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Posta ittihadına girmemiş mem· KURU' 
leketler için 26, 14, 7 ,5 ve 4 lira 

ASIL HARB ALMAN - LEH HARBi' 
BAŞ.LJYOR i~gilfere ile Fransa Dün Almanyaya 

Bugün lngiliz ve Fransız milleti R H b f J A Ett • J 
kendilerinden z~yade kiiçük mil- esmen ar . an l er 
letlerin selameti, hayrı ve hürri-

yeti için kantarını döküyorlar Avustralya, Kanada Ve Yeni Zelandda Almanyaya Harp itan ettiler 
YAZAN: HÜSEYiN CAHI!> YALÇIN 

lhayet ln~tere ve rrnnsa hü· j 
kiımetleri de r-n son dakika

ya kndar sulh Mıindı•ki gayretleri
ne de\'am etmelerine ra6•men, Le
hi ·tanın imdadına ko,.muk i~in AI
manyaya ilanı harbctmel< ızhrarm
da kaldılar. Hitler, kendi ine hazır
lanıın son halas ~resini de ilımal 
ederek mağrur ve mi.itchakldrn 
k~ıı~.• ve feci mukadderatına. do~ 
yurumeyi tercih etti. 

Şu dakikada, büyük garp de
mokrasilerinin gösterdikleri fazilet, 
vatanperverlik, ahlaki kıymetlere 
merbutiyet gibi meziyetleri büyük 
bir hayranlıkla yadetmek bir vazi
fe teşkil ediyor. Düşünmeli ki Hit
ler A!s~ace ~orraine'in Fransaya 
nvdetmı katı telakki ettiğini ve 
F'ransadan hiçbir isteği olmadığını 
temin edip duruyor. İngiltere ile 
hoş geçinmek kendisinin ötedenberi 
en büyük emeli olduğunu ilan ve 
tekrar eyliyor. Lehistan ile zuhur 
etmiş olan harpte İngiltere ile Fran
sa doi;rrudan doğruya hiçbir tehdide 
maruz bulunmuyor. Böyle olduğu 
halde, büyük garp demokrasileri 
müthiş, çetin ve sürekli bir harbin 
tekmil fecaatlerini müdrik bir hal
de, soğukkanlılıkla vazife ba._şıııa 
koşuyorlar, silaha sarılıyorlar. 

Bundn kendi vntnnlarının seli 
~ctini müdafaa endişesinin en mü
hım mevkii tuttuğu inkar kabul et
mez. Çi.inkü kısa bir tc..crübe bile is
bat etmiştir ki, üçüncü Reich şefi 
na~ar~nda verilmiş teminatın, ilan 
edıl~ış akide ve im n:n hiçbir kıy
rnctı yoktur. 

Binaenaleyh, onun dostluk temi
n~bna inanmak katiyeı, caiz değil
dır. Orta Avrupayı, şa.ı l.i Avrupayı 
ve. Balkanlan çiğniyerek kendisine 
esır ~dccek bir Alınanyamn ilk ya
pacagı iş garhe dönerek Fransayı 
ezmek, şimal ve Man§ denizi kıyıla
rın~ yel'!cşmek olacaktır. Bunun da 
l~gılterc için ne ifade edeceği ma
l~dur. Böyle olmakla beraber, ln
gi tere Ve Fransanın kısa bir görüş
le, Alman dostluk teminatına ınan-
~al:.ı ı \:e yarına talik edilmiş bir AI 1 d •• lvv'-JV'-JVvvvv........,..........,.. ____ ....,,..,,.,,.,;avo..,.,,,...fV', ___ """'""""""-v""""""""""vvvvvvvv...,,..,...,..,,..-...,..,,.....,..,,..--.,,.,,,...~""'" ,,..,.. 

ar ın şımdi akla gelmiyen ihtimal- t • ı v ı ı A 

~~!· ~::~:~0;1;~~:;:c.~ ~~;:~ man a yy are erı un t~lyan. apur arı h ti k a r a K a r ş ı 
mağlup olmaları mü k .. d.. h I k il d l Turk Lımanlanna 

Bugün Almanyaya taarruz etmesi beklenen demokratlar cephesinin sarstlmaz rükünlerinden Fransız piyadeleri bir geçit resminde 

• . li'akat burada ı:.a~~ru.devlet- ze ir i gaz u an ı ar 
1 

Harb Açıyoruz'· erın ;Hnde milletıerarası m ünnse- Q 1 eye c ek 1 er betıenn ah ıaı ·T y 
kadaı· a"· ı' .K mk u ahazalarından bu d l"k d l 

,,nara karanlık mazinin j 8. fi ~ .. 1"' Ett• Dün şehrimiz eki a a a ura-
~a~h~et de\'l'elerine dönmesi vicdan- aponya ltara JglDI 1 an 1 ra gelen haberlerden İtalyan hüku-

• ı. ısyana se\'kcden bir amil VÜc d metinin bundan birkaç gün evel lağ 
getirdi. Bugün ar d . u. e Londra, 3 (A.A.) - Chamber- tur. Günün birinde Hitlerizmin yı- vettiği vapur seferlerini tekrar iş-
letı · · g P cmokrası mıl- lain, Avam kamarasında beyanatta' kıldığına şahit olacağımı -şiddetli .erını, ihtiraslarını ve sevk"tab·· letmeğe karar verdiği anlaşılmıştır. 
lerıni h' k"' .. ı ıı- bulunarak şöyle demiştir: alkışlar- ve teceddüde kavuşmuş ve A t 

1 1 
· 1 ·· li 

h ıç oruklemiyen müthicı bı'r _ . cen e ere ge en emır ere gore • 
arbe b k ~ - Fransa hükumetile mevcut o- halas olmuş bir Avrupa görecegiını kid be · · l kt 

tıln _ u adar azimle, ciddiyetle a- manımıza es en rı ış eme e o-
ıag lan itilaflarımız mucibince Berlinde- ümid ediyorum. "Şiddetli alkışlar,, 1 d ·t·b .. a ~evkeden sebep işte böyle lan posta vapur arı yarın an ı ı a-

• ~~set· ıke bır ahlak prensibidir .. İngil- ki Fransız sefiri bu dakikada bizim Fransız Elçisinin Müracaati ren tekrar mutad seferlerine başlı-
~an :.ransanın bu harpte Alman s:firimizin yapmış olduğu teşebbü- ! Paris, 3 (A.A.) - Dün akşam yacaklardır. 
meller·ı ır1 avuç yer almak gibi e- sun ayni bir teşebbüste bulunmuş hükfunetçe ittihaz edilen karara tev Bu itibarla önümüzdeki günler 

0 ınadığı en k lı .. ve verilecek cevap için bir mühlet filcan Fransanın Berlin sefiri öğle zarfında limanımızda İtalyan vapur 
bile çarpacak k - ~p~ gozlere t b"t N . . 
gün tngı·liz v ~ar aşıkardır. Bu es 1 etmiştir. Bugün, hepimiz için üzeri Alman Hariciye ezaretme gı lan beklenmektedir. Bundan başka 

e 4' ransız nıill t· k bir felaket günüdür. Uğurunda ça- derek eylıllün birinci günü saat 22 Akdenizde bulunan bazı İtalyan şi-
dilerinden ziyade ktiçUk .e ı en- lışmış olduğum herşey, inanmış ol- de t evdi edilen notaya Almanya ta- lepleri de bugünlerde limanımıza ge selameti hayrı . ?1ılletıerin 

' ve hUrrıyet· - duğum herşey, yıkılmiş, mahvolmuş (Sonu 3 üncü sayfamızda) (Sonu 3 i.lncü sayfamızda) 
runda kanlarım döküyorlar ~~ • !!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ler sahası münasebetlerde ~U ~t- ""~~"'"""'"""""""""""...v....""'"~""'"'~~-vv'VV'VV'VV'VV"'~·""'"'"""'""~~,...,.,'V'\,'V'\,""""""""""""-vv-vv-vv-vvwwvvv-. 

~~edilebilecek bue.nbüyü.k~~: RESM~I TEBLı·a .. LER arlık sahneai gerçekten haYret 
hUnnet ile seliinılanmalıdır Be<>evr·ıe 
yet · · · ~ -

~~~!~f d:~:;.:;n··:,di d:: VAR ŞOVA • 1 BE R L 1 N : 
• A aşahhus eden yani kital . • 
~!~kru~u artık ebediyen' ort~d~: . ':arşova, 3 (A.A.) - Karargahı umuminin 3 eylfil Berlin, 3 (A.A.) - Onlu Başlmrnandanlığının teb-

acaktır Bugün 1 tarilıU \'e 3 sayılı resmi tebliği : liği : 1 

,khuklnrla ~?uhakkak ~p~~::ı~: ~~ava harekatı: Alman hava lmvvetlerinin Lehi 2 eyhil öğleden sonra ve 3 eylfil sabahı, Alman kı-
BUSeyin Oahld y 4 • nr..~ araztsme höcumJarı devam etmekte ve sİ\il halk: ar~ t alan, Polonya arazisi dahilinde muzafferane ilerleme-

~ (Sonu 8 üncü say~}.., smda müteaddit kurbanlar verilmektedir. Pazar günü, lerine devam etmi11tir . '.I'schestoclıa.u, i~gal edilmiştir. 
~ (Somı 3 üncürl.e). • {Sonu 3 üncüde) ı 

BUyUk Harbde mlllet kan •ğlarken bir ecnebi 
artistin vleıallne kavuşmak için b&fyUz llrahk 
banknotlarla sigara yakan aoyauzlafmıf mah-
1 Okların bu memlekette bir ilah• türemesine 
lmk6n vermlyeceğlz. 

P olonya bududwıda patlıyan 

topların barut kokuları da
ha muhitinden ayrılmadan, ihtikar 
kokulan s insi bir tezlikle şehrimi
ze yayıldı. Dimağlarımızı yakmağa 
başlıyan bu koku gösteriyor ki, 
aramızda menfaat hissi ve hırsları 

ile yine şahlanmak için çırpınan, 

yüreklerimizi yine ihtikarla dağ
lamak için iştahlı yutkunmalar
la sinsi sinsi dolaşan açıkgözlüler 

var. Şu bir iki gün içinde piyasada 
belirmeğe b:ı.şlıyan istokçuluk fikir 
ve faaliyetleri ile, başta yağ olmak 
üzere bazı gıda maddeleri ve giyi
me müteallik bir kısım eşya fiyat
larında yapılan yükselmeler bu men 
fur mrlığın en canlı ifadeleridir. 

Cümhuriyct hükumetimizin bir 
harp ihtikarına kaliyen meydan 

vermiycceğine ve müteşebbislerini 
derhal bulup tecziye edeceğine ka-

tiyen emin bulwımakla beraber, 
bir gazeteci sıfatile bu işle meşgul 
olmayı bir memleket vazifesi edin· 
dik ve ilk iş olarak, birkaç günden
beri gayri tabii bir şekilde fiyat 
tahavvülleri gösteren yağ mesele
sini inceledik. 

Muamelelerine olduğu kadar piya 
sada sözlerine de itimad edilen bir 
kaç tüccarımız, fiyatlnrdaki bu yük 
selmeye yegane sebeb olarak, tica
retin meşru karlarından fazla ka
zanç teminine alışan ve daima da. 
buna ·~alışan birkaç firmanın, istok 
yapmak fikri ile, piyasadan fa.Zla 
mikdarda yağ toplamalarını gös • 
termekte ve halkımızın, vaziyeti 

hazıradan mütevellid bir sinir ger
gin !iği ile kendilerince ihtiyati bir 
tedbir olmak üzere fazla milbaya
atta buiunma.ğa kalkışınala.rınm da. 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

l , 
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r-·~- VAHIDETIİN-1 • • : . 
1::::: 35 YAZAN: M. SIFIR =: i...... . ... _. 
Damat Ferit Talat Pasa Kabine• . , 
sinin istif aaını Nasıl Karşıladı? 

- Ne çık r bundan?.. ı 
- Ne mi çıkar dediniz pa am?. 

Tevfık pa anın kabincsıne almak Ü· 

zere müracaati mul temel olar. ze
vata yapılacak gizli ı''arlardan çok 
uzun sür .... oek bir buhran çıkar. 

- Eğer yaparlarsa, siyasi bir 
§ avet olur bu. Hıç ihtimal vere
mem böyle bir harekette bulunacak 
lann. 

- fi:ç te oyle d 1. tktid r ve 
ku\•vetin ellerinden çıkacağına. na· 
zaran elbette ki atiyi dü ünerck boy 
1 bir tedbir alın ları mu temel de-
ğ l h ırda.H 

d n bö · 
k v t ad 

••• 

E r.zurumlu Kavalrimamı zade lfi
tat bey, mahpus olduğunu, ma 

ruz olduğu müşkül ve tehlikeli va-
ziyeti, ertesi sabah uykudan kalktı· 
ğı zaman pek acı bir surette anla
mıştı. Akşamki tekliflerine kal'ı§J 

Aslan beyin muvafakat eder gıl>i 
görünmesini gerçek sanan !ılitat 

bey, bu muvaffakiyctınin şeref'ıne 

içkiyi biraz fazlaca almıştı ve bu
nun tesirile de geceyi derin bir uy
ku ile geçirmiş, hic aymamış ve u
yanmamı tı. Rüyasınd , temın et
tıgi bu büyük muvaffakiyctin eeref
li iklilini ba.'iında ta dığı halde ls
tan bula dôndüğünit g rcrek bır bo 
çn ~yalanını tı. 

Fakat ... , sabahl yın tatlı bir 
mahmurlukla süzülen gôzleri k pı

sında dıkilcn ikı sunguhi ıle kar • 
l ıııca, i i anlamış 'e iste o zaman 
tamam.ile aynıı , aydınlanmı tı. K r 
solası.na uzanmış, k lannı ç tmış 
gerçekten acı bir dU unccye d lm 
tı. Ne yazık ki, dü tinmeğe de 'a
kit :e ımkan bulamamıştı. Çünkü, 
i te eaırı bulundui;'ll A lan bey de o 
esnada bır zebani gur r 'e azameti 
ile odaya damlamıştı. 

Aslan bey, hidd ili değilse de 
pek keyüli de goninmuyordu. Du-

' daklannı kemirerek acı acı düşünü
yordu. O günkü :vazi)etin bın"blrine 
düşman ettiği bu ilci eski dost, ı0 an 
için lhiç te iyi manalar ifa.de etmi· 
y n bakışlarla, bir müddet bınbııle
rini süzmü lerdi. A lan beyde,, has
mını mağlUp ve esir eden mağ'ıur 
bır kumandan tavn vardı. Ara ;ıra 
acı acı güliıyor, miıtemadiyen söy
lüyordu. Muhat.abmı, bu kan~

ğınd n dolayı ilJlUahaze edıyordu. 
Bu har ketim, ittıhatçıl ra taraftar 
Jık m · uman Gür eri iistiklile 
layık g rmemekle ' e nlara karşı ı 

hanete te ebbüs etmekle t ' if ve 
takbih ediy rdu. Nihayet, sözlerini 
İttihatçılara intikal cttirmi lC işte 
o zaman btisbiıt n ate lenmişti. Yü
zü korlrun laşmış, t \Tl barbarlaş

m b. Di erini gıcırdatarak: 
- İyi dinle sözlerimi Mıtat, de

mı ti. Taraftarl.ğını güttüğün, mu
'Vaff akiyetleri uğruna hayatını fe
aayı bile 'boş gôrduğün bu ad mlar, 
IBki bildi - miz gıln değıl. Huylarını 
l1 ştirdi er. Du un ki, ı; aktile bir 
hürriyet ıli.bı gıbi tapındığımız, bir 
ıad kat timsali tarudı,b'lllllZ Enverin 
ıozleri, yaptığı suıistlmallcrin iğ
renç hikayeleri tl buralara kadar 
akseden Levazım reisi İsmail Hak
kı paşayı bir türlü göremiyor. Ku
ıaklan, a~ ve sefalet jçinde 1av
ramm ml1letiıı feryatıanm işitemi
yor. O -artık, bildiğimiz hürriyet 
kahramtm, mı1let feda:kan Enver 
değil, o kahranıanlığmı damadı ol
d ğu sarayın, fedakarlığım -da fır
kanın kapı e§ikıerinde bıraktı. Se-

' .Aiıı anlıya.cağın, §imdiki Enver pa
p, bildiğim.iz En r.ın k tili oldu. 
Ben_ 

lfita.t bey. muba.tabınm bu a.cı 
ithamları :ve insafsız isı:ı&tları kar-

- • ·c ~ ptı kı \ 
da? .. 

- Ne mi yapb dedin?.. Dlııle 
öyle ise ağam. B tümda mükemel 
bır ga.ı ticareti yaptı. Halkı heye
carilı p.yialaııla aldata. Bütün de
polardaki gazlan ~ purlara bop.lt
tı ve AJmanlara attı. Daha ne ya
pacaktı? .. Gailar:la birlikte Batiıınu 
da (V:aynber,g) e satacak değildi 

ya. Ya, Ruslardan kalan yığınlarla 
otomobil lastiklerini. herkesin gözü 
ÖDÜDde UÇtınl§lUUl ne diyelim? •. ~
te bütıin bu \"e daha ela uya.bileoe
ğim yüzlerce SttiistimaUere karşı 

gösterilen lkayıtsWıklardJr ki, bizi 
onlardan uzaldapnak, istiklalimiz i· 
çin kendi bq!mu:a çahpnak mecbu· 
riyetinde bıraktı. 

Bu güriiltiild görüşme, araatnL, 

iki rakıöi ibiıibirile ~uraca.k ka 
d r fiddetli ve tehlikeli safhalar ar
%Cdadı: o g'Ün - -ı ye kadar devam 
etti \:e tabii Mitat beyin mağlubi}e
tile neticelendi. Aslan bey muhata
bı hakkındaki son kar'.arlanm a~
ça ledikte:ı nra, lı: pıdaki nö
betçilere M'tat beym arkadaşı Meh
met Aliden ka !k' ile gôruş-
t nı . . t bih ettikteı:ı 
~ 'p gıtti. 
Mıta.t bey bu ''aziyet ka.r§ısın

da, T At p ya karsı deruhde ~ 
nuı old gu ı:azif :}i y ya.cağı

n kat i olarak kanaat hasıl etmi~ 
ti. Artık, bu ada.mm . sız elinden 
:ı.e m~ bul runası k mbtimaUı 

olan öllim teh kesinden lkurtulmak 
çarelerini düşiiıımeğe başla!Illfb. 
Çünldi, A:Slan bey, kendislıll lbir ye
re bır.akmıya.cağuıı, Batimıun i§ga· 
üne ıe teşklrne ıuğraştıkları ilıiikU
mctin tnmamıle tecssüsune kadar 
yanından ayınwyncağını açıkça söy 
)emişti. Ancak, biraz zaman geçtik
ten sonra, mu'hıttcn u1.a'klaşmama
ğa, badema. lbu mevzu ıile me gul oJ
m mağıı teref ve <11amusu :iizeri e 
oz ıverd n takd'rde serbest bırake.

bıl ce • · ı de, ü eli bir t rzda il" -
\C ıve v· yremı . 

Kaçmak imkan ve ihtimali yok
tu. Çünkü, kapısında bckliycn nö
betçilerden sarfınazar, mahpus bu
lunduğu .kö§kün, sık bir nöbetçi hat
tı le çevrilmiş olduğunu görüyordu. 
Butün bu tedb'irl re rağmen kaçma
ğa muvaff k olsa bıle, K fkasyanın 
~ e mtilııtin acemisi olduğu için pek 
çabuk yakayı ele \ereceğine şüphe 
etmiyordu. 'Fakat, takdırın bu te
celli ine de p~k boyun C1,'1llek, ylr 
o1m d.ığını gördü- iı halde taliinden 
ı· t uf beklemek tc pek i temiyordu. 
ç, k ağır geliyordu bu vaziyet ona. 
Bunun için dlişunuJor, dü ünüyor
dLı. 

Bu esnada, arkada§ı. §oför Meh
met Ali efendi, Mitat beyin bulun
duğu odaya gelmi ' bir koşeye seki
lip çomelmişti. Tabii, o da vaziyet
ten çok müteessirdi. Bilhassa, As
ian beyın kendilerine bir fenalık et
mesinden, :açıkçası öldürmesinden 
~ok korkuyordu. Akşamd nbcri yi
yip içmiyor, ardsız arasız kara kara 
dUşunüyordu. 

Bir aralık 'Mitat bey tasalı yü
zünu ar1t d~na çeviro.i. 1stemiye 
istemiye f(ıildu ve gayet !hafif bir 
sesle: • 
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TUrk -Fransız Ticaret 
Anlasması Bugün 
Meriyeta Giriyor 

. . .• . ···~. 
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Okuyucularımız 
------------------0 i yor ki: 
Mektep kitaplan 

iskontoları 
Maarif Vekaleti her sene çı

kardığı bir talimatname ile mek 
tey kitaplan sabcılığını her vi
layette bir mukavele ile bayile
re verir. Diğer senelerde bayie 
iskonto olar.ak yüzde 16-18 a
ra da. i konto verdiği h de 
bu seneki talima amede bu is
konto miktarı yüzde 12 ye indi
rilıni tir. iDevl t m th ı bilu
mum bayilere kile pları İstan
bul D v t ma ı aı n~ 

• Ambaıd n An 

Halbuki bu talimatnamen n 
kayıtlı :aatJcıla.ra mahsus olan 
8 inci maddesinde !lstanbul ki
tapçılarına ve .Ana.dolunun bazı 
kala.batık fe)ıirlerındeki büyük 
kit.apçılara yüz.de ı • · kont.o ya
pdmakta ve defat.en alacağı ki
tap mikta.n 2 bm liradan fazla. 
obınla yüzde bir, 4 bm liradan 
fa.Z1a olursa yüzde iki, ı6 bin ! · 
radan fazla olursa yüzde üç 8 
bin lir.adan fazla olursa } üzde 
4:. 10 bin !lira.dan f.a.zla o ursa 
yüzde beş, a~Tica munzam is
k to yapma ta l"C e ~1, t<şi

men , tepinisa.ni ylarmda -
kca'ktan k taplann bedeli 3 b·n 
lirayı ge(e',Se evı; CC ~·a: ılan 

• ntola.rdan ba.Şka 

) iki ~:e 6 bin lirayı geçerse 
yüz e l ·e ı o m lirayı geçerse 
yüzde :a:ıtı ko to ) mak sure
tile 1bütiin · to :nta-tanıu ~.üz 
de yumi !beşe iblağ etmektedir. 

Talimatnamenin bu maddesi 
m.rf lstanbulda ;ve .Aılkarada bu 
lunaıı büyük ooyilenn lehine gö 
re yaplmı§, liZim gı ı ıufak ba
yiler kar etmek oyle dursun, 
.üst.elik zar.ar bile v.enneğe mah· 
kfım b•rakılmıştır. 1 tanbuldaki 
büyük 1tıtapçı1ann cksensi A
nadolu ki.ta ı.lamla top n k'· 
tap gönderirler ı e p ralarını pe
şin olarak ahrlaı }'e bu m ta
vassıtlıktan y · on n a,fağı 

olın mak üzere bir kar alırlar. 
Zavallı Anad u kita ları ge
ıtirttJkleri kitapları muclliml€re 
~ mektepler.e veresiye olarak 
;,.•erirler ve aylarca parasını .ala· 
cağız diye boyun bükerler ve vc
refilye vermıyen olursa derhal 
mektepler ve muallimler Veka
lete kitap bulaınıyoruz. çocuk
lar kitapsız kalDUŞtır diye ika
yete başlarlar. Tabil .kitapçı bun 
lann yerinde olmıyan .şikayetle
r.ine meydan vermem k için biz 
zarur ver.esiye verir. Halbuki 
lstanbuldaki ;kitapçılar için bu 
varid değildir. S yın Maarif V.e 
kilimizin bu noktaya nazarı dik
katini celbeder, kayıtlı satıcıla
ra y~ılan yüzde 25 iskontonun 
Anadolu kitapçılanna da te§llli
lini dilerim. 

Isparta Sebat kitabevi sahi 

s. Akua 

Bir sabıkab mahkQm u'du 
.Maruf hın~ız ve sabıkalılardan 

Selimin hırsızlıktan dün Sultanah
med Bırinci Sulh Cezada dunışnıa
m yapılmış suçu sab t göriilerek 
6 ay 18 gün hapsine karar veril
miştir. 

Ovey Babasını Saldırma ile 
Doğramak lstiyen Esrarkeş Anlatmanın ••••larına 

blldlrlyoruz 
Türkiye - Fransa ticaret an~a~· 

ması bugünden itibaren mcriycte 
girmektedir. Anla§manın başlıca e
saslan şunlıu·dır; 

• 
Suçlu ihtiyarın Kendisine Büyü 
Yaparak Bir Sene Elini Kolunu 

Bağladığını Söylüyor 

1 - Türkiye ile Fransa arasın
da ticari münasebetler yeni anla,
manın meıiyet mevkiinc gireceği ı 
eylUlden itibaren aşağıdaki takyi· 
dat dairesinde münhasıran hususi 
takas yollarile icra edilecektir. Tür 
kiye menşeli mahsullerin Fransız 

frangı olarak becleJlerinin yüzde 94 
ü hususi tak ta kullanılacak, ) al
nız yüzde 56 sı Tiirkıye Cümhuriye· 
ti M rkez Bankası namına a: ılan ve 
onun tarafından serbc tçc tasarruf 
ed 1 ek (B) h bı ad le çıl cak 
bir h apta hu u i Fr n ız frangı 

he bile rüy t olun cnl<tır. Hususi 
tak mu mel l · e Frnnsa mCD

---·-=> ·----
Dün Asli:;•e İkinci ('...eza mahke

me i ~ok cnteı~-:ı2n bir davaya bak 
m tır. Da n :ısı ~ dur : 

le 1 pıda oturan mnnıf 

sabıkalı ve csrark lerden Şaban 

liv y bab .sı i.> ~ ında Ali Tiızayı 
60 ntim Lll .. l lu • lllld•' bır aldır-

1 o Vaka 
afta 

ı 

yar d r p 
dar ediyor ve 
J u Ş bandan alı p ı en e temim 
ed lmcsini ıstiy.or. Potıs dez;hal f&· 
a.Hycte geç.erek Şabanı )"&kalıyor 

ve eşyaları sahıbıne ia.de ediyor. 
Bunun üzerinden bet gilo geçince 
ysru evvdki alq;am Şaban ıçinde 

o hi.disederı sonra t&fan ikini zapte
demiyor "e babalığının evine gide
ırek kapıyı kı.nyor. SuÇJu vakayı 

1<>yle anlatıynr; 
- ~ ak§am kahveden çık· 

tıklan :aıonra bu adamı dövmek için 
ev.ine gitmeye !karar verdim. Bu 
adam ınamU8SllZ herifın biridir. Ba· 

Akdenizdeki 

na büyU yapb, tam bir sene çalıŞa
madım. Ben de tanıdığım bir hoca 
var ona gittim; bana: "Sana bir 
ndam bfiyü y ptı, kısmetini b ğla
dı ..o ad:ımın kermı kadimini al 
bana getir; büyüyü boz yım,. dedi. 
Dıwn j ın bu a ına Jc, ı"Şl kinim 
var. Ne i e, sonra eve gıttim k pı 

k ı ı . B h d l tun, du
v rdan tlıy rak hah kap nı 

kırdım, ic ri girerken "SuçlLI~ u g ·., 
t r , bu h ııfle kar ıl k. E'av 
ga c 1m takıldı düştüm. 

B } o tu, d mıştir. 
yl s )l yor: 

n fuiadım, baktım üvey 
oğJwn Jbjr elini ha\ aya kaldırmış 

tlzerime doğru geliyor. Ben elinde 
odun var r.a.nnettint) fakat hava-

gazı ışığumı altında koskocaman 
bir !kasatura parıldadığını gördüm. 
1ttte o anda. ne oldu? Nasıl oldu?. 
Bilmiyorum. Sendeledi, ben de onu 

fırsat bildim, iteledim ve küt diye 
arlcaüstU y~ yuvarlandı. Ondan 
iltifadc eder~k kaçtım poliee haber 
verdım. Gelen polisler Şabanı elin-
de koca aa.ldırma evde beni arar
ken yakaladılar, deınijtir. Duruşma. 
saldırmanın kime ait olduğunu tcs
bit için 9 ey:lfıle bırak'llm11tır. 

Hayat pahahbğı ile 
mücadele 

Hayat p haiıJığJ ile mücadele 
için hUkQmetimizce yeni tedbirler 

tiruıın TıirkiJ ) ıthali, Tilr.k 
m · muk bil emtianın Fraıı a· 
yn ithalinden evvel VC) a sonra ola· 
bil P ·tir. 

Anlasın.anın tatb'k mevkiine ko· 
nulu'asından sonra 1939 senesi si· 
iP i neticesinde Fransız tiltü?J 
rcj' ı t.axafınd n yapılı:ın Türkiye 
men eli tütün ithalatı bedeli 20 mil 
yon franga kadar F:ranstz ofisine 
tevcli olunacaktır. Gerek Fransa ve 
ge11ck Fransız Hindi Çinisine ithal 
edilen Türkiye men§cli afyonların 

~eli 4-10 milyon franga kadar 
(B) hesabına naklolunmak üzere 
~ye olunacaktır. Türkiye menşe· 
li emtianın Fransa - Türk ticaret 
§irketi tarafından yaJ)llan ithal mu 
ameleleri de hususi takas rejimine 
tibi değildir. 

Anlaşnada adı geçen şirketin it 
hal edeceği mp.lların bedellerinin n' 
sur.etle tediye edileceği gösterilmiş
tir. Anlaşmanın bir maddesine gö
re Frnnsız mUstemlekelcri himaye 
altındaki .memleketlerle Fransa man 
dail ultndaki Afı ıka arazisi men· 
şeli mahsulat Fransadan transit 
geçmek §artilc hususi takas reji.mi· 
ne tfi.bi olacaktır. Anlaşmadan ev· 
vcl yapılmıi olan muameleler eski 
hükiimlere tabidir. 

alınmaktadır. Bu hu usta Ticaret ""'""-'V'J'VVwwvv-..AA.AA.AA.hA..,._,,..,~ 
Vekaletinden ali.Jcadarlara mühim 
bir tamım ge'mı tir. Bu tamime 
g ·re y p la.cak mücadeleyi beledi -
y l ·n i r:e ed c:n l tiya~ mnd -
d l ri üzerine nar konacağı ve be
lediyelerın bu .ifle.ri gayet sıkı bir 

tte ikonu 1 cdcceğı anlaşılmış
t r. 

i y·çr n·n istan u KoP.so'osu Geldi 
Yaz t.a.tm i gecirmcl: üzere 

mcml ketine giden lıvJçre.nin 1s -
tanbul konsoio u Mö .i;j Martig dün 

bahki Sempl-On cksprtı,pi ile gel -
mi~tır. Kendisinı ıi ta.syon'.la lsviç
r in Ankara l, · sl M ·· yö Raldi 
istıkbal etmi .. tir. 4cnd~si ile siya
f>İ vn.ziyet hakkınd.L görü en bir 
arkadaşımıza konsolos şunları <J :y
Jrn.ı.i~tir; 

Yeni Mebuslarımız 
Ankara, 3 (A.A.) - Bo8 olan 

Edirne, Isparta \: e Tı bzon mebus
luk lanna 3 eylw pazar günü yapı· 
lan intihapta Parti namzetleri Trab
zon bel diye r · i T el Göksel, ts
paıta ıC. H. P. \'e Halk vi .reisi Rem· 
zi Ünlü ve Edirne C. H. P. ve bele· 
diye reisi Şerif B lgcn ittif:ı.kla && 

çilmillerdir. --·-lnglllz ıvapuıiart lzmlr· 
den m•I yllklUyorlar 

lzmir, 3 (A.A.} - Limanımızda 
bulunmakta olan bır İngiliz vapuru 
ıdUn mühim miktarda incır 'e üzib:ıı 
al rak İngiliz limanlarına hareket 
etmiştir. Bugün d diğ r bır tngiliz 
vapuru al ni şekjld h rcket edecek

" Dünya variy •:i ı kutik edi - tir. Bu vapurda Fran ız [imanları 1· 
) oruz. Mcmlek t.ımdc ;>apılan sefer ç·n de bazı p rt.iler vardır. 
bertik filan 'eya falan ce •'ye JI- Vmanımızda bul nmakta olan 
i'lıak i in d .. ·1:1 u:. h;. re !lıar:p iha Lcv t adlı Polonya v puronun kap 
Ji.rıde tam bi . af kalmak azmin - tanı ile mUr tteb tı Polonyaya ça-
d dır., demiştir. ğınlmı lar ve gitm l dir. Vapur, 

n U:i i ı ~-- ikumpanynnın buradaki acente ne 
ikmal c.-dilip tesellum edilmesi bir Çocuğun ağlam~sından lbırakılmı tır. Vapur, vaziyetin in-
m det i ın g k mı r. rehats z olmuf ki fına kadar limanımızda ıkalacaJl 

K raya oturan V un an Küçükpazarda oturan Fethiye tır. 
molörU isminde bir kadın hcııilz kundnk- lk_l _ot_o_m_o_b_l_I ___ _ 

Karadenızden gelerek Akdenize taki çocuğu Naıl ağladı diye ayni çarpıftı 
tran ·it olarak ı; çmek i e~cn Yu- evde oturan Acem Muhammed SaY- TOJJkc pıda §ofor Fuadın kullan• 
nan bandnılı 200 tcmluk Yuvanis 1ar tarnfmdnn tahkir edilmiştir.. dığı 2394 numaralı taksi kar§l !ig. 
motöru diın Bob dn Selvibıır!.u Sultanahıned Birinci Sulh Cezada tikametten gelen §Oför Raşidin ot.o
me'\:künde karaya oturmuştur. '.Mo- yapılan duruşma sonunda suç sabit ı~obili ile çarpışını~ her iki otomo
Wr dun kendi '\'C ıt1le kurtulmak- gorülmU., suçlu bır g'lin hapis '\'e bıl de hasara. uğramıştır. 
istem'şse de muvaffak olamadığın-j bir lira para cezasına mahkfJn c- , 
dan Gemı Kurtarmaya muracaat dilmiıür. T A K V J M 
etmiştir. WVV IWWVVV'MWWWIWWV'NoMN 

wvv POLiSTE: 
BELEDlYEDE : 

Gazozlar fena ıu ile mi 
yapıl yor? 

Şehrimizde imal edilen bazı gn.
zozların iyi su ile yapılmadığı ala
kadaıların nazarı dikkatini cclbet
mı tir. Bu sebeble gazozl nn bade
ma iyi sularla yapılması için Bele
diye tedb"rler alın yı l ·zum.ıu g"'or
m ştür. Belediye bu be le alaka
dar gazoz fabrikala.nn.a 'lir tebli -
-r.at yapacaktır. 

Pencereden düştü 
Mehmet iamin4e bir çoetik pen

eer.eden sokağa bakarken gözleri 
kararmış ve sokağa dOşerek ba -
iJnda.n yaralanmıştır. 

Olomabll çarptı 

Saime isminde bir kadın Harbi
yede karşıdan karşıya geçerken 
şoför Saimin idaresindeki 2197 nu
maralı taksinin sademesine maruz 
kalarak muhtelif yerl~inden yara-

4 Eylfıl 1939 Paıarteal 

---
R .. t: 22 AdUSTOS ısss 
illerle 20R ECE P ıssı 

R.ıı bızır: 122 

SiTu kongrelinin akdi 

D•t• saati: 5,81 
ÔJle ' 12,13 - lıdalfl: l5,S2 
Akta•: 18,38 - Yat.ı : 20,15 

laaak :S,46 

• ianmı~tır. ~--•••••••••r# 
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Başhyor l.___s_o_N_, __ H_A_B __ E __ R_L_E_' _R_~ __..:. 
ALMAN - LEH~HARBi 

llaş tarafı 1 melde) 1 
Varşovada, Deblin, Radmosko, To
run, Poznan, Karakovi, Plock vesa. 
ir şehirler bombardıman edilmişler .. 
dir. Köylere, hatta sürülerini otla-. 
makta olan çobanlara karşı NW 
bombalar ablmı9, at.et açılmıftır. 

(Ba..,taraf1 1 lnd sayfada) 
~in yannın huzur ve süktlnunu se
lametini, hak ve adaletin hUku.:ıran 
olmasını temine hizmet edecekler- [Baş ta.rafı ı ncl sayfada] B. Churchill, Bahriye Birinci 
dir. İnsanlar böyle bir hUlyayı 1918 rafından cevap verilmesini istemiş- Lordu, 
de de kucakhyabileceklenni ümit et- tir. Sefir Almanya hUkfuneti cevap B. Hoare Belisha, Harbiye Na-
mişlerdi. Fakat Versaille muahede- vermek istemediği veya menfi bir zın, 
namesinin yanbşlıklan şimdi ikinci cevap verdiği takdirde Fransanın B. Kinsley Wood, Hava işleri 
b~r kan fedakarlığına ihtiya~ göste- bugün saat beşten itibaren Polon- Nazın, 
rıyor. yaya karşı giriştiği Alman hUküme Sir Samuel Hoare, MührUhas 

M. l.ıtamberlaın "in ve M. Dala- tince malum taahhütleri yerine ge- Lordu, 
d~~r'ni~ ~ihan efki.rıumumiyesine tireceğini bildirmiştir. Fransa ve ln Lord Hankey, Nezaretsiz Nazır. 
böyle hır ıtimat ve hUnnet telkin et- giltere sefirleri cuma günü akşamı Yeni harp kabinesinin ilk içti-ı 
meleri tuttukları siyasetin dürüst- Von Ribbentrop nezdinde yaptıkla- maı, bugün öğleden sonra aktedile
lüğünUn ve şahsi dirayet ve maha- rı ve bu sabah cevabını istedikleri cektir. 
r~tıe~nin bir mükafatıdır. Çünkü teşebbüsler esnasında şunlan bildir Bir Leh Tayyareclsinla 
hiç kıınse İngiltere ve Fransanın mişlerdir: Kahramanlığı 
son dakikaya kadar beklediklerinde Fransa ve İngiltere hükfunetleri Varşova, 3 (A.A.) - Diin öğ-
v~ ellerinden geleni yaptıklarında Almanya hükumetinin bu şekilde leden evvel Varşovaya yapılan tik 
§Üp~e ve tereddüt edemez. bir tarzı hareket ihtiyar etmekle hava taamızu esnasında Polonya-

. talyanın tavassutu Bitler nez- Fransa ve İngiltere hükfunetlerinin lı pilot mWiziın Palusinski 12 Al
iın_ de makbul görUiın" edi. Filhakı"ka, p 
!Y olonyaya yardım edeceklerine da- man hafif bombardıman tayyaresi-
nıtler için bir mUzakereye O'iria,... k lhtim . e-~e ir giriştikleri taahhütleri yerine ge- ne karşı cesurane bir mücadeleye 

ali varı. · d olamaz·7. İstedigı· · t" 1 "h · · · .uı ırme erini intaç edecek şeraiti ı - gırışmıştir. 
ybalnız Dama. g ve. Koridor degı··1dı·r, d Saa 8 d h k P 1 as etmiş olduğuna kanidirler. t e avaya çı an a u -
ı:.ard.aki ahalinin rahatı değildir. Almanya Polonyamn istiklalini sinski beklemediği bir anda Alman 

hıçe sayan, insanlar için hak tehdit eden tecavüzkar mahiyette tayyareleriyle k11-1laşmı11tır. Bun-tanımıyan bir .. . -r ':l 

reJım insanlar fena bir harekete teşebbüs etmiştir. lann üstüne çıkan pilot bombardı-
muameıe görüyor diye parmağını İki hükfunet bu hareketi müte- man tayyarelerinden birini düşUr
kımıldatır mı? Hitler büyük bir akip Almanya hüklimetine, Alman- meğe muvaffak olmuş ise de diğer 
~ı~ içinde muhakemesinin mü- yanın Polonyaya tecavüzkirane ha- tayyarelerin ateşi arasında kalmış-
uenesınden mahrum kalnu k ,, d" · §, a- reketini durdurdugun· a dair iki hü- tır. Mermiler tayyaresinin kanat -' ırı mutlak bir §efti On . . 

d ·ı r. un zıhnın- kiımete memnuniyete şayan temi- lanna isabet etmiştir. Yaralanmış 
e mı yonlarca naşın Uze · k 

lacak b. .. rme uru- nat vermediği ve kuvvetlerini sil- olmasına rağmen Palusinski kara-
k 

ır dunya hakimiyeti hül" yası ası 1 ratle Polonyadan geri almağa hazır ya inıneğe muvaffak olmuştur. 
k rga ar Yaratıyor. Sulh ve mü- bulunduğunu bildirmediği takdirde İnglllz Bafveklllnln Radyo ile 

:ı~r::: Danziği alabileceğine Fransa ve İngiltere hükiımetlerinin Neşredilen Nutku 
R e bununla ne çıkar? Polonyaya kııı .... ı taahhütlerini te- Londra, 3 (A.A.) - Radyo ile 
usyanın hiç değilse · - ':l 

bitaraflı • . hayırhahane reddüt etmeden ifa edeceklerini bu neşredilen nutkunda Chamberlain 
· gını tenuıı etmenin verdi ·ı· tl b"l · · bır gurur ve mestt il ln . g sure e ı dirmişlerdir. hulisaten şöyle demıştır: 

Fraııs . . . e giltere ve Berlinln Reddi "Size büromdan hitap ediyo -
ı ti . arun ışını görmek, dünya mil- Berlin, 3 (A.A.) - Alman rad- ruın. Bu sabah İngiltere sefiri Al-
e ermden hürriyeti kaldırmak b"" tün be · . • u- yosu, Alman hUkümetiııin İngiltere man hükfunetine nihai bir nota 
köı §erıyeti nazi rejimi altında ve Fransa tarafından tevdi edilen j tevdi etmiştir. Bu notada saat 11 e 
gö~:;:r;,8!.;;;a .m~k~n. v.e kolay notaları nazan itibara almadığını 

1 

kadar Alman kıtalannın Polonya -
cağını thnit ed:~~ endısını ayılta- ve bu ~~~le~etlerin taleplerini red- dan geri çekileceğine dair teminat 

B deyledıgını bıldirmektedir. 

1 

alınmadığı takdirde lngilterenin Al 
olaea.~ ar~ İtalyanın vaziyeti ne · Hltlf'r Cephede manya ile harp halinde bulunacağı 
e1i.rrrb.der · ~u tetkik için henüz Bertin, 3 (A._.\.) _ Bitler, Al- bildirilmekte idi. Şimdiye kadar 
dir Har ~itı esaslar mevcut değil- man milletine hitaben neşrettiği bir. hiç bir cevap gelmemiştir. Bu iti
Je~ h bin cereyan tarzı ve müd- tieyannamede cepheye gitmek üze- barla memleketimiz şimdi Almanya 
a~re k=:::a aa bugünden tahmin- re bugün Berlinden hareket edece- ile harp halindedir. Bu şekilde be
'f>ilir ~ . • çok mevsimsiz sayıla- ğini bildirmektedir. yanatta bulunmanın benim için ne 

. ~lllldikı halde harp do""rt d WJl.ı;:_ h 
let arasına · ı..:_ ev. .. nanf4ız uau.telerhlln Neşrlyatlan ağır bir şey olduğunu takdir eder-

ınuusar et.mi§ gib" ör" melde bera'be bfıt • g •JO- Roma, 3 (A.A.) - "Havas,, Ga- siniz.,, 
hattı b1tt.lbı r tliı ATI'UJİUllD zeteler, Fransız ve İngiliz ve p.,ıon- Chamberlain şunlan ilave et -
bu h bin cıhanın ınttkadderab ya membalanndan verilen haberler- miştlr: 
nu ~yor:~ceııine bağlı olduğu- le Berlinden aldıklan haberleri pek 

Rösey1n Cahid YA• rrnT afaki bir şekilde neşretmektedirler. 
--......... ·~a.ı." Daladier'nin parlamentoda söylediği ''la -..-............. t k I ı f • 1_ nu u ve bilhassa Başvekilin ttal-
f R d r a Kar~"I yanın sulh lehinde teşebbüsü hak-

"SOn dakikaya kadar ihtilafı 

muslihane bir .,ekilde halletmek 
imkanı mevcud idi. Fakat Hitler bu 
hususta kendisine yapılan teklifleri 
dinlemek istememiştir. Hitler Po -

lirse yaptık. Hepinizin vazifesini ı 
cesaret ve sUkfuıetle yapacağınız -
d4n eminim. 

Her taraftan aldığımız mesaj
lar bize bilyük bir cesaret vermek
tedir. Herkesin mutat ifine devam 
etmesi hayati bir ehemmiyeti haiz
dir. Cenabı hak bizi takdis ve hak-
kı müdafaa etsin.,, ı 

Fransa Elçisinin Miineaati 
Paris, 3 ( A.A.) - Fransa.nın 

Berlin büyük elçisi B. Coulondre, 
saat 12.30 da B. Von Ribbentrop 
tarafından kabul edilmiştir. 

Büyük elçi, hariciye nazınndan, 
1 eyUil tarihli notasına memnuni
yetbaht bir cevap verecek vaziyet
te olup olmadığını sormuştur. 

B. Von Ribbentrop, menfi cevap 
vermiştir. 

Bunun üzerine, B. Coulondre, 
Almanyanm kendi tlstllne aldığı 
mesuliyeti bir kere daha ve son de
fa habrlattıktan sonra, Fransız bil 
kumetinin, bugün 3 eyllil saat 17 
den itibaren, Polonyaya karşı olan 
ve Alman hükümeU tarafından bi
linmekte bulunan taahhütlerini ye
rine getirmek mecburiyetinde kala
cağını bildirmiştir. 
Almaalann Jlhlllere Karşı Yaptık

lan Askeri Hareki.tın Htlliaası 
Londra, 3 (Radyo) - Alman

lar üç mıntakada hücumlarda bu -
lunmaktadır ki birincisi Koridorun 
dibinde şarki Prusyadan ve Alman
yadan yapılmaktadır. İkinci hücum 
Silezyada takriben ''Breslav,, ın 1 
karşısında vukubulmaktadır. Ü -
çUncü hücum da Slovakya cihetin
den icra olunuyor. 

Birinci hücum mıntakasında Al
man zırhlı arabaları Şarki Prusya
dan gelerek "Vistul,, nehrine eri9-
mişlerdir. Yalnız bunun kıymet ve 
ehemmiyeti yoktur, zira nebrin o 
havaUdeki tulü 30 milden fazla -
dır. "Graudenz,, in her taraftan 
tazyik edildiği malfundur. Korido-ı 
run diğer tarafından yapılan Al -
man hi.ıcumları inkışaf edememiş -1 
tir. Silezya mıntakasında "~zeeto
ehova,, yakininde tiddetll muhare
beler olmaktadır. Alman raporlann 
da bu kasabanın zaptedilmiş oldu
ğu ve Radomakonun tehlikeye ma
ruz hulunduğu zikredilmektedir. 

Slo'V&kyadan v:aki hilcumlann 
netieesi hakkında bir haber alına -

L.1 l" kındaki sitayişkirane sözleri faşist 
oarb Acı"or•· gazeteleri tarafından tebarUz ettiril 

mamıştır. 
lonya hükfunetine tekliflerini bil - Leh 1 bi ok k ba ve 
d"rdi-· . .. lü H"tl . b be- rapor an rç asa 

( • '.T H .Z mektedir. 
bu h 88f ~fı 1 inci sayfada) Varşovada Sevinç 

ususta bıraz t . ·n 
SÖylemekt . esır yaptığını ~ arşova, 3 (A.A.) - Radyo, 

İsi 1 ~~rler. Polonya kıtaatının hudut üzerinde-
rn erını §imdil"k ·kr . ki Zabsz •· · görnıed··· . . ı zı e lüzum yn ı tekrar ışgal etmiş ol-

gerçi di;:ıız b~ f~a sahiplerinin duklannı bildirmektedir. 

ı gmı ~y yor. ı .en~ u. febirlerin hava hücumlanna ma.-
yanatı hakıkate mugayırdır. Hıtler 1 ld ki "k t ktedı"r . . ruz ·a ı arını zı re me .. 
kı~arına Polonyayı ıstıla etmek "L" bl" 15 b ba atılmış ve 

· · k · · 11 d • b"l JU ın, ,e om 
emnnı verme ıçın yo a ıgmı ı · 26 k" ... 1 .. t"" B b dıman edi . .•. . . p 1 h""k" ışı o muş ur. om ar -
dırdıgı tekhflerın o onya u u- 1 d" - h · 1 d "Lodz "Ra 
metince tetkik edilmesini bekleme- en ı~er şe ır er .. e " -

. t" Artık b" . . . "ht·ı~çta dom,, Bromberg,, Torun,, dur. 
mış ır. ızım ıçın ı ı &ı. n 
kaçınmak imkanı kalmamışbr. İn- "Bremen,, Transatlantiği Zapt.edildi 
giltere ile Fransa şimdi giriştikle- Londra, 3 (A.A.) - Al.manyaya 
ri taahhütleri yerine getirmektedi~- dön~~kt~ ol~ :·Bremen,. ~~naat • \ 
ler. Vicdanen müsterihiz. Sulbü ı- lantigı bır lngıliz harp gemısı tara-
daıne etmek için elimizden ne ge - fından tevkü edilmiş ve bir İngiliz 

larnalan iklen mikdarda yağ top- Polonya radyosu, İngiltere ile 
Ierine d' IAl stok ya~malan suiniyet- Almanya arasında harb halinin 
addedil e i et etmıyecek ve cUrUm mevcut olduğunu ilin etmiştir. Bu
cak, Ci:;'ecek ~i~ keyfiyettir. An nun üzerine halk, Fransa ve lngil
:Vapıla b Harbının arif esinde de tere scfarethaneleri etrafında top -
aldığı n u !stokçuluğun bili.hare lanmış, ve büyük bir şevk ve heye
tığı f acı .ve. acıklı §ekillerin bırak- can izhar etmiştir. Her taraftan 

lar b ena ıntibalar ve kirli hatıra - "Allaha hamdolsun bütün millet- Ok l 
ıeri.u ~=1tokçuıann teşebbüs- ıer tngiltereyi nümı'.ne ittihaz ede- U'"UCU arımıza 
liiiınbe Yetlerine hamletmek- rek onu takibedeceklerdir.

11 
'J 

Dıaktachr :e1' haklı olarak mani ol- Radyo, ~~~· lngil~n:nin Mllletlerarası vaziyette husule gelen kan§akhk yüzünden guetelertn 
Cihan har . . karanna mumasıl bır karar ıttihaz .. lmJraasızhk derecesinde bir güçlük 

ları blDin devam ettiği yıl- etme'k üzere olduğunu ili.ve etmek- bayat maddesi olan ki.ğıdı tedarik~ 
. YllflY&.nlar, pek iyı· bili tedir ~gös~rmltttr; Kiğlt ytlklü vapurlardan bir kısmı hamuleshıl botalt-
ııatır1ar1ar r ve · ı...&. •• g1rm-.a- --1 d"" ınaaı ih . ki, o zaman harbin' uza- Son ihtiyat efradı da sillh alb- maJrsnın llnıanımmJan geçip gitmiş, bir kısmı UVA- ıcuen gon on-
rak m tima.U. ll&zarı dikkate alına- na davet edilmiştir. Bu sabah saat möş, bir kısnnnm da muayyen gelit vakti geçmesine rağmen henüz ne 
k etru bır ki.rla icabında hal aekize doğru Alman tayyareleri yapacağuıdan haber ahnamam•§tır. 
~n teker ihtiyacını karşılamak tı- çok yüksekten Varşova Uzeriııd Mutaden blderle it yapua fabrikalar ıdparlı kabul etmekte. çekin-
b~et~k YaPnıasına göz yum~ uçmuflar ve Prağa ve Acele vaen_ mekte, slparif kabul edealerha de aözlerial yerine getirme kablllyetlerl 
dığı carınuz, otuz beş kuruşa al- roşlarını bombardıman ederek de- tam bir ltlmad vermemekt.edlr. 
inak :::!ıe Uç Yilz elli kuruşa sat- miryoluna ve motör fabrikasına 1_ Bu hale kartı ~te idareleri kendi stoklanm ~ Jmllap~ıy~ 
ınemi . 0 zamana kadar örül sabetli endahtıar a m - çalı karar vermek ve böyle buhranlı zamanlarda birinin diifebUeceğl güçlüğü 
L 

1 ve ~ bir kazang - !ardır NüfnlU'a Y ~ tagal IJ!llllm !J umumi bir meslek tesanüdü De önlemek mecburiyetinde kaJdıklanm gö-
aoru ortaya k ç re- · ~ zayıa o up o a- •-nzll tahdld ed k 
rin d ği . 0Yllıuatu. Yalnız ke- dığı malüm değildir. rilyorlar ve bu günden itibaren sayfala.nnı wı ve ere son 
tu 'r?e 

1 i~tiklrın da kralı olmşe t-.....111-. Harp v--..ı--• gönlerde bütün Avrupa matbuatmın da almaya mecbur olduğu karan ta-
. nurdugu varlık U§- augllllli -

!net ve ihti . 118.ra.Yına aza _ Londra, 3 (A.A.) _ Harp kabi- kip ve tatbik& geçiyorlar. 
niha şam ıle ~Uftu. Ve nesinin teşekkül etm.i oldu - res- Bugünden itibaren sayın olmyoculanmız YENİ SABA.H'm sayfala-
haıki:!' yoksul!~ ıçınd~ kı'Yl'anan men bildirilmektedir: ' gu nm bir miktar eksik bulacak, fakat tertib yollarında ihtiyar edeceğlmu 
vet ·ı kazandıgı bu bUytlk aer _ B. Cbamberlain Baş ekil fedak&rbklarla eski münderecatımızdaa ehemmiyetli bir ı:teY kaybebniye-

ı e sefahate k yuI şt , v . 
Bu h o mu u. Sir John Simon Maliye Nazın cektlr. 

llin tti~şınetıi kralın, visalini te- Lord Halüaks 'Har· . N • "YENİ SABAH,, azalan sayfaları içinde dalı1 okuyuculanm memnun 
e gi bir b" . . . , ıcıye azın, • . da _, aktı rara1 ecne ı artıstinın si- B. Cbatfaeld, Milli Müdafaa Na- etmeğe çalışacak ve her zaman oldugo glbı bun da muvaffak wtv' r. 

luğu a;:;r he~ def asında tutuştur- = zın, 1 Dileriz ki bu buhran günleri kısa sürsün. 
lleleri · Yt1Z liralık banka kai- bile . . . YENİ SABAH 
ine nın . a~evleri ile yaktırmak b .~eklerımizı sızlatmakta iken, • • • 

la.tık o artıstı Ü7.eri Yiizer liral k UgünkU stokçulardan şüphelen -ı T f 1 
la notlarla kaplı bir yorgan al~ ~~m~ •. onlann bu teşebbüslerini aC!ra sa ıcı anınıza: 
ına~~~Mnak ve ayaklarını be en husnunı~·etıerine hamletmek, her • Y 
ı tırı::: kaimelerin yerİere ; ~ halde ~~ra~ fazlaca safdillik olur. Gazetemiz, öteki arkadaşlarile birlikte satılnııyan gazeteleri geri al-
iği bir .sureti ile vUcude geti~ 1 1 

~ugunluk .bu kadar. Yağ mese- mamağa karar vermiştir. Bu kararın 10 Eyliıl tarihli nüshadan itibaren 
ıetızerı ~ıçeye bastırmak gibi 

1 
e ermde çe_vrılınek istenilen dolap- tatbik olunacağını yukarda yazılı olan zaruretler icabı olarak bildiririz. 

ııtıımeau, isafları -..~.: arı ~arınkı yazımızın mevzuu ya
~a pacagız. 

limanına sevkolunmuştur. 

YENi SABAH - "North Ger
man Lloyd,, şirketinin "Bı-emen,, va 
puru "Alman gemiciliğinin gururu,, 
lakabını taşıyordu. "Bremen,, 1927 
senesinde tezgiha konulmuş, inşa
ab 1928 yılında bitmiş ve Şerburg
dan Nevyorka ilk seyahatini dört 
gün, 1 't saat, 42 dakikada ikmal et
mek suretile yeni bir rekor tesis ey
liyerek "Okyanusların mavi korde
Jisı,, nı kazanınıştı. Gemi bu seya
hati esnasında vasati olarak saatte 
(28) mil süratle seyreylemiştir. 

"Breınen,, (51656) tonilato maimah 
recindedir ve dünyanın en muazzam 
ve muhteşem transatlantiklerinden 
biridir. İlk hamlede İngilizlerin eline 
geçmiş olması da gösteriyor ki bu 
kıymetli ve kudretli yüzer saray ta
mamile gafil avlanmıştır . 
Avustralya, Yeai Zeland Ve Kana4a 

Da tıimherp Etti 
Londra, 3 (Radyo) - Avustral

ya, Yeni Zeland ve Kanada da Al
manya hükumetine ilanıharp etmiş
lerdir. 

Kahire, 3 ( A.A.) - Mısır sefer
berlik ve idarei örfiye ilin etmiş
tir. 

Berlin, 3 (A.A.) - Alman hava 
kuvvetleri iki gün zarfındaki bom
barchmanlar neticesinde (120) Leh 
tayyaresini tahrip etmişlerdir. 

Ecnebi radyolaıının verdikleri 
haberler hilıif ına Almanlar yalnız 
(21) tayyare kaybetmişlerdir. Al
man havalan şimdiye kadar hücu
ma duçar olmamıştır. 
Almanlar Zehirli Gaz Kullanmağa 

Başladılar 

Londra, 3 (Radyo) - Londra
daki Leh sefiri bu gece ga?.etecilere 
beyanatta bulunarak Almanlann 
müteaddit Leh şehir ve kasabalan
na gazlı bombalar atmış olduklarını 

Hava kuvvetlerimiz bugün öğle
den evvel Czestochowa mıntakasın
da dtişma:ı zırhlı silihlar cUzütam
lannın tahaşşüt ettikleri noktaya 
taarruz etmişler ve iki motörlU düş.. 
man kolunu muvaffakiyetle bom
balıyarak bu mevzilerde bulunan bir 
kola büyük zayiat verdirmitlerdir. 

Düşman hava kuvvetinin zayia
tı: Cumartesi günü avcı hava kuv
vetlerimiz Torun civarındaki bir 
harpte otuz düşman tayyaresi dil- . 
şürmUşlerdir. Dün ceman yekf.ın 27 
tayyare düşürdük ve ilk gün zar
fında düşürülen Alman tayyareleri
nin yekunu 64 tür. Bizim zayiatımız 
11 tayyareden ibarettir. 

Kara hareki.b: Silezya ha vali
sinde ve garbi Karpatlann alt kıs
mındaki kuvvetli düşman taarruzu 
devam etmektedir. Düşman btlyük. 
kuvvetleri harekete getirmiştir. 
Düşmanın kuvvetli bir zırhlı grupu 
Czestochowa'ya doğru girmeğe mu
vaffak olmuş ve bizi bu şehri terke 
mecbur etmiştir. Müteaddit zırhlı 
cUzütamlanna, ağır topçu ve hava 
kuvvetlerine dayanan düşmanın bü
yük f aikiyeti karşısında kıtaatımız 
Silezyayı terketmek mecburiyetin
de kalmıştır. 

Grudziadz'in şimali şa.rkisinde 

Osa nehri boyunca hücum arabala
rile takviye edilmiş düşman piya
desi şiddetle saldırmaktadır. 

Şarki Prusya mıntakasında mu
harebeler devam etmektedir. 

Gdynia ve Danzig havalisinde 
mukabil bir taarruzla Orlodwo'yu 
ve Kact'ı istirdat ettik Westerplat
te garnizonu kahramanca müdafa
asında devam etmektedir. 

BERLIN ~ 
(Da§ tarafı 1 tneide) 

söylemi!)tir. 
Ha\•a hUcıımu tehlikı-~ne rağ- Vartha nehri, Wielun'un şarkındaıı 

men binlerce halk Varşm·adaki İn- geçilmiştir. Koridorda mahsur kal
gıliz sefarethanesiııin önünde topla- mı§ olan Polonya kıtalannın cenu
narak tezahüratta bulunmuş, 1ngi- ba doğru kaçabilmek teşebbüsü mu
liz sefiri sefarethanenin balkonuna vaffak.iyetsizliğe uğramıilJr. Be
çıkarak halkı S<:lamlamıştır. Harici- rent Almanlann eline geçmq,tir. 
ye Nazın miralay Bek halka hita- Alman hava kuvvetlerinin ka-
ben: "Bu kadar mühim \e tarihi an- za.ndıkları muvaffakiyetlerden aon- . 
da bizle İngiliz milleti arasındaki ra, Polonyaya kal'§l harbeden iki 
kardeşliği dennden hissediyoruz. hava filoamnın hikimiyeti altmda
Nihai zafere kadar birlikte harbe- dır. Bu filolar, hareket noktalanna 
deceğiz. Yaşa.mu İngiliz Kralı!,, dönmütlerdir. Diğer A.Jman hava 

İngiliz sefiri Ser '1ioward Ken- kuvvetleri, diğer hava üslerinde h&
nard,, bu l1Utka iliveten "lngiltere j zır durmaktadır. 
ve Lehistan omuz omuza zulme ve ...... _ .... ___ ............ , __ ..,... 

is~ib?ada karşı koyacaklardır.,. de- it 
1 

v 
1 ::ı: KovntJerlnin Başkumandanı a yan a p ur ar 1 

Londra. 3 ~~~~~yo > _ ı.ord Türk Liman lan na 
Gord bütün_ İngiliz kuvvetleri Baş- 1 (! ı ı• ye ce k 1 er 
kumandanlıgına, General "Edmond y 
lronside,, Genelkurmay reisliğine (Bat tarafı 1 inci sayfamıztc1J 
ve Ser Valter Kirk Anavatan kuv- lerek tekrar mal yüklemeğe başlıya 
vetleri kumandanlığına tayin edil- caklardır. Almanya harbe baelamıt 
mişlerdir. olduğundan Yunanistana. Avrupa-

Mü~terek Beyamuune . ya ve diğer memleketlere gideceli 
Londra, 3 (Radyo) - İngiltere olan ticari mallanmız Amerikan va

ve Fransa miifterek bir beyanname purlarına yüklenmektedir. 
neşrederek denizalb muharebesi - Birkaç gtlndenberi limanımızda 
nin insani kavaidine ve zehirli gaz bulunan Amerikan vapurlanndan 
larla mikrop istimalini meneden biri birikmilJ olan tüccar mallannı 
Cenevre protokolUne riayet tasav- alarak dün Akdenize hareket et • 
wrunda olduklarını bildirmişlerdir. 
Mahaza şayet karşı taraf bu insa
nt kaidelere riayet etmiyecek olur-
88. iki müttefik hilkfunet icap eden 
tedbiri almak hakkını muhafaza 
etmektedir. 

mittir. Bundan başka Rumanya va· 
purlan da postalanna devam et • 
mektedir. lskenderiye postasını ya ı 
pan Rumen vapurlanndan biri düa 
Akdenize açılmıştır. 

Fransız Batvekllin.ln Nutku Ankara lalanbu!u ıendl 
Paris, 3 (Radyo) - Bu akşam 

aaat 21 de Fransız Başvekili Da
ladier radyo ile neşredilen bir nu
tuk söylemiş ve bütün Fransızlan 
vatanın müda.f aasına ve düşman 
karşısında kardeşçe birleşmeğe da
vet ~tmiştir. Fransız Başvekili ez
cümle demiştir ki: "Fransanın 

davası adalet demektit ve bilu
mum sulhsever ve hür milletle
rin davasıdır. Bu dava behemehal 
muzaffer olacaktır. Fransızlar, biz 
mecbur edilmiş olduğumuz için 
harp ediyoruz. Hürriyet toprağı o
lan Fransız topraklarında hepimiz 
vazifemiz başındayız. Yaşasın 

Fransa! ... ,, 
Japonya Bitaraf Kalacak 

Roma, 3 (Radyo) - Japonya 
hükumeti bitaraflığını resmen ilan 
etmemekle beraber bitarafisini mu
hafaza edeceğini bildirmiştir. 

lzmir, 3 (A.A.) - Fuar kupa
sı maçlarına bugün de kalabalık bir 
seyirci kitlesi önünde devani edil
miştir. Bugünkü maç Ankara - İs
tanbul muhtelitleri arasında cere • 
yan etti. Maçı Ankara muhteliti 4-3 
kazandı. 

Oyunun birinci devresini 1-0 ga
lip bitiren İstanbul takımı, ikinci 
devrenin iptidalannda ikinci sayı· 
sını da kaydedince maçın İstanbul 
lehine neticeleneceği zannediliyor · 
du. Fakat Ankara takımı enerji ilı 
çalışarak biri penaltıdan olmak ü
zere üstüste dört sayı yaptı. İstan
bul takımı son dakikalarda bir sa
yı yapmağa muvaffak olmuşsa da 
maç 4-3 Ankara takımının lehine 
neticelenmiştir. 

Bugünkü maçta her iki taktın da 
seri ve güzel oynamışlardır. 
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Köylerin Baıbelaaı Hacı Ağa 
Tipinin Tarif Ve Tefrilai 

DJ .. ._.. ~ ana - !,.ilah muharebe JMmd• 
........ .... .bülri ,__ llitel' de ....... de ~ .. 

- &a •- _...,. ...._ nenials. Bir -na olur da hmire 
.._ .,., .. mm& diw.de ...._, hana ywan•mn hakkımı lieW et-
•> lfll', llaa .... dla alqem mem efe .. 
..... lııffıllllll: Gibi tatlı tarafından birkaç da 

- .. o lrart Aı ''"' ~ JU'llDlik ettikten 80lll'& köylillerin 
Jller' '* bafttıda aahi,..sm aıw: getirdikleri atlara atladık ve bfr 
-- '-• ela Hacı ala deme- kılavuzun g&lterdtli yoldan ilerle-•1er. mefe bqladılr. 

BQyurdup tekmil k6ye ;yayıl- 'nreye gelip de Kuyucu Kızının 
-.w. Oam1 için müdttrG t.ebdill evhıe bpafı attıtumz zaman hepi
haberl köyltlytl ula mtltebayyir et mb de canlı ceset halinde idik. 
ma; ilacı atanın ne JUIWl ve ne Ene1l arkadaf)an yede,tir -
lllJlk bir adam olduPaa bir daba etim; ondan 80llra da kendimi kal
iman ettirir. dınnca karyola;ya, Kuyuca Kızının 

Ba Baa Ağuam nahiyelerde Jnıcatuıa attım. 
(efendi), kaza ...a.ıerinde (bey) Artık bu defa vmtat, başka ba-i 
oldaju g&1lllr. Temi', iftira, 18- hara kalmamı§b. .. 
naat banlama )leline ~. • •• 

lllruçlJI ~~ bunlar mah· ç apkm ve bıçkın arkadaflm•n 
ram ederler; "Bizim yanmuma bot anlattığı macera bu tekilde 
.._ dedi,, diym iki yalancı f&• . 
bitle JUl'ddqıD karmm gatır çatır bitince aordum: 
fll"aa q d~ bunlar istif • . . -: Dem~k ki ~i.vur imamın ca 
rq ederler. "falan yerdeki tarla- lli.U.r..ne, yahud cmayet hevealne 
yı bet altı~a bana satam,, haberi· dajda

9 
gesen efkiya bile f&flYGr öy

ni yolhyarak elli liralık yeri lutfen ıe mi·-
J'ldi lfra;ya bunlar alırlar. Şiına, bu - Ne diyol'IRlll uisim? •. Stiley· 

muı efe kendi da-...A..- adeti ia--,.... lr:mvak öldlirteG, 80llr& da ı--...wa 
bwı.t ,abitmlik ytıdndea kur • tikrahW Nh-Uyordu.. 
taran bmlardar. Köy demek Hacı - Nuıl? .. Daym mı?. 
ağa demek, nahi,e demek Haca e- -· öyle ya.. Ali Kolla, bunun 
fendi demek, kua merkezi demek dayısı imif. Ben de tuhaf ve kor
Baa bey demektir. 8titiin dev\et, kunç bir teaadtlfle atrenctim. .. 
hlUt6met Ye ili-.... teekilitmm .7- - Nuıl? •. 
Mık .u~ budur; bu direk Ji yüs'el ......... - Anlatayım: Efe, Ali Molla· 
aw f'll'Mtir; atma, bareki.ta· nm ml1tbif bAr cinayetinden bah
aa, i..._ kimae kanp.maz. llldiJordu. Dilllelken taylerim lir· 

Balrlral '8hh'•• levba81 dejişti- -'UI .&.a .. --•- tutm .... h""Ull 
rir pbi İ8İlll dejiftirdik. )lutıaJri- ..-..... ------ ·~ il 

...,. .._ ..... u.-.ı ---~yet bakka- bqJar gibi ballamlf. Evwl& iki 
ı- -v-. .....,... .. _ kulağınw.k....,if. Soma kohmmı bi-
llJlllli oldu. Bllk6metin hqandakf riai, bir yatapn ~ mDlm
lt pet Plıta Jrovaldu. yerine )(eh- t.emdan koparbmf. Sıra .,..._ 
mit P..- pll1i. J'abt köy, o mmı- r 'ı; bir yatapn tlar'I d'e de .. t. -..ı - o1aa 1r6J ol4utu~ Clllll UG'll'DlUI; bırakıme.. 

..... & 9-ille ........ de- Adam bittabi w ,... .. ölme-

""' Bw 4i•"D tlmramdır: dili igin muttud da~ 'mir, GU'Jlll• 
1' .. ...... la7wet tuıpaııCll'; .... clmıırmJll. Ali )(alla .... 

• m .._ ,...u, ...,._ .t1an aeJftder, twermif. 
-- • 

1 

ıııııl llile .. ,, &iller. 
Oıllıl ~ ,.,.. ..... .. 
.. ·-~ .... ...,, top-

........ - lııltlll kay 
' ,.... - ÇllranmM. Zira 

Bacı alada aleyhte ,. 6 zlı cek 
...... .allibinl iloPalr kadlet 
ftl'dır. 

Daflard& •• 1 ... mi ...... ml
teplllbe dediiimis bu adamlar 
mi?.. itte lll efe ft bu lrum•Jar, 
kelleyi lroJtuAa alarak, dağda do
lafıyorlar. Hattl flmdi, kmdilerinl 
haklı bularak, bir • adam mdllr -

, diller. 1'abt banJarua ctnayetleri, 
a.. aplann ._.,.. cina,etlerin 
,..,.. denbıe IÜllWle damla gi
bidir. Bnnlar, hic olmam, meni 
eaillrdir; Bla apıar .. lldler-

.. dene cwdtilin l1ü8= Pi tanetme 
. nfedDmlıhırdlr. Demek ki llaCI 
~ .... da baD1ardan biri ..... 

• ....., Ermin wi ,abeliyor: 
- .__ .....-ıau il& ..._ 

oilan 
- :a. IUe MA•aa isin. vere-

cek -- ........ lfardum. 
- Bu - bunda bla,mm. 

be efendi efe .• 
- Vallahl efem, emrederseniz 

• kabns. LlJdn hani yorgunuz da. .• 

~,....abMtm: 
_ .............. !_ 
.......... . ,_ ,.., 1 

t t n'k ... ..ıi: 
- ..,... tlllık iııWm ..... A-

li lıloUa - de Gl.a -- clayun
dlr. Ona llÖtN WDi ......... 

Bende ,afak atnuftı. Fakat der
hal cenlllm J8pllbrcJma: 

- Ben ona 86..-&iim ki efe ... 
- . .... yaptın laa IUim ot· 

la; .... arata dedin ,.._ 
GlhW-. 
- Yanhf ulama efe; •ecHm, 

llenta tahkir ••lr•'"""'a da, tak· 
dlr malramında da bllnıhr. 

- Nasıl? .• 
- BlrlBi bir baflama çalar; ba-

yıbrmn. "Kerata amma da batla· 
ma ~ ba .. ,, clerain. Blrl8i bir 
ban. ~' eeııli ,amkbr; "Ammı 
da llÖyll)Ot kerata ha,, denin, Bun 
Jar talldlr mabmmda ~ 
dlr. Bm de Ali Jfollamn bir Çll'pl• 

ela kal, llaeak koperqma ..... da 
ayle Whn 

Benim bu cevabmı efeyi tatmin 
etti mi, etmedi mi bilmiyorum. Yal 
nu: Ali Kollanın RU8eyln Efenin 
dayııq olduiunu bu korkunç waile 
ile öfrenmif oldum.. 

• - Benden teklif etmek.. Alt ta- • • • -... -........ E ski Aydln villyetille tibi Bula-
- Telekkilr ederim. dan kauena bağh Babarlar 
Eıfmia bu mlaadadni ıu.t k6yündeyiL Bu kö7 hocasının of· 

bildi& .. _ ortalık da artık b- lu anormal bir çocuktur; kimae 
wp '811 tabaQfbı; derhal a- ıörmedm kompmun koyumma ba· 
yağa kalktım, arkadaf)ar da kalk- çat aaplar, ba9kaaının tavuklannı 
blar. tatla vurur. 

Kuyum Km arbmdan matta- Koyu& laçat apkyan ft1& ta-
111 kolumu çbndildt)orda. l'ab.t yajan bfasma tat vuran çocuk, 
llOl'ID&dan bdmlara, bmıı aJn11na hayran ve meftun • 

- Haydin, diyemerdfm a.. d1D". Yanh hayvan ;,eı'C1e debelen-
- Bfe! •• htenen bdtn•ar bl· ~ imannn oilu nete ile giller. 

-... Anneai kaç defa bu menhu oğlu· 
· - Yata camın!. Şiziııle geldi- nu, debelenen hayvanın Jcartısuı • 
, ler, ai*ıle gldeder. da kahkahayla gülerken, cürmü • 

Ona da tQimt.,.., "BaJ Allah methut halinde yalral•m•9: 
l'UI ...,, dedlktm mma efe De, - Ana, ana pvrum; bu çocuk 
fl1beklerle aın "1ft mlwfeha • cuavar Dbl. bir pı omeat .. 
"-* ıı' 'ıf*, ., <D9w •ar) 

bakalarda Rıza Malıaut 1500 
Tarkiye Relıoranrı Kırılı 

l.tirahatten Yeni Çıkan Atlef erimizin Elde 
Ettikleri Dereceler berisi için Omit Vericidi-

Ş....plJODda deıeee .... 1stallbul, Aakan, Ealdteblr, 
Afyoa atletlerlllden bir pap 

Atletbr:m federuyonu tarafmdanl 10.080 metre: Mustafa gtU.el bir 
tertip, latuıbul bölgesi nezaretinde kOfQ yaparak rakipsiz 35,25 le bl
Bedenterbiyeei ve spor efltmen kur, rinci, Edip ikinci. 
su taıebelerinin ve naınmıı atletimı 4x100 bayrak: Kırmızı takım 
halrem1erinbı idare ettiği ve mem1e- "Jıfmaffer, Gören,, Nami,, Fikret,, 
kette en iyi derece tutan atletlerin 415 ani;re, -.,.z takım "Halfik, Ne
giıdfğl Pftlkiye atletizm lliriaeDWe- riman, Cihat, Zi,a,, ..... 
ri din 'mllftffalljyetlıe aeti:nl ı 111Yt- Türkiye birinciliklerin latan
tir. GeNlt denee, gerek ma.lıUll bulluları her .enekbıfim olgUD gir
o• n' rmu lti1mile dlnkil mü- dik. -- gUe. Yunan cllıild, 
......... 'l8ıttijede .tlmdi,e lmdu' j,80tlliıetft, mıkla atlama, 1500 met-
,_..... ıatwtmı mllLIHll•"rmm re, ._ menia, 200 metre, tlc &elma 
'-'• Vlıll üı0•*1tur. dn..ıeri iyin Ballan CJ ' 11 l-

!Balllm ciidl idare edlllll llir mil- .cm Umlt Yerici neticelerdir. OtarJlıtTi 
......... edarlann llidntl din- '.ft 1*lncDlkleri hmrbyu)uı t.lllrlk 
.,.. .• o bak•lan ~ J'f!r eder ve muvatfaldyetler dDlriL 'lirim..... hri at:hı4hao aporu
mm•.arbk b' Ti menk takip elil· 
.... bile,... ıatat.erm-l ttilmi-
le *6m ll»dir. ~ 80lll'& keldWle 

9IQdl& ıtlir .....n.ın,.t llllVW ~lmtlz eMhıe fNw...,,mu 
ıigiıııle ..,. .-..t mt•amtıslwrda htkı• d*tar alıma Bla ftllli.. 
lll ..,.... mtiae1er almmıpı: ye bimallilderi w •hn ~ 

200 metre: llelih 22,7, Nami, b1IQll lı.alrk... fUlllan 8'Sylemif-
Ba.e,üı. tir: 

Yllalek atlama: Jerfi 1, 78, Si- - Dereceler gbel ve ilerilli Çil 
reyya, Omer, Muzaffer 1,70. timlt vericidir. Balkı bu ilden 

GWJe atma: Betiktalh Arat H,4 anlar bulduk. :eu,tlnki1 mQahahJer 

Atet llırabim, Şerif, Nadi. da derece alan atletlerden bir kısmı 
1500 metre: RJa Mabut 4, 7 yarın Modada kampa çelrileırekJer

"Yeni Tarkiye rekora., Vutt.i ica- dir. r.s. bmp Beden Terbiye8i U· 
bı çaı.tmamalda beraber Recep mum mldlrltlllnden emir pldiği 
4,Ui le Ddnci, Adnan 4,19 la tlçllnctl um•n yapdacak, her halde aym 
olmUftur. 10 unda acdm•ı olacaktır. 

400 metre: Gören 51,f, Zue, Ga 
lip, Nuri. 

Disk: ~ Arat a,62, A· 
tef İbrahim, Nadi. 

.00 metre mania: Melih 57 ~' Ne 
rimaD, Ali. 

3 adim: AbdUJTahman 13,90, 
Fethi, o-ır. 

Atlet:llilı llllte• H•'PDm 
SöJledllderi 

AtWism mtltelt.... Naili Ko
ran; mtlsabüalann iyi geçtiğini, 

neticeden - ~ kam
pa aynlanlana Gören, Galip, SOıey 
ya, l'ikret. lluaffer, Melih '*1uiu· 
DU 8Ö,....ir. 

• • • • • 
Türkiye Yüzme 
Şampiyonası 

10 Jl.ölgenin Girdiği Y arıılarda 
l•tanbul Birinci Oldu 

TUrJdye ytızme birincilikleri mn-ı 200 metre serbest: Vedad •1s-
sabakalanna dün Şeref havuzunda tanbul, 2.38.2, Ali "Ankara, Cemal 
devam edilerek neticelendirilmi§ti. ..~,. ' 

Davet olunan hakemlerin gelme- ıoo metre mrtüsttl: Saffan "ls-
mesinden ajan Şui Ta.can, Kuleli tanbul,, 1,25, Hakkı "Balıkesir,, 
spor muallimi önytlzba§ı HUsamet- Mehmet "İzmir,,. 
tin Güreli tarafından idare edilen 1500 serbest: İamail "İatanbul,, 
birinci gUn mtlsabakalaruıa nazaran 
dUnkUler daha bol hakemle idare e- 2",20,4, Sadettin "Trabzon,, Kusta-
dilmiltir. 10 mmtah yüdcWerinin fa .. Ankara,,. 
yU'lllan btlytlk aJib ft 118Vkle ta- "x 200 bayrak: İ8taDbul 10,40, 
kip ecJilmll, tu tıe1mik WJticel .. elde Kocaeli, Ankara. 
-.aM-ı~.. ....._ ... ._ atlema: J'alui ,,.~--
~ · · ·-....-. ~ 

• 

Sultan Aziz ası 
Pehlivan Oldu 
Ve Kimlerle Gare ti? 

--- - YAZAN: M.SAMI KARAYE 

Arnaoacloflanıın GIJrqi Herlı 
Hayretler içinde Bırtılımqt 

ayı... 

- Anıma yaptm ha pelalinıı ... 
- Pqam, bu herifte bir teY 

yok.. Sinirden ibaret bir adam. •. 
- Bu kadar pehlivanlan nasıl 

yenmİf öyle ise? .. 
- Bir biçimine &etlımie yen • 

mi§. •• 
Diye kODUfUl"larkeD, daha ilk 

tututt& ve bir dallft& Arnavutoğlu
nun Samandereliyi çüt paça dala -
rak altına aldığı prüldll. 

Pap.ya W anlatacajmı diye ui
raşan pehlivanın Wı ağzmda kal
mıttı. Arnavutoğlu o derece usta
lıkla ve maharetle bir dalış yapmış
tı ki; 'Saawıdereliyi metheden peh
livanın bile ağzı kulaklanna varmış
tı. 

Derhal Wmı değiştirdi ve: 
- Pqam; bu ne imış be! .. 
Dedi. Pap da: 
- Dur bakalım. Herhalde bu 

helvacıda daha çok açmazlar \ 'al' 

galiba.. 
- Öyle görülüyor. Şiqek gibi 

bir adam. 
- Tevekkeli değil, altmıt okka· 

lık adam amma .. 
- Samandereliyi hayatında biç 

bir pehlivan böyle butıramamışm·. 

- Muhakkak .• 
Arnavutoğlu, bummı bir anda 

altına alınca herkes oWuğu yerden 
fırlamıftı. Bir elde ve bir hamlede 
alta dü&ıen Samallllereli de ne oldu· 
tunu pprllllltL 

S.mandenıli alta diler düpaea 
eilQiu yerden fuılllmılk i8tecli. 1'&· 
Irat Arnavut.oğlu ... bite ........ 
._ lre11n Mı!n it .e • IJJPja .,... 
mahJanuetı. 

S.--· dmnli ha TinlD in t isi· 
Di • 4 

1 için .. kollle ,...... 1-t 
.. .....u llOl'llMh. 

-...ı;.,......, pahalı .. .... 
_.. AltlUI altı okh'* .. ....... 
ne derece kavi kollara •llip oldu
pau utle• 

Arnawtatlu, 4lurmadı, Wt * 
içinde 'baamını ıo,srladı ve lillrerek 
derhal sarmayı taktı. 

Qok pelMden ldtadeye el attı. 
Ve Pftl Javat 8UIB&JI bataltarak 
ha..,,., havalandJrmai:a ft qmna
ta bq1dı. 

Bu hal bqılem4a ltireli aeyre
cı. pepkr ve beJ1er 11:1 mnıhnb. 
Lif deiil, ortaya bir alay para il.oy 

lllJlllardı. 
Lllda, koydukları paralann JJeV 

kini~ ÇUnlıAl; da· 
lla ilk elde Arnavutolhl, ha..,.nı 

....,.ap etmit olu,oı\fu. Hiç oJmu. 

- .S.-a drreli de -
Bak~ ba! •. 

• wı.r lrnn11'91l111'ken 
vutoğlu, kündeyi iatedtti pi 
dumiu.ştu. Çok pçmedl, 
reli sırtüstü apğı yere YllYlll"Jmll 

Arnavutoğlu, hasmını 

klka içinde mağlfip ettikten 
galip ternennasıoı bastı ve 
yerde durdu. 

Güreş, bir göz &çJJt blll&Jll! 
hit:mi§ti. Herkesin heyecanı 
de kaJmııtı. 

Y11zlerce seyirCİDİD IÜl'ell 
retmek için oturmuile &&1.1.-. 

olmuttu. 
Samandereli Pomak1ann 

gibi İtil'IWHZ V8 tam ~İ\'İ )'Ukan 
lup olmuttu. 

Zavallı Samandereli, olduğu 
den kalkb. Bqı öne düpıU. 
yus ve ha.laiz bir surette 
yaklaşap bağdqtı. Biçare 
reş namma yabm bir peşrev 
m11 ve humile eJmme -
Terll taze duruyordu. 

Aravutoğlu; meydam 
ve hummı yamna alarak 
lamağa bqladı. 

&tyirciler; hiç olm•aa, 
vutoj'lunun gtlretiDi doya do 
retmek için Samandereliu.iıı 
saat cl8ua dayanamadığından 
yı mtlteauirdiler. 

Beylerden birisi; Arna 
aun gilree taraıw aeyretmek 
4eri geJenıerden birine "' 
bulundu: 

- Pehlivanlar, pUia 
tan "80nra, bir idman clNli 
kr da aeynıtaek tem Ulllll...., 

- Buyurdutunm dDjru.. 
~-- ......,.., •ıır' 1 rıe .. 

- Aftlawteğtuna lilJla 
tifte ve ricada )llllu .... 

lıal eller- - ..... !. 
- ~ etmeein ! .. 

-· lrere .a.y~ 
~ tôplandıktU ..... 

-.--..... -~ gelmifti. 
Mı ltltl ,_.. giclenk: 

- fNaliftn, t.ebrik -~ ... 
di. 

Atawtoflu; alikhetle: 
- Teeekldlr ederim, dedi. 
Bey, 111 teklifte buhmclıı: 
- Pehlivu, affedenin•. 

ten bir snlr alamacWr 
mapll• h bir elde mlilftp 
Füat; bura,. topl•nmaı 
baJk var ... Ne olur aıöYJe lııir 
)'8118"Dn. 

- Kiminle? •• 
- Yine, Samandereli ile. ... 

- l'akat; a.ca]dp bir " 
mı! 

aa beyler ve pqa1ar bel cm datlka ----·•-••"••••••••-··--
olaun gilret seyretmek isterlerdi., 

Bel altm knyan beylerden birisi 
dipr arkadafma yau yakıla fUD· 
lan ~yıtıyordu: 

- Yahu, ne beli herifmit bu.. 
- Bel&nm belim. •• 
- Birader, biç olmam beş on 

dalri1ra gOret aeyretmit olsaydık. .. 
- Ya. ..• 
- Botu botun& para verdı"Jr. 

bul,, 138,42, Sabri utzmir,, Bülent 
"Ankara,, • 

Su topu: Kocaeli 4-6 İçeli, lstan
bul - Ankarayı 1-0 yendi. 

Puvan: ı.tanbul 12!> puvanla bi
rinci olmut, diğer bölgeler şu puvan 
lan alm•g.latdır: 

Kocaeli 65, Ankara '8. Babke
Bir 27, bmir 22, Trabmıı 20, fcel 
12, Ordu 1 puvan. Hatayh ve Sey
hanh yUzücüler de muvaffakiyetle 
yarışmışlardır. Gençleri idare eden
leri tebrik ederiz. 

Siileflll&lllyellleria ..,...... 
Dün için 29 uncu yıldönümle • 

rini büyük bir bayramla lwtluhya
caldarw yuıllğmm SWeymaniyeli
ler bazı aebepler ybünden kutlu· 
lama meruimini plecet ~ ba 
ralmullard& 

Macaristan da 
Yeni Tedbir 

sayifin, iBtihsal temadisini 
mal hayatm temini için 
birler ahn••ı olduğuna fpret 
tea soma dl.yor ki: 

vaıımın mUaadereai ve 
dtlstriyel gerek ticaret ft 

de meeai autleri tahdida 
cbnlmam tabrrtr ..... 

A.JnC&,u.tlla~ 
ım..ımr, 

r.ı 
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TARiH TETKİKLERİ : 
... 

Rodosun Tarkler 
larile Doludur. 

T aralindan Zaptı BlJylilr Şelaamet Sayfa· · 

Bugiin Bu Hddisenin Tarihini Y azıyoru~ 
--------------------------------.=..------

Rodosu asıl lmıştık? 
R odoa ve etrafındaki adalar A- YAZAN~.. ,-------... 

nadolunun etekleridir. Tabi- : t-
at bile bu adalar manzumesini A-

nadoludan tamamen kopar&mamıf- ı b h • H k k tır. Bu adalar; styast dunmılan ba- ra 1 m a 1 
kurundan da Anadoluya ve önasya-
ya bağlı kalmışlardır. Esasen Ro- K 1 
dosa adını da "Orducu,, türkler o n y a 1 
venni,lerdi. Orducu kelimesi asır-
ların ağımda çiğnene çiğnene Ro- ........... ______ --------• 
dos, Rados, Rod ve Rodi §ekillerini • .--~~~~~w--~ nedenberi Selimin ~lattığı do 
almıı değil midir? nanmayı ikmal etmişti. Gelibolu -

Anadoluda ve tskenderundan daki eski tersanede mühim gcmi-
Mısıra kadar olan topraklarda Türk ler hazırlamnı,tı. Seferberlik ta -
ve ial&.m de\ ı t.ıerl UstUn bir hlki- mamlandı. 18 Haziran 152~ de 700 
miyet tesistna başladıktan ve le • kadar yelkenliden müteşekkil Os • 
tanbulu fetlıederek tarki Roma im- manlı donanması lstanbuldan ikin· 
paratorluğuna tevarüs eden Türk- ci Vezir Mustafa Pa anın serasker-
! ~- Mısın aldıktan aonra Rodoe liği altında Rodosa hareket etti. 
mutcaasıp Hıriııtlyaulık ilem.inln Bu donanrl&da 40 bin kürkçü ve 
Sarki Akdenizde bir karakolu ro- 20 bin a.:-.ab askeri vardı ( 4). Kap-
lünU oynaınıya b8§la.mıttır. tanı derya Pilik Mustafa Paşa da 

1310 M. yılında buraya çıkan Gel!!ıoluda hazırladığı gemilerle 
fÖ\'alye adlı 1ıırmz1ar tam 213 aene ana doı:ıanıDAya iltihak etti (5). 
bu adada kalmak muretile Omıanıı Donanma ye-la çıktıktan on gUn 
Tllrklerlnin deniz ticaretlerini teh· sonra "Kanuni Üsküdar& geçti ve 
dit ettiler. Rodoıs fÖV&lJelertnin yeniçerilerle bradan yola çıktı. 
milli bir hUviyetıeri ve renkleri Ne§rl gibi, L~tfl Pqa gibi, Stiley-
Yoktu, bunlar '-·Iıca ~~t-:- dil ı......_ Bodosun. f.thlnl mbteaktp Cçöacü man11ame gibi eski tarih kltaplan 

..., llC&Ui ...... ~ezir Ahmet Pqa tarafmdan Kano· r ve Kanuntnin Roda& fethinden son· 
nutuyorlardı. Biribirlerinin dilleri- Dlye gönderllea ariza uıropkapı sa-1 . 
nl de anl•mıyorlardı. rayı mlbe&i aqlvladeaa., bu mektubu • ( f) Bamer "Cild. 5,, d~~ıan-

Tarih dillemntye bqlıyalıdan- ilk defa biz netredlyonız. mayı 3()0 yelkenlıden mute -
beri Rodos ve peykleri ktlltttr ve ft:kkil göateriyor ve içinde de 10 
liyuet itibarile daima Anadolulu de Eeyrisefain Hırietiyanlık dll\·eU bin denk aıkMi 1Je itfaiye efradı 
ve Ôlıuyalı olmu§tur. Bu •dalann bahriyeai elinde kalacağını teyek· bulunduğunu aijyW.yor. Solakzade
uzuıı miiddet garplı milletlerin hl- ktın eylemifti. Bundan b~ka btan· ye göre "Sayfa 440" lstanbuldan 
ldmiyetıeri altında kaldığını tarih bul ile yeni teshir edı'e"l Mısır ara- hareket ffdcn gemi adedi 100 ka -
bize söylemez. Çapulculuk, korsan- aında bir noktai muvasala tesis dardı. Donanmada 40 bin kürekçi 
hk gibi fena ve huis menfaatlerin edip te §U suretle serbeatil ticare- ıo bin azab aakmi 1Jardı. Sahai/-IU
~lrletttrdiği yetmig iki buçuk mille- ti; bahren Suriyeye ve oradan Yek· Ahbar 0eıibol1' kaptanı1'kUşril6 be· 
tin mtirabbası, halitası halindeki keye giden haccacın emniyetinl is· raber Türk donanmasının 100 ge
IÖValyeler ROdoata ancak iki asır- ~ ihtiyacını hissetmifti. Dere- miden, Süleymanname "Sayfa 49,, 
hk bir saltanat ırilrebllmişlerdir. ceı ~ı!ayede müessir olan bu esba· 664 parça kadırga, mavna, kayık
Rodomın uzun &mrUne nisbetle iki ba dıger şahsi arzulan da iuıimam tan ve mürettebatının 40 bin kü • 
nsnn ne kıymeti olabHir? Yalnız ediyordu. Hıristiyanlann Ttmurla· rekçi ve ıo bin azab askerinden mü 
~anh Tnrklerinin. bu adadaki n albnda inliyen MUslilmanları te§ekkil oldiığu.nu kaydeder. Katip 
ikın_ılyelleri' 1823 BellE"Sinden 1912 kurtarmak ceddinin revnakı pnıru Çelebi Tuh/•til-kibar'uula "Say/G 
~nesıne kadar tam 58D yıl siinnu,. llÖndürmüş olan lekeyi izale etmek f4,, 700 keşti der. Rodos tarihin
tur. Alb asır bazan bır toprağın Mehmedi saninin mağlup olduğu de fU malumatı giWUyMUz; 
~l! rengini ve hüviyetini bile de- yerde galip olmak fıkrinden pek "Donanmaya 1&.llmayuna 500 kadtr· 
:ı"'tınn~~e kiti gelir. Halbuki O. mahzuz oluyordu (1) .,, ga, elli '"""""' elli baftarta, yaz 
wanlı Türklerinden evvel de Abbas • • • kalite ilave olunup bunlar ~ A· 
oğull~ ilk yıllarından beri ada- Kanuni Rodos seferini kafası- nadoludan kırk bin kürekçi, yirmi 
da ~a~a bir TUrk ve Müslüman ek na koyduktan !Onra blltün beş bin azab askeri cclbolutıdu. 
serıyetı oturmuştur. Anadoluyu ve ca.ws teikilitım harekete gec,;:irdi. Frenk tarihleri donanmanın adedi
onun başı olan fstanbulu ellerinde Bilhassa Fatihdenberi Osman oğul- nı yedi yüz parça, 11Zhtı1f bin azab, 
tutaq. milletler Akdenizde teneffüs ları tecessüs işine büyük önem ver· yilz 1.:ırk bin yeniçeri askeri ihzar 
e~ek imkftmw bulabilmek için mişlerdi. Bayezit'in, kardeşi Hacı "'ildiğini yazarlar. GeZWoludaK 
daıma Rodosa muhtaç olmuşlardır. Cemi (2) Fransa, İtalya ve Rodo. Yalak MUJJtafa Paşa 10 bin deniz 
. _Fatih Bizansı aldıktan sonra bu ta adım adım takip eden her mil • askerile donanmaya ı,ttrak ~der. 
ıCehtiya~ı duymuştu. Bayezit • Eğer letten cuuiları vardı. Bunlar doğ· "Sayfa 1.fO,, Jlulıarebatı Bahriyei 

m ailesi lm rudan doğruya padişah ile muha- Osmaniye 300 harp ıoo nakliye 
la 

0 asaydı -Rodosu mut- be " 
ka TUrk ı.......: re ederlerdi. O devirdeki nakil gcmfsı "Sayfa 8, Rs'arı Bahriyei 

tı Y 
çetnuıcrlerl içine alacak- '' 

• avuz bu ihtiyacı daha tiddetle vasıtaıannın azlığına ve lptldaili - Osmaniye yedi yüze yakın bir k'uv· 
d~ydu. Fakat dıede.iııiıı lkibetiııe ğiııe rağmen tecetıslls teşkili.tının "'i ceaime kabu.l 6'Uyorla.r u8ayfa 
ugranıamak için çok teenni ile ha- genişltğt ve kudreti iıuıanı hayret. 34$,r 
reket ediyordu. Adamakıllı ve Us- lere dUşlirUr. (5) Pilak MW1ta/a Pqa BOftf4-
tUn bir donanma hazırladıktan son Kanuni za.maomda Akdeniz ada- lıdır. 926 yılında Cafer Beyin ye
ra bu "Hırsızlar adası,, nı vurmak larındaki harcgü.zar beyler de Os- rine Derya kaptanı tayin edilmi§ 
ve a'Yt~ak istiyordu. Ömrl\ vefa manlı devleti lehine casusluk ya· ve 9.,+0 H. tle ölm~tflr. Ro<lomn fct 
etmedı. TlirkUn büyilk ve kahra- parlardı. Topkapı sarayı mUzesi ar- hi esnasında Hayrebay'in yerine 

lmaıı hllkilmdan Kanuni Sultan SU- §ivinde 5887 numarada kayıdlı ve Mısıra gönderil.en Mu.tala PQ.fa 
•Ytııa.n; bUtün dUnya.nın "Yenilmez Sakız Beyi Rum Velençeden Kanu· Kanunninin ikiıwi veziri Mustafa 
~ale., dedikleri Belgradı f ethetmif. niye gelen ve "htanbul ve Acem ve Paşadan 'bafındaki Pi.lak kelimesile 
ti. n .. _ ..... 111-+ı .... ..:-:_ A Mısır ve deniz padi,ahı Sultan Sü- ayrılır. Yakıtı ve uzak, birrok Türk .. -...w" M.UüCWG4w.w telakki.ime le di ~· 
ıore de Rodos hiç bir kuvvet kar- yman,, "ye hitap eden bir mek· tarihçileri bu kelimeyi okuyama-
tısuıA- açılouy tıl tupta Venediklileriıı Akdeniz.deki ... ,_cılar, birçok yanl1..1tlı1.1-r .. N'l.9Mn'-"· tı .... an sıınlı bir kilid- ,, • .., 7 -- .:1-r···~ 
,.,..'uııOs~ı Tnrkleri Rodos itini vaziyetleri bildiriliyordu. Rodoeun Zardır. PU4k Aroawtçtı esTd ue ih-
"' bır izzeti nefia meselesi de içinden de bir yahudi doktorla Al· tiyar ma~r. Plaak'laf' da dan 
rapınıelardı. maral adlı bir şövalye baş kınçilari yanıta en eaW bir mvmi oldtıklan 

Avru dak şövalyelerin l'todostaki kudretleri- irin bu iMmle adlanmulardır. Arap 
1 .... ._ ~a i siyasi vaziyet TUrk ni •ftl. ...... ··d ttikle · 1 · büt" Un )·· "Y 
a>enn leh ı ' ı.cı.._.,.,u e rı yer erı harn...-.. in fenalıgvı yüzünden bu 
... me nkieaf ediyordu. Fran- tef til di h b'ld" . I ,"9, ...... 

kralı B' · errua e pa şa a 1 ırıyor ar· kelime birçok --killerde okunmuş • 
"'a"- ""'""--ırınci Fransuva Alınan- dı Bu Yah dl uh y-
1 ua -...n.&..:ıın.. • u m asara esnasın- tur. Kat(p ÇeleW bunu Tuh/e-tül-
ı::ıarn.-,._ euua sevdasına dtl...,.D da ok 1'Je nu''""k d •K 1 
~ lll~.., ~ ~ .a. u.c or usuna ?Vva ye- Kibar'uıda usayfa 139,, Yaylak, 
ribirlerintn ıı. Yordu. Bunlar bi- ler hakkında izahat veren mektu- Evliya Çelebı ''CQd 1 Sayfa ,, 
dı .. Onuncu t:.-=:: =r~: bunu atarken yakalanını§ ve öldU· PUd.k, Bahhi/-ül-Ahbar aahibi Yap
terin ortaya attıtı )'ini bir dini rillmüştU. lak, Solakztıde Yalak ",UO" Skili 
IDezbeble mUcMeıe ~ Kaptan Mustafa P&f&. ile Kurd- Oamani PUdk, Batitai Kapttıttı der· 

've cenubi Avrupa bö1Je ~ oğlu Musliheddin Reis (3) Padişahı ya Beylan §eklifllle yazarlar. En 
Yaset kavga.Jarile uğrae&r= ~ aı- bu sefere te§Vik ediyÔrlardı. Artık d.oğnum piltiktır. Baat tarihçiler bu 
lıt deniz huırlıkla.rını t.am•mıa u: zemin ve zaman sefere tamamen iki Mustafa P"fayı ka711tmrlar. 
Dllllı. Pad1talu Rodos fethine sevk mUsaiddi. Haliç tersaneleri bir se- Peçem Mısıra tJeziri aani Jl11Stafa 
~ eebeb Yldnız Avrupanın da~·ı. (1) Bamenn 0Bmanlı tiııriM. pa§anın "Sayfa ~79,, Bola.kzade ve
sebeTekett def11dl. Daha hayat! .lfehmed Ata Bey tercümeai. Cild S airi sanı Yalak Mustafa Pa§anın 

er ve lmtller vardı. Hamer 8•Y/a U. gittiğini söyler, BiUeymanname U8 
~u vaziyeti ~ok eöze1 izah elmi§tir (8) Oem Bayezidl6 harp ettik- Lütfi P~ tarihi "Sayfa ~ıs,, uezir 
Clniştlr ki: · ten sonra Mıaera ve oradan da Hi- Muata/a diye mutlak zikrederler. 

"Kanun, Merun-A: s ., . caza gitmif 1Je hacı oZmuştu, Top- Lit.t/i Paşaya giJre Jlunra gf.d,611 
\'af!ftı.. ol ~ anı ııın mu- kapı 
... 1_-. amadJiı bu te,ebbUsn tas- aarayınaa bulunan 'birçok ve- Mustafa PO§a gemilere bafbuğ ı. 
-uu etmeat v•'-· A Bikalarda Ceme "Hacı,, ve "Bacı yin edilen Jluata/a Pf"•"llır. NP.-i. d- -•-ı....ı..."-.uuz v.rupa ahvalin- O ~ ..., •• 
._ ... "'1U1U11 alına Jt. em,, deniyor. de 1JeZir Mu.Btafa Pa§adtr deT w o 

}'eleyın elinde~:.~ ~:Sa::: (3) Büleymannameye giJre Kter- da kaptan Jluatafa Paşana» tK18ftnt 
eoğlu Jlv.ata/a Beta. Plld1c olarak tasrih eder. 

ra yazdığı f etihnamelerde karadan 
giden askerin mikdan yazıhn1ş de
ğildir. Hamer gibi Rodos tarihi gi
bi, Esfan bahriye gibi yeni tarih
ciler padif&hm 100 hin mevcudlu 
bir ordu ile hareket ettiğini ya
zarlar, ıemilerde de 60 bin ldlrek
çi ve azabdan be.oka 2 bin bal
tacı ve 8 bin yeniçeri olduğuna gö
re Rodos seferine iftlrak eden kara 
ve deniz ordularında 170 bin erin 
bulunduğu anla§ılmakt.adır. Bu 
miktarı milbal~ğa sananlar alda -
nırlar. Padişahın otağı Kf1tahya
ya kurulduğu zaman Anadolu Bey
lerbeyisi Kasım Paşa kumandanla
rile ve Anadolu ask.erlerile beraber 
F" dip.hı istikbal etti. Gelibolu ge
çıdile Rumeli Beylerbeyisi Aysa Pa 
ta da Rumeli ordusile bura.da padi
§3.ha iltihak etti. 

Sadrazam Konyalı Piri Mehmet 
P&'8- ile yeniçeri ağam Bali Bey de 
padipha refakat ediyorlardı. Pa
difalı Küt&hyada üçüncü vezir Ah
med Pqayı 14ukaddemUlcOYii1 ta· 
yiıı etti. 

Padifah her tilrlll teçhizatı ile 
beraber kendisini saran muazzam 
ordu ile karadan Km&, Köçe, Men
teşe ilme, Marmari iskelesine iler
lerken Pilçk Muatafa Papam ku
mandasındaki heybetli donanma da 
Akdenizde hedef.ine doinı aüzülü· 
yordu. 9 Recep 928 de lstanbulda.u 
kalkan Türk donanması ayın yir • 
mi beflnci günü Sakız önünde gö
rilldil. Sakız henUz fethedilmemie ol 
makla beraber Türkiyeye haraç ve
riyordu. Sakızla Çeeme araamdaki 
Boğaz bir liman manzarası arze
diyordu. Sakızlılar, o güne :kadar 
Akdenizin görmediği bu geniş kad
rolu donanma önünde titrediler 
Halle korkusundan tavanlara ve ye:
altı mahzenlerine fareler gibi giz 
lendiler. Dini ve idari reisler do • 
nanmaya ağır hediyeler getirdiler 
ft adanın .udakaün! temin ettiler. 
Donanmaya Akden17.i Ut.ret. Kur· 
doğlu kılavuzluk yap1yordu. Pirl 

.Reis gibi bilyük denizcilerimiz de 
donanmada vazife al 
nanma Saloz önünde biraz eğlen -
dikten BOnra Sisam bofazından yo
luna devam etti. DOJıanma Rodoeu 
saran adalar aruında yakl•IJ'Pı§t:ı. 

Arki adasında l}Övalyelerin göz
cüleri vardı. Bu miistahkem ada
yı körletmek ve amelden diişür -
mek JazırodJ. Serda.r Mw.tafa Paşa 
adaya Mahmud reısm idaresinde 
bir filo gönderdi. Sahildeki şato kı-
111. bir çarpışmadan sonra Tilrlderin 
eline geçti. Fakat lUlımed Reis bu
rada yaralandı. Rod08un bir ıtözü 
çıkarılmljtı. ( 6) 

••• 

D onanma Villano\'a açıkların -
da demirledi. Taz sancağı 

beyi Mustafa Bey birkaç gemi ile 
RodoJrun i&tiktafına gönderildi. Ro 
doshdar bu hareketi donaıımalaruıı 
liman haricine çıkarmak ~uretile 

bir hücum nümayişile kar§ılaştılar. 
Fakat 700 parçadan mUteşekkil a
ğır donanma )'ııvaş J&V&I adaya .80-

kuluyordu. Türk donanmam niha • 
yet adamo Cem babçeli (7) denl -
len yeri önünde demir attı. Burada 
serdar bir harp meclisi kurdu. Ne
ticede ağır gemilerin bir kısmının 
boğazı muhafaza etmesi, bir kıs • 

1loclos adasmc1a Tllrlder umanmcJan 1mJma bir ble 

mmm Karmariae gelecek ordl.Ulun 
adaya .nakline t&hilia edilme&i ka
rarlaştınldı. Bundan sonra Musta
fa Paşa 400 parçadan müte,ekkil 
donanma ile Öküzburnu limanına 
geçmek ve buradan karaya asker 
çıkare rak Rodoeu sarmak iatiyor -
du. Bütün dümeııcilere .şu emri ver
di: 

- Dtlşmanın top ve ttıfek mer
milerini hiç nazan itibara almıya
cakanız. Şimdi dümenleri kırıp 

diipı•mn top ate§i altına girece • 
ğiL Zafer biz.imdir. Türk top yu • 
varlağmdan ve tüf ek fındığından 

korkmaz. 
Güneş Akdenizin garbinde suya 

girerken Türk donanmam Rodos ka 
lelerin.lıı altına sokuluyordu. Dilf
man kalelerden, burclardan donan
ma \berine tüf ek ve top ateşi açtı
Taş gülleler yağmur gibi yağıyor
du. Fakat mermiler gemilerin üs -
tünden arma direklerinin aralann
dan 8.§lyor, boia gidiyordu. Donan 

yam tatla klrcir duvar olup örtil· 
ail toprakla dol.mue imie. Ol lebeb
den atılan topun taşı duvara sap
lanıyordu. Duvanıı yıkılmamasının' 
eebebl bu imiş. Akibet g&-dtller ol
maz, kalenin mukahelninde bir t& 
Pf' var idi. Kazma ve kürek ile Os
marıoğlu askeri cilmle ol tepeye elt 
vurup niyeti gaza deyu ana bir da· 
flyan ve gayri eteklerini bellerine 
80kup ve ol tepeyi sürüp kendileri
ne metris ede ede getirip ksleııiıı 
hendeği:.ıi doldurup çak duvan di
bi.ne geldiler. Üstlerine muhkem 
metris kurup üstüne gönler dö.fe • 
yip altına girip kalenin duvannı 

küllük ve küskü ile delmeğe başla
dılar ve temeJinden yıkmaya ba41&
dılar. Kalenin karşısına çuvallara 
toprak koyup çuvaldan hisar yap
blar. Üzerine tüfekçi yemçeriler 
çıkarıp hisar burcuna çıkan cenkci 
kafiri vurup parmaklarını göster· 
mezlerdi ( 9). 

••• ma bir Türk neferinin burnu kana· Be' aydan f.azla süren bu mu 
madan akşamla yatsı arası Öktizli· hasa.rayı bizzat padiph ida· 
.mamna girdi. Ertesi sabah karaya re etti. Kalelerin önünde 65 binden 
asker, top ve mühimmat çıkarıldı, fazla Türkün sıcakkanı aktı. Türle· 
metrwcr kazıldı, Hisar sarıldı. Ro· ler bu muhasara ile harp ve müda· 
dosun ".Megalimast<>ı"i,, si (8) Vil· faa silahlan ve sistemleri tarihine 
lye-Dö Lil Adam tehlikeyi anlar birçok dahiyane keşifler verdiler. 
anlamaz adadaki bütün köyleri a- emsalsiz şehamet örnekleri göster
te~e verdi, tq üstüne ~ bırakma- diler. Tamamen yeni ve hiç neşre
dı, köylüleri gediklerin tamiri için dilmemi~ vesikalara dayanarak Ro
kaleye aldı. Liman zincirle kapan· dosun muhasara ve zaptım gelecel 
mıştı. Bütün ada halkı çift duvar- yazıma bırakıyorum. 
1ı kalelerin içinde teksif edilmişti. (9) Ne.şri'mn Bcyazidi Veliyed-
0 gilnkü tabye usulümüzü anlamak din E/e1ıdi kii.tilplıanesinin !351 
için bu muhasarayı tarihçi Neşri • numarasında kayıdlı "Cihannüma,, 
den aynen naklediyorum. 81ndan. Yaprak !95. 

" ... Rodos kalesinin il%erine dü- ·----·-• • ·--·-• 
~üp muhasara ettiler. Gemilerden 1 
metrisler çıkarıp kalenin etrafına 

koyulup toplar dahi yerli yerine 
konup kaleyi dövmeye başladılar. 

Şu kadar ol toplar ile demir ta,ıar 
vuruldu kim hiç çare edip yıkama
dılar. Zira kalenin dıf yanı ve iç 

ÖH.lm 
Nablus mutasarrıfı merhum Rilş· 

til Paşanın damadı ve gümrUk mu
hafaza gene! komutanlığı birinci 
şube 6.mıri Süleyman Bonevalin ba· 
bası, dit tabibi Hiillameddin Suno
lun kayınbabast gümrük geael mü· 
f ettifliğiı:ıden .müt.e.kait ve eski mu· 

(8) Topkapı saraymda bulunan haıTU-lerden Bay :Mustafa Nuri Bo 
'birçok ve.sikGlarfl.a ve Osmanlı ta • neval vefat etaıi§tir. Cenazesi bu 
nhlerbıde Rodos §övalyelerinin gün Üsküdarda Selimiyedıe Şerif kı 
Granmetrisine, ReisülrJ.esamna )"USU sokağında 21 numaralı evin· 
rumca büy:.ik papaz manasına gc- den öğle vakti kaldırılarak Sel.imi
letı "Meglimalftorn dmıir. Bu cümle ye camiinde namazı kılınacak ve 
~ "°" rei.ftüri2ucı ~n Mr ta· Karacaahrocddeki alle kabristanı -

(6) Şarklı 'Ve garplı 'fn.ıtün tarih· mihu (mif gU>i blıa•Hlmtftır. "Va- na defnedilecektir. 
çiler Mahmud Reisin burada öldU.- bltı Cem,, adlı e&erü bu cümle Kendisine rahmet diler, 1litesl-
ğünü &<Sylerler. Fakat Top'wpı sa- 'ku.ll<uttlJMŞtır. ne taziyetlerimizi anederiz. 

rayında yeni bulunan 5600 numa- ========================== 
rada kayıtlı bir 'Veaigada Ma1'mud 
Rei&in Rodo& fethinllmıa sonra sağ 
ve fakat 'lı&ta oldıığx glSatet f1111.f k
t edir. Demek b Jlahmoo re!s "-" 
tiCyük emelf <ilar. Bod06u·1 fctl:.hıi 

g~dü.kten so.1N1 hayata g"'.:lerirri 
kapamı§tır. O, f< thi içfo canattıgt 
.l?odoea glm&lilmu,tii. OımcmTı ta • 
rihçileri bu adamı Bel.eke 1'e Dere
ke gibi yaztır'.lar. 

(1) 8oUıkzade 1/(Ullıf olaralc 1'.A· 
cem bah.çeai,, diyor. Billeymamıame 
"Bayfa 60,, "Cem lxılıçeai,, olara.k 
doğru yazıyor. Sultan Cem Rodoao 
Mğsn.dtğt zaman 1*rada ~wdvğu 
tçin biJyle adlandınlms,tsr. 

IST ANBUL BELEDiYESi 
lstanbul E'ektrik Tramvay va Tilllıı lıtıllllatert Umllll MOMi!IRfttl: 

1 - Muhammen bedeli 31~ lira tutan yedi bin kilo temiz paçavn. 
açık eksiltme uaulile aabJı abnacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 236,25 liradır_ 

3 - Eksiltme 18/9/939 pazartesi günü aaat 15 te Metro ban lii&
llDlll betioci katında toplanacak olan arttarma ve ebiltme komisyomm

dA ıapalaeakbr. 

4: - Bu i§e ait şartnameler idarenin levazım mUdllrltlğUnden para
sız tedarik edilebilir • 

5 - tsteJdilerill Jwıunt veaikalan 'Ye muvakkat Utntn•tlan U. Ula 
edilen gUn ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. ''6907,, 
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Çocuklar, ihtiyarlar Ve Hastalıktan Yeni Kalkaıılar için Gıda ıso YAŞINDA 
OLMAMA RAÖMEN 

KANZUK BESLEYiCi UNLARI SOLMUŞ 
Vitamin ve Kalori cıhetile çok zengindir, . KANZUK 

ocuklarda ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz. 
ozulmaz ve kurtlanmaz. 

UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. 
Eşsizdir, mükemmeldir, sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen 

BiR CiLDDEN 

Kanzuk Pirinç Unu - Kanzuk Patates Unu - Kanzuk Yulaf Unu - Kanzuk Mercimek Unu - Kanzuk Bezelya Unu -
Kanzuk irmik Unu - Kanzuk Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu 

Çeşitleri Tanınmış Eczane Ve Ecza Depolarile Bü.yiik Bakkaliye/erde Vardır 

Umumi depo: INGILIZ KANZUK ECZANESi - Beyoğlu, lstanbul 
latanbul Per•kende Sallf Yeri ı Bahçekapa Zaman ltrlyat Deposu 

IZMIR Acentesi : Türk Ecza deposu. ~ 

Yatı Mekteblerine Gelecek Cocuklannızın 
' Yatak, Yorgan, Battaniye, Çarşaf Ve Çamaşırlarını 

8 U R S A P .A l A R 1 
HASAN HÜSNÜ 
maDazalarından arayınız. 

lstanbul, Sultanhamaın caddesi No. 4. Tel : 20625 
Beyoğlu, İstiklal caddesi No. 376. Telefon: 40007 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
I - 4450 ton Paşabahçeye ve 750 ton Tekirdağına ait olmak üzere 

5200 ton maden kömürü nakli münakasaya konmuştur. Ton başına nakil 

ücreti Paşabahçe için 230 ve Tekirciağı için 255 kurut olarak tahmin 

edilmiştir. 

il - Her iki işin muhammen bedeli 12147,50 lira, muvakkat temi

natı 911,06 lirıLdır. 

m - Eksiltme 11/ IX/ 939 pazartesi günU saat 16 da Kabataşta 

levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözU geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak edeceklerin mühürlü teklif mektuplarını 

kanuni vesaikle % 7 ,5 gUvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflannı ihale gtınU eksiltme saatinden 
evvel t:1ezk11r komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri li-
amdır .. C\679., 

••• 
Mlkcıan .MuluyrmMıe % '7.5 tenün.P Elaıiltme. 

B. Ura Kr. Ura Kr. Şekli Saati 

Kalibr~ çelıği 435.15 Kg. 456.90 34 l6 Açık Ek. 14 
Simantasyon ,. 19645 ,, €875.75 515 68 Kapalı Z. 15 
Karbon ,, 2335 ,. 1515.75 173 68 Açık Ek. 15.30 
Krom s :pasiyol ,, 1024 ,, 1382.40 103 68 ,, ,, 16 
Ostüııu 5000 ,, 1474.50 110 58 .. .. 16.30 

I - Şnrtname ve listeleri mucibince yukarda yazılı "5" kalem muh
celif malzeme hiz:ıbnnda gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

ll - M-:.hammen bedelleri, muvakkat teminatları, ekl!iltme saatleri 
hizalarında yanlıdır. 

ili ·- Eksiltme 14/ IX/ 939 perşemte günü Kabataşta Levazım ve 
Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubellen parasız olarak alına
bilir. 

V - Kapalı zarf münaka.sasına girecekler mUhürlil teklif mektupla
nıu kanuni vesaikle %- 7,5 güvenme parası m&kbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat ev
vel mP.Zkiır komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri, diğer 
eksiltmelere gireceklerin teminat akçeleriyle birlikte yukarda adı geçen 
kombyona gelmeleri ilin olunur. "6799,, 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden: 

istanbul Defterdarlığından: 
Kiraya verilecek yerin cinsi 

lstanbul Erkek lisesi bakkaliyesi 

Vefa lisesi bakkaliyesi 

Kumkapı ortaokulu bakkaliyesi 

Davutpaşa ortaokulu bakkaliyesi 
Fatihte Gelenbevi ortaokulu bakkaliyesı 
SultaııseHmde Cümhuriyet ortaokulu bakkaliye. 

Kabatq lisesi bakkaliyesi 

Ortaköyde Gaziosmanpaşa ortaokulu bakkaliY..
lnönU .kız ortaokulu bakkaliyesi 

Kuledibinde Beyoğlu ortaokulu bakkaliyesi 

Emirgln ortaokulu bakkaliyesi 
Kadıköy Birinci ortaokulu bakkaliyesi 

Senelik klrasa 

--------
798 lira 

245 fi 

270 " 
152 ,, 
130 ,, 
190 ,, 

657 ,, 

150 " 
291 ,, 

100 ,, 
63 ,, 

125 ,, 

Yukarıda yazılı okul bakkaliyeleri hizalarında gösterilen senelik ki
ralar üzerinden üçer sene müddetle ve açık arttırma usulile ayn ayn ki

raya verilecektir. İsteklilerin % 7,5 nisbetinde teminat makbuzlarile be

raber iyi ahllk sahibi olduklarına aair zabıtadan, mahklımiyet ve sabı
kaları olmadığına dair adliyeden, sari hastalıkları bulunmadığına dair 

belediye veya hüktlmet tababetinden alacakları vesikalarla 11/ 9/939 ta
rihli pazartesi günü saat 14 e kadar Milli Emlak müdüriyetinde toplana-

cak komisyona müracaatları. "6586,, 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - 17/ 8/ 939 tarihinde eksiltmesi icra kılınan 38X45X7 mm maktalı 

230 ton U. demirine teklif edilen bedel haddi lAyıkta görülmediğinden bir 
ay müddetle pazarlıkla mübayaa edilecektir. 

2 - Muhammen bedel 29.000. muvakkat teminat 2175 lira o!up 

kat'i ihalesi 8 EylUl 939 cuma günü saat 15 te Ankarada P. T. T. Umum . -
Müdürlük binMındaki aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - · lstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile 
kanuni vesikalannı hamilen mezkılr gün ve saatte o komisyona müracaat 

EGE TİYATROSU 
Nurettin Oentdur ve ark&llaşlan 

4 eylul pazartesi akşamı 
Kasımpaşa Yavuz 

sinemasında 

Anaların Günahı 

Miçe Pcnçcf varyetesi 

Londra \'e Pnri.,in en meşhur 

fabrikalarından gelen Bayanlara 
mahsus mantoluk, rop ve kos
tüm tayyörlük yüksek fantezi 
rodicr, moreau, harris, twced ve 

saire YüNLÜ KUMAŞLARIN 

emsalsiz çeşit, cins ve renkleri 
Beyoğlunda BAKER Mağazala

nnda her yerJcn mü.said şartlar 

ve ucuz fiyatlarla satılmaktadır. 

Dr. Hafız Cemal 
Loknıau Hekim 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

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

kabul olunur. T. 22398 

"Bütün do~tlarım; bu derece genç 
görünmek için neler yaptığımı so
ruyor~ar. Takriben üç ay evvel 50 
nci senei devriycmi tebrik için mi
safirlerim gclmi§ti. Tenim esmer ve 
.;ert idi. Gelenlerden bir çok kadın
ların, cildin unsuru olan Tokalan 
Kreminin istimali ..Ke memnuniyet.
bahş semereler elde ettiklerini öğ· 
rendim. Benim mütereddit olmama 
:rn.b'IIlCn tecrübe etmeğe karar ver· 
dim. Her akşam muntazaman yat
mazdan evvel Pembe rcnkteld To
kalon kremini ve sabahları da pud
ralanmadan evvel beyaz renkteki 
Tokalon kremini kullanmağa başla.
dun. I3ir kaç gün sonra, cildimin yu
muşayıp tazclcştiğini ve bir hafta 
nihayetinde daha genç göründüğü
mü hissettim. BugUn, üç ay oluyor, 
o derece cazip ve şayanı hayret bir 
scm<>re elde ettim ki bütün dost la
nm ancak 38 yaşında olduğumu 

söyliiyorlar.,, 
Cild unsuru olan pembe renkteki 

Tokalon krı-minde Viyana üniversi· 
tesi pr;,fesörlerinden Doktor Stejs
kal idaresinde genç hayvanların 

ciltlerinden istihsal ve "Biocel,, ti.
bir edilen ve tıpkı insan cildininkile
rine müşabih genç ve sıhhatli, zen
gin ve kıymetli cevherler hülis881 
vardır. Beyaz renkteki (yağsız) To
kalon kreminde ise taze krema ve 
saf Zeytinyağı vesair besleyici un· 
surlar vardır. Muntazaman her iki 
kremi kullanınız. Açık, yumuşak, 

düzgün bir cilt temin etmiş olacak
sınız. Faydalı semeresi garantilidir. 
Aksi halde paranız iade olunacak 
tır. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - Yeni talebe kayıt muamelesine 1 eylulde başlanacak, 30 eylUlde 

nihayet verilecektir. 

2 - Orta mektep mezunları imtihanla, olgunluk imtihanlarını ver· 
ıniş lise mezunlan imtihansız alınır. 

3 - 22 yaşından büyük olanlar okula kabul edilmezler. 

4 - Kayıt olunmak istiycnlerio: Okul müdürlüğüne yazacakları isti
da, nüfus hüviyet cüzdanı, mektep diploma veya tasdiknamesi, tam te

gekküllü bir hastaneden sıhhi heyet raporu, aşı kağıdı, iyi hal kağıdı ve 

12 adet Viktorya eb'adında fotoğraftan ibaret evrakı kayıt müddetinin 
sonuncu günü akşamına kadar hergün saat 9-12 arasında Yıldızda bu

lunan okul müdürlüğüne vermeleri veya işbu günün akşamına kadar okul .. 
müdürlüğüne vasıl olmak üzere posta ile iadeli taahhütlü olarak gönder-

meleri lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler mazeret olarak kabul 

edilmez. 
5 - Teşrinievvelin ilk gUnlerinde yapılacak duhul imtihanı gUnleri 

ayrıca ilan edilecektir. 

939-940 del"!t senesi için alınacak talebenin kayıt muamelesi 1 Ey
ıuden 26 Eylfil 939 akşamına kadar yapılacaktır. Kayıt olmak ve daha 

İula maUimat almak istiyenlerin taW günleri hariç olmak üzere her gün 

6 - Daha fazla bilgi edinmek istiyenlerin okul idaresine b~a-
edeceklerdir. lan. "6562,, 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, lstanbulda P. T. T. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!l!!!!lll!ll!'!! 

eaat 9-12 ve 13-16 ya kadar mektebe mUracaatlan (5850) 

Receb ayının ibtidaaında, bir ri
vayete göre de nibiyetinde, Amr 
ibni Hadrcıni'nin idaresinde bulu
nan bir kervanın Tilf yolundan gel
diğini gördiller. 

Kafile, kuru UzUm ve sahtiyanla 
ytlklU idi 

Seriy~d" 1-.ılunanlar, o gUnü, Ce
mazi: 1.ilihar.n son günü zannetti 
ler. Diğer bir rivi.yete göre de, re-

cep ayı r> icinoe olduklarını bil
dikleri halde eöyle müzakere etti
ler: 

"Fğer cenkedersek recep ayının 
bönnetini ihlil etmil oluruz. Har
betn:ezsek, yarın "Arzı Harem,, e 

(•) tık t.etrikalanmızda blldirdl
ğlmb gibi, senenin zllkiğde, zilhlc
cıe, muharrem ve recep ayları, arap
lar,_ hai'am aylan idi. Bu aylarda, 
kabileler barpL~rden vazgeçerler, 
miit. ... :eke yaparlanlı. Bu aybrd~ 
kabileler, M~e'ye Kibede'ki put
lan :ivarete gl·terler. panayırlarda 
alıt veriş ede.rJe.rdL Bunun aksine 1 
hareket. ea büvtik rinah sayılırdı. 

girerler, bir daha muharebe edeme
yiz, hareketimizi de Kureyte haber 
verirler.,, 

Çete efradı, bir müddet, hücu
ma cesaret edemediler. Nihayet, bi
ribirini cesaretlendirerek bir bas
kınla it görmeğe karar verdiler. İç
lerinden Okkişe'nin başını tıraş et
Wer ve onu kervana gönderdiler. 

Kervan halkı, bu adamın bu hal
de gelişini, rehine olarak geldiğine 
hamlettiler. BüyUk bir emniyetle 
develerini otlamaya bıraktılr; ken-

dileri de yemek hazırlamağa başla
dılar. 

Seriyedekiler, bu bili fırsat bi
lerek kervan üzerine hUcum ettiler. 
Amr ibni Hadremi, Vakid ibni Ab
dullh tarafından atılan bir okla öl-

dü. Onun muavini olan Osman ibni 
Abdullah ile Hakem de esir edilince 
diğerleri kaçtılar. l{ervanın develeri 
ile yilkleri mtislümanların eline geç
ti. 

lşte, mUsl!'mıanların aldıkları ilk 
gaııiı>.ıet budur. Bunların ilk öldür-

Levazım Ayniyat ıubeai müdürlülderinden bedelsiz olarak verilecektir. 
"3946,, "6507,, 

~'.[MlW~ ~rı· 
iLE "~!~~!-Af !'lz'!!!HZAD. 

•t-
dükleri Amr ibni Hadremi ve ilk al- lı ile beraber esirleri getirip teslim 
dıldan esirler de Osman ile Hakem- etti ( .. ). 
di.r. Resulü Ekrem ise: 

Mekke'liler bunun üzerine: 
"Muhammed, h&r&111 ayını helü 

etti. Şimdiye kadar, bu aylar, isi.
yi!f zamanlan idi. O, herkesin em
niyetle gidip geldiği bir zamanda 
kan dökdU. Mal ve esir aldı.,, 

Diyerek gürültüye başladılar ve 
Peygambere tehdit mektuplan yol
ladılar. 

Yahudiler de, bu hadiseyi şöyle 
tefsir ediyorlardı: 

"Bundan sonra, Muhemmediler
le Kureyş arasında muharebe eksik 
olmıyacaktır ; çünkü Amr'ın ölümü, 
harp vesilesi olacaktır. Vakıd, harp 
ateşini yaktı . ., 

Abdullah ibııi Cahe, ganimet ma-

- Ben size Haram aylarında 

vuruşmaya emir vermedim. 
Diyerek onları tekdir etti. Gani

meti de kabul etmedi. 

Seriyye halkı, bu muameleden 
çok müteessir oldular: 

- Tövbemiz kabul olununcaya 
kadar, Peygamberin huzurundan ay 

rılmayız. 

Diye yemin ettiler. 

( .. ) Bir ridyet.e göre, o zaman 
da ganimetlerin beşte birinin Bey
tülmale wrilrnesl kararlaşmamıştı. 
Öyle iken, Abdullah, ganimetin beş
te birini ayırdı; mütebaldsini de Se
riyye efradı arasmda taksim etti. 

Sahibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOCLU 

Neşriyat müdüri.\: Macit ÇETİN Buıldığı yer: Matbaai EbUzziya 

Bunun üzerine §U mealdeki Aye
ti Kerime nazil oldu: 

"Ya Muhammed! Senden haram 
ayında vuruşmanın hikmetini so
ruyorlar. Onlara söyle ki: Bu aylar
da kıtal büyük günahtır. Fakat in-

sanları Allahın yolundan alıkoymak, 
kifir olmak, mUslUmanlan kabeyi 
ziyaretten menetmek, Mescidi Ha
ram ehlini oradan çıkarmak, Alla
hın indinde, ondan daha büyük gü
nahtır. Fitne ve fesad, katilden da
ha fenadır. Onlar, ellerinden gelir
se, dininizden •döndürünceye kadar 
sizinle harbetmekten çekinmiyecek
lerdir.,, 

Resulü Ekrem, bu ayetin geldi
ğini haber verdikten sonra, harbe
denleri mazur gördil ve ganimet eş
yasını da kabul etti; fakat taksimi
ni, "Bedri Kübra,. gazvesinden av
detine kadar geri bıraktı. 

Seriyycdckiler, bu ayet üzerine 
memnun oldular; hatta daha ileriye 
varıı r~.k: · 

- Bizim cihad sevabımız yok 
mu? 

Diye sorunca, bu suale c..evap ol· 
ınak Ü7.ere §U mealdeki ayet nblJ 
oi.du: 

"Cenabı Hakka iyman ederek fi 
se"' ili!lah muhaceret ve cihiJ eden· 
ler, Hak TaalAnm rahmetini Umit 

edebilirler . ., 
Mekkc'lller, esirlerini kurtarmak 

için necat fidyesi göndermek istedi

ler. Bu sırada, Abdullah ibni Cah§ 
seriyyesinde, sıra ile bindikleri d& 

veyi aramağa çıkan Saad ibıü Vak· 
kas ile Otbe ibni Gazvan henüz av
det etmedikleri, hayat ve mematla
rı da bilinmediği için, onlar bulunun
caya yahut iade edilinceye kadar, 
fidyenin alınmaması ve iki esirin i

ade edilmemesi kararlaştırıldı. Bu 
iki muhacir, salimen avdet ebnedik· 
leri takdirde alınan iki esir de kat
ledilecekti. 

Saad ile Otbe, bir kaç gün sonra 
avdet ettiler. Fidyeler alınarak iki 
esir serbest bırakıldı. Esirlerden Os· 
man ibpi Abdullah, Mekke'ye iitti 
· • - [Devamı var] 


