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Kahraman Millet Varşova 
Vatanlarının latlklAll glttlkten sonra baf!ayacak 
zlllmet ve zlllet devrini görme~.t•n •• eon ne
fesine kadar cldal ederek t•ref içinde göz
lerlnl kapam•yı tere.ıh eden bir mmet, bUyUk 
bir mlllettlr. O Y•t•maze• bUtUn cıhan utan
mak icap eder. 

.Topçu 
Cehennemi Bir 
Ateşi Altında 

Yazan : Hüaeyin Cahid Yalçın 
BiNDEN FAZLA MASUM HALK ÖLDÜ 

L ehista.n, Almanlarla Ruslar a
rasında paylaşıldı. l\lu\•akkat r

Dldıığu s<>yleneo bir hudud çizildi. Ar
lık miistakll Leh h\ikfunetinln başı-
na bir mt>za.rtaşı dikmekten başka 
müstevliler lı:in yaııılacalt bir iş kat
manu, glbl göriiniiyor. 

Fakat Lehi::;tan henüz ölmemişt'r. 
Büyük nisbette askeri hareketler ne
ticeye crn1iıj olabilir. Fakat Leh mii
lcti hala mağlubiyetini kabul etme
miştir. Parça parça, birer ada halin
de tutun:ıbilt:tı Leh milleti hayat ve 
namusunu, ıstiklalini, vatnnını mti
dafaa i~in çarpışıyor. 

- __ _,, ... ...,...... __ _ 
Londrada Mühim 
Bir -Görüşme 

İngiliz Hariciye Nazırı Harbden 
Beri İlk Defa Olarak Soı,yet Bü
yiik Elçisini Kabul Ve Kendisile 

Uzun Bir Mülakat Yaptı 

Almanya Bitaraflara Yeni Teminat Verdi 
~ -

·ll~şcriyctin lıatIL·asuıda eski devir
lerin kahrarnuahk ınerıkıbeleri çok
hır. Fak<ıı: Lclılilcrin yirminci aı;ırda 
gösterdikleri bu muazzam ye hariku
lade kahramanlık hize eski devirle
ri çoktan istilıfa[ ettirecek şanlı bir 
da~iLm ar:ı.cdiyor. Bir köylü Leh askeri 

' J Londra, 24 (A.A.) - Halifaks, •zun bir mülakatta bulunmuştur. 

Sovyetler büyük elçisi Maiski ile u- 1 (Sonu 3 üncü sayfamızda.) 
Buzı.dan eV\'elki harhlerin bugfnkü 1 

kanlı boğuşmalar karşı:-ında bir ço
cuk k:ıvgaı;ı k::ıdar htikiımsüz ve e
hernıniyel!:>iz kaldığı kimın gözünden J 

kaçar? Bugün tekniğin son harikala
rı olan bombardıman tııyyarcleri 
Var!}ovanın üzerine gece, gündüz, sa
bah ak~aın hiç aman vermeden, göz 
açtırınarlıtn cehennemi bir bonıbnrdı
rnaıı yapıyor. Her tarafa tahrip ve 
Yangın bombaları atıvor. Harbe en 1 ' 

n.lışl<ın cengüverlerin bile sinirlerini 
sarsan bu hava bombardımanı altın-1 
d~. kaclııı, çoc·ıık, erkek ve gençten' 
rnurekkr-p bir kitle durup dinlenme
d~n lı;u·hedıyor. Serıelt:rdenbcri ha
zırlanan. dünyanın en kot kunç kuv
vctlet'imlon sayılan Alman orc'iusuna, 
Alınan bi.iyük toplarına, obüslerine, 
zırhlı kıtalanna, tanklarına karşı 
koyııyor. 

========================= 
Büyük ilim adamı 
Or. F reud öldü 

Varşovadaki bir avuç halk mah
~ud mıktardaki cephaneleri ile, git
tikçe a1.alan gıdnlarile bütUn bu teh
likeyi hiçe sayıyorlar. Alman ordusu
na memleketin bUtün teşkilatı yiye
cek ve miihinımat taşıyor; asker ve 
top getiriyor. Gün geçtikçe Almanla
rın ma.cidi kuvveti artıyor ve Varşo-
va içind~kilcrin mnddi kuvveti azalı- • 
Yor. Fakat elinde silah, vatan müda- Dolctor Freud'un Almanyadan sürtil· 
r.aası uğrunda yere düşen her Leh- diikten sonra Londraya muvasalatı. 
lıyc ~ukabil arkadan vatanper- Yanındaki Amerikanın Paris büyük 
~crlerın kalbinde rlaha kuvvetli bir Elçisidir. 
ıman, da.ha sar:sılınaz bir azim ve 

Dikili Faciasının 
Son Gelen Tafsilatı 
Felaketzedelere Geniş Mikyasta 

Yardım Ediliyor 

irade canlamyor. .. Londra, 2-t (A.A.) - Bu gece Londrada 
Lehliler bir kcr ~ . . olen profesör Sigmund Freud, 1856 da. A- • 

. . . e d-hn ısbat etti- vusturya ~oravya:;ında Fretberg şehrınde Bir harabeye dönen Dikili ~arşısınm fooi vaziyeti" 
ler bır ıkı harbde en biiyük kuvvet doğmuştur. . · . 1 

k~lbiu kuvvetidir. Onlar bu mucizeyi 1 V~yanada tahsilini pal'lak ı;urette ikmal Ankara, ·ı: (A. · - a er a ~- 1 2 ~ A ) H b ld ı Dile li felaketzedelerine yaptıgı- ilk 

butUn cihana gösterrliler ve kar _ etınış ve luhoratuar çalışmaları esnas~n. - ğımıza göre Kızılay umumi merkezı, ( Sonu 3 üncü sayfamızda ) 
lanndadlı ·ınaru bil ~da k~~nins~ilin d~~rici m~~~nın~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ler· . . ş . e vatanperverlık- kcşfıle neticelenen tetkiklerde buluıunu.ş-
h"' lllln Ytiksekliğıne hayranlıklarını (Sonu 3 iincü sayfamızda) 
Ul"nıetle bildırmeğe mecbur ettiler. 

Bu, Lehistanın en buyük zaferidir H • • v k·ı· • • 1 

ve ~stikbalinin en bl!yük teminatıdır. arıcıye e 1 ımızı n 
' • .. \ alaııınu bu katlar bağlılık eseri Od d B 

~os~eı·en böyle kahraman bir millet esa a eyanatı 
olnuycccktir. Çlinkü o a amak 1 
hakkını . ki l 

1 
y ş Odcsa, 2-! (A. A.ı - Turltıyc Hariciye 

~ k ' a ın <o :ıy kolay almıyaca- Vekılı Sukru Saraı;-oglu. rcfakalınde hııri-
gı ~.~lıraın;ı ~llı~ı le isbat ctıniştir. I ciye yüİtsek erkanı ve So,·yctlcr Birlıgınin I 

. Cı.n_ gcçlıkçe Lchliler dünyanın Ankarn büyük elçisı Tcrentief olduğu hal 
gdzl\:nnciu bi.iyüyor-lar, insanlı • de, cluıı akşam Kadcş \"upurılc buraya gel-

ğın fevkinde, dasitani birer mahu miştir. 
lük oJu,10 ,.ı. K l d . Shvyellı.:?r Bıl'liğinin misafirleri, rıhtım-• ·.ar. aışı arm a hık d 01 maddi k • . ' .: a c csa Su' yeli reisi Savçenko, haı-icıye: 
bl k '-1' vetıcrc guvencrek boyle halk koıniserligi miımcssilı Novıkov ve O-' 

r. avınırı .h~y.?tına stıikasd eden desa m:ıkamatı mLiın..:ssilcri taı afındnn se-1 
Ceı menler kliçuluyor? laınlanınıştır. 
. _Leh milleti kl!~ıll kendisine giriş- . ( Sonu 3 üncü sayfamızda ) 

1 

tıP,"{ bu devler 111ucadeleaile daha iyi 
m..ı!Hıddenıtn çok layık olduğunu is
ba.~ etti. Gcriılüyor ki f~h tnilletl bu 
nınğllıbiyele layık ueğilcli. Böyle ha
rikuld.d bir sebatla, fedakfı.rlıkla dö
\'ÜşebUeb bir ordu şüphesiz ki daha 
iyi idare edi!ebilirdi. Buralarım araş
bı inak tarihin vazifesidir. Bugün bi

Kalineskunun 
Cenazesi Büyük 
Merasimle Kaldırıldı ! 

zi :n . • • • • • Bükıcş, 24 (A.A,) - Kalineslcı.ınun ce
. 1 • ılk vazıfemız nevmıdanc bır cıdal nazesı bu sabah kral Karnı ile vcliahd 

i~e ııamuı:ılarmı kurt.aran Leh mille- kralın ınüşa\"lrlel"i, hukumet ve kordıplo~ 
ti.1~::. büyüklüğü huzurunda muhab- ~atlk azası, sivil ve askert erkıin ve Ka
bet ve h\innet ile eğilerek dlinyada linesk~nun ailesi ha7.ır olduğu halde milll 
he:ı.· . . . ınel"nsımle kald1nlnııştır. 

çarpan kalbın kendılenle beraber Dini merasin·d~~ p ı ·k B 
oldu ~ . . • ~· sonra a rı ve aşve-

gunu bildirmektır. kil, mebusan ve lyan ı-eislerı ölünün hatı-
Hüseyin Cahld YALÇIN rasım l~.! "e görduğü işleri sena eden 

( Sonu S üncü sayfamızda ) ( Sonu S üncü sayfamızda ) 

-KAVGAM 
Asrımızın En Mühim Kitabı 

Yazan : ADOLF HITLcR 
TorcUme eden: HÜSEYiN CAHiD YALCIN ----

A iman Devlet reisinin iktidar mevkiine gelmeden 
evvel maksadmı1 fikir ve kanaatlerini izah etmek için 
yazdLğı bu fevkalade mühim eserin Hüseyin Cahid 
YALÇIN tarafından tercüme edilmesi esere ayrıca 
büyük bir kıyml!t vermektedir. 

Bu fevkalade eseri, g•rek •ayla adedi
ni çoğaltan, gerekse mUnderecatı
mızı zenglnlaştiren yeni kıfhk prog
ramla ber3b•r aunmak için bir iki 
gUn tehir ettik. 

lli•a kendisini kahranıanea müdafaa edeu Varşovanın bir bombardmı:uı 
esı•Mmd.id bab 

Fransız - Alman hududundal<i son vazi)·ot. l":o:l{ıa..: _;-t-r~d irransız.l ı ı 
tarafından işgal edilen topraklardır. Siyah okl:ır Fransı:r. taarl'Uzunu. 

beyaz oklar Alman taarruzunu ~üsternwktc<lir. 

PARIS 
Genel kurmay tebliği: 

Paris, 24 
(A.A.) -

Alınanların gecele);n Sar 

rnıntakasında ve Vissenburg'un 
şimalindeki ileri hatlarımıza 

· 1 ya.ptıjı birç )k ID"'V•':Ü Mkum.lar 
püsktirt'~lmüs:..-i.:!"'. 

1 l~QSJ<O~.~] ~oAko~~: 
A.' - Bn sa~tıP.i S·vvyet Kur

(Sono 3 tt:ncU sa_!lfa.da) 

Galatasaray Fener
bahçeyi 4-0 Yendi 

Fener - Galata.serny ma~ında.n bir görünüş .. 

Galatasaray ile Fenerbahçe sene • ı Fenerbahçenin; Cihad • Lebib, Fa 
ni11 ilk karşılaşmasını dün Kadıköy ruk, Ali Rıza, Esad, Reşad, Fikret, 
Fener stadında 5000 den fazla bir se- Rasih Melih,· Rebü, Küçük Fikret
yirci kalabalığı önilnde yaptılar. . ten ır:uteşckkil olduğu görülüyordu. 

Seyirciler arasında Dahiliye Veki· H kem Şazi Tezcan 
li Faik öztrak da bulunuyordu. a . .. .. · 

lki takım 16 da halkı selamlayıp Evvelki. gun olen bölge ikinci baş. 
karşı karşıya dizildikleri zaman Ga· kanı Fethi Başaranın hatırasını teb· 
latase.ray takımının Osman • Faruk, cil için bir dakika sükuttan sonra o 
Salim, Eşfak, Enver, Cel!l, Süley- yuna bir Galatasaray hücumile baş
man, Hüaa.meddin, Cem.it Boduriı landı. 
BWend. (Sonu 2 oci sayfamızda) 
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=······ .. , .... 56 YAZAN: M. SIFIR =: 
Dikkatsiz Bir Şoför 
Bir Temizleme 
Amelesini öldürdü 

-· 
Son Gi1nlerin 
Vahidettinin Beşiktaşın Akaretler tramvah du- Gümrük kara nakliyat hammalla-

Hadiseleri Biraz 
Gözünü Açmıştı 

rağı mevkiinde dün akşam bir oto- rının eski Deniz.bank ~amanmda birik 
Meyl,, gazetesinın Dcrsaadet muhabiri o- mobil kazası olmuş ve dikkatsiz bir miş olan araba farklarından alacak
lup Hakanı merhumun Rumeli seynhati- şoför bir işçinin ölümüne sebeb ol- ları olan 37 bin lira paranın hammal
nc gazetesi tarnfınd:m memur edilen ve muştur. Jara iade edilmesi için açılan davada 
clyevm itilafın Selfınikteki Şark ordusu 1673 plaka numaralı otomobili kul Denizbankta bu işle alakası olanlar 
karargt\bı umumisine İngiliz matbuatı na- !anan şoför Şükrü dün saat 3.30 da paranın 16 bin liradan ibaret olduğu
mına harp muhabiri sıfatı ile tayin olunan 

?-ııha:yct Az:ı.ryan efendi ile Aristldi paşa 
da 0 gı.ine kadar ~yle b<Syle bir ndam san 
dıkları du sapık devleillnln yanından kaç
mak luzumunu hissetmişler, mUsı:.ade di
leyerek çıkıp gitm1$lerdi. 

Salonda Ali İhsan Beyle yalnız kal::ın 
Ferid bir yay gibi yerinden fırlamıştı. Ço
cuk gibi çırpınarak dostunun boynuna sa
nlmıstı. Salyalannı akıta akıta yOzunü, 
gozUnU opnniştiı, haykırarak: 

- Mıijde thsancıgun. Onların yanında 
söylemr.dım. Bu zabit, benim ~ sırada 
Başv~' alete tayinimin Fransa hukümeUn
ce ÇClk iyi karsllanae<ı!,'llldan bahsedecek 
cfern:h'llize. lşlmiz. is artık. Ben hemen 
Yıldıza koşup bu muvaffaklyctıml ~cvkct
maaba müjdellycyim. Sen otur, bekle be
nı. Gece rnine boyuna görii:iüruz c mi? 

Demi otomobiline binmi:iti. 

••• 
VahidctUn özledığl Yıldız sarayına artık 

kaVU:iffiUŞ, yerle ml:iU. Ne gariptir ki, o da 
bUyük kardeşi Abdülhamidin çıldırosiye 
evdlğı ve içinde acı ve tallı bir çok yıl -

lar geçirdiği sıkıntılı, karanlık dahcyi be-
cnmişU. Birçok geniş, ferah binalara bu 

kasveW ve esrarlı yeri OstUn tutmakla ya
radılışındaki kabalığını, ruh bakımından 
Abdülhamide olan beru:cyişliğlnl açıkça 
gd termişti. O da Abd(llhamid gibi sadık 
kul ve köleleri ile lşte Yıldıza kapanıp sin
miş, millet, memleket sevgi ve duygula -
nnı yüreğinden tamamile ka21yıp silmişti. 
Mabeyn dalreı.inden hemen hemen aUıka
sını ker:mi.,, dt'.'vlet ışlerini de yak::ıdan 
sılkmlşti. Butün !ıkrıni, vakUnl ancnk hi· 
lufct , e s ltanatını kollamağa, zc'I. k \'e şeh 
velini s::ı •l&mağo huzur ve rahatını ora
ma a hasretmışti. 

Yaver Pnşa, fı.yan Reisi Ahmed Rıza, 
Hazine! Hassa MüdUrU Refik Beylerle glz-
1! bir istişare he;> eti kurmuş, başına da 
sc\ gıli enı~sinl koymuştu. Bunları lilzum 
gordUkçc harem dairesıne top(uyor, gUnun 
ısisi uzerlne görUşuyor, fiklr ve reylerin
den istifade ediyordu. Esvabçıbaşı tbrohim, 
BcrbcrbaŞl Mahmud Beylerle ikinci mUsa
h b Mazhar, Uçuncü mUsahlb Hayreddin 
ağal.ırdan da bir gizli l.ler servisi meyda
mı getirmlş, bunu dn muı.ıkai humayun 
n'udur!l Kaymakam Zekinin becerikli cll
nc vermişti. Bunlar da hariçteki adamla
rı v ıtasıle toplattıklnn haber ve havadis 
1°:-1 tevkctlı efendilerine bildiriyorlardı. 
Açıkçc1sı kara kulaklık, c piyonluk cdl;) or
lardı. 

Son gQnlerin hadiseler\ Vahidcttin n bir 
az gozünü, gonl ııu açmı tı. Te\!ık Paşa 

kabıne ı mcbu an meclisinden itimad reyi 
alm·ştı. Ayan mecli i gizli ccl esinde izzet 
Pa anın lstı!n meselesini tetkik etmiş, şev
ketm ahın k::ıblnenin tadili yolunda İzzet 
P;ı a:ya \Jl'3ayadn bulı.ınmasının müdahale 
m h yetinde olm'.ldı.,ınn karar vcrmıştı, bu 
Jtaı n~ ile sevgili padlı;::ıhlannı meşrutiyet 
hukilmlcr.ne tccavuz etmek gibi kapkara 
bir irtica suçundan i.urtanvermlşti. Bunlar 
Vahid ttinln Damad Feridle Ahmed Rıza 
Beye çe,;rttiği entril:aların birer muvaffa
kiyelli neticesiydi. Tabii gözü ve gönlü 
açılırdı. Mu\•af:fakiyet bu kadar mıydı ya?. 

Ya elde ettiği yabancı bir devlet zabi-
tinin dız coküp ayaklarını öpmesine, bastı
ğı yerlere yüzünü ve gözunü sürmesine, 
kulluğunu, köleliğini bildirmesine ne diye
lim? .. Bu da ho3a gidecek bir muvaf!aki
yettı. Evet Vahidetlin şahsının, saltana
tının mcnfuaü için nlçalınıs, tıpkı kendisi
ne bcnz.ıycn bil' duzcnbaz zabiti gizlice sa
raya almak, onunla saaUerce b::ı~başo kal
ın k b:ıyagıliğını yapmıştı. 

O gun 1334 yılı ikinci tcsrininin yirmi 
bmnd gunu idi. Vahıdettin yine mabeyn 
d, irc ınc çıkm:ımı:ib. Çit kasrında D:ımad 
Ferıdle yuzyüze oturmuşlar, o gece gele-
cek olan zı.ıbitle gorüşülccck ınev1ulan ko
nu. uyorlardı. O sırada üı;;uneü nıüsahıb 

'Hayr<'ddin nga koşa koşa gclmiıı. Ve: 
- Efendimiz, pek chcnımiyeW ve acele 

imiŞ. Başmabcynci kulunuz gönderdi. 
Dıye padişaha bir tezkere verip çekilmiş 

ti. Bu tezkereyi Ferid c.kumtış, VahidetUn 
dınlemisti. Tez.kerede şunlar yazılı idi· 

cLondrada neşrolunan meı;bur "Deyli 

:YAZAN: ZEYNEL BESiM BUN -··-Yörük Mahmud Nasıl 
Efe Oldu? 

Mahmud Bey çıkı&tı: 
- Neden dovOyorsun onu enllte? .. 

zatın hukuku kadimemize binaen dun neı:- Kadıköy iskelesinden aldığı müşteri- nu ileri sürerek bu paranın 8 bin li-
di çfıkeraneme geldigini ve 1ti15f de\'letıe- !erini Ortaköye götürmek için vak- rasının İmar Bankasında 4.0 bin lira
ri e!kfırıumumlycsini tenvir ·•e bize bir tin ilerlemiş olduğunu n&ıarı iti - sının ameleler tarafın ir.o muııt.:-lif za 
hizmeti hnyırhnhanc ibrazı maksadile ta- bara alarak belediye nizamatına ay- manlarda alındığını ve geriye kalan 
rnfı şahanelerindcn knbulQnü istirham et- kın bir surette caddede bütün süra- kısmının da Denizbankta olduğunu 
tlğinl arzı atebeıiJlyn eylemiştim. Mute - ı . .. . . · · .. 
knddim üç madde üzerine ır.uhabiri mu- tıle seyretmege başlamış, fakat ara- soylemışlerdı. Haber aldıgımıza gore 
maileyhe karşı vukubulacak bt'.'yanatı hu- ba Beşiktaşta Akaretler mevkkinde- hammallar eski iddialnrında israr e
mayunlarının esasına dair m!ngoyrı haddin ki hamamın önüne geldiği sırada so- derek alakadar makamlara tekrar 
hatıra kabilinden olarak karaladığım soz- kağı temizliyen amele Recebe çarpa- müracaat etmişler ve biriken para • 
ler bcrvechi maruzdur.> rak beş metre öteye fırlatmış ve der- nın 37 bin lira olduğunu manifesto 

Denildikten sonra muhtelil mevzulara hal ö!Umüne sebeb olmuştur. Suçlu .ıgümrüğünden çıkan kapı deflerle
dair birkaç notu ihtiva ediyordu. Ferid bu 
tez.kere ve noUnn tamamen okuduktan şoför hadiseyi mütcakib izini kay - rinin tctkikile de anlaşılacağını söy-
sonra hünkarın yüzunc bakmış, ve: betmek için nokta bekliyen polisin !emişlerdir. Bu scbeble müddeiumu -

- Şevketlim, demişti. A!!J hümayunla- düdüklerine rağmen durmamış ve sil- milibrin icap ettiği takdirde bu def-
&lüliyim - HalK\5 t;ürcşinden bir görünUş .. rını dilerim. Bu adamcağızda akıl lınstalı- ratle uzaklaşmıştır. terlerj de tetkik edeceği zannedil • 

ğı mı vnr, nedir bilmem ki" .. Bir turlü u- Vak'a üzerine zabıta faaliyete ge- mektedir. ( Ba~ tarafı 1 incide) lunduğu 3000 c yakın bir seyirci 0-
kalalık etmekten vazg('Çemiyor. Sanki bu çerck cofo"rü az ~onra yakalatmıc ve vvvv nk d k 'k 1 .. A k ı nun" de Taksim stadyomunda yauıldl 
İngiliz gazetecisine soylenllccck şeyleri bil ::.- - ::.- a ı a ar ruzgarı nr a annn 
miyormtışunuz da zatJ şchnynrılerine be- ifadPsini aldıktan sonra mahkemeye İKTiSAT İŞLERİ : alarak oynıyan Fenerbahçelilerin hü- ve şu neticeler elde en'1ldi: 
yanat notu gönderiyor, bak şu küstaha. sevk etmiştir. cumlarile geçiyor. İki takımda da Aıabacı MPhmed - Malkaralı ı.ıı.ıs· 
Bu haddıni bllmcz adamın şımarıklıkları Dün asliye üçüncü cezada mcşhu- Kii~ıt buhr nı az hyor kuvvetli enerji göze çarpmakla bera- tafa 10 dakikalık bir gürc~ten sonr' 
çoğaldı, çckilemiyect?k kadar nğırlaştı. Gc-

1 
den yapılan duruşmada suçlu mağ - Bir müddetten beri piyasada hisse- ber bir fudbol ahengi görülmiyor. berabere, Somalı Fethi - Dinarlı :ts· 

çcnde de nrzile Icrmanınw rica etmısUm., dur Recebi hiç görmediğini ve bu- dilen kağıd buhranı yavaş yavaş za- Şütler hafif, vuruşlar isabetsiz, bu mail 20 dakikalık bir güreşten sou • 
Yaver Paşa kulunuzun bu makama.... . . . • . . . f l ,,.ft ... 

VruıfdetUn eniştesinin sözunu kesmişti. nun ıçın durmadıglnı ıddıa etmış, a- il olmaktadır. Dün limanımıza ge en kusurlara daha ziyade Fencrbahçe - ra berabere, Yamalı Hüseyin - J.vı""· 
Bıyıklarını yolar gibi çekerek: kat karakolda verdiği ifadede suçu- İsveç bandralı Sagoland vapuru mü- , merde tesadüf ediyoruz. dralı Pomak Ahmed 20 dakikalık bit 

- Evet Paşa. Yalnız şu Lulfi Sımnvının nu itiraf ettiği, dikkatsizlik ve ka- him miktarda kağıd ile bazı ticari eş- Oyuııuıı 10 uncu dakikasma doğru güreşten sonra berabere kaldılar. 
degil Ahmed Rızanın da bu gıoi snygısız- yıdsızlığı şahidlcrin ifadesile de sa- ya getirmiştir. lsveç vapurları seya- muvazene bozuldu. Galatasaraylılar Mevsim bidayetindenberi muvaffa· 
lıklarınn, densizlıklerine bıraz uııııan da- bit olduğundan müddeiumumi ka- hatleri esnasında tahtelbahir hücu- soldan sağdan inişler yapıyorlar. Ce- kiyetli güreşler yap:ın subaş: köylil 
ha göz yummak lazım. Zamanı gelınce ıkı- nunun 455 inci maddesine tevfikan muna uğramamak için yan tarafları- milin hatalı şarjlan hakemin ceza ka Mehmeclin tuşla galibi bulunan üs· 
si de, belki de ayni günde sille.> i yıyccek- ı 1 kal' 
lerdir. Oı:me kendini sen. Atıver 0 kağıdı tevkifini istemiştir. Suçlu hunun il- na büyük mikyasta İS\'CÇ bayraklan rarlarına ~ebeb oldu. küplü dris ile Edirneli Süleyman 
şu etajerin üstune. LCıtfi Sımavi dun de zerine vekil tutacağını söylemiş ve tersim etmişlerdir. Galatasaraylılar 17 nci dakikada 1 şılaşması günün enteresan güreşle • 
bu adamın mabeyne gelip huzuru hOmayu- mahkeme bu sebeble ayın 26 ıncı pa-

1 
miihim bir gol fırsatı kaçırdılar. ı rinden biri olmuş Süleyman müterna· 

numa kabulünü rica ettJğmdcn bahs ile zartesi gününe talik edilerek suçlu l1''HtSARl,AROA : 18 inci llakikada Fikretin kaleye gön- diyen değişen oyunlar tatbik cdcre1' 
bir tezkere daha sondermlGtı. şoför tevkif edilmiştir. - derdiği Randeli Osman b1oke L'Clcme- 2,25 dakikad::ı. 1drisi yenmiştir. 
o da yaz.ı odamdadır. Bu iki kaf:ıt yeni vvvv inhlsarların ~arap ve ı d b 1 
misaf.lrJ o\lamnk için ~k ışimize yarıya- diği halde Fenerli muhacim er e u MUIAylm Haf-eş Tafar • 
cak. POIJSTE: llkör lhraciltı fırsatı kaçırdılar. Mülayim - Habeş Tafari karşılaş· 
Demiş, acı acı gillmüşt!l. k I k I t Almanya ile ar:.ımıztlaki ticaret 31 inci dakikada Lchib sakatla- ması geçen haftakine nazaran daha 

Arabaya ta r m a s r- ktı B"l d · d' ·1· o akşam ortalık knrndıktan sonra Da- muahedesi temdid edilmediği için bu narak oyundan çı · , u en gır ı. yavaş geçmiş ilk iki devresi Mü ~-
mad Ferıd kendi otomobilıle ve Malta ka- ken zy ğını ,kırdı sene üzüm mahsulümüzün büyük bir 40 ncı dakikada Galatasaray sol~- j yirnin üstünlüğü ile berabere geçınıŞ 
pısı yolılc giz.lice 0 zabiti Çıt kasrına ge- Fatih, Uzunyusuf mahallesinde kısmı memleket dahilinde kalacak _ çığı Bülend sakatlanarak çıktı. yen- bu güreşi .Mülayim 23.5 dakika -
tirmicti ( Devamı var ) 'k 

., · Alyanak Çeşme sokak 15 numarada tır. Bunu nazarı itibara alan tnhi- ne Sarafim girdi. Bir dakı a sonra da Habeşin sırtını yere getirerek ka· 
ti vapurun lhalesl tUı:· oturan 8 yaşında Saliıhaddin Kurdoğ sarlar idaresi bu seneki üzüm müba- Boduri ile güzel bir deplasman yapan zanmıı;tır. 

h il b l 1 t ld lu dün yolda giden boş bir yük ara- yaatını arttırmağa karar vermiş ve Sarafin 41 inci dakikada Galatasara- Molla M hmet - lakoviÇ 8 r va z ye 1 basına takılırken yere düşmüş ve a- alakadarlarla temaslara geçmiştir. ym ilk golünü yaptı ve dene 1 - O Geçen hafta Mollayn yC'nilen ts· 
. lngiltereye ı~marlanaca.~ ola~ .. ~:1 yağından yaralanmıştır. SalAhattinin İnhisarlar bu sene diğer yıllara na- Galatasaray lehine bitti. k ovic revam~ kazanmak için ilk daki· 

bır vapurun munakasa muddcti onu- ı ayağı tedavi altına alınmıştır. zaran daha fazla şarap ve likör istih- !kinci devre gittikçe artaıı bir ha- kalarclan itibaren canlı ve sert bit 
müzdeki ayın birinde nihayetlcnmiş Kendi bıça~ll• yaralandı sal ederek ı::imal memleketlerinden raretle oynandı. Fener işin fantazi- gu"reş vapmış ise de en tecrübeli bit 
olacakbr. Londra sefaretimizde bu- ~ "' h" l G- 1 ta J Şişli Çocuk hastahanesi hademe- vukubulan bütün t alcblcri karşılaya- sine kaçtığı için ucum arı wa • gürc~çimiz olan Mollayı yenemeJUİŞ 
lunan münakasa şartname ve proje- !erinden Muharrem Yılmaz ile Süley- caktır. sarayınkine nazaran daha az Reme- 45 dakikalık güre:ıten sonra bera~ 
lerin tngilterede birçok firmalar d" b' .. dU reli oluyordu. re kalmışlardır. 
müracaat ederek almışlar ve teklif- man Tay arasında un ır munazaa 40 dereceden daha - 14 üncü dakikada Galatasaraylıl:ır 

1 Çıkmıc ve Sülevman cebinden çıkar- k Alman - Teklrdağh 
lerini hazırlamışlardır. Ancak ngiI- :.1 J fUk rakı lm AI edllece ortadan yaptıkları bir hücumla Fe - HUseyln 
terenin harbe baf'laması sebebile hü- dığı çakı ile Muharreme hücum etti- d k hl'J ı· d k. Jı 

':i ı · be i nhisarla r İdaresinin bundan bir ncrbahçclilere ol u ça te 1 te ı a ı- Diin Alman Willi :i\farn ile Dinar 
hükumetin bu vapurların inşasına ği sırada çakı kendi k o una ısa t e- . ·1 16 d k'k d C 

dcrek yaralanmış ve tedavi altına a- m üddet evvel p iyasaya çıkardığı 40 k~lar gcçırtti er. . ~cı . a ·ı ·a 8 c- Mehmed gi.ireşcct~kti. Dinarlı Alma~-
müsaade ed ip ctmiyeceği henüz ma- lınmıştır. derecelik rakı h alk arasında rağbet mıl Galatasara,,n ıkıncı 29 uncu da- dan çekindiği için memleketine gitmı!f 
lfını değildir. Vekalet bu hususta ln- kazanmıştır. İdare evvelce kararlaş- kikada Uçünc~i sayısı~ı yapt~. 36 ncı • olduğundan .Almanla yine Tekirdağ· 
gilteredeki alakadarlnrla muhabere Batına k•I•• d ltlU tırıldığı vcçhile daha düşük derecli 1 dakikad~ ~ener lehlcnne_ vcrılen _ren· l ıı karşılaşmak mecburiyetinde kaldı· 
etmektedir. Beyoğlu Milli Gara)da çalışan Si- rakı çıkarmak için t etkiklere ba§la- l altıdan ıstıfade ~~edı~er, Fıkr~t 20 dakika C:reho rumen usulü Uze· 

--o---- vaslı Alinin başına dün kazaen gar a - mıştır. Labora tuvarlarda yapılan tec ı kaleciye attı. 4.1 ınCJ dakıkada Cemıl rine yapılan güreşin ilk 10 dakiknsl 
Franeadan dönen jın büyük bir kalası düşmüş ve ba - rübeler muvafık neticeler vermiştir. 1 dördüncü ve son Galatasaray sayısı- cü:;'i Hiiscyinin üstünlilğü ne geçti. 

lalabolerlmlz şmdan yaralamıştır. A li Beyoğlu h as tdare, fiyat nok tai nazarından bazı nı yaptı , oyu~ da ~u .suretle O - 4 Ga- İkinci 10 dakika Hüseyin birkaç sal 
Fransadan ilk Türk talebe kafilrsl dün tahanesino kaldırılmıştır 4 müşküllerin h am için tetk iklerini bi- latasarny lehme bıtü. to tccrübl'si yaptı ise de ağır aınıa· 

sabahki Konvansiyonrı trcnlle şehrimize Kadını ciövmU~ tir dikt en sonra yeni t ip rakıları der- Dün Gala•asaray oyun bakımından na mu\·affalc olamadı. Hasmını bir· 
gelmi:itir. Gelen talebelerin sayısı 14 tnr. Bostancıda Vükela caddesinde 11 hal piyasaya çıkaracaktır. değilse bile enerji bakımınd:.m cıJ- knç defa köprüye getirerek ve burgtl 
Bu talebelerimiz Frıınsız hükumetinın ken d ··k kt' d 20 d 

numarada oturan arabacı Halid dün - • • en yu sc 1• lar takarak puvan kazan ı ve a· 
dilerine karşı gösterdiği kolaylık ve dost- Rt'şiı.taş - Pcwn k'ıka sonunda hükmerı ve ittifakla 
luktan sitayişle bahsetmlşlerdır. geçimsizlik yüzünden karısı KfıTYıile- Tramvay ç ar pta 

-co>- yi şiddetle dövdüğünden zabıta tara- Tophanede dikimevinde çalışan Ser Takviyc.i genç Beşiktaş takım! dün A1.m~nı yendi. Sporcu 
K araden iz klf t•rllalerl fından yakalanmıştır. 

1
vet oğlu Behiç dün saat 12 de dikim- Taksim stadtnda .Pc:n .ile yaptığı ek- Fethi Ba~ararun cena-

h 1 d sersizdc 1 - 4 ycnılmı~tir. ze • ~ bugUn kaldırıhyor 
aş • ı ' Kam yon çarptı yaralandı IC\inin önünden karşı tarafa ~eçme~ ::2 00 00 Evvelki gün Ankarada ' 'efat edeJl 

Devlet Denizyolları işletmesi Kara- Tophanede Kışlaarkasmda otı.ran isterken Tophaneden Ortakoye gı- Teld:-dağlt HU eyi;} Alm a- lstanbul bölgesi asbaşkanı Fethi na· 
deniz tarifeleri dünden itibaren baş- Nuri Küçük dün Nccatıbey caddesin- den 3560 numaralı kamyon çarpmış d l 
lamıştır. Kış tarifelerinde yaz tari - den geçerken Fındıklıdan Tophaneye ve otomobilin sadeınesinden kurtulur nı MUlayl.-n Habeşi yen şaranın cenazesi bugün saat 11 d& 
feleıine nazaran fazla değişiklik ya- gelen şoför Hasanın idaresindeki ~urtulirruıız 10i5 sayılı vatmanın i- lakovlç - Moll M ehmelle Kadıköy Bahariye caddeı:>inde 92 nu· 
pılmamıştır. Yalnız vapurlar avdettc 3493 sayılı kamyonun çarpmasına darcsindelı:i tramvaya çarparak ha • tıere:ıber kaldı maralı ikaınetgAhından kaldınlaralt 
· k 1 1 d dah f 1 k d ~ d - .. .r • • f 1 .. Osmanaga camünde namazı kılındık· ıs e e er c a az a alacakların- ı maruz kalarak başın an yaralan - şından ve ayagın an aı,,rır surette ya- l'ıevsımın son pro eı:ıyone gureş t K h d .

1 
k· 

dan dönüş seferleri bir gün gecike- mıştır. Suçlu soför yakalanmış yara- ralanarak Beyoğlu hastahanesine kal müsabakaları dün içlerinde ordu ku· j b:ın. sondrefa da;aca~ti me e aı c ma 
cektir. lı hastahaneye gönderilmiştir. dınlmıştır. nıand:ını Fahreddin Altayın da bu . e:rıne ne ı ece · r. .... 

················••6••~··················..-
- Karıma da mı karışacnksın be?. Hay

di şuradnn cehennem ol ... 
Oba halkı ı;adırın önünde toplanmıı;tı. 
Mahmud Bey donc~u; toplanan halkın 

yanına gelerek enlsteslne ı;on hitnbıru 
yaptı: 

- Eniı;te!. Bırak o kadını... Döversen 
fena olur ... 

- Ne olur sanki?. İşte dövüyorum!. 
Bu cevabı veren adam elindeki sopa ile 

kadını yeniden dövmeğe başlayınca Mah
mud Bey ileriye atıldı. 

Enistesi bu liücumu tasarlamış olacak
tı ki ansızın dönerek sopayı Mahmud Be
ye savurdu. Mahmud Bey atik davrıııunııı 
ve derakab yana fırlamışb. 

lardı. Mahmud Beyi Gavur tmamn Mucar 
Mchmcd Alı tunıtmıştı. 
Yekdiğerlerinin maceralarını öğrendiler 

ve beraber dolaşmağa and içtiler. 
Bir hafta içinde kendilerine sekiz kişi 

daha ıltıhak etti ve bu surt'.'tlc 11 kişilik 

ilk G5vur lınam çetesi teşekkül etmiş oldu. 
Çetenin zahirde efesi Gfı.vur İmamdı; 

fakat hakikatte efeliği Mahmud Bey yapı
yordu. Daha doğru bir ifade ile, Çakıcı çe
tesinde Hacı Mustafn ne ldiyse bu çetede 

Şımdı biraz da İzınır koıdonunda bı- etlıın: Beyzadem ne zamnn teşrif cdor ı:ıc-
raktığımız H:ivız Mıstıvııy::ı gelelım: yi ... 
Denizyolları tdarc ının mavnadan ma - -· Aş:ığıda ne vur, ne yok? .. 

mul iskelesinden rıht:ma ayak baı::ın Ali -- Sormayınız Beyzndenı; A~avinin dos
nğabeylc uç arkadaşı bir an içinde karar- tu Muammer efendiyi bıçağılan yaraladılar, 
larını vermişlerdi: Hafız Mustafayı evvclft ı sizlere ömür mefat oldu. 
Ali ağabt'.'yinin iki buçuk. lira aylıkla tut- - Sebeb? .. 
tu.,ru odasına gotürccekler; orad~ kafaları - Guyakim Ağavni hanım marangoz 
tOtsulediktcn sonra umumhnııcnin yolunu Bekire ennenice.:ıl : 

tutacaklardı. Ali Ağabeyin odası ... mahal- - Keslşat gısircın gur; lmines gıllas! 
!esindeki yabudhanede idi. Demiş Jse marangoz Bekir de: 

Tebeşire peynir bakışlı yobaz artık - He .. Gıllam .. 
bu dakikadan itibaren Ali Ağabeyin mu
hayyel pederine misafirdi. Allah rızkını 
yollamışt ı .. Kainat umurunda değildi. 

Diyesiymiş .. Hiç Aiavni böyle haltlık 

eder? .. Doğrusu ya tercübcli flthişe maku
lesindl'rıdir. Kaç kerek eksesinde azrall e

Prenses Nimet Muhtarııt 
TeberrUleri 

Pek muhterem Prenses Nimet Muh 
tar, kazamız fakir, basta ve muhtag 
ilk mektep talebelerine yardım edil· 
mek üzere §Ubemize 1000 lira teber· 
rü buyurdular. 

1mtisale değer pek yüksek bir §ef· 
kat ve insaniyet nüınunesi olan bU 
kıymetli muavenetten dolayı minnet 
ve şükranlarımızın sayın gazetenizle 
neşir ve ilan edilmesin i rica eder, 
hürmetler sunarım. 

- Terbiyesini veriyorum. 
_ Ne yaptı sana?.. O zaman çadırdaki adamın bıçak çekti-
- Bir a1'?'an istedim; cPek yorgunum, l i görüldil. 

de Mahmud Bey o idi. Gdvur İmamın bir
çok mezalimine, birçok meldncUerine, bir 
çok cinayetlerine, nufuzunu kullanarak, bu 
Mahmud lley mümanaat etmiş ve Gavur 
İmamın elinden birçok canları kurtar
mıştır. 

Hcpsi birden t::ıbanv:ıya binert'.'k beş, on fendimizin soluğunu duymuş ise donunu 
adım atmışlardı ki iıstıkcı Artinle karşı- ıslatmaktan öteye ııitmemlııtir; öyle de -
taştılar. Artin, pespaye yerlerin belli, başlı ğıl? .. 

K ızılay Kadıköy Kaza Şubesi 

Relıl 

kalk kendin içi> dedi. ! ki el ırll4b patladı ve bıı;ağı çeken adam, 
_ Bu da kabahat mi ya?.. kolları havada birer yanın daire çizdik-
- Kabahat ya ... Kadın kısmı itaaUı ol- ten sonra, boş bir ı;uval gibi yere serildi. 

mak gerek. Hem sen ne karışıyorsun?.. Mahmud Bey eniştesini öldürmüştü ... 
- Ben evvelfi bu obanın Beyiyim; her • HAdiseden bir buçuk saat sonra sağdan 

ccye kan~ırım. Sonrn o dövd!lğiln kadın gelen milscllt\h bir aUının soldnn gelen mü 
benim kız karde~imdlr. Sen slmdiye kadar sellAh iki aUıya iltihak ederek istikamet 
benim obamda bir erkeğin bir kadını döv- değiştirdiğini görüyoruz. Yolda rastlaşan 
dutünU hiç glrdün, iıittin mi?. bu üç adamdap ikisi biribirlerini tanıyor-

Şurasını da lstidraden nttcdeyim ki da
ha evvel de başka bir GAvur İmam vnr
mııı. 60, 70 sene evvel Kasaba (Turgudlu) 
civarında Mısırlı bir yüzbaşı tarafından 

öldürülmüş. Bu da gayet gaddar bir a
dammış. Mısırlı yilzbıı,sı bu hizmetine mü-
kfifaten binbaşılığa terfi edilerek 1zmlre 
gelmiş. DılAhare Yemene gitmiş, orada öl
mu~ Bu Gavur İmama aid maalesef hiç 
bir yerde, hiç malnmat yoktur. 

tiplerinden biriydi. Ali ağabeyi görür, gör - öyle .. Vah, vah acıdım ... 
rncz seğirtti: Bu muhm eredcn hiç bir şey anlamı yan 

- Vay Beyzadem; hoş gelmiş, safalar Hafız Mustafa tclAı;lıı Hi!a kar~tı: 
geUrmişsindir. Kordon boyundan dUpedüz - Ne olınu:ı be? .. Peder efendi mctat 
yok olduysanız ıistilmüze bir ccnabetliktir mı olmuş?. 
çöktU. Ali Aı,abcy sahte bir heyecanla cevap 

- Hoş bulduk Artin usta. Nasılsın baka- verdi: 
lım, iyi misin?.. - Ağzını hayra aç moruk! Peder efen-

- ömrüne b<'reket Beyzadem. Dun ara- di hamdolı;un turp giblymıı ... 
bacı Sıdkıyı gördiJm ise kendisine aival ' Devamı var ) 

Olomobll çarptı 
Galatada Çeşmemeydanı temizlik 

işleri ahırında yatan Sivaslı H üseyin 
Karakaş Harbiyede caddeyi t emiz • 
lerken karşıya geçmek istediği sıra· 
da şoför Kirkorun idaresindeki 1071 
sayılı hususi otomobilin sademesine 
maruz k alarak yaralanmış, eoför yn· 
kalanmıştır. 
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NMll ....... 'llllf UDGn -ı 18hiline hücumlarda bulUDlmlfi' llelesfne avdet edla kferıne. Spoque P· idil de lcaWen inlta.,.. ~ daa .. 4liliır köylerdeki öltt'Ye ........ gocaıne, ~ iafj .... 
Roma, 2f. (A.A.) 8t.efani Jarsa da bu hücumların hepsi ıeri püaltlr- zeteslnde di7or ki: da bulunacakbr. yaralı adedi malftm d"eğlldir. Kea· U ...... lranlanm tecil eden liı' 

81 bildhVor· - ajan- tillmilfUlr, etki sıktan biri: Ya Ruslar AJmanltn lla9hdlleıleler8 y.... Çömer köyleri tamamen ş.t - Melb millete 1l'nlr"•• 
• • Modlin m.mtakuında da fiddetli muha• bllbaasa maden bakımından ehemiDf1eW tzmir, 24 (A.A.) - Dikili fellke- tan, tslAm, Dikilitq köyleri ise b- ' . 

~ dün IS~ Dubık Sof. durmadan clevam olumuktadır. bfr surette beslemetf vld~tmiflerdir. An- tinin muhitte uyandırdığı hassasiyet men harab olmU§tur. Dikilide 3f il· ~ Leh IDllcabitllerla bl-
ya. aıyasf mahfeJMrinde mühim bir Varkmaırin ve Modlinin müdafaasına de cak Ruslar 111 anda fazla lhracat y~pacak genitliyerek devam etmektedir. ıi de kaybolm~ur. Henüz eıılrUı )111klilklerinl temin eden AOkta latg bit 
intiba hasıl etmietir. Bu mahfeller vam.: edilecektir. mevkide ıözükmüyor, yahut ta tngiliz ab· C. H. Partisi villyet bqkam bir kaldınlmamıt olan Dikili ~ galebe Umidl ohnadi.n 8ll'f vadfe ve 
~tal)'8.Dln timdiki ihtil&fta takip etti- Amerika SOUt Ambargosuna lukaaııun intizardan çok fazla ~ ve beytnname ~ y.art.dqlan kurbanlaruı fazla o1duiu tahmin edil vatan llisaile ufraomaJarıdır. A.kibe-
tak~ttı ~arekett büyük bir alika ile L&ğvedlyor ~ altuıda kalan nazi bakOmeti ıı:..u fellketzedelere yardıma davet etmif- mektedir. 200 kad81' amele Be .ter- tin ne olacaiım bile bile Jıarp etme-

ıp ediyorlar. Va,lngton, M (A.A..) - Ayandan Pitt - Dl bel' ıae PBbaf'ln• olwla ollAm ~ tir tane listesinin dUnkU yekfuıu Par ler enkazı kaldırmağa devaıa ~tmek- Jerklr. Vatanlanaııi t8tfkWi ~-
Keza Yugoslav m&'Piaatı da bu ~ pazartesi ıunu A::van encilmenine ve- istedıll tehlikeli bir vaziyette görmüı ve ti ·Kızılay ve Cllnüıurixet Ketlres tedirlet'. BtıyUk zeı.alelerclen so.ta t.eıı sonra; baeh~ ~ ve zil· 

nutka ehemmiyetle ilaı'9t ederek t- nıceii bitaraflık kanunu lAyihası hakkuı- ::u: ~~ .. !~o!!n~u= :S:..kpmm ylbek' mikclardald yv- harab olan evlerinden eşyalannı kur Jet devrini görmekten iae IOD nefe. 
taı.Yama musalemetperverane mak • da dün Ayan meclisinin H -demelcrat Aza- mıstır. Zira ~ç hafta urtmda cş&rtta dol- dımlarile birlikte 10.26:4 liraya baliğ tarmaP ,ahl&D gok kimseler şaat 17 sine bdat cidal ederek .erer icbıde 
~ teyid etmesini memnuniyet sile müzakerede bulunmUf\ur. Kanun pro- nı> rüyasına ~eda etmek Bitlerin izzeti nef olınuft;ur. Burada bulunan mebuslar de wkubulan lkmci zelzele ytlzün~ g&:lerbıi kapamayı tercih eden tiiı' 

kaydeylem~kte ve bumm Balkan Jesinde sfllbiara konulan ambargonun 1A1 si için pek alır bir darbedir. Dikilfye giderek felAket mıntak881111 husule gelen çöJdbıtUler altında Dl- millet, bllyt1k bir millettir. o ,.._. 
~etleri ıçin bily8k bir ehemmi- vedildill kQdolunacaldır. Her bald~ Bitler, uğraşacak iki cebhe ~er ve mU,phedeleri hakkın •~·Bu ftllyet ~da bal· muaa bllttln clhaıt nbınmaft, leap 
y haiz olduğunu bildirmektedir. GöbbeJ b ) h kmpamda kalmamak avantaJuu müthiş da merkeze mal6mat vermişlerdir. km harabe yerlerJDe gırmesa meae-Batallaa............,. Vaparlan S azı ya an a• bJr bedel mukabilinde utın aıma,tır. :tzmtr ve civanilda gayet hafif yer diJmJI ve tehlikeli duvv ve- IMuaJar eder. "" 

Stokb Jın berleri tekzip ediyor tııarı &mmı etmektedir ıra • ,,ınımıp 11Uaey1n Ca'hld YA.LÇQ! 

lindiya ~~~~~ 1!:: Bertin, 24: (.U..) - Dr. Göbbels, Resmi Tebıı·ğfıar =-bunlar ~jllllııtlllitlı ..;..... - Y.ıı;.::- llalııı B .... ,.k..... ·o· .... ı.~ .......... 
~ btr Alman denizakı gemisi ta• 1'ugQıi bir kere daJıa J&banCI gazete- celi: bcJar hatiftir. AA.Mil Dikili \Je aabUUm-..o•..LW • a an yun arma 
·-.qQan batınlmaaı 1&1ms FinJindi· elleri neildlna Qaiırarak beyanatta Faela ~ ~ •--ara • • k Ed• 
Yada değil. bfltiln lhna1 mem~ ~- ( ...... faraft l llMlicle) ~Of' J'ula'ft§ayw ilde ya..ntlar me;dana geJmll v.e bir- ı·•ıra ıvnruz 
liade derin ilMlteeler ıaa.ı ebiiietit. Doktor Göbbela, Almanyamn Bel- -. lzmir, il (Hususi) - DDd1i ba· Çok yerlerde ancak ...ıar fıtkırmıl- 9' J '!' 

Svenska ~lat tesinin de cllra, Bolanda ve Lfllrsembuq bita may tebliği: rilWnde wk:ua gelen sebelenbl huu tar. '!'er aıtmcian Jiork~ ~ Ankara, M (A.;4.) - ._ ün. 
1aaıhğı g;"bl, ~hu ilk b'ta rafhklarına tam nrette ria et ed .. Kuılordu kıtaatı, Sovyet ve le aetirdll1 feıüet blltUn memleket· pljpelrt.edir. Kalealta mev.ldillde de diğııla J6re, TUddyeniıı, Atifta4' J*-
l'&f V&parJv w. bir,__"' ~a- -.iK azmin' bir ktl'e cJaba ıekar e- Alman htlldllnetleri tarafından le cıera bir teeaaUr uyaııcbnrıJfbr. Zel l;Jl1ylk bir yarık aç1Jnuebr. Ba•an olbn~ !t. 
1111 delikti ..... ...,... evayı .... ~ ' ey- teebitvedilea lmdad ıaattma doi· tirü1 ~ muriftk a&l>li· 

• Nuır: lılWıare, M.._t Gllrbıgin, ra :=-a::ı::-~ Buyllk Uim Adanu Kalineskunun tar. 

::!n:ı'.:eı. = Dr. freud DldU Cenazesi BDyDk Çin.Japon 
~ ~ -::: •. ..==.1

:::. ~·- Merasimle Kaldırıklt Harbi Tekrar 
1BERL1N1 (A.A.) - =Jl~::o:::=.:: (Biti tanlı 1 lıdde) Şiddetlendi 
Tebliğ: l'cıdar ve llteııt.l u. altke4N aımuitur. birer nutuk sö:vlemJf).er ve müteakiben ce Tokyo, 24 (A.A.) _ ])omei ajmial, 
-· ..._.._ Aman kıta· ~ otuz 7811D4• Vb'ana ünl,.mte- naze ~ tlmal aarma d.oiru uerıemıe - Uha b61gaıdnde geçen l81leld harelll· 

_..~--.edilen im ıdn& tıldr&e memur edilm1t. bUAbare 1902 tir. Ceııue:v1 ıüaerllhta 7ltııan testı baJk tm liddetli ehemmiyetinden bilyök 
dud hattına .dojru llareketi nor. de nlSrolojl profeeöril ta7ln edilmiftlr. kitlesi aelAmlaınıe ve bu esnada askerl bir Japon taarruzunun bqladığmı 
mal bir surette devam etmekte- Profesör J'reud, kenclialni btltiln diln:va- müfrezeler ihtiram merasimi yaparken ce- bildiriyor. Domeinin telgrafına göre 
dm ~· Dııoa- \l'8 KadUD da m-"ur eden tetldkatma ve bu tetki- uhas t 250 kil trelik bir _..... 

.......... - & •""&• - JUCb.lı eserlere, otuz :va· naze alayı üzerinden- tQ:vareler uçınuttur. m ama ome ...:u-
eehirlerinden gelen Leh mtllte- katım izah yollu ~ he ~de yapılmaktadır. Japon a· 

·li~~-----~~~--...,=~~ .. ,,,,.liq •• - cm.-,. ... ~ l1efla.,.;. ~~..,.-~ .. =~-7!0' ==-~ı.::.:- - - -· - - :.::::!ıı ~:..-= oı: nmadasmdald Leh meVzilerinl ra ı&nuıme lebeblnt baJmUf ve bu se - ıara katlar takip e.JJeirılfUr. blktirijpr. 
tekrar atea altına •bxnp. bebl wuar ~ ~ ~ 111 BOlcrfıl; tıt (AA) - ıcraı ıcaroı mtıte- ~~ 

1
--•••••••• 

1 111 9'mJftL Bu teerilbe. ı>rôfeaörün kendi ta- Veffa Ba,velclll ~ JlumaDJanıQ 

min• laafeten d'reııdlzın>..,• lılllan dok- en bQyUk ~ olan birinci Karo! kor'don Alman • llalgor 
trinine ve nlroloJl babakıde1d pdbndı nlpnııun vefattan IODJ'• verileQ ril~ lp:eı 

lJt1ettırme uamne .. ---~· ıeven. etmıııtr. ı· ·ıcaret ~ Freud, ...... bu - flrıerlne 



RADYO 
PAZARTESi: 26/1/tH 

DEVLET 
UMUM 

DENiZ YOLLARI iŞLETME 
MÜDÜRLÜGÜ iLANLARI 12,30 Program ve ml'!mleket saat ayan. 

12,35 Türk milğizi (Pl.). 13,00 Memleket 
saat ayan, ajans ve meteor:.>loji haberleri. 
13,15-14,00 MUzik (Knrışık program-Pi.). 

19,00 Program ve meınlekel saat ayarı, 
19,05 Müzik (Oda mliziği - Pi.). 19,30 
Türk müziği (Fasıl heyeti), 20,15 Konuş
ma (Milli mumki seris!nden Ftansız mU- : 
zili: Halil Bedii Yöretken tarafından). 

20,30 Memleket saat ayan, ajans ve m~~ 
teoroloji haberleri, 20. O Turk müziği: O
kuyan: Müzey;yen Senar, Çalanlar: Vecıhe 
Daryal, Cevdet Kozan, Kemal Niyazi Sey- , 
hun. 1 - Suzinak ~revi, 2 - Arif bey- 1 
Suzinak parkı : (BenJ bizar ederken). 3-I 
Nuri Şeyda - Suzinak şarkı: (Sevdım seni l 
ben). 4 - Arif bey - Suzinak prkı: (Aı
kıma yanmaktadır). 5 - Kemal Nıyaü 
Se,rhun : Kemençe takstmi. 6 - Dede - ı 
Rast earkı: (Karlı dalı aştım da ıeldim). 

Türk fındığı en besleyici maddeleri küçük bünyesine sığış
brmış mükemmel bir gıdadır. Ecnebilerin bilerek kapışhk

lan kalori ve vitamin kaynağı fındıklarunızı 

2a EylUJden 2 Birinclt,.~riue kadar muhtelif hatlara kalkacak 
pnrların ic;imlerl, kalkış gürı ve saa.Heıi ve kaU..ncakları n ht 

Karadeniz hıttına - Sol.ı 12 cie (Güneysu), Perşembe 1:? de (J:ce), 
iti da <lzmir). Galata rıhtımından. 

Bartın hattına - ı::aıı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 de (A 
Sirkeci rıhtımından. 

FINDIK TARIM SATIŞ 
Kooperatifleri Birliği 
Y.urdun heı tarafında, her zaman herkesin 

ızmit hattını - Salı, Pcı·şembe ve Pazaı· 9.30 da (Uiur). Tophane 

Mudanya hattına 
tıınındı.ın. 

- Prı; .rtesi l3 de \'e diler ıunler 8.45 de (Sus), 
tesi ayrıca 13.30 da (Marakaz). Tekmil postal:ır G 
rıhtımından. 

NOT: ı Birinciteşrin Pazar postası kış tarifesi ın 

bınce l stanbuldan saat 9 da kalkacaktır. 
Ba"dırma hattına - Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Mara 

Galata rıhtınundan. Aynca Çartamba ve 
20 de (Konya). Tophane rıhtımından. (Salı postası 

nir fuarı münasebetile ilaveten ;yapılmaktadır.) 

'1 - Dede - Rast prkı: (Çalıma bak efe -· ı 
de). 8 - Rast saz semaisi. 9 - Halk tür
küsü: (Alı\·erln ballamamı). 10 - Halk 
türkilsü: (Garip anam). 21,30 Konuşma 
(Dektorun saati). 21,45 Müzik (NeeeU mü
zik - Pi.). 22,00 Müzik (Küçük orkestra
Şef: Necip Aşkın) 1 - Paul Holzner: Sak
ııonya köylü dansları, 2 - Niemann: Zenci 
dansı, 3 - ttalo Azzoni: Sabah ıarkısı, 4-
Karl Föderi: Viyana şarkısı, 5 - Felix 
Glesmer: Sabah ıel4mı (Fantı-.ı:ı), 6 - Wal I 
ter Borchert: Bir gecenin romanı (Vals), 
'1 - Fellx Glesmer: Sar nehri kenarların
da, 8 - Puccinı: Toska, 23,00 Son ajans 
haberleri, z.iraat, esham ve tahvılat, kam
biyo - nukut borsası (Fıyat) . 23.20 Mu~ik 
(Cazb:ınd - Pl.), 23,55-24,00 Yarınki prog
ram. 

emri na hazır bulunduracaktır. Karıbiga hatu na 
l mroz hattına 
Ayvalık hattına 

- Salı ve Cuma 19 da (Seyyar;. Tophane rıhtımın 
- Pazar 9 da (Tayyar) . Topha ne rıhtımından. 

Yatak. yemek ve çalışma oda-

larile salon takımlan velhaBll 

er nevi mobilyalar ; BAKER 

bir edilmekte ve her yerden 

şartlarla 

tılmaktadır. 

Dr. Hafız Cemal 
Lokmu Hekim 

D•hlllye MUteh•aaıaı 
Divanyolu 104 

MuH-yene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - 5 salı ve cumartesi 
sabahlan 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 

Fenni Stiıuıetçl 

EMİN FİDAN 
Kabine: Beşiktaş 

j Erip. Apartmanı 
Tel: 44395 Ev, Su
adiye Akkurt S . N. 
l, Taşradan aUnne
tc gelenlere kolay
lık çoktur. 

Müracaat bir hafta evvel lizundır. 

BoQazici Liseleri MüdürlUOUnden : 
' Eylülün 25 inci Pazartesi gUnU saat 8 de Orta ve Lise sınıfları ve 

iillll•••• saat 8.30 da ilk kısım derslere başlıyacaktır. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
ı - lda.i'e ihtiyacı için 800 adet onl• tevzi k&tUR kapalı zarfla ek

Biltmeye çıkarılml§br. 
2 - Muhammen bedel "7200,, , muvakkat teminat "540,, lira olup 

eksiltmesi 30 eylul 939 cumartesi günü saat "11,, de Ankarada P. T. T. 
Umum müdurlük binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya bllllka teminat mek
tubile kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 10 a 
k&.dar mezkur komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T . Levazım, 1stanbulda P. T. T. 
Levazım Ayniyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. 

117173,, 

Istanbul Defterdarlığı Muamele 
Ve istihlak Vergileri Merkez 
Tahakkuk Şefliğinden : 

tstanbul Sultanhamam Hamdi Bey ıeçidi 19 No. da manifaturacı Yusuf Kena
aın 934 takvim 7ıhna ait al11 ve aat11 faturaları ve ticari defterlerlle birlikte 
2/10/939 tarihine kadar Galatada HUdavendiılr hanında «3> No. lu veril itirUlan 
tetkJk komisyonuna müracaat etmeaı lüaunu 3892 sayılı kanunun 10 uncu ma4 .. 
desine tevfikan llln 7öllle teblij olunur. (7804) 

istanbul Kadastro Müdürlüğünden: 
Fatih kazası dahılinde Fener nahiyesinde Tevkil Cafer mahallesinin kadastro • 

ama başlanacaktır. Bu mahalle dehilindeki rnülkleı- için 25/9/939 tarihinden itiba
ren BtR AY zarfında bu mahalleler dahilinde mülkleri olanların Fatihte Gelen
ltevi orta mektebi karşısında Kadastro Posta Tapu memurlutu dairesinde Vçüncü 
Posta Tapu memurlutuna tapu senedleri ve nüfus tezkerelerile birlikte milracaaUa 
beJ'annamelerini alarak doldurmaları veya memurlarımıza doldurtmaları, bu müd
detin hitamından (ON BEŞ) ıün sonra 10/11/939 tarihinde ıa;yrlmenkullerin tah
didine başlanacağından mulk sahiplerinin tahdid sırasında mallarının başında biz
zat bulunmaları veya vekillerini bulundurmları, aksi takdirde vesikalar ve ehli 
vukufun tayin, irae ve tasdıkıle tahdid ve tahririn yapılacajı ll4n olunur. (7638) 

Bu hususa dlir su mealdeki Ayet geldi: - Münasib ıörürseniz., Ze:yneb'in esirini 
cYl Muhammed! Elinizde bulunan esirlere bırakınız, ıerdanlığını da ıeri gönderiniz . 
.Oyle: Eter Cenabı Hak kalbinizde hayir Dedi. • 
~. sizden alınan bedelden daha faz- Bunun üzerine, Peygamberin tavsiyesi 
ı..uu ihsan eder> ve ıünahlaıuuz affeder.> yerine ıetirilerek Ebül' A3 serbest bıra -

Abbas, Mekke'nJn fethinden sonra: cCe- kıldı. 
nabt Hak, bu -l;yeti kerimede bana vAd bu- Cumehi kabilesinden pir Ebıl b.ze'nin 
J'Urduta lCltuf ve ihsandan faz.lasını verdi. tiir kudretinden bqka bir sermayesi ol
Bul(ln, yirmi kölem vardır, ki her blri, be- madılı için, bir daha islAıhiyet aleyhinde 
nim için, ylrmiıer bin altın sermaye ile bulunmamak aartiyle fidye vermekten af
ticaret ebnektedlrler. Bundan baıka, zem- fedildi. 

zem datıbna ifini de, yine bende bıraktı, OM!YR IBNI Vl HEB - Kure7fbı cin 
ki bu il, arablann bütün servetinden daha fikirli .Samlarından olan Orn';yr tbnJ Ve
nıakbuldilr. Allahın matfiretlne de nlil o- beb, evvelce islAmlara eza edenlerden biri 
lacaiımı ümid ederim.> idi. Esirlerin kurtarılması müzakere ed1 -

J>emiatir. lirken, Safvan lbni ttme;yye'ye: 
ZEYNEB'IN GER DANLICI - Peyıam- - Eler borcum ve çoluk çocuğum olma-

berln km Zeyneb Mekke'de idi. Müşrik o- aydı, otlunıu kurtarmak babAneslyle Me
lan ve esir edilmili bulunan kocası Ebül' dioe'ye lider, Muhammed'! öldilrürdilm. 
Aa'ı kurtarmak için ıerdanlıjını Medine'ye Diyince, Safvan da: 
16nderdi. Bu lerdanlıtı. evlenditi z.aman - Bu l$l yaparsan, borcunu verir, Aile-

• -.nası Hazreti Hatice vermlfti. nin idareslnJ üzerime alırım. 
Hatice'nın büyük kızı Zeyneb'e yadıgar Diye cevab verdi. 
~tıp ıerdanlıim necat fidyesi olarak İkisi arasında böyle bir mukavele akdo
tıe11l1ın elinde satılıta çıkanlıruw, eahlbı lunduktan sonra Ome71', Medine'ye ıiW. 
mQteeair ettili pbi Pe71ambefl de mala· Devesinden inip kim oldutunu eöyle;yince, 
zun e>iedi: lfaıreti Omer, bir e1i7le ellnden, diler eli 

H•ll T•aflyede Bulun•n 

Türk Endüstri Ve Tecim Anonim Şirketi 
Tasfiye Hey' etinden: 

Hali tasfiyede bulunan Türk Endüstri ve Tecim Anonim Şir

keti hissedarları hey'eti umumiyesinin, 12 Birinciteşrin 1939 tarihine 
tesadüf eden perşembe günü akdi içtima etmek üzere daveti karar

lqtmlmıf oldupndan, Şirket hu.edarlaı'ının mezkur günde saat 11 
de Şirketin Ankarada Yenişehirde Karanfil sokağında bulunan mer

kezini tereflendirmeleri ve hisse senedlerini veya bunlara mutasarrıf 

olduklarını ıniabit vesaiki içtima gününe tekaddüm eden bir haf ta 
evvel Ankarada Şirket merkezine, iş, Ziraat Bankalarına veya Sü

mer Banka tevdi ederek birer duhuliye varakası almaları rica olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
ı - KeşiCname, prtname ve plAnı mucibince 7 /IX/939 tarihinde kapalı zarfla 

yapılan milnakasada talip .zuhur etmedilinden Diyarbakır ba&müdilrlük b!nası in
pa\ı işi yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmulitur. 

II - Muhammen bedeli 34235.79 lira, muvakkat teminatı 2567.63 liradır. 
III - Pazarlık 27 / IX/939 çarşamba ıünü saat 16 da Kabataşta levazım ve 

mübayaat tubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün levazım tubesl veznesinden ve t zmir , Ankara, Di

yarbakır başmüdürlüklerinden 171 k\U'Uf mukabilinde alınabilir. 
V - Münakasa7a lireceklerin pazarlık için tayin olunan ıün ve saatte 3 7 .5 

cuvenme paralarile birlikte mezkQr komisyona ıelmelerl. (7458) 
••• 

- Çarıamba 15 de (Bartın ) , Cumartea 15 de (Sa• 
Sirkeci rıhtımından. 

Merıin hattına - tş'arı ahire kadar tatil olunmt!ftur. 
NOT : Vapur seferleri hakkında ·her türlü maKamat llf8iıda 

raları yazılı acentelerden öğrenilir: 
Galata Bat acenteliji - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

Müdürlüğü binası altında 

Galata Şube acenteliği - Galata rıhtımı. Mıııtaka Liman 
reisliii binası altında. 

Sirkeci Şube acentelig" - Slrkecl, Yolcu salonu 
401SS 
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İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonund 

Eksııtmeye konulan iş: Leyli tıb talebe yurdu merkez ve I inci ıube bi 
yapılacak elektrik tesisatı işi . 

Kı.,şif bedeli: 3329 lira 94 kuruş. 
Muvakkat teminat: 250 Ura. 
Leyli tıb talebe yıırdu merkez ve I ;nci şube binasında yaptırılacak el 

tesisatı işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 27 /9/939 çarşamba günü saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat \'e t 

Mua\•enet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapı lacaktır. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri, kanuni ve. fenni şartnameleri, keti' 
lbası ve buna bağlı dıger evrak her gün komiııyonda görülebifü. 

İstekliler 1939 yılı ticaret odası vesikaslle 2490 sayılı kanunda yazılı \' 
ve bu iııe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile birlikte bd 
benzer 2000 liralık iş yaptığına dair eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul 
!Ayetinden alınmış ehliyet vesıkasile birlikte belli ııün ve saatte komisyona 
leri. (7159) 

T. iŞ. BANKASI 
1939 Küçllk Cari Hesaplar ikramiye Planı 
32,000 Lira Mükif at 

Kura keşide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 
26 Ağustos, 1 Eylül, 1 lkinciteşrin 

iKRAMiYELER 
1 Adet 2000 liralık 2,000 lira 
5 " 1000 

" 
5,000 

" 8 " 500 " 4,000 
" 16 " 

250 " 4,000 
" 60 " ıco 

" 6,000 
" 95 " 

50 
" 4,750 

" 250 " 
25 " 6,250 

" 435 32,030 
T. lı Bankasına para gatırınalcla, galmz para 6irilctinniı 

ı ....., Şartnamesi mucibince 4/IX/9.19 tarihinde kapalı zarfla lbale olunamı7an olmaz, a''" zamanda taliltinizi tle tlenemiş o/,,,...nıız. 
ı adet vinç yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuıtur. ••••••••••••••••••••••••••••~ 

ıı - Muhammen. bedeli .U 6508 lira. muvakkat teminab 467,50 liradır. 
nı - Pazarlık 21/ IX/939 cuma pil pat 14 te Kabatafta levazım ve muba-

7aat tubesindeki alım komiByonunda 7apılacaldır. 
iV - Şartnameler her ıün 8Ö'ZÜ leQell fUbeden pat"Uız alınabilir. 
v - lsteklilerin pazarlık için tayin olunan ıün ve saatte 3 7,5 l(lvenme pa-

ralarlle birlikte meı.kClr ko.ınisyona ıelmeleri ilin olunur. (7452) 

Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden: 
1 - 939-940 ders yılı içm mektebe girmeğe talip olanlar arasında ya

pılacak müsabaka imtihanlan eylWün 28 ve 29 uacu per,embe 
ve cuma gUnleri saat 9.00 da başlıyacaktır. 

2 - Bu hususta fazla maliımat aJmak istiyenlerin tatil gUnleri hariç 
olmak tu.ere her gün saat 9-16 ya kadar mektep idaresine mn-
racaatlan. ''7309,, 

-··-

Zührevi ve cilt hastalıklan 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamil 

karıısında No. 33 Telefon 41358 

TAKViM 

25 Eylül 1.13' Paıarte9İ 
Rumi : 12 EYLÜL 1355 
Hicri: 11 ŞABAN 1358 

Run buır: 143 
Dotu aaati: s,sı 

Ôile : 12,06 - ikindi ıs, 
Sahibi: A. CemaleddJn Saraçoğlu Akıam : 18,02- Yatsı 19, 
Netrfyat müdürü : Macid ÇETİN 1 im.ak : 4 12 
Basddığa yer : Matbaai Ebiizziya ~----lliıılllİlılııillİiil--•• 

zafer kazanması, islAmiyetin kuvvetlenme- düşmandı. Müslümanları tahkir eder, 
s ini, taraf taraf intişarını intaç etti. Hatt4 zaman onlarda kusur bulmaktan zevk 
yahudilerden bir kısmı, cgeleceği Tevrat'ta lfrllı. 'Peygamber, bunun hareketleıi 
bildirilen ahar zaman peygamberi budur.> çok müteessir olurdu. 
demete baliladılar, ve Hazreti Muhamme• Oıhiıi1r ibni Adiy isminde kör bir 
din peygamberliğine inandılar. Böyleee ya- lümatı, bu kadIBın peygamberi güc 
hudilerden de, arablardan da birçok kim- mesinden canı sıkıldıtı için, onu öldü 

ile de kılıcından tutarak, onu Peygamberin tes lim olunduktan sonra Mekke'lileri gizli seler iymAna geldiler. ğe ahdetti. 
huzuruna çıkardı. gızli islamiyete dAvet ~tmete de me'mur Bedr muharebesinden sonra cEnfAl> sü- Omeyr, islılm kuvveti, Bedr'den a 

Res<.ılü Ekremin, niçin geldiğine dair edildi. Onun gayrctıle bir çok kimseler resi nlzil oldu. Bu sürede bu muharebedeki ettikten• sonra, Ramazanın yirmi 
sordutu suale : ınilslüman oldu. hArikulAde ahvale dair bir çok dini tasvir- gecesi, gecenin ileri bir saatinde usrnl 

_ Esir olan oğlumu almaia ıeldim. .ıer vardır. Ali AmrAn sClresinin on lkinci evine lirdi. Kadının, çocukları arasınd• 
B!DR HARB iNiN NETICE&I - Bedr Ayetinde de: cBedr'de biribirile k&l'fllaean yudutunu anlıyarak kılıcım göğsüne 

Diye cevab verdi. muzafferiyeti, islam fütuhatının bacı1 ft .... •cı 
P b v..,..... iki fırka, size, Muhammed'in nübüvvetini yadı ve arkasından çıkardı. 

eypm er: . . 1 oldu. Noksan tcçhizaUı üçyüz kişilik bir 
Sö ı ediA> b r ...... daha var· Saf lsbat edecek bir alAmettir. Bu iki fırkadan Ome71', kadını öldilrdilkteıı sonra 

- Y em aın ı .,,..,, · - kuvvetin o Zumana ıöre en mükemmel su 
vao ibni ttmeyye tle ne libl bir mukavele rette teçhlz edilmlı, üç misli bir kuvvete biri, Allah yolunda muharebe ederdi. Dl- cide giderek sabah namazını pe71aın 
akdettiniz? galebesi, mAnevl sebeblerin neticesi idi. ter fırka kAfirdi ve kendisini iki mlsll beraber kıldı. Resfilü Ekrem, cinayeti 

Diyince, Omeyr, inkAr etmete çalııtı ise l Daha harbin ibtidasında, peygamberin za- kuvvette görürdü. Cenabı Hak, lstediiine ber aldılı için: 
d H ti p b . nusret verir. Bunda basiyret slhiblerine _ YA Ome;yr! MervAn'ın 

e, azre eygam erın: feri müjdelemesi, hele cennete kavuşmak ibret vardır.> denilmektedir. 
- YA ömeyr! O hayal ile benim aramda iştiyakı, islamiyeti yükseltmek gayesi müs dürdiln? 

Cenabı Hak vardır· lümanları ölüme saldırdı. - 21 - Diye ııorunca, o: 
Demesi üzerine, tasa\'Vur ettiği cinayeti Bundan bqka, Hazreti Muhammed, kuv Bedr Gazvesinden Sonraki - Evet.. . Acaba bata mı ettim? 

ijtiraf ettikten bqka: vetine l;yl mevziğ aldırmak, harbi iyi idare Vak'alar Dedi. Peyıamber de: 
- Kararımızı, iklnuzden baıka kimse etmek ve metanet göstererek cesarette nü- - Hayır .. Onun kanı heWdır. 

bilmiyordu. Senin hak pe71amber oldutu- mune olmak suretile muzaffrlyetin iatlh- U8 MA BINTI MUIVAN'IN ö&.DOROL· hesab latiyecek kimle 7oktur. 
na inandım. aalinde mühlm bir lmll oldu. MH I - Medlne'de Yezid ibnl ~·la Dip cevü Y.,ti. llazreU Omer # 

Di,.rek müalüman oldu. Otlu kendisitle Hazreti Muhammedin, böyle büyük bir u.ceal Uma& biati ıı.vb, laJlml,.&e et.ak ( DwUtı .,., 


