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Türkiyerıiıı en çok okunan bu mecmuasının 
bu hafta çıkan sayısını okudunuz mu! He

nüz görmediyseniz alınız \'e Türk mec-
muacıhğının ne kadar tekemmül ettiğini 

görünü'7. GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

f ngilte.re Almanyaya Yeni Milli Zafer Bayramı 
Tekliflerini Bildirdi 

Son Cevabına ·•·rin 
~klifte 

Karşılık Tefkil Eden Bu 
Kapılarını Kapamıyor Mlizakere 

1taiyanm 
)BitarafllQı 

Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN 

O rtada birdenbire kulağa. pek 
garip gelen bir rh·ayet dol~ 

~ıyor: tt.alya, bir harp çıkarsa ~·
taraf kalacakmış deniyor ve bu ih
timal ciddi ciddi tahlil \'e münaka
şa, ediliyor. Doğrusu aranırsa, AI: 
trıanya ile Lehistan ''e demokrası 
de\•let.lcri arasında her dakika. bir 
harp çıkmak tehlikesi mevcut oldu
ğu bir sıra<la,Jtalyanın lıal ve tav-

1 tı ı~u p~ • -- _ Jıal< yerecek 
,.bi; ~dl'~hn~m n bu had 
'fıi;ı;eAf~ tcWl.~~ı· . ylarda 
f)iM~~yJiF ~f@ . ıdit a-

·~M~-~~f;i~ . ı kta
rına!i:ı A ti!\)·a ~ n ~ r ~ nu-
tukl~x'.jıiifil \ ~sa ar 4 ·~· r1 
aleJ,i!1f• i/.cfi ;.qı;p · · ,. rd~; 
~kde··· A ~ ·~i 'Y açıga 
lddia c · ~-1't-ru . lıdit olu-

.' ( 7-:J""' 
nnyof(l ~~-

Şi~di, Almanyanın da büytik 
himmetile artık kolları sıvayıp gü
reş meydanına ablmak sırası gelin
ce, bütün cihanı hiçe sayan ve dün
Yııya meydan okuyan İtalya için 
eski Roma imparatorluğunu. tekrar 
kurmak zam'.lnı huliil etmiş olmak 
Ve bU kanaat yüzünden İtalya se
vinç i<,:indc kalmak icabederdi. Hal
buJcı İtalyanın beklediği, körükledi
ği harp yaklaşınca, Azraili görmüş 

Polonyada Yeni 
Askeri· 
Tetbirler 
ltalya Motörlü Vasıta_
ları Yasak Ediyor Bul
garistan Kat'i bitaraflı
öını ilan etti 

Londra, 30 (A.A.) - Reuter bil 
diriyor: 

B. Hitlerin dün akşamki notası
na verilecek cevap projesi, kabine
de görüşülmüş, üzerinde bazı tas
hihata maruz kalmış ve kat'i metin, 
öğleden sonra Berline gönderilmiş
tir. öğrenildiğine göre, cevap, yeni 
müzakereler için açık kapı bırak

maktadır. 

Gönderilen cevap üzerinde ge
rek Fransa ve gerek Polonya hüku
metlerinin fikirleri sorulmuştur. 

Londra, 30 (A.A.) - Kabine sa
at 11,30 da başvekilet dairesinde 
toplanarak Bitlerin 1'ngilterenin 
tebligabna verdiği cevabı tetkik 
etmiştir. Bu cevab bu sabah saat 
11 de İnskip'i ziyıuet eden domin-

(Sonu S üncü sayf:anuzda) 

:~:ub:!:ı.~t:::~:e ı::.:: Arnavutlukta İtalyan 
Ya: Korsikadan vazgeçtik, isterse-

niz . Sardunya adasını da size tak- r .k. D Ed. 
dim cdcli..ı diyecek bir hal peyda azyı 1 evam ıyor 
ettiler; çok uslandılar ve sulh ten 
bahsetmcğe başladılar. Filhakika, 
en ciddi addedilen İtalyan gazeteleri 
buçe'nin sulli !elinde sarfettiği gay
retler u~crinde ısrar ediyorlar. 

Arnavutluğun eakl Atlna aeflrl 2a Arnavut mU
nevverlle blrllkt• nefyedlldl. Zorla ltalyaya gö
tUrUlen Arnavut çocuklarının yUzde onu öldU 

t 

(Yazısı 5 inci sayfamızda.) 
Berlin ile Roma aratSında iki "La 

Yuhti,, şefin son günler~ muttasıl 
tnesajlar teati etmeleri arada bir 
Çekişme ve anlaşamama telaşına de
lalet etmiyor denilemez. Tehlike 
Yaklaştıkça, ltalyada. bif ~uşukluk 
aıametıeri belirmeğ~ ha~tır de
nilebilir. 

-:--~ 30 Ağustos Zafer Bayramı 

Bu ne "tiercccye kadar ciddidir? 
ltalyanın oıtalığı bukadar kışkırt
tıl~:tan ve harbi yaklaştırdıktan son
ra Almanyayı ateşe atarak geri çe-. 
kilmcsine imkan var mıdır? Umumi· 
liarbin misaline bakarak, İtalyan 
siyasetinden her türlü nagihani is
tihaleler beklemek kabil olabilir . . 
F'akat İtalyayı ezilmekten kurtar
tnak için Berlin ile Romanın bir 1-
taıyan bitaraflığı komedyası Uze-

l . ? 
'tinde anlaşmaları akla ge emez ~ . 

Almanya. ile demokrasi devlet-
t .._. . Hüseyin Cahid YALÇIN 
1 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

c...;ebren ltalyaya götürillen iki .A.rnavut çocuğu 

Arnavutluğun sabık Atina sefiri ı set adamlarından olan Mi tat Fraşi-
ve Arnavutluğun en kıymetli siya- (Sonu 3 üncü sayfamızda) 

Seferberlik Şayiası . Doğru Değil 
Ancak Memleketin Ufak Bir Mıntakasında Bir Bucuk Ayllk Bir . ' . Talim TecrUbesı için Yalnız Bir Sınıf Er Askere Çağırıldı 

1
. Son za.uıaııJ.arda halle arasında memleketimizde Binaenaleyh, sayın halkımıza ötekinin, beriki· 
sef erberllk Ulu edileeeği hakkında yanlış şayialar nin belki de bir kasıtla çıkardığı yalan yanlış şayia-
dı eraıı e~· Sallhiyetta.r makamlat" n9din- lara. kulak asmamasını, hatta, bu şekilde heyecan 

e\li tıdıımıt taııkikat bu §ayiaların asıl ve esasta uyandırıcı rivayetler nakledenleri en yalan merkeze 
de yap f:)~ n b'ldirm l · · t · ed · 

. ;:.,ınu dana çıkartrı1ctır Bu şayiaların ı e erını avsıye erız. 
t.rı oldub~ :mey - · D d" b' · tl ı k t· ·d ed 
memleketiJı ufak bir ınıntakasında bir buçuk aylık b"'yük' l~n .ı~ ır smlıyasketine memnfe tinie. ı. ıharekestee: 

. rU . . . yalnız . . · u erımızın, me e e me aa er 
bır talim tec hesı ıçill . ~. bır sınıf enn askere evvel görerek ona göre icabedecek olan tedbirleri 
çağınlmasınd~eş•et ettigı anlaşılmaktadır. tam vaktinde ve zamanında alacakları şüphesizdir. 

Coşkun Bir Sevinçle Kutlandı 
İstanbul Halkı 

İcten Gelen • 

Dan Kahraman Ordumuzu 
Bir Heyecanla Alkışladı 

- ·-
.........,_.._ --......:.....~.-=,~--......... __.--, .......... --~-------------..-...""'"""....._-= ......... --=.-.>: ~ 

Kahraman askerlerimiz geçit resminde 

• 

arzda 





· ıranm 
·araftıQJ 
(Jlllf t.nfı ı .... ,, .... 
;mıda bir harp çıkarsa, fik. 
, bunda ltalya için bitAratlık 

imkinı yoktur. Çüıaki llarp iki ~
let arasında değt1, iki zihniyet, iki 
prensip ve iki hattı •uüet aram
da ~tir. Bu bakımdan ltaıya
)'l Almanyadan ayırmağa imkan 
7okbır. Düny~ aelimeti, ariiku
nu, istıkran namına Alman ve nazi 
hegemonyası tehdidini nasıl kökün
den sokmek lizımsa Roma impara
torftiğlnun varislerj olmak iddiası
nı be9iyıea faeiatleri cie etrafa za
rar vtremıyecek bale sokmak ica
becier. Bugün beferiyet iki düşman 
merm tarafından tehdit olunuyor. 
Biriaiııia elinden 1lilihJarw alıp di
ğerini rahat rahat tekrar ortahğı 
atete verebilecek bir vaziyette bı
rakmak mantıksız olW". Bir harp zu
hur edene Alman ve halyan tehli
ke;ıinin ikisinden de beieriyeti kur
tarmak vazif esinı nihayete erdirme
lidir. 

AI.manlana şimdi sebebiyet ve
recekleri bir harpte ltaıya sulh cep
heaıne ıltibak etmediği 'e naı.iliğe 
klll'!I mUcade1ede faal bir vazife al
madığı takdirde İtalyanın bitarnflı
it ancak bir harp hı"lesi manasını 

ifade eder. 
Bitaraflık iddiasına kalkan bir 

ltalyanın bu teminatına hiçbir za
man inanılamıyacağı için, sulh cep
hesi devletleri İtalyan hudutların
da daima btiyftk bir bvvet bırak
mağ'a mecbur <>lacaklar&r. Bu su
retle "bitaraf ltalya,, Alınanyanm 
üzen.leld ylkt1 laafifletmek, bir kı-
81111 Fransız k~ ltalyan 
oepke ı jple teınif etmek ınıreti1e na
ziliğe hizmet ve yardım «1eeek de
mektir. 

Hew.lrj İtalya açıkta.a açığa 

harbe girdiği takdirde, Alm8.D)'U.ln 
Lehistan üzerindeki muhtemel mu
Yaffakiyeüerinıe karş aıdll cephesi 
devletlerinin eliade bir "fthine,, hiz
methıi görecektir. Sulh ceph.elli dev
letleri üt hamlede Jtalyayı bir bar
dak • gıDi içebilirler. ltalyaaın 
:yanlıımJD& kopcak A hnan kuvvet
leri Lehistanın rahat nefes akbil
meaine ve Almanlara muvaffakiyet-
18 kaıwı koymasına yarar. Halbuki 
ltaıyuılar bitaraflık ilinı bahane
sile kendilerini darbelerden masun 

tuttukları zaman, Almanlar bütün 
kuvvetlerlle Lehistan Uzerine yük
leneceklerdir. İtalya da fırsat zu
hur eaince taze kuvvetlerle harbe 
müdahale imkanını her zaman mu
hafaza edecektir. Fakat sulh cep
hesi devletleri ilk taarruz hareket
leri neticesinde çarçabuk İtalyanın 
lı.esabını görürlerse Almanları çok 
ıor bir vaziyete düşürürler. 

işte bu mUlihazalar dolayısiledir 
ki muhtemel olan harpte ltalya için 
bitarafhğa unkin olmıyacağı milla
hazasındayız. İtalya lter zaman Al
manya De tesanüt ilin etmiş, Bal
kanlara tecavüz ederek Arnavutlu
fu ortadan kaldırmJIUr. Bitaraflık 
iddia edecek bir ttalya en evvel Ar
navutluğu tahliye ederek Balk&n
lardan elini çekmekle hilsnllniyeti 
hakkında bir teminat vermiş sayı
labilir. Yoksa ltatyanın bitaraflığını 
&mokrui devletleri kolay kolay 
kabul edemezler sanırız. 

lllllıe,Yln Calald y ALÇIN ----·--····---
Ruıııyı-Macaristan 
Adamı TecaıBz Paktı 

Bükret. 30 (A.A.) - Hava_s a
Jansından : Macar elçisi B. Ladislas 
te Barda.ay, B. Gafenco ile görüa
lllÜ§tUr. tyi malfımat almakta 0!an 
ID.ehaftlde, elçinın B. Gafenco ya 
ltumanya tarafından evvelce teklif 
edilip te Macar bükfunetince n~ 1 

itibara alınmaktan imtina edilmiş 
olan ademi tecavüz mjepkı Uuası 
•'rkrini .-at uan dıl'dm~ al
ına.ta karar vermil oldıığwıu hildir
ıniştir. 

İyi maitlmat almakta olan meba-
f"ılcle, Rmn&nP. MICU'İStan ~ Yu
goslavya arumda üç W:~ bir a
demi Uıea'ris mi•ln akdinin muta
-.vver olduğu t;ebarilz ettirilmekte
dir. 
TeiidlllDdlkl lnglZ fQlflll 

TeldriJat, 30 (A.A.) - Dün li-
manımıza iki tngBls npunı gelmlt
ttr. Biri kereste yilk1il diğeri de yol
cu dolu olan bu iki tngiliz V8PUft 
lo'an ahire kadar TeJdrdaimd,a bl· 

-.t ~ ... ·1pn----

:ren ....... 

S O N HABERLER 
İngiltere Almanyaya Yeni 

Tekli( [erini Bildirdi 

.. ... MI. 
vım Ediyır 

ı.-... tarafa 1 MI •yfada) 
Din gayet büyük ve kıymetli ki -
ttıphuıesl İtalyan Kara Binyer jlıa· 
dılırmalan tara.mdıla eıek& ..... 
del-e eclj......... Bu Mrelriltia ıa.ı. 
yan kumandanlannm emrile yilpl
dliı müakkaktK'. A-1 fada ...,..n 
sonra cereyan et.uüştlr. Mitat Fra-

· (~tarafı 1 hıci sayfada) 
yonlann yüksek komtserlerine bil- 1 
dirilmiştir. 

Kabinenin ic,.-t.imaından e\'\'el 
Clıamberlain ile Lord Halifak~ bir 
mtıddet görUşmüslerdir. 

Bqvekiılet daireainin önünde 
toplanan halk Kingsley \Vood'u 
geldiği vakit alJr:ışlamlft&r. 

BİTLERİN CEVABI 

Londra, 30 (A. A.) - Resmi 
mahfillerde ~ildiği.ne göre Hit 
ter tarafından yaptlan tebligata 
lngiltere hükümeti ağlebi ihtimal 
tekrar bir oen.b verecektir. 

Bitlerin mesajı ,.Eeericedit., ki 
ğrtlan eb .. adında da'ktilo ile yuıl
mı, iiç buçuk sahife tutmaktadır. 
lNGtLtz CEVABI BERLfNDE 

BEh.1 .. ENlYOR 
Ber1in, 30 (Hususıl - Alman 

teklif!erıne verilen 1ngıltcre.nin ce
vabı saat 20 de Bcrlinde beldeni! -
mektedir. 

POLONY ADA UMUMi SEFER
BERLİK lLAN EDlLDI 

Val'fOV&, .30 ( A.A.) -- Alman 
ajansı bildiriyor: 

Bugün .saat 14..30 da Polaoyacic~ 
umumi aeferberiik üiG olwımuş -
tur. 

POLONYA SEFEa.BEıu..Ka 

ALllANY#J>A NASlL 

KARŞR..ANDt 

Berlin, 30 (A.A.) - Yan res
mI bir membadan bildir.i'i~ or: 

Ber1in siyasi mahfilleri, 'Polon
yanm ilin ettıği umum\ seferber
liği çok •ahim bir tedbir olarak 
teli.kiri ey'lemelctedir. Bu mahfillel'
de tebarilz «tirildiğin1! ıgör'e, At -
manya - Polonya me8eleai üııerhtdc 
ve bir Avrupa anlqmuı ~trafında 
diplomatık filrir faaliyetleri devam 
eds-ken, vahameti hiç ltimeenin 
gözünden 'k~ıyacıık olan bu ted
bir ile Polonya şövinirmi kend:ieıiiıi 
açığa vurmuttur. 'Bertin mahfil
leri, bu münaaebctte, Polonya şo -
vinizmini duMtrraca.k yerde körük
liyenterin nıe.~liyetini tebarüz e. -
tinnekte ve Polonyıı.run 'btt tedtA • 
rinin İngiltere tarafından Polonr.ı, · 
ya venlen yardrm temınabnın bır 
neticesi olduğunu söyleme'k:.edir. 

FRANSIZ RADYOLARI ClHETt 
ASKERİYE EMRİNDE 

Paris, 30 (A.A.) - Fram;ız rad
yo istasyonlan bugünden itibaren 
ciheti asKeriyenin "kontrolüne geç
miştir. 

ROMADAK1 IŞIKLAR 
SONDUR OLUYOR 

Roma, 30 (A.A.) - 3 eylfil pa
zar gününden itibaren bütün umu
mi mahaller saat 11 de kapanmış 
olacakbr. 

Bu geceden itibaren de mağaza
lar vitrinlerinde1ri lfımbatar ve ha
yali ilanlar söncttırtitecektir. Bu su
retle tehrin karartı1ması t'edbirleri 
bitmiş olmaktadır. 

PAPANIN SULH Lfo;HJNDE 
YENt BtR ~EBBt.tstJ 

Vatib.n, 80 (A. A.) - Bugün 
Vatikan mahfellerinde büyilk bir 
faaliyet htlkfim dnllüştür. 

Papalık Devlet Nazın Kardinal 
Magtione, bu sabah Cutelgoadolf
da Papa ile uzun bir göti:şme yap
tıktan sonra, öğleye doğru Vatibn 
nezdindeki Fransız bilyük ~i ile 
l~ w Polonya elçilerini ka
bul ..t-H......: ~r. 

Birkaç gön enıe1 Roma ya gtıl • 
miş buhnaea Papabğın Macaristan 
mümessili Kardinal Rotta, bugün 
Papalık Devlet Nezareti erkiııile 
mühim görüpıeJerde bulwaduktan 
aoara, 8"'da.peşteye hareket etm.İ§
tir. 

Şimdiye kadar Romada bulun
.makta olan Papahğuı Amerika Bir
lefik Devıetlerl ıteMindelri mümes
sili ile Japocya müme•ili, derhal 
memuriyetlerine hareket için emir 
alınlilardır. Bu .iki kardiD.al hare
ketJerinden ewel, Devlet Nann 
Kardinal Maglione Ue uzun bir gö
rüşmede bulunmutlardır. Söylendi
ğine göre, bu görilpneler, Papanın 
mının kurtarmak ıç1n yapmak niye
tinde bahmdulu mı 'bir tete\>bUa 
• a1lbc1arcbr. w 

SON DAKİKA: 
... um::z =······=--== 

Sofya. JO (Rtialli} - Balgar hildiıım,U. herhangi bir tıRihll 
illtilif &alıdiıillde matlak •rette bitaraf blacatmt llia ~t:mltdr. 

Nevyork. SO (i111470) - P"8ll .AasecUtiea'a verdlil malii
mata &öre, So~ BasJ&, Bm - Almaa ademi t.ecavüz paktlnm 
........ •rf Almaaya71 bir tf'.ıearia sevketmemek makslıdBe t.elı1r 
etmiştir. 

ITALYA lfVKC!:ETfNtN ll1JR1M Bhl llARARNAKDJI 
Boma. 31 \R•ai) - Yum ftllmi gaete ile 4' nuıııMdlk bir 

>'MI karanaame ~. Ba aiti llladdeaiJI muh*"viyab pn
lanlar: 

ı - lla)i brbiirutlarla illlJm otomohll, motatlklet ve mo-
törlu üt 4 eylülden ltlbatta lııfll3e~nUr. 

2 - Aaaa.k, diplomatların. Ye ~ dmetleft alt olup ttalya
da buhıaaa ve biikilmet emriJMleld otomobiller blrilld maddeclea 
müstt'flnadırJar. 

s - Serbest ~ otomohlller ....,.., hfottodiye mswri, 
ukMi nlakamluta nMIHıa yüz bin olan !f!hlrterill ytikw.11 memur
'-- alt elanlanhr. 

il - Ano.lı: hWl&i müsaadeleri ~~ a'llkt-ri malaunlarb 
Rmna ,-aJillği ,.e fqist WrliJderidir. 

.;; - Her toför askeri mablnlar tuaftedan 'erilttek 4*a işa
reti t.ap)'atsk ft IHııuı da otomobilin görülel.tilettk ~ yerine ~-
8iim ett~ktir. 

6 - Her şof""ore üç ayldc: bellZin lthl bonolar ~kttr ft bo· 
eolar kmDm ~ olecaklafttlr. 

PRANSA - POLONYA MCNASDA'l'I 
PARIG HALKI ŞDllll TF.IUlEDECD 

Paris, • (a-i) - Yarınki resmi gaute le Pari9 ...._. 
,elui bt'i ..,. tenetmelerl te1llll Nlleoelltir. A.'Tlli ftNlli ~117.f'te 

He btitün ,·esaJti ~em. hükiımet emrhle ~ 'e tiearefin 
askeri makftmlann iş'anaa kadar lnıataa uğnyaeağı bildirilecektir. 

FRANSIZ .tzclLERlNl Mı\HSULATI KAl.DIRMAK 
1(1N DAVD' 

hris. 38 (lıu.iİ) - ~ 7Jraat •ezareti hiitiin Fransa 
czcilerini bir an ~,.,.,., mahsulleri kaMımıak l~ da,·et etmiıJtir. 

DANZlGDE TEVKiF EDiLEN 1 
POLONYALILAR 

V&f"!O\"a, 30 <Hususi) - Danzig 
de poli8 birçok devlet demiryollan 

ft gibnritk memurla:-ını tevkil et -

mit ve bit'çok PolODyalıla.n hudut 
harici etrniftiı'. 

1TALYA KRALININ 
ROOSEVELTE CEVABI 

Roma, $> { Hnswü ) - 1Wya 
kralı majeste iiçüncil Viktor Ema-
11üei .M. Rooseveld!l mesajına cevap 
vermiş ve: 

- Mesajınıza aldıktan sonra 
derhal Rulb teşebbüslerine giriştim, 
demiştir. 

PARfSTE GAZ MASKESİ 
DACITILIYOR 

TUNADA SEYRÜSEFER TATİL 
EDlLtYOR 

Viyana, 30 (A.A.) - Tuna sey
riaefain kumpanyası, Viyana ile 
apiı Tuna arasında aeyriaefainin 
31 ajustostan ib"baren tatil edile
ceğini bildirmektedir. 

MUSSOL1N1N1N SULH 1Ç1N 
TEŞEBBOSO BEKLENİYOR 
Rmna, 30 (A.A.~ - Vaziyetin 

bugünkü ,ekli hakkında tefsırler 

dıe bulunan ve lluaoliniııin gazetesi 
olan Popolo d'İtalia dünyanın teh -
likede- bulunduğu fU .su-ada herke
sin llusoliniye müracaat ederek 
sulbü kurtarmaaanı istediğini yaz
dıktan sonra diyor ki: 

"Füat ~•gibi bir 
_. hıtedllderiai turill da -ılrte 

Paris, 30 (Hususi) - Pariste ..._._ ......_. mJkiill _.... .....,._ 

2 yqınôan 10 yaşına kadar çocuk- • lllr •iicldırt icia ••eeek llir iliç 
lara gaz maskeleri dağıb1mağa malllyeu.te olemğl, fMat •..ta11-
bq1anm19tır. t pa 9€ ..... ""H ctmpıeaCI i• 

ALMAN TAYYARELER .......,.,, 

POI...ONYA A:RAZtst Bu gazete Avrupayı muztarip 
UZERlNDE eden hastalıktan uzaJdqtmnak i-

Varşcmı, 30 (A. A.) -- Alınan çDı VeraiUes muahedesini ortadan 
tayyareierinin Polooya hurluduna kaldırmak ilam geldiğini iddia et
yeniden dört muht,.Jif cihetten te- mektedir. 
cavüz ettikleri haber veriliyor. SOVYET MATBUATININ 
Diğer taraftan Alııwıya - Polon - YAZILARI 
ya lıududuaun bir çok noktalann - Moskova, 30 (A.A.) - SoTyet 
dan Alman ve Polorıyalı hudud mu matboab, entemas,.onal vaziyai 
hafızları arasuıda yelli 14Usademe- tetkik ederken bilhıuma lngılterenin 
Jer wkua gelmektedir. ft Polonyanın askeri hazuiıldannı 
tNGlLtZ _ JAPON VONASEBATI tebarüz ettinne';tte ve muhtelif men 

J balardan geleıı haberleri objektif o-
Paris, 30 (Radyo) - Yeni a: tarak ve hutnısi hiçbir tefsirde bu-

pon Başvekili General Noboyukı Junmabmn kaydetmektedir. 
Obe İngiliz - Japon mllnasebat.!an- BELÇİKANIN SULH TEŞEBBÜSÜ 
nın takviyesi için mfthim beyanatta ALMANYADA NASil.. 
bulunmuştur. KARŞILANDI 

ALMAN TRENLERİ .POLON- BE'.riiu, 30 {A.A.) - Yan resmi 
YADA TEVKİF ED1LD1 menbadan öğrenildiğine göre, Bel-

Beriin, 30 (A. A.) - Jııfarien- çika kralı ile Hollanda kraliçesi ta
burgdan saat 10.20 dıe kalkan ve rafından yapılan tavassut teklifi 
Polonya Koriclonmdan ~rek Dan Alman siyasi mehafilinde büyük bir 
2'g ve Berline gıdecek olan si.irat sempati ile kal'§ltanmıştır. 
katarının g~mesine bugün Polon • İki hükümda~.~ulhü muhafaza 
yalılar mani olmuş ve ne lokomotif h~sunda sarfettigı gayretle!' teb-

. ~l ve bu gayretler A vnıpalıh'k me-
w ne de mtirettebatvermhemt~ - suliyetind~n mülhem olduğu teslim 
dil'. Potonyalılann bu ar e , edilmekted· 

şarkt Prusya ile Almanyanın ~er Bu mnı::.t:Je fU dhet tebarftz 
kısmı arasındakı münakalelere ım ettiriliyw iti, Almanya ile İngıltere 
tiyaz veren 1921 Paris muahede- arasında yapılmakta olan noktai na 
sinin Jailktlmlerine aylandır. zar tatilm Alman gayretlerinin 

Binaenaleya Poloap meakilr de •JDi mebeplerdela 111Ulbem olduğu 
muahedeyi ve bu mu•lede hWdilll • iabat eder. Almanya; neticell 
Jıerin.ia tatbllnn• ait 41m,.p.._ Londruua tla.bmmhkla beklenea b 
1& taahlriWeriııl ibW ...... w ..... tııalwıduğu bir teşebbil-

... kenılisi ..,;ı..; S Am&wt vatan-• girmiş buhmmaktadlr. 6-

MOSTEMLEKELERDEKJ perveıile İtalyanın m~hul bir ııeh· 
ri~e nefyolunmuştur. 

1NG1LtZ TEBAASININ Söylendiğbıle ~ ba tanda Ar-
KAYDI nawt.lakta teftif olunarak aefyo1u 

Simla, 30 (A. A., - Uml&ıdf nan Arnavut büyüklerinin nülttar 
vali bir emirname ~. ıe yüdeıcedir. 
yapndaıı 50 Y&flll& kadar biitiln Amawttukta, İtalya tarafından 
İııgiliı tebaasını 15 gün zarfında büyük tazyık ve tehdit siyasetine 
kaydolmaya davet etmifür. rağmen halk sı'k sık isbllcı millet 

ALMAN - MACAR TREN haktmda beslediği nefreti ifade e-
NAKl.JYATI DURDU den hareketler yapmakta&r . .Anla-

Budapeşte, 30 (A.A.} - Alman vutlulrta, mttstevli,.e kar§l yapılan 
ya ve Slovakyaya yapılmakta olan mücadele devam etmektMir. Ama· 
nakliyabn tahdidi sebebile 'Maca - vut milleti her fedalrl.Thğı göze a· 
ristan ile Almanya arasındaki şi- lara.k istiklal ve htirriyetlerini el • 
mendifer münakalatı kesilmiştir. lerinden alanlara DT'Şl koymakta· 
Münakalatı kesilmiş olan hatlar, dır. 

Budapeşte - Bratislava ve Buda - İşgali mUteakip h:alya bükümeti 
peşte - Viyana hatlandır. zahirde sıcak menimi ~rmek ü-

LITV ANY ANIN TEKZtB1 zere fakat hakikatte çoeuklann ana 
ve babalanna utlrap ~k 

Varşova, 30 (A.A.) - Litvan - maksadile birkaç bin ldiçiik çocuk 
ya hududu boyunda Leh kıtalan - toplamııs ve bunlan 1taJyaam muh
nın tahşit edilmesi dolayuüe Lit- telif memleketlerine ~· 
vaııyanın PoWllya aleybtan bir tar- Son alınan haberlere nazaran ba 
zı hareket ittihaz ettiline dair o- kunsızlık ve hava ile imtizaç edeme
Jan haberleri Litvanya resmen tek mek yüz1inden bu çocu\dann yüzde 
zip etmektedir. 10 u ölmüştür. Bu vaziyet Amaftt-

POLONYA. SLOVAKYAYI lukta galeyan uyandıruül}br. 
ŞiDDETLE ~ ETii İtalyan hükllmeti san a1dtğı bir 

Varova, 30 (A.A.} - Polonya kararla Anaafttlukta Alman w ttal 
hükümeti, Slovak aruisinin Alman yanın ndyo i9tuyonlarmdua llqka 
ordı,'SU tarafından. ifplini Slon.k bir istaaJ011111l ~ ---
hikiuneti nesdinde fiddetle ~ miltİI"· Amafttl.P. Allaaa ft 11al
to etr.l:ttir. yan g~ balb .......... 

Polonya hiikümeti mehafilinde rin ithali de btiyea mmmadm". 
bu ışgalin vaziyetteki vahameti llUSSOL1NtYE BEDIYE EDiLEN 
büabütlin artırılmakta olduğu ve ABAZI 

Polonyaya ~ doğnıdan doğraya ltalyan qga.ı kumandanının em-
yapllmlf bir tehdid te,kU etmekte ri ve tazyiki ilzerine Tiran hükUme
bulunduğu beyan olunmaktadır. ti Draç kualan dıhmncte yirmi bin 

Polonya arazisinin Almanlar ta- hektarlık bir aruiyi !ılUBBOliniye 
rafından yalnız Alman hududunda ltediye olarak takdim etmiftir. S6y 
değil, SloYak hududunda da iJP) e- • ltal 
dilmiş olduğu beyan edilmektedir. lendiğine göre bu arazıye yan 

muhadrleri yer~ecelrtir. 
Alman lu taatınm aefenerliği ile ~!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 

tah~datının hali huın!a ikmal e-
dilmif ~ tıöylmınelrtedir. 
FRANSA HUKU.ME'!1 BELÇJKA-

YA CEV AB!Nl VERDl 

Paris 30 (A.A.) - SalihiJ« -
tar bir DlıE'.mbadan ölz"eııildiğiDe gö
re Franaa hükıimeti buhranın mus
lihane bir Şekilde .izale.si için Beı • 
çika tarafından yapılan teklifi ka
bul etmiştir. Teklü.in bbu!üaü 
natılc nota. düıı öğleden aoara Brük 
sele gönderilmiştir. Fraıasa hüku -
meti sulbü istediğini ve Daladi!'r'
ııin son nutkunda söylediği J"'bi 
halihazırdaki bubraııın iıalesi için 
hüsnü myetle teşebbüste bwunan-f 
!arla tefriki mesai et:meğe ha7.!r 
bulunduğunu bildirmiftir. 

VAR.ŞOV ADA REtslCUllBURUN 
lŞTlRAKILE YAPILAN 

TOPLANTI 
Val".ŞOY&, 30 (A.A., - B. Beck, 

dün Franmz mm B. Leoa Noel'i 
kabl~l etmiş ve saat 15 te Reisidlm
hur ile marep.1 SmigJy Rydz'iıı hu
zuru ile aktedilea konferaasta itti
haz edilmiş olu mUlıim kararlar 
baklanda kendisine mal6mat ftr'

maştir. Bu konferansta bafvekil B. 
Slawoj Sk.ladkowMi ıle B. Be<* de 
hazır bulunmUftllr. 
SLO\' AA YADA ALKAN ASKFBT 

KAhuNL.\RININ TAT81Kl 
Londra, 30 (A.A.J - Belit.er a

jansuuo bu abak bildirdiğine göre 
Slo\•akyada Alman kıt'alanaa mu-l 
kavemet edenler veya bu lat'alara 
karşı bir cllriim işliyenler Alman 
askeri malıkemclcrine E\'tedile • 
oekler ve Alman askeri kanun.lan
na göre ceza göreceklerdir. 
1TALY A - MISIR DOSTLU(;U 

Kahire, 30 (A.A.) - Kalıirede

ki İtalyan orta eJçısi Kwt Mauo
lıni, .Mısır ba veltilutl ziyaret elmif 
tir. 

lyi malümat a.lmakta oluı me -
hafil, B. Ma7.zolinı'nin .Mısır hükQ
meti reisine lt..-J.;anın Mısır hakkıa 
daki husnU nıyetine dair yeniden 
teminet vermi olduğluıu beyan et
mektedir. 

YENİ JAPON KA.BlınE 
Tokyo, 30 (Hususi) - Yeııi Ja

pon kabinesi bugün tefekkül etmit 
\"e imparator lısteyl bba1 etm.iftir. 
Yeni kabinede bqvekil ve hariciye 
vmH genen! otoyuldobe "'al1111-

POI..ONYADA mştUll>1LEN 
RESlıd TEBLtC 

\T&flOV&, 30 (A.A.) - Afaiı • 
daü reımıt tebliğ ~: 

Almanya. bir mtıddettenberi 
ı·olonyaya karşı bir tazyik siya.
ti takip etmektedir. Guetelerdekı 

neşriy:ıt, muttaricl surette ya~I -
makta olan ta.hrik.At. hudud ha 
dlseleri, Ptdooya hududunda aıef.er 
t:>eı· edilmekte olan müselliLlı kuv-

vetl\?ria mütemadiyen a.rtını.muı 

b-.ı siyasetin ~ bir delilidir. Son 
zamanlarda eerbeat tehir vuisia· 
de Polonyuun red ve eellri kalııil 

Olmıyan hukuk ve mmafıiae bqı 

sarf edilmiş olan faaliyet ve Al· 
manyanın Polonya arazisinin f&l'k 
taki aksamına göz dikmesi, Polon 

yanın tchdıde manız bulunduğunda 

şUpbe ve tereddüde mahal bırak
mamaktadır. Gerek auJb.ün muha
fuası içia mesai aıUtmıek suretile 
ytlkaek Leh devlet adamJan tara -
fmdan ....... JOhmda yapı ..... 
olan b6tln te+ebbfisler, gerek Po -

lonyanın müttefikleri olan ve ayni 
sihlüyete uip e.hmea lllU•-t -
lerin bu yoldaki t eş ebbl&leri pdi
,.. bdar Alan hik6meti tmeria-
de bir :gtina tıeslr icra ebniş değUdil'. 
Bütün bu hadiseleri, bılhassa Al-
man lutaatının komtu aevıet olan 
Slovakya ua.zisine girmeaiaden 
sonra, heaaba kataD Polonya, f!V -

ve!ce ittihaz etmif olduğu tedbir -
lere ilivetm. buPn VUi)"lltiD illlir 
olduğu tedafüi ukeri tedbiderle 
emniyetini tabi,.e emek memruri 
yet.iade balunmaldadlr. 

Hiçbir devlete brp teeavüzt 
hiçbir niyeti oı.u.yu Polonya ha
kfunetinin siyaseti, değişmış değt,
dir. Bütün devletlerle iblis daire -
sinde teşriki mesai arzusu. reuıi -
cümhur B. KCl9ddri'nill B. Rooae
ve.'t'e vermif olcluba eeqpt& ifade 
edilmlftir. Bu arzıa Polonya aıya

lletinin tmtayülleriııi hakkile tavsif 
etmektedir. 

Vart0vanın siyasi mahfelinde bu 
teblilde bahaedilen aakeri tedbir • 

lerin bilimel evvelce ittihu edil • 
mit olan tedbirler ~ .... 
dufu beyan edilmektedir, 
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1 1 M•thur Zeybek , _____ , 

GAVUR İMAM 
~ -.. -12 Mevsimin 

Güreş 

Sultan Aziz Na 
Pehlivan Old 

Yazan: ZEYNEL BESiM SUN Ve Kimlerle Güre,ti ? ( 
Süleyman E~enin ~özlerini Bi1yiJk 
Dikkat Ve itina ile Dinliyorduk 27 Vilayetin 

Grup 
Gireceği Türkiye 
Müsabakalarına 

Serbest 
EyiQJde 

Güreş Birinciliği 
Başlan~yor 

:.....31 YAZAN: M.SAMI K ARAVEL j 
ArnaıJutoğlu İstanbulda Kendi 
Hemşerilerini Bulmuştu. 

............. 
kahpelik, namussuzluk, \'efasızlık ' Uzatmıyalım efendim; rakı, leb

lebi geldi. Kızlar da gelip oturdular. 
Kuyucu Krzının doğruca benim ya
nıma çöküşünden efe huylanmış o
lacak ki kurnazca istintaka kalkış
tı: 

beklememelisiniz; o bunların hem ı znıir Fuar serbeı::t güreş mü-
yabancısı, hem düşmanıdır. ~mbakalan neticelendi. Cu - , 1 2 --··~ .... , ..... 

; 

- Emineyi eskiden mi tanı yon?. 
Kuyucu Kızma baktım, çehre ki

reç olmuş .. 
- Eskiden tanırım efe, kaba -

dayı avrattır. 

- Güzel de .. 
- Öyle .. Velakin bizde, malum 

a, 11ırza sülük etmek,, olmaz. 
- Onun dostu öldü .. 
- Vah vah vah; bilmiyordum. 
- 1ki dostu vardı bu zina gah-

benin.. Birisi hem gurşunlan, hem 
gamaylan buna furdu; öteki de fu
rana öldürdü; dama tıktıla. Hincik 
on beş sene yedi, damda yatıyo ... 
öyle deemi ülen?. 

Kuyucu Kızı cevap verdi: 
- Öyle efe ... 
- Damdakine bu bakaa... Öyle ı 

deemi ülen?. . 
- Öyle efe ... 
Ben atıldım: 
- Demek ki bir dostu varmış. 

:Amma damda, amma yüzde. Ma -
demki dostu var; başkasının kalta
ğı elmas kakmalı olsa üstüne binil
mez. Efelikte bu olmaz. 

Baktım; efe memnun, hele Ku
yucu Kızı o kadar memnun ki tarif 
edemem. Kadıncağızın korkudan 
hop hop eden yüreciği birdenbire 
huzur ve sükun buldu. 

Maamafih tahkikat devamda .. 
- Bn kı7.anların dostu var mı 

bunların içinde?. 
- Nereden olacak efe? .. Bunlar 

Tireye ilk defa geliyorlar .. 
- Yaaa .. 
- Evet... 
Artık mesele mabliıldü. Zaten 

topal karı dostu ZC"ybeğin yanına so 
kulmt•ştu; ben de diğer iki kadını, 

efenin itirazına rağrr.en, efenin iki 
yanınn. oturttum. Bizim tarafta, be
nim yanımda olmak üzere, sadece 
Kuyucu Kızı kaldı. Gerçi üç arka
daşım iyod gibi ac;ıkta kalmışlardı 
amma, ayıldıkları için, bu vaziyet
ten onlar da memnundu. 

Efendim; giilnıek yok, geveze -
Jik yok, tek suale trık cevap, karı
ların yüzüne bakmak yok; mutt a~ 
sıl sorutup duracak ve sıra ile bin
liği lakırdatacaksın. Bunun adı eğ
lentidir. İşte biz de bu çc~it eğleni
yor, haşa min huzur yaşıyoruz. 

Bir saat kadar bu minval üzere 
ııkkımlandıktan sonra, efenin gözü 
cıkşamd:ın odada kalmış olan bağ -
lamaya ilişti. 

- Kim furoyo bağlamaya? .. 
- Bizde be~eren yok efe .. 
- Öyleyse bi7..im Mehined alsın. 
Mehmed aldı. Yapacağım diye 

dkordunu bozdulttan sonra, cidden 
yanık bir sesle çalıp okum.ağa baş
~dı: 

Kuyruk kanırınca sağrı örtülür 
Üzengi çalınca yerler yırtılır 
Kır atın derdi>ıden hancı kurtulur 
Ver yolun bacını, geç git kervancı 

• • • 
ôzendim martine giimü.§ kalırdım 
Gönlüme aşkından çivi çaktırdım 
Vuruldum yaramı yare baktırdım 
Ver yolwı bacını geç git kervancı 

••• 
Şehirde nallatt1m ben duru atı 
Dudağı bal gilıi, memesi katı 

Pembe zar gömlekten seçilip batı 
Ver yolun bacını, geç git kervancı 

Mehmed durdu; durdu amma 
sesinin gUzelliği hepimizi içimizden 
vurdu. 

NOT - Bir zeybeğin bağlama 
çalıp yanık yanık "hava kaldırma
sı,, nedir bilir misiniz? .. Bunu tari
fe imkAn yoktur. Karşınızda binbir 
merdliği ncf sinde toplamış, yılmaz, 
korkmaz, terbiyeli, mahcup, bütün 
manasile efendi bir yiğit var. Bu yi
ğit, amirine mutlak itaatin canlı 

heykelidir. Bu yiğit sadece haksız
lığa tahammül etmez, hakarete gel
mez, herkeae .hUrmet etmesini bilir, 
kamil ve olgun bir varlıktır. Ondan 

İnanınız ki temeli köylü olan martesi ve pazar günü yapılacak -,. -~ Ali pehlivan, akşam yemeğin-
Türkiyede bu tipten en az on iki Türkiye atletızm ve yüzme şaınpi- den sonra. namazını kılıp hemen o-
milyon babayiğit vardır. "Mehmed- yonasmdan ı:,onra ö:ıümüzdeki ayın dasına çekildi. Bir daha kahveye 
cik,, dediğimiz kahraman bunlar- yurd içi en mühim ~por hareketle- iner miydi? .. 
dır. Yurdun selameti mevzuubahis rin<len biri eyll.l 16 ve 17 sinde ts- Ve ... Sabahısı arabaya atladığı 
olduğu zaman dağlarda dolaşan yi- !stanbulda yapılacak Türkiye ser- gibi İstanbul yolunu tuttu. 
ğitlerin nasıl candan bir tehalükle best güreş birincilikleridir. Arnavutoğlu, Silivrililerden ko-
cephelere koştuklarını milli cidal Geçerı haftaki güreş yazımızda }aylıkla yakasını sıyırmıştı. Eğer 
başlangıcında hepimiz gördük. da bildirdiğimiz gibi ilkte~rin ayı kelli felli, okkalı ve çalımlı bir gös-

Fakat şekavete sülük ediyorlar- içinde yapılacak Avrupa 939 ser · terişi olmuş olsay~. muhakkak Si-
dı, denilebilir. Bu mukadder suale best güreş şampiyonasına :tlazırlı:k. livrililer Arnavutoğlunun pehlivan 
cevaben: mahiyetinde olacak birinciliklere olduğuna hükmederek şeceresini 

- Neden şimdi dağlarda eşkiya Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü yoklarlar ve şahsiyetini ortaya ko-
dolaşmıyor.. serbest güreş bölge birinciliğini yap Türkiye bir.nciliğine girecek yorlardı. 

Sualini soranı. Evet, neden do- mış ve şampiyonlarını seçmiş, 27 atletlerimizden bir grup Bereket ver.sin, Arnavutoğlu, u-
laşmıyor?. Ve biz, kendi kendimize bölgenin iştirakini temin etmiştir. fak tefek bir adamdı. Rumelililer ve 
münevverlik isnad ettiğimiz zümre, Güreşteki mevkilerine, masraf Samsun, Sıvas, İzmir, İzmit, bilhassa, Silivrililer pehlivan dedik-
neden bunun sebebini tahlile çalış- ve yol vaziyetlerine nazaran 6 gru- Konya boigeleri merkezleri de grup leri adamın hiç olmazsa yüz okka-
mıyoruz ?.. pa taksim edilen bölgeler şunlardır. merkezi olarak seçilmiştir. dan aşağı olmaması lazımdı. 

Şunu bilmeğe mecburuz ki şeka- Birinci grup - İstanbul, Anka- Bu gruplar da 10 eylülde yapı - Arnavutoğlu, 1stanbulun hemen, I 
vetin sebebi ikidir: ra, Edirne, Çorum, Kastamonu. lacak müsabakalarlll galipleri grup hemen yabancısı bir adamdı. Fakat; 1 

1 - Maarifsizlik, '. İkinci grup - Samsun, Ordu, birincisi sıfatile 14 eylfıl akşamı ts- orada. burada yerleşmi13 helvacı 
2 - Hükfunetin zulmü. Trabzon, Amasya. tanbulda bulunacaklardır. hemşerileri çoktu. Onların bazıla-
Ciimhuriyet devrine kadar yur- Üçüncü grup - Sivas, Yozgat, nnın adreslerini biliyordu. Her senekirıden ziyade bölgenin 

dumuzda bunların ilcisi de vardı. Kayseri, Erzurum, Tokat. Arnavutog~lunun, en yakın hem-
İz · B , iştirakile yapılaeak grup müsabaka-

Maamafih şu cihet de katiyen mü.s- Dördüncü grup - mır, a.ı- şeriled ve köylüleri Tahtakalede 
k · M · D · ı· larının ve sonra Türkiye birincili -betti ki dağa çıkanların ancak yüz- esır, anısa, enız 1• helvacılık ediyorlardı. O vakit ls-

.. -k K li B 1 ğinin bize çok yeni güreşçiler tanı-de onu cehaletten şekavete sulu Beşinci grup - ocae , o u, tanbulun en işlek yerlerinden biri 
etmişler, mütebaki yüzde doksanı Eskişehir, Bursa. tacağı muhakkakqr. de Tahtakale idi. Hanlar, kervansa-
hükfımeti temsil eden zabtiyenin Altıncı grup - Konya, Burdur, Güreşçilerimize muvaffakiyetler ravlar deve vesair ticat kervanla.-
zulmüne silahla baş kaldırmışlardır. Antalya, Mersin, Afyon. dileriz. rı~ın ~erkezi olan bu yer dünyanın 
Evvelce yazdığım "Çakıcı Efe,, ki- 00 00 00 00 00 her tarafından gelen çeşitli auam-
tabında bu nokta kuvvet ve sara- larla dolup boşalırdı. 

hatle görülmüştü; şimdı yazmakta Tu"rk·ıye Atletı·zm 1 Tu"rkı·ye Yu"zme Arnavutnğlu, eskisi gibi değildi. 
bulunduğum "Gavur İmam,, da da Kılığı, kıyafeti dü.7.gündü. T!vkı De-
ayni teşhisi, blitün çıplaklığile, gö- liorman pehlivanlrmm giyindlği gi- 1 

receksiniz. B ,. r ,. n c ,. , ,. k 1 er,. B ,. r ,. ne ı· ı ı· k 1 e r ,. bi giyiniyordu. Arkasında lacivert 
1 

Eğer şimdi dağlarda e;?kiya çe- ' ve Lui çuhadan siyah §eritli bir sa-
teleri dolaşmıyorsa bunun sebebi. ko, ·sJrtında Trablusşam kumaşuı-
başımızdaki hükumetin halka zulüm - - - k l b" ·· 

M u.abakal.r l s tanbulun Yarıc.lara glrecekl•r f 8h- dan i\)ekli, devrik ya a ı ır gom-
etmemesidir. Maarü büyük bir sü- T • · t L · ku 

U.tunlUğU ile netice- r lmlza gelmeğe bacla.dı lek, ayağında lacıver ve uı ma-
ratle nurunu yaymakta olduğu gibi tl Y şından siyah şeritli bir potur, ru-
halk da hu .. kı"ımetin" halktan ba<.ıka lenecek r s u sporları federasyonu tara-

:t • "likl · gan bir yemeni, boynundan geçme 
bir şey olmadıg·ını ve halkla hüku- Türkiye atletizm birıncı erme fındun çizilen her bCHgede -l koca gümilş bir köstek ve kuşagına 
met arasında avrılık, gayrılık namı- iki gün sonra J<'enerba ıçe muvaffakiyctle tatbik edilen mev- - d b" 

J sokulu el ayası büyüklügün e ır 
na zerre mevcud bulunmadıgı-nı bili- stadında başlanıyor. sim su sporları programı önümüz· bl Serkisof saati, belinde Tra usgarp 
Yor.. Türk spor kurumu zamanında deki cumartesi ve pazar günleri ls- ipeklisinden hareli bir ku~ak, başın-

Tt··ırku··n fıtratı esareti reddeder,· mütevazin kuvvetler çarpışmayor, tanbulda Şeref stadt yüzme havu - . kl' . d · da t1a yine Trablusgarp ıpc ısın en 
hatta başındaki hükumete karşı bi- faydasından ziyade masarüı mu- zunda yapılacak 'l'ürkiye y\.izme bi- ve belindeki kuşağın renginde bir 
le., ... cip oluyor dıye terkedilmiş o~an rinciliklerile sona ermektedir. bolca sarık 

Mehmedin gönüllerde yarattıg-ı Türkiye atletizm birincilikleri u Yüzme birinciliklerini bitirmiş ' ··· 
b d b. · ··a·· Armıvutog-ıunun kıyafeti o nf'V· 

tesir biraz zail olunca efe sordu: defa e en ter ıyesı umum mu ur- bölgelerle Hatı:ı.ylı yüziicülerin de 
ı .. -.. ·· · d b. k ·ıe tesbit • k d 1 re :Töre zengince idi. Kıyafçti, hali _Sen ne iş yaparsın safrdıç ?. ugunun yerın e ır ararı gireceği birincilikler ~la a ar arca " 

~ d l · t•t t ve tavrı hiç t~ helvacıya benzcmi-1 ,,. t l d d edilen muayyen erece erı u an a - heyecanla beklenmektedir. 
ı.nar ava a ayan ım: .. b"·t·· d -· · bir şekli 

letlere açık olmak üzere yeniden Simdi'-'e kadar Mer::;inli, Sam - yordu. Bus u un egışmış 
- Aydın yüzünde azıcık incir d" .. J vardı. Onu, bu kıyafctile Mora Ye-

bahçemiz var. Beş on döniim de tar- ihya edilmekte ır. sun ve Trabzonlu yüzücüler şehri-
Evvelki günkü yazımızda da iı;a- mı·ze gelmı"ş "e kapalı havuzda hiç nişehrindeki helvacı hemşerileri bi-la aldık. Reçberlik yaparım.. • d" 

- Ya senin kızanlar?. ret ettiğimiz gibi birinciliklerin iyi yarışmamış, Mersinliler çalışmalara le güçlükle seçebilirler ı. 
_ Onların üçü de tütüncü .. Ga- derece yapan atletlere açık olması başlamışlardır. Arnavutoğlu, son bir ime; sene 

d · · k 1 yurtta atletizm derecelerinin yüksel Bı"rı·ncı·1ı·kleri idare edecek olan içinde güreşlerden çok para ka.zan-vur köyün e tiı.tün e er er. 
mesini temin edeceği dolayısile ye- İstanbul su sporlan ajarılığı en u- mıştı. Kemeri altınla dolu idi. 

- Desene hep leçberiz? .. 
deği biJe bulunmıyan milli atlet ta- fak bir hataya meydan verilmemesi İsta.nbuldaki hemşerileri Arna-- Sen de mi reçbersin efe?. 
kımımızın kuvvetlenmesine yarıya- i"in bütün tertibatı almıştır. vutog-lunun büyük bir pehlivan ol-

Gözlerlni bir noktaya dikerek ~ 
cağı için iyi atılmış bir adım ola- dugt-ınu haber almışlardı. 

dalgın, dalgın cevap verdi: 

1 1 - öyleydik emme şimdi dağda- caktır. Askerlik İş!eri Fakat, Anadolu çocuğuna has 
Önümüzdeki cumartesi günü baş •--------------- bir safiyet ve tevazula onun büyük-

yız... lıyacak pazar günü bitecek müsa- lüğünden bahsederek övünmezler-
- Böyle şeyleri sormak olmaz baka umumiyet itibarile yine bir YOKLAMAYA DA Vl!..'T di. 

amma neden dağa çıktınız? ts b l tz · Ank k" · ik tan u, mır, ara çe ışmesı Yabancı Eminönü askeri şu- Hatta .
1 

daha ileri gı'dcrek, Arna-
- Neden olacak sağdıcım? Biz h 1- d kti 

a ın e geçece r. besinden : vutoğlunun altmış altı okkalık göv-
hepimiz de askerdik. Çanakkaleye Ankaralılar 800 + 1500 uzun ko- 1 _ Şubemizde 1 eylül 939 dan desinden bir pehlivan çıkacağına 
gittik, gavuru denize döktük. Ora- şular, yüksek, uzun atlama ve uzun itibaren 335 doğumluların son yok- kulak asmazlardı. 
dan kalktık, Kafkasa vardık. Dağ- sırık atlamada İzmirliler uzun, üç a lamasına başlanacak ve 1 Te.ş. 939 
da, kışta etmediğimiz fedakarlık dun atlama '"e silrat koşularında sonuna kadar devam edecektir. E- Çünkü; Kastamonudan iri yarı 
kalmadı. Bizim alay tam on bir defa İstanbullularla başbaşa yarışacak- minönü, Fatih ve Eyüp kazaları da- adamlar çıkardı. Taşköpr:ınün 
doldu, boşaldı. Düşman bir taraftan lar müsabakalar İstanbulluların üs- bilinde bulunan 335 doğumlu ve Tosyanın dağ köylerinden öy e a-
soğuk bir taraftan didindik, dur - k damlar çıkardı ki, hemen herbiri 

tünlliğü ile neticelenece tir. bunlarla muameleye tabi diğer do- bır· manda kadar vücude malik bu-
duk. Ben çavuştum; bu kızanlar be- On vilayetten gelecek gençler ğumlu yabancı erat bu müddet i-
nim neferimdi. Oradan alayı kaldı- yalnm mıntakalarmın şampiyonlan çinde ve bu ayların tek günlerinde 
rıp çöllere sürdüler. Silah elde, aç değil yükJek dereceli atletler olaca- sabahtan öğleye kadar yoklama ve 
taksir dolaşıyorduk. Bu kadar din ğı için euma:,.tesi ve pazar günkü bi- muıı.yenelerini yaptıracaklardır . 
kardeşi, bu kadar Türk delikanlısı rrıcilikler şiı:ıdiye kadar yapılanla- 2 _ Bunlardan başka şimdiye 
ne diye bunca zahmete, meşakkate rın en heyecanlısı olacakqr. kadar muhtelif sebeplerle yoklama 
k~~amyordu; Almanlar için değil ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ve muayenelerini yaptırmamış olan 
mı.. baç varmış, Iarla şı:berrıizden hastahanelere mu-

Kfıtülammare düştükten sonra - Sen Türk eşek, vermez se- ayen('ye sevkedildikleri halde git-
bir gün yolda gidiyorduk. Bu kızan- llm; mem.iş bulunanlar da şubeye gele
lar da yine yanımda idi. Açlıktan, Deyip de kırbacı başıma indir- rek yoklama ve muayenelerini yap-
sürgünden öyle halsiz düşmüştüm mez mi?.. tıracaklardır. 
ki yürüyemiyordum. Beynim dönmüş; iki paralık bir 3 _ Birinci ve ikinci maddeler-

Dizlerimin dermanı kesildiği için Alınan zabiti bir Türk çavuşuna de yazılı mükelleflern şubeye gclmi
yolun kenarına şöyle iliştim. O sıra- "Eşek Türk,, diyor. Ne oldu, nasıl yenler hakkında askerlik kanunu
da yoldan bir Alman yüzbaşısı ge- oldu bilmiyorum. Mavzeri kapınca nun ceza hükümlerinin tatbik olu
çiyormuş. Arkadaşlar görmüşler, se dilası budur deyip dayandım; herif 
l!m vermişler. Ben kendi canımla eşşek gibi nalları dikti. Ondan son
uğraşıyor, kendimi bile göremiyor- ra: 

dum. - Yürüyün gayrı gızanlar .. 
Baktım, yanıma birisi geldi; ba- Diye yola düştük; çölleri geçtik, 

şımı kaldırınca zabit olduğunu anla- dağlan aştık, aylardan sonra bizim 
dım ve ayağa kalkmak istedim. He- çukura geldik. Çıkış o çıkıştır. 

nacağı ilan olunur. 
DAVET 

Fatih kaymakamlığından: 

lunurdu. 
Han kahvesine oturan Arnavut

oğlu, bir kahve içtikten sonra, etra
fına göz attı. Hemşerilerine benzer 
kıyafette bir adam arıyordu. 

Nihayet; kahvenin bir köşesine 
toplanmış birkaç kişi gördü. Bunla
rın elbiseleri, konuşmaları Kasta
monulu olduğunu gösteriyordu. 
Hem de, memleketten bahsediyor
lardı. 

Arnavutoğlu, olduğu yerden kalk 
tı. Hem.ııerilerinin yanına sokularak: 

- Esselamtialeyküm .. 
Diyerek bir yere oturdu. Kasta

monulular Hiflannı Jfosınişlerdi. 
Yanlarına gelen adam Rum.eli kı
yafetli ve hiç tanımadıkları birisi 
idi. 

Merhabadan sonra, Kastamonu
luların mer&.kları bir anda çözül
müştü. Çünkü; Arnayutoğlu ilk söz 

rif ne yapsa beğenirsin? Elinde kır- J. {)1111amı var 1 

Askerlik şubesinin 11/264 sıra
sında 'kayıtlı 8 sınıf muamele me
muru 1296 doğumlu Hasan Tahsin 
oğlu Eyüp'ün şubeye müracaatı i
Jbı olunur. _ • olara.Kı 

- Ben Kastamonulııyunı .. z.a .. 
nedel'inı bemşcriyiz, dedi. 

Kastamonulular, Arnavutoğlunı 
tereddütlü gözlerle süzdüler. Arna· 
vutoğlu, hemşerilerinin tereddüdü· 
nü görünce: 

- Ayol, kıyafetime bakmayın 
benim ismim Arnavutoğlu, dedi. 

Bu sözler üzerine Kastamonulu 
lar gıyaben tanıdıkları hemşerilcri 
ni gülerek: 

- Ne bilek seni?? Hele, bir yo 
kıyafetine bak?. Hinci mi geldin?, 

- Evet. 
- Nereden geliyon bu yol?. 
- Şumnudan ... 
- Gırgpınarda Karabovayı yeı 

mişsin hemi? 
- Öyle oldu. 
- Senin hemşeriler hincik g~ 

lir ... 

- Neredeler?. 
- Camie gittiler ..... 
- Memiş efe burda mı? . .-. 
- Sılaya vardı ... 
- Abdullahın Hüseyin? .. 
- O, burada ... 
- Siz, Kastamonunun neİ'esin 

densiniz? .. 
- Köprübaşından .. 
- KargJ, Köprübaşından değl 

• ? 
mı ... 

- E\·et ... 
- Hamit çavuş yine asker mi~ 
-- İstibdal oldu. 
Çok geçmedi. Camiden Arnavut 

oğlunun hemşcrileri gelmişti. Faka 
Aliyi tanıyamamışlardı. Kastam<Y 
nulular sabırsızlandılar ve Aliyi ta· 
nıttılar. 

Anadolu çocukları, derhal c;;ar• 
maş dolaş olmuşlardı. Alinin temi1 
giyinip kuı;anmasma hayran olaralt 
soruyorlardı: 

- Emmede yakışmış ha! .. 

- Y enişehirdeki hcmşeriler na; 
sıl ? .. 

- İyidirier .. 
- Para kazanıyorlar mı?. 
- Fena değil ... 
- Sen artık helvacılık yapını• 1 

yon mu?. 
- Ha.yır._ 

- Ne işleyon ? .• 
- Güreş yapıyorum .. 
- Para va mı?. 
- Çok şükür hamdolsun .. ' 
- Fclli ... Allah daha ziyade et• 

sin ... 
- Köye mi gidiyon böyle? .. 
- Heyır, Yenişehire varacağın. 

Arnavutoğlu, hemşerilerini bu!• 
duktan sonra, biraz !stanbulda kal• 
mayı tercih etmişti. 

O vakitler, Tophane de mühiaJ 
bir merkezi ticaretti. Hanlar, ker• 
vansaraylar vardı. lmparatorluğuı; I 
her tarafından gelen tüccarlar ek 
seriyetle Tophaneye inerlerdi. 

Tophanede bir de pehlivan hanı ' 
vardı. Altında da büyücek bir kahı 
vesi vardı. Hemen bütün pehlivaıv 
lar burada toplanırlardı . 

Bir de Kadirgada CUndi me~ da• 
nında bir pehlivan kahvesi v·.ı.rdıı 

Bu kahveye her cuma namaz.ndaıt 
sonra, İstanbulun ileri gelen pehli· 
vanları toplanırlardı. Eke~riyetle 

saray haremağaları ve beylt~ri de ge 
lirlerdi. 

[Devs.nı var] ------··---·----···--······ 
Her zaman yalnız bü)'Ük filmler 

gösteren 

LALE 
Dünyanın sayılı filmlerinden olan 

KEŞiF ALAYI I 
7ÜRKÇE 

Filrnfnl bugün gösteriyor 
Programa ııave olarak en son 
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Milli Zafer Bayramı 
"Milletimiz mecbur olursa, kendisi ve faili• orduıu geçmiı kahra
manların hayranlığını celbedecek yeni kahramanlıklarla dolu 
olan göğsünü en parlak zaferlerle aüsliyebilir. 

Zafer Bayramı Candan! 
Merasimle Kutlandı 

Dünkü merasimde vali ve k• mutan g~t resmini seyrederlerken 

İnkılap tarihimizin en büyük ve 
göz kamaştırıcı zaferlerinden biri 
olan 30 Ağustos 1922 mul.arebesi
.ıin 17 inci yıldönümünü dün bütün 
lstanbul, candan bir coşkunluk ve 
sevinçle, kutluladı ... Daha akşam
dan bütün resmi ve gayri resmi 
ınilesseseler, dükkanlar, evler bay
rağımızla donanmıştı. 
İSTANBUL KUMANDANUGINDA 

YAPILAN RESMİ KABUL 
Hazırlanan programa göre, aske

ri kıt'alar komut.anları ve idare a
ınirlerimiz sabahleyin saat 8.30 da 
İstanbul 

1

Komutaniığına giderek, 
kumandanı tebrik etmişlerdir. 

VN1VERStTE MEYDANIN:' 
oını.s 

Saat 9 30 a kad&r devam eden 
bu resmi 'kabulden sonra, Üniver
site meydanında, merasim kuman
.tam tarafından kendilerine gösteri
len mevkileri işgal eden askeri 
kıt'alar Vali ve tst.anbul Kuman -
danı Korgeneral Halis Bıyıktay 
namına Tümgeneral Osman Tufan 
tarafından teftiş edilmişlerdir. Tef 
tişi mtıt.eakip ordunun en g~nç sü
baylarından Selimiye 85 ncı alay 
ikinci bölük takım sUbayı Mehmet 
Ali, kürsüye gelerek, çok . gtızel ~ir 
nutuk söylemiş ve bu büyük günün 
ehemmiyetini tebarÜZ ettirdikten 
aonra, sözlerini ıu şekilde bitirmiş
tir: 

.. _Bugün, geçmiş günlerden 
çok, pek çok kuvvetli. ol~ .tarihin 
büyük milleti, Türk mılletmın genç 
Cümhuriyet ordusu biz, inan ve i
ınanla bağb olduğumuz, Milli Şefi
miz Lmıet tnöntinUn ve kudretli 
komutanlartmızın göstıereceği her 
yolda, vataıi ve istikbal~~ koru
mak için, çelik kaleler gıbı durma.
ğa ve öımeğe hazırız.,, 

Meydan! çeviren halk tarafından 
sık sık alkışlarla kesilen bu nuta.11 
müteakip, Tümgeneral ?.sı;nan 'I u
f an kUrsUye çıkarak, buyük Tilrk 
ınmetinin bayramını kutlulaml§ ve 
•ıonra, bundan 17 sene evvelki va. 
im.yetimizi canlandırmıştır. 

yAPILAN MUHTEŞEM 
BESMİGEÇtr 

Nutukları müteakip, saat tanı 

10.45 de yedek Sübay okulu taıe
. belerinin ıeçidiyle. resmi geçide 

başlanmıştır. 
Her kıt'a ve mektebe kendi ban 

dosu refakat ediyordu .. 

Yedek Sübay okulundan sonra 
sıra ile, Kuleli ve Maltepe lisele -
ri, Deniz Lisesi talebeleri, Bahriye 
kıtaatımız, Tıbbiye mektebi, bir a
lay, Harita alayı, To~ulanmız, bin 
dirilmiş kıt'alar, mektepler Esnaf 
teşekkülleri, geçmişlerdir. Bilhassa, 
resmi geçitte Türk Hava Kuru -
munun büyük bir kamyona yük • 
lediği, tayyaresi ve her adımda et
rafa, hava tehlikesini tebarüz et
tirerek, gençlere Türkkuşuna ya -
zılmak ve aza olmayı teşvik edici 
beyannameler atan küçük genç kız 
lanmız çok takdir edilmişler ve u
zun uzun alkışlanmışlardır. 

Resmi geçit sahasından çıkan 
cüz'ütıamlar yürüyüşlerine devam 
ederek Zeynephanım konağımn ve 
Hasanpaşa karakolunun önünden 
geçerek, tramvay yolunu takiben 
Beyazıt, Divanyolu, Sultanahmet, 
Sirkeci ve Karaköyden sonra Tak
sime vasıl olmuşlardır. 

TAKSİM MEYDANINDA 

Taksim Cümhuriyet meydanın
da kendilerine gösterilen yerlerde 
durmuşlardır. Bundan sonra, Deniz 
Harb mektebi, Ziraat Bankası, 
lmar Bankası, Türk Hava Kuru -
mu, C. H. Partisi, mezun olan Ye
dek sübaylar namına, sureti mah
susada gönderilen çelenkler ibideye 
konulmuş ve merasime lstikl&l mar 
şiyle nihayet verilmiştir. 

GECE YAPILAN ŞENLİK 
VE TENVİRAT 

Bayram münasebetile dün gece 
Anadolu ve İstanbul taraflannda 
birer fener alayı tertip edilmiştir. 

İstanbul komutanlığınca ayrılan 
mürettep bir tabur silahsız olarak 
ve tümen bandolarile Anadolu ya
kasında, diğer silahsız bir tabur da 
itfaiye bandosu refakatinde İstan
bul cihetinde fener alayına iştirak 
etmişlerdir. · 

Bundan başka dUn gece Halkev
lerinde ve Halkevleri olmıyan ka • 
zaların Parti binalarında toplantı
lar yapılarak konferanslar ve tem
siller verilecek, eğlenceler tertip • 
dilmi§tir. 

lamel inini .. 
17 sene evvel bugün, TUrk mil

leti, btıyük kurtancısmm dahiya
ne idaresi altında ve vatanı kurtar
ma azmile dolu tek bir vücut, tek 
bir kalb gibi heyecanlar içinde 
p.hlanarak tarihin hiçbir millete 
nasip etmediği en büyük zaferi 
kazandı. l 7 sene evvel bugün, Tür
kün şan ve şeref yüklü hayat ve 
istiklal destanına, en namdar ku
mandanların bile tasavvur ve ta • 
hayyUI edemiyecekleri kadar par • 
lak ve yani bir sahife yazıldı. Tür· 

kü hayat haklarından mahrum et- · 
mek için i.izerine çullanan bütün 
bir husumet dünyasına karşı, bü
tün müdafaa vasıtalarından mah
rum olmasına ve hasımların bütün 
techbıatına rağmen, Türk, 17 sene -
evvel bugündür ki, damarlarında- . 

ki kanın harikullde cevherini mey- y •• k 
dana dökerek galebe kazacdı ve ur 
her şeyleri bırakıp kaçmağa, aman 
vermez süngüsünden kurtulmağa 

Havacılık Tarihi 
çalışan orduları günlerce ve geceler-
ce önüne katarak, st1re süre non -
dtışmanı neferine kadar hepsini de- Bug'iin 30 
nize attı. Vatanın bu eşsiz lturluluş 
menkibesini, onu ~u~rek kanile Ordu sun un 
yazan yüce Türk mılletine kutlular-

Y aıına Basan Ti1rk Havacılığı Til.rk 
Yil.kaek Kudretinin Parlak Bir Miaalitlir 

ken, o zaferin büyük Başkumandanı 
Atatürkün daima kalblerimizde 

1 
y AZ AN : 

mahkflk kalacak aziz hatırasını 1 
minnet ve şükraiı ile anmağı mu • lyas Tunc, aslan 
kaddes bir vazife sayarız ve o ta-
rihten on yedi sene sonra, bugün, '------------·' 
Reisicümhurumuz ve Milli Şefimiz 
İsmet lnönUnün BUyük Millet Mec
lisince devlet ve millet reisliğine 

ittifak ile seçildikleri tarihi celse
de söyledikleri şu sözleri hatırlıya
rak daha büyük bir emniyet ve ifti
har duyarız: 
"'lele görmektedir. 

"Büyük ve kahraman bir mille
~ hlmıetinde bulunuyoruz. Türk 
vatuını bölünme.z, hlc:bir teea\iize 
tahammül etmez, hi~bir zor karşı
sında milli haklanndan n.zg_eçmez 
mahiyeti her zanuuıdan ziyade ta
ze ve canlıdır. Milletimiz mecbur o
lursa, kendisi \'e ~ ordusu geç
miş kahramanların hayranlığım cel
bedecek yeni kahramanlıklarla do
lu olan göğsünü en parlak zaferler
le süslemeğe hazırdır.,, 
ATATlJRK ZAFERLERİ NASIL 

ANLATIYOR 
Atatürk büyük zafe~i şu şekilde 

anlatmaktadır: 

"20 - 21 ağustos 1922 gecesi bi
rinci ve ikinci ordu kumandanları
nı da cephe karargihına davet et -
tim. Erkanı Harbiyei Umumiye Re
isi ve cephe kumandanının huzurile 
sureti taarruz hakkındaki noktai 
nazarı, harita üzerinde kısa bir 
harp oyunu tarzında izah ettikten 
sonra cephe kumandanına o gün 
vermiş olduğum emri tekrar ettim. 
Kumandanlar faaliyete geçtiler.

0

Ta
arruzumuz sevkulceyş ve ayni za • 
manda bir tibiye baskım halinde 
icra olunacaktı. Bunun mümkün o
labilmesi için tahşidat ve tertiba -
tın gizli kalmasına ehemmiyet ver
mek lbmıdı. Bu sebeple, bilcümle 
harekat, gece icra edilecek, kıtaat 
gündüzleri köylerde ve ağaç altla
rında istirahat edeceklerdi. Taar • 
ruz mıntakasında yolların ıslahı 
vesaire gibi faaliyetlerle düşmanın 
nazarı dikkatini celbetmemek için, 
diğer ;. azı menatıkta ayni suretle 
faaliyette bulunacaklardı. 

24 ağustos 1922 de karargi.hları
mızı Aktehirden, taarruz cephesi 
gerisindeki Şühut kasabasına naklet 
tik. 25 ağustos 1922 sabahı da Şü
hu+tan muharebeyi idare ettiğimiz 
Kocat.~penin ceııubi garbisinde ça. -
dırlı ordugi..11a naklettik. 

-2-
Sevinçten büyüyen gözlerle gök

leri aradık. Ufak bir siyah nokta 
gibi bir tayyarenin Y eşilköye doğru 
uçtuğunu gördük. Bu da düşman fi. 
losile tek başına dövüşen ve üst 
çıkan Türk tayyaresi idi. 

Bunun pilotu kahraman Fazıl 

aldığı yaralarla tayyaresini Yeşil

köy meydanına getirmiş ve emsal .. 
siz bir yiğit olduğunu göstermiş • 
tir. İşte biz büyük hapte bu hari
kayı gördük ve o zaman inandık 
ki bir Türk yüz düşmana bedeldir. 

Kim bilir benim bilmediğim, ve 
görmediğim, sizin işitmediğiniz da
ha nekadar büyük harikalar yapıl
mıştır. 

Mütarekenin imzalanmasını mü
teakip lstanbulu işgal eden İngiliz 
ordusuna mensup ve Fazıl ile mü
sademe eden tayyareciler İstanbul& 
geldiklerinde Fazılı hastahanede zi
yaretle kendisini tebrik etmişlerdir. 

MUTAREKEDE: 
Mütareke; Türke müstahak ol

madığı bir akibeti hazırlamıştı. 
Galipler, ilk iş olarak Türkü silih.
tan tecrid ettiler. Tüfeklerim~zla 

mekanizmaları, toplarımızın kama
ları, makineli tüfeklerimizin kapak 
takımları denize dökülürken Malte
pe uçuş meydanındaki tayyarele • I 
rimiz de yakılıyor, Yeşilköy karar
gihı imha ediliyordu. 

Y ainız; hür yaşaınağa alışmıf 
olan Türkün azim ve imanı alma· 
mıyordu. Atattlrkün Anadolu plato 
81.\Uda açtığı istikli.l mücadelesine 
koşanlar arasında Savmi Fazıl, Af
yonlu Hamdi, Vecihi, bahriyeli 
Yahya, Ahmet Ali, Nuri, Şakir 

Hizmı, ve isimlerini hatlrlıya~
dığım daha bazı vatanperver Türk 
tayyarecileri de vardı. Bunların bir 
kısmı uçarak, bir kısmı da ytl
rüyerek Anadoluya gelmişler -
di. Fazıl, Fehmi, Basri, Ve
cihi, Uşakta kanadlarını patates 
ezmesi ve paça suyile pekleştirdik
leri çürtik makinelerle hayatlarını 
tehlikeye koyarak muharebeler 
yapmışlardır. 

Sonraları Anadoluya iltihak eden 
sübay ve gediklilerle havacı kadro
muz nisbeten genişlemiştir. 

BtlYtlK TAARRUZDA: 
Büyük taarruz başladığı zaman 

Marepl Çr.Jmwk İP.Jıb- hava kampmda bir ~fti~ sırasında 

~.si ~e iştirak eden bir tayyaremb 

hava kuvvetimiz; 14 Brege tipinde ı 
keşif hafif ve ağır bombardıman 

olmak i.izere dokuz, on beş avcı 
(sipad) dört tane de (Albatros) 
hafif bombardıman ve keşif tayya
resinden ibaretti. 

Hareklt inkişaf edince Samsun
da bulunan diğer dört tayyaremiz 
de bu kuvvete iltihak etmiftir. Bu
na mukabil, dHşma.nın birinci ve i
kinci ordulanmız cephesinde ihti
yatlarile birlikte 90 tayyaresinni 
m~vcut olduğunu büyük taarruzu
muz esnasında şehit Fazıl tarafın
dan bir hava muharebesinde hat
larımızın gerisine inmeğe mecbur 
bırakılan tayyarenin pilotu ifade et
miştir. Bu ifadeyi esir alınan ku -
mandanlar da teyid eylemifllerdir. 

Sukut ettirilen bu tayyare bir de 
Garipçe ismi verilerek iki gün son
ra taarruza iştirak ettirilmiştir. 

Düşmanın yedek malzeınelerile bir
likte vagonlara yüklenip götürme
ğe muvaffak olamadığı yirmi dört 
tayyaresi de 1zmirin Alsancak is
tasyonunda ordumuzun ganaimi 

meyanına girmiştir. 

lstiklll muharebesinde; tayya ' 
recilerimiz, Uşakta, lnönünde, Sa
karyada, Afyonda, Eskişelılı"de hu· 
li.sa her tarafta uçarak vazifeleri
ni yaptılar. Karşısındaki bir düş • 
manı değil, bir cihan dilşınanlığını 
tepelediler. 

Türkün ay yıldızını da gök yüzü
nün ortasına ezeli bir istikli.l ayeti 
gibi yazdılar. 

lzmirin istirdadım müteakıp, or
dumuzda bir hava grupu kurulmut
tur. Bu grupun üç bölüğü düşman• 
dan Alsa.ncakta iğtinam olunan 
yirmi dört tayyareden teşkil edil· 
iniştir. Diğer tayyareler de 1925 de 
Avrupadan gelmiş ve tefkili.t genit
lemiştir. 

C"OMllUBtYET DEVRlNDE: 
Bugün; hava kıt'alarımız, Av -

rupa ve Amerikanın en son sistem 
muhtelif tayyarelerile teçhiz edil -
miştir. Her gün uçak adedi çoğal
tılmakta, uçucu kuvvetile, fabrika • 
lar ve uçuş alanlan ziyadeleştiril • 
mektedir. 

26 Ağustos sabahı Kocatepede 
hazır bulunuyorduk. Sabah saat 
5.30 da topçu ateşimizle taarruz 
başladı. 

Ef endileı : 26-27 ağustos günlerin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
de yani ak günler zarfında düşmanı 
Karahisarm cenubunda 50 ve şarkın 
da 20-30 kilometre imtidadında bu
lunan müstahkem cephelerini dü -
şürdük. MağHip olan düşman or • 
dusu, kuvayi külliyesini 30 ağuş • 
tosa kadar Aslıhan civarında iha
ta ettik. 

30 ağustosta icra ettiğimiz mu • 
harebe neticesinde "buna Ba§ku • 
manda.Dlık muharebesi ünvanı ve• 

rilmiştir,, düşman kuvayi asliyesini l 
imha ve esir ettik. Düşman ordUill 
başkumandanlığını ifa eden general 
Trikopis te, üsera meyanına dahildi. 
Demek ki tasavvur ettiğimiz neti
cei kat'iye beş günde alınmış oldu. 
31 ağustos 1922 günü ordularımız 
kuvayi asliyesile İzmir istikameti 
umumiyesinde hareket ederken ak
samı sairesile de düşmanın Eski • 
tehir ve ıimalinde bulunan kuvvet-

lerini mağlup etmek i.izere hareket 
ediyorlardı. 

Efendiler, Başkumandan mulıa -
rebesinin neticesine kadar her gün 
büyük muvaff akiyetlerle inkişaf e
den taarruzumuzun tebliği resmile 
de gayet ehemmiyetsiz harekattan 
ibaret gösteriyorduk maksadımız 

vaziyeti mümkün olduğu kadar ci
handan gizlemekti. Çünkü düşman 
ordıua>uıu tamamen imha edeceği-

mizden emin idik. Bunu anlayır 

düşman ordusunu f ellketten kur • 
tarmak istiyeceklerin yeni teşebbüs 
lerine meydan vermemeği münasip 
görmüştük. 

Filhakika bizim hareketimizi 
hissettikleri zaman ve taarruzumu. 
zu müteakip müracaatlar vaki ol· 
muştur. Mesela: taarruz etmekt4 
bulunduğumuz sırada icra vekiller{ 
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Yazanı .M. YAKAR 

E mine çok: kUçilk ya§ta anasız l 
kal1Ill3, Uvey anaauun elinde 

bir hayli hırpalanıyordu. Babası pos 
tahanede Jcüçü.k bir memwı:lu. Aldı· 
ğı maaşla lutkanaat geçinebiliyor -
lardı fakat Emine yoksuzluktan hiç 
gik&yet etmezdi. Onun yegane der
di üvey anasıwn yaptığı :fena mua
melelcrdi. l!.1ninc bir türlü bu fena 
kadına ısına!Dıyor, sevemiyordu o
nu. Henllz 15 yaşında olduğu halde 
insanlara kargı garip bir nefret his
si duyuyordu. Yaşamaktan bıkmış
b bile. "Ölüm,, onun her an için bek 
lediği yegane scliımet çaresiydi. 
Çünkü Uvey anası gün geçtikçe ta
hammill kabul etmez derecede fena
laşıyor, ona gayet ağır hareketlerde 
bulunuyordu. Ne fena ruhlu bir ka
dındı yarabbi. Bir gün olsun yüzü 
gülmez, Emine ne kadar çalışsa 

memnuniyet göstermezdi. Eminenin 
bayatta sevdiği bir tek insan vardı. 
"Necile,, Emineye nazaran daha bil-

• yük bir o kadar da zengindi. Küçük
ken bir mekteple okumuşlar, biribir 

lerini sevmişlerdi çok. Fakat sene
ler geçince Emineyi üvey anası ar
tık mektebe göndermez olmuştu, 

amma biribirlerini sık sık görmek
ten mencdemem~ti. Necile mekte
bin tatil zamwtlarında her vakit E
mineyı yoklamıya gelirdi. Çok defa-

lar Necile Eminenin derdine ortak 
olm.Uj: onunla beraber göz Ya§l dök 
mü.ştü çok. Yine h:r gün Necile ken
disinin eşi bir elbiselik almıştı Emi
neye. O akl8JD mektep dönllşü uğ· 
radı, tesadüf Emine çar-11ya gitmiş
ti, üvey anası Necilenin Emineye 
getirdiği eibiseliği kıskanmıştı. Bir
denbire çıkı~verdi: 

- Böyle sil!lU elbiseler sizin gi
bi rJ>..ngin kızlar.na yaraşır, basma 
entari onun nesine yetmiyor,, diye 
bir güzel bağırdı Necileye. 

O gUnder. sonra tıir daha Necile 
hiç görünmemişti, Emine de bu bir· 
denbire uz.n.kluı,ma::ııı sebebini bir 
türlil çbzemeı:aift,i aylarca. 

_ SoğU bir k&1 günU idi. Emi
ne sabah erken kalkmıt ça.rplan 
kömür almak için eokağa fırlamı§
b. Rüzginn, tipinin kollarına küçü
cük vücudUnU bırakmış, koşarak 
gidiyordu. Ne kadar yilrildli bilin -
mez çok iyı tanıdığı bir sesin, 

- Emlneciğim nereye? dediğini 
duydu. B~ını çevinr.emişti daha, 
lki kolun boynunda halkalandığını 
hissetti. Necile ka~ında idi. Emi
ne aylardanberi ozlemini ta yürek
ten duyduğu arkadaşını kucakladı, 
öptift;Uler ikisi ... 

Necile kalın bir palto giymiş, 

başında mektep kasketi, elinde tüy
lü eldivenler, ayağında güzel bir şo 
son, bir de bllyUk mektep çantası 
var. Emine bu mücehhez insanın ya 
nıcda kendini çok aciz buluyor. tn
cecik yamalı paltosundan, yırtık pa
puçlanndan, kızarmış kUçUcük el-

- Mü'minler slnan ve lisanla 
müciıhede ederler. Sizin şiirleriniz, 

mtişriklrre oktan ziyade tc'sir eder. 
Dedi. 
EbU Velid Hassan ibni Sabit, alt

mışınd.ı mUslüman olmuş, ondan 
soru·a altmış sene daha yaşamıştır. 
Resü:IU Ei:<rem, ciriyesi Mariyei 
Kıpti,tyenJn lıcmşiresini ona tezvic 
etti. B'.ı izd!vactan Abdullah i~:.in
de bir oğlu oldu. 

Hassan, çok korkak bir zattı. Bu 
yüzden hiç bir harbe iştirak etme
mi,..th. Mulıammed ibni lsak, Has-
si.n'm korkaklığının derecesini gös
teren f(>yle bir h!dise rivayet et
mektedir: 

"Ahzii.b gazasında "Safiyye bin
ti Abdillınuttalib,, diğer kadınlar 
ve çocuklarla bir eve sığınmıştı. 

Hassan da, korkusundan onların a
rasına karıştı. Yahudilerden birinin· 

evin etrafında dola§tığım göıen Sa
fiyye: 

- Ya Hassan! Bu Yahudi, bi· 
zim burada olduğumuzu görürse, 
dilşmnn askeri getirir. İçimizde sen
den b~ka erkek yok. Git, ~-unu öl
dür de §eninden kurtulalım. 

Deyince, Hassan: 
- Ey binti AbdillmuttaliP.! Be-

!erinden mahcup oluyor. Gizliyecek 
bir yer arıyordu adeti.. Necile ile bir 
hayli konuştular. Bir aralık Necile 
tüylü eldivenini sıyırdı, altın bir kol 
saati çıktı meydana, Eminenino- bu 
küçücük saat hoşuna gitmişti çok 
Gözlerini bir türlü ayıramıyordu. 

Necile saate baktiktan sonra tel&§
la: 

- Vakit çok geç olmuş dedi, ay
rılalım .. 

Emine daldığı o tatlı rüyadan 
silkinerek ·uyandı, o bu kısa zaman 
içi,n4e ne güzel hayaller kurmuştu, 
sanki o altın saati kendi koluna ta
kıvermişti hayalen... Tekrar ku
caklaşıp ayrıldılar. 

Emine "altın saat,, in hayalini 
kurarak eve döndü. Kapıdan içeriye 
girmemişti daha, üvey anasının çat 
lak sesi çınladı: 

- Kız, yezidin kızı, yine bu va
kitlere kadar nerelerde kaldın. 

Göz pınarlarından yaşlar boşa
nıyor, ağladığını gizlemek istiyor 
anasından. u~ı kirpiklerinin göl
gelediği kestane rengi gözlerini çe
viriyor başka tarafa, hıçkırıkla ka
rışık titrek bir sesle: 

- Tipiden hızl:ı yürüyemedim, 
rüzgar o kndar insnfsız esiyor ki, 
insan güçlükle atıyor adımını .. 

Aynı çatlak ses tekrar duyulu
yor: 

- Yalancı kahpe, sokaklarda 
sürt te bir de beni aldatnuya kalk
Haydi çabuk ol, mutfaktaki pata • 
tesleri ayılamıya başla, ben komşu 
ya gidiyonım, geldiğim zaman işi
ni bitirmemiş görursem kemıklerini 
kırıncıya kadar döverim seni bilmiş 
ol.. 

Kapı hızla kapanıyor. 

Emine mutfağa gitmiyor, bah
çe kapısının arkasındaki demiri kü
çücük elleriyle gilçbcla kaldırıyor, 
açılıyor kapı. Yürüyor, hıçkırıklarla 
sarsılarak yürüyor. Kuyunun ba
şına geliyor, kalbinin sesini duyu -
yor artık, kuyunun kapağını kaldı
nyor, karşılaştığı karanlıktan kor
kuyor doğrusu, verdiği o korkunç 
karardan bile vazgeçmek niyetinde 
fakat o ne? .. Kuyunun karanlık de-
rinlikleri içinde, yıllardanberi özledi
ği bir hayalin gölge.sini görüyor, ö
lü anacığı elinde de, atın bir saat 
var, Emine hasretini çektiği iki kıy-

metli şeye birden kavuşmanın zev
kile tatlı blr sarhoşluk içinde, biraz 
evvel korkunç hislerin titreştiği o 
güzel gözle>inden, sevinç yaşları a
kıyor, ·ağlıyan bir sesle inleyor. 

- Anne, anneciğim, altın saat ... 
Daha fazla söyliyemiyor, kuş gibi 
aWıyor o sıcak kucağa, ana kuca
ğına.. .. 

Emineyi kuyudan çıkarıyorlar, 
cismi hail duruyor, ve fakat terte
miz ruhu ~ok sevdiği anasının ya
nında kalmış .... 

nim kavga adanu olmadığımı bilmi
yor musun? 

Diyerek gitmedi. 
Safiyye, büyük bir sopa aldı. Ev

den çıkarak Yahudiyi döve döve öl
dürdükten sonra dönüp geldi: 

- Ya Hassan Yahudiyi öldür • 
düm. Erkek olduğu için elbisesini 
almadım. Git te, sen al! 

Dedi. Hassan, bu defa da: 
- Elbisenin bana lüzumu yok! 
Diyerek evden çıkmaya cesaret 

edemediğini anlattı.,, 

Hazreti Peygamber, Mescidi Şe
rifte, Hassan için bir minber yap
tırdı ve ona: 

- Ya Hassan! Mü§rikleri hicv 
et; Cebrail seninle beraberdir. 

Dedi. 

Ebft Abdullah Kaab ibni Mfilik, 
Akabe biy'atında ve ekser gazalar
da bulunmu~, Uhud muharebesinde 
on yerinden yaralanmıştır. 

Ebu Muhammed Abdullah ibni 
Revii.ha, Müslüman yiğttlerindendir. 
Mute muharebesinde şehid olmuş
tur. 

Bu üç §iir, Hazreti Peygamber 
hakkında kasıydeler söylerler, Ku -
reyş şiirlerine ce•ap verirlerdi. 
Hassan, daha çok, Ebu Süfyan ibni 
Haris'e mukabele ederdi. 

31 AOU9l'08 l9D' 

YURDDA SABAH 
Sivas 4 Eylôl Bayramına Hazırlanıyor 

Sıvas, (Hususi) - 4 eylfil 1919 
Sıvas kongresinin açılış günüdür. 
Sıvas, her yıl artan büyük tezahü
ratla bu mühim günün yıldönümü· 
nü candan kutlulayarnk kendisine 
bunu büyük ve ulusal bir bayram 
olarak kabul etmiş bulunuyor. 4 ey· 
hilün inkılab tarihimizde çok kut
sal bir yeri vardır. Çünkü bugün 
yıllarca kene gibi milleti kemirme
ye yeltenerek saray denilen zulüm 
ve işkence dehlizlerinin kan kokan 
duvarlarının simsiyah köşelerinde, 
kör olmuş gözleri ve sağırlaşmış ku 
!aklan, taş kesilen kalbleri ile 
büzülüp kalan iskelet yığınlarını 

süprüntü halinde yurdumuzdan dı· 

şan tekmeledikten sonra milletin 
kendi idaresini kendi eline vermek 
suretile taptaze bir Cümhuriyet hü 
kumeti kurmak için Türk vnı·lığt.nın 
tezahür ettiği gündür. 

4 eylul 1919 dan uzanan yol hizi 
nelere ulaştırmadı? 

Atatürk milletin dertlerini, ar· 
tan sızılarını, dinmey~n ağrılarını 

sarmak, onlnrı ışığa ulaştırmak için 
kararan bulutların arasıııdan yur • 
dun üzerine yeni bir güneş gibi 19 
mayıs 1919 da doğdu .. Bu güneş 

karanlıkta kalmaya alışan ve gü· 
neşe bakamıyan gözleri kamaşan, 

kalbleri nasırlaşanları ve kafaları -
nın binbir örümcek ağları ile küf 
kokan odalarına kapanarak yurdu 
parçalamak hatta. onu para ile sat-

' EylUl kongnıMDiıa toplandıılı tarihi llsede kongre salonu 

4 Eylw kongresinde Atatürk'un yat-t~ karyola 1 
mak için dehanet kurmak isteyen-ı yon Türk kalbi ayni hararetle çar
leri attık içimizde bu gün 17 mil- pıyor. 

"" 
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Türk benliğine f eyliil 1.!:l.ı. •• ~n

rihi lisemizin bağrında toplanan A

tatürk ve erkinlik kongresi ile ka

vuşmuştur. Onun için bu yıldönünıU 
bugünkü kazandığımız inkılapları -

mızın tarihsel, siyasal, ulusal kay
nağıdır. Çünkü o kaynak Türk var-

lığının zencirlere vurulmayan azmi
nin gahlandığı ve Cümhuriyete sa

rılıp onu bağrına basarak Atasını 
biltlln sevgi ve saygı ile kalbine al-

dığı ve yurdu çerçeveleyen hudut
ların aşıp gittiği uçsuz bucaksız bir 
kaynaktır. 

Sıvas 4 eylül bayramını her yıl 
nasıl kutlulayacağı ve bugüne ya

kışır nasıl bayramlar hazırlamak 

lizım geliyorsa onu yapar. Ve 4 
eylfılü candan ve ona yakışır bir coş 

kunlukla kutlular. Nasıl bugün 
yurd bu sabah, Atatürkün Samsu-
na ilk çıktığı günün yıldönümü her 
tarafta bir gençlik bayramı olarak 

kutluyorsa inkılap tarihimizin 
e.L" ileri bir :iönlim noktası olan ve 

bunu hazırlıyan 4 eyJCıliln de yurdun 
h .. r köşe bucağında ayni sıcaklıkla 

kutlulanmasım ve bunun da ulusal 
bayramlarımız arasına alınmasını 

Atatürk inanı ile çarpan knlbleri • 

mizle istiyor, İstanbul ve Yurd mat

buatını bu ulusal memleket davası 
başına çağırıyoruz. 

Ne~t Narız Duma.nhoğhr 

Ordunun En Güzel Yeri: BOZTEPE 
Ordu, (Hususi) - Karadeniz! 

yalısına doğru kavis şeklinde uza
nan Ordunun yeni oldukça iti
na ile kurulmuş sarılı beyazlı evle
ri arasından yokuş bir keçi yolu üs
tünden tırmanılacak olunursa bura
da ye§illere bürünmüş ve bütün gü-

zellikleri üzerine çekmiş, yeni doğak 
lı yosma gelinler gibi mavi göğe yük 
selen bir tepe gelir: Boztepe. Yük
sekliği 498 metredir. 

Rivayete göre Balkan Harbin
den evvel Ermeniler, Rumlar yazın 

Oğuzluoğlu Fazlı bu havadar tepe 
hakkmda konuşmalar yapmışlar 
meziyet ve güzelliğinden bahsederek 
ilk ağızda yaraşlı köyü tarafından 
tepe üzerine yol açmak üzerine nu
munelik kübik asri birkaç ev yap
tırmak, otobüsler her gün vesaiti 
nakliyenin işlemesi için fikirlerini 
izah etmişfer ve değerli muhterem 
valimizi de buna taraftar etmişler
dir. 

Yapılacak bu hayırlı işi ben 
memleket namına çok muvafık bul-

dum. Çünkü Ordu halkı yazın yayla 1 
yapmak için bir sürü giderken bir 
sürü de - Çaınbaşı yaylasından dö
nerlerken masraf ediyorlar. Bütcele 
ri sar31lıyor, ayni zamanda yollarda 
göçebe halinde perişan louyorlar. 

Bu güzel fikir nazariyeden a
meli vaziyete geçince, bu haller de
vnm etmez halle rahat eder mem
leket şirinler genişler ve yabancı 
misafirlere karşı tanınmış olur. 

Böyle şirin tepe yakınlık güzel
liği ile Karadeniz sahilinde hiç bir 

ROMA TIZMA - LUMBAGO - SiY ATIK 

sıcak günlerini geçirmek için yayla- ==================================================== 
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rinde yaparlarmış, hatta burada ev, 
kahve, dükkanlar yapılarak kır pa
zarı haline getirmişler. 

Sonralan harbin afatı bu güzel 
tepe üzerini de perişan etmiş ve ge-

çen o tarihten bu tarihe kadar hal 
ve hatırını kimse sormamıştır; hiç 
bir kimsenin de bu güzel Boztepe 
lıitfuna mazhar olamıyarak sessizce 
böyle harabe vaziyette kalmıştır. 

İşte geçen zamanların hikayele
ri gibi birkaç gün evvel yakından, 
uzaktan · Boztepe hakkında ko • 
nuşmalar duydum. 1 

Diş doktoru Yekta Karamustafa, 1 
Ziraat Bankası veznedarı Salim vel 
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İLK SERİl'YLER 

H azrcti Peygamber, Medinede 
yerleşip de dahili işleri ve dini 

meseleleri yoluna koyduktan, Ya -

Şair Kaab ibni Zühe)T de Milii
lüman olunca, Peygamberin ~irle
ri arasına girdi. 

••• 

C cnk ve cidale dair ayetler bi
ri birini takip ediyordu. Bu a

yetler içinde "Faktulül müşrikine 
haysu vecettumuhum . ,. yani "Müş 
rikleri nerede bulursanız öldürü -
nüz,, , "Vaktulühum haysu sckaf
tumuhum., gibi pek şiddetli ayetler 
nazil oluyordu. 

Bu ayetlerden sonra Hazreti Pey
gamberle ensarı müşriklerle cidale 

başladılar. Bedri Kübraya kadar Pey 
gamber, ensirı iştirak ettirmedi. 
Bütün muharebelere yalnız muha • 
cirleri gönderdi. O muharebeden 
sqnra, ensar da mal kazanmak ve 
cihad etmek arzusunu izhar edince, 
sonraki harplere onlar da teşrik e
dildiler. 

Scriyye, Gazve - Hazreti Pey
gamber, müşriklerle yapılan muha
rebelerin bir kısmında bizzat hazır 
bulunmazdı. Bunlara. "Baas,, yahut 
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"Seriyye,. denilir. Bizzat bulundu
ğu muharebelere de "Gazve,. namı 
verilir. 

Seriyye, şimdiki çete, akıncı harp 
leridir. Bu kuvvetler, gece sevk o
lunurdu. Gü~~üz. sevk edilenlerine I 
"Sariye,, denıhrdı. 

Peygamber, ehemmiyeti daha az 
olan dü.oımana karşı meşhur serdar
lardan birinin kumandasında Seriy
ycler gönderdiği zaman, serdarın ö
lümünde yerine geçecek zab da ta
yin ederdi. 

Seriyyelerin adedi, kırk dörde, 
hatta elli altıya kadar çıkmaktadır. 
Birincisi "Seriyyei Hamza ibni Ab
dülınuttalib,, yahut "Seriyyei U
beyde ibni Hfıris,, dir. 

''Gazve., !erin adedi yirmi yedi
dir. Bunların bazılarını birleştirerek 
lf} da kabul edenler vardır. 

Hazreti Peygamber, bu gazvele
rin dokuzunda bizzat dövüşmüştür; 
ki şunlardır: Bedr, Uhud, Huneyn, 
Mureysiğ, Hendek, Kuray:r.a, Mekke, 
Hayber, Tıiif-

hudi kabileleri ile muahedeler ak -
dettikten sonra Mekkcdeki Kurey
şe karşı nasıl hareket edeceğini dü
şünmiye başladı. Bu işi, amcası 
Hazreti Hamza ile müzakere ederek 
Mekkelilerin Şamla olan münasebet
lerini kesmeye karar verdi. 

Mekke ahalisi, ticaretle geçinen 
bir kavim olduğu için, her seue, Şa
ma, büyük kervanlarla mal götil -
rürler, oradan mal getirirlerdi. 

Peygamberle Hamza "Seriyye,, 
ler yani çeteler çıkararak bu ker -
vanları vurmaya lüzum gördüler .. 
Birinci Hicret senesinin son dört a
yında ve ikinci senenin iptidalarııı
dn bu maksatla muhacirlerden mü
rekkep ilç Seriyye gönderildi. Bun· 
lar; "Seriyyei Hamza ibni Abdill • 
muttalib,, "Seriyyei Ubeyde ibni Ha 
ris ibni Abdülınultalib,, Seriyyei 
Saad ibııi ebi Vakkas,, tır. 

Bu üç "Seriyye,, birer scbebden 
dolayı düşmanla temasa gelip mu • 
harebc edememiş, birer tehdid §ek
linde kalını tır. 

İslam Sancağı - İslamiyette 
ilk sancak, Hazreti Ay§enilı bey 

şehre nasip olmadığı halde yanı b t
şımızda ba~.uza basan bu Din.e
te bizim yabancı gözü ile bakma:.ıız 

tabii ki memleketimizi tamamile ya 
kından görmediğimizi beyan eb.ni§ 
olur. 

Halbuki görmek meselesinde Or
du halkının hassasiyet ve zekaları -
nın yüksekliğine şüphe edilmez. A
taların bir sözü il.'ardır, - Beklet sa

manı gelir -zamanı, satarsın samanı 

yaI?tırırsın bu hanı • darbımeselinin 
vaktı işte bizim sayın Ordulular içiu 

geldi. Çünkü üzerimizde bulunan 
kıymetli muhterem valimiz halkın 

dileklerini mümkün mertebede ba
şarmağa çalışıyor. Bu vaziyetle 

halk sevinecek köylü sevinecek 
Boztepe bir kır şehrini alarak dil
lere destan olacaktır. 

Eğer Bozteı>e üzerinden ince in· 
ce dumanların göklere tellendiğini 

görenler burada hayat olduğunu an 

lıyarak çeşmelerinin suyundan ha 
vasının lezzetinden tatmak istiyere\'. 
koşup gelecek olanlara ne nıutlı... .. 
Denilir ki o 7.aman ... 

Boztepe, Boztepe o günler nere
de ... 

İsmail Bozkurt 
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örtüsü bir mızrağa geçirilmek sure
tile meydana gelmiştir. Buna, Arap
ların eskidenberi kul!ıuıdıkları isim 
verilmiş "liva., denılmişt.ir. 

Sonraları, birçok "liva,, lar ya.
pılnuştır. "Hnybcr,, gazasında ise. 
büyük bir siyah sancak yapılmıştı 
ki, buna "rayct,, namı verilmiştir. 

"Livfı,, ve "rayet,, ler çoğalınca., 
hepsine "alem,, denilmiştir . 

"Hayber,, de yapılan siyah san· 
cak, saçaklı, üzeri benekli ve dört 
köşe idi. Üzerinde "I..a iliilıe illal· 
lah,, yazılı idi. 

"Ahmed Mitat Efendinin "Mu· 
fassal,, ismindeki tarihinde İslam 
sancakları, fransızca "Didro Anc:ıik
lopcdisi,, nde 03manlı bayraklan 
hakkında taf:siHi.t vardır.,, 

Peygamberin Ne.kipliği - Beni 
Neccar nakiplcrinden Es'ad ibni Z6 
rare'nin öldüğünü, bundan evvelkl• 
tefriknlarımızdan birinde söylemiş· 
tik. 

Beni Neccar, bu zatın yerine biı 
nakip tayin etmesini Hazreti Pey• 
gambcrden rica ettiler. O: 

- Siz benim kardeşimsiniz, ben 
de sizin nakıbiniziın. 

Diye buyurdu. Bu suretle o ka· 
bilenin reislerinden biri oldu. 

[Devamı wr] 


