 - Lemi - Kürdilihicazkar şarkı 
(Nazlandı bülbül~, 5 - Arif bey • 

Kürdilihicazkar şarkı (Düşer mi 
şanına?), 6 - Faik bey - Suzinak 
şarkı (Kuzucağım ne kaçarsın ben
den), 7 - Bimen Şen - Segah şarkı 
(Bensiz ey gülü gülşen alemde mey 
nuş eyleme), 8-Sedat Öztoprak-Hüz 
zam şarkı (Cefayı hicrinle gönlüm 
yıkılsın), 9 - Halk türküsü - (Bül 
bül taşta ne gezer), 10 - Halk 
türküsü - (Karam). 

21.30 Müzik (Riyaseticümhur 
bandosu - Şef: İhsan Künçer), 

1 

ı - Domenico Marcia Militare 
(Marş), 2 - Waldteufel Çiçekler 
(Vals), 3 - C. M. Weber "Oberon,, 
uvertürü, 4 - Massenet Sceneses 
Dramatiques. 

a) Prelude et Divertissement, b) 
Melodraıne, <:) Scene finale. 

22.20 Müzik (Cazband - Pl.) 
22.45 • 23.00 Son ajans haberleri 

ye yarınki program. 
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12.30 Program, 12.35 Türk mü
ziği (Pi.) 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 13.15-14.00 
Müzik (Karışık program), 19.00 
Program, 19.05 Müzik (Senfonik 
plaklar), 19.30 Türk müziği: Fasıl 
heyeti, 20.15 Konuşma, 20.30 Mem
leket saat ayarı, ajans ve meteoro
loji haberleri, 20.50 Türk müziği: 

Okuyanlar: Mefharet Sağnak. 

Necmi Rıza Ahıskan, Çalanlar: 
Vecihe Daryal, Reşat Erer, Cevdet 
Kozan. 

1 - Tamburi Cemil - Oüseyni 
şarkı (Görmek ister gözlerim), 2-
Asım bey - Hicaz şarkı (Her 7Ah
mı ciğersuza devakar aranılmaz), 
3 - ......... - Hicaz türkü (Yürü dil-
ber yürü), 4 - Halk türküsü (in
ce çayır biçilir mi?), 5 - Tamburi 
Cemil - Kürdilihicazkar peşrevi, 

6 - Tamburi Cemil - Kürdili hicaz 
kfır şarkı (Defi mele§ eylerim), 7-
Lemi - Kürdili hicazkar (Bir kendi 
gibi zalimi sevmiş), 8 - Lemi Kür 
dili hicazkar şarkı (Sazın gibi si
nem dahi), 9 - Suphi Ziya - Kür
dilihicazkar şarkı (Bahçenizde bir 
gUl olsam), 10 - Vasil - Kürdilihi 
cazkar saz semaisi. 

21.30 Konuşma (Doktorun saa
ti), 21.45 Neşeli plaklar - R., 21 .. 50 
Müzik konuşması (Cevat Memduh) 
22.05 Müzik (Küçük orkestra· Şef: 
Necib Aşkın:). 

1 - Alois Pachernegg Viyana
nın cazibesi, 2 - Hermann Dostal - Nereye indiler? S 

Haydarpaşa hastahan.esin:n ~t~~ 
medin mi? go ur -

yor ve üç kız kardeşler yüzleri- 1!!!1~!'!!!!1!1!!!1!'~~-11!"~~111111!!!!!!!!!!~ 

la - Hayır ... Hastahaneye diye Yo
•in çıktık amma tam Bağdat cadde. 

de Yanımda oturan hanım: "H 
tabane "Ok k . . as 
le: d :ı uza ··· Oraya gıdinciye 
B~ .ar k~~taya belki bir şey olur. 

toızımd O§ke götürelim. Yakında dok 
r a var ded" ö 

ta.'>dik . ' ı. teki kızlar da 
ettiler Ben geri d .. 

:mecbur old · n.... . onmeye 
• um. ~ka bır yold · \.aSyona çıktık . . an ıs-
tık B • oradan ıçerilere aap 
fa ~i ozuk yollardan geçtik. Bin de 

'11laıı oldum amma içeride has 

ne korkunç maskeler takmış olduk 
lan halde etrafında garip danslar 
yaparak dolaşıyorlar. Her birinin 
elinde bir işkence aleti bulunuyor 
ve yerde ipnotize edilmiş olduğu 
anlaşılan Ali 1clrisc kar§ı adeta 
taabbUd eder şekilde hareketler ya
pıyorlar. 

Yabancıların içeri girişi bu garib 
ve korkunç ayine bir nihayet verdi. 
Orada çığlıklar koptu. Ahmet Sır
rı: 

- Teslim olun! diye haykırdı. 
Fakat bu ses korkunç kahkahalar-

la karşılandı. Bunu müteakip mas
keli üç kız kardeş seri birer hare
ketle koyunlarından birer tabanca 
çıkardılar ve kendi kafalarına sık
tılar. 

Ali İdrisi ayıltmak oldukça 
Ahmet İdrisi ayıltmak oldukça 

güç oldu. Fakat bütün bu cinayet
lerin failleri olan üç esrarengiz kız 
kardeşi kurtarmak mümkiln ol
madı. Onlar, lfı.yık oldukları cezayı 
bizzat kendi kendilerine VP.rrnişler
d;. 

-SON -

Marş, 3 - Saint - Saenş Kahraman 
lar marşı, 4 - Becthoven Bir dos
ta, 5 - Hans Schneider Tirol dağ
larının halk şarkı ve danslarından 
:potpuri, 6 - Mannfred Bir karna
val hülyası - İntermezzo, 7 - Dri
go Esmeralda Baletindcn ağır vals. 
No. 3). 

. 23.00 Son ajans haberleri, zira
at, esham ve tahvilat, kambiyo -
nukut borsası (fiat.) ' 

23.20 MÜzik (Cazband - Pi.) 
23.55 - 24.00 Yarınki program. 
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ı2.30 Program, 12.35 Türk mü

ziği: (Okuyan: Müzeyyen Scnar, 
Çalanlar: Vecihe Daryal, Ce\·det 
Kozan, Kemal Niyazi Seyhun). 

1 - Zeki Arif - Maye şarkı (A
çıldı bahçede güller), 2 - Faize -
Nikriz şarkı (Gönül ne için ateşlere 
yansın), 3 - Halk türküsü - (El
veda dost deli gönül), 4 - Halk 
türküsü (Şahane gözler), 5 - Halk 
türküsü (A Fadimem haydi senle 
kaçalım), 6 - Halle türküsü (für 
oğlanın davan). 

13.00 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 13.15-14.00 
Müzik (Karışık program). 

19,00 Program, 19,05 Müzik (ha 
fif müzik - PJ.) 19,30 Türk Müziği 
(Halk türküleri, saz eserleri), 20,15 
Konuşma, 20,30 .Memleket saat aya
rı, ajans ve meteoroloji haberleri, 
20,50 Türk müziği: Ankara radyo
su Küıne ses ve saz heyeti) 21,30 
Konuşma, 21,45 Neşeli plaklar - R. 
21,50 Müzik (Bir solist), 22,00 Mü
zik (Radyo orkestrası), Konser tak 
dimi - Halil Bedi Yönetken, 1 - Mo
zart, Figaronun düğünü operasının 
Uvertürü; 2 - Boieldieu, Le Calife 
de Bagdad operasının Uvertürü, 3-
Borodine, 3 üncü senfoni, 4 • Koda
ly, Maroşek dansları, 23,00 Son a
jans haberleri, ziraat, esham ve talı 
vil8.t, kambiyo - nukut borsası (fi
yat) 23,20 Müzik (Cazband - Pl.) 
23,55-24,00 Yarınki program. 

6/ 9, 939 ÇARŞ.UIBA 
12,30 Program, 12,35 Türk mü

ziği - Pl. 13,00 Memleket saat aya
rı, ajans ve meteoroloji haberleri, 
13,15 - 14,00 Müzik (Riyaseticüın
hur bandosu - Şef: İhsan Künçer) 
1- Furgeot - Marş, 2 - G. Pares 
"Faimetta,, mazurka, 3 - Keler -
Bel, Romantik Uvertür, 4 - LCo 
Delibes, Coppelia balesi seleksiyonu, 
5 - Gustave Michiels, Çardaş No. 
1. 

19,00 Program, 19,05 Müzik (bir 
konserto), 19,30 Türk müziği (İnce 
saz faslı), 20,15 Konuşma, W,30 
Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri, 20,50 Türk mü
ziği: (Müşterek ve solo taganni) 
Okuyanlar: Melek Tokgöz, Musta
fa -Çağlar, Ç~lanlar: Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan, Zühtü Bardakoğlu. 

1 - Bestenigar peşrevi, 2 -
Bimen Şen - Beıstenigar şarkı (Der 
dimi ummana döktüm), 3 - ... 
Eviç türkü (Atladım bahçene gir
dim), 4 - Udi Fahri - Hicaz şarkı 
(Bahar olsa çemenzar olsa), 5 -
Santur taksimi - Zühtü Bardakoğ
lu, 6 - Udi Ahmet - Segah şarkı 
(Bnkıp ahvali perişanına ar eyle 
gönül), 7 - Etem efendi - Hüzzam 
şarkı (Eşki çeşmim hasretinle ağ
lıyor), 8 - Refik Fersan - Mahur 
türkü (Tepeler tepeler), 9 - Faize 
Nihavent şarkı (Kız sen geldin çır
kışdın), 10 - Fefik Fersan - Ma
hur şarkı (Kirpiğine sürme çek). 

21.50 (Melodileı-), 22.00 Müzik 
(!{üçük Orkestra - Şef: Necib Aş
kın). 

21.30 Konuşma, 21.45 Neşeli 
plaklar. 

1 - Rudolf Nützlader Haydi ba
na bir hava daha çal, 2 - Franz 
Lehar. Çocuk Prens operetinden 
vals, 3 - Mozart. Re Majör diver
timentod.an Menuet dansı, 4 - Em
merich !{alman. Holandalı kadın 

operetinden potpuri, 5 - Pepi Mü-1 
ler. La Paloma şarkısı üzerine pot 
puri, 6 - Ziehrer. Viyanalı küçük 
kız. 

23.00 Son ajans haberleri, ziraat, 
esham ve tahvilat, kambiyo - nu
kut borsası (fiat), 23.20 Müzik 
(Cazband - Pi.) 

23.55 - 24.00 Yarınki program. 

7/ 9/ 939 PERŞEMBE 
12.30 Program, 12.35 Türk mü

ziği: Okuyan: Necmi Rıza Ahıs -
kan. Çalanlar: Cevdet Kozan, Ru
§en Kam. 

1 - İshak - Bayati peşrevi, 2-
Ali Efendi - Bayati şarkı .(Daim 

seni ben ararım), 3 - Şevki bey -
Uşşak şarkı (Esiri zülfünüm ey 
yüzü mahım), 4 - Ali Efendi -Uş
§ak şarkı (Sen ey servirevan ruh-
sarı gülgfın), 5 - Salihaddin Pı -
nar - Bayati şarkı (Delisin deli 
gönlüm), 6 - Balk türküsü (Yağ 
mur yağar ardan hurdan). 

13.00 Memleket saat ayan, a
jasn ve meteoroloji habederi. 

13.15 - 14.00 Müzik (Karışık 
program). 

19.05 Müzik (Oda müziği - Pi.) 

19.30 Türk ~lüziği (Fasıl heye -
ti), 20.15 Konuşma (Ziraat saati). 

20.30 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

20.50 Türk mti?;iği: Okuyan~ 

Radife Neydik. Çalanlar: Ruşen 

Kam, Cevdet Kozan, Zühtii Bar -
dakoğlu. 

1 - Vasilaki - ırnrdilihicazkar 

peşrevi, 2 - Salahaddin Pınar -
Kürdili hicazkar şarkı (Aşkınla ya
nan gönlüme busenle şifa sun), 
3 - Piyanist Yorgi - Kürdili hi -
cazkar (Neş'e ile geçen), 4 - Ccv- ı 
det Kozan - Ud taksimi, 5 - Udi 
lbrahim • l\:ürdili hicazkar şarkı 
(Sarı bir gül gibi)' 6 - Şükrü 
Şenozan - Buselik şarkı (Göni.il ha
rareti sönmez). 

lI - Okuyan: Sadi Ho13ses. 
1 - Bol ahenk Nuri Bey - Rru;t 

şarkı (Mailem bir nazlı yare), 2-
Refik Fcrsan - Rast şarkı (Affey-

le suçum), 3 - Şemsettin Ziya -
Mahur şarkı (Şu güzele bir bakın) 
4- İsak Varan - Mahur şarkı (Şu 
gümüş ırmağın), 5 - Nikolaki -
Mahur saz semaisi. 

21.30 Konuşma, 21.45 Neşeli 

plaklar - R., 21.50 :Müzik (Bir ope
ret seleksiyonu), 22.00 Müzik (Kü
çük orkestra - Şef: Necib Aşkın). 

1 - Walthcr Schrader Akşam 
üzeri (Hazin parça), 2 - Levine. 

Paris, 2 (A.A.) - Hitler henüt' 
başvekalette ise de bugiln henüz 
malum olmıyan bir istikamete lınre
ket edecektir. 

Ordu her gün askeri harekat 
hakkında bir bülten neşredecektir. 

Dün Berlinde ışıkların söndürül 
mesi emredilmiştir. Bu emir saat 19 
da verilmiştir. Bütün canavar dü
dükleri alarm işareti vermişlerdir. 

Bütün nakil vasıtaları durmuş, so
kakta bulunanlar sığınaklara koş

muşlardır. Nizamnameye riayet et
miyenler tevkif edilmişlerdir. Top 
sesleri de işitilmiştir. Tecrübe bir 
ç:eyrek saat sürmüş, fakat Berlin 
bütün geceyi karanlıkta geçirmiş

tir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ankara Borsasının 
2, 9 939 flYatJ.:m 

Londra • Sterlin 
N ew-Yorl{] 00 Dolar 

100 :Frank 
100 I..iret 
100 tsv. Fr. 
100 Florin 
100 l~ay.IU. 
100 Bel~a 
100 Drahmi 
1()() UY& 

100 Ç.ek kr. 
100 Peseta 

Varşova 100 Zloti 
Budap<>~. 100 Pcngo 
RHkre~ 100 l.ey 
Belgrad l 00 Dinar 
Yokolıamn.1 00 Yen 
Stokholm 100 ls. Kr. 

Açılış 

,.e Kapanış 

5.55 
132.4575 

8,16 

6.81 
30.3775 

51.6275 
23.6175 

1.0225 
1.4525 
4.55 

O.M 

82.40 

25.:>175 Hümoresk, 3 - Gerhard Winkler. Moskonı 100 Ruble 
Donna Şikita (İspanyol uvertürü), 

4 - Rubinstein. ı<:ostümlü balo I Esham f8 Tahvilat 
süitinden: Toreador ve Endüliis, . 1938 yiizde beş ikramiyeli 19 ıo · 
5- Fritz Köpp. Yaz akşamı süiti, 'Er anl · 19.-
6- Jac Grit. Mayıs ihtişamı (vals), g ~'ii!'!tl_.., _____ i!t"!!!!ii*~. 
7 - Jac Grit. Marş. 

23.00 Son ajans haberleri, zi -
raat, esham ve tahvilat, kambiyo 
nukut borsası (fiat), 23.55 - 24.00 
Yarınki program. 

8 9 939 CUMA 
12.30 Program, 12.35 Türk Mü-

ziği (Pi.) 1 
13.00 Memleket saat ayarı, a- . 

jans ve meteoroloji haberleri, 13.15- 1 

14.00 Müzik {Karışık program - 1 

Modern müzik, Pl.) 

19.00 Program, 19.05 Müzik 
(Kabare müziği \'S., Pi.) 

19.30 Türk müziği (Fasıl heye
ti), 20.15 Konuşma <Spor serYisi). 

20.30 Memleket saat ayan, a -
jans ve meteoroloji haberleri. 

20.50 Türk müziği: (Yeni şar
kılar). 

lüm nice bir senden uzak günleri 
saysın), 4- Sadettin I\:aynak-Hüz-
zam şarkı (Leylakların hayali), 
5 - Şükrü - Hüzzam şarkı (Ay ö
perken), 6 - ~ükrü - Hüzzam şar 
kı (Adanın yeşil camlan). 

14.00 Memleket saat ayarı, a
jans ve nıeteorobji haberleri, 14.10 
Müzik (Müzikli gezinti), 14.30 Mü 
zik (Dans müziği), J5.00 - 15.30 

Müzik (Şen oda ?OiUiği - lbrahim 
Özgür ve Ateşböcekleri), 18.30 Prog 
ram, 18.35 l\tüzik (l<nç\ik orkestra
Şef: Necib Aşkın) : 

1 - Brahms. Macar dansı No. 
1 - 2, 2 - Spero Kochmann. Ebedt 
Arkadaş, 3 - Pranz Königschoffer 
Tirol EntcrmC7.zo, 4 - Fredrick 
Hippmann. Seyahat şarkıları (Fan
tezi) Okuyan: Hakkı Derman, Eşref 

Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay. 19.10 Tiirk Müziği (Fasıl hcye-
1 - Peşrev, 2 - Salfıhattin Pı- ti), 20.00 Memleket saat ayan, 

nar - Hicaz (Hasta kalbim), 3 - 20.0o Temsil, 20.10 Ajaus ve mete 
Kemani Haydar - Hicaz arkı (Hic 
ran), 4 - Kanun taksimi - Hasan 
Gür, 5 - S. Pınar - Hicaz şaı·kı 

(Anladım sc\rmiyeceksin) , 6 - S. 

Pınar - Karcığar şarkı (Sana gö -
nül verdim). 

(21.15 - 21.30: - Mahmut Karın
daş ve Sadi Yaver Ataman tarafın 
dan halk havaları). 

21.30 Konuşma (Arıcılık ve Bal
cılık), 21.45 Neşeli plaklar - R. 
21.50 Müzik (Opera aryaları). 22.00 
Müzik (Radyo orkestrası). 

1 - Bach. Süit (Si minör), 2 -
Berlioz. Periler dansı, 3 - Liszt. 
"Les Preludes,. senfonik parça. 

23.00 Son ajans haberleri, zi
raat, esham ve tahvilat, kambiyo-
nukut borsası (fiat), 23.20 Müzik 
(Cazband - Pi.) 

23.55 • 24.00 Yarınki program. 
9/ 9 939 CUMARTESİ 

13.30 Program, 13.35 Türk mü
ziği: (Eski ve yeni şarkılar), O • 
kuyan: Müzeyyen Senar, Çalanlar: 
Fahire Fersan, Refik FerRan, Cev
det Çağla. 

1 - Hüzzam peşrevi, 2 - Arü 
Bey - Hüzzam şarkı (Talat eyler 
mi diye meh suyi Kitanede}, 3-
Mustafa Nafiz-Hüzzam prkı (Gön-

oroloji haberleri, 2!..00 'l'Urk milzi

ği (Saz eserleri). Çalanlar: Fahire 
:Fersan, Reşat Erer, Refik Fersan 

1 - Refik Fernan - Şetaraban 

peşrevi, 2 -- Acerrıaşit an saz se -
maisi, 3 - Tambur taksimi - R• 
fik Fersan, .. 4 - ~ultaniyegih • 
Sirto. 

(21.15 - 21.40) Muhtelif şarkı • 
lar. Okuyan: Mefharet Sağnak. 

1 - Ruşen Ka111 - Hicazkar şa11 
kı (Bir nevcivandır, aşubu candı!, 

2 - Leyla hanım - Hicazkar şarla 
(Nerdet!in nerde acep), 3 - Ali be 

yin karcığar şarkı (Aldın dı1i na -
şadımı). 4 - Kanuni Raü bey • 
Eviç şarkı (Sebep sevdayı aşkın 

ahu zare), 5 - Sacfallah ağa • 
Şevkefza şarkı (A~ldı nevbahaı. 
bir goncai gül), 6 - Raif Bey -
Acemaşiran saz semaisi. 

21.40 Konuşma (Dış poaitika 
hadiseleri), 21.55 Neşeli plaklear • 
R., 22.00 Haftalık posta kutusu 
(Ecnebi dillerde), 22.30 Müzik (0 
peret seleksiyonları), 23.00 Son a~ 
jans haberleri, ziraat, esham vt 
tahvilat, kambiyo - nukut borsası 
(fiat), 23.20 Müzik (Cazband • Pi.) 

23.55 • 24.00 Yarınki program. 
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EGE TiYATROSU ,.... Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla Şişmanlıktan Şikayet Edenlere: 
N urcttln Gençdur ve arkadl.§lan 

8 eyl(ıl pazar günü 
&i\ndüz Üsküdar İnşirah 

bahçesinde 
IEllCURE 

akşamı Yenişehir Ciım
huriyet bahçesinde 

Emniyetle ~ 
kullanabi
leceğiniz KANZUK GLUTEN Müstahzar 

ları piyasa -
va çıktı 

Bütün tanınmıı eczane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : 

Doğu Spor klübü menfaatine 
LOKl\IAJ.~ ZADE 

Miçe Pençef varyetesi 

Kanzuk Glüten Ekmeği - Kanzuk Glüten Gevreği ( Biıcotteş ) - Kanzuk Glüten Makarnası - Kanzuk Glüten 
Şehriyesi - Kanzuk Glüten P irinci - Kanzuk Glüten F iyongosu - Kanzuk Glüten Kuskuıu Çeşitlerini isteyiniL 
Kanzuk Glüten müstahzarları, 

7.AY1 

İstanbul Deniz komutanlığından 
a.lmış oldui;rum azkeri vesikamı nü
fusumla beraber zayi eyledim. Ye
nisini afa.~ağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

s;'azlı .StSJP.~!lıja istidadı olanlar için en mükemmel rejim müatabzarlarıdır. Vilcudil bealer, fakat ~anlık yapmL.

Umumf Depo : lnglllz Kenzuk Eczan••I Beyollu - l•tanbul 

l•tanbul perakende aatıf yeri : Bahçekapı Zaman ltrlyat depo•u 

Kn<.lıköy vnpurunde. ateşçi 
Hamdi 

IZMIR ~centemlz TUrk Ecza deposudur. 

IYatısızf . 
( Orta, lJ se, YUksek 
1 Mekteplere kayıt esnasında ve

rilecek rcsıınlcrinizin mektep di· 
leğine göre olmasını isterseniz 

ruıcak acele \'e itinalı resim çe-

t - ANA. - iLK - ORTA ve LiSE KUSIMLARINDA 

Talebe kaydı:ın ba.şlanmıştır. Her gün sa.at 10 dan 17 ye kadar müdürlüğe müracaat edilebilir. 
Telefon : 42517 

2 _ Eski talebenin 10 Eylule kadar kayıtlarını yenilemeleri gerektir; aksi takdirde yerlerinin muha
faza edilememesinden okul idaresi mes'uliyet kabul etmiyeccktir. 

ken Bcyazıtta 3 _ JHi.itünleme ve engel sınavlanna 1 Eylul Cuma günU, olgunluk sınavlanna da 9 Eylul Cuma~i gü-
nü b~lanacaktıı·. 

post :ıha:ıefOf O(I pak)ag~di 
•ır.ıaınd :ı u unız. 

4 _ Okul knyıd ,.e kabul ~artlarını gösterir prosepektüs, istiyenlere bedelsiz olarak gönderilir. 

N -1 Ş AN TAŞ J Halll Rlf atpafa KonaAı 1 K 1 z 
-=======-=============~==~~~~~~==~~-====~~==~==~B~•;f~m;.=;a;b;e~y;,ln~c;:l;lll;k=K;;;o;n;•~A;• ~~~~~==ı 
Üsküdar Kız Enstitüsü ,__ ---.., .' 

Direktörlüğünrlen . ·• • 
l - Enstitümüz ve akşam kısımlarına yeniden l:ayıt muamelesi. 

l!IX 1939 dan itibaren 15 IX 939 akşamına kadar yapılır. 

2 - Enstitüye bağlı pansiyon kısmınn paralı yatıh talebe alınır. 

3 - EnstiHiııün bütünleme sınav gunl"ri a:::ağıda gösterilmiştir. 

tı ı l 1 . l. d "6""ı26,, gili öğrcncılcrin sabah saat 9 da oku a gc me eı·ı az•m ır. 

Yastık, yatak )e yorganıarını murıaka ku llanınız • 
l'azın sıcak ha,·alarda ~·or~n ha~mızıo serin \e ~·unıuşak 

Ku~tii) ü ya tık ile rnlıatuıı reıııio ediniz. 
Ku~tiıyü yorgun, şilte \'e ya-.1ık fiyatııırnula miihiın teı11Jlat 

) apıldı. ( 1) liraya alacağınız bir ku,tiıyti ya tık 
lm ucuzluğu b.pata kafidir. 

Adrc.s: İstanbul, Çakmakçılarda Sandalyacılaı- sokak kuştüyü faorikası 
Satı:, :'<·rlcri: Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank Yerli Mallar 

HAMiYET'' 
AX2191 lzmi r Fuarı 

Ha tay tür\;:U,i 

SE Y Y.AN 
Ax 2190Zehra- Tango 

Ccmılc-Tango 

SAHi Bi 

"Pala<Ts g lide" 

Brn:325 Yeai dans p'akı 
U\I "Palais glide,, 

Horsey, µors~y 

. 
1 SES 

ve acentalarında 
"sküdar fü:r. faıstitüsü 

4 IJX 939 Pazartesi Matematik defler tulrrı:ı 
----- Pazarlarında sal:r...:..___ _ __ ı ==-=======================:=::::=:=:..:.:--==::.:::=: 

Orman Umum Mu·~ du·· rlu·· gv 
0 
.. nden •. ı Maarif Ve killiği Erkek Terzilık Okulu Müdürlüğünden: 6 

11 
Çarsamha. Fizik, Kimya, Biyolo~ 

7 
" 

Perşembe Türkçe 

8 " 
Cuma Dikiş, Çamaşıı 

9 .. 
11 " 

Cumartesi 
Pazartesi 

Yemek pişirıııc ve ev idare 
Tarih, O.ığı afya. 

13 ,, Çarşamba Fransızca 

sküdar Akşam 
4 ıx 939 Pazartesi 

6 ,. Çarşamba 

Matematik 
Hıfzıssıhh·L 

13 
" 

Çarşamba 4'ransızcn 

KIZILAY 
Hast bakıcı 

Hemşireler 
Okulu Direktörlüğünden : 
Yeni ders yılına hazırlanılmakt.adır. Okul geceli ve para~ızdır. 

Okul, genç bayanların haslab:ıkıcı ve ziyaretçi hemşire yetiştir
mek, hastahanelerde ve umumi sıhhatle alakadar ulan müessese
lerde çalışmalarına mahsustur. Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve 
Pratiktir. Dersler hususi Doktor Profeaör:er ve Muallimler ta:-a
fından verilir. lateklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en 11z orta tah
sili bitirmiş olmaJan şarttır. Diğer şartlarımızla fazla i1.ahat için 
ya.zile veya bizzat lstnnbulda Aksarayda Haseki caddesinde Okul 
Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

.. , 
Sahilde Satıllk Arsa 1 Bostancıda 

Bostancıda Çatalçcşme karşısında deniz kenarında önü kumluk 
arsa sntılıkt.ır Bostancı'nın en güzel bir mevkiinclc, koya nazır, 

tramvay durağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhane~i ya • 

pılmış bir halde bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir 
dönüm murabbaı mesahası vardır. İsteklilerin her gün sabahlan (10) 

dan (12) ye kadar "Yeni Sabah,, i~arc memurluğuna müracaatları. 

............................... lml!mlilimm ... mil ...... 

~ GÖZ HEKiMi 
Dr. Nuri Fehmi 

!ntanbul Belediyesi karşısında 
Ayberk Etpart. Tel. 23212 

--l!liS~~-----iiii Çocuk Hekimi •. ..... 
Dr. hr-11 t Akkoyunlu 

falt im - Talimhaııe Pıılııs N o. 4 
Pııznrdnn maada her gün 

15 ten sonra Tçlefon: 40127 

Dr. Hafız Cemal 
l.okmaiı Hel\im 

Dahiliye Mütehassısı 
Divaııyolu 10~ 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 • 5 salı ve cumartesi 
sabahlan 9 - 11 hakiki fıkara 
kabul olunur. T. '22398 

Bu: sa ve Bolu Orman Mekteplerine alınacak 
Talebenin kayıd ve kabul şartları 

Ilu Gene Bursa ve 3olu Orman mekteplerine para.sız yatılı 100 ta.lehe 

alınacaktır. Mekteplerin tahsil müddetleri üç senedir. Mezunları (Orman 1 

Mühendis Muavini) unvanile meslekde kullanılırlar. İsteklilerden aşağıda I 
yazılı şartını· aranır: 

1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak, 

2 - Yaşı 20 <len yukarı olmamak, 

3 - Sağlık durumu normal derecede, yani dil, göz, kulak re vücu· 
dünde arıza ve noksanlık bulunmamnk. Arızalı ve dağlık yerlerde yürü

yüp gezmiye, hayvana binmiye bünye l~ekkülatı müsait ve dayanıklı ı 
olmak, 

4 - iyi ahlaklı, hüsnühal saliibi olmak, geçmış mahkümiyeti hıılun-
mamak, • 

5 - Orta mektebi pek iyi veya iyi derecede bitirmiş bulunmak, 

6 - Bu şartları haiz olanlar Bursa Orman mektebi müdürlüğüne 
göııdcrecekleri dilekçeye: 

A) Nüfus cüzdanı, asıl veya tasdikli sureti, 

B) Üçüncü maddede yazılı sağlık durumlarını oildirir tam teşekküllü 
haı;ta.nelerden veya bu hastan~lerin bulunmadıkları · yerlerde Hükumet 
doktorlarından alacakları tasdikli raporu, (tam teşekküllü hastane olmı

yan yerlerden kabul edilecek isteklilerin . kayıdları mektepçe yaptırıla

cak muayene neticesine kadar cı:;aslandırılmaz ve bu muayenede yazılı ev-1 
saf kendisinde bulunmayanlar ınt:kLbc alınmaz.) J 

Cl Çiçek aşısı vesikası, 

D) Dördiincü maddedeki yazıya göre Belediye veya polis merkezleri 
tarafından tanzim ve tasdik edilecek hüsnühal mazbatası, 

E) Ortamektep şahadetname.sinin asıl veya tasdikli örneği ve, 

F) 6 x 9 eb'adında 6 fotoğı·af 

bağlamalıdırlar. 

Noksan evrak geliren ve gönderenlere müracaat etmemış nazarile 
bakılır. 

7 - Mekteplere gireceklerin kayıtları 1. Eylül 1939 tarihinden 15 
Eylül 1939 akşamına kadar yalnız Bursa orman mektebinde yapılacaktır. 

İstekliler, evraklarını doğruca bu mektep müdürlüğüne ya bizzat ve

ya taahhütlü olarak postaya tevdi etmelidirler. 

Kayıt ve kabulde müracaat sırası nazarı itibara alınır. 

8 - Beşinci maddede yazılı şartları haiz talebe, kadroyu doldurma
dığı takdirde, orta dereceli istekliler arasında bir müsabaka imtihanı açı
lacaktır. 
• 

9 - Kayıd ve kabul edilen talebeler Bursa ve Bolu Orman mektep
lerine kur'a ile ayrılacaktır. 

10 - Yuknnda yazılı şartları haiz olanlar, mektebe alındıkları tak
dirde tahsil esnasında mektebi terkettikleri veya bitirdikten sonra tayin 
olundukları vazifeye gitmedikleri halde mektebin yapmış olduğu masraf· 
ları ödeyee<!klerine dair kendilerine verilecek nümuneye göre Noterlik

ten tasdikli bir taahhüt senedi vereceklerdir. Bu senedi getirmiyenlerin 
mektebe devamlarına müsaade edilmez. "6296,, 
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1 - Okulun giiııdüz dikiş ve biç!d kısımları ile ''Akş:ıın biçki kur· 
su,, na talebe kaydedilmektedir. 

2 - Gündüz dikiş kısn!ı tahsil miiddE'Li üç yıl, biçki kısmı ile akşaın 
biçki kursu tahsil müddetleri sekizer aydır. 

3 - Dikiş veya biçki kısımlarına girebilmek için ilk okal mezunu, 
.akşam bicki kursu:-ıa kaydolmak için de en az millet okulu A \·e B kurs· 
!arından mezun olmak ve 45 yaHından büyük olnuı.mak icabeder. 

4 - Okul ı-csmi, nihari, nıuhtclıf ve parasızdır. Mufassal ızahat içiu 

okula müracaat edilmesi. 
Adres: Div:ınyohı. 'l'cl. 22480. 

ZA\'t 1 
23 8/939 gününde nüfus tezke-

• 
remi \ e Solhan poslahancsinden al·' 
dığım taııılma kartı ve Viranşehir 

maliyesinden aldığını iki parçadan 
ibaret hnyYanlarımm ifı aziyl!.:>t •:t1 

evlenme vesikamı ve hır Türk, bir 

İngiliz silahları maa barabellom ta
bancamın hükumete teslim ettiği
me dair vesikalar ve Takvimi ltagıp 

·maa hesap cep defter im kaybolmuş 
t ur. Yenilerini çıkaracaı'.;rım. Bun

dan sonrlA. bunların hükümleri olm:ı:· 
dığı ilfı.n olunur. 

Solhanda Bcritanlı Ali oğ!u 

--~~-------~-ı_u_~a Se\i.~ ı 
fi'~Jr;:t:;,;;I'~ ~ı;;;:;,t,:;J;;:1::~ 

1 Ankarada ı 

IAKBA ~ 1 Kitapevi - Küatçılık - Türk~e ~ 
ve yabancı dil gazete, mec:nua, 

kitap siparişlerini en do:}ru ya· ~ 1 pan bir yerdir. Eril", .• ide ·l 1 
yazı makineleri satış ycridi.·. 

Telefon: 3377 

~~~~~~~JJ 

ZAYİ 

Nüfus tczkercuıi , .e a~kerlik \"e· 

silmım zayi ettim. Yenisini ~ıkart:ı-
cağımdau eskisinin Jıüknıii yoktur. 

Uohor oj;lu 
Moiz Nc..,im 

~ 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

•• 

Or. Hayri Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağ:ıc:ı:nii 

karşısında No. 33 'felefon .{1&58 , 
-~ 

"G854,. 

Daima 
l >aima 

Gene 
• 

Güzel 

1n;;iliz Kanzuk Ee.uınesl 
i\lfujtalua.ratındıın 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın eP 
mükemmel güzellik müstahzarları· 
dır. ötcdenberi memleketimiz kib!lt' 
aleminin takdirine mat.har olmuştll' 

Krem Balsamin Kan zuiı 
Kadın güzelliğinin sihrini terkibiP 
<le saklıyan en ciddi ve ıpya.nı Atf 
nınt ma.rkndır. Genç ve ihtiyar bil 
tün kadınlar için zaruri bir ihtiy:lÇ 
tır. Cildin letnfet ve taravetini nrt· 

tırır. Y:ığlı, yağsız ve a.cıbadcn1 
cinsleri vardır. 

Eksir 8 lsamin K~nz\l~ 
Cildin daimi yumu!}aklığım tenıil' 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri ı:JıJ': 
Si :ilceleri tamamen izale edct' 
Traştan so:ırn cilüe latif bir ı:;eı iti 

lik verir. 
lngıhz KANZUK Eczancf'' 

Beyo&'tu lstanbul 


