
, ...... --...~ ...... -----------~~ 
PAZARTESİ iDARE YEBt 

Jatanbul Nuruosmaniye No. M 
1 a Telgraf: Yenlaabah guetcsl 

• ABONE~ 
Türkiye !lciıebl 

900 Kr. Senelili 2400 Kr. 
500 16 ylığl 1250 Kr. 
260 Kr. 8 ayltğı 650 Kr. 

HER YERDE 

3 EYLOL fSTAN B UL 

19 3 9 Telefon - %0795 

ikinci yıJ - No. 496 

t • . • l. :., ; .... --- ... ' • • ..., ... .. • • " •• ' • 
90 Kr. 1 aylığı 350 Kr. 

Roata ittihadına girmemia mem· 
lekcUer için 26, 14, 7,5 ve 4 lira 

KURUŞ GÜNLÜK sıv ASI HALK GAZETE S I :--~~------...... . 

Harp Bütün Diinyaya Sirayet istidadında 

. Limanlar tnrnfın!lan işgal edilen bir Leh köyünde bir Alman zabit 
bir ü:l· köylüsünü istic\'ap ediyor .• 

11 
j Varşova, 17 (A. 

VAR ŞOVA A.) - Pat ajan-
ı n bildiriyor: 

Leh kıtnatı her tarafta şiddetle mü
cadele etmekte \'e düşmanın ndetı;e 
fııiklyetine rağmen mevzilerini muha
rıızıı eylemektedir. Leh kıtaatı Al
manlara çok mUhlm zayiat verdirmek
tedir. 

Hcl ve Kepa mUdn!aaya devam edi
vorlar. 

Varşova mUcsslr bir surette müdıı
fııa etmekte \'C düşmanın Glddetli ta
arruzlarını pUskürtmektcdlr. 

(Sonu S lin«'.U sayfada) 

İhtikar mcvıulnrı ile fazl::ıca ı:ıc~- !emek hususunda, bu vurguncular da 
gut olunulduğu bir sırada, bilhassa fın muhtekirlerden hiç aşağı kalmamış
d~k, Uzüm, incir, huğday v.csaire gi- lar, birçoklarımızda çok iğrenç ve 
bı mllU mahsullerimizin öz rnüstah· unutulması gayri mümkün intıbalaı· 
silleri çiftçilere musallat olan fırsat bırakmışlardır. 
dü;Jkünü vurguncuları da gözden ka- j Stokçu toptancıların satışta mal 
çımıamak gerektir. Çok i)'i hatırlı- fiyatlarına yaptıkları insafsızca zam· 
yoruz ki, Cihan Harbi e:mahında var- lann tamamile zıddına olarak, tüccar 
lığımızı kcnıirnıek, ruhlı:ırınıw zede- ! ( Sonu 3 üncü ayfamızda ) 

Ve 

Ruslar Polonyanın 
Şark Mıntakalarını 
işgale · Başladılar 

Molotof Vaziyeti İzah Ediyor: 
"Polonya inhizama Uğramış, Hükumet lAeınJ.ekcti 
T erketmiştir. Bu Vaziyet Karşısında Aslen Rus O!an 

lrkdaşlarımızı Hirr ayc Etm~ğe Mecb !?9zn,, 

Dünkü Harekatın 
Hülasası 

Dünyada A isler 

Sovyct orduları aldıkları emir 
Uzcrlnc dün sabah birçok cephe· 
lcrden Polonya arnlalnc glrmlı· 

lerdlr. Derhal Leh mukavcmetilo 

/ngiltere İşgali /faklı Gi.1~terecek 
Hic Bir Mazeret Kabul Etnı~yor 

1 • 

ıkarıılapn Kızılordu Polonya top· 
wlwll tıı.d.ıt bo_, unca 

llerleme;e muvaffak olrnu§tur. Bu 
llerleylf bazı noktalarda 6 kilo· 
metreye kadar varmııtır. 

Leh - Almnn Cephe i: 

Alman kuvvetleri bugUn de bO· 
tün kuvveti erile yaptıkları hü • 
cumlara ratjmen parlak bir netice 
alnmam11ı11rdır. Leh kuvvetlorl, 
her cephede Alman kuvvetlerine 
kıırıı koymuıl11rdır. 

Vıırtovııyı muhasara eden kuv· 
vetlerln fehrln teslim olması için 
Vartova müdafllne yaptıkları tek· 
tlf reddedılml§tlr. Maamaflh bazı 

noktalarda Alman kuvvetlerinin 
t erakkileri mUphede edllml§tlr. 

Polonyndakl askeri hareklt, ld· 
dla edildiği gibi eğer Leh hUkO· 
metl Rumanyaya geçecek olursa, 
kıaa bir :zamanda tasfiye cdllmefjc 
nanızed g5rUnmektedlr. 

Alınan - Fransız Cephesi: 

Bu cephedeki en mühim h6dl· 
ıe, iki 9lddetll Alman hücumunun 
Fransızlar tarafından reddidir. 
Fr naızlal'ın SarbrUk önünde ol· 
dui)unu artık Almanlar da kabul 
et mektedirler. 

Yunanistan da 
Yeni Bir Vergi 
Atina, 17 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: 
Nazırlar meclisi lüks sigaralara 

paket başına bir drahmi ve kibrite 
de kutu başına 50 santim taks ko
nulmasını tasvib etmiştir. 

Bafjvckil B. Metaksas, yalnız vak· 
tı hali yerinde olan çiftçileri mütees

.. 

0~::ftfAL ~IA N YA 
o ..., 

ovyetlerin Polonynyn ,.;h ~~ile h~ıl o!.ı.n \'n,i:.·eti 
h;til;;:ı..-1•ctlerilli göı,h:rcıı harita 

\'C t:ınrnız 

Paria, 17 (A.A.) - Polonya sefa
reti, Sovyct kıtaatının bu sabah Mo
lodeznn yakınında hududu geçmiş ol-

duklarını ve derhal po!onyah lntaa-

tın mukavemetine maruz kaldıkları
nı haber vermektedir. 

l..ch Elr,isinin Protestos, 
Bem, 17 {A.A.) - · Pat aJansınuı 

bir tebliğine göre B. Potcmkin. Po
lonya sefiri Grzyhowski'yi çağırmış 
ve kendisine Molotof trı.rafmdıın im-

( SGmı 3 iiucii "a:t'famızda ) 

Dünkü Serbest Gü 
reş Müsabakaları 
Tekirdağlı ile Alman 

Maç Yine 
Güreşçisi Arasındaki 

ihtilaflı Bitti 

sir edecek olan bu taks müstehlik· r.r-:---:-:--:r.-.~a.-•ı .... ı•.=.,,,_ .. ..,,,,.-.--------:-7"",:-::-, ,::-,::-'.,:-'.' 
lerin kabul edeceğinden emin bulun· 
duğunu bildirmiştir. 

Bu hafta içinde yine yalnız vaktı
hali yerinde olanları alakadar ede
cek diğer tedbirler alınacaktır. 

Rumanyada ikhsadi 
seferberlik ilan edildi 
Bükrcş, 17 (A.A.) - Bugün neş· 

redilcn bir emirname ile Rumanya 
ekonomisi seferber edilmiştir. 

Bundan böyle ihracat kat'i olarak 
idhalat ile tevazün edecektir. HükU· 
met gerek idhalil.tı gerek ihracatı a
zaltabilecektir. 

Keza hükfunet, milli müdafaa için 
lüzumlu olan her türlü maddenin ih- 1 

racmı meneyliycbilccektir. 

... 

i'ekirdnğlı - Alman m:ırmıtn.n bl• sahne .. 
( 'Vozısı 2 nci sayfamızda 







Sayfa: 4 YENISAll&B 

RADYO 
PAZARTESi: 18/9/939 

12.30 ProJram ve memleket sııat ayarı, 
12.35 Tifrk müziği (Pl.), 13,00 Memleket 1 
saat ayarı, aj:ıns ve meteoroloji h:ıberleri, 
13,15-14 Müzik (Karışık program - Pl.), 

fistan bul· Y ıldı!~in Postası 1 
19,00 Program ve memleket saat ayan, 

19,05 Müzik (Oda müziği Pl.), İ9,30 Mlizik 
(Fasıl heyeti), 20,15 Konuşma (Çocuk ter 
biyesi), 20,30 M!':11leket s:ıat oyıırı, ajans 

Günün Siyasi Havadislerini En Doğru Kaynak-
ve meteoroloji haberleri, 20,50 Türk mü
ziği., Okuyanlar: Radife NeydLk, Sııfiye 

Tokay, Çalanlar: Reşad Erer, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan, 1 - Numan ağ;.ı - Be:ıtc-

j /ardan Veren Hakiki Akşam Gazetesi ı 

1 
En Ciddi, En Kuvvetli Baş~~harrir Ve Y azıc1larla ( 

1 BUGÜN SAAT 17~E ÇIKIYOR l ,
1 

nigar peşrevi, 2 - Biınen Şen - Besteni
gar şarkı - Her zaınan serde havai zUlfü 

canan eser, 3 - tshaic Varan - Bestenigar 
şarkı - Gönül sana çoktan hende, 4 - -

Dede - B~teuig<lr ;>arkı - Ben sen: sevdim 
seveli, 5 - Cevdet Kozan - Ud taksimi, 1 

ıE&F 

6 -- Hikmet bey - Şcvkefzı:ı şarkı - Ben 1 :::::::::=:::::::==:::::::::::::==:::::::::::::======::-::: 

esiri bandenlm, 7 - Şe\'ki bey - Şe\·ke!za 1 ş • ı • T k k • La • 
:,"'_ -K:::::~::~=~~'::,:.-=- ,:~~:'~ ::: i YATlll 1 1 ş 1 e r a 1 1 ses ı ı mısız 
lan sineme el sürme, 9 - Hamdi Tokay-
Bayati şarkı - şahane gözlere gönül bağ- t - ANA - iLK - ORTA ve LISC: · KISIMLARINA 
ladun, 10 - Hamdi Tokay - Bayati şarkı

Yar bağında üzüm \'ar, ı l - Hıımdi To

kay - Hicaz şarkı - Şu dağlar ulu dağlar, 

alelıe kaydına başlanmıştır. Hergün saat 10 dan 17 ye kadar müdürlüğe müraca:a:t: edilebilir. Telefon:· 42517 

2 - Okula kayıd ve kabul şartlanm gösterir prosepektüs, istiyenlere bedelsiz olar?.k gönderilir. 

21'.~~ Konuşm~ (Doktorun sııati), 21,45- ERKEK ı N j ş AN· TA ş) Halli Rafatpaf• konağı 
ea,mabeynclllk konağı 1 KIZ Muzık (Melodıler Pi.), 22,00 Mlizik (Ku

çilk orkestra) Şef: Nı..-cıp Aşkın, 1 - Hwn 

~ri~-~y&oo~v~a~2-Emm~~ı ~~~~~~. ~~~~~~~-:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kalman - Kontes ·l\.Iııric:ı operetinden pot- ~~ J( f/11" 1\ 

Moszkowski - İspanyol dı.ınsı, :> - Schmal ~ puri, 3 - Aıııadei - hıvano serenad, 4 - ~ Ankarada I ' T. ··ış BANKASI 
~f;~~~~:~f~~;,~)~::~~:~~i!~~ 1 A K B A ~ : 1939 Küçük Cari Hesaplar. ikramiye Planı 
biyo - nukut borsası (fiyat), 23,20 Müzik n Kitapevi - Kaatçılık - Türkçe ~ l 32 000 L. M .• k " f t 
{Cazband Pl. ), 23,55-24 Yarınki prngt·am. ~ ve yab~ncı. dil ~~zete, myecmua, ft 1 ' 

1 ıra J. u a a 
~ kitap sıparışlerını en dogru ya- U ı 

, T A K v 1 M ' n pan bir yerdir. Erika ve İdeal ~ Kura keşide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 

~U yazı makineleri satış yeridir. ~ 26 Ağustos,._ ı Eylül, 1 İkinciteşrin 
18 EylfıJ ı ,3, Pazartesi -

Rumi: 5 EYLÜL 1355 Telefon: 
3377 

, .. K RAM ı y E LE R 
Hicri: 4 ŞABAN 1358 ~~~~~~~Jt 

PuTı bızır : 136 

Doğu aaati: 5,44 
Ôile : 12,08 - ikindi 15,37 
Akşam: 18,14- Yatsı 19,48 1 

\. lmıak: 4,04 # 

--·-----· Dr. Hafız Cemal 
Lokman Hekim 

Dahlllye MUtehassısı 
Divanyo1u 104 

r GÖZ HEKiMi , Muayene saatleri pazar hariç 
Dr. Nuri Fehmi her gün 2,5- 5 salı ve cumartesi 

1 İstanbul Belediyesi karşısında 1 sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 
Ayberk apart. Tel 23212 kabul olunur. T. 22398 --------

1 Adet 2000 liralık 
5 tt 1000 

" 8 " 500 " 
16 ,. 250 
60 ,, ıco 

" 95 " 50 " 250 " 25 " 
435 

2,000 lira 
5,000 " 
4,000 ,, 
4,000 " 
6,000 " 
4,750 n 

6,250 " 
32,000 

C d d T. J.., Bankasına para y' atırmakla, yalnız para bıriktı'rmı·.., 
ağaloğlu Mollafe•ari cıd esin e - ' Y .. 

f - ICT 

DEVLET 
UMUM 

18 .E 'f:L Ul..-ıd ~ 

DENİZ YOLLARI 
MÜDÜRLÜGÜ 

İŞLETME 
İLANLARI 

18 Eylfıldeo 25 EylUle kadar ruulıtelif hatlara kalkacak vapur~ 
tarın isimleri, kalkış gün ve saatlPri ve kalkacnld::ı.n nhtımlat 

Karadeniz Hattına 

Baı-tın Hattına 

lzmlt Hattına 

Mudanya Hattına 

Bandıı-ma Hattına 

- Salı i2 de {Ta• ı), perşembe 12 de (Karadeniz) ve pı.ızar 

16 da (Ege) . G<ıiata rıhtımından. 

- S'.llı 18 de (Çz.~akkale), cumartesi 18 de ( Anafarta ), 
Sirkeci rıhtımından. 

- Salı, persPmbe ve paıar 9,30 da (Uğur). Toph~ne rılıll 
muıdan. 

- Pazı.ır•.esi 13 te ve diğer gil11ler tl.45 le (Marakaz), cu· 
martesi ayrıC'a l:J,30 da ve pı.ızar 20 de (Sus} , Tekırııl 
postalar Galata nhtımıncan. 

- Pazıırlesi, scılı, çarşamba ve cuma 8,15 te (Sus), Galuttı 
rıhlınm~cta:ı.. Ayrıca çarşamba 20 d~ ve cumartesi 20 cıe 
(Konya). Toplıant> rıhtımından. (Salı postası :Umir Fu~ 
arı mün ... sebetile iİ<h'eten yapılmaktadır.) 

Karabiga Hattına - Salı ve cum:ı 19 da (Seyyı.ır). Tophane rıhtımından. 
lmroz H•ttına - Pazar 9 d;ı (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık Hattına - Çarş:ımba ı5 te (Barlın), cumartesi 15 te (Saadet>• 

Sfrkeci rıhtımından. 
lzmir ııür'at hattına - Pazar 1 l ·de (Tırhan). Galata rıhtımındı.ın. 
11r1 ersin Hattı' - tş'arı ahire kadar tatil olunmuştur. 

NOT: Vapur se!erlerı hakkında her türlü malüınat a:,;ağıda telefon nııma· 
ral;ırı yazılı acentclNclen öğrenilir: 

Galata Baş ac.:entelıği - Gıı.Iata rıhtımı, Limanlar Umum 
ı.tudürlüğü binası alttnda 

G:llata Şube acenteliği - Galata rıhtımı, Mıntaka Limaı 
reisliği binası altında. 

Sirkeci Şube acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu 

• • • 
ADALAR TARIFESr 

42362 

40133 
22740 

,74Ô9f 

Adalar - Anadolu - Yalova hattında 20 eylul 939 çarşamvct gününden ili
bnrcn yeni t;ı:-iCenm tatbikine başlanacaktır. Bu tarihten itibaren de köprüde!l 
Haydarpaşaya saat 8.00 de kalkan posta 8,10 da kalkacaktır. (7410) 

Heybeliada Deniz Harp Okulu 
Ve Lisesi Komutanlığından~ 

Okulumuza 84 lira ÜC'retle bir laboratuvar memuru alınacaktır. Lise, San'at ~·~ 
Teknik Okulu mezunlarından talib olanlar arasında 551 sayılı talimata göre seç~ 
me yapılacaktır. Dilekçe ile \'eya bizzat Okul K. lığına müracaat edilmesi. (72~2) 

olmaz, agnı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Yeni Nesil ilk Okulu --------1

- ........ --=, __ " 
T~riutın cidfü~ti, ~~~ra wri~n ~ri ~ h~~i hlr ~~~e s~~mi~ ı ·~ı~nh~ı·s~ar~la~r·l·T~. ~M~u··_ d~u.~·rı~u .. g~VU0~.n~dc~n. ~:~I ,~stı'klanl Lı'sesı· Dı'rekto''r·ıu·•gvu•·nd eınsali anısında tcınaytiz eden ve gostcrdigi muvaffakiyetler dohıyısile Kultür f, en I 
Bakanlı~ınca resmi mektcblerle muadeleti tasdik edilmiştir. YEN! l':EStL • 1 
ilk okulunun ayrıca mükemmel biı de ana sınıfı vardır. Okulda ecnebi dil f ı 
tedrisatın<. çok elıcınmiyct verilmektedir. Kayıd1aru başlanmıştır. Müracaat, 1 - Bütüıı amt lar için yatı.ı Ye yatııı:ı, kız ve erkek 

d I - Milfredat listesi mucibince cem'an "363,, kaJem eczayı tıbbiye talebe k •.ydına de-~m olunmaktadır. 
her gun saat 8,30 dan 12 ye ka :ır açık eksiltme usulile satın alınacakttr. .. ... 

iilı•••••••••••••••••••- il-Muhammen bedeli "1600., lira muvakkat teminatı "120,, liradlr. 2-İstiyenlcre kayıd şartlarını bildiren tarifJame gönderilir. 
m - Eksiltme 18/IX/939 pazartesi günü saat 11 de Kaba taşta Leva- Adre!I: Şehzade başı Poliı Karakolu ark ısı. Telefon.· 22534. 

Bnstancıda Sahilde. Satılık Arsa 
Bostancıda Çatalçeşrr.e karşısında deniz kenannda önü kumluk 

arsa satılıktır Bostancı'run en güzel bir mevkiinde, koya nazır, 

tramvay durağı yakınında, duvarlan ve rıhtımı ve kayıkhanesi ya -
pılmış bir halde bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir 
dönüm murabbaı mesahası vardır. lsteklılerin her gün sabahları (10) 

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

zım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Listeler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme iç.in tayin edilen gün ve saatte % 7.5 gü-

venme parasile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. "7330,, 

-- Çocuk Hekimi -
1 Dr. Ahmet Akkoyunlu 
.faksinı - Talimhane Palas N o. 4 

Pazardan maada her gün 

15 ten sonra Telefon : 40127 

Zührevi ve cilt hastalıklan 

Dr. HayriÖıner 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

_ ... 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Halihazır scbcbile Avrupa.da tahsilleri~ devam cdemi:vcn talebenin tahsil v::ııi

yetlcrini tesbit etmek üzere üniversile Rf'klörluguııde bir büro teşkil edilmi;;tiı"· 
istanbulda bulunanların bizzat ve la~rada bulununların yazı ile \'e vesik:ıl:ırile ınU
racaat etmeleri. 

Yuksek mühendis mektebile Nafıa teknik okuluna girmek i~tiyenler doğrud.ıı• 
doğruya bu mektep direktörluğüne müracaat edebilirler. (7333) 

Sahibi: Ahmet Cemaleddin SARAÇOÖLU ......................................................... ~-----lllİI~~~~---: Neşriyat mlidürl.\: Macit ÇETİN Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

Mealindeki, evvelce Mekke'de nazil melekler hücum ediyor. Ben, Allah- ~ ~.;) lo) ~ ile diğer iki reisi Talha hazretleri, di- dikkat ve gayretlerine rağmen üstU· 
olan ayeti okuyarak gölgelikten çık- tan korkarım. Allahın azabı şiddetli- ~L5 UU U~ ~IJ u~I! CM\~rf. ğer iki reisi Hamza ile Ali öldürdüler. ne atılmış, pekgözlü, korkunç yüzlü 
tı. Ve yerden bir avuç taş aldı: dir! ·ıE CEDDi FERRUHZA Diğerlerini de diğer müslümanlar yetmiş yaşındaki bu cesur ve inatcı 

- Yüzleri kara olsun! Diyerek kabilesini topladığı gibi 1 . D katlettiler. adamın ayağına bir kılıç vurabildi-
Diyerek dUşmana doğru fırlattı. köyünün yolunu tuttu. 't'AZAN ; M. RASıM C1ZGEN Abdürrahman ibrıi Avf diyor ki: Ebu Cehl'in oğlu Akreme, Maaı;'l 
O sırada, Ebu Cehl ile diğer müş- Bu hal, müşrikleri tel&şa düşürdü. _ 92 - "Bedr muharebesinde, Medine'liler- kolundan yaralamasaydı, adamın işi 

rikler de: Ebu C!ehl: lursa.; yeri cennettedir. ·Bugün şehit m~riki tepeledikten sonra şehit düş- den iki delikanlının arasında bulunu- bitmişti. 
- Ya Rab! İki taraftan birine, - Su:aka. y~lan söylüyor. O, M~- olanlara Firdevs cenneti hazırlanmış tü. yordum. Böyle tehlikeli bif günde, .Tamam o sırada, iki kardeş yetW 

iki dinden efdaline nusrat et! hammed le gızhce anlaşmış. Ortalıga ve Rıdvan da onJarı beklemektedir. Müslümanlar, fırtınanın şiddeti a- ne olurdu, iki tecrübeli adam arasın-! mt ış,. oı:af hkt~ h1:18ule gele~ karışık~.~ 
Diyerek dua ediyorlardı. fe,sad saçıyor. Muhemmedilerin hak· 1 . d b 1 dım di k d.. .. .. an ıstı ade etmış, Maaz bır kılıç V'\V 
İki taraf, birbirine saldırdığı za - kından geldikten sonra "Kodeyd,, e Dedi ve onları hücuma geçirdi. rasında; şehit olın:ak gayesile, hiçbir da u ;ay b 'a.. .!ere . uşunuy~r- ıl muş ise de, o da kolundan yaralan -

man, şiddetli bir rüzgar çıktı. Kum- gı"dip, Muhammed'e taraftarlık etme- ·Bu sırada, Hazrec kabilesinden O- şeyden yılmadan, hücumlarını gittik- um. am u uşuncemın arasın a, t K d . ... ,,. . f tt rı b y d lik ı 1 · · k -

1 

mış ı. ar eşı 1,·.ı.uavvaz ı.se, ırsa a 
lar o kadar savrulmaya başladı, ki sini ona göstereceğim. meyr ibni Humam burma yiyordu. çe arttırdılar. Bu harpte Hazreti u ı ı e anı yen enmı çe mege istifade ederek Ebu Cehl'' b' k }cı· 
ortada göz gözü görmez oldu. Müş- Diyerek Mekke'lileri cesarete ge- Peygamberin sözlerini dinledikten Hamza ile Ali'nin yararlıkları aslan- başladılar: lıç darbesile yere yu 1 ~ ır aç 
rikler, bu kıyamet arasında, 0 dere- tirdi (•). sonra: ca idi. Hazreti Hamza nereye hücum - Bana Ebu Ceh'i göster. Onu öl-1 Mlicıriklerin iler' ~anıra .'k tl 1 11 

d f · di d" - hd tf Y ··1d·· -· ~ 1 ge e erı a 0 u ce ~şırdılar, ki Üzerlerine bir takım Hücum ve muzafferiyet - Hazreti - Ya.. Öyle mi? Bu heriflerin e- e erse, 0 tara ı perışan eder · urmege a e ım. a. 0 urecegım; 1 ca digy er Mekkeliler kac a b şla 
K · k' · k 1 · · b - d ··1 -· ' m ya a 

beyaz atlıların, müslümanlann melek Peygamber, zırhını giyerek gölgelik- linde ölmek, cennete gitmeğe kafi ureyşte_n _ye~~ı~. ~?ı at ed_ıl~ı. ya u. ugur a 0 ecegım. 1 dı. Kaçamıyanlar esir edildiler. 
dedikleri kimselerin hücum ettikleri- ten çıktı. Miıslümanlara: mi ?. · Bunlar~ yırmı dord~ r~es~dan ıdi.. Dedıler. Resulü Ekrem, harbin Müslümaıı· 
ne kanaat getirdiler. - Her kim, bugün, düşmandan Diyerek elindeki hurmaları fırlat- B~ reıs~erde~ Zemga ı~nı Esved_ ı- Kalbime kuvvet geldi. Ebu Ceh'i ların galebesi ile neticelendiğini gö· 

Bu lrnnaati, müşriklerin kalbine yüz çevirmez, sebat eder ve şehit o- tı. Kılıcını sallıyarak yürürken şeha- le ~ıraderı Akıyl, ~azre~ı H~m~a ıle onlara gösterdim. İkisi de birer şa- rünce, etrafındakilere: 
Kureyşe yardım etmek için biraz ev- detin faziletine dair güzel sözler söy- Alı tara:ınd~n .. M~nebbıhh ıbnı H_~c hin gibi süzüldüler, Ebu Ceh'in üze- - Acaba Ebu Cehl ne haldedir1 
vel gelmiş olan Suruka ibni Malik, (*) Suralı:n, Bedr harbin.den sonra, lemiye ve müşriklerin üzerine saldır- c~c ... E~u Yusr Kaab tarafından ol- rine atıldılar. Bunlar, Afra'nın oğul- Bunu, gidip biriniz anlasanız ... 
ilka etm~şti. kabilesi siirnrileri ile oraya gitmedi- mağa başladı. Birkaç kişiyi katletti duruldüler. ları Maaz ile Muavvez idi.,, Deyince, Abdullah ibni Mcs•ud 

0, Haris ibni Hişf, n ile elele tutuş- ğini, Ufıris ile müşriklere bciyle bir ve aldığı yaralara rağmen kılıç salla- Münebbih'in kardeşi Nebih'i, Ham- lki kardeş, Ebu Celıl'in i.izeriııe Kureyş maktulleri arasına koştu. O· 
muş gezerken, fırtmnnın koptuğunu şey söylemediğini, kendi şeklinde gör maktan geri durmadı ve nihayet şe- za ile Saad ibni ebi Vakkas .. As ibni saldırdığı zaman, yine ensardan olan rada, can çekişmekte olan birini EbÔ 
görünce, arkadaşının elini, birdenbi- dükleri adamın, mulıald<ak "şeytan,, hit olarak cennetine kavuştu. Münebbih ile Ebül As ibni Kays'ı, Maaz ibni Amr isminde diğer bir Cehl'c benzetti. Sakalından yakala -
re, b:rakmış ve büyük bir heyecanı,.~ : -0lduğunu, i5lerine şeytamn karıştığı- Afra namındaki kadının yedi oğ- Hazreti Ali, As ibni Mugayre'yi Haz- Müslüman fedaisi, Kureyş reisini teş- yarak, ayağını boynuna bastı. Ta·Jl1 

- Aın.ıın neler görüyorı.l'ıd Benim nı iddi~ etnı·ş, müsluman olduğu za- lundan büyüğü Avf ibni Haris, zırhlı reti Ömer, Hanzala ibni Hişam'ı Haz- hls etmiş, etrafını sarmış olan kaLi- kafasını keseceği anda Ebfı Cehlı 
gördüğü.mü siz göremezsiniz. t2::e, man, bu hadiseden, ~e ciddiyetle idi. O da, şehadet mertebesine ermek reti Ali öldürdü. lesi efradı Beni Mahzum yiğitlerinin gözlerini açarak ona baktı. Abdtıl· 
i::ureyş üzerine beyaz aUara o.biwni§ balıBeder, onlarla eğlenirm:ş. için, zırhını üzerinden attı. Bir kaç Hazreti Hatice'nin kardeşi Novfel reislerini : muhafazaya sarf ettikleri l 1ah: · (De\·amı var> 


