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Posta ittihadına girmemi§ mem
leketler için 26, 14, 7,5 ve 4 lira ·--

Sovyetlerin Estonyadan 
~~----------------------------------------------·---------~ .. Talebleri 
NAZILiGIN iFLASI f 1-Estonyada Bir Bahri Us Tesisi 

2-Estonya Harici Ticaretini Kontrol 
Bolşevikliği yıkmak ve bu«Dünya Vebasından» 
beşeriyeti kurtarmak isti yen Nazil er Bolşevikli
ğin karşısında kendi eserlerini yıkblar. Mazi
lerini, hallerini ve istikballerini çiğnediler 

Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN ,, a eynelmilcl Marxcıhk zaten 
teı ~ nıevcucl umumi bir felsefı 
d akkinin ynhudi Kari !tnn: tarafın
ıc:n sarih bir siyasi mezheb §e'klinc 

ll.ıediJnıesh1ir Ji'\'\'clclen hö'-·le bir 
Zf!h' • .. ·' 

•rlenrnc hnli me,·cud olmasaydı bu 

l~C'ıhebin harilmlfıcle . iya i rnu\'nffa
<ıl ('f. '&! ınc imkan bulunamazdı. Kari 

l 
•• :ı.rx ~üriimiis düıı'-•anın bataklıg~ ı 
~ın ı · "' el, < ~· en muzır ve zehirli olan mı:ul-
<:lcrı bir peyp;nmber gözile emin Ye 

llluhaklı:nk surette anhynbilmi yegii
:~ adamdır. O, bu zehiri ele geçirdi ,.e 
h unyanııı hlir milJctlerlnin mlistnkil 

1. ayatlannı mali\' için onları l<lilli:ret-
ı ·ı . 

1 nu ilarda bir bli~ ücü E,.;bi kullandı; 
•er seyi lu•ndi ırkmın nef'i uğurunda 
)'aJ>t.ı • ., 

SU E D E 

t:J'p 

Alman Hariciye Nazırı Ribbentrop 
Moskovaya Davet Edildi 

Yalan Haber 
Kızılordunun Besarabyaya 
Ciirdiği Havadisi Doğru Değil 

Londra, 26 (Hususi) - Estonya len haberleri katı surette y lanlamak• 
Hariciye Nazırı Moskovada 15 saat ve So\ yet - Rum n hududunun hıçbtr ta

rafınd.ı hlcbır So\ yet harcı eti \ ukua gcl
kaldıhtan sonra geri dönmüş, vazıyet medigıni sarıh surette bıldırmekt dır. Es-
hakkında hükumetine ve Eslonya or- ki Polonya - Rumany..ı hududu ycrıne ltn

dulnrı başkumandanına rapor vermiş im olan so,·yet - Rumanya hududunda 
ve daha sonra Rusya hükumetile kat'I bir kontrol tcsıs edılmı tır 'e bu hu
müzakereyc devam etmek üzere dud ortn Avrupada askeri harek:ııın de,a-
...... k d.. ··

5
tür mı muddetlııce kup lı knlacaktır. Bu b • 

HER YERDE 

3 
KURUŞ 

d ~arxcıhk yani bolşeviklik hakkın
li~kı bu sözleri nnzi mezhebinin vazii 

•tlcr söylemektedir. (Mein Kaınpf
ın 380 inci sahifesi). 

mOS ovaya onmu,. .. · h'' histe Mofotof, Ruınanyaııın Moskovn elçı-
AAlın·~· ~nbcrlere gor~ S~vyet u-

1 
sine kat'i deklarasyon yapmış ve knrşılıkh Hugiin ~losko\'a<fa Bultmacak Ohtu 

kumetı ultımatom mahıyetınde Es - oları:ık şur ... ı tcsbıl edılmıştır kı iki mcın- \'on Rilıbcntrop 

Bir InC2heb ve iman sıfatile ortnya 
j•kan nasyonnl • sosyalizm şefinin 
~tkaıarla mezhebler arasındaki far-

ı Yine kendi kitabındn ne suretle i
'-ah ettiğini de gUrelim: 

& N 1 
"\ ( 

tonyadan iki talebde bulunmuştur: lekct bundan böyle tam bır bıt.:ıraflığ.:ı 
Evvela, F..stonyada bir bahri üs VÜ· bağlı muna ;ebetler idame eyliyecektır. 
ude ctirmek saniyen, Estonyanın Bukrcş, 26 (A.A.) :-- tSlefanı> 

Har"civa Vekıl ımiz Moskovada 

Şükrü Saracoğlu 
Kremlinde Molotof la ''Siyasi p:ırtıler bir takım uzlaşma

tn r Yapmağa meyyaldirler. Felsefi 
h ezhebler ise, asla. Siyasi partiler 
s ~ta rnuarızlarilc bile uzlaşırlar. Fel
u C: :tnczheblcr kendilerini Jayu'hti 

c g . ~ t 
1 

lt 1 k Rumanyn hükümetı, Amcrıknn gazete
harid ticnretını kon ro 8 10.a a m:ı · lcri \"e tngiliı. radyosu tarafından on Sov

Rlbbentroı) l\Josko\'B)B Gıdiyor yet fırkasının Rumanyuya glrdiğı hakkın
Londra, 26 (Hususi) - Rusya da ,·crılen haberlerı. resmen \e eııerjık bir 

hükumeti Almanya Hariciye Nazırı rorette tf:kzıb etmektedır. Rumany..ı - Po-
• ""<'on Rı"bbentrop'u T ~hı"stan mesel""i ıonya hududu boyunca ınünnk lfıt bittabi v K 1 . 1 G .. . . .. 

Baı~·k deru·zn- Estonya, Letonya ,.e Litvan,,.a.,, gösteren hanta 1' ~ """' e e 1 n e oruşt 
=~~=w~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~ ] kk d .. üşmek üzere Moskov~ ~apalıili~ fuk" SorycUcr fu~~ 1~ Ru- a 1 1 U 

la ın a gor mnm nın Bcsar b)a hududunda normal-

h~fn ederler,,. (Ayni eser, 452 inci so
' e). 

ya davet etmişti?". dir, 
0

demıryolu münakalatı da norma! \D-ı Mosko\•n, 26 (A.A.) - Tass: 
Alman Haricıye Nazın yann (bu- uyettcdir. Hıçbır hudud h dı esi vuku:ı Türkiye Hariciye Vekilı B. Şükru 

gün) Moskovada bulunacaktır. gclmemısur. Rumen ve Sovyct kıhıları n- Saracoğlu, yanında Hariciye Umumi 
Blıkreş, 26 (A.A.) - tHrw~ namda temas, çok samlml olmuştur. tkı Katib m\!avini B. Cevad Aç1kalın, 
Bükre~ hükümct mahfcllerl Sovyet kı- memleket nrnsındakı munascbetler, Mo~ 

1 

B" . . d . . . B F "d Ce I 
v • • • ırıncl aırc rcısı . • erı un ma 

tatarının Bcsarabya'ya ilerlemekte olduğu lotof tarafından ynpılmııı bıtaraflık beya- . .. 
hakkında Amerikan membalarından veri- nalı mucibince inkişaf eylemektedir. ( onu 8 ~<'U a~·famızdn ) 

b" l<'ilha~ika, biliyoruz ki, nnzi mezhc-ı 
kı bkendı şefinin layuhti oldugu· nu •ı-----------. 26 (A 'A ) meler vuku bulmuı::tur. Alınan 
a ı 1 1 • · · ~ === ' • :::::::Pıt d . u etmiştir: Führer ne yaparsa 1 MCSKOVA __ Kızılordu Leh esirlerinin adedi iki bine 
aırna haklıdır ve dogr-udur. d balig~ olmaktadır. ~ehre karşı 1 l kurmayının tebliğimle, or unun ~ 

t· ş c nazi felsefi mezhebinin Hiyııh- 25 eyllılde de hudud hattına harekat başlamıştır. Alman kı-
~ Şefi, taraftarlarının tnptıklnn kud· do!!ru ılerlcmcsine devam ede- taları Mokotovski kalesini iş-

sı kitabınd . • ·ı . b.. . 1 o • l'l a sıyası partı en oyıc ıs- rek Suvalki, Goniondz, Opalin, gal etmişlerdır. 1 •for ettikten sonra onların ne su-tntı · Dubcnka, Konıarof, Lavrikof, Batı cebhesinde, mahdud top-
e ''i° ··d"kl · · dd. t 'k l"tı' . ,J ıru u erını, tcı c ı e tı ·- ı · ·k · R. çu faaliyeti ve ileri müfrezele· " nı d Pem<lngaiçiki. Poagaıçı ·aı, ı-

··ı- e tasvir Ye tarif cdc.r : rı·n buzı hareketleri kaydedil -•' k beik, Revbnik ve Kozilov şehir- " 
( ır ·alar hemen daima falan veya d' ·ı kt miştir. Beş Fransız tayyaresi ve 

İngiltere Ticaret Filosu 
Müsellah Bir Hale Getirildi 

ula f ı lerini işgal ettiğı bil ırı me e-
n clsefi mezhebe doğı u bir te- iki tane ucu yere bağlı balon 

tııa~·üı niş . - t . ı F ı t dir. 
1 an~ı gos crır er. ata ~-------2G (A A ) düşürülmüştür. Dig-er bir Fran-
>ro~ 1 1 1 .. -
b. c:,.<Un arının darlıgı-, onla1'ı; hakiki B r=-RL/N sız tay,,nresi de bava dafi top· ıı· r J;;;. Tebliğ'. ,J 

z t•lsefi mezhebin müdafaasının lü- }arımız tarafından düşürülmüş-
·Uın gö t __ ,. •· 1 h h Doğuda hudud hattına doğ-t·u 3 emıgı m ı amanlık tan ma - tür. 

l
tn bırakır. ltdüf arzuları onların nı ilerleme normal bir surette (A A) 

c k ed. ,~ ı - ıs 126, . . -
d tııfına :-..ayıf ve kilçük düc:iı:ıccli a- devam etme t ır. ı anız aşagı PAR 26 eyl\ıl sabah Londra, 26 (A.A.) - Avnm Kamarasının 

f anı. ları tophır ki hakiki bir hac_lı se-ı San'ın doj;'Usuııda dağınık düş- f bugünkü toplantısında, Chnmbcrlnin haf-.. d tebliği: (Sonu 3 üncü say ada) k 
c~~~bikimsclerlcya~~maLBu !~~~m~ü~f~re~z~cl~c~r~i~il~e~m~u~a~e~·~-~~~~~~~~~~~~~~~~tanın umur~ v~iycli~ g~~n P~~e Sıırctı r - 22 cylulde toplanan Fransız - tııglllz yilk-

SÜ '·r· c ırl:al:ır çarçabuk acınacak kil sek harb meclisinde tam bir miltabakat 
~ C\ Uklcr içınde mahsur kalırlar. Mü- , -~"" ~ müşahede cdildifİni söylemiştir, 
de ~7ıe~i bir sıstcınc feda ederek, soz- Sovyetlcrin Polonyadakl nskeri harekct-
lın rnıısbet bir clbirliğı,, bahanesi al- ı lcrine temas eden Chambcrlaln demiştir 

~ da mevcud müesseselerin yemli-! ~- i j ki: t;ınctc J<cııdılerine küçük bır mevki tc- , ~ n . nm cl\1oskovada neşredilen tebliğde göstc -

()ınldın ~tn1eğe ve bu yemlikte mür.1kiln -:... rlldiği üzere Alınan ve Sovyet ordulan a-
u - rnsında çiz.ilen hudud Sovyet kılaatını Var 

ç 
1 

,gu kadar uzun müddet kalmağa R - - ııovanın millhakatına kndnr getirmekte ve 
a tşırln.r. Biraz anif tavırlı bir rakıb GUll"yııdaki Polonya petrol kuyulannın 

onları .. 
1 

Yem başından uzaklaştıracak büyük bir kısmını Sovyctlerln idaresine bı 
~ Ursa, kafalarında yalnız bir fikir im rakmakladır. Maamafih Kızılordunun son 

ı t: Cebir yahut hıle yolile "Bcnlm de K A v G A M tebliğleri yukarıda zikredilen anlaşma ile 
-<lı-tı So\'Yetlere bırakılan bütün toprakların-ki 

g ırn aç,, ıliycnlerin birinci safına Polonya Cümhurlyetinln yarısından faz -

CÇrnck. Hatta bu uğw·da en mukad- Asrımızın En Mu""hı·m Kı.tabı lnsıdır- Sovyet kıtaatı tarafından henüz ~~ :tanaatıerini de feda ederek bu tamnmile işgııl edilmemiş olduğunu g5s-
tyınetıı kudret helvasına ıştirak et- / teriyor. 

ır.ck isterı Yazan • ADOLF H TLr=-R rıt tı · d ön er. Ah bu sıyaset çaltalla- • 1;;; So\•yetlcrin bu harek ı ne ccsın e -
l'l!,, {Mcir. Kampf, s., 452) Tercüme eden: Hu·· S.EYI N OAHI D YALÇIN den ve arkadan vurulan Polonya orduları 
~ bittabi topraklarını muhafaza edemcmlş· 
,..,u fintırları okuyunca Lchıstan i p ı illeti ı•ın ele · d Al ' k · l d lcrdlr. Bununla beraber o onya m 

hı; sın c ı::any~uı ~usya ıle A iman Devlet reisinin iktidar meu iıne ge me en mücadeleden \'azgeçmiş değildir. Vnrııova 
adenu tecmruz mısak1 ımzalama- e"vel maksadını, fikir oe kanaatlerini izah etmek için ve Hella yarımadası müdafilerinin ltendl-

1 Ve ~histanı taksim csasmı ka- yazdığı bu fevkalade mühim eserin Hüseyin Cahid terini muhasara eden Alman kuvvetlerine 
:~~'!aştırması psikoloji bnkımıuclan y ALÇIN tarafından tercüme edilmesi esere ayrıca karşı \'e devamlı ve merhametsiz bombar-
~anıen izah cdilmi§ olur. lşin için- büyük bir kıymet vermektedir. dımanlara rağmen h1'ıl1'1 yerleıinl tutmak 
d suretile g5sterdlkleri parlak kahramanlık 

e akı\ crmıyccck hiçbir nokta kal- :K :K g X X önunde bütün dUnya mutehnsslstir. 
~az. Bu1ııann iıepsıni Bitler evvel - Garb cebhcsinde, Frnnsızlnr bazı yerler-
'i.en haber vermiş ve tahmin etmiştir. t -ılkteşrinde Başlıyoruz de terakkiler elde ettiler ve knzançlannı 
k a.Inız, baçlmh:.rında bir kusur ve muhafoznyn muva!fnk oldular. 

ho.bah:ıt dıye tacvir ettiği aceleyi Yeni Sab•h, bu tarihten itibaren bir l Dominyonlarımızın hazırlıkları ilerlemek 
O.tfi h f L tedlr. Gemilerinden bir kısmı bizim gemi-

arndak'ar ~!1e. kendi3 i yapmıştır. 3te çok yenlllkl•rle beraber daha ziyade lcrimizle teşriki mesaiye bnslnmış, ordu -
ti a &uçük fark bwıdan ibaret- tekemmUI etmlt ol•rak her gUn a ıan talim ve terbiyeye koyulınus ve tay-
'· r .. F'::ıkat bu kii"u··cu··k fnrk bugu··n • ı u a.ı - yare kuvvetleri de deniznsırı h zme er 

IÜtikattc nazıliğin kökünü kazımış, ••hlfe olarak lnti,ar edecektir. görmek üzere hazırlanmakta bulunmustur. 
Hüseyin Oalıld YALÇIN ' Dominyonlann müşterek davaya tahsis et-

~vvvv Ukleri mühimmat, iptidai maddeler ve er-
( Sau S Uııctt sayfammla) VV" (Sonu s üncü sayfammla) 

Churchil ve Chamberlain l 
Avam kamarasında 1 

izahatta bulundular 

Polonya harbiııhı fecl sahnelerinden Vlstul'de berhava edilen 
moamm bir köprün.Un ball 
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Meclisin Kapatılması Hakkında 
Hissedilen Endişeler 

Sebebini sormayınız. Ell, kolu bağlı, ağzı hOnkAr ona da Tevfik Paşadan sonra sad
tıknlı halka karşı şehir içinde kafa tutma- razam olacağını vildetmişti. O günü sa
yı şeref sayan bu dilzme medeniyet kahra- bırsızlıkla bekliyordu. Başvekilliğe bir an 
manlanrun k<'ylnerl böyle istiyor, yapıyor- evvcl kavu:;mak için meşruUyeli, meclisi 
'lardı. Sanki Çanakkalede ercesine kırıp bile feda ediyordu işte. Şimdi Ali İhsan 
~ömdilğümüz gururlarının, azameUerlnin beyin plşmlş aşa su katar gibi ortaya bir 
tintikamını bizden böylece, kııbpecesine al- engel atması da i;ı miydi sanki?. Hoşnut
.mıık istiyorlardı. suzluğunu yalnız tavrlle göstermekle kal-

Bt>yoğlu umduğunu bulmuş, öı.l<'diğlne manustı. TitizUkle: 
J<avuşmu:;tu. Yabancıların albnlan, lira - - Ali Ihsan beyin yanlış düşündüklerini 
Jları, lircUerl Ar ve ayıbı büsbütün kal - sanıyorum, demisti. Tevfik Paşa ne ise, fa-

YENISABAB 

~azı Apartımanların ' 
ınşaall 
Yarım Kahyor 
Avrupadan fth:ıl edilen bazı inşaat m:ıl

zemenln son hddiseler dolayısile memlekete 
getirilememesi sebcbile piyasadan .temin e
dilmesi gnyet güç bir şekil alın~tır. Bu se
bebden c\·velce yapılmağa ba;ılanan apar
tıman, ev vesaire gibi inııaaUann birçoğu 
yarıda kalmak gibi bir vaziyete dilşmüş
lerdir. Piyasada bilhassa demir al:lt e -
devatı 07.~ine sıkıntı çekilmektedir. 
V'VVV.....,""A/'.i'J'-"'""'.A/'.i'J""'°"'-"/'VV""'°.V 

BELEDİYEDE : 

................................ ~ 

Okuyucu larım ız 
............................. --

0 i yor ki: 
e:tmek Bilmiyen Bir Yol 
BoyacıklSyü ahaliıindenlm. Oç ço

cuğum var ki lkiıl Arnavutköyünde 
biri Bebekte okur. 

Müteahhid diye ortaya çıkan zat 
tam bir buçuk yıl üç yüz arıın me· 
zarlığın linünde demir almıt. yo· 
lu kapamıı: hiç bir mahal, hiç bir 
lüzum olmadığı halde nakll vasıtala· 

Taksim - Ayazpaşa 
Caddesi 
Geniş 1 etilecek 
Belediye Reis Muavini Bay Rıfat Yenal 

dün Taksim kışlası arsasında ve Taksim 
ile Ayazpaş::ı arasında genişliyecek yolda 
tetkikler yapmıştır. Bu arada yolun geniş
lemesi için yıkılması !en.beden ve Taksim 
kışlası mUştcmilAtına dahll bulunan dllk
kan, gazino \'e garajlar tesbit olurunu~ -
tur. Yıkılacak garajlar için şimdilik Tak
sim kışlası arsasında muvakkat garaj tesis 
olunncaktır. Belediye ayrıca Taksim kış -
lası arsasında bir merkez garajı tesis et -
mek üzere tetkiklere başlamıştır. 
vvvv ~ınnı~ bütiln kapıları ardına kadar aç- kat kabine Azasına da danı;ımağa kalkış- B d k }} 

ltırmıştı. Evleri birer oynnk yuvasına, d(lk- mak padişahm arzu \'C hakkını ayak altı- elediye e na i er 
,kAnlan birer içki kaynağına çc\rirmişti. nn atmak sJcmck olmaz mı acaba?. Esasen Belediye Tahakkuk t;ıleri ?yfi.idıirü Abi-

rının mürurunu fiilen kesmiş; o clva· 
rın iki tarafındaki köyler ahnllslnln 
AıikAr bir surette teeasürlerlnl .. ulu 
orta ve Aıikir bir halde teessürlerini 
celbetmlştir. Boyacıköyünde fabrl· 
kadan köye doğru farzedelim ki lı· 

timllik bitmedi. Bir buçuk senedir 
bu lstlmlAkin bitmemesi de bir hic· 

1 DENİZLERDE : 
!Caddeler coşkun, taşkın çaylırra, yan so- bu kabine bir iş ve icra kabine2 olacak dinin Trakya Umumi Müfettişliği Maliye 
;kaklar da çamurlu, sinsi derelere benze - kuvvet \ e \ aziyctte dcğıldir. Bugün de •ılse Mil;ıavirliğine tayinile açık kalan Tahak
JmişU. Her taraftan köpüre köpüre zevk, yarın nasıl olsa çekfimck mecburiyetinde kuk Şube i Mudurluğüne Muhasebe Mü
sc!ahet akıyordu, bu akıntılar arasında se- kalacaktır. Meclısın kapatılmasına muva- dur muavini Orhanın ve onun yerine de E 
le kapılmış kütuklcr gibi irili ufaklı, ka- fakat etseler bile milletin mukı.ıdderatını minonil Kaymakamlığı muavini Belediye 
dınlı erkekli fuhşun gönullü kurbanları, bu zayıf kabınenln elinde tabıidir ki bıra- müfcttişlcrındcn Osman tayin olunmuşlnr-

1 Tahmil Tahliye amelesi-
1 nin uygunsuz hareketleri 

kirlı, bayağı aftosları sürükleniyordu. kamayız Bendenıze kalırsa kubincn'n fik- dır. 
Saray yine entrikalarlle Uf,'I'aşıyordu. rinl yoklama6a hiç de lüzum yoktur. Pa- Muha ebe mUdUrU 

Kuşbazlığı pek seven bilnkAr da o 51rnda dısahın irade ... e arzusu kendilerine anlatı- geliyor 
adnm avlıyordu. tstanbula dılşen, aç Ics lır. Çcl~ırrlcrse b~k.ı bir kabine tc kili 
kargaları gıbi didikllyccek bir lokma pe- guç değil ya a efendim. Niçin işı boyle i- Beledıye Muhasebe Müdürü Muhtar A-

şınd<' g 2etl Hurriyet ve lüllıf elebaşıları- zam ediyoruz".. ~:~tl~n~~':~~n A~~:.a!n~~=d~a~:~Pd~~t~: ı 
nı ele g çirmelı:, kafe-:.Jcmck için Yıldız Ali 1h ::ın bey de sinirlenmişti, bıraz 
b:ıh elertn<' çığırtknnlarını dizmiş, ağlarını sertçe ce\·ab \ermişti : ği işleri tamamen neticclcndırmiştır. 
sermiş "e kap::ıncalannı kurmuş bekliyor- - Evet, kabine teşkili çok kolay. Ya Muhtar Acar'ın pasif korunma lşlcrlnde 
du. mcclıs, Te\ fık Pn a knbincsıne yaptığı gıbl sarfolunmak uzcrc yaptı ı mlinakalclcrln 

Ya halk?- Halk tn bu çeşit çeşit hainler, tcskil edece iniz ~eni knbincyi de itimad-ı miktarı lOO bin lirayı tccnvuz e.tı:ıcktedlr. 
hainlıklcr içinde aömillup kalmıştı. Çek- sızlıkla karşılaşan \azlyet ne olacak?. Mil- Bu münakale 11 ~cktcp inşası ıçın nyrıl
tiğl nihayetsiz ıztıraplar içinde bunalmış- lct gilnünü ömrünü hep sadaret alayı scy- mış olan GOO bin liradan yapılmıştır. Ma
tı. Açlık, yoksulluk ile boğuşuyordu. Kışla retmek y:ni sadrazamlara el çırpmakla arnafJ.h Belediye Rıyaseti Şehir Meclisinin 

' Teşrinisani toplantılarında mektep inşası 
ve sevkiyat dairelerinde bir lokma ekmek mı geçirecek rica ederim? Tekrar edlyo için tahsis olunan paradan ayrılan 100 bin 

lara dolrnu:; silriinüyor, esef ve elemle yük bir ?ılcnfn::ıt, kat'l bir zaruret varsa, 
liranın fazla vnrıd:ıttan temini için CSalA

ran destanı teçkll edecek mahiyette· 
dir. Fabrikadan köye doğru böyle, a
dım başına harabeler sllılleal. Bu· 
nu geçelim • Fakat fabrikadan ti Ru· 
mellhlaarına, hele Zekipaşa yalısına 

kadarki yol pamuk gibi atılmış, adeti 
yerlerden taş aranmış. Şimdi butün 
bu mesafede tozdan ve en küçük 
yağmurdu çamurdan geçilmez. Kışın 

mükemmel bir çamur banyosu, yer 
yer de batnk :ılayı hazır. Mütc:ıhhld 

ııununla bununla ne yapıyorsa yapı· 
yor, yapmadığı yoldur. Yüksek Na
fıa Veklllnln merhametini bekliyoruz. 

Sadık karllerınizclen: 

Boyı:ıcıköyü sekenesinden ı 
Scwnikli Nazım bularnıyan zavallı yurd yavrulan sokak-ı rurn, mcclısin kapanmasında gerçekten bü 

D hiyet alacaktır. 
toyluyorum, dileniyorlardı. Söziln kısası 1 amad Pa~ hazretleri bugunden Tevfık M t k r· t 
mıllette, ne saraydan yarlık, ne de hük\ı-,; Paşa ile görüşüp anlaşmalı, kabine ile Yeni ekm k çeşnisi ın a a ıcare 
metten yardım ümidi kalmıştı. Bu acıklı uzlaşıp bir an evvel bu is başarılmalı. Ge- tecr Ubelerl 
holler içinde yürek sızısile çırpınan Türk- lcceğini hissettirdiğiniz is ve icra kabine- Ekmek çeşnisi için yapılan 5 nUmune 1 , •• d u· • r 1 u•• g"" u• • n de 
hık ancak yine kendi içinden kurtarıcı bir sine, bu kabineyi t~kil edecek ~~yük uı.~- Belediye tktısad Müdıirlıiğünc geUrllmiş-, 
el bekliyordu. l~~ nncak bu Gekılde kav~~abılıriz. Acı-ı Ur. tktısad 1üdllrluğU bunlnrdan iki tane- y ı T ı t 

işte tstanbul bu aç~k~ acılık içinde kıv- cızınizln de fıkir ve kanaatım bu. sini seçmistir. Bu iki numune üzerlndel apı an op an ; 
tanırken, Damad Ferıdın yalısında o gun Toplantıda bulunanlardan crkfınıharb tt'krar tecriıbeler yapılacak ve bılfıhare 
nlçak hilnkfırın alçak bendcleri, mükellef Yanyalı Tahır Bey ile Hcrsekli Ali RüştO Belediye klmyah:mesindc tahlıl olunnrak ---
bir içi sofrnsında toplanmışlardı. Zeı;kle Efendi.(•) de Ali İhsan Beyden yana ol- kat'l çeşni tesbit olunacaktır. 
dlmbıişlrniyor, gule eğlt'ne söyleşiyorlar- duklnrını t.<vırları ile göstermişlerdi. Ali 81 t lfe formUIU 
dı. Memleketi ezen, milleti içlcndir(.'Jl bun- Rüstü Efendi söz söylemeğe izin ister gıbl r ar 
ca dertlere çıkası gôzlcrlni yummuşlar D:ımad Feride bakmışb. O da: hazırl nı gr 

İhtikarla mücadele için 
yeni kararlar alındı 

35 amelenin işlerine 
nihayet v rladl 

Limanımıza gelen ecnebi vapurlarm yilk 
leme ve boşaltma işlerinde çalışan amele
nin yaptıkları u:ulsüz hareketlcrm önıine 
r;eçmck için eski Denizbank zamanında 
bir nizamname hazırlanmış \ c bunun tat
bikatı ılc de nihayet sıkı bir sureUe meş
gul olunmuştu. Bu amelelerin bazıları va
purlarda hakları olmadı~ı halde parn mu-

kabilinde verilen fişten başka nyrıca ec
nebilerden bahı;iş kabilinden parn iste -
mckte ve buna mümasil daha bazı uygun
suz hallerde bulunmakta idiler. 

Limanlar Umum Müdurlüğü yeniden 
başgo..teren bu gibi vak'aları önlemek için 

bir teftiş heyetini bu ise memur etmiştir. 
Yapılan kontrollerde uygunsuz hnllt'rl gö-

rulen 35 amelenin işlerine di.ın nihayet ve
rilmiştir. 
VVVVVVV'VV'VVV~ 

lKTISAD İŞLERİ: 

Yapak ve ifU ler ••r
be içe ihraç eallebile

c k m!? 
Yapak \'e tiftıklerlmlzin hukümetin son 

verdıgi kararla ıhracatı lisansa ttıbi tutul-

Mebusan Meclisinin dağıtılıp kop:ıtılmn- _ B.r di.lşıinccniz varsa efendi hazret- İstanbul Belediyesi tktısad Mlidürlüğti 
sını gorusuyorlardı. Ahmed Rıza beyın o leri, demi;ıtl. Lütfedip soylcyiniz. Hiç şilp- bundan bir müddet evvel tarifeler hakkın
gun kcyıfli olduğu kadar da gevezeliği, çc- hcslz istıfadcyi mucib olur. da bir formül hıı4ırlamak üzere muhtelif 
çcnltfı ustünde idi. Şakrak kahkahalar a- Ali Rüştu c!endı oturduğu yerde şöyle ecnebi memlekeUerin ecnebi atıı~elerinden 

Şehrimizdeki ihtikft.r hareketlerini ta - ması üzeı ine memleketimıze muhim mik
mamen bertaraf etmek uzerc dün Mıntaka 1 tarda döviz temin eden bu maddelerimizin 
Ticaret MudUrlüğilndc mühim bir toplantı ihrnc.'atı dilşmuştur. 

yapılmıştır. Bu toplantıda İstanbul Mıntn- Haber aldığımıza göre bir çok ihracat 
kn Ticaret Müdürü, Belediye 1ktısad l\Iü- tacirleri hükümete müracaat ederek tıyor, gerçekten o:zlu sözler saçıyordu. Ni- bir topl:ınmış kendine çeki düzen venni"'- mali'lmat istemişti. 

hayet k. nunu esasinin muaddel yedinci ti. Gulumsiye:·ck: " Belediyeye şimdiye kadar bu hususta düı u, Ticaret Odası Umumi K~tibi ve di- . . . 
gC'r aUıkndar zevnt ve şefler hnzır bulun- yapak ve tıftlğln serbest olarak ıhraç edıl-l'TI ddeslıun fıkrnı mahsusasındnn bahset- gelen malümat tasnif edilmektedir. Yakın-

- Acizinlz de kısaca bir şey söylemek 
i ti. Bu fıkranın, iktiza ettiği vakit mee- isterim. Ahmed Rız:ı Bey simdiki kabıne d:ıı tetkiklere ba.lanacaktır. 

ft.isl kapatmak hakloru, padiş. hn verdiğini wvv 

1 . K ~~t.. b' b b. ., için iğretidir, dedıler. Başka bir is ve icra MAHKEıu'ELERDE : 

muşlardır. Toplantı geç vakte kadar devı:ım mesine müsaade edilmesini istemişlerdir. 
etmiş ve tatbik edilmesi lcabeden tedbirler Aliıkndar Vekiılet bu hususta tetkıkat yap-

soy cmışti. a,, • ....,., ır yo az gı ı meşnıu- ıu 
kabincsınc luzum gostcrdiler, gcleceğinı de 

etrafında yeni kararlar alınmıştır. maktadır. 

yctın boI;rulmasına fetva vermişti. O sırn mujdelediler. Ancak bu kabineye ııc ıtti-
lardaki siyasi vnziycUcrin kanunun meclisi H"'klmlere mak m m--a 1 • harcılara kavuk sallıyanlann, ne de ltti- CI u 
re h için sart koyduğu zaruri sebcblcrdcn h d l ., U . . ktan ·ı Ankarnd:ın "elen haberlere "Öre Adliye . . . a cı arın rnan.e crını uza • scyr ı e b ., 

sayılac:ı 1ını isbnt ve izah ıçln didlnmışti. b - 'fl'h 1 b't n k taslı 1 bil Vekt'ıleti b:ıkimlcre makam maaşı veren 
Has hazine mi.ıduru Refik de Ahmed Rıza ugun ı ı ur a ı ara ı yan arın, . . • . 

. hnssa hava kollıyan 1ttihadC'ı döneklerinin I yem bır kanun layihası hazırlamak uzere-

Çöken Apartman 
Davası bcyden yana olmu tu. O da pndı;ıahın bu girmemesine çok dikkat ve itina gerek- dir. Vekfılet ayni zamnnda her sene martta 

hakkını tebarüz ettinniştl. Sonunda ba- tir. Bu, hem millet ve hem de yakında toplanan tefrik encümenini C'ylCılde de top-
pIDı i.ınune eğerek : mukaddcratıınıı.ın seyrine karı~acak ya- lanmağa da\'et etmiştir. Encümen terfic Dün a~ırccza mahkemesinde gayri 

- Ancak, demişti. Şu sırada l\kclisin bancı devletler uzerind~ çok ıyi bir tesir lıak kaz;ınan ht'ıkimlcnn ve mfiddeiuınumi- fenni yaptığı apartman balkonunun 
kııpatılması umumi clkl'ır üzerinde menfi ,,_ buakır. Bunun için yeni kabinenin sade-, lerin listesini hazırlıyacak ,.c Vckulete ve- çökerek ameleden Ahınedin ölümüne 
tesirler yapmaz mı acaba?- ce muhaliflerden, fakat muhalefetlerini rccektlr. Ali 1'--~- b d rnt clk ... __ sebebiyet veren yapı kalfası Anasta-•QUJ• ey e umu •1.uu O sı- yalnız söz, fikir ayrılığı ile dt'ğil gt'rç kten, Adliye Vckfıleti terfie hak kazanan htı-
rada mcclısle, mebuslarla ilişikli olmadı- iıı ile gösteren, lttıhadcıların bunca haka- 1 kimlerin hiç beklemeden bu haklarını al- sın duruşmasına başlandı. Şahidler 
ğını, olrunıyacağını isbata çalışmıştı ve ni- ret ve zulilmlcrlnc gögüs geren Hürrt.vet maları için tetkikat yaptırmaktadır. dinlendi. Mühendis Şevket, reısın 
hayetH: lk i d Ü • iz b ve ttiltıl evlt'ıdlanndan teşkil edilmesi lli- Adliye sar•yı bin••• muhtelif suallerini karşılarken: 

- a ın .syanını u:; nmeym ey - dır 
ıcr, demişti. Mebusan meclisini kapatmak zım · Çunkü hak ve ~rn onlanndır. Yerine yeni Adliye sarayı yapılacak o- - Bir yapı esnasında kalfa her 
şöyle dursun, hatttı meşrutiyeti kaldırdık < evamı var> lan eı;ki hapishane binasının yıkılması so- ne sebeble olursa olsun inşaat başın-
dcseniz bılc kimsenin umurunda bile ol - (•) Yanyıılı Tahir Bey erkAnıharb mira- na ermek ilzercdir. l\filtcnhhid yakında ar d~n ayrılırsa belediyeye müracaat et-
maz. DuşunOnilz ki bugün ahali geçinme !aylarından ve muhalefetin eli bayraklı sayı Nafıaya teslim edecektir. Mimar Asım b d y h'b' d ' b' j 1 . 1 ğ . . meye mec ur ur. apı sa ı ı e ay-
derdınc, boğaz kaygısın:ı düşmüştür. Bence elebaı;ılarındandır. lttıhadcılıırla geçlneme- da ınanın pro e" nı haz.ıradı ı ıçın hemen . . •. . 
acı duyacak, bağırıp çağıracaklar ancak dlğl için Mıaıra kaçmıı, oradan da birkaç insa işi münakasaya konacaktır. Buhranlı ı nı şckıl~e. ~urac~~ edeccktır. Etme.z 
mebuslardır. Mnlılm ya onlann hesabına arkadaılle Fasa giderek Fas ordusunda vaziyet dolayısilc eğer munakasaya talib lerse ıkısı de muştereken mesulı
h, fırın kapanıyor demektir. Şimdiye kn- muallimlik yapmııtır. Fakat biraz sonra çıkmazsa Na!ıa em:ınet suretilc sarayı yap yeti üstlerine almış olurlar. Yapı ve 
dar gülduler, eğlendiler; bırakın binız da, glSrdüOO tazyik üzerine Mısıra dönmeOe tıracaktır. yollar kanununun on altıncı maddesi 
onlar ağlasın, kıvransınlar. Asıl düşünü- mecbur olmuıtur. Mütarekenin ilk gOnle· Bir tayin bunu amirdir. Eğer binayı kaçak ya-
lece~ bir mesele v~r. T~k Paşanın ve rinde latanbula gelerek saraya çatmııı ve lstanbul hakim namzcdlcrinden Sabiha parlarsa hem kalfaya hem de bina 
kabıne lızalanmn fiklrlcrı buna mütcma- sonra Vahldettinln yaverleri arasına karı§· Erülgen Ankara h~ıdmllğine tnyin cdıl - . . . •. 
yll midir acaba?,. Şevketmeabın bu husus- mı§tır. miştir. Bugün Ankaraya gidecektir. sahıbıne mesulıyet teveccuh eder. 
ta \aki olacak vnsaynsını bu kabine de Ali Rü§tO efendi aslen Herseklidir. it • - -· - Gayri fenni yapılan bir balkonun ü-
mildahalc nddeder de istifaya kalkarsa yi- tlhadcılara kal'§• gösterdiği ıtddetll muha- E V L E N C: zerine üç kişinin çıkması da yıkıl • 
ne hiç yoktan bir buhran karşısında kc- lefct' ve inadı ile ıohret bulmuı, seciye- Emekli Yaıbay Bedri Akay kızı Lfımla mayı tacil edebilir. 
lınacak. Bunun için sadrıızamın ağzı yok- ılz bir adam idi. BllAhare Ferid kabinesi· Akay ile darn vckıli Ziya Uluç oğlu dok-ı B d K• ·ı Ab'd' 
ı enin fikri 

_ un an sonra amı ve ı ın 
ansa, kabin ı ve temnyülil anlaıııl- de Adliye Nezaretinde bulunmuıtur. Ana- tor Fethi Uluç'un evlenme torc~I Ercnköy . . . . . . . .. . 
'a çok muvafık olu.ı" gibi geliyor bana. doluya ve mllll emel ve gayelere kal'f• ao· merhum Emınpaşa k8şkunde 24/9/930 pa- ısının.de ıkı §ahıd d~nlendı. Muddeıu

Bu tözler Ahmed Rıza beyin hiç te ho- nuna kadar muhalefetinden uaanmıynn sa· zar günü yapılrr.ıştır. Tarafoyne saadetler mumı dosyayı tetkık etmek istediği 
~na gitmemişti. Kızmış. kızarmıstı. Çimkü yılı utanmazlardandır. temenni ederiz. için muhakeme talik edildi. 

Fındık salt ları 
h arar tlendl 

Fındık üzerine yapılan ali\ re satışlnrın
dıı alıcı ile müstahsıller nrasmda son uı
manlarda çıl. n ihtilMl r zrul oimağa baş
lamıştır. Fındık tüccarları evvelce giriştik
leri taahhütleri yerine getirerek müstahsi
lin parasını odemcktc \'e mukabilinde mal 
çekmektedır. Yeni sene mahsu!Unün idrak 
cdılınlş olması sebeblle ihral'at ta başla -
mıştır. Bu günlerde Fransa ve 1ngiltereye 
yeni p:ırtiler ıscvkedilecektlr. 

l nglllz ler ln p lyae•d•n 
mUbayaatları 

B::ırb başladıktan sonra gayet durgun 
bir vaziyette olan ihrac::ıt piyasası yavas 
y::ıvaş canlanmağa başlamıştır. Bir müd
dettenbcrl piyasada tetkikatta bulunan tn-

giliz alıcıları dün f:ıa liyete geçerek 700 
b::ılya yapağı mübayaa etmişlerdir. Bu ya-

pağıların Çorum tipleri 95, Ankarn 105 ve 
oğlak cinsleri 115- l 17 kuruş üzerinden mu
amele görmüştur. 

Ku yemi lhr catı 

lhrocatı serbest bırakllan kuşyemi sa
tışları harareUcnmi;ıtir. Dün şimal mcmle
kctlcrllc !ngıltcreye gönderilmek üzere ta
nhhiıdc giren firmalar 4 kuruş 4,2 paradan 
yüz ton kusycmi satın almıslardır. Bu satış 
fob Tckirdıığ olmnk ilzere muamele gör -
müştur. Bu maddemiz uzcrine birçok mem
leketlerden yeni talcblcr vukubulmnkta -
dır. 

~7EYLO L 1939 

Dil Bayramı 
DünSevin ıe 
Kutlu landı 
Büyük dil bayramı dün şehrimizde 

merasimle kutlulanmıştır. BayraJll 
halkevlerindc dil lehinde yapılan toP
lanWarla ve konferanslar verileret 
kutlanmıştır. Şehrimizin tanınmı3 
kimseleri tarafından verilen bu kon· 
feranslar kalabalık bir halk ve genç· 
lik tarafından alaka ile dinlenilmiş • 
tir. 

Konf eran.sçılar mevzularında bil • 
hassa Arab ve Acem dillerinin Tür}; 
dilile ihtilatı neticesinde vücude gcleJl 
şeklin memleketin kültürel yürüyil· 
ııünde husule . getirdiği aksaklıklatl 
tebarüz ettirmi§ler ve öz türkçemi· 

ze kavuştuktan sonra lisanımızdll 
husule gelen sadelik ve inkişafı aıı· 

latmışlardır. Bilhassa Fatih Halke-

vindc muharrir Murad Scrtoğlu tn· 
rafından verilen konferans büyük bir 
alaka. uyandırmıştır. Her gün dalııı 
ziyade sadeleşerek Acem ve Arab tc
Hi.kkileri ndcn kurtulub yeniliğe k:nrıı· 
şan öz türkçe için bir bayram olaralt 
kabul edilen 26 eylfıl şehrimizden 

başka yurdun her tarafında biiyilk 
bir sevinçle lmtlulanmıştır. 

lr k Baivekfllnln 
lley natı 

Bnğdad, 26 (A.A.) - Ba;ıvckil Nuri pa· 
şa radyo ile ncşredılen bir nutuk söyliyc· 
rek Avrupa anlaşmazlığımn son inkişaf • 

lannı anlatmış ve Irak'ın bir tarafuın ın· 

giltcrc ile ol:ın itti:fakımı, diğer tnr::ıftaJl 

Sadabad paktına sadakatini tebarüz cttit• 
mişttr. ( 

Nuri Paşa, aynca, Almanya lle diploma· 

Uk mtlnascbcllerin kesilmesinin memleket• 

te hnsıl ettiği iyi akisleri kaydeyliyerek a• 
l'ab nasyonalistlerinl Irak siyasetinin mu • 
va!fakiyetine çalışmağa davet etmiştir. -·-Gi!ziantebde lhtikarla 

mUcadele 
Gazianteb, .,-~. (A.A.) - Son gün· 

lerdc vilayetimizde demir, kalay, bo· 
ya ve diğer bazı ithalat eşyaları fi
yatlarında gayri tabii yükseltmeleri. 
görüldüğünden icabeden tetkikatın 
yapılması, ihtikar derecesinin tesbiti, 
fiyat yükseltilmelerine karşı daimi 
takibata geçilmesi için vilayetçe zi· 
raat, ticaret ve sanayi odaları reisi, 
emniyet müdürü ve belediye reisin· 
den mürekkeb bir komisyon teşJdl 
edilmiştir. Komisyon derhal faaliyete 
geçerek ihtikarı önlemek için r.indi 
tedbirler almıştır. - ·--

ÖLÜM 
Uluborlu'lu Emekli Piyade Yüzba· 

şısı, Kuleli Askerii Lisesi ve Emir.gfLD 
orta mektebi riyaziye muallimi, Af· 
yon clemiryolu yüz başılarından İrfan 
ve Tophane Maliye Tahsil Şubesi şefi 
Yaşar Tümbeğin babaları Mustafa 
Nwi ölmüştür. Cenazesi bugün 27 / 9/ 
939 çarşamba günü Kandilli camiin· 
de öğle namazı kılınarak Anadoluhi· 
sarı Küçük.su mezarlığına defncdilc· 
cektir. / , 

TA KViM 

27 Eylfıl 193' Çarşamba 
Rumi: 14 EYLÜL 1355 
Hicri: 13 ŞABAN 1358 

Ruıı hızır: 145 
Doğu ı ati: 5,54 

Öğle : 12,05 - ikindi 15126 
Akşam : 17,59 - Yatsı 19,32 

imsak: 4,15 

- E, hoca! Hanyimiz daha yüzcl? cYor mcşamı hllUra biıyi safa buln gor> yapmı:;lnr; gozler, o canım gozler artık şeşi t fn alık alık yahudfye bkıyoradu. du, Acaba hurufi cfırre de mile~~lydl 

l' AZAN : ZEYNEL BESi M SUN 

- aa-
Hafız Mustafa ile herkes 

alay ediyordu 

- Topunuz da gözelsiniz be... Sizin go-
calarmız yoh uıu be? 

- Yok ya ... A!Sna bize ... 
- Siz cufutsunuz ya .• 
- Adan sen dıı; Musurmsn oluruz .. 
- Dimeyindl gayrik. Gamını gumbür-

deeyo; gozlerim döniye; bağn kotOlük ie
}Jye; ahha saldıracağn hinclk ••• 

Ayı saldırır mı; saldırır. Ali ağabey, her 
ihtimale karşı, kızlara çıkışıyor: 

- Buraya bakın.. Hoca!endiyl sıkma -
yın. Yanında öyle seylcr konuşmayın a
yıbdır. 

Bunu yaratırken Allahın lal yokmuş. _ Ayıb ya; böyle itmeyin gayrik. 
KaUalara :lnsaıı ve hayvnn tezeğinden d6rt Nihayet sofra ha.zırlandı. Kız.tar hemen 
•damlık çamur yuğurtmu:;; b~ ıeçmiş; k~ bir ud, def, keman, tepsi vesa
cyer y(lzilne bir çirkinlik nümunesi hediye lre aldılar. Gelir, gelmez de tekill bckle
edeyim> milllibazaslle kırk gün. Iork gece meden çalıp söylemeğe b~ladılar: 

bu suratta ~ledlktcn sonrn çamurdan hey
kelin bacağına bir Qfünnüş; bu herifi or
taya salıve~. Aksi takdirde bunu do-

racak nnanın be~ fil büyüklüğünde ol
tnası lft.zungcllrdi. 

Ali ağabey ve avenesi akşamlık çilingir 

ıofrnsım hazırlamakla meşgul iken kızlar 
fa hafız Mustafa ile meşgullerdi: 

Telgrafın t'ellerlnl kuııtar mı kondu 
• Herkes yavukluya, ande, bliyle mi yanar 

Bu bitti; arkasından ağır tnrkı icldi: 
Sena yormek ile rüıtl doluyor mldelerlm 
Seni yumsun blle her yDn yorebllmek 

ldcrlm 

Cruum tilrkçe; dilberim güfteler ehlinin 
(1) ağzında ne bale geliyor?. 

yahut cGllhi ki eder turresi damfınını çide> beş değıl, hepyekl yirmi bcs defa düşeş - Mora, mora; nndc vaze Bohora; Sal- dersin?. Şüphesiz öyle olacaktı. Aksi ta~-
gibi çetrefil güfteler şöyle dursun; alclfıde görüyorlar. to, maznlto, sôkilk pantolon, yrımall pal- dirde kelimenin kuyruğunu yukarıya çek• 
sarkıların bile doğru, dürüst okundukları- Havız Mıstıva memnun ... Ud, tepsi, kc- to; Allah, maşalla, mn;ıalla .. kuvarento çin- mcsi icabederdJ. Nasıl ki «Kale> aslında 
na ben tesaduf edemedim; eden varsa çık- man, def, dümbelek, çatalla çalınan boş ko csto şaralop,.. cKavele> JdJ; cV> kuyruğı..nu kaldırdı, cet 
sın da söylesin. En şôhl'eW hancndclel'imiz: su bardağı, terlik ökçeslle tahtada tutulan Ve kadehi dıkti. korktu kaçtı; cKale> oldu. 

tempo, cırlak bir nloy ses ve kıvırcık, kı- - Gördiln mil hocam?. Elin oğlu çıfıt- Eh artık; bukadar delile karşı durmak 
Akan sular prab olsa 
Uçan kuılar kebab olıa 
Meyhaneler harab olsa 
GönUI uslanmaz aslal 

Şnrlosının Oç{\ntjl mısraıru gazinolarda 
ve plft.klardn, kafiyenin paçavrasını çıka
rarak «Meyhaneler mesken olsa> diye o
kuyorlar; hem de «mesken> i cmesklln> 
yapmak şartile ... 

Bu da bitti, arkasından yahudicesi baş
ladı: 

Alyanto ıeJCnto 
Hacı Kurulento 
Tu ga tu mo rublye 
Me IA abaso 
Norye esperanto 
Norye dimlto ... 

Haydi yallah!. Hocam e§lenlyorln 

vırcık Musa duhterciklcri... ken bilcm dunsıru yaptı. Sen de bcsıneley- şer'an da caiz olamıyacağı gibi belki de 
Ali ağabeyle avenesini gılman sayarsan le lçeydin çarpılmazdın. (Uzatarak) haydi fena müstchablardan blr ıünah teşkil e

bunlar da huri; al sana cenneti! .. Hocaya çek!.. debilirdi. Nahha gözcağızl baksın; kadehi 
cennetin böylesi bile bir milyar defa fnz- Hocn; bir akşam evvel tecrllbcye istina- de fındık kurdu ınlııali bir kızcağız uzıı
la ... Teresi kutıik diye cehennemin külha- den, bu mavale pek nldanmıyacaktı; fakat tarak muttasıl: 
nına atmalı amma harlaması bir halta sil- kızlara dayanamıyordu: - Hoca, iç!. 
receği için cehenncmdekilere yazıktır. - Ayup değll; yunah değil.. imamın su- Diyordu. Deyiverindl gayrik; nasıl iç • 

- Ey hocam!. Pedere gitmeden evvel yu .. için yitsin. mesindi?. 
bir, iki imam suyu parlııtsak mı?. Şeklindeki müennes temennileri arttık- Hoca §l)yle 'Oir kıpırdandı. Ayaklarının 

- Aah... çıı hocada ho:;a!ın ynğı kesiliyordu. Öyle kaplumbağa sırtı misall ba:;parmak tırnak· 
- Neden?. ya; bunlar mOzekker olmadıklarına naza- larile azıcık oynadıktan sonra kızın elin• 
- Dün akşam çarptı... rnn hepsi mücnncstllcr. Zaten medresede den kadehi kaparak: 
- Çarpar ya .. GAvur bile gtivurken di- cXiıllil ccm'in mfienncsü> kaidesini öğren- - Ya Allah, BismillAh 1. 

ninces bcsıncle çeker. Nah, şimdi bu ya- mcmis miydi?. Mademki bütan ccmiler La karıı;ık yuvarladı ve derhnl iki elilt 
hudilerc vereceğim, bak nasıl dlnlerlnccs mi.ıenncs ve mademki burada da müfred birden mezelere saldırdı. Artık salata, peY· 
bismilHıh diyecekler... değillerdi; müenncslerin emrine itaat ge- nir, leblebi, sucuk; önüne geleni silpüril• 
Kapıdan bakan birisine bağırdı: rekti. yor, ortalığı yangın yerine döndürüyordu. 
_ Bohor! .• Venaki! .. Al şu imam suyunu Feh·a mı dedin; beğen de beğendiğini Hillasn, bermutad, üçlediler. Artık dün• 

al... yanın renği dcl'isml~. Havız MıstıvaY11 

iç ... 
Ağız, ltığun ağzı gibi açık; salyalar cüb- ışı çakan yahudi içeriye girdi. Kadehi Sonra •Hurufi eme> den cTA.i Knsem> 

benin ön taraflarını, ıı:;:ağıya doğru mecra aldıktan sonra duaya ba~ladı. Hnfız Mus- bile kelimenin kuyru~ıınu a:iağıya -çekiyor-

kfıinat allı, pullu, duva!J. telli görilnüYor· 
du. Kızların ikide, birde: l Devamı var > 

.. 
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Bükreşteki Feci Suikasd Naziliğin iflası 

• 
lngiltere Ticaret Filosu 

( Baş tarafı 1 incide ) 
bir müddet velvelesi ile kulakları 

dolduran, felsefi bir m ezheb olmak 
iddiasile ortaya çıkan b u davanın 
bir yalancı dinden başka bir şey ol
madığını meydana vurmuştur. 

MüSell8h 
(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 

2ak her an daha ziyade nrtmaktadır .> 

Chamberlain, 1ktıs:ıdi Harb Nezaretine 
ternas ederek §unları söylemiştir: 

•Bu Nezaretin başlıca vazifesi Almanya
run iktısadi bünyesini harbe devam etmek 
lrxıkAnını bırakmıyacak surette bozmak -
~ır. _E~er 1ngiltere Almanyanm harb endüs
rlsının İ!ilcmesine zarul'i olan iptidai mad 

deleri getirmesine mani olabilirse, Alman
ianın muhruıamatı uzatmak kabiliyetini fii
en felce uğratmıs olacaktır. Bununla be
~ab~ çok fazla nikbinliğe karşı nazarı dik
atı celbetmek isterim. Filhakika, Alman-ia ithaline mecbur olduğu iptidai madde-

1~dcn muhtelif miktarli:ırda stoklara ma-
k bulunuyor. I3in:ıcnal<'yh iktı~di harb 

b
0 CZaretindcn seri neticeler elde etmesi 

eklenemez. 
. Alman pro nndası diyor ki: ingiltere

~-ın kaçak n kontrolU Almanyanın üze-
1 •nde katıyen müessir olamıy.ıcak ve fa
tat bitaraf mcmlekeUerin ticaretini bo -
~~aktır. Bu iddialard n hangisınln haki-

tcn daha uzak oldu !"Unu bilcmıyorum.> 
t Chnnıberlain, bir çok hultümetlerle dos
~ne muzakcreler cereyan ettigini ve baı.ı 
:ıt~eal~e bu hukümetlcrle kontrol işıni ba-

l tırecek bir anlaşmaya varılacagmı in 
~ı tere huküınctinin fımlt ctti.,,ini söyledik
)~~ s?~rn, harb karşısındnld lngilıı: vazi -

nı ızah ederek demi tır ki: 
•Milletimiz bugünku kadar hiı;bi" za -

~an nıuttehıt ve azlmkar bulunmamıştır. 
ılJctiıniz - bu cihet ne kadar tekra~· e-

~llse . 
Yerındcdir - Polonyanın ancak so -

~uncu ırusalini teşkil c;> lediği daimi Aı -
lu~n taarruzu endişesinden katiyen kur -
k rnaga azmetmiştir. Biz ve Fransa gerek 
k:dlmiz.i, gerek bütün dünyayı bu telıli
ıtıll en. kurtarmak için harbe girdik. Ve iki 

lctımız bu maksaJa erişmek yolundaki 
azın· l' ınde her zamandan zıyade müttehit -
ır,, 

Chaınbcrlain Rumanya Bnşvekili Kali-
·'lcsk ' 
r k Unun krıtli hadıscsınc de temas ede-
de • Rumnnyanın uğradığı elim ziyaı kay-
ctıniş ve demiştir ki: 

lt Polonya kıtmıtının Rumanyaya geçişinin 
uınanyu hükumetinin önüne çıkardığı 

~eseıeıcre 20 eylülde temns etmiştim. Ru-
anya hük(\mctinin bu meseleleri hallet

ırıeı· · . ta ' 11:10 s:ırfetUği gayretlerı Büyük Bri -
l\Ja hükümcU muhabbetle takip ederken 
Sesi ~cskunun uğradığı alçakça katli tındi
Bu;;-~~1-0ıtr~nmiş ve 21 cylulde Bükresteki 
nııUet~ ~rıtnnya elçisi İngiliz hükumet ve 
den d '~n dul dugu nefreti ve bu suikas
kurn ~ Yl derin taziyeUcrini Rumanya hü 
ve,_~tı~e ve milletine bildirmek emrini 

•uııştır. 

lngiliz n l . ıı.ı··ı . a ırıye Nazırının " u um 

Lo Beyanatı 
da ~dra, 26 (A.A.) - Avam kamarasın-
ch cyaıı.ıttcı bulunan Dahriye Nazırı 

ureh'l 
geıniJ ~ ~apurların kafile halinde ve harb 
lcrj . erının nezareti oltında gidil;> gelme
n nın talbika konulduı:unu ve Alman de-
lZaltıla . .. rn . rınııı tenkıli hareketinin de mute-
~dıyen iııkişaf ettiglni söylemiş ve de

trıışur ki: 

01:arbin ilk haftasında 65 bin, ikinci haf
nı ucu blldırilen altı veya yedi Alman de
onzad ltı gcınlsl, Alman denluıltı filosunun 

a b' · nı ırıni ve faal hizmette bulunan kls-
~ ı~ da dörtte birini ve belki de üçte birini 
nı!n 1 ed~. Teşrinievvel sonuna kadar Al
ku'l/v den~znltılanıın karşı mücadele eden 

}f e~ler_ımlz üı; misli nrtnuş olacaktır. 
lası rbın ilk hafüısmda 65 bin, ikinci haf
Ve nda 46 bin, üçüncü haftasında 21 bin 
lll' 

8
•
0n <ıltı giın içinde de 4000 tonilatoluk 

sı~~ı kaybettik. Halbuki harbin ilk hafta-
67 a kaybcttii!imiz mallnrm mecmuundan 
der bin tonilzıto fazla Alman eşyası müsa-

e ettik. 

leı:Ç1~a_n dcnizzıltıları :ıimdi bitaraf gemi
lly 1

1 zım gemilerimize tercih ediyora ben 
nı ~ ar .. 'fcdbirlerimlzln, tecavüzlerin ge-

s C?ncsıne mani olacağına kaniiz. 
cin ~~a kaybettiğimiz tonllatolnrı telafi i
'lllk ilYük bir inşaat programına tevessül 
in • Vapurlar b:ıslt b!r tarzda ve suraUt: 

a olunacaktır. 

p Garbclcki Harekat 
~ 26 (A.A.) - "Havas,, 

YAZAN : M. Sami KARAYEL 

Arn - 113 -
O avutoğlu Kazkanadı 

Yunundan Sıynlıverdi 
l:>Jy 
Gu erek, All pehlivanı meydana çekti. 

rapııı:eş başlamıştı. Bir Ud çırpınıp pe§rev 
1\ tan sonra; kapıştılar ... 

>ad ?'tıavutotlunun, ilk gür~en daha zi
<) e serbest ve ar-ar oldut• ~üıordu. 

•leı4:erecedc ki, Adeta CQndi merdanında 
tutuy e Lir pehlivanla ıı'\resiyormu~ &ibl 

ordu 
/\ı'ntı.v toı-. bey u ı;lunun bu tuı.Uni ~ren Halil 

' ll'labeyncı Fahri beye hitaben: 
tı; tBeyefendl; bu ne serbest, bu ne bi

tıtuş? ... 
.._ 'Ev t 

latdı c ; bunlar Allahın yabanisi adam-
r ••• 

bir-.._ ll:tondımize bir şey yapamaz. Fakat, 
ı:ız knlıaca tutuyor. 

Bir Hile Getirildi N asyonal • sosyalizm dünyanın 
ve bilhassa Almanya:mn en büyük 
düşmanını " Yahudi Ma.rx'cılıkta., gö
rüyordu. N asyonal - Sosyalizm gfıya 
felsefi bir mczheb ve bir im an idi. 
Hitlerin k endi tasvir ve iddia.sına gö
r e, bu felsefi mezheb hiçbir zaman 
muarızlarile uzlaşmak ve anlaşmak 
kabul edemezdi. 

Son üç günkü h arekattan, 
kuvvetli m üfreze baskınlarından ve 
t opçu faaliyetinden sonra, "iki k öp
rü,, n ün şarkında garb hududunun 
heyeti umumiyesinde yeniden nisbi 
bir sükun büküm sürmeğe başlamış
tır. Yalnız "iki köprü., de faaliyet 

mevcuttur. 
Düşman topçusu, dağlık H aardt 

ormanının garbinde biribirini t akib 
eden tedbirlerden ve vadilerden 
mürekkeb mıntakada Fransız kı
talannın mevzilerini ve arkala
rını dövmektedir. Bir hafta -
danberi garb cebhesinde askeri ha-
rekatın büyük ekseriyetinin i<'.ra e
dildiği yer burasıdır. Fakat bu, karşı 
kar :ıya bulunan iki taraf k.ıtal::ınnın 
vaziyetinde bir değişiklik yaratma
mıştır. Mevzuu bahsolan topçu düel
losu ve mahalli çarpışmalardır. Her 
iki taraf d::ı buralarda bir taburdan 
yüksek askerle herhangi bir harekat 

yapmış değildir. 
tsvc~ Almanyaya Şichlctli Bir 

Nota Gönderdi 
Londra. 26 (A.A.) - Deily Express ga

zclcsinin Kopenhag'daki muhabiri, Nazi 
şefleri arasında ihtilaCl::ır zuhur ettiğini 

kaydcdıyor. 

Bunlard:ın Lıiri Görin"'le Amiral Reader 
arasında, Amıraliıı knyıdsız ve şartsız de
nizaltı harbı kararından doğan ihUHi!tır. 
Bu harb, ıistüsle iki Fınlandiya ve bir İs
veç vapuru battıktan ı;onrn bitaraf şimal 
mcmleketlcrındeıı Almanyayfl doğru olan 
ihracatı esaslı bir surette· tehlikeye dii -
fj\lrmektedir. 1svcç vapurunun b~tırılması, 

1sveı;'te Lıüyiik bir hiddet uyandım11ş ve 
tsveç hükO.mcti Almanyııya bUtün demir 
ihracatına nihayet vertleceği tehdidini ih
tiva eden §İrldctli bir nota göndermiştir. 
Bertin Hava Nezaretindeki bıfilalun 

S nilmsd Eseri Mi? 
Kopenlıag'rlıın Reuter ajamına bildirili

yor : 
Geçen hnftn cumartesi gı.inü Berlindeki 

Almm1 Hnv;ı Nezareti bınasını h::ısnrn uğ
ratan infiUık hMisesile aH'ıkndar mütead
dit tevkıiat yapılmıştır. 

Bcrlinden Kopcnhag'a gelen telgra!na
melere göre infilakın vaki olciuğu gün i -
çinde biri uıbıta unıumt karargahında, di
ğeri de bir gaz danis:;ınaasmda olmak n
zere iki iştial daha olmustıır. Şimdiye ka
dar l>u iştial ve infilfık hfıdiselerile nHika
dar otuz şahsın tevkif l'<lilıniş olduğu bil
dirilmektedir. Me\ kunarın nazilik aleyh
darı mülteciler tıırnfındnn teşkil edilmiş 
olan •Siyah Ccbhc> tc:;;kilfıtma mensub bu 

lunduklıın zaıınolunınokt;ıdır. 

Kmlarnıyan u'lı Müdafaası 
Brül<sel. 26 ( A. A. ) - lııdcpondance 

Belge gazetesinin Bükre;i husust muhabiri 
yazıyor: 

tki haftadanberl Almanlar, Polonyalılan 
Lock Modlln ve Vaıı;ova muka\'eınet hat
larından sökcmemişlerdir. Polonyalıları, 
burada ancak ııçlık ram edebilecektir. E
ğer SıJvyet tecavüzü \ ukua gelmemi:ı ol
saydı, bu ana kadar seferberliklerini it -
mam edecek olan Polonyalılar, Alman k:ı
lalannn her halde cok güçlük vereceklerdi. 
VarŞovanın mukavemet etmekte oldu -

ğunu bildirirken diğ .. r taraftan Hela ya -
rımad::ı:ıının dıı h6Ia dayaıımakt.a olduğunu 
knydetınP.k icııl.ıeder. 

lngillz Ticaret Filosu 
Silihlandınldı 

Londrn, 26 {A.A.) - Bahriye na
zırı Chuı chill lıugün Avam Kumara
sında lngiliz ticaret vapurlarının ek
serisinin denizaltı ve tayyare hücum
larına karşı kendilerini müdafaa e
decek bir surette silahlandırılmış ol-

komünist partisile bu partiye bağlı bütün 
teşekküllerin feshidir. 

Bu partmin hattı hareketini bütün par
lamento mehafili takbih etmiş ve umum! 
mesal federasyonu da iki defa komünist
lerin hareketini tenkit. eylemiştir. 

Komunist mebusların vaziyetine gelince. 
huktımetin kararına itaat etmek ve parti 
propagandasına nihayet vermek mecburi
yetindedir. Kanun bunların mebusluğunu 

lfaldırmağa mlisait değildir. Fakat hükO.
metin emirlerine ilaat etmezlerse parla -
meııto bunları mebusluktan islcat edebilir. 
Diğer tar:ıftan parlamento mahdud ve

yo gizli komit<.' halinde komünist mebus
ların iştiraki olmaksızın da içtima edebi-
lır. 

Komünistlere karşı alınan tedbirler di
gcr Lıır emirname ile de tmnaınlannııstır. 
Hukümetin kararlarının tatbikine nezaret 
etmek uzcre komünist belediye reislerinin 
snliihıyctlcrl valilere dcvrolunmuııtur. 

So\') et İlerleyişi 1talyada Endişe 
Uyandınlı 

Roma, 26 CA.A.) - ~HavaS> 

Gittikçe d.ılıa ziyade muhakkak bir ma
hıyct nrzedcn bir cihet varsa, o da Sovyet
lerın Polonya Galiçyası ile Ukrnynasını is
tıliisının ltnlynn ınahfellcrini hikflyt bırak
machğıdır. Sovyct rejiminin, büyük İtalyan 
menf:ıatleri olan Tunn ve Dalkanlar yaki
ninde ~·erlcsıncsini görmek, Romada endi
şeler doiurınaktadır. 

Bu sebeble Lıurada vaziyet, biiyük bir 
dikkatle takip edilmektedir. 

İtalyan gazete muhabirleri de, yazdıkları 
yazılarda, Kızılordunun işgal ettiği sehir
lerde rılınan tcdlıirlcri tcbnrüz ettirmekte 
ve birdenl.ıire Sovyet rejimine tabi bırakı
lan halkın mukadderatını kaydeylemekte-
dir. 

Alman Tayyareleri Çabuk 
Bozuluyor 

Paris, 26 (A.A.) - Polonya cebhesinden 
gelen tayyarec:ilerln söylediğine göre, Po
lonyanın Sovyet kıtaatı lehine olarak tah
liyesi Almnn ::ıskcrleri üzerinde çok fena 
bir tesir yapmıııtır. O kadar ki, bu muha
rebede ağır zayiata uğramış olan bazı kı
talar hoşnutsuzluğu b::ıstırmak için dağı-

tılmıştır. 

Diğer tarartan, ayni t:ıyynrecilcrin an
laitıklanna nazaran. Hcinkel avcı tayya
releri arasında bozukluklar gnyritabii bir 
nlsbettedir. Bu hususta dinlenilen müdür
lerden birisinin şöyle dcdlği söyleniyor: 

Hava Nezaretinin mecburi kıldığı imal!it 
nisbeti fevkalôde mükcmmcl makine ima
lini icabettiıdıği itinaya imkan vermemek
tedir. 

Leh Miiltecileri Memleketlerine 
Dönmüyorlar 

Budape~le, 26 (A.A.) - Macarlstandaki 
Polorıyn mliltccileri birkuç şehirdeki k:ımp 
lara sevkedilmi:ılerdir. Aralarında birçok 
memurlar bulunan birkaç bin mülteci 
Nagy Kanitsza'da mevkuf bulundurulmak
tadır. 

Polonyalı'ların mernlekellerine dönme
leı"lne ıniısaade edilmişse de bunların bü -
yük bir kısmı bu müsaadcdcn istifade et
mek istememiştir. 

--

H albuki hem de öyle bir muarız 
ve düşman ile uzlaştı ki kendi hesa
bına bundan daha fenasını yapamaz
dı. Bolşevikliği yıkmak ve bu "dünya 
vebasından., beşeriyeti kurtarmak 
istiyen naziler bolşcvikliğin karşı::;ın
da kendi eserlerini yıktılar, mazile
rini, bal ve istikballerini çiğnediler. 
Moskova anlaşmasının siyaset saha
sı haricindeki manası yalnız bundan 
ibarettir. Biz buradn bu anlaşmanın 
siyasi manasını, siyasi neticelerini 
düşünmüyoruz. Meseleyi yalnız fikir, 
meslek \'e mezlıcb bakımından mu -
hakeme ediyoruz. 

Nazi mezhebi siyasi fırkalara at
fettiği o "muanzlarile anlaşma,, , cür
münü irtikap ettikten başka, siyasi 
fırkaların "yemlik., etrafına nasıl 

koştuklarını tasvir eden sözleri de 
aynen tatbik etmekten geri kalma· 

1 nuştır. Yalhız fırkaların bir memle-

lket hududu içinde yaptıkları men-
faatperestliği o beynelmilel münase-

1 bcller sahasına teşmil elmiştir. 
R umanya B as\'ekilinin öldür ülmesile ncticelC'nen feci suiliasdin r esimleri "Yemlik,, başından uzaklaştırılan 

gelnıi~tir. Yukarıda. m üt.eveffa .Ka.liııt"Sku'nun cesedi, a~ağıda da suikasd- bir fırka nasıl "Benim de karnım aç,, 
cilerdcn birinin kurşuna dizildikten sonra.ki hali görülmekt.edi.r. diyenlerin arasına katılırsa, Alman

ya da "aç millet,, ler arasma kabldı 

l
r Resm"ı Teblı.g""ler 'J Hariciye Vekilimiz ~ği~!rn!:~. ekmek için kavga et-

N:ızi şefi yemlik başına tekrar so-\.. Moskovada kulmak hırsile tutuşan siyasi fırka-
- . Jarın bu uğurda en mukaddes kana-

( Baş tarafı 1 incide ) (Baş ta.-afı 1 ıncl sayfamızda) atlerini feda ettiklerini söylüyordu. 
Düşman topçusunun Deux - Erkin ve llusu::;i Kalem Müdürü Zeki Nazilik te Lehistandan koca koca 

ponts mevkiinin doğu cenu • Polar olduğu halde, dün Moskovaya lokmalar koparmak için en kudsi 
bundaki faaliyeti devam etmiş- varmıştır. imanını, hikmeti vücudünü feda etti, 

tir. Vekil, garda Hariciye komiser mu- "Yahudi Marxcılık., ile birleşti. 
25 eylül gündüz avcı tayyare- ı a~ini B. Po:cı_nkiıı ile Hariciye ko - "Kudret helvası,, şeklinde gözlerinin 

!erimiz Alınan avcı tayyarcle- mıser muavını B. Dekanozof, Mos - önünde parlıyan Lehistan için. 
rile birkaç defa muharebeye kova So_v~eti reis n~ua~i~. B. Koro • İşte her türlü sübjektif mütnlea
girişmiştir. lof, harıcıye umumı kaiibı Bogoıno- ıardan aıi bir hakikat levhası. Bunun 

P aris, 26 (A. A.) - 26 eyliıl lof, protokol müdürii B. Barkof, kar§ısıııda biz kendiliğimizden hiçbir 
akşam tebliği: Moskova merkez kumandanı albay söz ilave ctmiyeceğiz. Yalnız mullte-
Düşman topçusu, "İki köpı ü,, Suvorof, Tiirkiye Büyük elçisi B. rem nazi şefi ile birlikte tekrar cdc

mevkiinin cenub mıntakasında Haydar Aktay ve sefaret erkanı, 

ve Pirmasens'in cenubunda faa- İran büyük elçisi B. Saed, Efganis
liyette bulunmuştur. tan büyük elçisi Sultan Ahmed han, 

Şafakla beraber düşmanın Bulgaristan orla elçisi B. Antonof, 
Sau ter cebhesinde teşebbüs et- Yunanistan orta elçisi B. Marketti 
tiği bir baskın hareketi tardo - ve Rumanya arla elçisi B. Diauu t.a-
lunmuştur. rafından istikbal edilmiştir. 

................. u .. ••· ........ -........ A yni trenle Sovyetlcr birliğinin 

t )" k •t/ Jr.1 f • büyük elçisi 'f<'rentie[ ve vek ili is -
Y e l eT -,eye f tikbal için Odesaya gitmiş olan Ha-

ceğiz: 

Ah bu siyaset çakalları! 
Diiscyin Cahid YALÇIN 

C. H. P. Meclis 
Cirupunun 
Toplantısı 

Ankara, 26 (A .A.) _Vekiller H e- riciy.e Yakınşnrk şubesi mü~ürü ~- Ankara, 26 (A.A.) - c. H. Partisi Bü 
Novılrnf da Mo ·kovaya creJ.nıişlerdir yuk Millet Meclisi Grupu Umumi H<.'yet. 

Yet i, bugün saat 18 de Başvekfilette G .. :s S bb kl .
1 

· · H 
T k t bugtin 26/9/939 snat 15 de Reis Vekilı a-

Başvekil D ok tor Refik Saydam'ın ar, ur ve ovye ayra arı e san S:ıka'run riyasetinde topl:ındı. 
Muhacirler Hakkında . tın" de b 0 r toplantı yapmıştır. donatılmıştır. Ruznamcde yalnız Manisa mebusu Refik 

nyase 
1 i l · · V kil' M 1 t f 

Bir Talimatname Avrupada Okuyan 
Talebelerimiz 

arıcı) e e ı o o -O ve 1nce'ııin BüyUk Millet Meclis.inin eski zn-
Ka.le nio ' le Görüştü bıtlarıııın yeniden tab'ı ve tevziine dair o-

• l\foskova, 26 (A. A.) - Türkiye lan takriri vardı. 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu bu 1lk defa takrir sahibi kürsüye celerek •· 

Ankara 26 (Husus·ı) - Maarif Ve- d 1 f takriri vermc!.tcki maksnd.nı izah etti. sabah Kremlin sarayın a Mo oto ve 
b ka.le t i memleketimize dönmesine ka- Biıyük Millet ML'Clisi muhterem reisi zırlamıştır. Buna göre ya ancı mem· Kalenin ile görüşmüştür. Veldl, bğle- Abdullıalik ncnda zabıt me~clelerine mü- . 

Anka ra, 26 (Hususi) - l skan U
mum Müdürliiğü iskan k anununun 
tatbikatına dair bir talimatn ame ha-

leketlerden h icret ederek memleke- rar verilen ve devlet hesabına oku - yemeğini l{rcmlin'de bu zevat !le tcnllik riyaset n.akamının noktai nazarını 
timize dönmek istiyen muhacirlere yan Avrupadaki talebelerin her bi - birlikte yiyecektir. lıznh buyurdular. Bırkaç hatip ayni mevzu 
konsolosluklarımız tarafından resen rine 150 şer lira yol masrafı veril- Akşnm Saracoğlu opeıada "Rıı."lan üzerinde !ıkir ve miltalca beyan ettikten 
muhacir vizesi verilmesi esası kabul mesine karar vermiştir. Vekalet be- ve Ludmilla,, nın temsilinde hazır 1 sonra ta~dr sahibi Refik tııce:nın bu ~e-
cdilmiştir. Serbest iskan suretile ana lediyeler ve Yilayetler hesabına. oku- b ı aktı selenin rıynset divanınca etrafıle tetkik °"' 

. .. • • • U un:ıc r. dıldıkten sonra bir teklif yapılmasını mü 
yurda gelmek istiyen muhacirler için y~n talebenı~ de doıımesı ıçın ~~ - Yarın 'l'ürkiye sefiri Sovyct hüku- beyyin olarak verdiği tekli! takriri rCJ>c 
konsoloslar bundan böyle merkezden dıyelere tebhgnt yapmasını Dahılıyc met erkanı §erefine bir öğle yemeği kondu ve ittifakla kabul olundu. 
müsaade beklemiycceklerdir. Muha- Vekaletinden istemiştir. Bu talebele- verecektir. Ruznaıncdc başka mesele mevcut olma
cirlerin yabancı illerde uzun zaman rin de yol masrafları ait oldukları Hariciye Vekilimizin l\losko\·adaki d.ıgı.ndnn saat 16 da celseye nihayet ve-

Paris, 26 (A.A.) _ Bugünkü kal>lne iç- beklemelerinin önü bu suretle alınmış vilayetler tarafından temin edilecek· Temasları rıld~. • • 

:_t;;;im!;;a;ın!!d!!!n!!!!!!1;~·e~ri~len~k!!a!ı!ra~rl~a~rı~n ~e~n!!!m!!!U~h!!irnm~i~b!!!'!ul!!!'!u!!!n!!'!ac!!!'!ak!!!"!!!!!tı!!!'!r!!'!. !!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!~!!'!'!!!!!t.!!ir!!. ~~~~'!!!!!!!!'!'!!!!'!!!!!'!!!!!!!"!!!!!~~ Moskova, 26 ( A. A.) - Türkiye: D 1k1 h de z e 1ze1e1 er 

Fransacla Komünist Mebuslar 
Proı•agantla Y n pamıyacakla.r 

~ Haıiciye Vekili Saracoğlu, yüksek Ed• 
- Evet... - Herif kendini sovancı pehlivanlarla Halil Bey, ha oldu; ha olacak diye bek- Sovyet ecııs· . rcı·s· J{al"nı"n ı"le ko Devaın 1 yor 
- Efendimiz de, böylelerinden hoşlanı- güreşiyorum zannediyor.. !erken birdenbire Ali pehlivanın tek - m 1 1 

" -
d dl Evet rar 0;uııdan sıyrıldığııu ve efendisinin miserler heyeti reisi ve hariciye ko- . 

2 
( A ) 

0
.. d 

yor.. e · ·- ·· _ . . . 1\" 1 f . . t ,__; ti tzmır, 6 A. . - un gece yarısın ab 
1lk h:ımlcyl bu güreşle Sultan Aziz yap- - Efendimiz, lıiç oralarda değil... baldırlarına yapı~tığını gordü. mıserı •O oto u zıyarc e\..U.U§ r . sonra Dikilide sekiz zelzele daha kayde-

tı. Hnsmrpa bir kaz kanadı oyunu talınu§- Felfıketti. Şaka değil, bu se!er Efendisi Saracoğlu siyasi konuşmalarına dilmiştir. 
tı. Gilreş tekrar kızışmıştı. Vellahd, durma- yeniliyordu. Bereket versin, Az.iz Efendi, yarın da devam edecektir. Moskova- Bu zelzeleler neticesinde tamiri kabile•-

Bu, oyunla Arnavutoğlunu ters döndü- dan hücum ediyordu. çabuk ve tetik davrand ı te~syüz dönüp da üç gün kalacaktır. lerd<.'n on tanesi daha çökmil:ı ve inşaatı 
rüp mağlüp et.mcğe ı;alışıyordu. Arnavutoğlu, pund bekliyordu. Aziz e- kendiııJ yere atarak maflCibıyelten kur - yeni tamamlanan bir fıı-ın da yıkılmıştır. 

Hattfı; bir aralık Halil bey oldu~ yer- fendi, ikinci bir hamle ile tekrar hasmını tardı. • Şehzadeb•şı -~ı Halkın ekmek ihtiyacı gece t zmlrden ,.e 
den sıçradı. Fahri bey gQreşten anlamadığı kaz kanadına aldı. Arnavutoğlunun bu ustalı[,rı ve mahareti · Sinema civar kazalardan temin edilml~tir. 
için sordu: Bu sefer, Ali pehlivanın kurtulacağı ııüp Halil Beyi hayretlere düşürmilstil. F E R A H Telefon : 

21359 
1 Kızılayın gönderdiği 500 çndır Ankara-

- Ne o, bryeiendi i~allah hayırdır? .. heli idi. Çünkü, veliahd, olanca kuvvetile Sabredemedi. Olduğu yerde bir deli gi- dan gelmis ve derhal kamyonlarla feltıket 
- Evet, evet!.. hamuru kenetlemişti. ~i söylenmeğe ba~ladı. Pehlivanlık i:ıleri- Bugün mıtlnelerden itibaren 2 fll m mıntakasma ıöndcrilmele başlanmıştır. 
- Oluyor mu dersiniz?· Halil bey; bu vaziyet karsısında olduğu ni anlamıyan mabeynci, merak ederek sor- CIIAR~ BOYER Diln aqam 19,30 da tzmirde de hafif bir 
- Zannederim... yerde yine yadırgın olmağa başladı. Fahri du: 1 - ATMACA zelzele olmustur. 
- İn§allah... bey harekete gelerek sordu: - Beyefendi, ne oldu? Efendimiz gallb PİERRE RlCHABD W'ILM ;;;:;:.::..,:;::.:.;;;;;~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!=!!'!!! 

tık eld bl·uyor ..... it Bir Dolanda Yolca Tavv·u esl - e .... ... B f d" . b" l ı ~ b vaziyetteyken alta düştü. 2 - MASKELİ "5,, LF.R J ' Demele kalmadı. Arnavutoğlunun kaz\ - eye en 1' yıne ır 5ey e 0 acaıoa en Taanuza '[!ıJraw 
kanadı ovı•nu•dan blı· anda v; lan gı"bi sı.y-J zlyo:... . - Sormayınız ... Bu herif çok usta.. Gözleri bozroıyan ve yormayan .r-· "' ,,. B l k i d E t k h tll bir dam Amsterdaın, 2tS (A.A.) - Bir Ho· nlıp kurtulduğu ı& illdil. - u sefeı: cıs aca g r ı.. - ve ; ı:o ma are a ··· sesleri tabiileştiren son sistem 

Ke::: l~anadınd.:ın s1yrılıp kurtulan Arna· - Aman bıtsin bu iş artık... - Ne diyorsunuz Beyefendi? .. Haddin- makinelerimizin hiçbir sinema- fanda yolcu tayyaresi, Heligolandın 
vutollu, snnkl Kırkpınar meydanınd.ıl ~- - Sabrediniı bitiyor... den fazla mahir adam.. da e§i ve benzeri yoktur. Diğer 

1 

şimali garbi.sinde meçhul bir deniz 
reş!yormuş gfüi çırpınaraık bir nııra attı : - lı..rlz e!endi; hasmını sarmasık gibi sar- - Çok, çok... tayyare:5inin hUcumuna uğramı§tır. 

·- Haydi efend!nı bel.. rıllftl. Derin ve acı nefesler alıyor, olanca - Görüyorsunuz ya .•. Okkası da yolc... makinelerle takdir ve mukaye • 
1 
Tayyareye mt.iteadöıt kurşunlar i&t.-

Arnavutoğlunun bu llHiballliı.i HaJU be- k.uvvetlle Arnavutoğlunun üzerine çullana- - FalQıt; mnm gibi. .. Safi adale.. sesini (İyi ve kötü) yü holayca 
• bet etmiş ve ağır surette yaralanan yin büsbütün sinirine dokunmustu. Hid- rak, burgu bQker ıibi buruyordu. - Evet... tefrik eden sayın müşterilerimi-

bir yolcu, tayyare Amsterdaına var-detll, hiddetli Fahri beye söyl ...... ivordu: Arnavutoğluuun, hesabı b""ka idi. Bir Arnavutoğlu, veliahdl kıra, kıra yenme- ze bırakıyoruz. 

- Beyelcndi; bu c.e hal? .. ~ hamlede hasmının oyunlle k:ndini yenik ğe ahdetmüı ırörünUyordu. ill••••ıiılll•••••••••mi madan evvel ölmüştür. 
- Çok terbiyesiz bir adara... du.,ürmektl. c Devamı var ) 



.,.., . 
RADYO 

27/1/139 ÇARf A MBA 
12.30 Proıram ve memleket •at ayan, 

12.35 Türk müziii (Pl.), 13.00 Memleket 
saat a7an, ajans ve meteoroloji haberleri, 
13.15 - 14.00 Müzik (Riyaseticümhur ban
dosu) Şef: thsan Kililçer, 1 - l'ranz von 
Blon: Marsch Schützen, 2 - E. Becucci: 
Vals - Mon Trisor, 3 - Counodi: Ouver
tu ·e lılireille, 4 - Sı.ıite Roısamunde: (No. 
1, Introduction et Andante) Franz Scbubert 
(No. 2, Entr' acte), (No. 3, Air de Ballet). 

19.00 Pro8ram ve memleket saat 87U'l, 
11,06 MOzlk (Bir Konserto - PL) 19,30 
Türlt milzili (Fasıl heyeti), 20,15 Konut -
ma (Dit Politika hldiseleri ), 20,30 
Memleket saat ayarı, Ajans ve meteorolo
ji haberleri. 20.50 Türk müziği. Okuyanlar: 
Necmi Rıza Ahıskan, Safcye Tokay. Ça
lanlar: Vecihe Daryal, Ruşen Kam, Cevdet 
Kozan. l - All ağa - Şehnaz pep-evi. 2 -
Dede - Şehnaz şarkı : (Sana ey canımın 
canı elendim). 3 - Rifat B - Hicaz şarkı: 
(Niçin bülbül figan e1ler) . 4 - Arif Bey -
Hicaz fal'kı: (Benim hallın firak.ınla ya -
mandır). 5 - Ruşen Kam: Kemençe tak
sım!. 8 - Bimen Şen - Hicaz şarkı: (Yıl
lar ne çabuk), 7 - Sedat öztoprak - Şeh

naz saz semaisi. 8 - SalAhattin Pınar: Ni
havent şarkı: (HAIA yaşıyor). 9 - Sadet
tin Kaynak - Nihavent prkı: (Gönül ne
dir bılene). 10 - Sadettin Ka70&k - Niha
vent sarkı: (Kirpiklerinin gölgesi), 21.30 
Halk posta kutusu, 21.45 Müzik (Melodi
•er - PL), 22.00 Müzik (Küçük orkestra) 
Şet: Necip Aşkın, 1 - Wiga - Gabriel: 
Hatta nihayeti pazar gelir - Marş. 2 -
l;idney Joncs: Geyııa operetinden potpuri, 
'4 - Pepi Mililer: Küçük serenad, 4 -
ı-ried Walter: Rüya (Keman solo ve or
kestra için), 5 - Leopold: Nil nehri ke
narlannda. 8 - Bucalossi: Pastalozza'nın 
bir şarkısı: Glribiribin, 7 - Ganglber&er: 
Bfaneler onnmunc1a. 1 - Ro~ 
Viyana geceleyin güzeldir. 23.00 Son ajana 
haberleri, ziraat, esham - tahv11At. kambl-
10 - nukut borsası (Pi7al), 23.20 Mtızfk 
(Cazband '\ Pi.), 23.55 - 24.00 Yarınki 
program. 

ŞEllİB Th'ATROSU 

TEPEBAŞINDA DRAM KISMINDA 
30/9/939 cumartesi akşamından iti
baren temsilelre başlanıyor. 

BOMEO - ıl V LY ET 

• • • 
İstUdil caddesinde Komedi kmm 

30 9/939 cumartesi akşamından 
itibaren temsilelere başlıyor 

İKİ K E B E İKi 

Türk fındığı en besleyici maddeleri küçük bünyesine sığış
bnnış mükemmel bir gıdadır. Ecnebilerin bilerek kapışbk

lan kalori ve vitamin kaynağı fındıklanmızı 

FINDIK TARIM SATIŞ 
Kooperatifleri Birliği 
Yurdun her tarafında, her zaman herkesin 

emrine hazır bulunduracaktır. 

C ökaurenıer• = Katran Hakkı Ekrem J 
Hakkı Katran Pastilleri de v•rdır. 

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

pılacak müsabaka imtihanlan eylülün 28 ve 29 uncu perşembe 
ve cuma günleri saat 9.00 da bqlıyacaktır. 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman Hekim 

Dahlllya MUteh•aaıaı 
Divanyolu 104 

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

kabul olunur. T. 22398 
2 - Bu hususta fazla malGmat almak ist iyenlerin tatil günleri har iç 

olmak üzere her gün saat 9-16 ya kadar mektep idaresine mU- Sqltanahmet S üncü Sulh Hukuk 

=======ra=c=aa==tl=an==.=========================="=7309==="======== Hakimliğinden : 

YATILI YA TISIZ 
Şişli Terakki Lisesi 
Nişaahşında Halil Rifat Paıa •• Ba mabeyincilik koaa1dan. 

Talebe kaydı için he .. ıUn eaat e-ıa • k•ll•r mU
r•caat olun•blllr. (Telefon: ••llt7). Tedrleat as 
EylOI eae d• b•tl•mıtbr. 

Davacı tst. Mahmutpaşada 27 No. 
1ı manifatura mağazasında Antiranik 
tarafından Rıza hakkında Çavuşoğlu 

Enver fanila ve çorab fabrikasında 
ve Nuruosmaniyede Küçük Nuruos
maniye apartımanında 7 No. da Ha
yati aleyhine 935/ 241 No. lu dosya 
ile açılan 68 lira alacak davasının yal pılmakta olan muhakemesinde mild
i deialeyhin ikametgahının meçhul ol
masına binaen ilanen davetiye ve mu-

KIZ ERKEK ••••I ameleli gıyab karan tebliğ edildiği 
halde itiraz etmemiş ve mahkemeye 

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiii~~~~~~iiiiiiii~ii- de gelmemiş olduğundan meblağı --- ı müddeabih 68 liranın 18/9/934 tari-
Sultanabmet s ttnctt Sulh Hukuk nhısa· rlar lJ. Müdürlüguv .. nden •• h inden bilitibar o/o 5 faiz ve masarif 

llikimliğinden : ile müddeialeyhten bittahsil müddei-
Davacı Hayat vesaire 'Vekilleri a· ye itasına 7 /2/935 tarihinde gıyaben 

vukat Hasan Fehmi ve Badi tarafla. Muh• "'·.. " 7,1 tH'llnatı Ekalltme fekli karar verilmiş olduğundan tarihi 
nndan lst. Atik Alipap Esirpazan c ı N s ı Mlk. __ Lira ıtr. L,.. Kr. aaatı ilindan itibaren sekiz gün zarfında 
caddesi No. 2 de Ali oğlu Esad ve Mobilya 10 kalem 1238 ,_. b -IS Açık ek$lbne 16 temyizi dava edilmediği takdirde 
llehmed aleyhlerine 939/1700 No. lu 49-114 Rapit "''" ..,A hllkmün kesbi kat'iyet edeceği ili.nen 
~- il ılan . 1 • Ü da Konik çivisi 30 Kı. 300 .- " "" > • 16,30 tebliğ olunur 
-.nıya c aç ıza eı § yu vasının ı - Şartnameleri mucıbince yaptırılacak cins ve miktan. müfredat listesinde • 
yapılmakta olan muhakemesinde yazılı ıo parça eşya ıle miktarı 7\l~ıda yazdı Raplt konik çivisi hizalarında gös- --------------
mUddeialeyhlerden Esadın ikametga- terUen ua\&lleı'le saıuı alınacaktır. İstaabul AsUye Altıncı Hukuk Ba-
bının meçhul olmaama binaen 20 gün II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme şartları hlzalarında klmlljfnden: 
müddetle ili.nen tebligat icrasına ve ııösterll~iştlr. Gedikpaşa TUlcU sokağında 10 No. 

uhak O 939 ili - Eksiltme 12/X/939 perşembe ıünü K.a~ Levıwm ve Mübayaat fU- . 
m emesinin de 18/1 tarihi- besind.•ki alım .komisyonunda yapılacaktır. da oturan Ramıla Kaltakkıran tara-
ne müaadif ~ba günü saat 10 a ıv - Şıırtname ve listeler her ftih sözil geçen ıubeden parasız alınabll~ti fından ikametgahı meçhul kocası A
talikına mahkemece karar verilmiş lfbl resimleri de gör\ileblllr. vadis aleyhine ikame eylediği bogan
olduğundan yevm ve vakti mezkiirda V - lstekWerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 3 7,5 güvenme pa- ma davasının müddeialeyhin gıyabın
bizzat veya bilvekile mahkemede ha· nalarile birlikte yukanda adı ııeçen komisyona gelmeleri. c7745> da icra kılınan muhakemesi sonunda: 

T. iŞ. BANKASI 
1939 Kücük Carı Hesablar ikramiye Planı 

' 32,000 Lira Mükif at 
Kura keşide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkinciteşrin 

iKRAMiYELER 
1 Adet 2000 liralık 
s " 1000 " 
8 " 500 " 

16 " 250 " 
60 " ıco ,, 
95 " 50 " 

250 " 25 it 

435 

2,000 lira 
5,000 " 
4,000 " 
4,000 " 
6,000 " 
4,750 " 
6,250 " 

32,000 
T. lı Bankasına para gatırmalcla, galnız para hirlldirmiı 

olmaz, agıu zamanda talihinizi de Jenem;, olrınnnıız. 

, .. HALI TASFiYEDE BULUNAN ~---.. 
sır bulunulmadığı takdirde gıyaben 
muhakemeye devam ve karar verile-

1 ceği i.lineıı tebliğ olunur. istiklAI Lisesi Direktörlüğünden : 
~:::!::: ::;::kşi::;~~ı!~~~:: 1 TUrk Endüstri Ve Tecim Anonim Şirketi 

1 bir hale geldiği ve mUddeialeyhin ka- • , • 
l'l'ısını terkederek bir semti meçhule Tasfiye Hey etinden: 

Betlktat Sulla İcra llemurluiu -
dan: 1 - Biltiin 11nıflar iria yablı Ye watı•ı·w 

Bir alacağın kurtarılabilmesi için r 1 
--. 

haciz altına alınan bir adet Singer talebe kaydına de•un olUDmaktadır. 
dikit makinesi 5/10/939 perşembe 2 - latiyenlere kayıd ıartlanm bildire• ta if 11ame göadedlir. 

1 
gittiği ve badema bir arada yaşama-

! laı:ına imkin kalmadığı sabit oldu -
ğundan tarafların boşanmalarına 

dair verilen 20/9/939 tarih ve 938/ 
1659 No. lu hükmün müddeialeyhin gönü saat 13 ten 15 e kadar açık art- Adrea: Şehzadebatı Poliı Karakolu arkaaı. T elefoa: 22534. 

brma suretile Çarşıda Belediye sabş ikametgahının meçhuliyetine binaen 
yerinde paraya çevrilecektir. Vergiler on beş gün müddetle ilanen tebliğine 

n..+.... . ait lmak üz lı ı1a ZAYi -• .. ••••-...... .,.. ••• - ..... __ ._ 
m<A9....,nsıne o ere a c rm • . Sahibi • A Ce al ddl Sara 1 karar verilerek mezkur hüküm fık· 
ayııi gün ve saatte orada bulunduru- 6254 numar~ sandal plakası za~ Netrly~t .;.udJ:u ~ M!ıd çgt rasının tebliğ yerine geçmek üzere 
lacak memuruna müracaatlan ilan olmuştur. Yenısı alınacagından eskı· Basıldığı yer : Matbaal Ebüzzlya !mahkeme divanhanesine talik edilmiş 
olunur. (20668) sinin hükmü yoktur. ........ • . ... --...... olduğu ilan olunur. 

H•ll taıfiyede bulunmn TUrk Endüstri ve Tecim Anonim flrketı Hlaedarl•r 
Hey'et i Umumiyetin in, 12 Blrlnclteırln 1939 tarihine teudiıf eden Per .. mbe gU
n U adi içtima etmek Uzere d•vetl kanrl•ftırılmıı oldu6undan, firket hıaed•r· 
ıarının mezkOr günde aaat 11 de ılrketln Ankar_.daı Yenl19hlrde Karanfll ıol<a· 
Oında bulunan merkezini .. reflendlrmelerl ve hlae Hnetleriftl veya bUftlara mu· 
taurrıf olduklarını müsblt veulkl içtima gllnüne tekadcHim eden bir haft'8 ev· 
vel Anku•da tlrket merkezine, lf, ZlrHt Bank•larına Yeya Sümerbanka tevdi 
ederek birer duhuliye vuaka11 •imaları rica olunur. 

RUZNAME 
1 - lıtlfa eden tasfiye memurunun yerine b ir dl6erlnin intihabı. 

- Kör bir adamın böyle mühim bir biz da (lç gün kaldi. uğradığını gördüğümüz halde sana yarcbm ma ağacı yaktı. Orada, hizmetçisile bera-
mette bulunması çok hayrete IBYBD bir Bu sırada, bir gün, sabah namazı kı - ~~rD' l:"l ~f.\ n ta ~' r;;;JFt edemiyoruz. Bu prtlar altında bu yerde ber çift sürmekte olan en.sArdan birini ve 
teY ı.. hnırken, ellerine geçirdikleri bir deveci ~ u u Ul!J l!)i;.l u u~ ~~ll oturamayız. hizmetçisini şehıd ettikten sonra cYemi -

Demesi (lzerine, peygamber: • çocuğunun, kimse teklif etmeden, namaza lLf C EDDI p ı D IRU HZA D Dediler. Yedıyüz kişi oldukları halde, nim yerine geldi.> diyerek geriye dondfl. 
- YA Ömer! Ona kör deme! O, içinden iftirak ettiği görüldü. Peygamber, bundan, .,A.ZAN .· _ .,. •sıM 'CJZGE N Medine arazisinden çıkıp Şam tarafında Ebü Siifyan'ın Medine yakmlarına ka-

gören bir adamdır. Cenabı Hakka ve Re- çok memnun oldu. Sonra, o civarda bul- ..... ~ Zübab denilen yere gittiler. Oranın hava- dar geldiğim haber alan Ha7.retl Muham-
IAllilne gı)'lben yanlun etmiştir. duldan develeri alarak Medine'ye avdet _ .. _ sile imtizac edemedıkleri için, az zaman- med, maiyetine muhacirin ve ensardan 

Dedi. etti. da, hastalıktan telef oldular. seksen süvari ve yilz yirmi piyade alarak 
tAIR EBO AFK 'IN KATLI _ EbQ Afk Bu gazvede epeyce deve ele geçti. Bun- - Ey yahud kavmi! Tevratta gördüfü- ı gamberden onların affedilmelerini rica Yahudilerin evlerinden pek çok silah ve tAkibe çıktı. 

ilminde ve yQz 7innl 78l1llda yahudl bir lann bir kısmı, peygambere ayrıldıktan r.ilz hak peyıamberi olduğumu biliyor - etti. • sair harb Aletleri çıktı. Bu gazvede, ilk de- 1 Ebü Süfyan ile adamlan., peygamberın 
llir vardı. Bu adam, halla, dlime pey - sonra mlltebaklsl, ikiler üçer tane olarak sunuz. Bana i7111an etmezseniz sizinle bar- Hazreti Muhammed, ricayı reddederek fa olarak, ganimet eııyastnın beşde biri lizerle11oe geldiğini haber alınca, erı:ıık 
pmberin aleyhine teşvik eder, filrlerlle kuvvete lstirak eden esbAba verildi. De- bederim. öldilrmekte ısrar edince, Abdullah onun BeytülmAle ayrıldı; diğer kısmı da gCızile- çuvallımnı atarak kaçı:nağa başladılar. 
lal.AmiyeU zemmeylerdl. Onun bu hareke- veci çocutu Yeslr da peygamberin hisse- Dedi. Onlar da: zırhından tutarak: re taksim edildi. Peygamberin kuv,·eti, duşmanıı ,.ctışcml-
ti. ialAmiyetin lntişanna rnlnl olurdu. sine d(lşmüştü. Hazreti Muhammed, onu, - YA Muhammedi Sen, bızi kureyş mi _ Affetmedikçe, seni bir tarafa bırak- SUV EYK GAZVESi _ Bedr harbinde, yeceğini anlıyarak ntılon en.ak çuvalların• 

Peygamber, lslAmlyetin rellmeU için, bu kendi kendine namaza fltirak etmesinden zannediyorsun. Bizim işimiz gucUmüz harb- marn. Benim üçyüz z.ırblı~ dörtyüz zırhsız kureyşln reislerinden kimisi ölmüş, kimisi topladı ve Medine'ye avdet ettı. Bu çuval-
yahudinin öldürülmesine karar verdi. Bu duydulu memnuniyetle azld ettL dir. tstediğin harb olsun! yardımcım varken müttefıklel'ini katletti- de esir edilmiş olduğundan, Eb<k Süfyan, larda, arabların cSuveyk> dedikleri haş-
qe de Slllm lbni Omeyr isminde birini BENi K AYNUKAC GAZVESi _ Ya _ Dediler. Bunların, Medine'nin •11-e na- remem. lanmış buğday, mercimek gibı hububattan 

~ riyasete geçmişti. · kk b d b 
me'mur etti. hudilerden, ilk evvel ahdi bozan Kaynu blwesi civarında Cisri Buthan denilen ver- Diyerek ayak diredi: mure e erzakları bulun uğu ıçin u 

" " EbQ Süfyan, bir mertlik gösterişi yap-
SAllm, yahudlnln 7anına gitU ve kılıcını Kat kabilesi oldu. Şöyle ki: arab kadın- de metin kaleleri vardı. Kendileri cessur- Peygamber: gazveye cSuveyk> ismi verildi. 

mak istedi; mlislilman1ar üzerine bir seler *"-• l>i" V k ıötsüne saplıyarak BlVlftı. ŞAir, evine nak- lanndan biri, bir yabudi ku;rumcunun ya- du. - Bırakınız! Onlara da lanet, buna da . . AKmcl Senenin &er a 'abn 
""'ildi ise d k t .. 1n-•-arak da linet! yapmadan, kureyşın intikamını almadan . 1 NMASI E lk f 

ledilip tedavi ~-e- e ur_.......,, nın oturuyordu. Yahudi. kadının haberi Peygamber, EbQ Lilblbe ibni Abdülmilil- karılarına el sürmemeğe, süslenmemeğe 1 SODE'N N BOŞA - vve ite -
•Jdü olmaksızın, örtilsünün eteıwni ark l zir'i ,.. d' 'd kil b k k r. b k rıkalarımızda, Hazretı· Mubanımed'ı'n yaşlı u • •• asına - -e ıne e ve ıra ara sanca.ı Dedi ve ser est almalarına müsaade ve güzel kokular sürünmemeğe yemin etti • 

.<:ARKARETOL KODR QAZVE81 - liştirdl. Kadın il.Yala kalkınca, avred yerl HazreU Hamza'ya verdi. Şevval ayının or- ettise de Medine arazisinden tardedilme- Bir gün de, iki yilz süvarinin başına ge- bir kadın olan Stlde'yi aldığını, sonrn be• 
Yahudi kabileleri, zlhirde milslilmanlarla ar.ıldı. Orada bulunan yahudller bunu gö- tasında hareket etU ve kabileyi on bel lerini emretti. çerek yola çıktı. ğenmediği için boşadığını, fakat kadının 
müttefik idiler; fakat el altından tezvirat rililce, gülüpneğe, eğlenmeğe ~aşladılar. IÜll muhasara ettıkten sonra teslim olma- Abdullah, yahudileri bu cezadan kur - Ebll Süfyan, askerlerile beraber Beni yalvarması üzerine, kendisiyle zcvciyet 
J'&parlardı. Bedr muzafferiyeti, onlan bils- Kadın: ğa mecbur eyledi. tarmak için kabile reislerini peygamberin Nadr denilen yahudi kabilesinin bulundu- münasebetinde bulunmamak şartile tekrar 
bütün kıskandırdı. Müttefikleri bulunan - Müslüman 7ok mu ? Peygamber, kabileden ele geçirdiği ya- huzuruna çıkarmak istedi; lakat esh4bdan ğu köye geldi. Burada Huyey ibni Ahtab nikAhladığını anlatmıştık. 
Beni Selim ve Beal Gatfan kabilelerlni .Diye balmnca, mQslilmanlardan biri ko hudileri öldUrmek l.stiyordu. Hepsini bağ- ı Oveym ibni SAide, yahudi reislerin huzura ismindeki yahudi, onu, evine kabul etme- Bedr muharebesinden sonra, esirler Me-
...... gambere ,..,_ --ı.1 .. -.a ....... _ _ ak ah dl ıru öldürd" Oteki dlne'ye gcldiil zaman, Stlde, harbe 1~tiı'aJC _,, ...... ...,---..~. Pli' Y u yumcuyu u. latb. girmelerine mlnl oldu. Abdullah, onları dl. SelAm adındaki diğer bir yahudi, onu "9 

Hazreti Muhamm- '-·-•--- ıcar•---~ hudller d üsl"---· .. ldürdill eden yedi çocuğundan ikisi ıehit olan Aftf 
- uu.ıuar&D c ACU- ya e m UllJGU& u er. Bu Bu kabile, ObAde ibnJ Slmlt ile Hazrec pey~amberin yanına götürmekte inad e- evinde misafir ettikten baş~a Medine'deki 

• - 11- ---'- _..,.A~- ..... ı...-...ıı- ......... _,__...,_ "-'"---•--•- ah diler ,. __ .._kların la .,. ismindeki kadının evinde bulunın•nrdu. J:• ~ ı-- ...__.. --...- _.... ....., -ıKU"Cı.ur mww.wııtuuan• 7 u araaına kabilesinden mUIMIU re 1 Abdullah dince, Oveym, nbdullah'ı ıiddeUe itti ve müslümanlar hakkında da istediği malü- -..-
lanmap baıladıkJanm _.,..,.. alınca, an- fesad d(lftü. ibni Ubenre ibnl SelQl'ün müttefiki bulu- yüzünü duvara çarptırarak yaralanmasına matı verdi sirlerin geldilfnl haber alınca, meselde bt• 
calı Hazreti All'7e ""'* Kedine'den Pe,rpmber, Karkaretü1 KQdr'den avdet m17ordu. Ol>Ade, onları himayeden vaz - ıebeb oldu. Ebü Sü,;.an, ertesi günü, Medine'ye bir tişik olan ~sına döndü. Odaya lirditi ' '": 
bareket iUI. SU7a ıeUDdıtli .-- Gl'lda ..u.ce, o tHJ= 'n Bili ......-ma oailrt- lecU .._de IJ•luHah bimQede ısrar etti Yahudiler, bu ball &örünce: saat me1afede bu1'wıaiı Jı.zıyr. den11,n J'eı'e kit. bir ıım.-. mirlerden EbQ Zaıd ~la• 
kiıme:Jle tarpıanmJiclı • .&deU ilw9 Wra- ta. OnJua: ve ..-... :bdllruu ~ iltecU " peş - Yl Abdullah! Seain b6,ıe hakarete t kadar Derledi. lkiriU, bli'kaç e.ıe lıU bur- )le1'l'in elleri iMıllı olarak ·otun1111u .. •• "°' 

'"\ da. j ıae.an • '91 ' • 


