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Alman Noktai Biiyük Avrupa Harbi 
Nazarı 

Efkirıumumiye Karşısında Da
vasını Kaybeden Almanya Ayni 
Davayı Muharebe Meydanlarııı
da Da Kaybedecektir 

İngilizler Bir Alman Deniz Us~ünü 
Bombardıman Ettiler 

YALAN: HÜSEYiN CAHiD YALÇIN Fransız Kara, Hava Ve Deniz Kuwetlerl De Faaliyete Geçtiler 
111Khh ve l'ramaı Ultlmatumlan ·----- -------

btşnuada Alwuyaam :neşrettiği teb 
itil, IUt~rln Alman nıllletlne karşı 
.ıe,.-etttği beyannaıneyi, Lehistanı 
lmhaha ıncmur olan Şark Ordusuna 
gönderdiği emrlyevmlyl gazetelerde 
ayn~n gördük. Harbin sebepleri lıak
~llda objektif blr fikir P-dinmek ve 

P mesuliyeUerinin hangi tarafın 
omıaı:)a ... ıua yüklcocUği hakkında d ,;._ 
l'tl '~icdaııi hir kana.at salübi o~ 
~~ dikkatle göadea ge-

. ~~manya ll~k · Lehistandaki 
•ııla kuvvetler' ekı'lm . 
tht·ı·n esı ve 1 

•8 1 mcs ere yolilo 
e;ı~ne leşe& ' kkındaki 
t:~hfi tJıd~ dettik· 
~n sonr~. ··l) harbe evkei?}~~c sa 1 uJ\l iı ~ ş ıyor. 

d ... · ·~~ ) :Ve uahe-
beı ~!'oıffi f t · ınd~-
nin 0~~ h"' • • sureti-
«>ı redd :\l\!rine kar-
,, . e~ . ~\eriliyor. 

Bu ıddınyı bır a:n için doğru diye 
ka~ul edelim. Şimdiye kadar demok
~nsı devletleri aulh yo1ile meseleleri 
haile yanaşmamışlar: Bu bir kaba-

a · Fakat i§le Almanyanın noktai 
r.rz~nnı kabul ederek şimdi sulh yo
ka~ıetmek istiyorlar. Fakat bu da 

at oluyor! Şu halde Almanya
:!_maks~dı nedir? İngiltere ve Fran
du1t1an:.~• yaneımamıı ol
-kere Wc1tft!n:klyet ederken milza
rıu1r ae ~1...ı.. ftddetmeır. Alman ai
- .....,_.. ''" sip fmhmm•dı· gı, 111Utlab bir çıbanbqa k 
n_ıak ga.yedaia takip ..tHA;M QT.: 
tini ven)or. ~ • 

Sonra, VersaydBJ be . Al 
!':'lhh yol lile lıiçbir §C~ i~ilıs:;anetymaedi~ # 

gı n ·kınd k" ·0 · -
rid gÖrfm a ·' ı dıay~ da ~atiyen va. 
dar v eyız. Harbin arıfesine ka· 
cari ~~~;v? muahedenamesi tamamen 
rinden ·A.1

1 
• Bun~n bir~olc vecibele

taahhlitl(' ~~ny!1 azade kalmıştı. Bu 
1 nı ıfa etmemek için AI

~a nya harp mi etmişti? Demek ki 

111~r;:'~Y ın~enamesini değiştir-

Mısır Almanya ile 
Münasebatını Kesti 

Alman Kuvvetleri Koridoru f(a
tettiler. Hitler Koridorda 

---.. ............. --
Polonyada Çeklerden mürekkep bir ordu teşkil 
edildi. 250CO Çek, Slovakya hududunda Almnn

lara karşı harb ediyor 

iki Gemi Batırıldı 

ııu ·daı;ıcllcrımn akım kalmış olduğu- Müttefik ordulann başkumandanlığma naımet bir sima: Fransız Generali Gamelln 
1 ıa etmek (U)iyat.ilc teksi olun- -.; • .,. - •·e 

nıaktad!r· Ccc;en s~eki Mufü~ .. • 1 CT EZ z tTSZTTT s=s ' ,....,. 

zakercaı ne 'd"' mu. ht• A 

;~~~~d~rk~~hk·~rpA~~~~~~~~~ ıkara Karşı 
d ugun u gtbı bır .,arbe mey-

an veııncmek içın.. tay_yru-eye b' 
ı-ck Bıtlcrin ayağına kada -k· ~ne- H b A J 
fil~1~~~~n~:~!~e~r içın ~ç~i: ~ile~~~ a r ç 1 yor uz • 

1Polonya Ordusunda 
Hizmet Eden Türkler 

danberi Alma 0aetıa1eYh. Versay-
nyanın afaih- yolde Ver-

~y mu~~cden~inl değiştirmek 
ımkanı goıtilefrl<:dıği hakkındaki ta U /k 8 [ G J T k ·ı 
zalllimlcri tamamen asılsızdır. Türki: fl0 f n QŞ lCQ l aQSlnl J f!f 1 
ye de sulh muahcd · · ı 
a!tki1!1ından şikayc~~ai~ies~~~a bazı ... d y ., _J u·ı A.1 l v l ' 
rır·~-~ı~asctiııin diirüstlüö-.ü .1 ttlhk~· /:.. en agu.a fll e lYQ8l . l Opl ır • 
ettıgı ıtiınat ,.e h .. b ı e e ın j 
muab~..J unıu·t sayesinde bu 

~1cnamenln Bog· . 1· Tr ya taaıı • k cd az ara, 11.kya-

r;.~•ı;:Ela~r!i~~~!E~ Hükumetin Dikkatini Çekiyoruz 
ti Tl1 tcrcnın muvafakatini istihsal et-
dİt rtctye, 1nrnı,,re ve Fransayı teh- Mahlüt yağlann içinde pis barsak yağların· 
bir edecek, kor.kutacak kadar büyük 
hak~ıct ~ değ~di. Türki>-c bütün dan sanayide kul;anılmak Üzere hariçten ge-
haklar!nı sıyasetınin doğruluğu ve 
letlenni':°ıı~z~u ve demokrasi dev- tirtilen ve kimyevi bazı ameliyelerle kokusu 
efteri olarak ~..a.... iyetl ve hakşinashğı 
bl e •ft: ederse Almanya gi- ah nan ve biraz kablaştırılan balık vağlarına 
V~"m, kU\"Vetli bir hükumet te I 

Çör çilin 
ithamları 

lana ~b~ameeinio haksızlık- kadar her şey vardır. 1 
ya sulbtı için. llabaaıntla kalsa idi, dün- 1 "Alhenl-., J1 bir AIM•n · 
tehlike haiinı ~~~~ milletler için bir _ 2 denlz•lb•ı ... llrmıpr 
l1 olabilirdi, --~ydı arzwsuna na-, ı • Londra, 4 (Radyo) - İngiliz Bah· 

Avusturyayı Alına ad .. . . riye Nezareti ,.Athenla,, gemisinin 
muahedenamesi ayır ny an Vcrsay Stok yapılmak Uzere piyasadan bımız olan yagcı dostumuz, safıyeti- torpitolandığı sabada mayın olmadı-
ya Avusturya Cün1h:;e~·1}!mao- toplanıldığını dün ynzdığımız yağla· mizle ldeta eğlenir gibi güldü ve: ğını tebliğ ediyor. Mister "Winston 

Dü!Mlyin Cahid 1 .. 
1 ~~ın rın acıyıp bozulmaktan ne suretle mu _- Acımağa kalmaz ki, dedi. Bu Çörc;il,, de . ~u ge~ gayriinsanl 

'Sonu :4 lincU sa
3 
faın ALÇ 1 hafaza edilmekte oldu!hınu, söz ara· yaglar derhal mahlUt kazanlanna a- şartlar dahilinde torpıtolanmıt oldu-

=-.... ı IZda) sında soı duğumuz z:ı~an, muhata- (Sonu 4 üncü sayfamızda) (Sonu S· öncü •Jfada) 

A 

R E SM i TEBLICİLER 

Polonyanın Hürriyet Efsanesi. 
TiJ:rk Süvarisinin Vistald c. 

Hayvanını Sulamasıdıı 
_. ........... . 

Polony• onlueu h•klund• tetldk•I yap•n Emeku 
G•n•r•I KellNll Ko;•rl• muııut 

LONDRA . P ARiS V ARŞOV A BERLIN , Nooya .nı-.ıa - dall ıepıan 
Jıeıar.~~:~li~ ~·~: : - istihbarat . P~s, t (A.A.) - 4 EyHil akşam Varşova, 4 (A.A.) - Leh Genel- Berlin, 4 (A.A.) - Alman ordusu ' _Avrupada.Almanya ile Polony~ a-de tetkikat ~~p~ .emekli ~~·~·~~. 

3 - 4: eylftl gecesi Jn iliz harp 1 aporu: 1 kurmayının 4 numaralı resmi tebliği : 1 başkumandanlığının tebliği: rasında harbın patlaması ve 1ngılte- Kem~~ Koçer ı.n fıkır ve nı1~,,.J6. 
~Ueriııe menaub ta g hava kuv Ccph~e tedricen t~nıaslara giıil-, 3/ 4 eyllll gecesi düşman hava kuv-1 Silezyadan ve daha cenuptan gelen re ile Fransanın da harbe iştirakleri rını ogrenm~y_ı :~yda.lı buld~. 

• (8oau 1 üa P'&rt!~er AlmaıılmekteJir. veUeri Varşova civanndaki seyfiye- kuvvetli kıtalar, yukan tatralann şi- üzerine bir müddet evvel lıükumcti- Gene:-s.le ılk J~cc.~u euaıı sordulr. 
°" "'1 Nnwla) (Sonu S üAcU a&)·fanu wJa) ·-- (8oau S üacü sayfunmla). l (Sonu S üacll sayfamada). miz namına Polonya ordusu üzerin· (Sonu 3 öııcu sayf~· .. ..-\ 
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YAZAN: M. SIFIR ::::::; 

- Bugün veya yarın bir başvur 
bakalım, ne diyecekler? Sonra, As
lan beyin güleryüzlü bir zamanında 
da serbest bırakı!maklığım rica et 

. ? e mı ... 
- Onu geç hele. Biraz evvel ya 

nmdan çıktığı zaman tecrübesini 
yaptım. 

- Ne eledi? .. 
- Yüzüme ters ters baktıktan 

sonra, karşındakini abdal mı san
dın, dedi ve gülerek çekildi gitti. 

- Çok fena ... 

- Iföşkün at katında çok asker 
var· mı? .. 

- Şöyle bir yetmiş seksen kişi 
kadar var. 

- Hepsi de Gürcü mü?. 
- Hayır, içlerinde Türk te var. 

Hem Türklerden ikisi de çavuş. Hem 
de hatırları sayılıyor. Dün akşam 
ve bugün Aslan beyin bile onlara il
tifat ettiğini gördüm. 

- İsimlerini ve nereli oldukla-
nnı öğrendin mi? .. 

- Biri Çorumlu Hasan çavuş. 
Diğerine de Haydar çavuş diyorlar 
amma nereli olduğunu bilmiyorum. 

- Bunların hangisi daha hatırlı 
ve nüfuzlu acaba? .. 

- Görünüşe bakılırsa Çorumlu 
Hasan çavuş. Çünkü bu binada bu
lunan askerlere o kanşıyor. 

Mit.at bey, daha fazla görüşmek 
istemedi. Başım pencere tarafına 
çevirdi. Yeşil kırlara baka baka bir 
lıayli düşündükten sonra, Mehmet 
Ali efendiyi işaretle yanına çağırdı 
ve kulağına şu sözleri fısıldadı: 

- Çorumlu Hasan çavuşa, ken
lisile gizlice görüşmek istediğimi 

sôyle. 

• •• 

-···· 

YENISABAll 

. . . ·~ · ·-~: . .-.. _.;· ·~- .... ,t.-··:~ . -· . .... . .. .. ·.·:··. :..~;a;~:c.:. 
· S E H· l ··A --,.~ · .. H 'l·A ·B ·E ·R ·1 ·" .. E~;R .. 1··: · . Taşlanan Evin 

Esrarı 
. . • ,, · .. ~::..'.-:.· /'- "'· '! .. . .. . ; t'tı- .. "''·, 

.. ' • ' . ) .. ,, \ . '•i. , >-1 .-.. : • • ·'' ' • ı.: . . ; ..... 
. • •'' .._ '\. ·~ . • · ..... • ~ _ . ,, ... , \ı• .. t ..• ,., .. 1.· ·,-~ . 

• ' • t • • .. ..,_ • • • .,. • • • ·~.,.. _I ' .. • • ' 'J>I' - • • .~'!: . . .. . 

istimlak Kanunu 
Yeniden Tadil Mi 
Olunacak 

r-
0 kuyucu lan mı z 
-------------------0 i yor ki: 
Susuz bir mahalle 

Şehrimizdeki Zahire 
Fiatlannda ihtikar 

Koskada tramvay caddesinde 1591 
~um8:1"alı evde oturan Tepebaşı po
lislerınden Mustafanın evi kırk gün· 
denberi gece ve gündüz meçhul el· 
ler tarafından taşlanıyordu. Fakat 

M V 
1\ polisin /bütiln uyanıklığına rağmen 1 ar # taşlı yanlar bulunamıyordu. Emniyet 

.. ı . . Mü~ürlüğü en kıymetli memurlarını 
Son gunlerde pıyasada bazı zahıre bu ışe memur etmiş. evde memurlar 

maddelerinin fiyatlarında &.şikar bir nöbet beklerlerken yine evin pcnc~ 
~.ksel~e kaydedilm~ğc b~lanr?ıştn. releri kırılmıştır. Ev üç katur. Yal· 
Dun pıyasada yaptıgımız tahkikatta nız arka tarafındaki camlar tama· 
zeytinyağ fiya~l~nnıı: 6, sadeyağ fi- men kırıldığı için arkadaki ev sahip
yatlarının 8, .pırınç fıyatlarının 5 ~ leri şüphelerin kendi Üzerlerinde top
ry.ş fazlalaştıgını ve bu m:ı.ddelenn ]andığını görünce masraf yaparc.lC 
fıyat.}annın her yerde başka haşka tel örgü yaptırmışlar, bu suretle de, 
oldugu anlaşılmıştır: Bundan b~~a taşlanan pencereleri tamamen tcr .rid' 
mak_arna, fasulye fıyatıannda yuk- etmişler. Buna rağmen evin tar;ıan· 
seklik mevcuttur. ması devam etmiştir. Nihayet poıisin 

Diğer taraftan ayakkabı ve giye- şüphesi evin kendi içinden taşl .nılı· 
ceğe ait eşya fiyatlarında da mahsus ğı ihtimali üzerinde durmuş v; ev· 
bir yükseklik mevcuttur. Alakadar velki gün arkadaki bahçelere f izlice 
makamlar bazı spekülatörlerin husu- adamlar ycrleı:ıtirmiştir. Bunlaı· evin 
le getirdiği bu ihtikara mani olmak içinden taşlandığını gözlerile gJnnüŞ 
üzere gayet şiddetli tedbirler almağa !er, bu suretle 40 günlük esrarlı mu· 
karar vermişlerdir. adcle çözülmüştür. Evin içinde otu· 

ra.nlar kirayı vermemek için bu taş· 
lama usulünü icadetmişlerdir. Polis· 
taşlıyanlar hakkında takibata başln.~ 
mıştır. 

Y ni Belediye 
Sarayı DENİZLERDE : 

kdenizdekl v2purları·, 
mız geliyor 

Varnadan 2000 göçmen 
geliyor 
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Alman Noktai 
Nazarı 

. (Baş tarafı ı inci sayfada) 
r~yıne bile müracaat etmedeıı kendi
bıne ilhak etti. Demokrasi devletleri 
s~dan dolayı harp mi ilan ettiler? 

YENISA llA'ft 

,,----s-o_N,_H_A_B __ E R LE R _, ___ ___.:! 
BUYUK AVRUPA HARBi 

u~e~ler de Alınan imparatorluğu a-
razısınden değildiler Demokrat dev- (Ba t,a. ~tleri onları Almanyaya. terk için Çe- . ş .. r~~. ı inci sayfada) sern;ıekten bıı.şka takip edebilecekle- milletl~rin im~asına _gi?il~~ ~ir sı-tn;ıış, geminin tayfasını esir etmiş _ 
l:6slovakbrı feda ettiler. Bir taraftan h.anadar.a. goturuyordu. Vapurun ri bı_r y~l bırak~amıştır. rada lakayd bır seyırcı gıbı bır ke- tir. Bu tayfa Saintgerald Ingiliz va
haksızlığa uğradığını irldia eden Al- ~arp ~ühı~matı n~etmesinin kati- H:.tıerızm, İngiltere ve FJ:an~ayı n~rda kalmak, harbden daha müthiş puru ile Montevideo'ya sevkolunmuş-
manya dığer t araftan kendisi modern ~~n mumkun olmadıgını isbat etmek ser!uru etmek ve Avrupada bilrrıyet bır feragat olur.,, tur. 
zamanların en büyük haksızlı<rını ir ~çın .bu nokta üzerinde ısrar etmek ışıgının sönmesine cevaz vermek za- ltalyan Gazeteler i Harbeden Çekler 
tikap ederek Çek milletinin h: atın~ ıste::ım. . r~reti. karşısında bırak~ış idi. Bu- . R?m3:, 4 (A.A.} - Gazeteler, ob- Londra, 4 (Radyo) _ Teşekkül 
kasdederse artık dünya müvacehesin- ~ı~hı;ı.kıka bu nokta, Vaşington me ~un ~ız, Alma.nyanın zn~amdarları Jektıf bır surette ~erek Berlinde!l g~ eden Çek lejyonunda 25000 Çek, Slo-
de Versay muahedenamesinin , hafılinin nazarı dikkatini celbetmek- ıle mucadele edıyoruz. Bız, onların rek Londra ve Pansten harb vazıyetı vakya hududunda Almanlara karsı 
rundan nasıl bahsedebilir? v:::- tedir. Alma!! hükfımetinin Büyük Alman ismin~ lekeliyen ~~yas~tlerine ile alakaillı:r gelen bütün haberleri neş harbetmektedir. ' 
muahedenamesinin bir kusuru vars~IHarp.te. hatta Amerikanın müttefik- k~~şı. harbedı~oruz. ~gılız dıpl,om~- ret~ektedırler. Gazetel~.r, yaptıkları . Bitler Koridoı·da. 
o. ~a Alman tahakkümüne, Alman is- lere ıltıhak etmesinden evvel Ameri- s!sınm rehberı, .. sul13:dur.. İngılız .sı- ı tefsırlerde, hakk_ını • m~dafaa ed~n • Berlın, 4 (A.A.) _ Umumi karar
tilasma kafi derı>cede sed k . 1 kaya karşı amansız bir harbe girme- lahJarına ve muttefıklerın zaferıne 1 Almanyanın azımkarlıgını tebaruz gahın bir tebJiğine o-öre Hitler bu 
olınasıdır. V~r~ay :mualçetl ememı~lğa karar verip vermemiş olduğu su- de sulh rehber olacaktır. Bu harbin ettirmekte, zecri tedbirci Eden'in sabah eski Koridor bhud~dunu g·eçe
filhakika ideaiist bir m• h 1~ enaı;:eı:;ı ali henüz irad edilmemektedir. gayesi, Avrupada nizamı, terakkiyi\1ngiliz kabinesine iştirakinden tenef- rek öğleyin Kulm'a gelmiş ve ilk hat 
Şısında çok ağır görüni..ı~o~d~m~iz aJ~ ı:r:orpillenmenin çok mühim ve acil ve v~deti te~i.s e~ek_ olmas~na. ~e für göste:.mekte ve umumiye~le. ş_u larda Alman askerlerinin Vistül neh
e~an bu kanaatte idik. Hatta im- netıceler tevlit etmesi muhtemeldir. lmu~~ak mesaılın ve_ıntık.am hıssının tl!lrzda m~talealarla J?-3:-ka~eıe;ını bı- rini geçişlerinde bulunmuştur. 
11.ıy~ kadar bu sütunlara b k ş Bazı zevat, B. Rooseveltin yarın tesır.ı altınd~ h~Ue~ılmesı olmam~sı- tı~mektedır. lt:_alya, ıkı~cı. bır ".er- ttaıyadan Vaziyetinin Tesbiti 
tıınızi muhtelif ves·ı 

1 
la tuk anaa- veyahut öbürgün kongreyi fevkalade na bınaen Hıtlerızmın derhal ve mueb saıelles'den dogacak yenı bır vazıye- İstenecek 

· · ı e ere e rar et- · · b d A ·· b t l · · t' A d ·· t b l · · ~ıştık. Fakat itirafa mecburum ki l ıçt~aa dav~t e~esinin~ m~temel e en vrupa mun~se a ı ıarıcıne ın vrupa a vucu u maması ıçın Nevyork. 4 (Fransızca tstan-
Versay muahede . . degılse de mumkun oldugu mutalea- atılamaması elzemdir . ., Avrupanın kurtuluşuna yardım ede- bul) _ "Unıted Press Fransa ve tn-
d - namesının ruhu pek D il H ld d" k" k · · " ogru imiş Almanlar f t k sını serdetmektedirler a Y era ıyor ı: ce tır. gılterenin İtalyanın vaziyetini anla-
d - · a ırsa verme · "B. h b H"tl · ·· · · A ik B'tar f · · ' ~~ değilmiş. Çünkü, Alman a Alınan Tahtelbahirlerinin İlk ız, ar e } en ve reJım~nt or- . mer a 1 a mak ıçın müşterek bir teşebbüste 
mudur sınıfı beynelmilel müna Y nın Kurbanı tadan .k.aldırmaga ~:ırar .ver~~ş ola- . v:ı~m~!?n, ~- (A. A:).-::-- Resmen bulunacaklarını haber vermektedir. 
ler sahasında hak, adalet insJe~t~ Londra, 4 (A. A.) _ Ekseriyeti ral~ gı~ıyo~uz. lngilız. ~ılletının Al- bıldırıldıgme .gore, R.eısıcumvhur :ıt~o- Filvaki İtalya İngiltere ve Fransa-
mefhumıarı hen·· 

1 
' gıbı Kanadalı ve Amerikalı olan l400 yol- man mılletıne karşı kını yoktur. Fa- osevelt Amerıkanm bıtaraflıgını ılan nın Almanyaya ilanı harbinden sonra 

Binaenaleyh ku~ tl~n am~:rıışl~~· cusu ile "Athenia ismindeki İngiliz kat büyük bir milletin fena hizbin edecektir. hakiki vaziyetini henüz tasrih etmiş 
~.Imanya hem ko~~ı::ı ~~tehit bıE vapurunun Hebrİde adalarının 200 kurba_nı oldupu öğretmekten mü- Reisicümhur, 24 ~te kadar bita- değildir. ltalyadan vaziyetini kat'i 
tun Avrupa ve d"' .. ç .'hem .bu mil garbında torpillenmek suretile tevellıt ıztıraoı vardır.,, raflık kanununu mer ıyete koyacak- ve sarih bir surette tesbit etmesi ta-
oluyor. Versa.y ~~;~e~~ teh:lıke batağını İstihbarat Nezareti tarafın- ~a~y Telegrap~ ga.~et~s.inderı: .. tır. lep edilecektir. 
te~Iikeyi karşılam _ k"f mesı bu dan sabaha karşı saat 5 te bildirmiş- .. Bız harbe ı;ıazı r~Jımı ıle y~ry~- Bir Yunan Vapuru Battı Queeu Mary Ne,·yorkta 
ınıştir. Bugün n~~~ ~:yet ede~e- tir. Z1;filde z:ıyıf mılletlerın mevcudı.yetı- Stokholm, 4 (A.A.) - Öreımnd'un New-York, 4 (A.A.} _ Queen Ma-
Ştırtlar altında zaptediline _ d8:118: agır Glaskow limanında mukayyet bu- n~n. aynı ~~manda -~uh.~faza edilm~- cenubuna dökülen Alman mayinleri- ry gemisi buraya gelmiştir. 
kesbetmiş olduk! ge ıstıhkak lunan "Athenia "Do ld Atlan- sının kat ıyyen mumkun olmadıgı nin ilk kurbanı Yunan bandıralı Birkaç gündenberi bu gemiden ma
isbat ediyorlar annı hareketlerile tic İline kump"' na son t ve beşerin hürriyetini muhafaza et- Kosti vapuru olmuştur. 29 kişi olan lı'.'ımat alınamamış ve gemi kendisine 
Almanyanın · tebl" v. d 13 5sı" ton haanmy.asdına 

1
mensbup u. . mek matlup ise bu rejimi ortadan tayfa vapur batarken denize atla- sorulan suallere torpillen~ek korku-

A 
ıgın e Leh' ·t · c ın e 0 an u gemı, 1 ldı k · b d -· k ı·ı · l b' 1 r k l · · lman topraklar k ıs anın 1923 senesinde . edil . ti "Atlı m rma ıca e ecegı anaa ı e gı- mış ar v<e ır sveç ı ı avuz gemısı , sundan kurtulmak için cevap verme-

beri bariz hücu 1fa arşı aylardan- nia Glaskow'd ınşa ı~it · e- riyoruz.,, tarafından kamilen kurtarılmışlar- mişti 
:!avUzlerinden tınha:klşe~lini alan te- Liv'~rpool'e u~ an ayrı bı and sonra Dail Herald diyor ki: dır. . . Bene"''in Müraeaati 

·1 ' a rı erınden ve 1n gramış ve ura an cu- "B" A a·· lt·· t T f b' F' l a· ~ gı terenin Lehistana a ık - martesi günü saat 16 da ka tt!'ı Ja- ız,. _vrupayı ve unyayı .. a us ay a ı~ . ı~ an ıya vapu~na Londra, 4 (A.A.) - Eski Çekoslo-
nosu vermek n ç yardım bo- mes Reid'in k d d J t 

1 
etmek ıstıyen zulme karşı mucadele aktarma edılmıştır. Batan Kostı va- vak Reisicümhuru B Beneş B Cham 

mesinden şika~u~e ~\onu teşvik et- hareket t . ~!llan asın a on rea e ediyoruz. Biz, hürriyet için, hüsnü- puru Leningraddan An verse gidiyor- berlain'a aşa<Tıdahl te1g~af~ameyi 
•lln bu müdafa:S e ~ıykor. Almanya- Vapu~nmı:ı:~·1 . .d k" 1 niyet ve müsamaha için, insanlara- du. göndermiştir· b 
-->öylenecek söz b 1 

1 
a kında kısaca larla mü et: b ıf er~,4B~~ı. ~ .1 ~~~u- rasında aklın hakim olması için mü- İngilizlerin Mukabelesi "- Nazi Almanya tarafından Po-

:unç olduklarınıu?- arı~ sad_ece "gü- ğunu be;an e ~ ~t d" 
1 

ışıyı u- cadeleye girişmiş bulunuyoruz. Mer- 1 Montevideo, 4 (A. A.) -- Ajax lonyaya Büyük Britanyaya ve Fr-;_n-
labili~. Leh" t ~re ten ıbaret o- Yolcu! e b .. e .. : ~:erk b h hametsiz ve prensipleri asla kale al- ı İngilia kruvazörii Alman Oliııda şi- saya zo~la kabul ettirilmiş olan har-
Almanyaya kıs an . t~1 .nnya)'ı ezmek, ran c::A-ıa ary/:1

1 
Auyu .kır ısmıd, u - mayan bir adamın cmrile küçük lehini Riogrande açıklarında batır- be iştirake İngiliz milletinin mecbur 

k . arşı ıs ı a arzusu besle- -'• sı e merı aya av et et- • _ . ~~ le ıtham oluna bilir mi? B mekte idiler. A • kalmış oldugu şu dakıkada ekselnsı-
uny8;da inanacak bir tek adam ~~~ Athe~.a'nın tahlisiye sandalları, R ES M 1 T E ES L l #1. LE R nız.a de_riı: ve sarsı1J?-az sempati his-

~ıdı~. Alman devletinin aklı ba ın- 1~30 kışı alabilmekte idiler. Vapur, l\iiia \:ı:I lerı~e bırlıkte \'.~klerın ve Slovakların 
1 
a b.ır çocuğun bile inanmıy· c • b~. Lıverpool'den 1000 tonluk yük al- katıyen tereddude kapılmaksızın Av-
~- bır sebebe sarılıp ke d. ~ ~gı oy- mıştı. • rupanın hürriyeti için yapılan bu rnii 
go~te:mek için dün a \ısını mazur Uolanda Uzerinde Ta . ·areler L ON D R A ı BE R L İN . . cadelede milletinize iltihak arzusun-
jelıl ıle çıkması onu Y h karşı1sı_na b~ La Haye, 4 (AA) )~n·· (Baş ta.rafı 1 incide} (Baş tarafı 1 mcıdc) da bulunduğunu arzederim. 
man t" n a sız ıgına ı- b b. · · - un gece, b al. d d .. t · t l l d M ml k t . · · · ·· ~ h ge ırmek için kafidir. azı ecne ı .. ta)'.yarelerinin Holanda 

1 

toprakları ~zerin?e şimalde ve gar - m ın ~ ve e~ us ~ı mm a m arın a, c e _e ımız, nazı~m~ı:, mnı;~lla 
~er halde harp Alman a i i _ top~akları ~zerınde görüldüğü haber de uzun bır keşıf uçuşu .yapmıştır. ~akovıye d?gru rıcat et~ekte olanıku_vv~tl~rı tara_~ı~_dan .ıstıla ve ışg~l ı 

~~v~ bakımdan çok fena ~artl~ ~a- ~erı~ektedır. Tayyareler, bulutların Hiçbir düşman tayyal'esı bunların duş~a~ı takıp .~yle~ekt~dır. . ~dılm~şhr \'~ butun n~ıl~et bu gayrı
k esın_?e başhy?~· Dünyada bitaraf ~- u~erınden uç~uğu için, bunların han- ı önüne geçmerrı!şt~r. . . . :ıstul, Pl~_ss ın . şı~~lınden ~~çıl: 

1 

ınsanı bar?m ve tazyı~ın ıztıra.bını 
t U.:1~gunu ve ışıttiofoi muhak ' gı devlete aıt oldukları anlaşılama- Tayyarecilerımız, genış bır arazı mege teşebbus edılmiştır. Endustrı çekmektedır. Maamafıh, manevı Ye 
~ ıl ka~iliyetini haiz hi<:bir er;:~ ve m1ştır. sahası üzel'ine. Alman milletine. hi- rı:ın~akasl.D;1n şimalind~ de, ~u~etle: I m_nddi kuvvetleri masun kalmıştı~. 

~i ktur k} Almanyayı haklı göreb~l~ Tayyarelere ateş etmek mümkün t~.b eden beyannameden altı mılyon nmı~, _Konıepol - Kamıe.ns~·ı~ şıma~ı Bı_z _Çekoslovnk vatan?aşları, ken.dı-
n: Efkanumumiye kaı şısınd d ?lamamıştır. Holanda hükumeti her nusha atmıştır. şarltisınde Vartha'nın ilcrısınde, rı- ı mızı Almanların askerı kuvvetlermel

1 

5ayfa: S ı 

Bazı Bitaraf 
Komşularımız 
İyi Bilsinler Ki 

" 

Ç eyrek asır süren bir sükı1net
ten sonra Avrupada harp fi

ilen başlamış bulunuyor. Bu cehen
nem alevinin, ağzına kadar sililı ve 
barutla dolu olan bütün Avrupaya 
sıçraması ve her tarafı kavurup 
yakması bugün çok kuvvetli bir ih 
tim al dahilinde bulunmaktadır. 

Biz, bugün için harpten uzakta 
kalan mes'ut memleketlerden biri
yiz. Harbin bize kadar ulaşabilmesi 
için daha yakması lazımgelen bir 
çok yerler var. Maamafih, biz her 
zaman, en fena ihtimalleri, en kötü 
şansları hesap ederek ona göre ha
zırlanıyoruz. 

Biz, harici siyasetimizin esasla
rını çok evvelden tesbit ve ilan et
tik. Hiçbir yabancı toprakta gözü
müz yoktur. Buna mukabil bizim o
lan yerlerden de hiçbir surette feda
karlık yapamayız. Topraklarımıza 

dikilmiş gözleri kör etmek, yurdu
muza uzanan elleri kırmak için tam 
bir azimle hareket edeceğimizden 

. düşmanlarımız bile şüphe edemez. 
Yalnız burada üzerinde dikkat· 

le durulacak bir kelime vardır: 
Tecavüz ... 
Eski zihniyet bu kelimeyi mut· 

laka fiilen hasım toprağa girmek 
şeklinde izah eder. Halbuki bugün 
bu kelimenin şümulü büsbütün uf
kunu genişletmiştir. Nasıl ki Al· 
manya Polonyaya tecavüz etmiş ol· 
duğu halde Fransa ve İngiltere bu
nu haklı olarak kendilerine yapılmış 
bir tecavüz saydılar. 

Ayni şekilde bizim de tecavüzü 
bu şekilde anlamamız lazımdır. Ni
tekim, müttefiklerimizden herhangi 
birinin hücuma uğraması, yahut 
komşu veya yakın memleketlerden 
birinde aleyhimizde tahrikat yapıl· 
ması, yine bize karşı yapılmış biı 

tecavüz demektir. Bu itibarla bita· 
raflıkl:ı.rını ilan etmiş olan komşu 
milletleı in bu hususu iyi bilmeleri 
kendi menfaatleri iktizasındandır. 

.MURAD SERTOGLU 
vasını kaybeden Almanya ayni ~ a- ıki t~rafça garanti edilmiş olan 'bita- İngiliz Tayyareleri Alman Harp cat etmekte olan düşmanı kovala-ımukavemet kabiliyetinde görüyoruz, 
~ muharebe ~cydanlarında da k~a~ raflıgına_ karşı yapılan bu tecavüzün . Limamm Bombalad!l~ ~a~tadır. Bu ku~etler, 2~ kilometre v.<: nihai zarere ~·e a_na:•atan.ı~ızın h~-1 
,etmek suretıle cezasını çeke k( valıametıni tebarüz ettirerek bu tay Parıs 4 (Radyo) - lngılız tayya- ılerıde bulunan Sıeraez'e suratle yak- !asına kadar mılletımızle bırlıkte yu-ı Almanya ile tediye 
1 e tncak 0 zaman beşeriyet rah c~ !r nın meydana çıkarılması içi~ tahki- releri Wilhelmshafen limanındakı Al- !aşmaktadır. Pomeranya'dan gelen rüyeceğiz.,, 1 vaziyeti 
ae es alacaktır. a bır ya relerin hangi devlete ait oldukları-! man harb gemilerini bombardıman kuvvetli kıtalarımız, Culm civarında 1 ('<'k \'e Slo,·al< Lejyonerleri i Bcrlin, 4 (A.A.) - Almanya Mali-

Hüseyiıı Cahid YALÇIN !<a~ yapılmasını her iki taraftan dal etmişlerdir. Atılan. bom~>alar~an ~ir Vistill. kıyılarına var1!1ıştır. Korido-ı . v.a:şo\·a, 4. (A.A.) - Pat ajansı Y.e Nez:-reti, Türkiye ile tediye servi· 
ıstıyecektir. Hükumet, cevap aldık- kn.çının hedeflere ısabetı tesbıt edıl- run şımal kısmındakı Polonya kıta- bıldırıyor: ı ı:ıı ahkamının 30 eylfıl 1939 tarihine. 

Polonya O d d 
tan ~.onra bu hadiselerin bir daha te-ımiştir. ları, bu suretle tam8:~ile mahsur ka~- yek ~e. ~lovak lejyonları i?dasına k8:dar te_m~it ~di~ş olduğunu bir ta r usun a k~rru~ etmemesi için lazımgelen ted 8€ 00 00 !1nştır. Graudenz mustahke~ mcvkı- d'.ıır Reısıcumhur tar~fınd~n .~s~~r e- mımle bıldırmıştır. 

H 1 t E 
bıl'lerm alınmasını taleb edecektir. p :\ .R i S ıne. ka~şı yapıl~n Alman lıucum~a_rı d_ıl?n _kararname, ~şagıdakı hukumle- Ankara.dan Verilen Malfimat 

zıne den Tu"rkler İspanyanın Vazi)·eti . . . n~tı~esınde nıustabkem hatta gırıl- rı ıhtı\'a etmckledıE: . . . Ankara, 4 (A.A.) - Buaünkü ü-
Burgos, 4 (A.A.} _ Havas aJ·an- (Baş tarafı 1 ıncıcle) mıştır. 1 - Polonya Cümlıurıyetının ma- çü .. b""lt . . . 19 :::. 

[na t sınd 3 ı· l t ·h· d ··h· ·· k l k ld - t ·· Al · l" ncu u enımızın uncu sayfa-
- ~ arafı 1 nci sayfa.da] ı an: Fraıısız denizaltı kuvvetleri kendi- ey u. arı _ın e mu ım muna 3 e ruz a ıgı ecavuz ve mnn ışg~ 1 sında, Berlinden alınan şu tel~af in 

l 
Generalım bir sıra p 

1 
General Franco Avrupada zuhur lerine o-österilen verlere gitmiştir. ve ~ ..... n naklıyat noktalarına karşı altında bulunan Çek ve Slovak mıl- tı"şaı· etmı'ştı·. b 

uaund t · ' 0 onya or- ed · k ' 0 • •• dd' h.. 1 M h 1 tl · · b'" ··k f · k d b · . · .. a etkıkler yaptığı . ~ . en nıza arşısında dün ö<Yleye Hava kuvvetleri icabeden keşifler- mutea ıt ucum yapı mıştır. u a- e erının uyu acıası arşıı:sın a u "Alman Mal' N t· Türk' 
•ıgun harp halinde bulu ~ız\ışıttık: ~~d~r sarih bir vaziyet almış deıfü 1 de bulunmaktadır. re be tayyarelerinin hareketi, Silezya- milletlere silahla harekete geçerek ile tedi , e ..1~e ah:;:are 

1 

30 ıye >rd~ hakkında "Yeni Sa~~~ u benı ıc;iı. ıyi malumat almakta olan meha- 00 00 00 dan ilerliyen kuvvetlerin seri muvaf- kendilerini kurtarmak imkanını ver- lfı.l 193bet=r~/sı k damı~ın d't ~-
nalumat lUtfeder misini !; " a azı fılde ge:ıeralin bu babda bir karar V ~ R ş 

0 
VA fakiyetinde büyük rol oynamıştır.1 mek üzere Polonya topraklarında miş old ğu 

1 
b~e ta!u ar .1 eı~. 1~. e . • 

-:- Evet, Polonyada i~: k ".ermek ıçin vaziyetin inkişafına in-J • . . f d ) Kutno - Varşova, Krakovi - Lemberg, Çek ve Slovak lejyonları ihdasına ka tir u mı ır m 
1 

e 
1 ırmış-

r~zµ:eten tetkikatta bul ı day adar tızar edeceği söylenmektedir. (Baş taraıı 1 ıncı say a a Kielce - Varşova ve Thorn - Deuts- rar verilmiştir. A_' d 1 . ~ . 
{ıbı nıalUmat istiyorsun:zn? um. Ne . Hali ~azırda Ispanyol /gazeteleri- ! leri bombardıman etmekte devam et- chlau demiryolları tahrip edilmiş- 2 - Bu lejyonlar, hususi miUi ka neti~~- 0 ~1 6an~ı~n ;yaptı~ı tahkıkat 

- ~?lonya ne kadar bir.kuv t nın neşrı~atı P.ek afakidir. Gazeteler, tiler. öğleden sonra payitaht ve di- tir. Hoheusalza istasyonu da tahrip rakterlerini muhafaza etmek şartile, ğı ve .z;~n ~ ~ erın do~~u olmadı-
ra.rabılır? ve çı- sulh l~h_ın?ekı mesaisinden dolayı ğer şehirler bombalandılar. olunmuştur. Varşova civarında Oke- Polonya ordusuna ve ordunun başku ola v 31 yya ı e ara~ı~ a me~cut 
. -:-- Bu ordunun kuvveti meml k Mussolinı'yı tekrim etmektedirler. Leh hava kuvvetleri Czstochowa- cie tayyare fabrikası mühim surette mandanlığına bağiı bulunacaklardır. bul~u e 1 a~_stos ttarihınde hi~~ 
•nın Yaşaması veya öl~esi be h~- t~ya - Fransa Hududn Açıldı mn şimali şarkisinde düşmanın bir hasara uğratılmıştır. Polonyalıların 3 - Çek ve Slovak lejyonlarına temditş ~ a~ di~ca~~l ı:;.ı:~hed~ının 
~evb~':1U olan bu vaziyette 

3 5 
ila ıs b . ıs, 4 (A.A.) - Birkaç günden- zırhlı grupunu müessir surette bom- ihtiyat tayyareleri tahrip edilmiştir. Polonya vatandaşları ile Polonya te- mıstı v ec e ı rne ıgı a aşıl· 

1 a ilir. ' m yon erı Fr~~saya gitmek istiyen !tal- baladı. Varşova üzerinde yapılan hava mu- baasında olmayıp ta aslen Çek ve "' r. 
f Pol?nya, uzun zam d b . yanlar _ıçın hudud, kapalı idi. Bu Eylı'.'ılün üçünde Lehliler 17 düş- harebesinde yedi Polonya tayyaresi- Slov_ak olanlar, gönüllü yazılabilecek- - · -

:-.e~berl~k yaptığına göre ~~ an erı, me~nu!?'et ~aldırılmış ve .dünden man tayyaresini düşürdüler ve sekiz l~. bir Polonya balo~u. düşürülmüş- lerdir. . . Şehrimizdeki Alman in-
~~ ~ır kuvveti sil9.h alt ~ad~r berı munakalat normal ' şeklıni al- tayyare kaybettiler. tur. Almanlardan hıçbır tayyare za- Bu leJyonlarda hizmet etmek key- caat firmaları faallyetle-

nış nuc;ur? ına a abıl- mı~tır. şiddetli muharebeler devam etmekte- yiatı yoktur. fiyeti mezkCır gönüllülerin vatandaş- T 

- Bır .~eınleketin eli silah İngiliz Gazetelerinin Yazılan Kara harekatı:. Cenubu .. ş~kide Bahriy~ kuvvetleri ~e muvaffaki- lığı no~tasın.dan hi~bir hukuki neti- rln.I ~alil .•ttUer 
~UVVetl~r!nı, hatta fevkalad t~tan Londra, 4 (A. A.} - Gazetelerin dir. Geceleyin bır zırhlı cuzutama yetle netıcelenen faahyette bulun- ce tevlıt etmıyecektır. . Men;ıt~ketım~zde ınşaat taahhütle· 
. ~de, sılah başına çağırın:s v~et- ~~şmakaleleri, Hitlerizmin tahribi karşı yapılan hücum muvaffakiyetle muşlardır. Torpido muhripleri, Hela 4 - Askeri işler Nezareti, bu ka- r!Ile gırışerek ış yapan birçok Alman 
~ 1{;.e~. Harp, u.zun müdd tı d ım- luzumun.da ısrar etmektedirler. Ti- neticelendi. limanında bulunan düşman gemileri- rarnamenin ahkamını tatbike memur fı~maları ~on iki üç gün zarfında fa-

e ılir. Memba, her çeti; e_va~ mes gazetesi diyor ki: Pomeranyada mücadele devam edi- ni ateş altında tutmuştur. Danzig dur. alıyetlerinı terketmişlerdir. 
,~~hlımalı, boşlukları kapa-:z~~etı "Alınanyanın hududsuz salahiyet- yor. Bydgoszez ve Grudziadzi'yi ter- körfezi açıklarında bir Polonya deni- Rumanya.da. Akisler Bu cümleden olmak üzere bir 
'\~ aşına çağırmakta da tee a ı. lr. lere sahip diktatörü, İngiliz ve ketmek mecburiyetinde kaldık. zaltı gemisi babrılınıştır. Bükreş, 4 (A.A.) - Fransa ve Alman inşaat firması tara-
~.~:: Fakat Polonyanın vaziyet~~ı .. e- Fransız milletlerine kendisine muka- Przasnysz, Ciechanow cephesinde Garpte şimdiye kadar herhangi bir İngilterenin Polonya uğurunda harbe fından Haydarpaşada yapılmak-
u t~ b~şkadır. Bütün kuvı:e~l ~s: ı vemet etmekten ve kendisini yere mücadele devam etmektedir. hareket vukua gelmemiştir. karar vermeleri burada derin bir he ta olan büyük beton köprünün inşa-
.a ı netıce yerine sürm . ~nnı ı ... .. .. . . . . . .. .. . _ _ yecan uyandırmıştır. atı durmuştur. Bundan başka şehri-
i~dır. esı katıyen Fransı ... ?rdus~un Buyuk .H~rbde k~m.mel: Sıze bir ıkı mı.~a.~ .~krede- Son gunlerde surekli yagmurlar ya!? Halk, Fransa ile İngilterenin bu mizdeki Almaı;lardan birçoğu şehri-

. Polonya ordusunun . kullandıgı lıafıf tanklara faıktı. yım: Bır manevrada yuruyuş kolu- mıştı. Manevrayı yapan Poznanı münasebetle sulbü kurtarmak husu- mizdeki hususı işlerini de bırakım • ~çhızatı nasıldır? teslıhat ve . - .Bu o_r~unun talim ve terbiye va nun ba.~ı~da ~ulunan uc~ süratli (Pozen) k<;>lo!~~us~ yo~~du. ,Ma- sundaki şiddetli arzularını izhar et- lardır. Haliçte taş kızakta inşaalı 
- Bu ordunun t . zıyetı n.~dır. akan buyilk bır çaydan yuzerek geç- 1 nevramn bıttıgı gun butun kıtalar miş oldukları ve harbden kaçınmak devam etmekte olan tahtelbahiri.miz-

"'llİ! asridir. Büyük e~ıh~t ve techi- A - Mukemmel. Yeni orduda Alm~n, mesi lazım geliyordu. Türk heyeti de 1 yağmur altında, bir geçiş resmi yap- 1 için büyük fedakarlıklara katlandık- de çalışan Alman teknisyenler Al-
ogan bu ordu, teessü~r d den s~nra -yusturya ve Rus ordu~arında yetış- ora~~ idi. Bütün techizatı ile ~::ler tı!a;. Bu ordunun intiza~ına he; kes !arı kanaatindedir. manyadan emir alıncaya kadar faa-
ıecburen Fransız silahı evrelerınde mı yaşl~ ve genç zabıtler vardı. ve subayları çaya atıldılar ve yuze- gıbı ben de hayran olduguma daır u- Fransız Hariciye Nazın Elçimizi liyetlerine devam edeceklerdir 
atta bunlardan bir kıs arını aldı, uhtelıf ordulardan gelen bu ele- rek geçtiler. Arada tahminimize gö- zun bir rapor vermiştim. Bu rapor Kabul Etti · 
eviklere karşı kullandı m~nı d.a. bol- ~anların f~~ir .ihtilafı orduda bir zaf re sekiz kişi de nabedid olmuştu. Fa- matbudur, fakat mahremdir. Paris 4 (A. A.) - B. Bonnet He ....... 
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ıı_ı istikbalin ihtiyacını. ta~~ilahla- ~fa~e e?ebılırdı. Fakat şimdi zaman kat hiçbir ferd suya atılmakta te- - Generalim, müsaade ederse- B. Albe~t Sarruat bu sabah Türkiye Co'' rc il ı' n thamları 
ııyeceğini bilen Polon a zimın ede- ~~r e.mış, kuman~3: ~lemanları de- reddüd etmemişti. Bu elim hadiseyi niz, bir sual daha: sefirini kabul et~işlerdir. • 
m, dahilde imal efmek !~~r- ~ış{11ış ve yarınkı ihtıyaca göre ha- mucip olan sebeb, yürüyüş kolunun , Polonyalılar tarafından Türk as- Bitler ltalvan Büyüle Elçisile ' (Ba~ tarafı ı inci sayfamızda) 
rdularını yeni silahlarla te iı~ ı e, ır a~.mıştır. 30 kilometre katetmesinden dolayı keri heyeti nasıl kabul edilmişti? 

0

Görüstii ~ .. · 1 kt Al 
ıler. Polonya silahcılık ~ ız ~t-

1 
Tüı-klerden mühim askeri vazife- bazı efradın yorgun olmasıdır, deni- - Çok dostane .. Polonyalılar Türk Berlin 4 (AA) :_ Hitler dün ak gun~ soy en;ıJa· e t~~~. ~~ng~r~p~ 

atışlar da yapacak b" sa ~smtı8 berl alan yüksek rütbeli amirler de lliyordu. lerin Polonya deYletinin mcvcudiye- şam ttaiya bi.iyük elçisi Attolico~ gan asının ı 1~: ıgı 1~ : um;~~· 
!i. ır vazıye e n~ urması, idarenin adil ve hakka- ! Ayni manevrada biitün kolordu tini o günlere kadar kabul eden mert kabul etmiştir Büyük elçi saat 18 e ~a)ına ~~ra~I> :- mıl 0gil~~abriy~ 
- Polonya asri teke "Tt .. kia~ dairesinde yalnız yurdun mu- topçusu taarruza geçen kıt'aları üze- bir millet olduklarını ve Polonyada- doğru Hitl~rin. nezdinden çıktığı va- Ney em~ .• ~~r- _ıra n b~~mıc old 

e bulundurnbilmis mid~~u a 1 goz- ı · ı t esd:r:ıenfaa tini düşündüğüne de- rinden hakiki bir silindir ateşi yap- ki efsanenin (yani Türk siivarisinin kit kendisini Hitleri alkıslamak üze - ezar~ ı lnıe.~.ı~,, n~n f d ~ u
.. -::- Polonya tay'y"'re ıtr · k a ekt eb. ı~ordu. Varşovada gedikli mışlardı. Bütün ataşcmiliterler bu Vistülde hayvanım sulamasile Polon re toplanmıs olan kalabalık bir halk g~ sda __ kaillm~a gı ızledr - ara ı~dd~n mda-
utun ·ı·ı • "' , an gaz ve me e ının kum d 1 b · t'll"r · ) t 1 kk k tt·-· · h ym o cmış o ugunu ı ıa e e-

l 
. sı a ılannı kendis" ' . b" T'" k .. an a.nı o an yar ay cesaretli ateşin hayranı ve takdir- ya ıs ı { a ının a 1a u - e ıgmı er kütlesi alkışlamıştır. k k'd a· B' 1 h · cındıfer m 

1 
ı yapar. Şı- ır ur tu. kA "d"l F t 1. t b' vesile ile söylerlerdi ce mev ı e ır. maena ey gemı 

la a zemesi de satın kta 1 p l arı ı ı er. ransız a ım ve er ıye • . - --- b" düşman denizaltısı t .. f d Yvanını 
1 

k . a. cır. .0 onya ordusu Fransız talim ve h t· · b d b ı t· - O halde generalim Polonya or- Yeni lr k ı ı 1 ır . a.a ın an Yvı.ı. meme etınde yetıştırir terbıye heyetinin 'ük . . eye ıııın aşın a u unan za · d . ' k ? ' a e Ç S torpıtol::mmıştır. 
p n tarafı dikkati ealiptir. • yetistiriliyordu Y sek hımmetıle "Fransız topçusu emek ve masrafla u:su ne ;vapaca tı~ · .. .. itlmatnameslnl verdi -. . . . . . 

t..::ı olonyadn ••Karde of . . yetiştirilir fakat F·l'ansada ha:-.:arde - Benım kanaatın;ıe g~z:~ bu ~uze~ A k a 4. (AA) - I k' Ank - tımatnamesını takdim etmıştır. 
şıyan bir Jiizb ş " soy adı:ıı - Polonya ordusunun maneviyatı kimse böYze tehlikeli tesebbilslere ordu vatanının tevdı ettıgı vazıfeyı n .a: • . · • · . rn. ıı: .~ Kabul esnasında Hariciye Vekaleti 
nJun tecrübelind aşının lcabettigi nasıldır? 1 iri em ez di ordu ~ hakkile ve mükemmeliyet.le yapa- ra elçısı Seyıt Kamıl ~e~~anı bu~ Umumi Kil.tibi Numan Menemeııcioğ· 

e bulundum. Bu, - Benim görüşüme göre yine mü- g }..lanevr'~ o% gun·· • devam etmişti. cektır ve yirmi yıllık bir hayatı. olan 1 s~~ü 14 te Çankaya koşkun~e Reıs~- lu da hazır bulunmuştur. 
bu ordunun efradı da muallemdır. cumhur tarafından kabul edılerek ı-

.ı 
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Harb Açıyoruz ! , Pehlivan Oldu? 
- 17 

GAVUR İMAM 
... 

Y•zan: ZEYNEL Ve Kimlerle Güreftİ? I (~tarafı 1 inci sayfada) iyi bir rağbet ve menfaat temin e-
BE S M SUN ••mllftıtır ve eritilir. Bizde yağ stokçuluğu dilirdi. ~akat, ç~k .deva~ etmed} • 

••••••••••••••••••••••••••••• ~~~~~~~~fu~-~~~rm~~~ ı 
• mal toplayıp bilahare dolgunca bir mıktarlar~. azaldıkça azaldı. Bu ya-

8 h l r Ko·~vii lmamının O'alu kir temin etmek tasavvurundan da- van formuuer de kabaran menfaat ~ as- YAZAN: M.SAMI KARAYEL. a ar a ., e ha ziyade mahlütçuluk maksadile ya- hı~slarını ta~ . edemedi. Cüz't 

ı Ç k LJ • pılır. Ne gariptir ki, memleketimizde mıktarda tereyagı ıle yaldızlanarak 17 ı · hd A • E'.r J. • A Jı, KBçli.k y QJtfa Bi e o naşarı I di umumiyet itibarile tereyağının istih- esans ve boyalar katılarak sat~şa ~ı- ,, e ıa zız Tenaı rnavuto11 
Y' sal miktarı, daima istihlik imizi kar- ka:ııan gavra~,. kuyruk, _ Ve.Je~~1!1 

şılıyacak ve hatti artacak miktarda yagl~n, ~erlerını don ~agı dedıgı- l Çı Jı IA6 k S 
Demi§lir. Babası olan köy ima- ı Demekten başka bir l}eyler be- bulunmasına rağmen, ucuzluğu sebe- mizNı~hyaglabı:na !er~ettı.. t . f UnG 0 IF.tera armıştı 

:ıı...:ı..:~d" · h 1 bile mahlu"t yag"lara k•"'" bizde rag" ı ayet ır gun ınsanıye , msa 
mı mübarek bir cennet uauz;u ur. ceremıyor akın arasında kırba- -r " · dan fhumJa ahl"t ı ' bet çok ziyadedir Bu rağbetin husu" ve vıc me n m u çu &· 
Sırtında lime. lime bir lata; başın- cını çizmesin~ vuı:a. vura gezini- lüne ve senelerde~beri devamına, Ci- n.n ~ü~k ~~~nlanna düştü v~ e~- - Neden olsun ?.. Hasmınızı bitini altüst etmiŞti. 
da kirli bir sank; çıplak ayaklan- yordu. Recebın evınden kopan fer- han Harbi sıralarında, şimdi olduğu dı_ gıttı. ~~. kısa~ası <!_ begenıl- mağlüp ettiniz ... Bu ayrı bir iş ... La- Veliahd Aziz efendi, bu gü 
na geçirdiği nalçalı kunduraları yad, nerdeyse, umumi mahiyet ala- gibi, ihtikar kasdile stokçuluğa başlı- ~ıy~ v~ tıksınilen . 1~ yag~arı d~, kin, seyircileri ve bizi memnun et- bulunamadığından dolayı çok m 
ailrte Sürte evden camie camiden rak tekmil köyden muazzam bir yan büyük sermayeli bir kaç tüccar 'ı gl 12~1 . Y~ kab zanlkarı ı51ınde~1ı mevkı- meniz için yarım saat kadar bir id- essif olmuştu. Aziz efendinin ad 

· ' · b h ··kseı kti" sebep ld O anlar - ti" ennı pıs arsa yag an ı e, sana- ·· · f l 1 ballandı ballan.ı-- f · eve gider, gelir. Dört kere dördün ay ve uy yu ece . . .• o u.. . ~ , yag car~-,yide kullanılmak üzere hariçten ge- man gurqı yaparsanız ena o maz. arı ra u.ua e en 
kırk dört ettiğini bilecek kadar l- Köy imamı, muhtar, ayan tah- tin~ adeta bır ~sar şeklınde. kendi-: tirilen ve kimyevi bazı ameliyeler Hem de sizin için bir idman olur... ne anlatm11tı. 
lim "Allahümme lebbeyk,, "Alla- kikata giriştiler. İş bamanı olduğu lenne h~~etmege k.alkışan, ~ıy~ayı, le kokusu alınan, biraz da katılaş- - Naaıl arzu edenieniz?. Aziz efendi, olduğu yerde dut' 
hını'.ıme kelebek okuyacak derece- için bütün köy halkı. on gündenberi ar_vukçaldarı ıçrtıne alıpb. fkıyatlt~.rı dıledikle-ıtınlan balıkyağlarına terketti. - Lütfedersiniz pehlivan... ııuyordu. Bütün pehlivanlık daıoıf 

. . " oldug-u gibi, o gün de tarlaya git- 1 a~ a. !ran .. U:. aç ucca~ ya~-1 Bunları vağcılık namına hicap ve "d 1 ı 
de denndir. . .. .. . . tıklan ihtikar, kuçük sermayeli yag- teessür duyarak söylüyorum. Zanne- - Eh! .. Hazır ıwyun<luk, bir ı - : arı yerinden oynamıştı. 

Camiden eve; evden camie dedik; mış, koyde dort bef ıh~ıyardan, cıları .h~l ve nakdi mi!8ait olmıyan derim ki bu kadar kafi. man yaparsak benim için de i)'; o- 1 Nihayet; adamlarından biriniC• 
hatadır. Bu zavallı imamın da ika- deşte~andan ve Hafız Alıden. bq- halk ıçın, daha evvelkı zam~la~8: Yağcı dostumuzun ,•erdiği bu iza- lur. ı ğırttı ,.e bir at ile beraber Arna.'lfl 
metglhı diğer bütfuı köylülerinki gi ka kıınse kalmamıştı. Kahvecı Sa- ~kubu~an buhr~nlarda oldu~ gıbı hat gösteriyor ki, 0 zamanki ihti - Dedi. oğlunu, bulunduğtı handan alıp 
bl nf, . . ... 1r • k" dık usta, gedikli müşterileri ihti-1 bır nevı ucuz yag meydana getınnek karcıların kasidleri yalnız cepleri- Beyler. AmaYutoflundan söz a- disine gPtirmesini emretti. 

, me ezsız, a.qaasız, penceresız, ı mecbun"ıyetinde bıraktı · d k. ·· be k ··'· - d 1 · k . . . . . . yarların sabahtan akşama kadar · mız e ı uç ş ııruşu ÇCAınet;~ c- lıııca. derhal Samanderel.iye oştu- v r hd · ef d" · dl1f!# 
remıtsız, kerpıçten ~~ul bU: ı~dır. kahvenin önilndeki hasırdan kalk- İyi bir niyet ile tekrar baı}layan ğil, hayatlarınuzı d3 zehirlcıroeğel lar ve: e ıa Azız en ının a " 
Bu kerpiç yeraltı deligı; zemını top .. .. bu teşebbüs bir müddet namusklra- matuf imiş ml'ğer. Fakat, bir harb Ama•rııtoğlunun bulunduğu Tali 
rak, tavanı toprak, duvarları toP" ~~d~ları~ı soyluyordu .. Deşteban ne devam etti. Fakat. halkın göster- vukuunda bugünkü CUmburiyet hü: = S···-am" __ andereli. g~miş olsun ... , kaleye geldi. Hanın önünde durd" 
rak yanyana iki odadan mUrek _ gunduzlerı uyur, gecelerı tarlaları diği geniş rağbet, müteşebbislerin te ! kümet ve belediyemizin halka. bah~a ! - Hana gelen ağanın arkaauo' 
.cepÜr· odanın birinde insanlar; di- devre çıkardı . Köyde kalan çoluk min ettiği bolca menfaat, derhal stok- bile tiksinJi~ ~.eren ne böyle yağlan 

1 
- Kaza olabilir ... inşallah. baş- bir seyis ve bir de yedekte at vat* 

&erind~ de eşek inek tavuk kec;:i çocuğun bu i•i yapmasına imkanı çulann doymaz gözlerine çarptı. A- ve ne de supurge tohumıı:n~ ya- j kı. bir dcfaı:;ında galip gelirsin!.. Atların koşumları ve ağaların j 
5 ' ' ' ~'·tu· zı·ra hırsızlı- vuku bul- çılan büyük imalithaneler işe h.n. .. la- pılmıs kara somunları ycdırmıyecek . 1 . _. 
gibi ehli mahlukat barınırlar. İn - ~~ • .. gın dı. Fazla menfaat müte§ebbisler--:ra- ve dahili servetimizi bir sürü vicdan-1 yım eri saraya mensup oldukJ.aP"' 
sanlara mahsus olan odanın dibin- ı augu evle koy çocuklar~nın oyna-. sında şiddetli bir• rekabet uyandırdı. sız muhtekirler eline_ ~eçirmiyccek 1 - - Hazır soyunmuş bulunuyor· gösteriyordu. 
de ak.,ama serilecek olan yün •ilte d~klar!. Kuruçay yatagı ~~sı~~a' Halkın rağbetile mütenasip bir şekil ~adar ha.~as ve te~anklı davrane.ca- ı sunuz ? .. Arnavutoğlu ile bir idman Hanın önünde duran ağalar fi 
künbedi; hayvanlara mahsus olan- hıç munasebet yoktu; ev koyun ust de günden güne artan bu rekabet, za- gına kat ıyetl~ en;ıın bu}u~m~l~ be- güreşi yapmaz mısın?.. atlar etrafta bulunan esnafı bfı1' 

d b. l"kl basında Kuruçay yatagı- tamam ile 1 man geçtikçe yemek vagıw formUller-i raber, daha şımdıden sınsı sın.cı ha- 1 - Nac;ıl olur?.. retlere dWJ .. ürmuş·· tü. 
da da uy urmasyon ır yem ı e · • . . . . · k t t k ı k f l" ti · . .. .. .. alt tarafında idi le bırlıkte ımalathane sahiplerinin re e e geçen s 0 GU u aa ıye erı- - Neden olmasın?.. Tahtakale He sarayın ne al~ 
birkaç tünek ve hır folluk gorunur. · h" 1 . . h.. .. . . . nin, atiyen tevlid etmesi melhuz olan Bak 1 Aılaaınafih burasının hoca evi oldu- Geriye kala kala Hafız Ali ~~alı- ıs ermı ve usm.~nıy~tlermı bomu. acı ve acıklı netieelcrini bir an ev-. - ·a ım, Amavutoğlu ister olabilirdi? Nihayet veliaht Azil! 

. . b""t"' ·· h 1 .. t•· O zamanın beledıvesı de, bu acıklı • . . . ını· ? f din" " h odab .... ır ~. duvarda asılı kadırga "eklınde yor 'lie u un şup e er onun us un" h 1 .. dah 1 t J d".. . . . _ vel alakadarların dıkkat nauı.rlarma j · ·· en ın agası anıu aşıs" ... 
1ıu. , ~ . .. •• a e mu a e e me ıgı ıçm ış çıgı- .1 c·h H b' d b L.ı s· 0 d t k k b l tti " rttı d 
yazılmış ''Amentü billahi,. levha _ de toplanıyordu. Hafız Alı bl!lun rından büsbütün çıktı. ar~ ı e, ı an. ar ın e maruz u n I - ız na anışı a u e · gı ve sor u: 

. . istmhlara cevaben: t .. . _ dugumuz facıaları hatırlatmama.smı - Pe:.ı.aıa... - Burada Ar=ıavutoğlu buluııot 
ıından bellıdır. . . . 1 lk gunlerde, mahlut yagların bir vazife bildik. ! Samande.~. bu teklife memnun ? 

Cümhuriyet devrinde 0 1duk<;a - Ne bıleyım ben?. Ben mı iil- imal ve istihzannda esası daima y d ı ta b l - ı - h mu · ·· ·J 
' ' dı k"? - - . arın a, s n u yagcı ıgımn a- olmuştu Hiç olmazsa bir anda ba Od baş d lı ı .. k t llc;o 

ınilhim bir kısım itibarile, l~öy!Prin m san 1 · • . . • 1 tereyagı teşkıl ederdı. Yani tereya- li hazır vaziyetinden bahsettikten 1 · - a 1 t•r ·a ışı ça mış ı. 
D"'•nekten daha l d w •• "b ·k 1 d j şına -'elen kazayı idman güreşinde halde nPhlivanı saraydan istiyorlaf şekli değişmi§tir; şimdi hemen anıt .,.. . ı enye gı. enı- gına muna~n mı tar ar a gavı-am, sonra. bazı ayakkabı tüccarlarının a- 1 - ö ı·~ 

Cü h . t d ız çe"'- yor, aleyhınde toplanan de!?l!e.'."ı kuyruk yağı kanştmlarak bir nevi tılmak üzere bulundukları bir t.:~eb- i kendisini göstererek seyirciler hu- dı. Hemen cevap vc-,!i · 
sız, m urıye mey ans · ~ h d k k1 h" b" ı...- ek - ..ıı.o t• ·1· b"" -· ' d "h t. · t · t · l -. kt . k"" k "b"d" cer c ece mantı ı ıç ır se~oep ucuz yem yagı meyUilna ge ırı ır, use geçccegız. zurun a şo re mı emm e mış o a- - Evet aganı ... 
mesız, me epsız oy yo gı ı ır. .. t . rd 

... h ... ted·-· go~ eremıyo u. caktı. - Şimdi bur<.da mı? 
Fakat köylerımızın enuz ıs ıgı - , . . . ,.. MAHKJ:i~IELERDE 1 d k" hı· nı -' 

. ki ld'kl .. "dd" ed e Bu \azı'fet karşısında Jar.da. - : Bı·r Dı·r. amı·f Çok geçme en; es ı pe ıva ar- ~ - Hemşerilerile odasıncta u• 
mız şe e ge ı erını ı ıa em - ~ .. . . u d · ı . H k'" 1 kt .k ek h ma onbaşısı koy ımamma hıtap dan biri mey an yerme yürüyerek ruyorlar .... 
Yız. er oye e e rı .v. e.r. m .' .er ett"ı ·. ıc lr dö m d ft.,. 

I;' v .., avaaı 1 K' k l ., halka ~unları ilin etti: - Kendisine söyleyiniz... ~, 
köye radyo koymak buyuk bır ış- - Hoca!. Senin oğlanı kuaya Dün Asliye 2 nci Cezada bir döv-\ O C ::l C:l f g l - Dağllnıayıruz ... Arnavutoğlu Veliahd Aziz efendi tarafından ge' 
tir; ancak bu işi başardığımız gün, .. .. -· mek muhakemesi yapılmıştır. Mese- ' .. • . . w • •• • 

haddi zatında çok zeki Olan Türk goturecegım... le şudur: ~eç.en gun H~.lıçt~ Tekırdag ıske- ile Samandereli ıdman $Ureş1 yapa- liy.:>rum. Kendiler.ni göreceğim ... 

köylüsünUn süratle hayat değiştir- Zavallı hoca muztarip ve peri" Edirnekapı, Acı çeşme polis kara- lesı _c~varında gumruk ve .. muhafaza caklar ... 
w .. w· B b" l \l::ındı. . _ kolu üçüncü komiseri Şemsi bir ev- teşkıl~tı ~emurları boş küfelerle ~- Biraz evvel inkisara uğraı..ıış o-

digini gorecegız. unu ır an evve - Benım oğlan haşarıdır, maşa- rak için karakola çağırd.,,1 Ahmet heımnıyctlı ~ure~te meş~l olan hır lan seyirciler bu ilan üzerine sevin-

Odabaşı, ağaya yerden bir V 
menna çaktıktan s.:>nra; ArnavtJl• 
oğlunıın bulunduğu daireye seğitl' 

yapmağa çalışmalıyız. rıdır vel8.kin böyle iş etmez. Li. isminde bir adamı iki kulağından sa- ~da:;.~n 
1 
v~zıyetınden şu~helene~~~ mişlerdi. 

• • • ilimi gaybullahı Allah bilir emme ğır edinceye kadar dövdükten sonra u u e er e a;am3: yapmı_ ar ve Çok g""medPn iki JlE!hlivan me.v- Arna\'Utog-lu. Kastam"'nulu beıra' 
- b ak tı y· · ·· k ·· aded kaçak dınamıt sucugu meyda- -,, ., 

B aharlar köyü imamının çocugu hana bu zinalığı benim oğlan et-1 ır mış r. me aynı gun a şam u- k şı d dan yerine rıktı. Halk iki pehlivanı şen"Jeı·ile hasbıhale dalmıutı. K.öf · · ı zeri o civarda garez olduğu Hakkıyı na çı ~rmı ~r ır. . . . ,, ~ 
bir taraftan konu komşuyu ta memıştır onbaşı .. ne de olsa hoca d ba it k d d.. ;;o+·· 1 lnhısar musaadesı harıc;.nde balıl: da hararetle alkı.şl:ıdı. den, davardan, tavladan bahsediyot' 

ed k b"yü d" - t ft - . a yı ıncaya a ar ovm""9 .. ur. l ak . . k la b d" ·u ciz ere u yor; ıger ara an ogludur, anasından helal süt em - Duruşma esnasında her iki dava da a.v am ıçın açı~ .f! u ınamı e- ldman gürf'.şi ba.şl:ımıştı. Fakat. du. 
da babasının "rahlei tedrisinde .. hıf miştir. birleştirilmiş ve öyle devam edilmiş- rın Zonguldak ko~ur .• o~aklarında bu idman gu··n:şindcn ziyade ciddi Od b · · · d" 

il r 1•1:1ı•·ordu Hayrete ca ı .· h . · ğl ti" kulJamlaıı mevaddt ınfılakıyeden ol- a aşı ıçerı gır 1 ve: 
u., ems eye ..,.a -:s J • "' - y ı emme oca, senm o a- r. . . duklan anlaşılmıı.tır. Dinamitin bir güreş g\bi idi. - Pehlivan, seni saray ağall' 
yandır ki bu anormal kafada \'aaat- nın lrcebin evine doğu yöneldiğini Rakını su~.uy~: ? t _ ! sahibi Dursun yak~lanmıştn-. İki pehlivan da biri birlerine sal- rından birisi gonnek istiyor ... Sd' 

. tan yukarıda bir zekl vardı ve Ha- gören var. . - Neye dovdun . nsan sagır e- - .. - d l d yur edelmı" mı·?. 
. _ A . . . dınceye, bayıltıncaya kadar dayak a- ırıyor ar ı. 

ı fi% Ali "Ba, min, ili. an. süınme, - Dedık a oglum, La alımı gay- tar mı? Sende hiç insaf yok mu? de- ı llatayhlar Antal~ind~ Samımdcreli, Arna\'utoğlunu toz-i Dl'dı. 
ruble,, falan diye "hurufi cArre .. yi bullahı bir Cenabı .Mevli.m bilir· miştir Suçlu· Antalya, 4 (A.A.) - zmır fuarı- mak ve bira:r. evvel kayoolan anhre- Arna1mtokhı ve heın-n'len· od'' 

· .. . .. • · · . · . nı gezmek üzere Tırhan va uru li- y-.. h • ..,,..... 
bir solukta okuyup bitirmek kiya- bır de Zülkefıl aleyhusselam efen " - Efendım, bana karşı geldıler, ma ınıızdan geçen elryi fu: a · tini yerine getirmek için hamle üze- b3.8llım bu lMları UT.erine biraz atsl• 
setini daima gösU:riyordu. dimiz. Ehli İslamın günahını almak beni tahk_ir ettiler, ~emişti~. . Kıb~ıslı Türk vapurun b~ra~ki e~v~: rine hamle yapıyordu. la~şlardı. Kendilerinin sarayla o' 

Günler, haftalar, aylar, yıllar,! şer'an haramdır. - Pekı, mademkı tahkir ettiler, kufundan bilistifade karaya çıkarak Fakat: üç beş dakika geçmedi. allknları vıtrJı ? .. Nihayet, belı-ae' 
böylece gelip geçti ve Hafız Ali I Za \"8.llı baba.. büyütüp yetiştir- h~lannrdin d~l=dbıt. tuk~r. makhke!"eye Antalya Parti ve Halke\·ini gezmi.~- ~ 

b
. d l"k 

1 
haf 1 diw. hlAk ld _ . ven . e ım an var en ınsan 1 d" Arnavutoglu Samandcreliye taktığı! kişil~rdi. 

koskoca ır e ı anı ız o up gı ma u un ne o ugunu hır karşısındakini döver mi? Mahkemeye er ır. bir çaprazla hasmını aluna aldı ve . Arnavutnj'hs, o:.dabatıya ce"" 
meydana çıktı. türlü bilmek istemiyor, kirlenen na verir olur biter. Hat.ay Valishtin Halkla Tem:ısı 9ak kcndisile b.:ozuk düşürdü. 1 vermek için ihtiyar hem~rilerindet' 

Bir gün köyde bir hırsızlık ol- musunu temizlemek uğurunda bil- suÇ1u bu sözlere karşı başını önü- lsk~enın~ 4. (A.~.) - Vali .Sök- 1 Fakat: idman güreşi devam edi- birinin ylizüne baktı ve ne diyefbil' 
muş, Seğirkgenoğlu Recebin karı - tün talakatini sarfa çalışıyordu. ne eğmekle iktifa etmiştir. mensuer tehrmı~ d~n saba~ geıerekı yordu. Samandereli büttin arzulan· 1

1 

sına aı.d ı'kı· 'h..mbı'rlt'!rle do""rt altın F k t t. nba b Duruşma şahitlerin celbi için talik kaymakamlık daıresınde tuccarlan, na ve gayretlerine rağmen on claki- dcr1hgibi ta\'11' bdnndı. "'' 
~· ' .. d" 

1 
a edia. zap ıye o şısı ocayı edilmiştir. balıkçıları, fabrika sahiplerinin dilek ti ya:- helvacı, düşünmeden "" 

lira Recebin evinden alınıvermişti. ın em . !erini dinlemiş, iskenderun limanın- ka içinde üç kere hasmının altına \'abuı.ı verdi: 
Recep de, kansı da tarlada idilP.r. - Hoca!. Göze! deyun emme bu ADl ... IYE TERFi ı.tSTESI da ticari hareketin artması için tile- düşmüş ve üçünde de yenile dü~müg _ Buyursunlar buraya ... 

o zamana kadar köyde böyle bir işi çavuş becersin. TEBLIG OLUNDU carın mütalealannı almıştır. tü. Odl\ba.şı gitnı,şti. Bir an için V 
hal görülmemişti. Herkes yekdiğeri Deyip HaflZ Aliyi tevkif etti Adliye terfi ve tayin listesi dün Valimiz öğleden sonra Dörtyol& idman güreşi yirmi dakika ka- n:ıvut(ığlu ve hemışerileri a~ 
:ıa emniyet eder; hatta .kapısını a- Hafu Ali bu tevkife 7.erre kada~ İstanbul adliyesine tebliğ edilmiştir. gitmiştir. dar sürdü ve"bir kere olsun Saman- şu konuşmalar 'lldu: 
P.f![ bırakarak cn•raya, bura'-·a gı'der- itiraz da etmemişti. _ .. d""k 1----~b 1 -H f--- dereli Arnavutoğlunu altına alama- __ Eh ... Bı"zım" A-.. uutn<rJu -'' 
• ~~ J şöyle yukarıdan aşagıya bir suz u 1 şte uraya atı an a ız Ali, •. ..._.. ~e:. 
aı. Bu 8'fbeple Recebin kansı ferya- O geceyi köy karakolunda geçi- ten sonra gürledi: ratip havanın tesirilc. çabuk ayıl- dı. raya çabyor ... Bize d~ bir ekmek~ 
dı basınca ollerkes vaziyeti başka ren Hafız Ali ertesi sabah şafakla _Çıkar beşibirJiklerle altınları ... dı. Vakit neyı:ii acaba? Kendisi ne Ve; ü.stüste bozuk düşerek kepal kar ... 
tUriC. t.efllir ediyor, köyde bir şeyin beraber Buladan'ın yolunu tuttu. Boynu bükük Hafız efendi masu- kadar baygın y~tınıştı? Sabah mıy ze oldu. idman güreşini t!eyretıen se _ An:ıavutoğlu. saraya girer" 
Qalınmış olabileceği hi~ kimsenin BM.111 sarıkla, sırtı latalı, ayağı mane cevap verdi: dı. akşam mıydı, gece miydi; belli yirciler, Arnavutoğlunun ne beli ol ben, helvacı başı olurum arbk ..• 
aklı• gelmiyordu. Fakat R~ccbin iapçmlı bir hafız efendinin zaptiye _ Ben almadım çavuş!.. değil~i. .. 1 duğunu ~nlamışlardı \'e herkes şu Odabaşı, ağayı buyur etmişti. O 
kansı dövüne, dövüne: ı refvkatile, yani mevkufen kaza Çavuş mu?. Demek ki başefendi Bır muddet sonra kapı gıcırdadı. kanaate varmıştı: vakitler Tahta.kalede bulunan hsJ" 

- Amanın beşibirlikler g!ttiii!. merkezine gidişi, tarlalarda çalışan yerine çavuş diyor. içeriye giren zaptiye: - Bu, a.tmış altı okkalık He!-ı lar ve kervan88.raylar çok muntl' 
Vaveylisını ayyuka çıkıuınca j civar köyler halkının merakını mu- · _ Çıkar diyorum sana .. yoksa _ Kalk ülen softa! vacıyı kimse yenemez. zamdı. Arnavutoğluııun yattığı od> 

ia anlqıldı ve köy halkını ~yftir j cip olmuş~u. Herkes kazmasını, H .tab"l Al" · k Arnavutog-lunun Cündi mevda-
1 

da genis v .. dayalı do""eu>li bır" yerdJ-
"T pestilini sererim.. ı ı e ıyı te rar ça'11JŞun ~ ~ ..-. :#""' 

bir teli§ aldı. Herkes yekdiğ~rin - çapasını, belini, orağını bir yana - Ben almadım ki.. . huzuruna götürdü. nındaki güreşi İstanbul spor mu- [D~amı var1 
den ıtlphcleniyor; daha doğrusu bırakıp hayretler içinde bu manza- _ Ülen domuz softa .. çıkar!. _ Beşi birliklerle altınları çı- ""'""""""_,...,..,,...,...,..,...,..,...,...,.""'vv-'V'o;'V'-J-./V""""'~~--..~ .. ~ 
kimse klmaed.en ftiphelenemiyordu. rayı seyrediyordu. - .......... kar!. ••• Fransız Yıldızlannın En Ateşlisi 

Bunca yıllık köyde böyle IJeY Hafız Ali oralarda değildi. Başt _ Yatırın.. _ Ben almadım çav~ş ... 
ilitilmit miydi; b.:t mel'aneti kim öne eğik bir \"8.ziyette, kurşun ye - Zaptiye çavuşu, başucunda Başefendiye hala çavuş diyor. 
yapabillrdi '! miş domuz gibi gidiyordu. asılı duran kırbacı yakalayınca y t - a ırın .. 

F akat mtydanda da koskoca hl Nihayet Baharlar köyünden bir kadyoladan atladı ve çavuşun atla- 1 

er.- dar.up •tııruyordu. Recebin ka- hafızın sirkat maznunu sıfatile a- masile beraber ilk darbe Hafızın Bu sefer Hafızın tabanlarından 
nmna aid iki beşibirlikle dört altın şağıya getirildiği kazadaki çavuşa tabanlarında şakladı. kan fışkırdı. Kendisinı yine götü-
\ıra ortadan sır oluvermişti. haber verildi. Çavuş, tekmil kaza- - Aman Allah.. rüp nezarethaneye tıktılar. 
Y~ adamlar Recebin karısına: nın jandarma kumandanlığı veka- Feryadı göğe çıkıyor, fakat Ha- Ertesi gün Hafızın kaba taraf -
- Btr yere koymu, olmıyasın !etini üa ediyordu. fızın ağzından tek itiraf kelimesi lan, üçüncü gün sırtı domuz dal -

kız? İyice a..""8.dın mı! Önüne gelip pat çeken nefer _ çtkmıyordu. mış mısır tarlasına döndü. Bahar-
I.'iJorlar ve konu komşu evin den keyfiyeti öğrenen çavuş, üstün Hafız bayıldı, dayak faslı bitti. lar köyü imamı zadenin dayaktan 

deliğini, deşiğini elbirllğile arıyor- de yattığı gaz sandığından mamul Maznunu sürükliyerek nezaretha - ileri tutar tarafı kalmamıştı. 
lardı. kalyolasmda doğruldu. neye tıktılar.. Hafız, kah mahkemede kah ça-

~~ ~~~~~~ - ~~~.M~~~&~~ ~~a~~~~M~~~~~~~~~~~~~~!~55~!5~55~!!~55~~555!~~!a~i şa çıkmıştı. Köy umumi bir matem lar köyü imamının oğlu mu?. mekti bilir misiniz?. Rütubetten ründü. Dayaktan, sefaletten bitti, i 
içindeydi. İşe el atan jandarma on- _ Evet başefendi.. küf kokan karanlık bir yer ... Ora- cıhzladı, canlı cenazeye döndü. 
başısı: _ Getirin.. da bir adam bir ay kalsa ya çıldırır, Nihayet altı ay sonra delilsizlik yü 

- Ulen kim aldıysa meydana Hafız Aliyi çavuşun huzuruna ya ölürdü ve istibdad de\Tinde ne- zünden beraet karannı alarak kö-
• çıksın; yoksa alimallah kemiklerini çıkardılar. Çavuş, Kırk Bahann zarethanelerde muhakkak ki çıldı- ~e dönebildi. 
kıranın. o~u yemil cinstendi. Hatıa_ All)'i ran da. ölell de vardı. 

ti. 

[Devama var] Ye arkadqlarlDI diolcyiaiz. Aynca namualar 

ViViAN ROMANCE'ın 
En son filmi Fransız edebiyatının en güzel eseri 

'' A R K A S OK AK u 

Önümüzdeki Perşembeden itibaren 

LALE SİNEMASININ 
ikinci büyük mevsim programını süsliyecektir. 

Bu Akşam : Cağalollu Çıfte Saraylar Bahçesında 

MUNIR NUR EDD i N 



YENISABAB Sayfa: d 

Zamana Göre: 

Alarm= Tehlike işareti. 
Biga, (Hususi) - 30 Ağustos za. 

9 E l Alü v k nlaşması LJarbe fer bayramı, 29 ağustOS 939 günü ak• M uhtemel bir tayyare hücumu-ı propaganda vasıtalarının, radyola · Y U n ı Q f ) fl~ şaını Halkevi gösterit kolu tarafm-
na kar§ı lstanbul şehrinde rın, ajansların, gazetelerin her saat AT • • A • d dan sinema binasında "Mavi yıldı-

yapılan "pasif,, korunma tecrübele- bize verdiği dünya haberleri ara • Rağm an Fuarın 'yeşesını rıtrr ı rım,, ve "Mahcuplar,, piyesi rnuvaf-
ri ilk olmakla beraber muvaffakiyet sında sık sık "Alarm,, işaretine te- fakiyetle temsil edilmek suretile kar-
ve intizamla. cereyan etti. Koca ı:u... düf' d "zl · · tık bunu •, .... .,, ,. "' •• • şılanmış ve 30 ağustos merasimi gü-

!i"- sa e en go erımız ar nü. ı kasabanın pazarına tesadüf edi-
hir bir işaretle birdenbire gayri mes da yavaş yavaş tabii bir hal olarak lzmı·r Lı·manı Ve ou··nya Harp Vazı·yetı· şinden köylülerin de iştirakile muaz-
kUn. bir çöle döndü. Sokaklarda in kabul etmeyi bize öğretmiştir. Me - zam bir halk kitlesi ve heyecanlı bir 
cin top oynuyordu. Anlaşılıyor ki; sela bugün bütün dünya siyaseti ye surette kutlulanmıştır. İstiklal mar-
!stanbul halkı Çanakkale)i, Dum- ni bir "sürpriz., karşısındadır. -- -ı şını müteakip kürsüye gelen üsteğ-
lupınarı, Sakarvayı, lno··n-unu·· yapan d · tb tı b h • • men Sami Kıran bay tarafından 30 a-

.J Lon ra, Parıs ma ua u a- ğustos zaferinin büyüklüğü, ne su-
kahraman neslin hakiki evlatları ol- diseyi hayretle karşılamıştır. Siyasi retle tahakkuk etti@ etraflıca izah 
duğunu ilk fırsatta dünyaya göste- barometrenin ibresi fırtına, fena ha- .. • • ve Ebedi Şef ATATÜRK'ün aziz ha-
recek medeni bir soğukkanlılık sa - va, yağmur kadranından fırlamış tırası anılarak manevi huzurunda bir 
hibidir. ve hiç de beklcnilmiyen bir badise- dakika sükfıt edilmiştir. Sıra ile kür-

B süye gelen hatipler ya~adığmuz gü-u asırda yaşıyan insanın bugün nin Uzerinde durmu~'tur. Buııa rağ- nün büyüklüğünü anlatmışlar ve me-
bilmesi lazımgelen birçok şeyi ara· rrien bu sürpriz de çok devam etmi- ra!-lime iştirak eden teşekküller aske-
sında havadan gC'lecek tehlikelere yecektır. Medeni dünyanın asab r.i komutanın önünde resmigeçit yap 
karşı nefsini ve muhitini koruması cümlesi derhal münebbihlerden mü- mışlardır. 

Yazan: Dr. E•at Kemal Heklmojjlu 

meselesi ı h · ti" b' · s•"kkı·nıere dogru· bir gidiş tarzı ta- Gece, kasaba tamamen elektrikler-
e e c cmmıye 1 ır yer ış- ~ le donatılmıştır. Muhtelif yerlerde 

gal etmektedir. Bizde ilk olarak ya-r kip edecektir. eğlenceler tertip edilmiş, günün he· 
pılan bu tecrübe bittabi tekerrür e- İlk şaşkınlık ufak bil· muhakeme yecanı coşkun tezahlirn.ta vesile ol-
decektir. Ve her tekrarda şüphesiz ile zail olduktan sonra yine umumi muştur. Tayyaı·e cemiyeti Biğa şube- Zafer bay.r:ımmt\an bir görlin~ 
ki halk bir derece daha tecrübe ve kanaat eski mecrasını bulacak ve si tarafından Halkevi salonunda tcr-
bilgi kazanacaktır. herkes mukadder 8.kibete karşı in- tip edilen baloda çok neşeli saatler at, belki de dalıa uzak yerlerden ge

yaşanmış ve geç vakitlere kadar eğ- çitler aranmak suretile mümkün ola-Yalnız .. ayni zamanda 1stanbulun tizar vaziyetini alacaktır. lenmiştir. Baloda yine /Tayyare Ce- bifocekliı'. Bu mahzurların ortadan 
bu i§le alakadar mesul makamları· Hemen hemen iki kısma ayrıl - miyeti menfaatine tertip edilen pi- kaldırılması için lazımgelen teşebbü-
nıuhtclif semtlerdeki sinemalarda mış bulunan dünyanın iki tarafında yangoya Biga halkı tarafından bedi- satın yapılması ve köprülerin bir an 

• ' ntünhasıran bu korunma tedbirleri milyonlarca beniadem hazreti Nu- ye edilen eşyalar sergi halinde teş- evvel ikmali, Karabiga nahiyesiniu 
ni g- t f'lml ı h-n- · ·k bun tufanına benziyen bir badirenin bir edilmiştir. Biganın mühim bir iskelesi olması ha 

os eren ı er e i.UJ\l genış mı ızmir tuanııdan bir manzara. Sınema binasında verilen müsame- lnınıııdan pek fazla arzu edilmekte-
Yasta tenvir ve irşada çalışmalıdır. zuhurunu bekliyor. İnsan zekası VÜ· . . ~ V' - rede Mavı yıldırımda öğretmen Mü- dir. 

Bugün herkes bilir ki: Medeni sat ve kudreti nisbetinde arz yuvar- • lzmir. (Ye~i S~bah) -:-- Avrup~· tepesınde ~cşıtli eglenceler, ıyaJ:lanı~ min "Yalçın., ı, Bayan Kadriye "Tür- BlGADA BlUA YOK 
§ehi.r!erin birçok karışık işlerle meş- lağı üzerinde en tehlikeli harikala- daki harp vazıyetıne ragınen Jzmır meşh~ d?n.e~ d~l~lan h~ f~~r/ııe köz,, ü, Hikmet Arda "Firuz,, u sah- B' d b' . , 

1 
d • tar'h· 

gul sakinleri uzun yazılmış ve mad- rını ~östermek için keskinleşmiş ve enternasyon~t~arı ~uva{~k~~= ~~~~~ ~:ti~~iş a e!.rl~:dir. Yalnız nede oldukları hissini vermeden :ya- ten 1fi_f 6':ı~n 1~~@neu~~~~/~iç btra 
delere aynlmış bir beyannameyi o- kendi mahf:ll.ası içinde kendi cev- gd?.~:nmlereın.tmmik.tarır. Ur aryu~· ... elli bini bunlar insanı saatlerce işgal etmek ve şb~ttı~at~d· MtathçDupl~rda1 B31yan Sag~nyene gelmemiştir. İlk posta gelen 500 şişe 
k • . . . . .. . '"""' !O "' w • d ztı 1 d" .. ır ıs ı a ı. uxgun uguna ra m b' 

34 
t . . 1 . 

1
.11.k dilm' ~m~tansa daha ameli bır şekilde herını tuke:ıneye ba?lam.ış~. Kim bulmuştur. Fa1<at fuarı ziyar:t ede- egle~~.ek, ke e.r: ".e ı • r!1l? ı uş~ Şeyda rolünde Hikmet Arda bir züp- .ıra .. aa ıçmc e.1~ ı ~ a e.. ~7-

bır fılm seyretmeyi· canlı bir afişi se ne olacagını tahının edemıyor. ceklerin bundan sonra artacagı tah- celerını gıdermek ıç.ın k8.fı~r. Hal .. .· 'd' tır. Yüksek d~rec~lı ıçkı~ere duşkun 
bir ·· ' · · · Çilnk" ı · · k t . buki fuarda daha bırçok eglence va- pe numun~sı 1 ı. 1 ·ö Ü 1 olmayıp la bıra ıçen kımseler u • g~zden geçirmeyi vakit kazan ., En akıllı hareket, siiratle değişen mm ed.ı:ıyor. 11!1 zmı~f' urtıu taları da var. Bİ~A - KAR~B GA .K PR L~ cuzlamasile bundan da mahrum kal-
Inak ıçin daha pratik bulurlar. Bir vukuata karşı vaziyet almaktır. Bu Mluş 1 paydıam~. 99 e?ıu~de kirb~: sı Bu seneki fuar, mahsulat ve mıı- Bı~a.d(Hhuı:;~sı) - Bı~~ -dKarab

1
:ga dıklarından şikayet ediyorlar. 

de gö l .. ··ı h k · ı kli d ·ık · a um ur ı .J • + .... ,.,. • b k da fPV şosesın e nzıran ayı ıçm e sey ap-
1 

,. . z e goru en are etler; manza· . va.ziyetm en makbu şe e ı ın- yük kurtuluş şenlikleri yapılır. Civar mu~atımızın. ""4jU•ın .. a ımın n. ~ • tan yıkılan ve çürük olduklanndan B GADA ŞAP llAS'.fALlul 
~al.ar; çehreler, aletlerle maskelerin sanın mağarada yaşadığı devirlerde vilayet ve kazalardan on binlerce kala~e z~ngın ve ~u~e~m~l hı~ e- yeniden betona tahvil edilmek üzere KORDO.SU KALDIRII .. DI 
ıstinıal tarzları dimağda çabuk nak- kendi mevcudiyetini korumak için halk lzmire gelir .. Kurtul1;1Ş hayra- serdh ~ır1ok m~ e el ~~ş~r ~d: yıkılarak açılan ccman sekiz köprü Şap hastalığı yüztinden köylüler 
~olur. mücadeleyi göze aldığı kuvvet ve 1 m~nı kutlular. lz~ır Pa.rtı kBaştkuJan- 1t~r, lmh;rne ~~erı~üae:c1s~Ier sahipleri- kanunusani içinde teslim edilmek ü- mahsullerini Biga merkezine veya 

B Jıgında toplanan bır komıte, ur uş ıcare a • "4--t..h·d 'h l" dilm" • b K b' • h • t b 1 u itibarla muhtemel bir tayya- zekasına itimaddan başka bir şeyi . . . . . b. il 1 la.r yapmışlardır. zere IDUIX4l• ı e ı a c e ış ve un ara 1ga:;a ususı a ara a arı ya-
r h" bayramı şenlıklerı ıçın zcngın ır e an aşnı~ . . . ların bir ikisi ikmal edilmiştir. Şose but kamyonlarla sevkederek mühim 

· e ucumunn karşı şehir halkının olmıyacaktır. program hazırlamaktadır. Fuarı zıyar~t ıçın !~re geleı:Ie:, boyunca bütün vesait dört noktadan zarar görüyorlardı. Şap hastalığının 
korunma tedbirleri usullerini göste- Her f erd bir kuvvettir. Cemiyet 8, 9 ve 10 eylfll gccelert;ıde lzmir ! Çeşme v~ İn?ır~~ı 

1 
pl~Jla~ında ~~~ kara yola inmekte ve bu inişle 22 ki- bitmesinden kordonlnr kaldırılmış ve 

ren bir filmin hem terbiyeyi hem de fertlerin teşkil ettiği kuvvetin hası- fuarında mehtab iı.lemlen Y~pıla-ir~hat ettıkle~ı g\ 1 zgıır ~va;ıf.f d 1 lometrelik yol 35 kilometre kadar u- köylü için büyük bir seviııç olmuştur 
anıeU kıymeti ve faydası büyüktür. !asından ibarettir Bu hasılayı teh- caktır. O geceler yakılmak uzere lşıfalı kadi)'.naB.su.a~n ;;ı a ısı a 1~ zamaktadır. Bu uzayış bugün için bir Diğer taraftan "Selektör,, tohum te 
Zaten bu defa İstanbul halkının bu . :. . binlerce hava fişeği ve çarkıfelekler etmekte r. ır za ' gamemnun 1 mahzur teşkil etmiyor, fakat köprü- mizleme makinelerinin faaliyete geç. 
·ık l~k~ye k~rşı en muessır \'e. en a~e- hazırlanmıştır. 30 ağu~~os zafer caıa:ında 5_ banyo aldıktan sonra r~- Ierin müteahhit tarafından teslim ta- mesini dört gözle bekliyen köylülerin ı tehlike işaretine böyle intizam lı bır şekılcle kullanm::ı.l~ a~rı terbıye- bayramı gecesi yakılan yu~lerce ~~- ~a~ızı~a ~.grıların~n ta.mamcn geç~ı- rihi kanunusani olduğuna göre yağ- mür:ıcaati üzerine Ziraat Vekfiletin
ve süratıe icabet etmesinde şimdi- nin ilk hedefidir. Yirminci asrın şuu- va fişeği, fuar üzeri:;ıcle bU: şehna- gı~u. gormuş, bele~ıye "'.'e fu~r ~omı~: murlar başladığı takdirde Bigadan ce müsaade edilmiş ve ziraat memu- 1 

Ye kadar sinemalarda seyretmiş ol- ru "AJann., işaretlerinin zıngrağı yin yara?._nı~tı. 9 eylul gecesı yapıla- reıs' Dr. ~ehçet zu zıyare . e ere · Karabiga iskelesine gidiş \'e geliş im- runun daimi kontrolü albnda faaliye-
•duğu muhtelif filmlerin bıraktığı in· d . 1 1 lb t b'r cak şehrıayın her halde daha muaz- - Ben ıç Anadoludan geldım. Hem kanı yavlı arabalarla, vedi sekiz sa- te gecmiştir. 
t~mn~ ~şkM~~rm ~~ u~na~sı~~ffiL ... ee 

1 wmwm~~~m~~tı~ ~~fu~nıu~~m.~m~k~==~-~=====·=====~============== 
muh:ıkkakbr. noktada bir sademe ile duracaktır. Her tarafta işlerin durduğu, her· lıcada banyo alarak romati~adan j 

Erba da göçmen evleri Sinemaya giden l'nCuklar bile bili O te\'akkuf tan sonra: kesi düşünce aldığı şu sırad.a 1zr.ı;ir ku;~ul.du:n. ~ize nasıl tcşekkur ede- R A Q y Q 
~~ Tehlikeler adi vak'alar halini a- ı::ehri neşeli bir hava içindedır. Gu~- cegımı bılemıyorum. ------------- Erbaa, (Hususi) - Rumanya Yt. 

Yor ki; bu son senelerde "tayvare lacaktır. Zaten asabı bu derece ger düz veya gecele~i ~1;1ar ~ahasına gı- Demiştir. w 5 9 939 SALI Bulgaristandan anayurda kavuşan 
Bo1ivuclun meQhur yıldızla~ndan" . . . . . .. .. denler, orada gordüklerı muhteşem Fuar, tzmı·rae yarattıgı bayram 2 30 p l'J 35 T" k .. go··çmenler1°mı·z ı'çı'n Dest"k nahiye · " 1 ı:: ş olan bır uzvı1.: ete bugunun b ı 1 . rogram, -· :ır mu- • T .. ~.. sı-daha cazip bir şöluet almıQ bir mev- gm e:tmı ' " manzaralar, eğlence vasıtalarının o sevinci içinde şa'şaalı şeklile devam ne baah l ırkharman koyunJ 123 e 
cudiyettir. ~ helecanı yarının tufanından daha luğu karşısında elim düşünc~lerdcn etmektedir. ziği: (Okuyan: Müzeyyen Senar, . b " . . : -

tahribkfı.r görünroeğe başladı. sıyrılarak neşelcnmckte, eglencell Akisleri Çalanlar: Vecihe Daryal, Cevdet vın temclatma meras:mı b~gun kay-
Spor ve stadyum müsabakaları Nas~cddin Hoca merhuma • Kı- vakit geçirmektedir. Sergi sarayını Son. Vaziye~io İzmirde . Kozan, Kemal Niyazi Seyhun). mal~am :Mah~ut .Nedım Ak er ve da-

arasında: Tayyarelerin kanatları; . .. .. ziyaret edip diğer pavyonları da do- lzmır, (Y~nı Sa~ah) -:-;- Son vazı- 1 _ z ki Arif _ Maye §arkı (A- vet~ıler huzunle ıc~a .kılı~ınıştır. lı~e-
şekli, biçimi, molörleri hancrarlan yamct kopac.ık dunya alt ust ola- !aştıktan sonra açtk hava tiyatro- yetler sebebıle tzmırdc~ı ıhracat_çılar ldı b h 0 d .. 

11 
) 

9 
t.."' • rasıme bandonun ıştırakıle ve !~tik-

ıpodromlan, meydanları ve bu me ca , emış er.. suna gidenler, stanbu e ır. ıya ış. e.rı~ı aza ış ... ıma . . . - G .. 
1 

. . t 
1 

h. ' 
0 

' k d · l t ı ş h' t' t · ı · · ltm · lathanelerınde çı a çe e f:."U er • .... - .r aıze · ı lfıl mar ile başlanmış, bu mesut ha-
Yand b _ Koparsa kopsun .. Belki yerin rosu sanatkarlarının güzel pıye~dc- kı ışçı sayısını dortte ~ır nısbetl;lld~ Nikriz şarkı ( önu n: ıç~.n .~ eş ere dise şer~fin~ ~öylüler tarafından kur 

a mu telif sürat ve kudret re- .. .. . rini seyretmekte yahut hayvanat indirmislerclir. Maamafıh bu endişelı yansın), 3 - Halk turkusu - (El- b:ın kesılmıştir. 
korları sinema sayesınde zahmetsiz- altJ ustunden daha rahattır, demış. bahçesine giderek oradaki vahşi hay günlerin yakında zail olmasına in~i- veda dost deli gönül), 4 - Halk ·ım--iiiii_,.._ ____ iöi!!!!!!!!l-mı,ı 
e~ medeni bilgiler programına da . Şimdiki insanlar da; AYrupanın vanlar, maymunlar kolleksiyonun~ zar ediliyor: Bu yıl ~as suretıle türküsü <Şahane gözler), 5 _Halk 
hıl ~lmug ayn bir ders halindedir. merkezinde ikide birde bir harp ila- görm~kte, çok istifadeli vakit geçır- Fransa,..1?gılte.re ve dıger mem~eket- türküsü (A Fadimem haydi senle 

§te esasen bu dersı·n mebadisı·· hı gibi tedbirler savurarak korkunç mektedir. ıe:.e O:!lhım mıktar<l1a ~ahs:ıJ ~hratacı k 
1 

) 
6 

H lk t•· k" ·· (Kır 
n k "t dd't k 1 k mumkun olacaktır. zmırdeki sıgor aça ım , - a ur usu ~ olaylıkla vukuf kesbetmis olan naralar atan kıyamet müjdecile - Fuar sahasının mu ea ı oru u t 1 . 'h d'lccek mahsulatın og·lanın davarı). 
bı h ~ l~nda zengin ve çiçek kokularile aeeu e erı, ı raç e ı 

r alka ayrıca filmler göstermek rine: Günün birinde böyle diyecek- d 1 ' 1 d arklarında ka- harb sigortasını merkezlerinden al- 13.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ınatı l . o.u orman arın a, p kl . .. . b' d .. "e "lkar 

up ne iceyi istihsal için en mu- ler gahba!... dınlı erkekli halkın köşelere çekile- dı arı emır uzerıne ın e u.., ~ - ve meteoroloji habeıleri, 13.15-14.00 
~bir gayret olacaktır. Muhtelif Dr. Esat Kemal Hekimoğlu rr!k eğlenceli vakit geçirdiklerini mışl.~rd:r. . Müzik (Karışık program}. 

- görmek, lzmirde yaşıyanların funr- Türkıye - ~lma:ıya t~~~ret an~aş- 19,00 Program, 19,05 Müzik (ha 
K daki muhtelif vasıtalardan nasıl is- masının temdıd edıl~edıgı ha_ben ~e 

aatamonuda Zafer Afyonda aerf bir tifadc ettikleri hakkında bir fikir _ şinuliki hal?e - pıyasada bır tesır fif müzik - Pi.) 19,30 Türk Müziği 
b yramı mezar'hk verebilir. Perili ev, Mağara ve Alp göstermemiştır. (Halk türküleri, saz eserleri), 20,15 

Rast (H ·) ş h · mı !1tJ 00 00 00 Konuşma, 20,30 Memleket saat aya-"'' · amonu, ususı - e rı • Afyon (Hususi) - Şehrimizde te- ® 

•uızde 30 A~ st z f b O t k ilk f d k m hsulU teza rı, a3·ans ve meteoroloJ·i haberleri, bU .. gu os a er ayramı sis olunan asri mezarlık, Afyon - An rgUp Yalçın kaya a ımı ın ı a -
Yük tezahüratla kutlulanmıştır U E 20,50 Türk müzibi:'H: Ankara radyo-S . · talya şosesi üzerindedir. Kızıhrmak takımının da- hUra a rzurum 'f?abahJeyın kışlaya gidilerek Alay . b' t b"ll lldl su Küme ses ve saz heyeti) 21,30 

nomutanı t b ik a· · Cenazeler, h~~su~ . ~ 0 ~mo 1 ~ vetl Uzerlne Avanosa gitti vapuruna ver Konusma, 21,45 Nec:eli plaklar - R. 
kib . e r e ılmiş ve mi.ıtea- naklolunur. Ölulerın ısımlen, hangı. • Ü .. Yal ~ ~ 

en Gazı stadına gidilmiştir. .. .. . . Ürgüp (Hususı) _ rgup • Ordu, (Hususi) - 23 ağustos çar- 21,50 Müzik (Bir solist), 22,00 Mü-
d D_aha erkenden halk stad sahasın- hastalıktan olduklcrı, d_?k:or rapon- çınkaya takımı, Kizılırmak ta.kı;n~- şamba günü 39 senesi fındık mahsu- zik (Radyo orkestrası), Konser tak 
1 akı Yerlerini almış merasimin baş- le beraber mezarlık deftenne kaydo- nın daveti üzerine Avanosa gıttı. lümüzün ilk ihracat giinü olması do- dimi _ Halil Bedi Yönetken, ı - Mo
:~asını bekl~yorlardı. Saat 10.30 da lunur. . . . . . . Bütün Avanos halkı saat 15 de sa- layısile k?ylü ve şehirli vatandaşlar zart, Figaronun düğünü operasının 
ve rasime lstıklal marşile başlandı Evvelce şehrın ıçerısınde yırmı~en haya dolarak heyec~mla maçı beldi- coşkun hır bayram .. ~~pWar. üvertürii, 2 - Boieldieu, Le Calife 
1 al~y komutanı t<ırafırd'l.n ::\ı::ker- fazla mezarlık vardı. Bunlar.ın .çogu, ·orlardı. Saat 17 de Kızılırmak fut- ~ayram sabahı butun ça:.şı .. bayrak 

3 erıınız 1.ebrik d"Jd' Sa k k asri binalara parklara çevrıldi. :;b l t kı .1 Ürgu"p Yalçınkaya ta- l~rla donatıl~ı, bu mutlu gun_un şere- de Bagdad operasının Uvertürü, -
rrıer . c ı ı. nca çe me ' 0 a mı 1 e fıııe halka sıgara ayran dagıtıldı Borodine, 3 üncü senfoni, 4 - Koda-
C asırn~.nden sonra üı:;t teğmen Bay Camilerin, m~sci~l~rin a\~lılar~~a- kımları birlikte futbol sahasına gel Merasi:ı, saat dÖrtte Ticaret evi~in ly, Maroşek dansları, 23,00 Son a· 
d e;rıaı kur~~ye çıkarak bu sene ilk k~ mezarlar, banilerının ve aılelerının- diler, ve halkın alkışları arasında önünde, Halkevi bandosunun çaldığı 
mc a (Ataturk) süz Zafer bayramı- dir. maça başladılar. Birinci haflaymın İstiklal marşile açıldı. jans haberleri, ziraat, esham ve talı 
la~~ kuHuluyo~z .cümlesile söze b~ş Bunlar arasında birçok bü~k. ze- 10 uncu dakikasında Ürgüp takımı,. Marştan sonra . Ordunun değerli vilat, kambiyo - nukut borsası (fi-ı 
hatı~~a;k~ <BuyU~ Ata:r~.ız;n) azız vata ait mezarlar vardır: Hurrıyet Avanos takımına bir, 20 inci dakika· mebusl~rın~an Selı~. Sırrı Tarcan ve yat) 23,20 Müzik (Cazband - Pl.) 
\'et et . ç n ~. dakıka sükuta da- şairi Namık Kemalin babası ve meş- sında. yine bir ki, 0/2 olarak galebe gazctecı. Ali Rıza Gursoy tarafın?an 23,55-24,00 Yarınki program. 
19 '- tı. Sükfıttan sonra hatip h . 1 · · d Abdu'"rrahman Mıs . tm' t' tk' . hafta'-"""ın ekonomık arttırma hakkında bırcr ......................................... . ı,fayısta Ata . ur şaır erımız en temm e ış ır. mcı .11.ll hitabe sö lendi. 
:Yak b - .. nıızm Samsuna ~ rinin mezarı, eski Mevlevihanenin 35 inci dakikasında Avanos takımı . y . . Belçilm Krnlı Başkumandan 

. Yük astıgı gunden başlıyarak bu- bahçesindedir. ür~p takımına b~~ gol atmış, maç; .. ~~rasımde Vah, saır daha başka Brüksel, 4 (A.A.) - Belçika kra-
kahramanlıklanru ve ordumu- A • 1 k 1 . • 1 1 bu suretle 2-1 ürgup takımının gale- buyukler hazır bulundular. Malın lı orduya aşagvıdaki e•nirnameyi gön-tun f d A sn mezar ı se vı agaç ar ve . . . E .. k 1 . , • 

s . e akar ve şecaatinden balı • . . 1 "si . . besile netıcelenmışlır. rzurum .. vapur~n.a. yu. e~mesı es- dermiştir: 
t_tı. Bundan sonra lise coğrafya mu n::!111telif._çı~ek erle su enmıştir. Her t)RGVP • NEVSEHIR MAÇI nasında 60., kışılık bır zıyafet te "Bugün ordunun başkunıandanh-

lllırni Bay Fevzi Tam kürsüye 1 • gun motorlu tulumbalarla sulanır. • ~ vapurda verilmiştir. w d hd d' . . Ordunun her 
l' k ge e M lıv rta d k" A ü .. Y 1 ka a futbol takımı •--•• gını eru e e ı~oı um. 
e heyecanlı bir hitabede bulundu. ~ar gın ° s~ ~ ı mermer a- rgup .açın .Y • .&bnıaİ.ı Bozkurt türlü ahvalde şecaati ve feragati sa-

&n olarak kUrsüye gelen garnizon bidenm altında, İstiklfil harbinde şe- nın N~v:~ehı; Demırspor takımını.~~: 08 00 00 yesinde bütün milletlerin,v kend.isine 

Ankara Borsasının 
4 9, 939 l~İYATLARI 

A~ılı' 
,.e Kapanış i 

Lon<lra 1 Sterlin 5 .. )5 
New-Yorl<lOO ))olar 
Pari!-4 100 Frank 
Milano ı 00 J ... iret 
Ceıım re 100 lsv. Fr. 
Amstcr. 100 :Florin 
Berlin 100 Ray. 1. 
Brüksd 100 Beİga 
Atina 100 Drahmi 
Sof~ a 100 I~ern 
Prag 100 Çek Kr. 
Madrid 100 Pezeta. 
VarBO\'U 100 Zloti 
Budapc~. 100 Pengo 
Bükre~ J 00 Ley 
Bclgrad 100 Dinar 
Yokoha. 100 Yen 
Stokholm 100 lsv. Ji,r. 
l\losl<ova 100 Uuh1c 

ESHAM VE TAIIVİLA1. 

11% 5 1938 D•ramiyeli 19.· -
Ergani 19. -
Si\'as - Erzunım 1 19 .45 

,, ,, m 19.15 
" .. v 19.50 li 
NOT - 2 eylül 1939 tarihli bül-

tenimizdeki o günkii Ankara bor
sası fiyatlarından esham ve tahvi
lfit meyanında % 5 1938 ikrami
yeli istikraz talıviline ait fiyat 19 
lira açılmış ve kapanmışken zü
hulen 19.10 gösterilmiştir. Tashih 
olunur. 

k?ınutanının verdi.. ö levi miltea- hit düşen tayyar~cilerimizden Baha- vetlerı uzerınae· l8/8/939 c
7

udma gunu olan i.t.imadına ~ayık oldugunu ısbat 
kıp ~gısy ~~~~~~~ta~ ~am~~~~l .. ~.~ın ~~-UD~t~~ ~~~e~c~~~,ı~n;d~cn~~~u~11~m~··~·=================== şanlı sancagımıza alkışlar ara- başlıyacagı ılanı üzerıne butun Ur- = 
sınaa İat:ikUll madalyasını takan al- -·- gu"p halkı spor sahasına dolarak he- Kayserinin Erciyeş futbol takımı-

Anadolu Ajansı 

b G · Bırak 1 1 dı nın tayyare fabrikası ve Sümerban.k nı~Yımız tekr~r k~Jye çık1p als.yı- enye ılan Kongre yec~n~a :naçı bek iyor a~ ". . • takımlarilc takviye edilmiş olan fut-
. zın kısa bır tarıhı,esıni yaptı \'e İstanbul, 4 (A.A.) - 18 eylı'.il 1939 Bırıncı h~taynıın 8 ıncı ~ıka bol ta.kımlan kazamızın Yalçınkaya 
~ahranıaniıkJannı saydı, sık sık al- d.a 1stanbu!da toplanaca~ olan 18 in- sında Ürgup takımı. N~Yşehıı: . ta: fut~ol takıınile bir maç, :}'.~pmak ar
ışlana.n resmigeçitten sonra mera- cı beynelmilel antropoloJı ve preisto- kıınına 0-1 g_al~be. "\e ~me bırıncı z.1· le 20 939 pazar gunu kazanııza 

tirne nıhayet v 'ldi. 1 rik arkeoloji kongresi görülen lüzum haftaymın 2o mcı dakıkasında Or- gclcfü r. İki saat devam eden maçta 
en üzerine tehir edildiği kongre genel ~p bir gol atmış, 2-0 ma<:ı kazan- bırınci ve ikını•i haftaymlarda her 

A. Ateıt sekreterliğinden bildirilmektedir. mıştır. 1 iki takım berabere kalmışlardır. . 

istanbul Belediyesinden: 
Belediye Tomir Atölyesinde istihdam edilmek Qzcre TDrklye CDm· 

hurlyeti tsbUyetlr.d bulunan Motör tamircisi, Koruserl ve saç lfçlsl 
olmak D2ore 10 ı clyo ihtiyaç vardır. Tebeyyün cdocek kabiliyet ve 
ehliyoU rlne güre

0

beş liraya kadıır yevmlyo vorUccoktlr. Tallplerln 
çı:.lıştıkları yerlardc. alncaklan boru;.erYlslorUe Bcledlre RelsllAI•• 
istida Uo mDracaat1ar1. ( 0980) 
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MAZON M T Müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSıc\KLARI, KANI· . e YV 8 UZU tAit1e~1ı;:.~~~~· v~at;or:::.•rfNKı181Z: ~~fıMSİzL~R~~E 
BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde, MiDE EKŞiLiK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. 

RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MİDE AGRILARI Ye EKŞİLIKLERINI Ye YEMEKLERDEN aonra 

Mid e bütün YÜcutte bissedil~n M, •• t:ı 
ÇOi:!.:ll a 

Ye AGRILIK iie kolayca mücadelt: içi• HAZMIN en müessir munhhihi olan MAZO~ ıMt-yva tuıu alın1:ı. 
Mazon ismin• ve Horos mark•aına dikkat edln!z. 

Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla Şişmanlıktan Şikayet Edenlere: ( Orta, Lise, Yüksek l ''4
444> 

1 Mekteplere kayıt esnasında ve- EmniyetJ.e 
rilecek resimlerin~in mektep di- kullanabı • 
Ieğine göre olmasını isterseniz Jeceğiniz KANZUK· GLüTEN Müstahzar

ları piyasa
ya çıktı 

ancak acele ve itinalı resim çe-

ken Beya.zıtta Bütün tanınmış eczane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : 

poıhh•ncFoto(I pek) 8g~di •ırasınd;,. nız. 
Kanzuk G!üten Ekmeği - Kanzuk Glüten Gevreği ( Biıcotteş) - Kanzuk Glüten Makarnası - Kanzuk Glüteh 
Şehriyesi - Kanzuk Glüten Pirinci .. Kanzuk Glüten Fiyongosu - Kanzuk Glüten Kuskusu Çeşitlerini isteyiniz. 
Kanzuk Glüten müstahzar1arı. 

Ahenk 
Aı:ucidi s. Suad 
Eskl~ehlr 

Fada itsmaJLl~ğ, istidadı olanlar için en mükemmel r~jim müabhz.arlandır. Vücudii besler, fakat ._şişmanjık .yapmaz. 

Umumi Depo ı lnglllz Kanzuk Eczanesi Beyofilu - lstanb ul 

ı•tanbul perakende satıt yeri : Bahçekapı Zaman ıtriyat depoeu 

IZMIR Acentemiz TUrk Ecza deposudur. ~ !, : • ·- ... ·. -: . . . . . ~4 Saraçhaneb•tında - Horhor caddesinde 

İhtiyacımzı ve kaftıoğumuzu 
isteyiniz. 

Kız 

Erkek Hayriye Lis_esi Yatılı 

Yatısız 

Yatak, yemek ve çalışma oda-
A llk Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başlanmıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren baş· 
~~ları~ yatılı kısmı tamamile ayn bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin hwıusi o-

larile salon takımlan velhasıl ar · tobüs servisi vardır. İsti yenlere tarifname gönderilir. Telef on: 20530. 

BAKER er ncvı mobılyıılar; 

(Eı:;ki IIAYDENJ mağazalarında 

eşhir e<lıh lı:tc ve her yerden 

--- Çocuk He~imi -~I Yüksek 
1 Or. Ahmet Akkoyunlu 

Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

müsait şartlarla 
raksiıu - Talimhane Palas No. 4: 1 

Pazardan maada her gün 
15 ten sonra Telefon: 40127 -

tftl!Trllllm'C<~smeası .. cmeallill!lllllmiilEl'._,.. ........................ ~ ... I 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
1 - Değiştir-ilen !Jarlnamesi mucibince 160 ton ağır Dizel yağı yeni

den pn:w.rlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
H - ~1uhummen bedeli 11200 lira, muvakkat teminatı (840) liradır. 
m - Pa7..arlık 8 'IX 939 cuma günü saat 10 da Kaba.taşta Levazım 

e Müb:ıyaat şuhesindeki alım satını komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şaı tna•.ıeler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

Y - İsteklilerin eksiltme için tayin clilen gün ve saatte % 7,5 gü
ıenme parasile bırlikte mezkur kombyona gelmeleri ilan olunur. "6386,, 
--~-

Dahiliye Vekaletinden: 
ı - Ntiius dairelerinin ihtiyacı için nümunclerine ve şartnamesine 

göre muhtelif cins 1100 adet vukuat defterile beheri 100 er varaklı 10.000 

cilt vukuat ilmühaberi ve 6000 adet istatistik cetvelinin tabı ve teclidi 

işi açık eksiltme suretilc münakasaya konmuştur. 

2 - Buıılann kağıdı, mukavvası, kaplık bezi ve kaplık kağıdı Ve-

kaletten verilecektir. 

3 - Muhammen keşif bedeli J 200 liradır. 

4 - Eksiltme 15 9 939 cuma günü saat 15 te Vekalet binasında 

Lise mezunlarına: 

Mektebimiz yüksek sınıfı için liseyi tamamlamış talebe kaydı 

20/ 9; 939 tarihine kadar devam edecektir. 
1 - Yüksek tahsil müddeti "3,, senedir. Mektep yatılı ve parasızdır. 

Gayesi, ticaret gemilerim.ize kaptan ve makinist ve deniz mesleği için 
fen adamı yetiştirmektir. 

Mektebe kabul olunan tal.:!benin giyimi, yiyimi ve sair hususatı mek

tep tarafından temin edilir. 
2 - Yazılmak için pazardan mida günlerde mektebe müracaat edil-

melidir. 
3 - İsteklilerin Mektep Müdürlüğüne karşı vazar..stklan iatidalarına 

aşağıdaki vesikaları rapteylemeleri lUmıdır. 

A - Hüviyet cüzdanı, 

B - Aşı kağıdı, 

C - Mektep şahadetnamesi veya musaddak suretleri 

D - Polisce m usaddak iyihal kağıdı, 
E - Velilerinin sarih adres ve imzaları. 

F - 6 adet fotoğraf 6 x 9 ebadında, 
4 - Fazla malumat için Ortaköyde mektep Müdürlüğüne müraıı...ttat 

Saçları besler, köklerini kuvvet

lruılirir, dökülmesini önler, ke· 

peklerini gitlerir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Be100lu - latanbul 

İstanbul Defterdarlığından: 
Oerterdar1ık dairEs · ıe lstanbul Maliye teşkllıtıno ba§h müdlirryet .. 

ıer ve 9ubclor için mahallarlne teEllm ed imek şartih mubayaası te
karrUr eden (272) ton Türk Antrasltl sömlkokun beher tonu muham· 
.men (24) llrndan, (73) ton Lavemarln kömDrOnQn beher tor:..:ı muham
men (16) lira (50) kuruttan, (17) t1>n krlplenln botıer tonu muhdmmen 
(17) lirad01n ve (72500) kllo kosilmlş. gürgen odununun beher iki yDz 

edilmelidir. 1stanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara mat- Ell. kilosu "'u:1amrrP-n (S) lira üzerın&en kapalı zarif~ ekslllmeye i<o· 

bu mektep duhtıı bilgisinden gönderilir. "6629,, 

M~arif Vekilliği Erkek Terzilik Okulu Müdürlüğünden: 

nl:l nuştur. Şeraiti öğrenmek lstiyenl }r her gün M"lli E"Y I !k ldaresine 
müracaat c d ~bm. ı er. Eksill:meye iştirak c d Jcckl e rin de mecmuunun 
muhammen tutarı olan (8891) lira (50) kuruşun yüzd.? 7,5 çuCu (66TJ 
lirı>lık muvakkat teminat makbuzlar1 ve (939) senesi ticaret cd-ısı 
veslk&larlla teklifnam«0l~rinl 14 - 9. 939 perşembe günO saat 13 çe 

1 - Okulun gündüz dikiş ve biçki kısımları ile "Akşam biçki l.\1r- k .. dar Defterdarhk binastr.da Milli Emllk Mildihliiğü edasında to.·IB· • 
nacak komisyona vermcl~ri ve aynı gür.de saat 14 d9 zarflar açtllr-
ken teklifname verenlerin hazu buhınmıı.l.arı. (6707) 

su,. na talebe kaydedilmektedir. 

2 - Gündüz dikiş kısmı tahsil müddeti üç yıl, biçki kısmı ile akşam [w J toplatlac::ı.k satınalma komı,:;vonunda yapılacaktır. 

• biçki kursu tahsil müddetleri sekizer aydır. t b ı B } d• • IJ A J 
5 - ).[uvakkat teminat miktarı 90 liradır. - stan u e e ıycsı an ırı 

3 - Dikiş veya biçki kısımlarına girebilmek için ilk okul mezunu, -~. , 6 - İsteklıler bu işe ait şartnameyi ve nümuneleri Vekalet Leva- . · . . . _ 
• akşam biçkı kursuna kaydolmak ıçın de en az mıllet okulu A ve B kurs- u 

zım MtidürlüğUnden parasız alabilirler. 1 k 45 d b .... k 1 k . bed - Kıltn~lı kö-,D i l.; seykJZ arasında bir otobüs lşlettl nesine lilzum larmdan mezun o ma ve yaşın an uyu o mama ıca er. .. .. 
7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin eksiltmenin yapılacağı gorı.ılmDştOr. 

günden en az altı gün evvel istida ile Dahiliye Vekaletine müracaat ede
rek bu iş için ehliyet vesikası almaları lıizımd1r. 

4 - Okul resmi, nihari, muhtelif ve parasızdır. Mufassal izahat ıçiu Bcl :3 d 1ye otobüs imtiyazın• lstlr.,il edinceye kadar d~vam etmek 

okula müracaat edilmesi. 

Adres: Divanyolu, Tel. 22480. "6854,t 
8 - isteklilerin muvakkat teminat makbuzu ve 2490 sayılı kanunun '!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!111!!!!!!1."1!!!!!!!!!!!!~~ 

2 nci maddesinde yazılı vesaik ile birlikte ayni gün ve saatte mezkur ko- Sahibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOOLU 
misyonda hazır bulunmaları lazımdır. 

Hakem ise iymana geldiği için Me
dine' de kaldı ve hicretin dördüncü 
ı:ı~nesinde Bi'ri MaO.ne'de şehir oldu. 

BEDRi KÜBRA GAZVESİ (1) 

Gazvenin sebebi - EbO. Süfya
a'ın emri altında bulunan bir kerva
nın Mekke'den Şam'a gittiğini ve 
bunu vurmak için Aşiyre gazvesinin 

rnkubulduğunu, fakat kervan geçip 
ıJttiği için Hazreti Muhammed'in 
6eri döndüğünü anlatmıştık. 

Hazreti Peygamber, Amr ibni 
.At.'ın bulunduğu bu kervanı, hiç ol· 

mazsa dönüPünde kaçırmamak isti
yordu. Kervanda külliyetli mal var-

"4089u "6696,, 

Peygamber, kervanın Şam'dan 

Mekke'ye avdet etmesi zamanının 

yaklaştığını hesap ederek, onun ha
reketini tarassud etmek ve vaktiyle 
haber getinr.ek üzere Talha ibni Ab
dullah ile Said ilini Zeyd'i Şam ta
raflarına gönderdi. 

Bunlar, Havra arazisinde Tec· 
bar denilen yere kadar giderek, o
rada bir evde gizlendiler ve kerva
nın geçtiğini gördükten sonra avdet 
etmek üzere hareket ettiler. 

Hazreti Peygamber, adamlarını 
gönderdikten on gün sonra, kerva
nın Şam'dan hareket ettiğini başka 
bir suretle haber aldı ve Talha ile 

dı. Yalnız kırk, eJJi muhafızın hima- Said avdet edip te haber getirme
yesinde bulunuyordu. den, askerinin Revha denilen yerde 

toplanmasın1 emretti. 
(1) Bedr, evvele(: bir kuyu ismi Hazreti Muhammed, kervan mu-

idi. Kinaue kn.bilesimlcu Bedr ibnl hafızlarının elli kişiden· faz.la olnıa
Hulınlled'ln ikamet ettiği yerdi. Bu <lığını bildiği için, büyük bir harbe 
!sim, sonradan Rada.vl dağının altı · göre hazırlanmadı ve ramazanın Ü

.kilometrelik kısmına teşmil edildi. çüncü cumartesi gUnü aleHicele Me
Orada, her sene ii~ gün panayır ku- dine'den çıkarak askerinin toplan
rulurt her taraftan gelen ııraplar a.- dığı Revka'ya giti. 
.bş VP,ri~ Cllvterdi. .Mecline'dcn hareket etmezden ev-

Neşriyat müdüri\: Macit ÇETİN Baslldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

~[W(J® ~6ın CM\~lı 
.iLE CEDDi FERRUHZAD 

YA.ZAN~ M. RASıM O'ZGE.N5::=:=•= 

vel, namaz kıldırmak için Amr ibni 
Ümmilmektllın'u vekil bıraktı. Ku
bi ve AviUi karyelerinde zuhur e
den ihtilafı ve kıyamı bastırmak i
çin de, Aslın ibni Adiy Aclani'yi 
gönderdi. 

Peygamber, Revha'da toplanan 
askeri teftiş etti. Çocuklarla sakat
ları çıkardı. Ebu Lübabe'yi de Me
dine muhafızlığına gönderdi. Onun 
"Gadban,, ismindeki devesini de, 
yolda, kendisi, Hazreti Ali ve Zeyd 
fbni Harise, sırayla binmek üzere al
dı. 

Bu gazveye, kendisi ve zevcesi 
bulunan Hazreti Peygamberin keri
mesi Rukiyye hasla olduğu için 
Hazreti Osman'la anası ağır hasta 
bulunan Ebu Emmame iştirakten 

mua.f tutulch. 

-a2-
Evvelki Seriyye ve gazvelere 

yalnız muhacirin gönderilmişti. Bu 
defa, müfreze, hem muhacirin, hem 
de ensardan terekküp ediyordu. 
Kuvvetin altmış dört neferini mu
hacirler, diğer kısmını da ensar teş
kil ediyordu. 

Muhacirinin sancağı Mısğa.b ibni 
Omeyr'de, Hazrec kabilesininki Hu
bab ibni Münzir'de, Evs kabilesinin 
sancağı da Saad ibni Maaz'da bulu· 
nuyordu. Kays ibni Sağsıfğa da, dö
küntüleri toplamak ve geri hizmet
lerine bakmak üzere dümdara me'· 
rn ur edildi. 

Kuvvetin mevcudu, mazeretleri 
dolayısile sefere iştirak edemi~·en, 
fakat Bedr eshabından sayılan se
kiz zatla berarPb, üçyüz on üç kişi 
idi. 

ve belediye tebllg:ıt yaptığı an~an ltibrıten otobUsOnO servisten çek· . 
mek kayıt ve şartıle mezkQr hatta otcbüs ı,ıetmeğe ta~';ı> ol~nlaru'I 
nihayet 7 • 9 - 939 tarihine müsadlf PE""tembe günü aktamrf'la kt'd.Jr 
tasarruf vesikalar1nı raptederek bir istfd.ı ile belediye rlyaaetlne mü
tacaat etmeleri, gününde isUda ile milrecaat etmlyenlerln taldp Vd 

lddialarmın nazan ltibare aıınamıyaca(jı ilan olunur. (6919) 
_____ !22$ 

üçyüz beş mevcudun, altı ki9isi Mekkede telflş ve heyec.ın - E-
zırhlı, sekizi kılıçlı, gerisi ok yaylı, bu Süfyan, Şamdan hareket ~tmez.. 

den evvel, yinni altın ücret mt. t>~a· 
mızrak ve sapanlı idi. Üç de atlı var-

bilinde Damdam ;bni .\.mrilgıfarl. 
dı kit bunlar da: Mıkdad ibni Esved, isminde bir adamı, istımdad için, 
Zübeyr ibni Avam ile Mersed ibni Mekke'ye göndermişti. 
Ganevi idi. Müfrezede, yetmiş tılne Damdam'ın Mr.l!keye vilsUlün
deve de vardı, ki bunlar eşya ve er- den üç gün evvel, Resuın R'kremin 
zakı taşımaya ve efradın sıra ile halası Atke binti Abd.Ulmuttalib 
binmelerine y&.rıyacaktı. bir rftya gördü• "Develi bir adam, 

Hazreti Peygamber, 18.zımgelen Mekke'nln Ebtah denilen yerine 
tedbirleri aldıktan sonra, müfreze- gelerek: Ey cemaat, üç güne ka
sile beraber, Revha'dan hareket et· dar harb meydanına yetişiniz. Di
ti ve kervanın nerede bulunduğunu ye bağırmış. Sonra, etrafına top· 
araştıra araştıra Safra denilen ye- 1 !ananlarla beraber KAbcnin üstüne 
re kadar geldi. <;ıkınış, orada da nyni suretle fer -

Hazreti Muhammed, burada yeni yad etmiş. Daha sonra da, Ebl 
bir :vaz'iyetle lmrşılaştı. Çünkü• Kabiys dağına çıkarak, sözlerini 
Ebu Suf yan, Hazreti Peygamberin tiçüncü bir defa daha tekrar ettik· 
Medine'den h3rel:etini haber almış, ten sonra, büyük bir kayayı yerin
pek süra.tli bir yirri.iyüşle :rim.iye - den koparıp yuvarlamış. Kaya, 
rek, İslam kuvveti, daha Beclr hi- yuvarlanırken parça.lanmış, bu pa:r 
zasına gelmeden, sahil yolunu takip çııl:ırın her biri Mekke evlerinden 
ederek geçip gitmiş, se18.mete çık- birine i~abet ederek, onları, n.z çok 
nııştı. Bu fırsatın kaçmasına üste- zcdclemış.,, 
lik olar~k, M~kl::cden çıkan büyük Atke, sabahleyin, ruya.s~l, kar 
bir kuv, etin Peygamberin üzerine ı desi Abba~a söyledi V6: 

vüıiinıekle o:jı..ğu he.beri 1'clıni.şti. ,. (Devamı var) 


