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KURUŞ 

''ALMANYA YA YAŞAYACAK VE 
•• 

YAHUT OLECEKTiR,, 
Mareşal Göring Tehdit Ediyor: 

'' Rumanya Ve Yugoslavya İngiltere Cephesine 
Geçmiyeceklerdir. Çünkü Almanyaya Karşı 
Gelmenin Ne Demek · WM,..~ -:- ~~. 

" ..... 
Olduğunu Bilirler,, 

VARŞOVANIN 
KAHRAMANLIGI 

Şehir Almanların Müthiş Hücum
larına /-lala Mukavemet Ediyor 

Fransızlar ilerliyorlar 
- - .. ~~ ... ---

Berlin, 9 (Hususi) - Mareşal Gö- ordusu tamamen kuşatılmıştır .. 
ring sanayi merkezinde Alman halkı Bu ordunun geriye kalan kıs-

Bir yıpranma m uharebesi 1 1 · ili F ile dünya efkarı umuroiyesine bir mının da birkaç gün içinde mah
v o a 11 ng Z • ransız buçuk saat devam eden bir hitabede vedilmiş olduğunu göreceksiniz. 

8 Alman harbind e demokratların galip gelece- bulunmuş ve ezcümle demiştir ki: Sonra da temizleme işine girişilecek 
Alne bUtUn dünya ile beraber Almanya da emindir "- Düşmanlarımızın niyetini pek ve neticesi dört hafta içinde alına

V LJ•• • .. ., ala bilivorsuauz. Onlnr gt>nç. Alman- caktır. Polc:-ıya tamamen mağlup 
ı azan : rır seyın Cahıd y alczn yanın dünya haritasından silinme- edildikten sonra yalnız bir cephe u-

M 
l. 

1 
d • sini istiyorlar. (Ayıp, ayıp sesler i) zerinde harbedeceğiz. Biliyorum; 

11 ı~e >e aha başlayıp ku.ı~- eder bir Leh hükümeti teşkil ederek Düşmanlarımızla iki cephede karşı-ıvestefalyada'ki istihkamlanmızı tah 
Rn 

1 
:u~an sulh şayiaları ı;:ıkıyor. onunla sulh yapacak, sonra İngiltercl laşıyoruz. GarbdP. Lüksemburg-Ves- rip etmek istiyorlar. Fakat bu taar

oit:.:~lt aha ziyaJe ltatyadao w ve Fransaya dönerek muallak meı:;ele- tcfalya arasındaki 250 kilometrelik ruz onların nehirleri dolduracak kan 
Lütii: b'~~~mle~etle~den aksı>tme~i !eri müzakere etmek üzere bir konfe- istihkamda diğeri de denizde. Bizi dökmelerine sebebiyet verecektir. 
hadis . ut.ını d~kkat~ c~lhede<'ek hır . rans toplanmasını isliyecektir. havada kat'iyyen mağll.ıp edemiye- Ham maddemiz çok diyenlere an-

cilir. lfo:rbın arıf~smılt• de buna k ·· ı bT · D" d b~oze .. b' . . Almanya hükumeti Danziği ve Ko- ceklerdir. Çünkü bütün filomuz ana ca şoy e cevap vere ı ırım. unya a 
rudılu .. n1~ şayı:ı Ye pmpagnnda mev- ridoru tahliye edip, ondnn sonra İn· vatandadır. Hava kuvvetlerimiz 8 bize yetecek kadar ham madde var-

. ır AlıuaııL'l '!ı.zn.cık kouussa- ı · · . .. . . . . . · ·· dı K" .. .. .. tt İn ·u nız tn·•ıt . . . ·~· • gı tereyı ve Fransayı bır konferans o-un ıçınde kımsenın be.ıdemedıgı r. omurumuz mevcu ur. gı e-
ka····ıı d'"''-·CTı 

1
('mn Danzıg nıe elcsı için masası başına da,·et edecek idiyse bu ~etice'-'i elde etli Polonyayı hava renin artık kömür ihraç edemiyecek 

u P"ı ıarp t · · · ı · J • 

Alman pi~'adl'leri son Leh harbinuen 

pek az önce yaptıldan bir 

tatbikat esn:ı.<ôimtla 
ııin l>at'l olt.1u • e nu~·e·~- ~.~aah· harbe hiç lüzum yoktu. Fakat 1914 kuvvetlerimizle mahvedeceğiz. Leh (Sonu 3 üncü sayfamızda) 
1 b'1Ultı görurtlunuz An- hud ti Al · d · -
n~ıh~ onlu ld " 1 1 

d . · u arını manyaya temın c en -
t ı ı '""man a r ahılıle yap- b' l . . 

ı , arı ııropagn dala la b 'k . t · . ır esvıye tarzın elan sonra yahut bu- F G ı • v o 11 k 11 H b 1 H 11 I " 
tı:n•rıiuscındak?l d ~~ ~ .. 1 ' nı;ıl- L eh hükumeti hcyülası kurduktan ransız enera 1 ey ('->- un u ar ın u as~sı ~ recf'ı>iııe , 1 

1 
•n ~ . re dut göste- sonra garp devletlerine vukubulacak • O 

0 e ıarııtt·n ıctmah edccegnne ·· -~~~~~~~~~~~~~~~~ 
inandınnak i"in . k 1 muracaatııı sulh doğurabileceğine ih- d A k G ld • -b '> < o çn ısmıslar \'e ti 1 
nua mu\'affa.k olmuşlardı. - ma vermek zordur. gan n araya e ı 'I 
Acaba .··k k İstila edilen memleketlerde gfıya 

) u se mahfeller ke d ' l ·i ·ıı· de h· l 'k . n 1 eı mı 1 ve müstakil hükumet zavahiri 
a t. aten buna ınanıyorlar 

dı? Bazı · tl . mıy- yaratarak o kuklalar vasıta::;ile ta-
... ,· en .. ~~-~re ere ve ıfşaata bakılır- hakküm icra etmek simdi moda ol-
'°"• yu~ek Al ·~ İrt!!ilt . man makamları bile du. Japonlar da Çine.le istila ettikleri 

b erl'.!nın harbi göze ı ~ 
ihtizrıal . a nuyacagına yerlerde bir Çin hükumeti kurdular. 

vcrıyorlardı Bu d d 1 ç· YJ.dıı- ki t T ' n an o a- ınden koparılan koca koca kıtalar-
lerinin k ~~ı ız .. ve Fransız Başvekil- da da hükfımet zavahiri vücude ge
larına ; t1' mukcrrer, açık beyanat- ! tirildi. Fakat bunlara kimsenin ne aJ
türlü : 

1 1 arlarına, tebliğlerine bir danlığı vardır, ne ehemmiyet verdiği. 
ınaumamışln rdı E - M hesinde k • ' · ger garp cep- aatteessüf her memlekette vatan 

ğı hak'J ~~- ~rı hareketlerin başladı- hainleri çıkabiliyor. Bu hainler dilş
bildir'~ <:~~~n Alınan ınUletine lıala manla elbirliği ederek zelil bir men
sedcnı b'.c ~ı yo~ımda_ 1sviçreden ak- faat uğrunda onlara uşaklığı kabul 
propag ırd avadıs dogru ise, Alınan ediyorlar ve mcn:ıleketin ha.kiki ev-

an a.:ııııın bu ·· b ·1 · ı · t l · naati 'd gun ı e aynı ka- a arıle, vatanpeıTerlcrile ınücadele-
ı n.mcye çalıştı.TI--a h'"k a·ı . . . 1 . ·ıı· .. bilir. lforl , · . b..... . u me ı e- ye gırışıyor ar. Bız mı ı mucadele es-

nın Leh· ıalde, İngiltere ıle Fransa- , nasında hain bir İstanbul hükfımeti 
ıstana verdikle . .. .. t .. .. .. r ... k. but"" k rı sozu uta- gormuşuzdür. Bugün Almanlann Le-

un uvvetlerile yardım k h' 

Baruttan Gelen Generalin Ankaradan 
Nereye Gideceği Malum Değil 

Ankara, 9 (A. A.) - Beruttangelen Genemi Weygand bugün tay
yare ile saat 11 de Ankaraya gelmiştir. 

Yeni Sabah - Fransızlarm en güzide Generallerinden olan Wey
gand harbin patlamasım müteakip hükfunetinden aldığı bir \'azife ile 
Kahireye, oradan evvelce umumi komiser olduğu Suriyeye gitmiş bulu
nuyordu. Ankara.da r esmi temaslarda bulunup bulunmıyacağı ve seya
hatine hangi yolu takiben devam edeceği malum değildir. 
~""'""-A."-A.~AA.AA.AAAA.AA.A./"o~V'-/"<A./'-"~ 

lhtikirla Mücadele 
Şark ve garp ceplıclerindı ki vaziyeti gtis!.t>ren i1ar'iht. 

Şark Cephesi : malan Almanya. . . . a oş- 1 ıstanda tesis edebilecekleri bir Leh Bu Meselede 
. ıçın ihtımal verilme h""k~ · · LJ /k Dü dik nahoş bir h Mi . . •. - u umetıne Pılsudski ananelerine sa- na lmlZQ şen 

hükmolunabilir. ~e teşkil ettıgıne dık bir milli hük(ımet adını değil ya, Almanların Varşovayı zaptettikleri şeklinde işaa ettikleri 
Şimdiki sulh . . dün:anın hangi adını verseler bı:.n:m En Birinci Vazife Nedir? haber teegyüd etmemiştir. Alman kuvvetleri bu şehrin önlerinde 

IVVVV'IV'r NVVV·l'VV'.,....,..,.. ... ,.rrrr 'V"IV'/V\VVV\'VVVVVV 't/VVVV\ 

ınanya tarafmda:a:,~~~rının ve Al-
1 
e~kanı müstevli düşman menfaatine - __... ••• ••. ilk defa olarak çok sağlam l>ir müdafaa tertibatı ile karşılaş-

sulh t k . . . ua gelecek hızmetkar bir takım vatan hainlerin- . .. . . . . l d 111r f h b d 
1
• c lıfııun Almanya için bi • f den f .

1 
b' 

1
. t' 

1 
. 

1 
Ötebcrı almak uzere Kırklarelm- ti ve hır haft a evvel, kılosunu otuz üç mış ar ır. mama i a şehrin üşüşü de Lehistanın ezilmesine 

al a~eli addedileceği nıuhakk~kzta lar A ~zlal hiı~ ·tma 1~~b~. ı ıaız 0 ama.z· den lsLanbula gelen bakkal Süley- kuruşa aldığı zeytinyağı yerine kuı- J sebep olacak değildir. Alman kuvvetleri diğer cephelerde iler. 
ı1gıllcre · ı l" ır. · sı .e s anı o ur tarafta m:ıh- .. .. t ·· .. le eler · d t · l d' L l d t b . k'/ k " ı e i ransanm müt}terek b" rıuniy t tı .. d Al ma.n, dun matbaamıza. muracaat e - (Sonu 3 uncu sayfanuzda) ı m Lne evam e mış er, ır. e ı or usu mun azam ır şe ı -
ıtıe vücude t' .· . ıt· e ve ız rap ıçın e manlara • de çekilmekle ve asıl müdafaa hattım tutmakla devam etmektedir. 

azzam b" k gc ırmcleıının pek ınu- nıuka,•emet gösteren Lchlilcr teı:nsil 
. ~~vv~~k-ıt . --ı---------------------------- G C h . ınen M cı t.:Ş •1 e mcsıne rag. ederler. Hatta bunların sayısı birkaç R s A TEB • ~ 1 arp ep esı: 

hafaz., ;olu~~m~_crl~ın'in sulhü mu. Yaralı nefere inhisar edecek kadar. E MI LluLER . ov.- ~~~-~ 
lcri b"l !\l a 1 g.ıyretlerı, t.eennı- azalmış olsa dalıi ! _ . Fransız ordulannın Alman Siegfried hattına yaptıkları mü. 
b . ı e - manyada lngilter . h 19 

c gırnıiycccği üın"dl . . enın ar- , 1.4 hudutlarına tekrar yerleşmek PA R / S B ERL/ N tevali taarruzlar müsbet bir şekilde inkişafa devam etmektedir. 
Olduğu gö 1 , k 1 erını uyandırmış suretile Lchi.ı$tanı parçalamış olacak Verilen malumata göre Fransız kıfalan hudııddan itibaren 9,5 

zue.1 acaınaz . h t b l b 
ltivayete ıın: ,_ · · ya u_ yaluız Danzig ve Koridoru il- Paris, 9 (A.A.) _ 9 eylül akşamı Berlin, 9 (A.A.) _ Umumi ka- kilometrelik ir kısmı zaptelmiş er ve ilhassa zengin kömür 

lanın bir kısı~~ı~n' . .ı:-ı~anya Lehis- hak ıle iktifa edecek Alınanyarun resmi tebliğ: rargahın tebliği: madenlerile dolu olan Wardt onna~ını tamamile ele geçirmiş. 

' 1 

sonra, P.Usudski aanzısını ~ptettikten Hüseyin Cahid YALÇU~ Düşman bütün cephede mukave • Büt ün cephelerde mağlfrp edilen i /erdir. A lmanlar bir kısım kuvvetlerini sür' atle Şarktan Garbe 
anelerınc · t nakletmektedirler. 

rıaye ( Sonu S üncü sayfamızda ) ( Sonu 8 üncü sayfamızda ) ( Sonu S üncü sayfamızda. ) ~----------··,---------------,..• 
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r·-VAHIDETTİN 
1 ~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

·---"\ • • • • • • • • 

.·ŞEHİR . HABERi.E:'RJ ·. Manisada 
Yakalanan Hırsız . . . . . : . . . . . ,-

Gazi Köprüsü Sahte Mühendisin Manisa polis mUdürlUğU evvelıl 
Okuyucularımız giln tstanbuıa Myonkarahisarıı Ha-

• 
1 
..... -··--··· YAZAN: M. SIFIR ::::::: -····· 41 

Lutfi Simavi Bey Damad F eridi 
Mabeyinde Nasıl Tokatlamıştı? 

inşaatı Bitiyor --- Davasına Bakıldı ~!~;ı1;.imıi.~~ı:.~:;, ~~:::~~ g:.: 
Gazi köprüsünün inşaatı tamam- Diyor ki ı Milli bir tayyare fabrikamızı do- yumcularına yüksek kıymetli plAtill 

lanmak üzeredir. Köprüye döşene - 1 )andığı için Hörst Frange adlı bir yUzUk k.. . w . ta keJI 
cek bütün parkeler tamamen gel - Al · ı· • upe, ıgne vesaıre sa r 

M.kol Bir T.kllf man gencı as ıye birinci ceza şüphe üzerine yakalanmış ve soraıt• 
miştir. Fakat mesned duvarı irin mahkemes· e ·1 · ti b-

:o ın verı mış · ~·a. çekilince de bunları Bebekten biJ 
Damad paşanın gösterdiği bu cü- dan, Mitat Beyi deruhte ettiği vazi- Almanyadan sipariş olunan ve yola İzmit körfezine pek eski se- İlk celselerinde mevkuf bulunan k .. şkt ld w . . W• • iD 

retkfırlık karşısında, Lutii Simavi feye devam edemiyecek bir vaziyet- çıkmak üzere iken harbin ilanı ile nelerdenberi asırdide, Uğur is- suçlu: 0 en ça ıg.u:ıı itıraf ettıgı ıç 
Bey hiddetinden terbiye ve nezaketi· te bırakacaktı. Bu sebeble l:Insan Ça- talıaddüs eden yeni vaziyet karşısın- mini taşıyan küçük ve çürük bir - Ben mUhendisim. Münih ytikSf'.k lstanbula gönderBnü§ti. Bu cür'et-
ni ihmal edecek ve hatta kendini kay- vuşun isyan ve mücadele tekliflerini da diğer icap eden malzemenin şileb işlemektedir. mühendis mektebinden çıktım. Hitler kar hırsız evden kocaman bir de sla 
bedecek bir hale gelmişti. Gözlerini kabul etmeyi mahzurlu gördü. Ve: gelemiyeceği kat'ayyen anlaşıl - Halk bu geminin her halin- siyasetine muhalif olduğum için nema fiJm makinesi çalmıetı. Tahkl· 
bu palavracı küstahın yüzüne dikmiş, _ Olmaz yavrum, dedi. Teklif et- ~~ştır. Yollr ve Köprüler Müdü~~ü- den çok şikayetçidir. mektep benim diplomamı vermedi. katı miiddeiumumi muavinlerindeır 
nefretle bakıyor, asabiyetinden yum- tiğin isyan ve mücadele, benim bura- ~ ?unla.:ın ta~amlanması ve kop· Bu vaziyet bu defa da halkın Ben lsviçrede, Yugoslavyada fabri - Reşad Saka yapıyordu. 
ruklaşan ellerini titreterek sıkıyordu. hırda uzun müddet ka!maına ve va- rurıUn Cumhunyet bayramına ye- dileklerini dinliyen sayın me- kalar işlettim diyordu. Bebek komiserliği mücevheratıa 
Hırsından kanı kaçan dudaklarını zifeye devamıma mani olur. Bunun tiştirilmesi .. iç!.n .~cabeden . tedbirleri buslanmıza da acı acı, şikayet Mahkeme Hariciye Vekfıletimiz ve makinelerin çalındığı evi tesbit 
dişleri ile kemirirken birden haykır- için en muvafık çare benim bumdan almıştır. Kopr:ıınun ~arke ınşaatı bu edilmiş ve körfez hattına, seri kana1ile Berlin zabıtasından suçlu - etmiştir. Bu Doyçe Oryant Bank mU-
dı: halisımı ve vazifeye devamımı temin ay sonunda bıtecektir. Boya kısmı yollu, temiz ve rahat bir iki va- nun sabık~nı sormuştu. Dün mah- dürü Hans Vaydınandır. Dün kendi-

- Tarziye mi vermek?. dedi. Size etmektir. Bu ciheti düşünelim. 1 da ay sonuna kadar tamamlanacak- purun tahriki rica edilmiştir. kemede reıs gelen cevabı okuttu. sinin malftmatına müracaat edil· 
Ye ben öyle ,mi? ... Bunu, fesat ve en- - Düşünmeğe r.e hacet a beyım./tırK .. .. l kt 'k te tib tı d ta Haber alındığına göre, 1stan- Hörst Frahge'nin yankesicilik, hır - miş, suçlu da her şeyi itiraf etmiştir. 
tnka ile dolu bulunan kafanızdan çı- Şu anda seni serbest bırakmak benim 0f'ıınu: e e rı r a a - bulda Neveser, Bağdad, Basra sızlık ve kadın k~dırmaktan tam Dün suçlu dosyasile beraber asliye 
karınız. Şeref ve haysiyetim, iz"'eti elimde. marn anmış r. -vvvvv gibi, eski Boğaz vapurları bu- ~6 l~bık~.81 ~~ı:ı b anlaşı~ıyoberdu. ikinci ceza mahkemesine verilmiştir. 
nefsim için vazife ve memuriyetim - Teşekktir ederim. Fakat bu da glin metruk bir halde beklemek- er ın po ıs mu u genem Y - wvvvvvvvvvvV"YV'Y"-l"V"-l"V""""""~~ 
şöyle dursun icabında hayatımı bile tehıı·keli. BELEDll'EDE: nelmilel bir hırsız olduğunu söylil- MAHKEMELERDE: : 

tedir. Saatte 12 mil sürati ve 
feda ederim. Ben, sen ve senin gibi- Pe ... lf Koruma yordu. Suçlu dünkü celseye kendisi-

Ne gibi? o lflarl temiz, güzel salonları olan bu . ··a f . ek • . b" d ler gibi, yaldızlnra büı ünmüş, hayat - · ·· nı mu a aa ettirm ıçın ır e avu lllr katil dava at 
ve istikbal için sultan eteği ve eşiği - Ne gibi olacak. Yarın sabah be· Vali ve Belediye Reisi Doktor vapurlann körfez hattınn işle- kat getirmişti. Avukat davayı yeni Üç gt• el An d luf r Mcb· 
öpmüş sefillere hiç bir zaman boyun nim burada bulunmadığımı gören Lutfi Kırdar dün bazı resmi mües- tilmesi hususu, halkın arzusu- aldığını ileri sürerek tetkik için mü- met o wl ın ~:UU ~ta entr ~ balı 
eğmem. Buııu böyle bil. İşte yine tek- Aslaıı Bey, bir tarn.ftan beni tekrarlseseleri ve bilhassa şehir hastahane- clur. Devlet Denizyollar:ı Umum saade istedi. Duruşma başka bir gü- çeli k:h~eh~ed:·Salih k:~ı:ı: kal• 
rar ediyorum. Hareketlerin hafiyelik, ele geçirmek teşebbüslerine geçecek, !erini ziyaret etmiştir. Bu ziyareti Müdürlüğünün, lzmit ve müea- ne bırakıldı. b·ne b' k k k .. 

1
d.. ti tU 

terbiyesizlik ve nezaketsizliktir. Hay- diğer taraftan da ihtimal iti, şüphe- esnasınd~ val! bilhassa pasif korun- vir şehirleri halkının bu uzayıp ;ava ::eş~~~U:U~:::an:= ~r: 
di defol odamdan. Eğer, padişah ela lenecck ve hepinizin başını yiyecek. ma tedbırlcrı. hakkında. telki~ler giden derdine bu şekilde müsbet lhtlkAra kar,ı flddetll 

. .b. d" sefil bı·r mahlükun Bu da münnsib bir çare degwiJ. yapmıştır. Valı bu arada Sular ıda- çevesine girdiği için derhal ağırccza 
senın gı ı a ı ve .. d . . . v b h bir cevap verilmesi çok arzuya tedblrler ahnıyor mahkemesine intikal etmiştir. Dün 

·· ·· ·1 f ih t k k 0 h ld lı .. 1 be resını e zıyarct etmıştir. e u u-
sozu ı e vazı emen aye verece a- - a e ne yapa m soy e - t S 1 "d · d.. if şayandır. lktısad Vekfıleti ihracatı kontrol duruşmasına devam edildi. Suçhı 
d ef ıı · başın beyncılik · ., sus a u ar ı aresıne uşen vaz e-
ar s 1 eşırs~, ?~a . ~ . yım · ·· lere dair alman tedbirler esnasında Oe\'det Yakup daireleri müfettişleri piyasadaki fi- ilk duruşması yapılırken Salihlc a· 
e~ek hdafie beelin~~ ~çı~k zıl~tti:. ~adı O gece sabahlara kadar devam e- tetkikler yapmıştır. - yat vaziyetlerini yakinen tetkik e- ralarında geçen bir kavgaya işaret 
gıt ve ıy gmı ı m e rezı a- den düsünce ve göriişmeler, şu karar Akdenlzdekl ~lleplerimlz derek ihtikann önüne geçilmesi için etmiş olduğu için muhakeme talik 
dam. la neticelenmişti. Hasan Çavuş, Mita.t Lokant~cdar fana gellyor sıkı tedbirler almağa ba~lamışlardır., edilmişti. Üsküdar ceza. evinden ge-

Damad paşa, bu ölçüsüz hakaret Beyin İGtanbula avdet etmek şartilc vaziyette . .'mit; . Denizyolları idaresinin verdiği e- <?c~ek müs:aıısilin ve ge:~ müsteh- len müzekkerede suçlunun eskiden 
yığıntısının altında kalıp ezilmekten serbest bırakılması hususunda, As- Lokantacılnrdan murekkcb bır he- . .. . b" .. dd t Akd . d k. lıkın aleyhıne olarak hıçbır suretle Salibin amcazadesini yaraladıgıv irin 

· · . . t d .. \ 1 ı· B 1 a· R .. D mır uzerıne ır mu e enız e ı. . .. :o 
çekinir gibi yığıldığı koltuktan silki- lan Be~ nezdındc dostane bır şckıl- Y<: . un a ı v~. : .~ e ıy7, cısı r. limanlara sığınan nakliye ve ı>ost:ı fJyat yu~~me ve. alçalmasına mil· 5 ay hapish{lnede kaldığı anlaşılıyor· 
nerek fırladı. Dili ile yaptığı taarruzu de delalette bulunacaktı. Mı~~- Bey L~tf ~ Kırdan \ ıla) ette ~) aret et -ı vapurları limanınnza gclmeğe başla- saade edılmıyccektır. du. Fener jandarma kumandanı da 
elile ikmal edecek bir vaziyet takın- de, Aslan Beye karşı te~bbus~nden 1 mıştır. Lokan~.cılar t~r~felerde ya- mışlardır. Dün de Denizyollarının YapaAı stoklarımız da- yaptığı tahkikat evrakını dün mah· 
dı. Yumruklarını da dişleri gibi sıka- sarfınazarla lstanbula donmeyı ka - pıl~n son te?zılaltan ?_ıkayet etmek- Cezayirde bulunan Demir şilebi sa- hllda aarfedllocek kemeye göndermiştir. Katil Mustafa 
- 1• muhat"'bına dognıw birkar adım bul etrnı·c "ı·bı· go··n·ın· ecek bu hususta tedırler. lddıalanna gore 1stanbulda . . 1 . . d • . . k 
n:ı...... - :o W• ::t 0 • • • • . • .ht° . tan f zJ 1 k t dı B bahleyın lımanımı1.a ge mıştir. Bu hafta zarfında Sovyetlere bazı geçenlerde Fener e Kamılın ahve • 
attı ve kolunu kaldırmak ve ileri a- v~rccegı tc~ınat ~le serbcstısını te· ı .. ı~aç h a t k o ;n a var .. ~- . ~ wvv satış taahhütlerinde bulunan bir fir- hanesinde otururken Salıhin altından 
tılmak üzere iken, ansızın kara yU- mın edecekti. Hapısten çıkar çıkmaz yuz en er 0 an anın muş erısı iKTiSAT iŞLERİ: ta f d '"b d'l 410 iskemleyi çekmiş yere düşürmüş bU 
·u··nu· k·--~-n çok yaman bir sille- d B t ·d ek d \Teh.b mahdut ve kazancı azdır. Bu yüzden ma ra ın an mu ayaa e ı en . . • . .. 
.. u.uı us a, a uma gı ec ve ora a ı b l ·kta d w ı ükA ti nun ıçın kavga etmışler Suçlu dun 
lin tesirile yüzükoyun yere kapandı. Paşa ile göıüştl.ıktc.'l, onun maddi ve esasen müşkülat i~erisinde bulunan Memlekat;mızde mar- ~ ~e :ı rınd; 1ya?a~h 

1 
ume • mahkemede· · 

ltidaliııi kaybedecek kadar hırsla- manevi yardımlarını gerçeklediktcn lokantacılar son tenzilattan sonra m•l•t lmalAthanelerl medızın kazı rna c ~m~. 1 :acınıd.rr;e· B . ~ 
1 

. altı d ek • 
. tek · . "' k . , . biraz daha fena vaziyete düşmüşler- kurulacak n en ararnamcsı • uzenne ıgcr - en ıs cm eyı n an ç me 

nan J ... iıtfi Simavi Bey, Damad Paşa- soma, rar ışc gırı!>"ece ti \e ışte rt"l ..:ı d h·ı l k ·· S d. O k a· · d"'..+·· K.l l F ·k dir pa ı er 1..1e a ı o ma uzere .. ov - ım. en ısı u9 .. u. ı yos u aı , 
yı bir tokatta yere sermiş, f~la. o~a- 0 zaman:. ı.~asa~. Ç:ı.vuş ta ~anı~d~ bu · Almanya ile olan ticaret anlaşma- yellere gönderilmiycrck memlekette Cevdet, Fenerli Seyfeddin, kasab 
rak atbğı birkaç tekm~. il~ bır ıyıce lu~an but~ ~rk efr~d _ile bı:lıkte Arsa anhlplerlnln dilek- mız tecdid edilmediğinden bu mem- kalacaktır. Bu vaziyete gi5re yerli ~fustafa, Yaşar, tahlisiyeci Koca 
sersemletmişti. Artık ~n.u~ devlctlı Mıtat ~Y?n bılilıara ~ıldireceğı yer- lerl için bir ~omlsyon leketin çekmekte olduğu muhtelif fabrikalarımızın yakında mübayaa- Mehmet de buna şahittir. Bunların 
Damad ve saltanatlı Vezın zilletle se- de ona ıltihak edecekti. Belediye Prostun planına nazaran nevi meyva kurulaıının bir kısmı tn başlıyarak müsait fiyatlarla piya- dinlenmesini isterim. Mahkeme bll 
rildiği yerde titriyerek sürünüyor, O ge<:e verilen kararların, çizilen yeşil saha ittihaz edilen mahallerde- diğer memleketlere ihraç edilecek ve sadan külliyetli miktarda yapağı sa- şahitlerin çağırılması için muhalce-
Lutfi Simavi Bey de nefretli nazar- planlann tatbikine hemen ertesi sa-iki arsa sahiplerini~ mür~caatıannı mühim bir' ~ısını da memlekette tın alacağı ümit edilmektedir. meyi talik etti. 
larla bu rezil veziri süzüyor, oda i- bah başlanılmışu. llk kısmı da mu- karşılamak Uzere bır komısyon teş- kalacaktır. Alakadarlar bu meyva
çinde müsterih bir eda ile geziyordu. vaffnkiyetle başarılmıştı. Çünkü, As- kil etmiştir. İmkan olduğu takdirde lann dahilde istihlfıkini temin etmek 

Vahidettin, bu hadiseyi biraz son- lan Bey, çok sevdiği ve saydığı Ço- belediye arsaları istimlak olunan ar- maksadile muhtelif çeşit marmalnt 
ra, bizzat Damad Paşadan haber al- rumlu Hasaıı Çavuşu:ı şcfaatım ka- sa sahiplerine belediye kendi arsala- imalini düşünmekte ve bu imalab 
mış, faknt, anlaşılamıyan bir sebep bul etmiş ve lstanbula dönmek şarti- nndan vererek mübadele yapacak- yapabilmek için icabeden vesait ve 
ile Damad Paşanın yüzüne tükürüp le Mital Beyin serbest bırakılması tır. imkanları hazırlamağa başlamışlar-
hemcn harem dairesine yollanmıştı. teklifini reddetmemişti. Derhal Mitatl Tramvay dlreklerlne dır. 

• • • Beyi ~C7.d.in? getirtmiş ve müzakere- ç•çek 
Erzurumlu Kavakimanu 1.ade Mi- ye g~rışmışti. . . Belediye tramvay direklerine az 

tat Bey, şoför muavini Mehmed Ali Mıtat Bey, bıtkın ve bıkkın tswırla- suya ihtiyaç gören çiçekler koyacak-
efendinin becerikliliği sayesinde, As- n ve yeisli sözlerı ile Aslan Beye kar- tır. 

lan Beyin maiyetinde bulunan çete şı, gerçekten ümitsizliğe düşmüş bir lh I I a t il k r 
kaptnnlanndan Çorumlu Hasan Ça· komitacı rolilnü çok iyi oyrıamıştı. • e ~e~ a P ç.ı m.~Y~ 
vuş ile, bir gece gizlice temas etmeğe Gosterdiği nedametle muhatabını al- Son h~dı5?ler_ dola~sıle. hukum~t 
muvaffak olmuştu. datmağa cidden muvaffak olmuştu .. ve bcledıyenın ıhalc ~.şlerıne talıp 

Hasan Çavuş, Ti.irklüğü ile iflihat Aslan Beyin, eski dostu ve yeni raki- çıkmamaktadır. Son gunlerde Def -
eden mert ve merdliği kadar da sert bi Mıtat Reyin bu yeisli kıvranışları terdarlık ta~ından M?rcanda y~
bir b:ı.bayiğit idi. Kafkasyada zuhur karşısında, gururu ayaklanmış kibri pılacak mnlıye §ubcsıne de talıp 
eden karışıklıklar esnasında, esir 0 • ;:ıhlanmışb. Azametli bir ifrit gibi ~~ 

Y erll f abrlkaların 
mUbayaatı 

Kösele imal etmekte olan deri 
fabrikaları piyasadan sı~'lr derisi 
mübayaa etmektedirler. Bu malların 
piyasası hareketsiz ~aziyettedir. 

Mübayaatı daha ziyade Beykoz deri 
fabrikası yapmaktadır. Kuru sığır 
cinslerine göre 63, 68 kuruş araların
da satılmaktadır. 

S\YIN MÜŞTERİLERİMİN 
tarak bulundugwu kamptan kendi gıbi sırıtkan bir eda ile: ızı.. E DJ~ ERD : 
yiğitlerle birlikte knçmıştı. Yurda - Seni bırakacağım Mitat. dedi. Memleket piyasasında yer almş o-
dônmek için b 0 rkaç zaman dağ, ova Fakat, derhal lstanbula avdet ede- Bir motör bir bahkçı lan Çapa Marka müstahzarnır tekmil 

Naz.an Dikkatine: 

dola!'}mıs, fakat hududumuzu a.§mağa ceğini ne ile temin edeceksin bana?.. a•nd hnı batırdı çeşitleri üzerinde en ufal< bir fiyat 
değil, yaklaşmağa bile muvD.ffak ola-

1 
•• •• .. Ewelki gece köprüden geçen Yıl- değişimi yapmadığını gördü~rü lıi-

mamıştı ve nihayet hadiseler, onu - Ne duşunuyorsun ya?.. Cevap dırım motörü o sırada aksi istika- zum üzerine sayın müşterilerine bil-
arkadaşları ile birlikte Aslan Beyin versene. mette seyreden bir balıkçı sandalına dirir. Her zamanki satış fıyatl:ınn-
maiyetine gırmek mecburiyetinde bı- - lstediğin teminatın §eklini düşü- çarpmış ve parçalıyarak batırmıştır. dan gayri fiyat talebinin şiddetle 
rakmı tı. nüyorum Aslan. Benim bildiğim bu .Müsademe evvelki gece saat 11.30 da reddedilmesini aynca rica eder. 

Mitat Beyin, vazifesi ve hükumetin gibi teminat sözle ve yeminle olur. vukua gclmie ve insanca zayiat ol- Çapa l\larka miistahzarnh sahibi 
arzusu hakkında vcrdiı!i izahat karsı- Göriiyorum ki, sen bunlara ve bana maınıştır. M. NURİ ÇAPA 
sında Hasan Çavu§ cok düşünmüş ve pek itimadın yok. VVVVV'VVV""'""'""'""'-""'vvvvvvvv'V'YV'Y""'"-l"V""'""'""""""""""""""""'""',,.. 

o derece duygulanmıştı. Hükfunetin 1 Aslan Bey,· alaylı bir kahkaha at- Lı·selerde Olgunluk 
nrzu ve emellerine aykırı bir şekilde tı. Ve: imtihanları 
çalışbğını anladığı Aslaıı Beye, bıl- - Ha şunu bileydin Mitat, dedi. 1-
miyerek alet olduklarından dolayı şine göre komitacıların ne özü sözü
da çok hayıflanmıştı. Ve: ne, ve ne de sözü özüne pek uymaz 

- Mademki vaziyet böyledir. Bu değil mi? .. İnanmamakta elbette be
geceden tezi yok, Aslan Beye klll'§.1 ni haklı bulursun. Söyle hadi, nasıl 
isyan ile mücadeleye girişiriz. Olmaz temin N:leceksin beni? .. 
mı Beyim?.. - Sözle Aslan. 

Demisti. Fakat, Mitat Bey bu tek
lifi, zemin ve znman ile hlç uygun bul 
mamıştı. Çünkü o, hapisten kurtul -
mak, yakasını Aslan Beyin elinden 
Bıyırmak arzusunda bulunmakla be-
raber, Talat Pa.şadan aldığı vazifeye 
de devam etmeyi, hükfunetin emri
ni yerine getirmeyi de çok lilz\JllllU 
tmıuyordu. Hasan Çavu§un teklifi, 
gerçi kendisine tam bir serbesti te
min etmek itibarile kabule şayandı. 
Fakat, ABlan Beye karşı yapılacak 
bir isyan ve taarruz hareketi, uzun 
bir mücadele tevlid etmesi belmnm-
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-
ilk Gece Maçı 

Fener Beyoğlusporu 4.2 Yendi ----=> .., ___ _ 
Türkiycde ilk gece maçı dün akşam 19 uncu dakikada küçük Fikretin yir

Taksim stadyomunila ~·cncrbah<;e ile il mi dördüncü dakikada büyük Fikre· 
B"yoğlu spor takımları arasında ve Un nefis birer flÜtile iki sayı elde et
dört binden fazla seyirci ön ünde oy-ı tiler. 
nandı. 29 uncu dakikada Beyoğlu spor 

tık knrşılaşma 'Matbuat takımı ile orta muhacimi takmına bir sayı kn· 
bir muhtelit takım arasında oldu ve 1.andırdı. 35 inci dakikada Basri Fe· 
Mntb~ı:ıt takımı 1 - O kaybetti. nerin Uçüncii golünü yaptı; devre 1-3 

Büyük maça I•"enerbahçeliler şu Fener lehine bitti. 
kadro ile çıktılar. 1 ikinci dene: 

trfnn - l~bip, Şc\l<et - Faruk, Ali İkinci devrenin ikinci dakikasında 
Rıza, Orhan, Filı:rct, Semih, l~bii, Basri dördüncü golü yaptJ. Bu dev· 
Ji':ikret, Basri. rede Fikret yerine Basıi geçti. Son 
Beyoğlu spor her zamanki kadrosi- açıkta ihtiyat müdafi Orhnn oyna .. 

le oynayor<lu. Türkiycde oynanan ilk yor. Oyun çok seri oluyor. 
gece maçının hnkemlığini de Şazi Tez 35 inci dakikada Beyoğlu sporlu-
can yapıyordu. lar bir gol dnha kazanıyorlar vaziyet 

Oyun başladıktan kısa bir müddet dcğ:tlmeden oyun 2 - 4 Feneı in lehi· 
sonra Fenerliler hakimiyetini tesis ne bitti. 
ettiler ve ekseriyetle Beyoğlu spor İkinci maçı yann akşam Galatasa-
sahasında oyııamağa başlndılar ve 1 rny - Şişli oynıyacaklaı dır. 

00 00 00 00 00 

Süleymaniyenin Bugün Yap~lacak 
Yıldönümü Serbest Güreşler 
En eski spor klüplerimizucn Sil- lki haftadanberi Anadolunun muh 

leymaniycliler bugün 29 uncu yıldö- telif eelıirlerinde güreşmekte olan 
nümlerini Yenibahçedcki sah.alarmda Türkiye başpehlivanları memleket • 
saat 16 da Matbuat takımı ılc teka- . . 
··tı · l7 d F b h tak ı 1·lc lerıne gıdecek olan Alman, Frar.sız, u erı, e ener a çe ım 

birinci takımları arasında yapılacak İtalyan, Rus, Habeş, Karadağlı peh· 
maç ve merasimle kutluyacaklardır. livanlnrla güre~mek üzere ~chrimize 
Öğleden evvel de Veznecilerddd gelm!şlerJir. 

lokallerinde bir ziyafet verilecektir Fugün Dinarlı MehMedın kard:.şi 
Süleymaniyelileri tebrik eder muvaf- lsmaii ile maratoncu l!:diı .-;.eli Sülcy· 

fakiyetler dileriz. m'1n, Dinarlı ile Skoviç, Manisalı Ha· 
Cemll Tanerln tetklklerl m ile Villi Marın Molla 'Mehmed ileı 
İzmir, Balıkesir, Bursada muhtelif H beşli karşılaş~aları yapılacaktır. 

spor işleri üzerinde tetkiklerde bulu- a 
Bcd T b. · G 1 D' kt·· ·· Evvelki hafta Alman şampiyonuna nan en er ıyesı ene ıre oru 

Cemil Taner şehrimize gelmi§tir. meydan okuyan ~e elye~m Anad~lu· 
İki aydanberi Vaniköyünde mesai- da bulunan Manısalı güreşe yeti~ 

sine devam eden spor cı";>itmen kuısu miyecek olursa Alman şampiyonu ik 
çalışmalarını gördükten sonra An - Türkiye şampiyonu Tekirdağlı HU-
karava avdet edecektir. SPyin ~reşccektir. 
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- ZEYNEL BESiM SUN -

Vapurun içinde iki de 
molla bozuntus• 

bulunuyordu 

YE~ISABA8 

MUAMELE VE İSTİHLAK VERGiLERİ MERKEZ TAHAKKUK ŞEFLiGlNDIK : 
Adı Meşguliyeti 

Yasef Refael Pastacı 

Adresi 

Kulekapı Lfileli çeş
me karşı sırasındıı. 

Verginin nev'i Miktarı Senesi Müstenidi 
----- -·-·--------

Buğday koruma 10.00 936 Resen takdir ko-
vergisi misyonunun 17/2/ 

937 tarih ve 44 sa-
yılı kararına göre 

i'ukarıda isim ve adresi yazılı mükellef namına 4/67 sayııı ihbarname ile tarholunan on lira Buğday ko
ruma vergisi mükellefin yukarıdaki adresi terketmiş olması ve yapılan araştırmalara rağmen bulunamaması 
dolayısile isbu tarhiyata 3692 sayılt kanunun 19 uncu maddesi mucibince 30 gün zarfında itiraz hakkı 

mevcut bul~nmak ve tebliğ yerine kainı olmak üzere hukuk usut muhakemeleri kanununun 141 inci maddesi 
hükmüne göre ilan olunur. (6921) 

!:~~i:l~~:~:ı~%r;m~: 'ıstikl81 Lisesi Direktörlügvünden:' Tifo v:~.!:~.~=lanna 

Daima 
Daima 

Genç 
Gazel 
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Sultan Aziz Nasıl 
Pehlivan Oldu ? 
Ve Kimlerle Güreşti '! J 

YAZAN : M. Sami KARAYEL 
------ 37 _, ___ ___ 

lişa veren dumbay kafalı be? tutulmamak için ağızdan alınan 
- Lazımdır süylesin sebebini. Din- 1 1 Bütün ıınıflar için yatılı Te yatııı7, kız ve erkek tifo haplandır. Hiç rahatsızlık - s·~ni de yanıma almak isteriıll 

lenmez büyle vazeyo şey.. 1 vermez. Herkes alabilir. - !rade efendimizindir ... 
__ Anlattırttırmalı efendim billa- ı talebe kaydına devam olunmaidadır. _ Evli misin? . 

._ k l . Kutusu 50 Kuruş. _ Hayır efendimiz .. 
çis esbabınL. lskoyıni pupruni katn, 2 Eylülün onuncu gününe -.adar aydını yeni etmıyeıı tngiliz Kanzuk Eczanesi _ Kastamonulusun değil mi? 
pet.. 1 es1<i talebenin miiracaatleri kabul edilmiye.cektir. ZAYİ_ İçinde şayanı ehemmiyet Müstalızar:ı.tından - Evet efendimiz. 

Bu hengame arasında Ermeninin 1 b d f d ·ı· - Kalırsın arlık benim yaıumda .. 
h if 3 - stiycalerc kayıd ş"'rtlarıaı il irrn ta!'İ n me gön erı ır. olmıyan bir miktar para ile hüviyet "'rem BaJsamı·n _ Ferman efendim.izindir.. . biri de yakaladığı bir sıska er e er- nüfus cüzdanımı Üsküdar Kadıköy h -

m~k~fu ~raM w~~pti~~ •-••••A•d•r•~•:m.•Ş~cl•n•~-~.b•q•ı•P•o•~•K•a•ra•kmo•~-~-k•a•saı.•T•cl•emfuanm:•2•2•5•M~·~ciwrm~~~cl~.H~k~~~ F~~~;~~~an ma~y~~ 
bahsediyordu: && D f d 1 d muş ise para kendisinin olmak üzere K A N Z U K - Fahri, pehlivana daire ayırın 
\ - Tikat et dostum: Fransizca di- İstanbul e ter ar lJğJn an : nüfus kağıdımın Kadıköy Nemlizade ile burada .. 
linde arabaya vuvatür denir. Bu kı- sokagın-da 38 numaraya getirmele- - Ferman efendimizindir .. 
tl "f b' t·ç· bu kıdar kaba 'K11lıammen keşif bedeli Eksı·r Balsamı·n - Bulunducrı:.-u yerde ne eşyası var· ar zarı ır şey ın rini rica eder aksi takdirde yeni 
la E · d · b Lira Kş. sa onları da getirtiniz. 

f olur? rmcnıce e ıse ara a nüfus cüzdanı çıkartacağımdan eski- K A N z u K - Ferman efcndimizindir .. 
''gak., tır. Rica ederim: bir şuvuva- Defterdarlık binası içinde yapııacak helaların sinin hükmü yoktur. --- l<~ktiıklerini tamamlayınız .. 
türün kepazeliğine, bir de gak tabiri- tamirat ve tadilat işi. 1476 86 Vehbi Bahri Çobanoğlu . . . . .. .. .. Dedikten sonra: çıkıp gitmişti. Ar· 
nin zarafetine tikkat et.. Defterdarlık binası içinde yapılacak tamirat ve tadilat hizasındaki ısımlı 2 şaheserı, butun dunyanın en navuto<•Ju da.ha ilk günden saraya 

Tam bu Sırada ambaI·ı·.1 ag-·zında il k 1 t İh 1 ll J91939 11•••••••••••••' mükemmel güzellik müstahzarları- girmisti. - muhammen bedeli üzerinden açık eks tın.eye onu muş ur. a e , _. , 
1rarıklı bir kafa göründü. Bunu gören 4 d' T ı· 1 k 1 k Londra ve Parisin en meşhur dır. ötedenberi meml<-ketimiz kibar Pehlivana, dairt• ayırmı~lardı . Ay· 

tarihine müsadif pazartesi günü saat 1 te ır_ a ıp er mu ave e, e - aleminin takdirine mazhar olmuştur , rıca da bir tabla tahsis olunmu~tu· 
tlikilyetçi yahudi; siltme, bayındırlık i~leri genel, hususi ve fenni şarlnameleri ile proje, fabrikalarından gelen Krem Bal&amin K 'it nzu ll M~i):etine de bir iki hademe verıl • 

- Agora .. Haydi vamus ala kaza. keşif ve buna müteferriğ diğer evrakı müracaatlarında dairemizde gö- BAYANLAR mıstı. 
Este perante ke koze andalavizo. rebilirler. Muvakkat teminat 111 liradır. İsteklilerin en az bin liralık bu Kadın güzelliğinin sihrini terkibin- Arnavııtoğlu, ilk günlerde sarayda 

İle karışık tabanları yağladı. Ora- ilie benzer i~ yaptığına dair i~relerinden almış olduklan vesaika istina- için son moda ve yüksek fantezi de saklıyan en ciddi ve şayanı iti- çok sıkılmıştı. Fakat, çok geçmeden 
d h tl b. .M:UŞAMBALAR ve MANTO- mat markadır. Genç ve ihtiyar bü- saraya alışmıştı. Veliahd bol ihsan t!_a toplanan halk a aşye e ır - den İstanbul vilayetinden eksiltmeden sekiz gün evvel alınmış ehliyet ve tün kadınlar için zaruri bir ihtiyaç- vermiş, dört b~ş: kat elbiı:ı~ y~p~rıl· 

kaç adım geriye çekildiler. Alaca ka- 939 yılına ait Ticaret odaları vesikalarile mezkfır gün ve saatte Defter- LAR, Beyoğlunda BAKER ma- tı C'ldin letafet ve tarayetini art- mış .. emrine bır de at verılmıştı. 
ranlıkta büsbütim korkunç bir man- - darlık Milli Emlak Müdürlüğündekikomisyona müracaatları. (6706) ğazalarında teşhir edilmek ve r. ı _ _ Arnavutoğlu, on beş gün geçmeden 
tara arzederek ambardan çıkan bir gayet müsait şerait ve ucuz fi- tırır. Yag_lı, ya~sız ve acıbadem saraya ısınm•ştı. Yemek boldu. Hat-
başı sarıklı heyülayı ufak, tefek ya- u·· ") • R kt .. 1 ·· ... .. d yatlarla satılmaktadır. Çeşitler cıııslerı vardır. ta.; gelen misafirlerine bile pay var· 
pılı, çirkin suratli, pejmürde halli di- nıversıte e or ugun en: tükenmeden evvel ihtiyacınızı Ekslr Balaamln Kanzuk dı. Hava güzeldi. . 

w b' kl t kip etti " k h k d 1 1 temin ediniz Cı' ldı·n daimi vumuşaklıaı:.wını temin Arnavutoğlu, arada bir atına binıı ger ır sarı ı a · Hukuk Fakültesinde: Medenı Huku , ceza uku u, ev et er umu- - · ,.. J Tahtakaleye hem.şel'ilerinin yanın~ 
Öndeki hoca, hayrete şayan bir mi hukuku ve devletler hu~usi hukuku: :tırtısat Fak~tes~de: İşletme i~- Zile Asliye Hukuk llal<imliğinden: eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. gelıyordu. 

tipti: tısadı, umumi iktısad ve ıktısad teorısı, Tıp Fakültesınde: RadyoloJı, Alacamescid mahallesinden lbra- Sivilceleri tamamen izale eder. Pehlivanın hemşerileri de serbest· 
1,93 irtifaında bir boy; ağırlık 107 çocuk bakımı ve hastalıkları, idrar yollan, pataolojik anatomi ve genel him kızı Nafise tarafından açılan ha- Traştan sonra cilde latif bir serin- çe saraya gelip öğle yemeğine misa-

kilo. Sağ gÖ7: şimaiı şarkiclen cenubu pa.loloJ·i. Edebiyat Fakültesinde: Umumi felsefe ve mantık, romanoloji sımsız tescil davasında: lik verir. fir ola.biliyorlardı. 
1 · b b'd · 1 ·ı K NZUI' E · Arnavutoı?lunun sıkıldığı bir şeY garbiye, so goz eenu u gar 1 en şı- umumi Türkiye tarihi ve Türk edebiyatı tarihi doçentlikleri açıktır. İs- Davacınm murisi tbrahinıin vefati- ngı iz A :\.. czanesı varsa 

0 
da, ~sarayda gece hayatı idi. 

mali şarkiye bakıyur. !kisinin birden teklilerin dil imtihanı 16 ikinciteşrin perşembe günü yapılacaktır. 1stiyen- le davacıya kalan Alacanıcscid Bala Beyoğlu İstanbul Akşam olunca el ayak çekiliyor ve 
bakışı çaprazlama. Hocanın görüş lcrin Rektörlüğe müracaatları. "7047,, M. kain bir kıt'a evin d<ı.vacı adına yalnız başına kalı)ordu. ·w· . 
nişan dairesinde sağda 183, solda 97 tescili istenmiş olduğundan müd<lea- aejmj Daire'erin nazarı dikkatine Arnavutoğlunun saraya geldıgının 
derece inhiraf var. Askeri Müze Direktörlüg""' ünden: bih_ evde bi_r ha~ ~ddia ~d~nler b~~un- ertesi günü Veliahd, hamlacı Musta· 

Surat çopur ·mu çopur. Deve iş - dugu takdırde ılan tarıhınden ıtıba- Kağıt ve tabı malzemesi te- fa pehlivanı çağırarak, şunları söyle· 
kembesi bu surattan daha müstevi- Askeri Müze pazartesi günlerfuden başka her gün saat 9 dan 17 ye ren bı·r ay ı·çinde mahkemeye müra- dariki hususunda uğradığımız mişti: 
dir; bir avuç palamut atsan herifin kadar ziyaretçilere açıktır. "393,, "7128., caat etmeleri ilan olunur. ..307., miişkülat dolayısile kağıtlarımı- _ Mustafa, Arnavutoğlu ile bir 
suratından düşmiyecek. Kollar, oran- zı idareli kullanmak mecburiye- güreş yapacaksın hazırlan? .. 

k lla dın Ell k · h ıf' M kf b' M-d" , ......... d tinde kaldık. Hacimlerimizi kil- . - Başüstüne efendimiz .. gotan o rmı an yor. er an- Yüks Jk Mü eouıs e e 1 ~ ur ugun a~ : Zile Asliye Hukuk Hakimliğinden: - Göreyim seni, kimsenin mağlup 
tarlama .. Parmaklar turfanda hiyar Zilenin Minare mahallesinden Hü- çültmek ve yazıları dah:ı ııf:ı k edemedı·g-ı' şu helvacıyı yen bakalmı .. 

939-940 ders senesi için alı.ıacak ta.lebenin kayıt mqamelesi 1 Ey- ı ı d" k ·b· t db' misali.. Saç sakala, sakal bıyığa karış seyin oğlu Mustafa özgül tarafından I puntu ar a ızme gı ı e ır- _ Başüstüne efendimiz. 
m.ış .. Sünnetleme kesilmiş bıyığın al- lulden 26 Eylfıl 939 akşamına kadar yapılacaktır. Kayıt olmak ve daha m. aleyh kardeşi Ömer özgül aleyhi- lere baş vurduk. Bu cüıııl1Jı..!cıı _ Sana; bir ay izin .. İdmanlarını 
tındaki ağızdan s.ılyalar akıyor. A- 1 fazla malümat almak istiyenlerin tatil günleri hariç olmak üzere her gün ne açılan tescil davasında: ı olarak şimdiye kadar 10 pw1tu yap ve hazır ol!._ 
ğız değil dehliz, tünel, 15 ~{:.ım... sa.3t 9-12 ve l3-16 ya kadar mektebe müracaatları (5850) Tarafeynin murisi Kazankayalı oğ- üzerinden dizilmekte olan ilfın- Mustafa pehlivan aldığı emir üz~-

.. ·r ·k- 1 ·----~----~--~-~~~~~~~~~~~~--~~ kl l M' larıW9/~b~~~ili~ r~e~rm~mWmu~~MW~ Sırtında rcngını tan e ını ·an o - lu Hüseyinden inti a en ge en ına- yip içip yatıyordu. . 
mıyan bir lata; onun altında kırmızı ri hiç bir haber alamamış, "renim Zile Asliye Hukuk Hakimliğinden: re mahallesinde kfiln tarafları sağı ren 8 puntu ile dizmeye korar Arnavutoğlunun güreşten haberı 
olduğu bazı yerlerinden belli bir min- müba.r·ck pederim,. diye başlayıp Zile Belediye Vekili Mustafa Varı- Odabaşı oğlu Hüseyin, solu Eşref oğ- verdik. yoktu. Fakat; o da boş durmayor id· 
tan: bac.1ğıııda elifiye: numarası · 54. "bağrı taşlı, gözü yaşlı, gurbet kuşu,, cı tarafından Dutlu pınar mahallesin- Ju Celal, Hulılsi, arkası Baylar oğlu Hurufatın küçülmesinden man yapıyordu. 
den aşağı olmaması lazu.ıgelcn nyak· hezeyanlarının altındaki imza ile bi- . _ . önü yolla çevrilmiş bir kıt'a evin ve- dolayı ilanlar hiçbir eksikliğe Veliahd Aziz efendi, bir türlü Arnıı 
l d d beb k be . w- 1 d b' t 1 t 1 h cvapsız kalmış de Marzıye oglu Dursun aleyhıne a- d .1 .. t . ld w k 1 k 

1 
. 

1 
vutoğluna kıym• ... t veremiyordu. NE arın a a e şıgı ca nr ırcc en me.c up an ep c - rese a ına tescı ı ıs enmış o ugun· maruz a mıyaca . yanız ışga de olsa cürmü kndar yer yakardı. 

1• k d , t çılan alacak davasında: b' h k 'dd. d -· ı · k 1 apçın - un ura.. ır. dan müdclcabih evde ır a ı ıa e- e ecegı yf'r ve ıacım ·ısa mış '1öyle bir pchlivumn yüz otuz okka· 
Adam değil; filmdeki King-Kong Hafız Mustafa ambardan ç1kar çık M. aley Dursunun ikametgahı meG denler bulunduğu takdirde bir ay için olacaktır. 10 puntu ile 8 puntu Iık de\· cüsse adamları nasıl olup ta 

gibi bir şey.. maz herkesin yüzüne hiddetli hiddet- hul olup davetiye tebliğ edilemedi _ de mahkemeye müracaatları ilan o- arasındak•nisbeti muhafaza i- 1 çarçabuk meydandan çıkarabileceği· 
Arkasındaki biçimsiz sarıklı ile j li bakarak şaşturi gözlerini şuna, bu- - . d d t• . -ı · bı· w. Iunur "296 , çin ilanların beher santiminden ne akıl erdiremiyordu. 

gın en ave ıyenın ı anen te rn:ıne · ' A · f d. yanyana geldikleri zanıan "I,, harfi- na diktikten sonra arkadaşına seslen- ~ ---- şimdiye kadar tatbik edilmekte O sıralarda Velirlıd zız e en ı)'\ 
nin önüne nokta konmuş gibi oluyor- di: mahkemece karar· verilmiş olmakla Zile Asliye Hukuk Hfıldmliı?;inden: olan tarifeden yalnız <';1 kuruş ınağlftp eden tek bir pehlivan yoktu. 
far.. - Havız Ali; nirde o cuhul? muhakeme 19 9 939 sah saat 10 a Aslen Konyalı olup Zilede mukim fazla ücret alınacaktır. Karaboğayı mağllıp eden Yozgadw 

Bu hilkat uanhşlıg-ının aclamı "Ha- Adam azmanı; biraz evvel söyle- bırakılmıştır. Bugünde mahkemeye Ahmed karısı Mahire tarafından ko- Netice itı'barile bir ilinın 10 lıyı, Aziz Efeooi çarçabuk yenerdi. 
J l Biuaenaleyh; Arnavutoğlunun hya-vız Mıstıva=Hafız Mustafa., öteki nerek kaçan Yahudiyi arıyordu. An- mu··racaa.t etmesi il,ftn olunur. "13·1,, cası Halil oğlu Ahmed aleyhine açı- puntu üzerinden dizilmesile :ılı- . . . H tt~ 

eli, haydi gözüne J.'. cstırmışti. a. a; yobazın ismi Hafız Alidir ve bu Ha- !aşılan Yahudi bir muziblik yapmış, - lan talakın isbatı davasın<la: 1 nacak ücret; ayni ilanın 8 pun-
0 

derece kestirmişti ki; hamlacı Mus 
fız Ali istikbalin şaki Gavur !mamı- Hafız Mustafayı çileden çıkarmış ola- - ---- --- - --- M. aleyhin ikametgahı meçhul o- tu ile dizilmesinden alınacak ile- t a.fa pchlin\nm güreşine göre hü • 
dır. İki arkadaş "tahsili ulüm,. dan caktı. lup davetiye ilanen tebliğ edilmiş ve retin ayni olacaktır. E:limizde lcümlerini verecekti. 
sonra tstıınbuldan fzmire döniiyorlar. Herkese alay lazımdı: Ali Ağabey Or Haf iZ Comal ~etmediğinden muhakeme 8-9-939 cu- olmayan sebC'plerden dolayl va- Çünkü; Sultan Azizin hamlacı Mus 
H:ıfız Mustafanın İzmirden nereye bu mühim fırsatı elbette kaçıracak ı II ma saat 10 a bırakılmıştır. Tebliğ ma- ki bu değişikliği mazur görme- tafa pchUvan da ayarı olabilirdi. Her 
gideceği - kendi ifadesince - "Cenabı değildi. 1 Lokmalt Ht>kim kamına geçmek üzere gıyap kararı lerini rica ederiz. ·ı ne kadar' Efendinin hamlacı Mustafa 
hak nereye kı;;ınct ederse,, ile belli Yayının düğmesine basılmış gibi da ilanen tebliğ edilerek bu defa da a••mıma••••••••• ile güreşleri yoktu. Lakin, Mustafa· 
ise de hafız Ali Bola.dana, oradan da oturduğu yerden fırlıyan Ali, derhal Dal\lllye MUtehzssısı gelmediğiniz takdirde muhakemenin ZAYİ - Kızım Bedriye Vedia ile nın Yozgadlı ile ve Kara.boğa ile mü· 
dört sene evvel ayrıldıgı- Baharlar kö- hocanın karşısına dikildi: Divanyolu 104 gıyabınızda bitirileceği ilan olunur. bana ait ikamet tezkeremi zayi et- tead?id güreşle:i .. "'.a:dı. Ve sayılı 

. . . . k w k. pehlıvanlardan tıırı ıdı. 
yüne gidecektir. İstikbalin Gavur İma - Ne var hocam?. Bir dokunan mı Muayene saatleri pazar hariç "55,, . tım. Yenısını çı arta.cagımdan es ı- Arnavutoğıunun saraya geldiğinin 
mı doğduğu yerin hasretile yanıp tu- oldu? Emret terbiyesini verelim. her gün 2,5 _ 5 sah ve cumartesi --------:--:---~--~-=---= sinin hükmü yoktur. yirminci günü, Veliahd Aziz Efendi 

b ., Sahibi: A. Cemaleddin Saraço"Iu F t·h ~ h ·cı ö hl' w arak· tuşuyor. Ayni zamanda merak içinde- - Sen Gaptan mısın e .. sabahları 9 _ ıı hakiki fıkara " a ı ._.,e remini Seyı mer pe ıvanı çagır. . 
dir: Babası, annesi sağ mıdır, öldüler - Karada kaptanım elbette_. kabul olunur. T. 22398 Neşriyat müdürü: Macid ÇETİN m~hallesi Hamallar han 65/ 1 - Pehli:an, nasıl r_ahat mısın? 

( D ) B ılclı - M ti · Eb.. · N d R h ' ... ,,. l"h K - - Sayeı şahanelerınde rahatım ... mı~·;~b~il~miy~o~r~.~K~ö~y:d:en~b~i~r~s~e~n~ed~en~b~e~-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!~~e;'~'a~m;ı~v;a;r~~==============:=;~~g:g--:;:~~~~~~a;s::;~b~~)~'e;.r~:~~a~J;a;a~ı~ı;uz~z;ıy~a~~!!!!!~;o~.~a~~a~ın~ı:e~n:~~c~ı;:a~o~c~a~a~g~a _Bir eksiğin var mı? 
!! - Hamdüsena olsun cenabı hak-

bir su akıyordu. Bu su, yatağındaki mizi bekliyor. Sonra üzerimize atıla-
birçok kaynaklardan çıkıyordu. cak, bizi öldürecek. 

Kureyş tarafında ise, yağmur fc- ka sayenizde her şeyimiz var. 

-86-

Kureyş kuvveti, Bedr mevkiine da- Diyorlardı . 

ha evvel geldiği için Udvei Kusva'ya Susuzluk, bütün gün devam etti. 
inerek suyu tutmuş ve bir kuyu kaza- Bütün müslümanlar, susuzluk ratıra

na bir vaz'iyet husule getirdi. Yer
ler, çaın.urdan batc..klık haline gelclı. 

Bu yüzden, Kureyş askerlerinin iç
lerine kasavet çöktü. 

rak suyu oraya akıtmış oldı...ğu ci- bı içinde geceye ulaştı; fakat öyle Hubab ibni Münzir: 
Köleler, bu sefer dayaktan kurtul- dan, müşriklerin dokuz yüz ile bin hetle, ı·slam kuvveti, su'-'a uzak, kum- tatlı bir uykuya daldı, ki gecenin na-

J - Ya ResCılalJah ! Ecdr sahasının mak için, Ebu Süfyan'ın kölesi olduk- kişi arasında bulunduğunu anladı. luk bir yerde yerleştiler. sıl geçtigwini anlamadı. Sabah erken-
en nihayetindeki bol ve tatlı sulu ku-larını söylediler. Eshab da dövmek- Sonra, kabile reislerinin kimler oldu- y 1 k d k 'd· k' .. den de yagm-agw a baı>hyan yag-mur su- . . 

. - d b. b" · er er, o a ar aygan ı ı, 1 mus- -s yuya yakın bır n1ahalle y 'rle el ten vazgeçtiler. gunu sordu. Onlar a, ırer ırer ı-
1
.. 

1 
kl k d .. .. . e ş ım. 

• . . . uman ar, aya an ayma an yuru- ları ıle dere dolarak akınca, herkes 0 d 1• ld -
1 Hazreti Peygamber, namazı bitir- 1 sim.lenm saydılar. . . . ra a, azım o ugu zaman su a a-

• w· • • • Hazreti Muhammed, 0 zaman, es- yemezlerdi. Bır de, susuzluk ıztırabı suya kandı. Bir taraftan da kırbal:r bilmemiz için bir havuz yapa.ak su 
digı ıçın. başladı. Yalnız yıkanacak, abdest a- dolduruldu. Kumluk yerler de, yag-

1 1 
ld 

1 
Öt k' k ul d K" habına dönerek: · ı e c o ura ım. e ı uy arı :ı 

- Nekadar tuhaf hareket bu! o- . b h' . w ıacak sudan değil, içecek sudan da mur sularile sertleşerek yürümek ko- k ml·ı kapıyalım B s r· tl d" . 
l 1 - l dil d" d'· ·· y - Siyah örtülü Ka e atunu cıger I l (•) u , , . :.U u c e uşma-e er dogru söy e er; ov unuz. a- mahrum bulunuyorlardı. ay aştı 

ko··şelerı·nı· sı·ze feda etmı·ı::ı · nımızı susuz bırakmış oluruz. lan söylediler, bırakbnız. "'' ------ -
Dedi. Müslümanların bir kısmı \·esveseye (*) Bu hadise, "Enfal,, suresinde: Diye bir teklifte bulununca, Haz-Dedikten sonra, köleleri, kendisi, k ld ff ·b· · 
İlk mü~külat - Hazreti Peygam- apı ı. ırı ırıne: "Zikret o valit i ki, Cenabı llal<, size reti Peygamber, bu fikri muvafık iyilikle iı:ıticvab etti. Onlar da : 

.. .. _.. .. ber, köleleri isticvap ettikten sonra, - Biz, kendimizin doğru yolda yü- emniyt•t vermek için tath tath u:rut- bul<lu ve öylece h:.ırekcl elti. 
~ .Kureyş, şu gordugunuz kı.:n1' tc- kuvvetini yüriittü; Bedr mevkiine rüdüğümüze zfıhibiz. Aramızda Pey- muştu. llaktaaıa, sizleri temizlemek, İslam kuvveti, yeni mevziinde ycr-

pesının ark.a~ındadır. Ask~rle~ı çok- geldi. Bedr vadisi, şark ve şimal ci- gamber var diye kendimizi evliya ol- şeytani ,·esveseyi sizden gidermek, leştikten sonra Hubab ibni Münzir: 
tur. Kaç kışı olduklarını bılmiyoruz. hetlerinde çok meyilli sırtlarla, garp muş addediyoruz. Halbuki, guslelme kalbinize kuv\'ct vermek ve sizi se- - Yn Resulallah ! Senin için bir 
Yalnız, bir gün on, bir gün dokuz de- tarafında gittikçe yükselen kum yı- ye, abdest almıya değil, içmeğe bi- bat (•ttirmek için semadan yağmur gölgelik yapalım. Develı:rinizi yarıı
v~ kesildiğini biliyoruz. ğınlarile, cenupta sarp ve alçak ka- le su bulamıyoruz. Kureyş, suyun yağdırdı.,, mealindeki a)'etle anlatıl- nıza koyalım. Sizi beklemek için nö-

Dediler. Hazreti Peygamber, bun- yalarla muhat idi. Ortasından ufak başına geçmiş, bizim takatten düşme- mıştır. --~t<,:iler dikelim. (Devamı var) 

- Bizim hamlacı Mustafa ile bir 
güreş yapınız .. 

- Başüstüne efend~iz. 
- Bir hafta, on gün sonra boğu· 

sursunuz. 
· - Ferman efendimizindir. 

- Mustafa biraz idmansızdı. td • 
manla meşgul .. 

- Sen. güreş üzerinde olduğun i· 
çin idmanın yerindedir. 

- !dman edecek adam bulabilir 
misin? 

- Buluyoruz efendimiz. 
- İşittim, her hafta Kadırga mey 

danına gidiyormuşsun? 

- Fena değil, oraya dünyanın lieı 
tarafından 4•.!Çilmiş pehlivanlar gelir 

- Haydi bakalım, hazırlan! .. 

- H:ımlacı Mustafayı yabana at 
ma ... Çok ivi pehlivandır. 

( Dev1UD1 var ) 
• 


